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RESUMO 

Objetivou-se com esse trabalho avaliar o efeito da redução do tamanho de partícula do 

volumoso para cabras da raça Saanen, sobre a digestibilidade da matéria seca (MS), da 

fibra em detergente neutro (FDN) e da proteína bruta (PB) do feno ofertado, sobras, 

desperdício, produção fecal e consumo, além de seus comportamentos em relação aos 

diferentes tamanhos de partículas ofertados. O experimento foi realizado no setor de 

caprinocultura da Universidade Federal de São João del-Rei. O experimento teve duração 

total de 22 dias. Foram utilizadas 18 cabras gestantes da raça Saanen, no primeiro terço 

de gestação, distribuídas em seis baias coletivas, com três animais por baia. Os 

tratamentos consistiram no fornecimento do feno em dois tamanhos de partículas: feno 

picado, cerca de 2,0 cm de comprimento e feno inteiro, com aproximadamente 50 cm de 

comprimento. Foram registrados diariamente os pesos dos fenos oferecidos, 

desperdiçados e das sobras, e realizada a coleta total de fezes. As observações 

comportamentais foram realizadas visualmente em um período de 48h, a cada 5 minutos. 

As variáveis comportamentais foram: ócio de pé e em decúbito, ruminando de pé e em 

decúbito e em decúbito lateral direito e esquerdo. Também registrou-se o tempo utilizado 

para consumo de feno, concentrado, ingestão de água, defecações, micções, socialização, 

tempo de ruminação por bolo ruminal e o número de mastigações merícicas por bolo. Não 

houve diferença significativa para as sobras, consumo, digestibilidade e produção fecal 

da MS, FDN e PB. O desperdício de todas as variáveis é maior quando o feno é fornecido 

inteiro, apresentando diferença significativa entres os tratamentos. A redução do tamanho 

de partícula do volumoso diminuiu em cerca de 20% o tempo despendido com consumo 

de feno, apresentando diferença significativa desta variável entre os tratamentos. Houve 

também diferença significativa para o tempo de ruminação por bolo, que é maior no 

tratamento com feno picado. A diminuição do desperdício de feno, através da redução do 

tamanho da partícula, pode resultar em menores perdas econômicas para os sistemas de 

produção. 

 

Palavras-chave: Capra hircus, Digestão, Feno, Picagem, Ruminação, Seletividade 
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ABSTRACT 

The objective of this paper was to evaluate the reduction effect on the particle´s size for 

Saanen goats , about digestibility of Dry Matter ( DM ), the neutral detergent fiber (NDF) 

and crude procen (CP) of rations consumed by goats, waste, leftovers,fecal production, 

consume and behavior to the diferent size of particles. The experiment was realized on 

the goat breeding sector of Universidade Federal de São João Del Rey. The experiment 

lasted 22 days. Eighteen Saansen goats on the first third of gestation were used on this 

experiment, divided in six collective bays, with three animals by bay. The treatment 

consisted on the of Coast Cross hay in two particle size: chopped hay,about 2,0cm long 

and whole hay,about 50cm. Daily bases records were made about the ration weight that 

was oferred, wasted, leftover and the total colecction of fezes material. The behavioral 

observations were visually realized every 5 minutes, on a 48 hours period. Behavioral 

variables were: standing and decubitus idleness standing and decubitus ruminating and 

right and left decubitus. Was also recorded the amount of time to hay consume 

,concentrated, water ingestion, defecations, urinations, socialization, rumination time by 

ruminal bolus and the number of chewing by ruminal bolus time of hay consume. Was 

no significant diference between consume treatments of DM, NDF and CP.The waste of 

all variables  is higher when the offered hay is whole, showing significant differences 

between the two treatments. The reduction of the particle size of the voluminous 

decreased by about 20% the time spent with hay consume, showing significant difference 

of this variable between treatments. There was also a diference for rumination per bolus, 

wich is bigger on the chopped hay treatment, The hay waste deacresed by reduction of 

particle size,may result in smaller economics losses for the production sistems. 

 

Keywords: Capra Hircus , Digestion, Hay, Chopping Rumination, Selectivity 

 

 

 



1 
 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, estima-se que o rebanho caprino alcance mais de 9,61 milhões de 

cabeças, tendo sua maior concentração na região Nordeste com equivalente à 8,9 milhões 

de cabeças, destacando-se os estados da Bahia (2,6 milhões) e Pernambuco (2,4 milhões) 

(IBGE 2015). Atualmente, a caprinocultura é uma área que se encontra em constante 

crescimento e é considerada como atividade de grande importância cultural. Segundo 

Moraes Neto et al. (2003), esta representa boa alternativa de trabalho e renda, devido à 

produção de alimentos de alto valor biológico, como leite e carne, e outros produtos de 

excelente qualidade, como a pele. Além disso, a alta adaptabilidade de algumas espécies  

aos diferentes ecossistemas brasileiros favorece o desenvolvimento deste setor no Brasil. 

A alimentação é considerada um dos fatores mais importantes dos sistemas de 

criação de caprinos, pois possui elevada correlação com o desempenho dos animais. A 

nutrição e o manejo alimentar dos caprinos são os principais fatores responsáveis pelo 

aumento da produtividade (SANTOS, 1994).  A cabra leiteira é extremamente seletiva 

em termos de composição de sua dieta, e em função desta característica ela ingere a parte 

mais rica do alimento oferecido.  A duração e velocidade de ingestão exercem influência 

sobre o consumo de matéria seca, que é influenciado por fatores ambientais, como a 

temperatura. Quanto mais elevada a temperatura, menor o nível de consumo, 

consequentemente os animais apresentam queda no desempenho (DEVENDRA, 2014). 

Em geral, variações produtivas são acompanhadas de mudanças comportamentais. 

Animais confinados apresentam comportamentos diferentes daqueles mantidos em 

sistema extensivo. As observações comportamentais expressas pelos animais são de 

extrema importância para a avaliação do seu desempenho produtivo em relação à 

diferentes situações. Devido a isso, o estudo do comportamento dos animais pode ser útil 

no auxílio à explicação das respostas produtivas desses animais à determinados alimentos. 

O estudo do comportamento animal, principalmente daqueles mantidos em regime de 

confinamento, é importante pois possibilita o entendimento das variações no consumo de 

alimento (DADO & ALLEN, 1994).  

Cabras da raça Saanen são animais altamente produtivos e especializados para 

produção de leite, devendo receber dietas balanceadas para serem capazes de expressar 

todo seu potencial genético. Entretanto, a alta capacidade de seleção de alimentos, 

característica inerente dos caprinos, impõe dificuldades no manejo alimentar destes 
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animais em confinamento, comumente resultando em grande quantidade de sobras e até 

mesmo de desperdício de alimentos. O desperdício de alimentos pode estar relacionado 

com a qualidade do volumoso oferecido. Quando um volumoso de baixa qualidade é 

oferecido para os animais, estes tendem a aumentar seu comportamento seletivo, 

procurando pela ingestão de porções alimentares melhores para satisfazerem às condições 

necessárias para o seu máximo aproveitamento. Essa procura por porções alimentares de 

melhor qualidade proporciona maiores desperdícios, pois os animais retiram partes do 

alimento de baixa qualidade para fora do cocho, deixando-os cair no interior das baias, 

contaminando o alimento com os dejetos e assim, contribuindo para o aumento do 

desperdício.  Considerando que fenos de boa qualidade são alimentos caros, o desperdício 

desses insumos pode resultar em perdas econômicas significativas para os sistemas de 

produção.   

Em geral, deve-se permitir um nível de sobras em relação à quantidade de ração 

fornecida, ou seja, os animais devem ser alimentados até atingirem a saciedade. As sobras 

de volumoso no cocho para caprinos não são tão prejudiciais para o sistema de produção 

quando comparados com os desperdícios, pois diferente do material desperdiçado, as 

sobras são alimentos limpos porém de baixo valor nutricional. Visto isso, as sobras de 

alimentos nos cochos podem ser reutilizadas para categorias inferiores do rebanho, ou até 

para outras espécies de ruminantes menor exigentes nutricionalmente. 

A picagem do feno pode ser capaz de diminuir o desperdício desse alimento, uma 

vez que evita que os animais retirem o volumoso do cocho em grandes porções e deixem 

parte de cada bocado cair no piso das baias, onde o alimento rejeitado se mistura aos 

dejetos. Embora a redução do tamanho de partícula do volumoso possa diminuir esse 

desperdício é possível que haja redução da intensidade de seleção (VAN SOEST, 1994) 

e da discrepância entre as qualidades do volumoso oferecido e do ingerido, afetando a 

digestibilidade das rações e o desempenho dos animais. Partículas menores são mais 

difíceis de serem selecionadas, pois estão misturadas mais homogeneamente as porções 

mais fibrosas e as de maiores valores nutritivos.  

A ruminação é o ato do animal regurgitar o bolo alimentar volumoso à boca, 

proporcionando maior fragmentação das partículas. A ruminação está diretamente 

relacionada ao tempo de alimentação e de consumo de matéria seca, em um período de 

alto consumo os animais ficam mais tempo ruminando. Esse processo auxilia na ação dos 
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microrganismos que favorecem a digestibilidade do alimento no rúmen e que tem grande 

efeito sobre a capacidade de consumo. A redução do tamanho de partícula do volumoso 

pode também elevar a taxa de passagem do alimento, uma vez que aumenta a superfície 

de contato do alimento para a melhor atuação das enzimas no trato gastrintestinal, e 

acarretar aumento do consumo de matéria seca (MS) e de nutrientes (HADJIGEORGIOU 

et al., 2003). 

A morfologia do volumoso fornecido às cabras é um fator importante para o 

comportamento ingestivo destes animais. Avaliações de comportamento podem indicar 

ou ajudar a explicar o desempenho de animais submetidos a diferentes dietas. Para 

animais em confinamento, a redução do tempo de ócio ou a diminuição de atividades de 

socialização, comumente estão relacionadas ao aumento do tempo despendido em 

atividades de consumo ou ruminação e pode indicar intensificação da atividade de seleção 

ou presença de fatores que dificultam a ingestão, como por exemplo a quantidade de fibra 

encontrada na ração.  

Objetivou-se com esse trabalho avaliar o efeito da redução do tamanho de partícula 

do volumoso para cabras da raça Saanen, sobre a digestibilidade da matéria seca (MS), 

da fibra em detergente neutro (FDN) e da proteína bruta (PB) do feno ofertado, sobras, 

desperdício, produção fecal e consumo, além de seus comportamentos em relação aos 

diferentes tamanhos de partículas ofertados. 

 

1. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Caprinocultura no Brasil e no Mundo 

A cabra é um animal que acompanha o homem desde os primórdios da humanidade, 

tendo sido o primeiro animal domesticado capaz de produzir alimentos. Por apresentar 

características como a versatilidade em produzir alimentos, tais como leite, carne, e pele, 

e sua boa adaptabilidade, é um animal encontrado em diversas regiões do mundo 

(RIBEIRO, 1997).  

As carnes caprinas ainda não são consumidas no Brasil com a mesma intensidade 

que as carnes de bovinos, frangos e suínos, menos de 1 kg per capita, por ano. Essa 

possível resistência dos consumidores, principalmente dos grandes centros urbanos pode 

ser diminuída através de estratégias de marketing, informando ao consumidor brasileiro 
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sobre as verdadeiras vantagens em consumir os produtos caprinos (BELL; MARSHALL, 

2003) 

Apesar do baixo nível tecnológico presente em todo processo produtivo, a 

caprinocultura de corte no Brasil vem conquistando boa posição no cenário do 

agronegócio (COUTO, 2001).  Isto se deve ao aumento no consumo interno de carne, e a 

altas demandas de exportação de carne para diversos países. Dessa forma, o 

desenvolvimento do mercado de carne poderá ser uma alternativa de crescimento social 

e econômico, gerando renda e emprego principalmente para a região Nordeste brasileira 

(HOLANDA JUNIOR ET AL., 2006).  

A raça Saanen, originada da Suíça, foi inserida no Brasil com a finalidade de 

aumentar a produção de leite, e vêm se mostrando bastante eficiente, sendo difundida no 

mundo como a raça de maior produção. O leite de cabra apresenta alto valor nutritivo, 

elementos necessários para à nutrição humana, é de baixa alergenicidade, e de alta 

digestibilidade quando comparado ao leite bovino, por isso a procura desde produto no 

mercado é cada vez mais frequente (COSTA, 2009). 

A caprinocultura leiteira é uma atividade muito rentável, podendo ser implantada 

em pequenas propriedades. Devido a isso, é um setor que apresentou um significativo 

avanço no cenário agropecuário brasileiro, alcançando as expectativas de superar e 

manter novos mercados para o leite de cabra e seus derivados. Quando a demanda deste 

produto aumenta, espera-se maior eficiência do setor envolvido na atividade, e para isso, 

necessita-se de produção em qualidade e quantidade. Segundo Vilela (2002), para uma 

boa produção leiteira, levando em consideração a qualidade e a produtividade animal, é 

necessário a utilização de animais em bom potencial genético e adoção de técnicas de 

manejo mais adequado, a fim de garantir bons níveis de desempenho do setor.  

 

1.2 Seletividade de caprinos 

A utilização de volumosos junto ao concentrado, na forma de ração completa, tem 

sido muito utilizada como estratégia para regularizar a composição da dieta (VAN 

SOEST, 1994), de forma que, teoricamente, os animais podem consumir de maneira 

equilibrada todos os nutrientes para que sejam atendidas suas necessidades nutricionais. 

Além disso, minimiza o efeito da seletividade do animal. 
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O caprino é conhecido por expressar sua característica seletiva, mesmo quando 

criado em sistema de confinamento, sendo mais ou menos intensa conforme a 

disponibilidade e a forma que será oferecido o alimento (SANTOS, 1994). São animais 

que apresentam hábitos alimentares característicos, preferindo pela alternância na 

alimentação entre diferentes tipos de vegetais, conseguindo assim, selecionar as partes 

mais nutritivas de cada planta (PAULA et al., 2009).  

A seletividade e a preferência alimentar estão relacionadas à heterogeneidade e à 

estrutura do alimento fornecido, uma vez que, para que o animal escolha ou rejeite uma 

fração alimentar ele deve ser capaz de diferencia-las. Srgundo Burritt et al (1992), os 

ruminantes podem desenvolver preferências à alimentos com base em suas consequências 

pós-ingestivas, evidenciando que os caprinos podem utilizar informações sobre as 

consequências digestivas do alimento e ajustar sua dieta através da seleção. 

Quando o volumoso é fornecido no cocho, o comportamento alimentar pode ser 

dividido em fases. Inicialmente o animal toma conhecimento da alimentação oferecida, é 

chamado fase de exploração. O tempo de permanência do animal nesta fase pode ser 

reduzido quando existe maior competição entres as cabras no cocho ou quando o 

volumoso é homogêneo. Ao contrário, o tempo de duração da primeira fase pode ser 

maior quando o volumoso oferecido é de baixa qualidade. Em seguida, o animal irá 

apresentar seu consumo intenso, onde consome muito quase satisfazendo sua fome. Por 

fim, a fase de seleção, quando o animal seleciona partes do alimento a serem ingeridas 

(MORAND-FEHR,1991). Segundo Hodgson (1979), a seleção é a remoção de certos 

componentes em detrimento a outro, sendo afetada pela abundância ou disponibilidade 

de um componente preferido.  

Os caprinos apresentam lábios móveis, língua prensil e uma grande agilidade e 

curiosidade, podendo ser uma das razões pelas quais os caprinos são considerados 

animais selecionadores e realizam isto de maneira mais eficiente (PAPACHRISTOU et 

al., 2005). Além disso, são animais capacitados para assumir postura bípede, permitindo 

a captura de alimentos de difícil alcance, porém, de boa qualidade. De acordo com Santos 

(1994), quando o animal consegue atingir o máximo de seleção do alimento fornecido, o 

valor nutritivo do alimento ingerido por ele tende a ser maior que o valor nutritivo 

ofertado, apresentando melhor desempenho.  
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Os animais selecionam o alimento com base na cor, odor, sabor e textura. A textura 

das folhas está relacionada com seu teor de lignina, quanto mais dura e velha mais 

lignificada será a folha. Consequentemente a isto, o maior teor de lignina comprometerá 

diretamente na digestibilidade. As folhas mais novas e verdes apresentam maior conteúdo 

de nitrogênio, e maior digestibilidade, o que explica a maior preferência dos animais por 

estas porções alimentares. (PROVENZA et al., 2003) 

A ingestão de forragem pode ser limitada pela qualidade e estrutura da mesma. Em 

um sistema de criação extensiva, os animais conseguem selecionar melhor sua porção 

alimentar, buscando por plantas em estágio de crescimento, uma vez que apresentam 

melhor valor nutritivo, com baixos teores de fibra bruta e mais altos de proteína (BOTHA, 

2000). Segundo Mertens (1994), o desempenho do animal sofre maiores influências da 

ingestão de matéria seca de qualidade, que por fatores fisiológicos do animal, 

evidenciando a importância de se atentar para a qualidade do alimento que será fornecida 

para os animais.  

Toda planta modifica seus tecidos com o avançar do seu ciclo. Quando mais 

avançado, o teor de lignina tende a aumentar, enquanto a relação folha/colmo diminuir. 

Esse fator afeta diretamente a taxa de passagem pelo trato digestório, que irá comprometer 

o consumo de alimento dos animais. Morand-Fehr (1981), concluiu que os caprinos 

ingerem maiores quantidades de folhas em relação às hastes do feno oferecido, uma vez 

que as folhas apresentaram maior teor de proteína digestível, e menor teor de fibra bruta. 

Isso evidencia à alta capacidade de seleção desses animais.  

 

1.3 Comportamento ingestivo 

Estudar o comportamento ingestivo dos animais é fundamental para sua nutrição, 

uma vez que permite o entendimento dos fatores que atuam na regulação da ingestão de 

alimento e água, estabelecendo ajustes para uma melhor produção (MENDONÇA et al., 

2004). Mesmo em sistema de confinamento, os caprinos apresentam comportamento 

seletivo, dedicando a maior parte do tempo à alimentação exercendo seu papel de seleção.  

As cabras têm capacidade de adaptação às mais diversas condições de alimentação, 

modificando seus parâmetros de comportamento ingestivo para alcançar e manter 

determinado nível de consumo que seja compatível com as exigências nutricionais. Esse 
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consumo depende, por exemplo, da qualidade dos ingredientes da ração, e da qualidade 

do volumoso ofertado. A idade fisiológica da planta reflete diretamente quanto a 

qualidade do alimento consumido pelos animais. A medida que a idade da planta avança, 

aumenta-se as quantidades de parede celular e, consequentemente, reduz a proporção dos 

nutrientes digestíveis, causando queda acentuada na digestibilidade (REIS et al., 2005). 

De acordo com Petryna (2002), o comportamento ingestivo envolve o consumo de 

alimento (sólidos e líquidos), e a ingestão de água, sendo que cada espécie apresenta 

particularidades para tal comportamento. De acordo com Ribeiro et al. (2006), as 

atividades de alimentação e ruminação dependem de fatores que estão relacionados a 

frequência e ao tempo de alimentação. A frequência de alimentação e ruminação pode 

estar relacionada ao hábito alimentar de cada espécie. Em se tratando de tempo de 

alimentação e da velocidade com que esta é efetuada, podem estar ligadas a morfologia 

da forragem, tempo gasto na apreensão do alimento e redução do tamanho da partícula, 

bem como às característica inerentes ao concentrado. 

Para um completo entendimento sobre o comportamento ingestivo dos caprinos, é 

necessário estudar parâmetros como o tempo de alimentação ou ruminação, número de 

alimentações e períodos de ruminação (DULPHY et al., 1980). Segundo Van Soest 

(1994), a ruminação pode ser influenciada pelo teor de parede celular dos volumosos na 

dieta, sendo que, quando maior a quantidade de volumoso oferecida, maior será o tempo 

de ruminação. Assim, a eficiência de ruminação ou mastigação pode ser reduzida em 

dietas com elevado tamanho de partícula e alto teor de fibra, tendo em vista a maior 

dificuldade para reduzir o tamanho das partículas originadas destes materiais fibrosos. 

A morfologia do volumoso fornecido às cabras é um fator importante para o 

comportamento ingestivo destes animais. O tamanho das partículas alimentares influencia 

diretamente a digestibilidade, e quando inadequada comprometem à saúde do animais, 

causando problemas digestivos e baixa eficiência alimentar, prejudicando assim o seu 

desempenho produtivo. Quanto menor o tamanho das partículas do alimento, maior seu 

contato com os líquidos digestivos, o que favorece a digestão e a absorção. 

A capacidade de ingestão, assim como os requisitos nutricionais, variam ao longo 

do ciclo produtivo dos animais e são influenciadas por características relacionadas ao 

animal, raça, idade, nível de produção, aptidão, estado fisiológico e peso vivo. Existem 

dois mecanismos para controle da ingestão de alimente, que são o controle fisiológico e 
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o controle físico. No controle fisiológico a necessidade energética do animal é atendida, 

cessando o estímulo para consumo de alimentos. No controle físico, também conhecido 

como efeito do “enchimento”, a necessidade do animal ainda não foi atendida, mas o 

rúmen apresenta-se cheio e, assim, o controle de consumo ocorrerá pela limitação física 

(RIBEIRO, 1997). 

O comportamento ingestivo e a seletividade são fatores importantes dentro dos 

sistemas de produção, pois determinam a ingestão diária de nutrientes pelos animais. 

Entretanto, a compreensão do comportamento dos pequenos ruminantes frente à oferta de 

alimentos se torna essencial para melhorar e adaptar o manejo do ambiente em que o 

animal se encontra, além de promover aumentos na produtividade (PRANCHE et al., 

1998).   

 

1.4 Relação entre consumo e digestibilidade  

O consumo e a digestibilidade são altamente correlacionados à qualidade do 

alimento. Para rações ricas em concentrado, com baixos teores de FDN total e 

digestibilidade acima de 66%, o consumo é menor quanto mais digestivo o alimento, 

enquanto, em rações de baixa qualidade, com altos teor de FDN total, o consumo é maior 

quanto melhor a digestibilidade do alimento (MERTENS,1994 e CARDOSO et al., 

2000). 

O consumo de matéria seca (CMS) é a variável mais importante a afetar o 

desempenho animal, uma vez que engloba a ingestão de todos os nutrientes e determina 

a resposta animal. Se o CMS for muito baixo, ocorre redução da taxa de produção, e se o 

CMS for muito elevado e exceder às exigências do animal, haverá uma grande deposição 

de reservas no corpo. Visto isso, o fornecimento de alimentos para os animais deve ser 

em quantidade adequadas, de modo a atender às exigências nutricionais para um 

determinado nível de produção (FORBES, 1995). 

A digestibilidade da fibra tem sido definida como a proporção da fibra ingerida, que 

não é excretada nas fezes, e sua avaliação é de fundamental importância para a nutrição 

dos animais, pois determina a quantidade de nutrientes que estará disponível para a 

produção. A digestibilidade de um alimento pode variar em função do próprio alimento, 

do animal e das condições de alimentação (MERTENS, 1987). 
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A taxa de passagem refere-se ao fluxo de resíduos não digeridos através do trato 

digestório dos animais, onde está relacionada com o nível de consumo, forma física da 

dieta e tempo de ruminação, influenciando diretamente na digestibilidades dos nutrientes. 

A redução do tamanho de partícula do volumoso pode elevar a taxa de passagem do 

alimento no trato gastrintestinal e acarretar aumento do consumo de matéria seca (MS) e 

de nutrientes, devido à maior superfície de contato ocasionado entre as partículas do 

volumoso e os microrganismos presentes no rúmen. Porém, a diminuição do tamanho de 

partículas não eleva a digestibilidade do alimento, devido ao aumento no consumo e fluxo 

de digesta pelo trato gastrintestinal. O volumoso é considerado um alimento menos 

digestível, pois apresenta alta quantidade de fibra, que é um nutriente de lenta degradação. 

Já o concentrado é um alimento mais digestível, por apresentar em sua composição 

nutrientes de mais fácil degradação pelo rúmen (VAN SOEST, 1994).   

A fibra pode ser definida como sendo o componente estrutural das plantas, sendo a 

fração menos digestível, porém de extrema importância para os ruminantes pois promove 

a ruminação e a saúde do rúmen (WEISS, 1993). A digestibilidade de alguns nutrientes 

podem influenciar o consumo e digestibilidade de outros, como é o caso da fibra. O 

consumo e a digestibilidade são parâmetros chaves na formulação de dietas para 

ruminantes, uma vez que a medição desses parâmetros possuem alta correlação com a 

ingestão de matéria seca e eficiência na absorção e aproveitamento dos nutrientes 

(MACEDO JÚNIOR, et al, 2006).  A concentração da fibra é aumentada com o avanço 

da maturidade das plantas, que é o fator mais importante que afeta a digestibilidade da 

matéria seca.  Os fatores que afetam mais claramente o consumo do alimento e 

digestibilidade são o conteúdo de parede celular da dieta, a digestibilidade potencial da 

parede celular e a taxa de passagem pelo rúmen (SANTINI et al, 1992).  

A concentração de fibra na dieta de caprinos têm sido relacionada a regulação do 

consumo, digestibilidade, taxa de passagem e atividade de mastigação. Se as rações são 

ricas em fibra, o consumo é limitado pelo enchimento, e consequentemente, o animal 

diminui sua produção. Se as rações apresentarem um baixo conteúdo de fibra, a 

fermentação ruminal é diminuída, há a ocorrência de distúrbios alimentares e acidose, o 

que levará a um comprometimento da performance e saúde animal (MERTENS, 1996). 

A fibra é responsável pelo estimulo à ruminação e a salivação, proporcionando ambiente 

normal e favorável no rúmen. 
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Existem correlações entre ingestão de alimento e o teor de fibra em detergente 

neutro (FDN) graças à relação desta com a ocupação do espaço pelos alimentos 

volumosos. Uma vez que a ingestão é limitada pela ocupação do trato gastrintestinal, 

alimentos com alto teor de FDN terão sua ingestão diminuída, pois o animal consome 

alimento até atingir a capacidade máxima de ingestão de FDN. A digestibilidade de uma 

forrageira está relacionada a sua composição bromatológica e, também a sua composição 

histológica. Ela não é constante para todos animais ou para todas as condições de 

alimentação, mas a principal fonte de variação decorre das diferenças na sua estrutura, 

composição química e estágio de maturidade. Dietas com alto conteúdo de fibra podem 

limitar o aporte energético para o animal, por reduzirem a digestibilidade ou por 

resultarem em enchimento excessivo do trato digestivo, limitando o consumo 

(TAVARES et al, 2006). 

Para maximizar o desempenho, o processamento dos alimentos é uma opção, sendo 

que a redução das partículas e a associação entre o tamanho delas pode interferir no 

consumo e digestibilidade dos alimentos. 

 

1.5 Conforto térmico em caprinos 

A exploração agropecuária dos animais são amplamente afetada por fatores 

climáticos, dentre os quais, a temperatura e a umidade do ar afetam diretamente os 

animais. De acordo com Baêta e Souza (1997) a zona de conforto térmico para caprinos 

está entre 20 e 30ºC. Em condições ideais de temperatura para caprinos, 20% das perdas 

de calor são feitas através da respiração. Acima de 35 °C a perda total de calor via 

respiração chega a 60% do calor total perdido (QUESADA et al., 2001). 

A eficiência produtiva será maior se os animais estiverem em condições de conforto 

térmico, na qual não precisem acionar os mecanismos termorreguladores para efetuar a 

dissipação de calor (Souza et al., 2002). O efeito do clima sobre o desempenho dos 

animais de produção tem despertado, nos últimos anos, a atenção de vários pesquisadores, 

salientando a importância da interação animal-ambiente como fator relevante aos 

processos produtivos (Sousa Júnior et al., 2004). 
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Segundo Collier & Beede (1985) sob temperaturas elevadas, os animais reduzem o 

consumo de alimento, na tentativa de diminuir a taxa metabólica, reduzindo a temperatura 

corporal. Esse autores afirmam que a redução do consumo seria consequência da ação 

inibitória do calor sobre o centro do apetite, devido ao aumento da frequência respiratória 

e redução na atividade do trato gastrointestinal, reduzindo a taxa de passagem do alimento 

pelo rúmen. A adoção de técnicas de manejo ambiental é, portanto, essencial para 

aumentar o desempenho de animais em regiões de clima quente. 

O bem estar animal está diretamente relacionado com a genética e o meio ambiente, 

sendo a temperatura e umidade relativa do ar elementos climáticos importantes ao 

desenvolvimento e produção dos animais. Consequentemente há necessidade de ter-se 

instalações adaptadas que permitem ao animal desenvolver seu potencial genético 

(SILVA, 2000). 

Os ruminantes são animais classificados como homeotérmicos, ou seja, apresentam 

funções fisiológicas que se destinam a manter a temperatura corporal constante, dentro 

de determinada faixa de temperatura ambiente, denominada zona de termoneutralidade. 

Nessa situação, o animal não sofre estresse por calor ou frio e ocorre mínimo desgaste de 

energia, além de melhores condições de produtividade e saúde (NAAS, 1989). 

A umidade atmosférica é uma variável que influencia o balanço calórico em 

ambientes quentes em que a perda de calor por evaporação é crucial à homeoterma 

(YOUNG, 1988). A maior pressão de vapor devida à alta umidade do ar conduz à menor 

evaporação da água contida no animal para ao meio, tornando o resfriamento dele mais 

lento (MCDOWELL, 1974). Segundo Muller (1982), a umidade interfere nas condições 

finais do conforto térmico, promovendo uma sensação térmica inapropriada por não 

permitir a perda de calor por evaporação. 

Segundo Lu (1989), apesar dos caprinos serem considerados animais rústicos, a 

associação entre elevadas temperaturas e altas umidades do ar pode acarretar alterações 

comportamentais e fisiológicas, como o aumento da temperatura da pele, elevação da 

temperatura retal, aumento da frequência respiratória, diminuição da ingestão de 

alimentos e redução do nível de produção. De acordo com Santos (2001), fatores 

ambientais são de grande interesse no processo de produção animal, pois refletem na 

qualidade e quantidade de produto final. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no setor de caprinocultura da Universidade Federal de 

São João del Rei, localizado no Campus Tancredo de Almeida Neves, no município de 

São João del Rei-MG. O local está situado na latitude -21.106502º, longitude -

44.250928º, 21º 8’ 11’’ Sul, 44º 15’ 43” Oeste e altitude de 904 metros. Segundo a 

classificação climática de Koppen, o clima da região é tropical de altitude, caracterizado 

por verões quentes e úmidos, apresentando temperatura média no mês de fevereiro de 

22,8ºC (considerado o mês mais quente do ano), enquanto julho alcança a média de 

16,7ºC (assumindo a temperatura mais baixa). O experimento teve duração de 22 dias, 

sendo 15 dias para adaptação dos animais e sete dias para coleta de dados, tendo início 

no dia 07 de junho de 2017 e término no dia 28 de junho de 2017. O experimento foi 

devidamente protocolado na comissão de ética de uso de animais (CEUA) da UFSJ, sob 

certificado de nº 038/2017. 

Foram utilizadas 18 cabras da raça Saanen, no primeiro terço de gestação, com 

idades variando entre 19 e 45 meses, e pesos entre 37,7 kg e 88,4 kg. As cabras foram 

distribuídas em seis baias coletivas, com três animais por baia, em delineamento em 

blocos casualizados, com dois tratamentos e três repetições. A variável peso corporal foi 

utilizada como restrição à casualização. As cabras foram identificadas (numeração 1 a 

18), com caneta permanente na região lombar. Todas instalações foram providas de 

bebedouros e comedouros coletivos. Os tratamentos consistiram no fornecimento de feno 

de Tifton em dois tamanhos de partícula: feno picado, com cerca de 2,0 cm de 

comprimento e feno na forma longa (inteiro), com aproximadamente 50 cm de 

comprimento.  

Para a coleta total de fezes e a quantificação do desperdício de feno, instalou-se 

telas do tipo sombrite presas abaixo do piso ripado de cada baia. O material foi coletado 

diariamente e armazenado para posteriores análises. 

O experimento foi dividido em duas etapas. A primeira etapa consistia em um 

período de adaptação dos animais, com duração de 15 dias consecutivos. As cabras 

receberam rações compostas de feno de Tifton e 150g de concentrado comercial por 

animal por dia, separadamente, duas vezes por dia, às 08hs00 e às 16hs00. A quantidade 
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de ração foi calculada para resultar em aproximadamente 20% de sobras, em relação ao 

oferecido. A água foi fornecida ad libitum durante todo o período experimental. Neste 

período não foram realizadas coletas de dados e observações. 

A segunda etapa teve duração de sete dias consecutivos, tendo continuidade ao 

último dia do período de adaptação dos animais. Diariamente, foram registrados: peso do 

feno desperdiçado (soma do feno caído sob a tela tipo sombrite + soma do feno caído no 

corredor da instalação); peso do feno das sobras (o que não foi consumido no cocho pelos 

animais); e peso das fezes contidas no sistema de coleta. Para os registros de pesos 

utilizou-se balança eletrônica, com 10g de precisão. 

Foram coletadas amostras diárias das rações oferecidas, desperdiçadas, sobras, 

além das fezes e do concentrado comercial. Para determinação dos teores de fibra em 

detergente neutro (FDN), proteína bruta (PB) e matéria seca (MS) dos materiais coletados 

foram usados os métodos descritos por Detmann et al. (2012). 

As observações comportamentais foram realizadas no penúltimo e último dia do 

período de coleta, de forma visual, em um período de 24h com intervalos de 5 minutos, 

onde foi anotado um comportamento para cada animal durante cada intervalo, totalizando 

48h de observações. As observações foram iniciadas às 00hs00 e encerradas ás 23hs55 

do dia seguinte. As variáveis comportamentais foram: tempo de ócio de pé, tempo de ócio 

em decúbito, tempo ruminando de pé, tempo ruminando em decúbito e tempo em decúbito 

lateral direito e esquerdo. Também foram registrados o tempo utilizado para consumo de 

feno, tempo utilizado para consumo de concentrado, tempo utilizado para ingestão de 

água, tempo utilizado para defecações, tempo utilizado para micções e tempo em 

atividades de socialização. Todas essas atividades foram computadas em minutos por dia.  

Observa-se na Figura 1 o modelo de planilha utilizado para registrar tais comportamentos 

dos animais. 
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Figura 1: Modelo de planilha utilizada para registros de comportamento dos animais. 

 

Além disso, foram registrados, nestes mesmos dias, o tempo de ruminação merícica 

por bolo ruminal e o número de mastigações merícicas por bolo de cada animal. Estes 

dados foram coletados utilizando-se cronômetro digital durante três períodos de duas 

horas: o primeiro de 10hs00 às 12hs00, o segundo de 14 hs00 às 16 hs00 e o terceiro de 

18hs00 às 20hs00. Foram observados três bolos por animal em cada período, totalizando 

nove bolos por animal por dia. Na Figura 2, observa-se a planilha utilizada para registrar 

mastigações merícicas e tempo de ruminação por bolo ruminal.  

 
 
 
 

Data: Baia: 

Animal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Tratamento:
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Data: Tratamento: Baia: 

Mastigações Animal 1 Animal 2 Animal 3 Observação

10-12   bolo 1

10-12 bolo 2

10-12 bolo 3

14-16 bolo 1

14-16 bolo 2

14-16 bolo 3

18-20 bolo 1

18-20 bolo 2

18-20 bolo 3

Tempo gasto Animal 1 Animal 2 Animal 3 Observação

10-12   bolo 1

10-12 bolo 2

10-12 bolo 3

14-16 bolo 1

14-16 bolo 2

14-16 bolo 3

18-20 bolo 1

18-20 bolo 2

18-20 bolo 3  
Figura 2: Modelo de planilha utilizada para registrar mastigações 

merícicas e tempo gasto por bolo ruminal.  

 

Os dados registrados em planilhas foram digitados no programa Microsoft Excel. 

A partir dos dados do Excel, foram realizados cálculos do tempo (minutos) que cada 

animal expressou cada comportamento observado durante os dias. Todos os dados 

coletados neste experimento foram submetidos a análise de variância, utilizando-se o 

procedimento GLM do SAS. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As temperaturas máximas e mínimas durante o período experimental foram de 

19,7ºC e 13,3ºC, respectivamente. Em situações de estresse térmico, calor ou frio, os 

animais tendem a diminuir o consumo de alimento, uma vez que necessitam de energia 

para realizarem o processo de termorregulação. A avaliação da diminuição do consumo 

de alimentos pelos animais é de extrema importância, pois prejudica a produção animal 

podendo causar prejuízos no sistema de produção.  

 



16 
 

 

 

Tabela 1- Médias de temperaturas (ºC) e umidades (%) durante o período experimental. 
 

Segundo dados do INMET. 

 

Na Tabela 1 estão representadas as médias de temperatura e umidade da instalação, 

registradas durante o período experimental. Observa-se que as médias das temperaturas 

registradas para todos os dias não ultrapassaram o limite na zona de termoneutralidade 

para a saúde e produção de caprinos, registrando média de 16,6ºC. Segundo fonte 

adaptada de Muller (1992), a zona de termoneutralidade para caprinos de raças leiteiras é 

de 13ºC à 21ºC. Neste trabalho, a temperatura não foi considerada um fator de influência 

para o consumo dos animais, indicando que os animais estiveram em conforto térmico 

Período Data Temperatura 

Máxima (ºC) 

Temperatura 

mínima (ºC) 

Temperatura 

Média (°C) 

Umidade 

Média (%) 

1 07/06/2017 19,6 17,6 18,6 77,2 

1 08/06/2017 19,5 17,6 18,6 73,7 

1 09/06/2017 19,7 17,7 18,7 72,8 

1 10/06/2017 19,1 17,3 18,2 61,6 

1 11/06/2017 15,1 13,3 14,2 80,9 

1 12/06/2017 18,5 17,2 17,9 86,8 

1 13/06/2017 18,7 17,3 18,0 81,8 

1 14/06/2017 18,8 17,6 18,2 84,5 

1 15/06/2017 17,6 16,3 16,9 77,3 

1 16/06/2017 16,7 15,1 15,9 79,2 

1 17/06/2017 16,4 14,8 15,6 80,7 

1 18/06/2017 16,4 14,5 15,4 78,8 

1 19/06/2017 17,3 15,3 16,3 72,5 

1 20/06/2017 18,2 16,9 17,5 70,8 

1 21/06/2017 16,6 15,4 16,0 82,3 

Média                  17,9 16,3 17,0 77,4 

2 22/06/2017 16,8 15,5 16,1 77,8 

2 23/06/2017 16,6 15,3 16,0 79,4 

2 24/06/2017 16,0 14,6 15,3 81,4 

2 25/06/2017 15,8 14,4 15,1 78,1 

2 26/06/2017 15,2 13,9 14,5 82,8 

2 27/06/2017 14,8 13,5 14,1 82,6 

2 28/06/2017 17,4 16,2 16,8 79,9 

Média 

Total 

        17,3 15,8 16,6 78,3 
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durante todo o experimento, não havendo redução de consumo e nem alterações 

comportamentais.   

Na Tabela 2 estão representados os resultados das características oferta, 

desperdício, sobra, consumo, produção fecal e digestibilidade da matéria seca (MS), da 

fibra em detergente neutro (FDN) e da proteína bruta (PB) das rações.  

 

Tabela 2 - Oferta, desperdício, sobra, consumo e digestibilidade da matéria seca (MS), da 

fibra em detergente neutro (FDN) e da proteína bruta (PB) das rações, 

utilizando-se feno de Coast cross inteiro ou picado. 

Médias nos diferentes tamanhos de partícula seguidas de letras minúsculas distintas na mesma linha diferem entre si 

pelo teste Tukey (P<0,05). % do PC = em porcentagem do peso corporal dos animais, % da MS = em porcentagem da 

matéria seca, % da FDN = em porcentagem da fibra em detergente neutro, % da PB = em porcentagem da proteína 

bruta, CV = coeficiente de variação, Pr>F = probabilidade de ocorrência de erro do tipo 1. 

 

Não houve diferença significativa entre tratamentos para a oferta de MS, FDN e 

PB, em porcentagem do peso corporal dos animais (TABELA 2). Em valores absolutos, 

entretanto, a oferta de PB em porcentagem do peso corporal foi cerca de 25% menor para 

os animais que receberam feno picado. Essa discrepância indesejada provavelmente se 

deveu ao processo de picagem do feno, que causou perdas de fragmentos mais leves, 

notadamente de folhas, que possuem teor de PB mais elevado. 

Variáveis Unidades 

Tratamentos 
CV 

(%) 
Pr >F Feno 

inteiro 

Feno 

picado 

Oferta 

MS % do PC 2,5942 2,5772 6,0327 0,9059 

FDN % do PC 1,4395 1,5331 4,1682 0,2053 

PB % do PC 0,4059 0,3088 8,8069 0,0635 

Desperdício 

MS % do PC 0,3427a 0,1153b 18,6008 0,0226 

FDN % do PC 0,2254a 0,0744b 16,8312 0,0181 

PB % do PC 0,0463a 0,0154b 27,7123 0,0472 

Sobra 

MS % do PC 0,2665 0,4912 30,357 0,1391 

FDN % do PC 0,1751 0,3310 32,241 0,1441 

PB % do PC 0,0343 0,0413 44,931 0,6635 

Consumo 

MS % do PC 1,9851 1,9707 11,1393 0,9437 

FDN % do PC 1,0390 1,1277 9,1420 0,3870 

PB % do PC 0,3253 0,2522 9,1671 0,0774 

Produção fecal 

MS 

FDN 

PB 

% do PC 

% do PC 

% do PC 

 

0,8429 

0,4037 

0,0947 

 

 

 

 

 

 

0,9500 

0,5149 

0,0885 

10,9420 

9,9248 

8,2471 

0,3131 

0,0962 

0,4213 

Digestibilidade 

MS % do PC 57,1320 51,8200 4,9613 0,1378 

FDN % do PC 60,9590 54,3130 9,1420 0,0836 
PB % da PB 70,1490 64,8840 6,1690 0,2617 
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O desperdício de MS, FDN e PB foi significativamente maior quando o feno foi 

fornecido na forma longa, o que indica que a redução do tamanho de partícula do feno de 

Coast cross promoveu diminuição das perdas desse alimento. Provavelmente há maior 

dificuldade de seleção do feno na forma picada, além do tamanho do bocado ser menor, 

o que contribui para reduzir o desperdício do volumoso. Quando alimentadas com feno 

inteiro, as cabras tendem a capturar maior quantidade de alimento por bocado, o que ajuda 

na seleção e contribui para aumentar desperdício.  

Embora em valores absolutos as sobras de MS, FDN e PB tenham sido 

consistentemente maiores quando o feno foi fornecido na forma picada, não foram obtidas 

diferenças significativas para essas variáveis. Este fato pode ser explicado devido às 

características de seletividade dos caprinos, uma vez que o feno com tamanho de partícula 

menor dificulta a seleção do alimento. Além disso, o feno picado limita às cabras no cocho 

(impedindo que coloquem a cabeça para fora para realizarem a seleção), isso faz com que 

o volumoso seja selecionado no próprio cocho, contribuindo para a diminuição dos 

desperdícios e, consequentemente o aumento das sobras.  

Não houve diferença significativa entre tratamentos para o consumo de MS, FDN 

e PB, embora o valor da última variável tenha sido cerca de 23% menor para os animais 

que receberam feno picado. Essa diferença provavelmente se deveu ao menor 

fornecimento de PB para os animais que consumiram feno picado, resultado da perda de 

folhas durante o processo de picagem. Segundo Illuis et al., (1992), a dieta selecionada 

pelos animais contem maior quantidade de folhas e menor quantidade de colmos, devido 

ao maior valor nutritivo das folhas.  

Como dito anteriormente, a variável consumo de MS não apresentou diferença 

significativa entre os tratamentos, evidenciando a capacidade de adaptação dos caprinos 

às mudanças no manejo alimentar. Resultados semelhantes foram encontrados por Pereira 

et al., (2009) trabalhando com vacas da raça Holandesa, onde o consumo de MS (% PC) 

foi de 2,11 para o tamanho curto de partícula e 2,33 para o tamanho longo, mostrando que 

não houve influência do tamanho das partículas para esta variável. Gomes (2008), 

encontrou resultados semelhantes ao avaliar o consumo de MS (%PV) em cordeiros 

alimentados com diferentes tamanhos de partículas, relatando valores de 4,03% para 

tamanho curto de partículas e 3,67% para tamanho longo de partículas. 
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O consumo de FDN (%PC) no presente trabalho não apresentou diferença 

significativa entre os tratamentos, tendo valores de 1,0390% para o feno inteiro (longo), 

e 1,1277% para o feno picado (curto). Valores semelhantes foram encontrados por Gomes 

(2008), relatando valores de 1,78% para o feno longo, e 1,97% para o feno curto.  

Para a variável produção fecal, não houve diferença significativa em relação ao 

tamanho de partículas, inteiro ou picado. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Gomes (2008), que não relataram diferença significativa na produção fecal de ovinos 

alimentados com volumoso com diferentes tamanhos de partícula.  

É possível que a redução do tamanho de partícula do feno tenha aumentado a taxa 

de passagem ruminal do material, reduzindo o tempo para degradação microbiana. 

Embora numericamente a digestibilidade de todas frações analisadas tenha sido maior 

para os animais que receberam feno na forma longa, não houve diferença significativa 

entre os tratamentos. Foram encontrados valores para a digestibilidade da MS, FDN e PB 

para o feno longo e curto de 57,13% e 51,82%; 60,95% e 54,31%; 70,14% e 64,88% 

respectivamente. Pode-se inferir que essa igualdade possa estar relacionada à não 

alteração no consumo da matéria seca, uma vez que a digestibilidade é função direta do 

consumo da matéria seca (MACEDO JÚNIOR et al., 2010).  

Estudos realizados por Hadjigeorgiou et al. (2003) constataram resultados 

semelhantes, onde houve redução na digestibilidade dos nutrientes com a redução do 

tamanho de partícula do volumoso em ovinos, e relataram valores para a digestibilidade 

da matéria seca de 52,4% (tamanho longo) e 49,3% (tamanho curto). Para digestibilidade 

da proteína bruta foram encontrados para os respectivos tamanhos de partícula, 48,2% e 

45%, e para a digestibilidade da FDN os valores de 52,1% e 47,5%. Macedo Júnior et al., 

(2006) relataram, para dieta contendo 20% de feno Coast cross, valores diferentes para 

digestibilidade da MS, PB e FDN, 74,24%, 74,95 e 55,78% respectivamente. 

Embora fosse esperado que a redução do tamanho de partícula do volumoso 

elevasse a taxa de passagem do alimento no trato gastrintestinal, o que acarretaria em 

aumento significativo do consumo e da digestibilidade da MS, PB e FDN, estes efeitos 

não foram observados. O menor tamanho de partícula do volumoso pode ter passado mais 

rapidamente pelo trato digestivo, sofrendo com menor intensidade os efeitos da digestão. 

Segundo Udén (1988), a diminuição do tamanho de partícula tem efeito negativo sobre a 
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digestibilidade dos nutrientes, pois está relacionada ao menor tempo de permanência do 

material moído no rúmen.  

Na Tabela 3 estão representados os resultados obtidos das variáveis 

comportamentais dos animais que consumiram feno inteiro e picado. 

 

Tabela 3 - Variáveis comportamentais de cabras gestantes consumindo feno na forma 

longa (inteiro) e picado 

DLE = decúbito lateral esquerdo. DLD = decúbito lateral direito. Médias nos diferentes tamanhos de partícula seguidas 

de letras minúsculas distintas na mesma linha diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05). CV = coeficiente de variação, 

Pr>F = probabilidade de ocorrência de erro do tipo 1. 

 

Houve diferença significativa para a variável tempo para consumo de feno 

(TABELA 3). A redução do tamanho de partícula do volumoso diminuiu em cerca de 

20% o tempo despendido com consumo de feno. Os animais que consumiram o feno 

inteiro gastaram mais tempo que os animais que receberam feno picado, 343,63 min/dia 

e 283,14 min/dia. Hadjigeorgiou et al. (2003), trabalhando com cabras, observaram efeito 

do tamanho de partícula do volumoso sobre as variáveis de tempos gastos com ingestão 

e ruminação. Foram encontrados os valores para o tempo gasto com ingestão de 

352,8min/dia para o maior comprimento de partícula e 260,6min/dia para o menor 

comprimento de partícula do volumoso, resultados semelhantes aos encontrados neste 

estudo. O feno com maior comprimento de partícula facilita a seleção dos animais, uma 

Variáveis Unidades 

Tratamentos 
CV 

(%) 
Pr >F Feno 

inteiro 

Feno 

picado 

Tempo para ingestão de água 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎 27,33 21,92 39,72 0,5679 

Tempo consumo de concentrado 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎 20,21 22,49 7,11 0,2080 

Tempo para consumo de feno 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎 343,63a 283,14b 5,49 0,0500 

Tempo em atividades de socialização  𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎 24,48 28,75 23,02 0,4837 

Tempo utilizado para defecações 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎 7,40 7,67 12,23 0,7571 

Tempo utilizado para micções 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎 9,39 7,40 16,60 0,2220 

Tempo em ócio, de pé 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎 231,74 249,96 16,70 0,6349 

Tempo em ruminação, de pé 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎 106,47 113,32 11,88 0,5864 

Tempo ruminando em DLE 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎 95,37 111,60 43,18 0,7000 

Tempo ruminando em DLD 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎 122,00 125,27 26,29 0,4212 

Tempo de ócio em DLE 𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎 143,20 156,01 34,27 0,4989 

Tempo de ócio em DLD  𝑚𝑖𝑛/𝑑𝑖𝑎 226,33 216,94 9,51 0,0618 

Tempo de ruminação por bolo  𝑚𝑖𝑛/𝑏𝑜𝑙𝑜 43,09a 41,11b 8,84 0,0191 

Número de mastigações por bolo 𝑛ú𝑚/𝑏𝑜𝑙𝑜 54,13 52,11 9,64 0,6769 
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vez que seu maior comprimento facilita a separação das porções alimentares mais 

nutritivas. Por serem mais facilmente selecionados, os animais passam mais tempo 

consumindo o feno inteiro na tentativa de ingerirem o maior valor nutritivo necessário 

para seu bom desempenho. De fato, a picagem do feno facilita a apreensão do alimento e 

dificulta sua seleção, o que poderia resultar em significativa diminuição do tempo 

despendido no consumo do volumoso.  

Apesar de não apresentarem diferenças significativas, no presente trabalho foram 

encontrados resultados para a variável tempo gasto com ruminação total (tempo gasto 

ruminando em pé somado ao tempo gasto ruminando em decúbito lateral direito e 

esquerdo) de 323,84min/dia para o maior comprimento de partícula e 350,19min/dia para 

o menor comprimento de partícula. Hadjigeorgiou et al. (2003) relataram valores de 

547,2min/dia no maior comprimento de partícula e 627,84min/dia no menor tamanho de 

partícula de volumoso, demonstrando que em ambos os experimentos o tempo gasto para 

a ruminação é maior quando o volumoso é fornecido com o menor tamanho de partículas.  

Ao contrário do esperado, observou-se redução do tempo gasto com ruminação à medida 

que se aumentou o comprimento de partícula do volumoso. Segundo Van Soest (1994), o 

tempo despendido em ruminação é proporcional ao teor de parede celular dos volumosos 

(quanto maior a participação de volumosos na dieta maior o tempo despendido em 

ruminação). Sendo assim, a eficiência de ruminação pode ser reduzida em dietas com 

elevado tamanho de partícula e alto teor de fibra, tendo em vista a maior dificuldade para 

reduzir o tamanho das partículas originadas destes materiais fibrosos. Segundo Burger et 

al. (2000), o aumento do consumo tende a reduzir o tempo de ruminação por grama de 

alimento. 

O número de mastigações merícicas por bolo não apresentou diferença significativa 

pela redução do tamanho de partícula do volumoso. Já o tempo de ruminação por bolo 

apresentou diferença significativa em relação ao tamanho das partículas do volumoso. 

Pode-se observar que para o feno picado obteve-se os menores tempos gastos com essas 

atividades. O efeito do tamanho de partícula sobre a atividade mastigatória total ocorreu 

devido à influência do tempo gasto com a ruminação sobre essa variável, uma vez que o 

aumento no tempo gasto com a ruminação por bolo refletirá no aumento da atividade 

mastigatória por bolo. Observa-se que os animais que consumiram o feno inteiro gastam 

mais tempo para o processo de ruminação e apresentam maior número de mastigações 

por bolo em relação aos animais que consumiram o feno picado. O tempo de ruminação 
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é influenciado pela natureza da dieta, onde alimentos menores tendem a reduzir o tempo 

de ruminação devido a taxa de passagem aumentada. Os resultados encontrados podem 

ser justificados pelo fato do feno inteiro apresentar partículas maiores, dificultando o 

processo de ruminação e mastigação, enquanto o feno picado, com partículas menores, 

facilitando esses processos. Resultados semelhantes foram encontrados por Carvalho et 

al. (2004), em cabras Saanen em lactação, apresentando médias de 39,28 s/bolo e 49,84 

nº/bolo. Deve-se ressaltar que as características químicas do alimento também podem 

influenciar a atividade mastigatória, como por exemplo, o teor de lignina que aumenta a 

resistência da fração fibrosa à mastigação, o que aumenta o tempo necessário para a 

redução das partículas. 

Apesar de não apresentarem diferenças significativas em relação à preferência dos 

animais pelo lado de se deitarem, a probabilidade de ocorrência de erro do tipo 1 (0,0618) 

ficou próxima do nível de 5% de significância, indicando que os animais preferiram 

permanecer mais tempo deitados do lado direito, utilizando a lateralidade esquerda como 

estratégia para obter um descanso e uma ruminação mais eficaz. O resultado encontrado 

para o tempo de ócio em decúbito lateral direito dos animais, foi maior no tratamento com 

o feno inteiro em relação ao feno picado, 226,33 min/dia e 216,94 min/dia, 

respectivamente. O feno inteiro, além de ocupar maior espaço no rúmen necessitam de 

maior tempo para serem digeridos o que, consequentemente, diminui a taxa de passagem 

do alimento. Este processo mais lento resulta em maior desconforto dos animais ao se 

deitarem pressionando o rúmen e justificando a maior preferência dos animais em se 

deitarem do lado direito. Resultado semelhante foi encontrado por Tavares (2005), 

trabalhando com caprinos mestiços da raça Alpina fistulados, que não verificou diferença 

significativa quanto à preferência ao se deitar.  

Caprinos são animais altamente seletivos e seu comportamento ingestivo possui 

particularidades que podem conduzir a resultados aparentemente contraditórios e 

diferentes dos esperados para bovinos e ovinos. Outros estudos, com maior número de 

repetições, são necessários para melhor compreensão do tema. 
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5. CONCLUSÃO 

A redução do tamanho de partícula do feno de Tifton resulta em diminuição do 

desperdício desse alimento, para cabras gestantes. O tamanho de partículas do volumoso 

não influenciou importantes variáveis comportamentais analisadas, como tempo 

despendido em ócio, tempo despendido em atividades de socialização, tempo despendido 

em atividades de ruminação e mastigação. 

É possível reduzir o tamanho de partícula do volumoso sem influenciar o 

comportamento dos animais, além de variáveis importantes para seu bom desempenho, 

como consumo e digestibilidade da MS, PB E FDN. 
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