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Introdução
A espécie caprina proporciona ao semi-

árido nordestino uma alternativa de criação, que 
consegue driblar as adversidades climáticas da 
região, seja para produção ou subsistência. Esses 
animais conseguiram se adaptar tanto ao clima, 
quanto a alimentação disponível. Durante grande 
parte do ano essa região sofre pela seca, fazendo 
com que a alimentação seja escassa, porém muito 
rica nos períodos chuvosos.

Os caprinos se caracterizam pelo pequeno
porte, ruminantes, de cabeça pequena, possuem 
lábios muito ágeis e sensíveis, o que facilita na 
escolha e apreensão dos alimentos [1].  São 
animais muito seletivos, porém durante grande 
parte do ano ficam sem muitas alternativas 
alimentares, carecendo de uma suplementação para 
melhor taxa de desfrute do rebanho e qualidade da 
carne.

A suplementação de animais mantidos a 
pasto no período seco tem sofrido uma grande 
difusão. Normalmente, são usados suplementos 
que podem equilibrar nutricionalmente a dieta dos 
animais, uma vez que a mesma é composta por 
gramíneas tropicais que apresentam quantidades 
insuficientes de nutrientes para maximizar a 
produção animal [2].

 Essa suplementação tem o intuito de 
suprir as carências e melhorar o ambiente ruminal, 
auxiliando na digestão e podendo aumentar o 
consumo. Dessa forma é necessária a compreensão 
das relações entre as variáveis da pastagem, as 
características do suplemento, e as exigências 
nutricionais dos animais.

Avaliar o consumo tem sido uma grande 
ferramenta para o desenvolvimento da 

caprinocultura, pois segundo [3], o desempenho 
animal é primariamente definido pelo consumo 
voluntário, haja vista que esse será determinante 
do nível de ingestão de nutrientes. As teorias que 
explicam o controle do consumo voluntário nos 
ruminantes admitem que este mecanismo é 
produto da ação integrada ou isolada de fatores 
físicos e fisiológicos. O atendimento da demanda 
energética do animal define o consumo de dietas 
de alta densidade calórica, ao passo que a 
capacidade física do trato gastrintestinal determina 
o consumo de dietas de baixa qualidade e 
densidade energética [4]. Contudo, o presente 
trabalho teve como objetivo estimar o consumo de 
alimentos em caprinos mantidos a pasto no semi-
árido nordestino.

Material e métodos

O experimento foi realizado  no período de 
setembro à dezembro de 2008. Utilizou-se 18
cabritos sem padrão racial definido (SPRD), 
castrados, com peso vivo (PV) médio inicial de 15 
kg e aproximadamente 90 dias de idade, tratados 
contra endo e ectoparasitas. Todos os animais 
foram submetidos a período de adaptação ao 
ambiente e ao manejo durante 15 dias. O período 
experimental teve duração de 105 dias divididos 
em cinco sub-períodos de 21 dias cada, e mantidos 
em sistema de pastejo em área correspondente a 37 
ha de caatinga, sob lotação intermitente, 
suplementados com sal mineral comercial.

Os animais foram alocados em três 
tratamentos: 1) pastejo à vontade sem 
suplementação (PA); 2) pastejo à vontade com
suplementação na base de 1% do peso vivo com 



50% de palma forrageira (Opuntia fícus-indica 
Mill.) + 50% de farelo de soja (PAS), com base na 
matéria seca (MS). Os dois grupos tiveram acesso 
irrestrito ao pasto; e 3) pastejo restrito (PR), com 
acesso ao pasto durante aproximadamente quatro 
horas/dia, ou de acordo com pesagens 
intermediárias com vistas à manutenção do PV, 
permanecendo o restante do período contido em 
baias coletivas com piso de terra batido, providos 
de bebedouro e saleiro. Os animais do grupo PAS 
foram suplementados às 16 h, em baias individuais
medindo 1,0 m x 1,5 m, confeccionadas em 
madeira e chão batido, providas de comedouro, 
bebedouro e saleiro.

Amostras da dieta foram obtidas pela 
coleta de extrusa (CE) utilizando-se cinco caprinos 
SPRD, adultos, fistulados no rúmen, com peso 
vivo médio de 25 kg. A coleta foi realizada pela 
manhã às 7 h, após jejum de sólidos de 
aproximadamente 12 h, sendo posteriormente 
retirado todo conteúdo do rúmen dos animais e 
depositado em baldes individuais. Depois de 
retirado o conteúdo, os animais eram levados para 
a área de pastagem permanecendo por um período 
de aproximadamente uma hora.

Após o pastejo os animais foram contidos 
e as amostras foram recolhidas, pesadas e 
acondicionadas em sacos plásticos devidamente 
identificados e congeladas à –15ºC. Posteriormente 
as amostras foram pré-secas e moídas em peneiras 
de crivos de 1mm para posteriores análises 
químico-bromatológicas de matéria seca (MS), 
proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro 
(FDN), fibra em detergente ácido (FDA), matéria 
mineral (MM), lignina, extrato etéreo (EE), bem 
como, a correção da FDN para cinzas e proteína, 
de acordo com metodologia descrita por [5].

Foram ministradas aos animais doses 
únicas de 0,25g do indicador externo LIPE® 
durante os últimos cinco dias de cada sub-período 
e as fezes foram coletadas nos dias subseqüentes 
ao fornecimento do indicador, diretamente da 
ampola retal, que foram utilizadas para a 
estimativa da produção de matéria seca fecal 
(PMSF).

Após obtidas, as amostras fecais foram 
secas em estufa de circulação forçada a 55ºC por 
aproximadamente 72 horas na própria estação 
experimental e enviadas ao Laboratório de 
Nutrição Animal (LNA) do departamento de 
Zootecnia da UFRPE- Recife, foram moídas em 
moinho tipo Willey, em peneiras com crivos de 1 
mm, feita uma amostra composta por período e por 
animal, e então encaminhadas ao Laboratório de 
Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
para a obtenção da PMSF.

A estimativa do consumo de matéria seca 
(CMS) será obtida através da equação: CMS 
(kg/dia) = [(EF - EFS) / (1 – DIVMS do pasto)] + 
CMSS em que: EF = excreção fecal diária 
(kg/dia); EFS = contribuição de massa fecal do 
suplemento (kg/dia); DIVMS = digestibilidade “in 
vitro” da matéria seca do pasto; CMSS = consumo 
de matéria seca de suplemento (kg/dia); a EF foi 
estimada com o uso de lignina isolada purificada e 
enriquecida de Eucaliptus grandis (LIPE®).

A EFS será obtida por meio da diferença 
entre a EF e o produto da contribuição percentual 
de matéria do suplemento seca da palma forrageira 
e do farelo de soja pelas respectivas 
digestibilidades “in vitro”.

A análise do indicador foi realizada 
segundo a técnica de espectroscopia 
infravermelha, utilizando-se um espectrofotômetro 
de infravermelho com transformada de Fourrier
Varian 800 FT-IR [6].

Foi utilizado o delineamento inteiramente 
casualizado (DIC), com três tratamentos PA, PAS 
e PR com cinco, oito e cinco repetições 
respectivmente, sendo todos os dados interpretados 
estatisticamente utilizando-se o Sistema de 
Análises Estatísticas e Genéticas [7].

Resultados e discussão
As médias, coeficiente de variação (CV) e

significância para peso vivo (PV), peso vivo 
metabólico (PV0,75) e consumo de matéria 
seca(CMS) estão listados na tabela 1.

Foi observado diferença significativa 
(P<0,05) para PV, PV0,75 com maior média PAS. 
Provavelmente o maior peso vivo encontrado no 
tratamento PAS foi em virtude da suplementação 
fornecida aos animais. No entanto não foram 
observadas diferenças de peso para os tratamentos 
PA e PR.

Para o CMS também foi observado 
diferença significativa (P<0,05) para o tratamento 
PAS, não apresentando diferença para PA e PR,
também, provavelmente, devido a suplementação
fornecida aos animais do PAS. Esta diferença, 
contudo, pode ter ocorrido em virtude do maior 
peso dos animais do PAS, assim como a melhoria 
das condições do ambiente ruminal para os 
microorganismos, proporcionada pela 
suplementação causando um efeito positivo sobre 
o consumo de MS. 

[9] trabalhando com caprinos F1 (Boer x 
SRD) em pastagem nativa, avaliando níveis de 
suplementação de 0, 0,5, 1, 1,5% do PV encontrou 



médias de CMS para o tratamento sem 
suplementação de 539,43g/dia, resultado próximo 
ao observado no presente trabalho para os 
tratamentos PA e PR.

O mesmo autor encontrou média em CMS 
de 727,57g/dia representando 3,34% PV para 
animais suplementados a 1% do PV, valores 
inferiores aos encontrados no presente trabalho, 
que apresentaram média de 1119,25g/dia 
representando 6,04% PV. No entanto, apesar das
maiores médias encontradas no presente trabalho, 
foi observado o mesmo comportamento na 
ingestão de MS. Contudo, os valores elevados 
observados podem ser atribuídos a complexidade 
dos fatores envolvidos quando se busca avaliar o 
consumo de animais a pasto, principalmente na
caatinga, podendo ser influenciado ainda pelo 
valor nutricional das plantas e através do 
comportamento dos animais.
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Tabela 1. Médias, coeficiente de variação (CV) e significância para peso vivo (PV), peso metabólico (PV0,75), consumo 
de matéria seca (CMS) em porcentagem de peso vivo (%PV) e grama por kilograma de peso metabólico (CMS g/kg0,75)
em caprinos mantidos a pasto na Caatinga em Pernambuco.

Tratamentos
Itens

PA PAS PR CV(%) P*
PV (kg) 15,42b 17,41a 15,30b 12,9 0,00013
PV0,75 7,78b 8,51a 7,73b 9,6 0,00012

CMS kg/dia 0,559b 1,119a 0,528b 33,9 0,00000
CMS g/dia 559,11b 1119,29a 528,98b 33,9 0,00000

CMS (%PV) 3,40b 6,04a 3,43b 35,5 0,00000
CMS g/kgPV 34,32b 60,92a 34,67b 35,5 0,00000
CMS g/kg0,75 68,31b 125,13a 67,97b 34,5 0,00000

*Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de tukey. Pastejo a Vontade (PA); Pastejo a Vontade mais
Suplementação (PAS); Pastejo Restrito (PR)


