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Introdução

Em geral no Brasil, o rebanho caprino é 
constituído por pequeno número de animais, sendo 
explorados como subsistência familiar. A cabra com 
sua rusticidade e adaptabilidade tem um papel social 
bastante importante nas populações de baixa renda. É 
ela que fornece carne e pele, e principalmente o leite, 
com ótima composição nutricional e de fácil digestão. 

A utilização de subprodutos de indústria de 
alimentos voltados para alimentação humana, 
principalmente de ruminantes, tem crescido de maneira 
considerável. Isto se deve à necessidade de elaboração 
de dietas a custos mais baixos, visando o bom 
desempenho dos animais, seja na produção de carne ou 
leite. 

O estudo do comportamento ingestivo poderá 
contornar os problemas relacionados com a diminuição 
do consumo em épocas críticas para produção de leite, 
como a fase inicial de lactação, com os efeitos das 
práticas de manejo e com o dimensionamento das 
instalações, da qualidade e quantidade da dieta [1]; [2].

Dentre os alimentos acima comentados, a 
mandioca apresenta características nutricionais que 
permitem substituir parcial ou completamente 
alimentos ricos em energia como o milho. Entretanto, 
os dados referentes ao uso de mandioca e seus resíduos, 
em substituição parcial ou total dos alimentos 
tradicionalmente usados na alimentação de caprinos 
leiteiros são escassos e pouco conclusivos.

[3] relatou que o tempo gasto na mastigação, 
regurgitação do bolo alimentar, assim como a dinâmica 
da degradação ruminal em cabras, são diferentes dos de 
bovinos, uma vez que a taxa de permanência das 
partículas no rúmen diverge entre as duas espécies.

Material e Métodos

Este experimento foi realizado no Setor de Caprinos 
e Ovinos, Laboratório de Nutrição Animal e Laboratório de 
Qualidade de Leite, todos pertencentes ao Departamento de 
Zootecnia da UFRPE. Foram utilizadas 5 cabras leiteiras da 
raça Saanen, de segunda cria, com 30 dias de lactação, 
média de produção de leite de 2,5 kg, em um quadrado 
latino 5x5, ou seja, cinco períodos, cinco animais e cinco 
tratamentos, com diferentes níveis de substituição do milho 
por raspa de mandioca (0, 10, 20, 30 e 40%) e sua 
composição em nutrientes Tabela 1.

As cabras foram colocadas em baias individuais, 
com bebedouros e comedouros individuais, onde foram 
alimentadas duas vezes ao dia, às 8 horas e às 15 horas, 
logo após a ordenha que foi feita manualmente duas vezes 
ao dia, ás 7 horas e ás 15 horas. 

Os ingredientes utilizados nas rações foram 
adquiridos no comércio local, exceto a mandioca, que foi 
adquirida no município de Lagoa de Taenga, PE. A cana-
de-açúcar é comprada nas proximidades da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

A mandioca foi cortada manualmente em tamanhos 
pequenos para facilitar a secagem que foi feita sobre lonas 
expostas ao sol ate chegar a ponto de Giz para evitar a 
fermentação e melhor armazenamento que foi feito em 
sacos de 50 kg e colocados em abrigo.

A cana-de-açúcar é picada em máquina forrageira, 
para evitar a seleção por parte dos animais, e misturada aos 
demais ingredientes para o fornecimento na forma de ração 
completa. A nutrição mineral comercial é adicionada ao 
concentrado.

O experimento teve duração total de 75 dias, 
divididos em cinco períodos de 19 dias (14 dias de 
adaptação e 5 para coleta de dados). Em cada período, logo 
após a adaptação, no 15º dia, foi determinado o 



comportamento alimentar pela quantificação dos 
intervalos, totalizando, portanto, cinco dias de 
observação. No registro do tempo despendido em 
alimentação, ruminação e ócio foram adotados a 
observação contínua e individualizada dos animais a 
cada cinco minutos. Em cada período, as observações 
foram iniciadas às 7h30 e finalizadas às 7h30 do dia 
seguinte. 

Para os ensaios de comportamento ingestivo, são 
determinados, nos intervalos de observação, os 
seguintes comportamentos: tempo de ingestão de 
alimentos, tempo de ruminação e tempo em ócio. 
Foram determinadas para cada atividade 
comportamental: EPC: Em Pé Comendo; EPR: Em Pé 
Ruminando; OEP: Ócio em Pé; ODE: Ócio Deitado 
Esquerdo; ODD: Ócio Deitado Direito; RDD: 
Ruminando Deitado Direito; RDE: Ruminando Deitado
Esquerdo. Também foram determinadas as quantidades 
de vezes que os animais permaneceram ingerindo água, 
defecando e urinando.

O tempo de mastigação merícica por bolo 
ruminal (MMtb, s/bolo), número de mastigação 
merícicas (MMnd, nº/dia), número de mastigações 
merícicas por bolo (MMnb, nº/bolo) e número de bolos 
ruminais (BOL, nº/dia) [4] foram registrados 
utilizando-se cronômetro digital em dois períodos: das 
10hs às 12hs e das 4hs às 6hs. Foram tomadas três 
amostras de 15 segundos durante a mastigação 
merícica, e multiplicadas por 4 para obtenção da média 
de mastigação em minuto. Os critérios utilizados para a 
escolha do modelo foram as significâncias dos 
coeficientes de regressão e o coeficiente de 
determinação (r2), obtido pela relação entre a soma dos 
quadrados da regressão e a soma de quadrados dos 
tratamentos. Os dados foram submetidos à análise de 
regressão utilizando o programa General Linear Model 
do pacote Statistical Analysis System Institute [5].

Resultados e Discussão

Na Tabela 2, são apresentados os resultados das 
variáveis comportamentais. Observa-se que nenhuma 
das variáveis estudadas foi influenciada pela 
substituição do milho pela raspa integral de mandioca, 
Possivelmente isto tem ocorrido em função das dietas 
apresentarem as mesmas proporções de nutrientes e, 
também, pela semelhança da participação do principal 
ingrediente (cana-de-açúcar), que poderia influenciar 
por apresentar maior teor de fibra; toda via esse 
ingrediente variou muito pouco entre as dietas (41 a 
42%). Em todos os tratamentos o material fornecido, 
inclusive a cana-de-açúcar, foi dado aos animais com o 
mesmo tamanho de partícula. Observa-se que o teor de 
FDN, que estimula a atividade mastigatória [6]
apresentou pequena variação, como mostrado na 
Tabela 3.

[7] verificou, em caprinos da raça Moxotó 
valores (188,46; 225,10; 229,66; 176,81) de tempo de 
alimentação semelhante aos resultados deste trabalho

(236; 228; 224; 240; 218).

Em relação ao tempo em que os animais passaram 
comendo, não teve influência dos níveis de raspa integral 
de mandioca nas dietas, entanto foram observados dois 
períodos de principais de alimentação que corresponderam 
aos horários de fornecimento da dieta entre 8 e 10 horas da 
manhã e 15 às 18 horas da tarde.
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Tabela 1. Proporção dos ingredientes com base na matéria seca das dietas experimentais

Níveis de Raspa Integral de Mandioca
Alimentos

0 10 20 30 40

Proporção dos Ingredientes

Cana-de-açúcar 42 42 41 41 41

Raspa Integral de Mandioca 0 10 20 30 40

Milho triturado 40 30 20 10 0

Farelo de Soja 15 14 14 14 14

Óleo Vegetal 1 1,6 2 2,7 3,2

Sal Mineral 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Uréia 0,9 1,2 1,4 1,5 1,7

Sulfato de Amônio 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Composição nutricional

Matéria Seca 45,93 46,38 46,92 47,66 47,81

Proteína Bruta 14,66 14,60 14,66 14,65 14,62

Matéria Orgânica 95,02 94,94 94,76 94,61 94,61

Matéria Mineral 4,98 5,06 5,24 5,39 5,39

Extrato Etéreo 3,57 3,74 4,01 4,18 4,21

Fibra em Detergente Neutro 30,53 29,86 29,05 28,12 26,26

Fibra em Detergente Ácido 16,72 16,97 17,13 17,21 16,06

Tabela 2. Resultado da observação do comportamento ingestivo feitos com cabras em lactação, alimentadas  com 
rações contendo diferentes níveis de Raspa integral de mandioca

Níveis de Raspa integral de mandioca (%) Pr > F
Variável

0 10 20 30 40
EPM CV(%)

L
EPC 236 228 224 240 218 37,26 16,25 NS
EPR 65 34 36 60 50 17,34 35,39 NS
OEP 211 188 211 183 200 25,55 12,86 NS
ODD 196 244 268 286 239 77,62 31,47 NS
ODE 246 264 252 229 268 91,61 36,38 NS
RDE 274 248 201 206 242 69,03 29,47 NS
RDD 212 234 247 202 222 62,30 27,88 NS
TRU 551 516 484 468 514 61,41 12,12 NS
EPC-em pé comendo; EPR-em pé ruminando; OEP-ócio em pé; ODD-ócio deitado direito; ODE-ócio deitado 
esquerdo; RDE-ruminando deitado esquerdo; RDD-ruminando deitado direito; TRU-tempo de ruminação

Tabela 3. Número de bolos ruminais (NBR), número de mastigações merícicas (MMnd), mastigações merícicas por 
bolo (MMnb), e tempo de mastigações merícicas por bolo (MMtb) em função das dietas

Níveis de Raspa integral de mandioca (%) Pr>F
Variável

0 10 20 30 40
EPM CV(%)

L
NBR (nº/dia) 55,500 60,20 57,20 53,90 53,40 25,54 45,58 NS
MMtb (s/bolo) 44,49 36,79 37,92 32,89 41,10 18,75 48,54 NS
MMnd (nº/dia) 46236,00 42928,00 34994,00 38850,00 38664,00 13884,92 34,42 NS
MMnb (nº/bolo) 3602,63 2974,88 2928,35 2802,36 3206,49 1286,03 41,44 NS


