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RESUMO 

Objetivou-se avaliar o comportamento ingestivo de caprinos e ovinos alimentados com 

silagem de mucilagem de sisal aditivada ou não. Foram empregados quatro caprinos e 

quatro ovinos, sem padrão de raça definida, machos, dotados de fistula permanente no 

rúmen. Os animais foram mantidos em baias individuais e distribuídos em delineamento 

experimental quadrado latino 4x4 em esquema de parcela subdividida (Parcela- espécie 

animal e subparcela- tratamento). Para estudo de comportamento ingestivo, os animais 

foram observados a cada dez minutos durante 24h. Não houve interação (P>0,05) entre 

os tratamentos e a espécie animal para nenhuma das variáveis estudadas. Todavia os 

ovinos apresentaram maior (P<0,05) consumo de matéria seca (MS) e de fibra em 

detergente neutro (FDN) em relação aos caprinos. Mesmo o consumo de matéria seca 

(CMS) ter apresentado diferença entre as espécies, o tempo de alimentação, de 

ruminação e de ócio não apresentaram diferenças. Todavia, quando se comparam as 

espécies caprina e ovina, verifica-se que a eficiência de alimentação e ruminação tanto 

de MS quanto de FDN, foi maior para a espécie ovina. Houve diferença significativa 

(P<0,05) no consumo de FDN nos tratamentos com relação ao tempo de ruminação, ao 

tempo em ócio e na eficiência de ruminação (gMS/min). Quanto ao tempo gasto em 

ócio apresentou diferença significativa (P<0,05), pois está inteiramente relacionado com 

o teor de fibra da dieta, assim quanto maior o teor de fibra maior é o tempo gasto com 

ruminação e consequentemente menor é o tempo gasto com ócio. Os resultados obtidos 

nesse trabalho mostraram que na espécie caprina quanto maior os níveis de FDN na 

dieta maior foi o tempo gasto com a ruminação, mas com menor (P<0,05) eficiência de 

ruminação, comportamento inverso foi registrado para os ovinos. 
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INTRODUÇÃO 

O nordeste brasileiro apresenta condições climáticas adversas, prejudicando a 

disponibilidade das principais fontes de alimentos dos animais nos períodos 

críticos do ano, as pastagens nativas e a caatinga sofrem uma queda de produção na 

estação seca e os ingredientes tradicionais (farelo de soja, farelo de trigo, entre 

outros) utilizados para suplementar a ração de ruminantes sofrem mudanças bruscas 

de custo encarecendo a produção, os agricultores podem então nesse período fazer 

uso de alimentos alternativos de menor custo e de boa qualidade na dieta dos 

ruminantes como forma de melhorar os índices zootécnicos e economizar o custo 

com rações nesses períodos do ano. 

Os  resíduos agroindustriais podem ser utilizados na dieta dos ruminantes no 

período de escassez da forragem. A utilização desses alimentos alternativos é 

benéfica de forma geral para o produtor rural, pois reduz os impactos ambientais 

evitando acúmulo de resíduos no meio ambiente, minimiza os custos com a 

alimentação, tendo em vista seu uso como fonte de alimento para suprir as 

necessidades dos   animais e melhorar a eficiência do manejo alimentar. 

A silagem de mucilagem de sisal torna-se uma fonte viável de alimento para 

ser utilizada na nutrição animal por causa do baixo custo de produção, por ser uma 

ótima fonte de volumoso e por causa da sua disponibilidade no Nordeste, tendo nessa 

região a necessidade de fazer reservas estratégicas de alimento com o intuito de 

evitar queda da produtividade no  período de escassez. Porém, devido ao seu baixo 

teor de matéria seca, ou seja, alta umidade faz-se necessário o uso de aditivos para 

melhorar a conservação e qualidade dessa silagem. 

Uma ferramenta importante para manejar adequadamente as dietas 

fornecidas aos animais é o estudo do comportamento ingestivo que ajuda a alcançar 

melhores índices de produção e de desempenho dos animais. Pela avaliação do 

comportamento ingestivo é possível verificar a resposta dos animais a determinada 

dieta fornecida. Existem alguns fatores que interferem o comportamento ingestivo, 

aqueles relacionados aos animais (raça, peso, idade), ao alimento (composição da 

dieta, palatabilidade), ao ambiente, ao manejo empregado, entre outros. 

Neste contexto, o objetivou-se avaliar o comportamento ingestivo de 



 
             

caprinos e ovinos submetidos dietas contendo silagem de mucilagem do 

desfibramento do sisal, aditivada ou não. 

METODOLOGIA 

O experimento foi realizado no Setor de Caprino-Ovinocultura do Departamento 

de Zootecnia (DZ) da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Recife. 

As análises laboratoriais foram executadas no Laboratório de Nutrição Animal de 

Pequenos Ruminantes da UFRPE. 

Foram utilizados quatro caprinos e ovinos, machos, dotados de fistula 

permanente no rúmen, recebendo as dietas experimentais a base de silagem de 

Mucilagem de Sisal com os seguintes tratamentos : TRAT1 = Controle (Feno de 

tifton); TRAT2 = (MUC) - Silagem de mucilagem sem aditivos; TRAT3 = (MUC + 

FM) - Silagem de mucilagem aditivada com farelo de milho; TRAT4 = (MUC + FT) 

- Silagem de mucilagem aditivada com farelo de trigo. A proporção dos ingredientes 

para confecção das silagens foi de 75% MUC para 25% de aditivos. 

Os animais permaneceram o período experimental alojados em baias 

individuais, de 1,1 x 2,0 m, onde tinham comedouro e bebedouro. A dieta (Tabela 1) 

era fornecida duas vezes ao dia (8 e 16 h), na forma de mistura completa e o ajuste 

da oferta foi realizado diariamente, por meio da sobra referente ao dia anterior, a 

qual era controlada para ser mantida em torno de 10-15% do total de matéria seca 

ofertada, caracterizando uma alimentação ad libitum. 

                    Tabela 1. Composição dos ingredientes e composição das dietas experimentais 

 

Cada período experimental durou  20 dias -12 de adaptação e 8 de coletas de 



 
             

dados, (total 84 dias). No primeiro dia foi realizada a avaliação do comportamento 

ingestivo, de forma visual, pelo método de varredura instantânea (“Scan Sampling”), 

proposto por Martin e Bateson (2007), em intervalos de 10 min, durante 24 h, com o 

início ás 7h da manhã e o termino ás 6:59h manhã do dia seguinte. 

As variáveis analisadas durante o comportamento ingestivo foram 

relacionadas ao tempo despendido para alimentação, ruminação e ócio. Também foi 

realizada a contagem do número de mastigações merícicas e do tempo despendido 

para ruminação de cada bolo utilizando-se um observador com cronômetro para 

cada animal. Para a obtenção das médias das mastigações e do tempo, foram 

realizadas observações dos bolos ruminais em três horários (10:00- 12:00h; 

14:00-16:00 h; e 18:00-20:00 h). Para cálculo do número de bolos diários, foi 

realizada a divisão do tempo total de ruminação pelo tempo médio gasto na 

ruminação de cada bolo, segundo metodologia de Cirne et al. (2014). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Não houve interação (P>0,05) entre os tratamentos e a espécie animal para 

nenhuma das variáveis estudadas. Todavia os ovinos apresentaram maior (P<0,05) 

consumo de MS e de FDN em relação aos caprinos. Isso devido a maior aceitação 

de silagens pelos ovinos que para os caprinos, pois os caprinos apresentam alta 

capacidade para selecionar os ingredientes da dieta. Mesmo o consumo de matéria 

seca ter apresentado diferença entre as espécies, o tempo de alimentação, de 

ruminação e de ócio não apresentaram diferenças. Todavia, quando se comparam as 

espécies caprina e ovina, verifica-se que a eficiência de alimentação e ruminação 

tanto de MS quanto de FDN. (Tabela 2). 

Ainda de acordo com a Tabela 2, houve diferença significativa (P<0,05) no 

consumo de FDN nos tratamentos com relação ao tempo de ruminação, tempo em 

ócio e na eficiência de ruminação (gMS/min). O tempo gasto na atividade de 

ruminação depende do FDN do tratamento em que o animal está submetido, os 

animais que se alimentaram de feno passaram mais tempo ruminando quando 

comparado aos outros tratamentos, devido a maior presença de fibra nesse 

tratamento (Tabela 1). Em seguida, os animais que se alimentaram da silagem de 

mucilagem de sisal sem aditivos apresentaram maior consumo de FDN em relação 



 
             

àqueles que receberam as demais silagens. Os animais que se alimentaram da 

silagem de mucilagem de sisal aditivada com milho e trigo passaram menos tempo 

ruminando, uma vez que com a adição destes aditivos houve redução no teor de 

FDN das respectivas dietas (Tabela 1). As propriedades físicas e químicas dos 

alimentos influenciam diretamente o tempo despedido com ruminação pelo animal, 

sendo proporcional ao teor da parede celular dos volumosos (Van Soest, 1994).  

Quanto ao tempo gasto em ócio também houve diferença significativa 

(P<0,05), pois está inteiramente relacionado com o teor de fibra da dieta. Quanto 

maior o teor de fibra maior é o tempo gasto com ruminação e menor é o tempo gasto 

com ócio.  

Os resultados obtidos nesse trabalho mostraram que a espécie caprina quanto maior 

os níveis de FDN na dieta maior foi o tempo gasto com a ruminação, mas com menor 

(P<0,05) eficiência de ruminação. Comportamento inverso foi registrado para os ovinos. 

Contudo os animais que se alimentaram de silagem de mucilagem de sisal aditivada 

com milho e trigo consumiram menores teores de FDN e tiveram maior eficiência de 

ruminação quando comparado com os animais do tratamento de feno e silagem de 

mucilagem de sisal sem aditivos. Já os animais submetidos a dieta controle (contendo 

feno) apresentaram maior consumo de FDN e menor eficiência da ruminação.  

Tabela 2. Valores médio do consumo de matéria seca e de fibra em detergente neutro e comportamento 
ingestivo de caprinos e ovinos submetidos às diferentes dietas experimentais 

 

1
 SilMUC=silagem sem aditivo, SilMUC+Mi=silagem aditivada com milho; SilMUC+Tri=silagem aditivada com trigo; 

2
Erro padrão da média Médias 

seguidas por letras distintas na linha, dentro do mesmo fator, diferem pelo teste de Tukey-Kramer (P<0,05) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os ovinos mostraram melhor eficiência alimentar e aceitabilidade da silagem 

de  mucilagem do desfibramento do sisal quando comparados aos caprinos. 
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