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RESUMO 

 

Objetivou-se com o presente estudo avaliar o efeito da restrição alimentar e da classe sexual 

sobre o consumo, digestibilidade dos nutrientes: matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), 

matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra em detergente neutro 

(FDN), fibra em detergente ácido (FDA), carboidratos totais (CHOT), carboidratos não 

fibrosos (CNF), nutrientes digestíveis totais (NDT) e os padrões nictemerais do 

comportamento ingestivo de cordeiros Santa Inês. Foram utilizados 30 ovinos com peso 

médio inicial de 13,00 ± 1,49 kg, em delineamento inteiramente casualizado em esquema 

fatorial 3x2, com três níveis de restrição (ad libitum, 30 e 60%) e duas classes sexuais 

(castrados e não castrados). Os animais foram alimentados com dieta experimental em relação 

volumoso:concentrado de 60:40, sendo o feno de capim-Tifton 85 (Cynodon spp.) utilizado 

como volumoso. Não houve efeito de classe sexual ou interação entre classe sexual e nível de 

restrição alimentar para todas as variáveis analisadas (P>0,05). O consumo de todos os 

nutrientes foi influenciado pelos níveis de restrição alimentar (P<0,05), decrescendo de 

acordo com o aumento nos níveis de restrição. Inversamente, os coeficientes de 

digestibilidade dos nutrientes aumentaram proporcionalmente aos níveis de restrição 

alimentar (P<0,05). As variáveis de comportamento ingestivo foram influenciadas pela 

restrição alimentar (P<0,05). As variáveis tempo de alimentação (h/dia), eficiência de 

ruminação (g MS/h) e (g FDN/h), tempo de ruminação (h/dia) e tempo de mastigação total 

(h/dia) decresceram com o aumento nos níveis de restrição alimentar (P<0,05). Já para a 

eficiência de alimentação (g MS/h) e (g FDN/h), a restrição alimentar ocasionou um aumento 

desta variável dos animais em restrição (P<0,05). De forma semelhante, o aumento nos níveis 

de restrição alimentar, promoveu uma maior permanência em ócio dos animais em restrição 

(P<0,05). As variáveis número de bolos ruminais (nº/dia) e números de mastigação merícicas 

reduziram com a restrição alimentar (P<0,05). No entanto, o tempo de mastigação merícica 

aumentou com a restrição (P<0,05). Conclui-se que a restrição alimentar promove a redução 

no consumo de nutrientes e o aumento na digestibilidade da dieta, proporcionando assim, uma 

maior eficiência na absorção dos nutrientes nos animais submetidos ao nível de 60% de 

restrição alimentar. Os padrões de comportamento ingestivo também são alterados pela 

restrição alimentar, principalmente os tempos gastos com alimentação, ruminação e ócio e os 

padrões de mastigação merícicas. 

 

Palavras-chaves: Comportamento alimentar. Ingestão de nutrientes. Nutrição. Ovinos. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the present study was to evaluate the effect of food restriction and sexual 

group on intake, digestibility of nutrients: dry matter (DM), organic matter (OM), mineral 

matter (MM), crude protein (CP), ether extract (EE), neutral detergent fiber (NDF), acid 

detergent fiber (ADF), non-fibrous carbohydrates (NFC), total carbohydrates (TC), total 

digestible nutrients (TDN) and diel behavior patterns intake of Santa Ines lambs. A total of 30 

sheep was used, with average initial weight of 13.00 ± 1.49 kg in a completely randomized 

design in factorial 3x2, with three levels of restriction (ad libitum, 30 and 60%) and two 

sexual groups (castrated and uncastrated). The animals were fed on experimental diet 

composed of a forage:concentrate ratio of 60:40, with Tifton-85 hay (Cynodon spp.) as 

roughage. There was no sexual group effect or interaction between sexual group and food 

restriction levels for all variables analysed (P>0.05). The consumption of all nutrients were 

influenced by food restriction levels (P<0.05), decreasing according to the increase in 

restriction levels. Conversely, nutrient digestibility coefficients increased proportionally with 

food restriction levels (P<0.05). The feeding behavior variables were influenced by food 

restriction (P<0.05). Variations in feed time (hour/day), rumination efficiency (g DM/hour) 

and (g NDF/hour), ruminating time (hour/day) and total chewing time (hour/day) decreased 

with rising levels of food restriction (P<0.05). For the „Feed efficiency‟ variable (g DM/hour) 

and (g NDF/hour), food restriction led to an increase in efficiency of the restricted animals 

(P<0.05). Similarly, the increase in levels of food restriction promoted greater time spent in 

idleness restriction of animals (P<0.05). The variable number of ruminal bolus (No./day) and 

ruminating chewing number reduced with food restriction (P<0.05). However, chewing 

ruminating time increased with the restriction (P<0.05). As conclusion, food restriction 

promotes a reduction in nutrient intake and increased digestibility of the diet, thus providing 

increased efficiency in the absorption of nutrients in animals undergoing the level of 60% 

food restriction. The feeding behavior patterns are also altered by dietary restriction, 

especially the food expenditures times, ruminating and idleness and ruminating chewing 

patterns. 

 

Keywords: Feeding behaviour. Nutrient intake. Nutrition. Sheep. 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Composição química dos ingredientes em g/kgMS
-1.

................................... 21 

Tabela 2 - Composição percentual e química da ração experimental............................ 21 

Tabela 3 - Consumo de nutrientes em cordeiros Santa Inês submetidos a diferentes 

níveis de restrição alimentar.......................................................................... 24 

Tabela 4 - Digestibilidade dos nutrientes da dieta em cordeiros Santa Inês 

submetidos a diferentes níveis de restrição alimentar................................... 26 

Tabela 5 - Padrões nictemerais do comportamento ingestivo de cordeiros Santa Inês 

submetidos a diferentes níveis de restrição alimentar................................... 28 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 13 

2. REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................. 15 

3. MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................... 20 

3.1 Local e Período Experimental ..................................................................................... 20 

3.2 Animais e Instalações Experimentais .......................................................................... 20 

3.3 Dieta Experimental, Consumo e Digestibilidade dos Nutrientes .............................. 20 

3.4 Comportamento Ingestivo ............................................................................................ 23 

3.5 Análise Estatística ......................................................................................................... 23 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 24 

5. CONCLUSÕES ................................................................................................................... 30 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A restrição alimentar é uma condição que os animais de produção podem ser 

submetidos devido a menor disponibilidade de alimentos, também sendo uma estratégia 

alimentar com objetivos de obter ganho compensatório após o restabelecimento da 

alimentação, aumentando assim a eficiência de utilização de alimentos, podendo ser 

empregada como alternativa para redução nos custos com alimentação (YÁÑEZ et al., 2006). 

Animais submetidos a esta condição podem apresentar reduções no ganho de peso, aumento 

do tempo para terminação e menor qualidade da carcaça (MURPHY e LOERCH, 1994; 

ROSSI et al., 2001), em virtude das reduzidas quantidades ou qualidades de nutriente 

requeridos (CHOAT et al., 2002; CLARK et al., 2007). 

 Considerando os efeitos da estiagem sobre a oferta de volumosos que implicam 

em alterações no crescimento dos animais, bem como, os problemas decorrentes da qualidade 

do solo, associados à crescente demanda por produtos de origem animal, tem-se enfatizado a 

utilização dos sistemas de confinamento, que através de pesquisas voltadas ao manejo 

alimentar dos animais, buscam reduzir os custos com alimentação (CARVALHO et al., 2008; 

HERNÁNDEZ et al., 1994). Desta forma, fazem-se necessários ajustes entre a quantidade 

oferecida e ingerida de alimento no controle dos custos e dos efeitos da restrição alimentar 

(PEREIRA FILHO et al., 2005). 

 O conhecimento do consumo voluntário é meta prioritária nos estudos com 

animais, desta forma, conhecer a quantidade e qualidade dos alimentos ingeridos pelos 

animais é de suma importância no processo produtivo (MINSON, 1982). Diversos modelos 

têm sido propostos para predizer o consumo de matéria seca dos animais domésticos, visto 

que, por essa variável, determina-se o ingresso de nutrientes necessários ao atendimento das 

exigências de mantença e produção (NRC, 1996). A ingestão de nutrientes é influenciada por 

diversos fatores, dentre eles a raça, manejo nutricional, características do alimento e estágio 

fisiológico, que são fatores reconhecidos como determinantes da ingestão voluntária 

(PEREIRA et al., 2003). Além disso, uma melhor compreensão da ingestão diária da dieta 

pode ser analisada através de seus componentes tais como número de refeições ingeridas por 

dia, duração média das refeições e velocidade de consumo dos alimentos (MIRANDA et al., 

1999). 

A digestibilidade de nutrientes pode variar em função do próprio alimento, assim 

como das condições de alimentação (MERTENS, 1987). Correlações negativas entre o nível 
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de ingestão de alimentos e a digestibilidade dietética têm sido constatadas devido a alterações 

no tempo de retenção da digesta no rúmen quando o consumo de ração é modificado 

(GRIMAUD et al., 1999). Em virtude disto, o aumento do tempo de retenção da digesta 

promove aumento na eficiência digestiva, melhorando assim a absorção de nutrientes 

(CLAUSS; HUME; HUMMEL, 2010). 

O estudo do comportamento ingestivo, torna-se uma ferramenta importante na 

avaliação da resposta animal diante das diversas condições alimentares (CAVALCANTI et 

al., 2008). Segundo Hodgson (1990), os animais ruminantes adaptam-se às diversas 

circunstâncias de alimentação, manejo e ambiente, sendo capazes de alterar os padrões de 

comportamento alimentar, visando atingir determinado nível de consumo, semelhante às suas 

exigências nutricionais. Durante a restrição alimentar, modificações fisiológicas ocorrem com 

o objetivo de reduzir possíveis danos em resposta à carência nutricional (RYAN, 1990). Desta 

forma, ocorrem modificações na composição corpórea do animal, tais como redução no 

tamanho dos órgãos metabolicamente ativos, ligados à função digestiva (HOGG, 1991; 

RYAN, 1990), redução na produção de calor em jejum e consequentemente, redução na 

exigência de mantença (FLUHARTY e McCLURE, 1997). 

Diante disso, objetivou-se com o presente estudo avaliar o efeito da restrição 

alimentar e da classe sexual sobre as variáveis nutricionais, consumo, digestibilidade e os 

parâmetros nictemerais do comportamento ingestivo de cordeiros Santa Inês. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A produção animal resulta da associação de diversos fatores, dentre eles, destaca-

se a nutrição, por ser considerada um aspecto importante no ingresso dos nutrientes 

requeridos para atender as exigências dos animais ruminantes (CASTRO et al., 2007). Em 

função disto, visando otimizar o desempenho animal, o estudo da ingestão dos alimentos e 

dos fatores que a coordenam, torna-se imprescindível. A ingestão de alimentos pelos animais 

é influenciada por características inerentes ao alimento, ao animal e às condições de 

alimentação (VAN SOEST, 1994), desta forma, a compreensão de como esses fatores atuam 

se faz necessário na formulação de um plano nutricional adequado. 

 O consumo alimentar pode ser regulado por fatores físicos, fisiológicos e 

psicogênicos. Os fatores físicos estão relacionados à distensão do rúmen-retículo, em que o 

consumo de alimento é limitado em virtude da expansão rumino-reticular (MERTENS, 1994). 

Estes e outros estímulos ativam os centros de saciedade do cérebro, sinalizando o final de uma 

refeição (FORBES, 1995). Os fatores fisiológicos estão associados ao balanço nutricional do 

animal, ou seja, suas exigências de manutenção e produção. Já os fatores psicogênicos 

envolvem respostas do comportamento animal frente às características do alimento ou do 

ambiente (MERTENS, 1994), mas que não estão relacionados ao efeito físico e nem ao efeito 

fisiológico. 

 Os fatores responsáveis pela regulação do consumo estão inter-relacionados 

intrinsecamente quando os animais são mantidos em sistemas de produção em que, o 

consumo alimentar é fundamentado em oferta de alimento à vontade, proporcionando, assim 

um consumo voluntário. Entretanto, em sistemas de produção animal, em que o fornecimento 

de alimento é influenciado por interferências da sazonalidade climática, com consequente 

intervenção na quantidade e na qualidade dos nutrientes oferecidos, estes fatores passam a 

influenciar muitas vezes o consumo de maneira secundária, tornando, assim, o manejo 

alimentar restritivo o principal aspecto regulador do consumo (GRIMAUD et al., 1999). 

Quando submetidos às condições de restrição alimentar, alterações na ingestão de alimentos 

podem ocorrer, geralmente estando associadas com as variações nos requerimentos de 

mantença destes animais. Desta forma, animais submetidos a condições de alimentação 

deficiente, tendem a apresentar menores requerimentos de mantença devido a menor 

quantidade de energia gasta na digestão dos alimentos e pela redução do tamanho dos órgãos 

digestivos (HERD e ARTHUR, 2008). 
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 Aliado ao consumo de alimentos, a digestibilidade dos nutrientes também 

representa uma variável importante no sucesso da produção animal, por sua direta relação 

com a utilização dos nutrientes ingeridos. Como a dieta dos animais ruminantes é composta 

por uma fração fibrosa, a capacidade de digestão torna-se importante para um melhor 

aproveitamento dos nutrientes (ALLEN e MERTENS, 1988). A fibra é um dos componentes 

da dieta que permanece retida no rúmen-retículo por uma quantidade maior de tempo que 

outros nutrientes e a variação no processo de digestão da fibra em detergente neutro (FDN) 

pode interferir no efeito de enchimento causado pelos alimentos (HERD e ARTHUR, 2008), 

além de estar relacionada com a regulação do consumo, digestibilidade, taxa de passagem e 

atividade mastigatória (VAN SOEST, 1994). 

 O conhecimento da digestibilidade dos nutrientes é importante na análise do valor 

nutricional dos alimentos. A determinação deste parâmetro pode ser realizada através de 

métodos distintos. O método tradicional de coleta total de fezes necessita de um rígido 

controle do consumo e excreção, tornando as pesquisas mais dispendiosas (BERCHIELLI et 

al., 2000). Desta forma, métodos que proporcionem uma maior praticidade vêm sendo 

utilizados, são exemplos, os métodos indiretos que fazem o uso de indicadores ou marcadores, 

podendo ser componentes presentes nos alimentos (internos) ou adicionados (externos) 

(OWENS e HANSON, 1992). 

 Assim como o consumo, a digestibilidade é um parâmetro bastante estudado 

devido sua relação com a eficiência de utilização dos nutrientes pelos animais. Numerosas 

pesquisas salientam a correlação negativa entre estes fatores, afirmando haver uma interação 

entre níveis de alimentação e os padrões de digestibilidade (CLARK et al., 2007; DOREAU 

et al., 2003; MORAIS et al., 2007) De modo geral, tal interação está associada com as 

modificações do tempo de retenção da digesta no rúmen (GRIMAUD et al., 1999). Alterações 

crescentes na digestibilidade da dieta têm sido observadas em virtude da redução do consumo 

alimentar (ATTI et al., 2002; MICHALET-DOREAU e DOREAU, 2001; RODRIGUES et 

al., 2014), ocasionada provavelmente pela redução na taxa de passagem da digesta através do 

trato gastrointestinal (GALVANI et al., 2010). 

 Entretanto, em animais que são mantidos em níveis alimentares abaixo dos 

requerimentos de mantença, a digestibilidade dos nutrientes pode ser reduzida provavelmente, 

devido a limitações na atividade dos microrganismos ruminais (DOREAU et al., 2003), 

embora nem sempre este fato ocorra (MICHALET-DOREAU e DOREAU, 2001). Grimaud et 

al. (1999) em sua pesquisa com animais submetidos à restrição alimentar, relataram que uma 
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parte da redução da digestibilidade aparente pode ser explicada devido a um aumento nas 

proporções de perdas metabólicas nas fezes. 

 O comportamento ingestivo é outra ferramenta utilizada para melhor compreensão 

do desempenho de animais ruminantes, auxiliando no desenvolvimento de mecanismos de 

ajustes no manejo alimentar, podendo ser utilizado também na avaliação dos alimentos 

ingeridos (BENEVIDES et al., 2011). Este parâmetro está relacionado com as observações 

das atividades desenvolvidas pelos animais durante as refeições e atividades em função desta. 

O monitoramento do comportamento alimentar pode ser feito por observações diretas com 

intervalos regulares de tempo, observando-se as atividades de alimentação e ruminação 

(FORBES, 2007). Esta variável consiste na apreensão do alimento, mastigação, ensalivação e 

redeglutição. Além da compreensão destes fatores, o conhecimento das características das 

dietas, da motilidade do rúmen-retículo e das características do ambiente aos quais os animais 

estão submetidos, são essenciais para uma melhor percepção do comportamento alimentar 

(DULPHY et al., 1980; FORBES, 1995). 

 Cada alimento ingerido desencadeia mecanismos distintos, que administram o 

sistema de saciedade/fome, resultando em uma série de refeições de diferentes comprimentos 

e quantidades. Durante a alimentação os animais consomem o alimento rapidamente, para 

posterior ruminação, desta forma, o tempo despendido com a mastigação durante o consumo é 

menor quando comparado ao tempo gasto com a ruminação (DULPHY e DEMARQUILLY, 

1994). A quantidade de alimento ingerido e a duração média no tempo despendido com esta 

atividade, em conjunto com a velocidade de consumo são características ligadas à composição 

física e química da dieta (VAN SOEST, 1982). Segundo Benevides et al. (2011) o tempo 

despendido com o consumo de alimentos tem relação com a capacidade de seleção dos 

animais, sendo assim, quanto maior a capacidade de seleção, maior será o tempo gasto com a 

ingestão de alimentos. 

 A atividade de ruminação é definida pelos processos de regurgitação do bolo 

alimentar, remastigação, salivação e redeglutição do novo bolo alimentar, porém com 

menores tamanhos de partículas. Esta atividade ocorre entre as refeições e sua duração e seus 

padrões são influenciados pelas atividades de ingestão, qualidade e quantidade da dieta, 

(DADO e ALLEN, 1995; POLLI et al., 1996), assim como a natureza da dieta, que segundo 

Van Soest (1994) além do teor de fibra em detergente neutro presente nos alimentos 

volumosos que influenciam no tempo gasto com ruminação. Desta forma, dietas com maior 

participação de concentrados ou volumosos finamente triturados reduzem o tempo de 
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ruminação, enquanto dietas compostas por volumosos com elevado teor de parede celular 

tendem aumentar o tempo despendido com a ruminação. 

 Durante a ruminação acontece a mastigação merícica, que é definida como a 

mastigação do bolo regurgitado (RIBEIRO et al., 2006). Domingue et al. (1991) relataram 

que a mastigação está diretamente relacionada com a extensão das partículas que chegam ao 

rúmen, influenciando no processo digestivo dos alimentos. Segundo Hodgson (1990), animais 

ruminantes em condições adversas de alimentação, manejo e ambiente são capazes de se 

adaptar, alterando seus parâmetros de comportamento ingestivo para atingir e/ou manter certo 

nível de consumo. Para o autor, adaptação semelhante ocorre com suas exigências 

nutricionais. 

 Animais de produção, em algumas ocasiões, são submetidos a manejo restitrivo 

de alimentação, pois nas regiões tropicais e subtropicais, há estacionalidade climática, que 

influencia diretamente na qualidade e quantidade dos alimentos produzidos (DOREAU et al., 

2003). Galyean (1999) relatou que a restrição alimentar, também denominada pelo autor 

como alimentação limitada, se classifica como a redução na ingestão de algum componente da 

dieta a um nível menor que o consumo voluntário. O manejo restritivo pode ser realizado de 

forma qualitativa, quando os níveis energéticos (GRIMAUD et al., 1999) ou proteicos da 

ração (SIP e PRITCHARD, 1991) são reduzidos. Mas também de forma quantitativa, quando 

a dieta é fornecida em menor quantidade (RIBEIRO et al., 2006). Em ambas as situações, os 

animais podem ser submetidos à realimentação, visando o crescimento compensatório 

(SAHLU et al., 1999). 

 Animais mantidos em manejo restritivo são capazes de explorar mecanismos 

fisiológicos em busca de reduzir as consequências negativas decorrentes da carência 

nutricional, dependendo dos níveis e da duração da restrição alimentar (RYAN, 1990). 

Hornick et al. (2000) relataram que em períodos de restrição alimentar, verifica-se uma 

continua mobilização de tecidos, tendo início nos órgãos metabolicamente ativos, havendo 

uma maior perda de volume e peso em consequência da redução do metabolismo basal, 

seguida pela mobilização da gordura corpórea e proteína muscular. 

 Os órgãos denominados esplâncnicos que incluem o trato gastrointestinal, fígado, 

pâncreas, baço e depósitos mesentéricos de gordura, juntamente com os vasos sanguíneos 

abrangem em média de 15 a 20% da massa corpórea em animais ruminantes (SEAL e 

PARKER, 2000). Nas estimativas de Seal e Reynolds (1993), o consumo de oxigênio total 

nos referidos órgãos variam entre 35 a 60%, e segundo Cant et al. (1996), o trato 

gastrointestinal é responsável em média por 20% deste consumo. Desta forma, variações na 
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disponibilidade de nutrientes ocasionam modificações no metabolismo animal, variação na 

produção de calor e, portanto, na energia disponível para manutenção e crescimento (HERD e 

ARTHUR, 2008). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Local e Período Experimental 

 

O experimento foi conduzido no Setor de Digestibilidade e no Laboratório de 

Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 

CE, no período de outubro de 2013 a janeiro de 2014, totalizando 100 dias.  

 

3.2 Animais e Instalações Experimentais 

 

Foram utilizados 30 ovinos machos da raça Santa Inês, com peso corporal médio 

inicial de 13 kg ± 1,49 kg e aproximadamente 60 dias de idade. Antes do início do período 

experimental, os cordeiros foram devidamente identificados, vermifugados (Ivermectina/ 

Merial; 200 mg/ kg), vacinados contra clostridiose (Poli-Star/ Valée, 2 mL/ animal) e 

receberam complexos vitamínicos comerciais. Posteriormente, foram distribuídos em baias 

individuais, com piso de concreto coberto com maravalha e equipadas com comedouro e 

bebedouro. Quinze animais foram aleatoriamente selecionados e castrados. Um período de 15 

dias foi usado para adaptação dos cordeiros à dieta, às condições experimentais e ao 

procedimento de castração. A distribuição experimental foi em delineamento inteiramente 

casualizado com esquema fatorial 3x2, sendo três níveis de restrição alimentar (controle, 30% 

e 60% de restrição alimentar) e duas classes sexuais (castrados e não castrados) totalizando 

seis tratamentos com cinco animais experimentais por tratamento. 

 

3.3 Dieta Experimental, Consumo e Digestibilidade dos Nutrientes 

 

A ração foi fornecida duas vezes ao dia, as 8 e 16 h. Para os animais do 

tratamento controle, o alimento foi fornecido de forma ad libitum, com ajustes diários, 

permitindo sobras em torno de 20% do fornecido. O fornecimento de ração para os animais 

em restrição alimentar (30 e 60%) foi calculado com base no consumo dos animais do grupo 

controle, de acordo com os respectivos níveis de restrição alimentar. 

A relação volumoso:concentrado utilizada foi 60:40, sendo o feno de capim-

Tifton 85 (Cynodon spp.) usado como fonte de volumoso. A ração experimental foi formulada 

para o ganho médio diário de 200 g/dia (NRC, 2007), sendo composta por milho grão moído, 

farelo de soja, fosfato bicálcico, cloreto de sódio e premix mineral (Tabela 1 e 2). 
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Tabela 1 - Composição química dos ingredientes em g/kgMS
-1

. 

Nutrientes Feno de capim-

Tifton 85 

Milho grão  

Moído 

Farelo de 

 Soja 

Matéria Seca 929,58 900,57 901,22 

Proteína Bruta 110,61 77,01 500,13 

Matéria Mineral 66,95 15,04 70,34 

Extrato Etéreo 15,32 66,3 11,84 

Fibra em Detergente Neutro 707,70 152,95 193,86 

Fibra em Detergente Neutrocp
1
 673,52 141,28 128,03 

FDA 352,97 25,96 85,96 

CHOT 807,12 841,65 417,69 

CNF 133,60 700,37 289,65 
FDNcp, fibra em detergente neutro corrigido para cinzas e proteína. 

 

Tabela 2 - Composição percentual e química da ração experimental. 

Ingredientes  (%MN) 

Feno de capim-Tifton 85 60 

Concentrado 40 

Milho grão moído 20,07 

Farelo de soja 19,23 

Calcário 0,19 

Fosfato bicálcico 0,41 

Cloreto de sódio 0,07 

Premix 0,03 

Composição (g kgMS
-1

) 

Matéria Seca 918,10 

Proteína Bruta 178,00 

Matéria Mineral 56,72 

Extrato Etéreo 24,78 

Fibra em Detergente Neutro 492,60 

Fibra em Detergente Neutrocp
 

456,49 

Fibra em Detergente Ácido 233,52 

Carboidratos Totais 733,51 

Carboidratos não Fibrosos 276,42 

Nutrientes Digestíveis Totais 558,02 
FDNcp, fibra em detergente neutro corrigido para cinzas e proteína. 

 

As amostras de alimentos, sobras e fezes coletadas em períodos quinzenais foram 

identificadas e acondicionadas em freezer (-10ºC), formando ao final do período experimental 

uma amostra composta/animal/tratamento. Ao término do experimento as amostras foram pré-

secas em estufa de ventilação forçada a 55 ºC por 72 h e moídas em moinho tipo Willey em 

peneira com malha de 1 mm. 

Os teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), 

matéria mineral (MM) e extrato etéreo (EE), foram determinados conforme os procedimentos 

recomendados pela Silva e Queiroz (2002). As análises de fibra em detergente neutro (FDN) e 
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fibra em detergente ácido (FDA) foram realizadas segundo metodologia proposta por Van 

Soest, Robertson e Lewis (1991). As análises de nitrogênio insolúvel em detergente neutro 

(NIDN) foram realizadas segundo Licitra et al. (1996). Os teores de carboidratos totais 

(CHOT) foram obtidos conforme recomendações de Sniffen et al. (1992), de acordo com a 

fórmula %CHOT= 100 - (%PB + %EE + %Cinzas) e os carboidratos não fibrosos (CNF) 

segundo a equação proposta por Weiss (1999): % CNF = 100 - (%FDNcp + %PB + %EE + 

%cinzas), onde FDNcp é a fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteínas. O teor 

de nutrientes digestíveis totais foi calculado de acordo com Weiss (1999): NDT = PBd + 

CNFd + FDNcpd + EEd x 2,25; onde PBd, CNFd, FNDcpd e EEd correspondem a proteína 

bruta digestível, carboidratos não fibrosos digestíveis, fibra em detergente neutro corrigida 

para cinzas e proteína digestível e extrato etéreo digestível, respectivamente. A energia 

digestível (ED) da dieta foi estimada em 4,409 kcal/kg de NDT e convertida em energia 

metabolizável (EM) usando uma eficiência de 82% (NRC, 2000). 

Para a determinação da digestibilidade dos nutrientes foram coletadas fezes 

diretamente da ampola retal dos animais em três dias consecutivos. No primeiro dia a coleta 

ocorreu pela manhã às 8 h, no segundo dia às 12 h e no terceiro dia  às 16 h. Na estimativa da 

excreção de matéria seca fecal foi utilizada a FDNi segundo metodologia descrita por Casali 

et al. (2008). As amostras de alimentos, sobras e fezes foram incubadas, em sacos de náilon 

no rúmen de um bovino adulto por um período de 240 h. Posteriormente, os sacos foram 

lavados em água corrente até que esta apresentar-se totalmente clara, sendo então fervidos em 

solução de detergente neutro, lavados com água quente, acetona e secos em estufa a 55 ºC 

durante 24 h e posteriormente pesados (VAN SOEST e ROBERTSON, 1985). A produção de 

matéria seca fecal foi estimada pela divisão do consumo de FDNi total pela percentagem de 

FDNi nas fezes multiplicado por 100. Para o cálculo do coeficiente de digestibilidade dos 

nutrientes foi utilizado a seguinte fórmula:  

CD = [(consumo de nutriente (g/dia) - nutriente excretado nas fezes)/consumo do 

nutriente (g/dia)] x 100. 
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3.4 Comportamento Ingestivo 

 

Para avaliação do comportamento ingestivo, os animais foram observados 

visualmente em dois dias consecutivos. No primeiro dia a observação foi realizada, em 

intervalos de cinco minutos durante 24 h, para determinação do tempo despendido com 

alimentação, ruminação e ócio, conforme metodologia proposta por Johnson e Combs (1991). 

No segundo dia, os animais foram observados em três períodos diferentes com duração de 

duas horas/período (8 às 10 h; 14 às 16 h e 18 às 20 h), sendo coletadas informações para se 

estimar o número e o tempo de mastigações merícicas por bolo ruminal, utilizando-se 

cronômetro digital. 

As variáveis do comportamento ingestivo foram obtidas pelas equações: 

EAL=CMS/TAL; EAL=CFDN/TAL; ERU=CMS/TRU; ERU=CFDN/TRU; 

TMT=TAL+TRU; NBR=TRU/MMtb; MMnd=NBR*MMnb, onde: EAL (gMS/h, gFDN/h) é 

a eficiência de alimentação; CMS (gMS/d) o consumo de matéria seca; TAL (h/d) o tempo de 

alimentação; CFDN (gFDN/d) o consumo de fibra em detergente neutro; ERU (gMS/h, 

gFDN/h) a eficiência de ruminação; TRU (h/d) o tempo de ruminação; TMT (h/dia) o tempo 

de mastigação total; NBR (n°/dia) o número de bolos ruminais; MMtb (seg/bolo) o tempo de 

mastigação merícica por bolo ruminal, MMnb (n°/bolo) o número de mastigações merícicas 

por bolo ruminal e MMnd (n°/dia) o número de mastigações por dia (POLLI et al., 1996). 

 

3.5 Análise Estatística 

 

As variáveis foram avaliadas por meio de análise de variância, utilizando-se o 

sistema PROC GLM do SAS versão 9.0, e submetidos ao teste de Tukey a 5% de 

probabilidade para comparação de médias. O modelo estatístico utilizado foi: 

Y ij = μ + αi + βj + (αβ)ij + eij 

onde,  

Y ij = parâmetros nutricionais e comportamentais observados, 

μ = média, 

αi = efeito do nível de restrição alimentar, 

βj = efeito da classe sexual, 

αβ = interação entre nível de restrição alimentar e classe sexual, 

eij = erro aleatório associado a cada observação. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nenhum efeito da classe sexual ou interação entre classe sexual e nível de 

restrição alimentar foi encontrado para o consumo dos nutrientes, digestibilidade dos 

nutrientes e comportamento ingestivo. 

Na Tabela 3 são apresentadas as médias de consumo dos nutrientes. Houve efeito 

significativo (P<0,05) dos níveis de restrição alimentar para esta variável, com as maiores 

médias de consumo apresentadas pelos animais do grupo controle, e as menores nos animais 

alimentados ao nível de 60% de restrição alimentar. A única exceção foi para o consumo de 

carboidratos não fibrosos (CNF), cujo maior consumo (g/dia) foi verificado nos animais 

alimentados ao nível de 30% de restrição alimentar. 

 

Tabela 3. Consumo de nutrientes em cordeiros Santa Inês submetidos a diferentes níveis de 

restrição alimentar. 

Consumo 
Níveis de restrição alimentar 

EPM
1 

P-Valor 
Controle 30% 60% 

(g/dia) 

MS 810,33
a
 578,54

b
 330,21

c
 9,02 <0,0001 

MO 688,81
a
 494,48

b
 282,24

c
 7,67 <0,0001 

MM 50,77
a
 36,07

b
 20,58

c
 0,54 <0,0001 

PB 159,14
a
 102,16

b
 58,31

c
 0,98 <0,0001 

EE 19,51
a
 12,66

b 
7,22

c 
0,22 <0,0001 

FDN 363,74
a 

287,21
b 

163,93
c 

4,17 <0,0001 

FDA 167,82
a 

136,39
b 

77,85
c 

1,96 <0,0001 

CHOT 560,61
a 

416,98
b 

238,00
c 

6,42 <0,0001 

CNF 123,31
b 

162,64
a 

92,83
c 

1,94 <0,0001 

NDT 450,71
a 

379,05
b 

226,75
c 

4,93 <0,0001 

(%PC) 

MS 3,64
a 

3,03
b 

2,08
c 

0,04 <0,0001 

FDN 1,63
a 

1,50
b 

1,03
c 

0,02 <0,0001 

(g/kg
0,75

) 

MS 79,05
a 

63,29
b 

41,55
c 

   0,83 <0,0001 

FDN 35,47
a 

31,42
b 

20,62
c 

0,38 <0,0001 
a-bMédias na linha seguidas de letras diferentes diferem entre si (P<0,05) pelo teste de Tukey. 
1Erro padrão da média. 

MS, matéria seca; MO, matéria orgânica; MM, matéria mineral; PB, proteína bruta; EE, extrato etéreo; FDN, fibra em 

detergente neutro; FDA, fibra em detergente ácido; CHOT, carboidratos totais; CNF, carboidratos não fibrosos; NDT, 

nutrientes digestíveis totais. 

 

Sabe-se que a ingestão de alimentos pode ser regulada por diversos fatores, 

podendo estes atuar de forma isolada ou conjunta, sendo que em alguns casos não há um 

consenso de como esta atividade pode ser regulada em animais ruminantes (FORBES, 2007). 

Em estudos em que os animais são submetidos à situações de restrição alimentar, as condições 
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de alimentação representam os fatores responsáveis pela limitação do consumo de alimentos. 

Em nosso estudo, a redução do consumo dos nutrientes foi decorrente do aumento nos níveis 

de restrição alimentar, em virtude do menor fornecimento de ração aos animais mantidos em 

restrição alimentar. Resultados similares foram encontrados em diversas pesquisas com 

restrição alimentar em cordeiros (GALVANI et al., 2010; KAMALZADEH et al., 1997; 

RODRIGUES et al., 2014). 

Quando o consumo foi expresso em porcentagem de peso corporal, os valores de 

1,6 e 1,5% foram encontrados para os animais do grupo controle e sob restrição alimentar de 

30%, respectivamente. De acordo com Mertens (1994), a limitação causada pelo enchimento 

do trato gastrointestinal pode estar correlacionada com o nível de fibra em detergente neutro 

(FDN) presente na ração, sendo o valor máximo de consumo deste nutriente de 1,2% do peso 

corporal, assim, o consumo seria regulado por mecanismos físicos. No entanto, em animais 

criados em condições semiáridas e alimentados com dietas com maior participação de frações 

volumosas, este fundamento não é corretamente aplicável, fato este reforçado por Barbosa et 

al. (2007) e Schio et al. (2011) que encontraram em suas pesquisas os valores de consumos de 

FDN próximos a 1,8 e 1,6 % PC, respectivamente em animais mantidos em sistemas à pasto. 

Já segundo Ítavo et al. (2002), o consumo de FDN pode chegar até 1,87% PC, para 

volumosos com elevado valor nutricional, como o feno de capim-Tifton 85. 

O consumo de CNF, entretanto, apresentou-se menor nos animais do grupo 

controle em relação aos animais alimentados ao nível de 30% de restrição alimentar. Estes 

resultados diferem dos obtidos por Rodrigues et al. (2014), que verificaram maior consumo 

de CNF em animais alimentados ad libitum. A resposta obtida neste estudo para este 

comportamento pode, provavelmente, estar relacionada com o ajuste energético dos animais 

mantidos ao nível de 30% de restrição alimentar, uma vez que os CNF geram mais energia 

por kg de alimento consumido, o que pode ter contribuído para elevação do consumo deste 

nutriente por estes animais. Segundo Russell et al. (1992), os microrganismos fibrolíticos têm 

multiplicação mais lenta em relação as bactérias fermentadoras de carboidratos não fibrosos, 

uma vez que estas utilizam tanto amônia como aminoácidos para síntese de proteína 

microbiana. Entretanto, Russell (1998), Van Kessel e Russell (1996), afirmaram que bactérias 

que fermentam CNF conseguem apresentar uma atividade fermentativa não convencional, 

desperdiçando energia (“energy spilling”), quando o nitrogênio é limitante. Portanto, o menor 

consumo de proteína no nível de 60% de restrição alimentar pode ter sinalizado uma 

possibilidade de desperdício de energia por ciclos fúteis de amônio e potássio, ciclos fúteis de 

prótons através das membranas celulares (TEDESCHI et al., 2000), fato que nesta condição 
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de 60% de restrição alimentar não seria interessante em termos fisiológicos para o animal, o 

que possivelmente ativou como resposta, a redução do consumo de CNF no nível de 60% de 

restrição alimentar. 

Os níveis de restrição alimentar influenciaram (P<0,05) os coeficientes de 

digestibilidade (Tabela 4). A digestibilidade aparente dos nutrientes avaliados foi menor 

(P<0,05) nos animais do grupo controle em comparação com os resultados obtidos nos 

animais submetidos à restrição alimentar. Também foram verificadas diferenças entre os 

grupos de restrição alimentar (P<0,05), com os maiores índices observados nos animais 

alimentados ao nível de 60% de restrição, exceto para os nutrientes MM e FDA que foram 

similares (P>0,05) entre os animais mantidos em restrição alimentar. Todavia, o coeficiente 

de digestibilidade dos CNF nos animais submetidos à restrição alimentar de 60% foi menor 

do que o encontrado nos alimentados ao nível de 30% de restrição e nos animais do grupo 

controle (P<0,05). 

 

Tabela 4. Digestibilidade dos nutrientes da dieta em cordeiros Santa Inês submetidos a 

diferentes níveis de restrição alimentar. 

Itens 
Níveis de restrição alimentar 

EPM
1 

P-Valor 
Controle 30% 60% 

MS 56,32
c 

67,16
b 

70,47
a 

0,38 <0,0001 

MO 56,99
c 

67,53
b 

70,74
a 

0,37 <0,0001 

MM 32,42
b 

52,03
a 

57,04
a
 1,04 <0,0001 

PB 67,91
c
 77,35

b 
81,85

a
 0,48 <0,0001 

EE 49,41
c
 58,08

b 
64,07

a 
0,74 <0,0001 

FDN 41,46
c
 58,44

b 
62,75

a 
0,46 <0,0001 

FDA 33,73
b 

51,49
a 

52,36
a
 0,54 <0,0001 

CHOT 53,28
c 

65,41
b 

68,59
a
 0,38 <0,0001 

CNF 88,56
b 

91,95
a 

84,79
c
 0,29 <0,0001 

a-bMédias na linha seguidas de letras diferentes diferem entre si (P<0,05) pelo teste de Tukey. 
1Erro padrão da média 

MS, matéria seca; MO, matéria orgânica; MM, matéria mineral; PB, proteína bruta; EE, extrato etéreo; FDN, fibra em 

detergente neutro; FDA, fibra em detergente ácido; CHOT, carboidratos totais; CNF, carboidratos não fibrosos. 

 

Existe uma evidente relação negativa entre os níveis de consumo e a 

digestibilidade dos nutrientes, em virtude de possíveis alterações no tempo de retenção da 

digesta no rúmen (GRIMAUD et al., 1999). Em animais submetidos a condições de restrição 

alimentar, essas alterações também são perceptíveis, pois a redução do consumo de alimentos 

proporciona um aumento na digestibilidade da dieta, ocasionada pela redução na taxa de 

passagem da digesta através do trato gastrointestinal dos animais (GALVANI et al., 2010). 

Segundo Van Soest, (1982), esta redução na taxa de passagem é provocada por uma menor 

pressão do fluxo da digesta exercida sobre o resíduo presente no trato gastrintestinal, em 
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virtude da reduzida ingestão de alimento. Os resultados do presente estudo são consistentes 

com os descritos em pesquisas semelhantes, que relataram aumento nos coeficientes de 

digestibilidade de MS, MO, PB e FDN em animais submetido à restrição alimentar (DIAS et 

al., 2011; GALVANI et al., 2010; KAMALZADEH et al., 1997; RODRIGUES et al., 2014). 

Um aumento na quantidade de alimento consumido pelo animal, geralmente 

resulta em aumento na taxa de passagem da ingesta. Desta forma, o alimento é exposto à ação 

de microrganismos ruminais por um período mais curto de tempo, reduzindo assim a área de 

superfície disponível para a adesão microbiana e ataque microbiano, e consequentemente a 

digestibilidade do alimento (McDONALD et al., 2010). De forma semelhante, Dias et al. 

(2011) e Doreau et al. (2003) também confirmaram esse fato, em que a ocorrência de menores 

coeficientes de digestibilidade dos nutrientes encontrados em dietas fornecidas para animais 

alimentados ad libitum, estão associados ao aumento da taxa de passagem das partículas 

alimentares através do reticulo-rumen e o menor tempo de retenção da ingesta através do trato 

gastrointestinal devido ao maior nível de ingestão de MS. 

Em relação à digestibilidade dos CNF, apresentou resposta semelhante ao 

verificado no consumo deste nutriente, observou-se um aumento na digestibilidade deste 

nutriente nos animais restritos em 30% e uma redução nos animais nos animais em 60% de 

restrição alimentar. O aumento do coeficiente de digestibilidade dos CNF verificado para os 

animais mantidos sob o menor nível de restrição alimentar, 30%, pode estar relacionado com 

uma maior necessidade destes animais em obter energia, desta forma, estes animais foram 

capazes de maximizar o aproveitamento deste nutriente. No entanto, devido a um possível 

potencial de desperdício de energia desencadeado pela fermentação não convencional das 

bactérias fermentadoras dos CNF, em virtude do menor consumo de proteína (RUSSELL, 

1998; VAN KESSELL e RUSSELL, 1996), observou-se redução na digestibilidade deste 

nutriente ao nível de 60% de restrição em resposta fisiológica ao desperdício de energia. 

O comportamento ingestivo foi influenciado pelos níveis de restrição alimentar 

(P<0,05) (Tabela 5). As médias das variáveis tempo de alimentação (TAL), tempo de 

ruminação (TRU), eficiência de ruminação (ERU) expressa em (gMS/h) e (gFDN/h) e tempo 

de mastigação total (TMT) foram mais elevadas para os animais do grupo controle, que 

também apresentaram o menor tempo em ócio (P<0,05). No entanto, as médias do TRU 

foram similares entre os animais do grupo controle e restritos em 30% (P>0,05). Verificou-se 

também, diferença significativa entre os animais em restrição alimentar para o TAL, TRU, 

ERU (gMS/h) e (gFDN/h), TMT e ócio, cujos valores foram maiores nos animais em restrição 

alimentar de 30%, exceto para a variável ócio que foi maior nos animais em restrição 
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alimentar de 60% (P<0,05). As variáveis eficiência de alimentação (EAL) expressas em 

(gMS/h) e (gFDN/h) foram mais elevadas nos animais submetidos a restrição alimentar 

(P<0,05), que apresentaram resultados similares entre si. 

 

Tabela 5. Padrões nictemerais do comportamento ingestivo de cordeiros Santa Inês 

submetidos a diferentes níveis de restrição alimentar. 

Itens 
Níveis de alimentação 

EPM
1 

 P-Valor 
Controle 30% 60% 

TAL (h/dia) 4,49
a 

2,79
b 

1,39
c 

0,10 <0,0001 

EAL (gMS/h) 188,89
b 

228,47
ab 

263,49
a 

7,17 0,0014 

EAL (gFDN/h) 84,72
b 

113,42
a 

130,81
a
 3,52 <0,0001 

TRU (h/dia) 8,62
a
 8,51

a 
6,84

b
 0,13 <0,0001 

ERU (gMS/h) 94,35
a
 66,53

b 
45,65

c 
1,02  <0,0001 

ERU (gFDN/h) 42, 38
a 

33,03
b 

22,66
c 

0,52 <0,0001 

TMT (h/dia) 13,40
a
 11,83

b
 9,71

c
 0,17 <0,0001 

Ócio (h/dia) 10,79
c
 12,76

b
 15,59

a
 0,24 <0,0001 

NBR (n°/dia) 698,57
a 

663,50
a 

460,63
b 

13,42      <0,0001 

MMnd (n°/dia) 42094
a 

43220
a 

28627
b 

887,85     <0,0001 

MMnb (n°/bolo) 67,05
a
 67,72

a 
65,04

a
 1,72       0,7988 

MMtb (seg/bolo) 47,04
b
 48,63

b 
56,92

a 
1,20       0,0048 

TAL: Tempo de alimentação; EAL: eficiência alimentar; TRU: tempo de ruminação; ERU: eficiência de ruminação; TMT: 

tempo de mastigação total; NBR: número de bolos ruminais; MMnd: número de mastigações merícicas por dia; MMnb: 

número de mastigações merícicas por bolo ruminal; MMtb: tempo de mastigação merícica por bolo ruminal. 
a-bMédias na linha seguidas de letras diferentes diferem entre si (P<0,05) pelo teste de Tukey. 
1Erro padrão da média. 

 

As variáveis número de bolos ruminais (NBR) e número de mastigações merícicas 

por dia (MMnd), apresentaram maiores valores nos animais do grupo controle e nos 

alimentados ao nível de restrição de 30% (P>0,05) (Tabela 5). O tempo de mastigações 

merícicas por bolo ruminal (MMtb) foi maior nos animais alimentados a 60% de restrição 

alimentar (P<0,05), não diferindo entre os animais do grupo controle e ao nível de 30% de 

restrição alimentar (P>0,05). O número de mastigações por bolo ruminal (MMnb) não diferiu 

entre os três grupos testados (P>0,05). 

O estudo dos padrões nictemerais do comportamento ingestivo vem sendo 

associado às variáveis nutricionais, sendo importante na compreensão dos processos de 

digestão, na eficiência de utilização e absorção dos alimentos, bem como na manutenção das 

condições ruminais (MENDES NETO, et al., 2007b). Os ruminantes geralmente gastam 

grande parte do dia em atividades de alimentação e ruminação, que estão relacionadas com o 

nível de ingestão alimentar e teor de fibra da dieta (McDONALD et al., 2010). Em nosso 

estudo, verificou-se maiores valores de TAL, TRU, ERU (gMS/h) e (gFDN/h) e TMT nos 

animais do grupo controle, indicando que estes animais gastaram mais tempo nas atividades 

de alimentação, ruminação e mastigação em virtude da maior disponibilidade de alimentos. 
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Respostas semelhantes foram observadas nos estudos de Galvani et al. (2010), Kamalzadeh et 

al. (1997), Rodrigues et al. (2014) testando diferentes níveis de restrição alimentar impostos a 

cordeiros. 

Segundo Cândido et al. (2012) o acesso ao alimento modifica a velocidade de 

consumo, assim, animais mantidos em condições de restrição alimentar tendem a ingerir mais 

rapidamente o alimento e apresentar menor tempo gasto com alimentação (TAL). Em 

consequência deste menor tempo em alimentação, os animais mantidos sob restrição 

alimentar apresentaram maiores eficiências de alimentação (gMS/h) e (gFDN/h). Desta forma, 

estes animais foram capazes de ingerir maior quantidade de MS (gMS/h) e de FDN (gFDN/h) 

em menor unidade de tempo. 

De acordo com Coleman et al. (2003), níveis mais elevados de ingestão, requerem 

maior tempo de ruminação para que as partículas sejam reduzidas em tamanho e densidade 

propícias para a passagem pelo trato gastrointestinal. Desta forma, o tempo gasto com esta 

atividade é diretamente influenciado pela quantidade e qualidade de alimento ingerido, já que 

a ruminação ocorre algumas horas após as refeições (POLLI et al., 1996; VAN SOEST et al., 

1991). De forma semelhante, Carvalho et al. (2006), e Mertens (1997) relataram que dietas 

com uma maior participação de FDN necessitam de um tempo mais longo para ser ruminado, 

em consequência à maior necessidade de processar a fibra presente na dieta. No entanto, em 

nossa pesquisa o TRU não diferiu para os animais do grupo controle e restritos em 30%, 

corroborando com os dados encontrados por Ribeiro et al. (2006) que aplicaram os mesmos 

níveis de restrição alimentar, em caprinos e diferem dos resultados apresentados por 

Rodrigues et al. (2014), em virtude do maior nível de restrição alimentar, 70 e 80%, utilizado. 

Os maiores valores de eficiência de ruminação apresentados pelos animais do 

grupo controle podem estar relacionados ao maior consumo de MS (gMS/h) e FDN 

(gFDN/h). De acordo com Dulphy, Remond e Theriez (1980), a eficiência de ruminação 

expressa em (gFDN/h) aumenta quando há maior consumo de fibra. Resultados similares 

foram descritos por Dias et al. (2011), Galvani et al. (2010) e Rodrigues et al. (2014) que 

verificaram aumento na eficiência de ruminação em decorrência da restrição alimentar. Com 

relação ao tempo de mastigação total (TMT), a redução em resposta aos níveis de restrição 

alimentar está relacionada com a menor ingestão de alimentos, e pelas consequentes reduções 

nos tempo gastos com alimentação e ruminação, variáveis básicas na obtenção desta variável. 

Em contrapartida, a menor disponibilidade de alimento ocasionou maior permanência em ócio 

pelos animais em restrição alimentar. 
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Os maiores valores de números de bolos ruminais apresentados pelos animais do 

grupo controle e em restrição de 30% é consequência da maior ingestão de alimentos, em 

relação aos animais alimentados com restrição de 60%. Comportamento semelhante é 

expresso pelo número de mastigações diárias, em que os animais do grupo controle e os 

mantidos sob restrição de 30% apresentaram resultados maiores e semelhantes. No entanto, 

apesar do menor tempo despendido com ruminação pelos animais alimentados com restrição 

de 60%, observou-se um aumento no tempo de mastigação gasto com cada bolo ruminado. 

Uma redução na ingestão de alimentos resulta em uma mastigação mais eficiente, assim o 

maior tempo gasto na mastigação do bolo regurgitado pode está relacionado com a redução 

efetiva das partículas, proporcionando um aumento na área de superfície disponível à adesão 

microbiana e ação enzimática, e auxiliando numa melhora da digestão dos nutrientes, quando 

o consumo de ração é reduzido (PÉRES-BARBERÍA e GORDON, 1998). 
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5. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a restrição alimentar promove a redução no consumo de nutrientes 

e o aumento na digestibilidade da dieta, proporcionando assim, uma maior eficiência na 

absorção dos nutrientes nos animais submetidos ao nível de 60% de restrição alimentar.  

Os padrões de comportamento ingestivo também são alterados pela restrição 

alimentar, principalmente os tempos gastos com alimentação, ruminação e ócio e os padrões 

de mastigação merícicas. 
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