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RESUMO 

 

MENDONÇA, L. M. Caracterização de um fragmento de caatinga em Sergipe: 

produção de forragem e comportamento ingestivo de caprinos. Sergipe: UFS, 2017. 

xxp. (Dissertação - Mestrado em Zootecnia) 

 

A caatinga é formada por grande variedade de espécies nativas, em sua maioria de uso 

forrageiro, que quase sempre vem sendo utilizada sem nenhuma técnica de controle 

ambiental ou até mesmo sem perspectiva de otimizar a pecuária a partir de um manejo 

racional. Assim, este trabalho teve como objetivo a avalição da disponibilidade da 

matéria seca (MS), e a composição bromatológica de algumas espécies nativas, como 

também o comportamento ingestivo de caprinos em um fragmento de caatinga no 

semiárido Sergipano, no período de agosto de 2016 a junho de 2017. Para estimativa da 

produção de matéria seca e analise química das forragens, foram utilizados 30 pontos 

com coordenadas equidistantes, os mesmos marcados com o auxilio de um GPS. Em 

cada ponto foi delimitado uma área de 4m2 e coletada todas as espécies (arbórea, 

arbustiva e herbácea). Das amostras coletadas foram determinados o teor de matéria 

seca (MS%), matéria mineral (MM%), proteína bruta (PB%), extrato etéreo (EE%), 

fibra em detergente neutro (FDN%) e fibra em detergente ácido (FDA%) e estimado o 

NDT e a HEM. Para avaliar o comportamento ingestivo, foram utilizadas 06 cabras 

(SRD), com peso vivo médio de 20 kg e idade média de 1,5 anos, em uma área de 

caatinga de 4,6ha. As coletas de dados foram feitas uma vez por mês durante o período 

experimental, perfazendo um total de 6h de cada dia observado, onde eram registradas 

as variáveis comportamentais como: pastejando, ruminando, ócio, bebendo água, 

andando e fazendo interação social. Para cada animal foi escolhido um observador que 
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através do método focal (registro de dados a cada 5 minutos) acompanhou do início até 

o final do experimento. Foi observado que a macambira, liteira e o estrato herbáceo 

foram os principais recursos forrageiros na dieta dos animais (p<0,05) sendo a liteira 

presente na maior parte da produção de MS da área/ha durante o período experimental. 

Em relação ao comportamento ingestivo, foi observado que as atividades ócio e 

comendo variou no decorrer do experimento (p<0.05) e isso está diretamente 

influenciado pela estação do ano e a disponibilidade do recurso forrageiro existente na 

área experimental. A área de caatinga estudada apresenta necessidade de manejo 

estratégico que favoreça a presença de plantas de valor forrageiro para que as variações 

da oferta e qualidade da forragem busquem a sustentabilidade da pecuária nessa área. 

 

Palavras-chave: Semiárido, Forragem, Ruminantes, Comportamento ingestivo.  
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ABSTRACT 

 

MENDONÇA, L. M. Dry matter production and ingestive behavior of goats in a 

caatinga fragment in the semi-arid sergipe. (Dissertation - Master in Zootecnia)  

 

The caatinga is formed by a great variety of native species, mostly forage use, which 

almost always has been used without any environmental control technique or even with 

no perspective of optimizing livestock from a rational management. The objective of 

this work was to assess the availability of dry matter (DM), as well as the ingestive 

behavior of goats in a caatinga fragment in the semi-arid Sergipano, from August 2016 

to June 2017. To estimate the production of Dry matter and chemical analysis of fodder, 

30 points with equidistant coordinates were used, the same ones marked with the aid of 

a GPS. At each point an area of 4m2 was delimited and all species (arboreal, shrub and 

herbaceous) were collected. To evaluate the ingestive behavior, six goats (SRD) were 

used, with a mean live weight of 20 kg and a mean age of 1.5 years, in a caatinga area 

of 4.6ha. Data collection was done once a month during the experimental period, 

making a total of 6 hours of each observed day, where the behavioral variables were 

recorded: eating, ruminating, leisure, drinking water, walking and social interaction. For 

each animal, an observer was chosen who, through the focal method (recording of data 

every 5 minutes) was monitored from the beginning to the end of the experiment. It was 

observed that the macambira, litter and herbaceous stratum were the main forage 

resources in the animals' diet (p <0.05), and the litter was present in most of the DM 

production of the area / ha during the experimental period. In relation to the ingestive 

behavior, it was observed that the leisure and eating activities varied during the 

experiment (p <0.05) and this is directly influenced by the season and the availability of 
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the existing fodder resource in the experimental area. The studied caatinga area presents 

a need for strategic management that favors the presence of fodder plants so that the 

variations in the supply and quality of the forage seek the sustainability of the cattle 

raising in this area. 
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1. Introdução 

 

 Cerca de aproximadamente 90% do semiárido brasileiro está situado no Nordeste, onde 

o suporte forrageiro de maior destaque é a vegetação da caatinga, sendo esta responsável pela 

cobertura de 53% da área da região Nordeste e 9,8% do Brasil (IBGE, 2012). 

 A caatinga é o único e exclusivo bioma brasileiro, onde ultimamente o processo de 

modificação da paisagem está sendo alterada e comprometida através da degradação humana 

ou até mesmo por fenômenos climáticos, perdendo sua vegetação natural, consequentemente a 

diminuição da diversidade deste cenário. 

 A vegetação da caatinga é composta por arbustos e árvores, sendo a maior parte desta 

pertencente à família das euforbiáceas de pequeno porte e leguminosas, sendo as euforbiáceas 

em sua maioria caducifólias dotadas de espículos. Ainda sobre a vegetação botânica da 

caatinga, ela é formada por bromeliáceas, cactáceas e um componente herbáceo, constituída 

também por gramíneas e outras dicotiledôneas que prevalecem anualmente, no entanto boa 

parte dessa vegetação é de baixo valor forrageiro (Santos et al. 2010), porém comparando 

com as pastagens cultivadas ela apresenta um maior aporte forrageiro durante o período seco, 

devido sua constate mudança no componente florístico, portanto sua baixa produtividade 

também esta relacionado com fatores edáficos (composição química e estrutura do solo) e ao 

déficit hídrico aliado ao inadequado manejo, entre eles o superpastejo. Entretanto a caatinga 

apresenta no período das chuvas uma boa disponibilidade de fitomassa, onde esse material na 

maioria das vezes não é utilizado nem manejado de forma adequada como reserva de 

forragem para o período de estiagem na alimentação animal. Na época da chuva existe a 

possibilidade dessa forragem ser aproveitada e armazenada na forma de feno (Pereira Filho et 

al. 2003) ou silagem (Silva et al. 2004). 

 A caatinga é formada por grandes variedades de espécie nativa, em sua maioria de uso 

forrageiro, que quase sempre vem sendo utilizado sem nenhuma técnica de controle ambiental 

ou mesmo sem a perspectiva de otimizar e melhorar o desempenho dos animais a partir de um 

manejo racional. Neste contexto, a caprinocultura em sistema extensivo pode ser uma 

atividade sustentável, sendo inserida paralelamente com técnicas de manejo da vegetação e a 

correta utilização do potencial forrageiro disponível, isso adaptadas às condições de cada 

propriedade, buscando melhorar os índices zootécnicos e a preservação do meio ambiente.   

 Devido à baixa disponibilidade de forragem durante o período da seca é de suma 

importância conhecer as espécies forrageiras nativas da região para definir uma dieta que 
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atenda nutricionalmente a espécie caprina e seja com isso avaliada a capacidade de suporte 

forrageiro em uma determinada área, a partir do estudo da composição botânica e química das 

espécies presentes, bem como do comportamento ingestivo dos animais na área explorada. 

Estas informações podem garantir estratégia de manejo da caatinga e com isso conduzir os 

criadores a manejá-la sem degradar a mesma, oferecendo uma alimentação de melhor 

qualidade, com baixo custo na época que esses animais mais precisam, todavia espera-se 

alcançar um resultado satisfatório para ambas as partes. 

 Diante do exposto, objetivou-se a avaliação da disponibilidade da matéria seca (MS), 

como também o comportamento ingestivo de caprinos em um fragmento de caatinga no 

semiárido sergipano. 
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2. Revisão de literatura 

 

2.1. Caracterização do Semiárido 

 A região semiárida do Brasil é ocupada aproximadamente por 982.563,3 km2, 

compreendendo parte dos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, 

Alagoas, Minas Gerais, Piauí, Bahia e Sergipe. Com taxas anuais de temperatura em torno de 

23°C a 27°C, 800 mm de precipitação máxima ao ano, evaporação média de 2000 mm.ano-1 e 

50% de umidade relativa. Essa região é apontada por baixos valores totais anuais de chuvas 

com uma variação de sua pluviosidade interanual. (Silva et al. 2010). 

 Cerca de aproximadamente 90% do semiárido está situado no Nordeste brasileiro, onde 

o suporte forrageiro de maior destaque é a caatinga, sendo essa responsável pela cobertura de     da área da região Nordeste e 9,8% do Brasil (IBGE, 2012), cuja maioria de suas 

pastagens são nativas com bioma rico em biodiversidade.  

 A vegetação da região de clima semiárido possui diversas características, segundo 

Sampaio (2010) apresenta uma adaptabilidade à deficiência hídrica, onde essa é chamada de 

caatinga, porém virou um termo regional dado a vegetação do semiárido. A vegetação da 

caatinga é composta por arbustos e árvores, sendo a maior parte desta pertencente à família 

das euforbiáceas de pequeno porte e leguminosas, sendo as euforbiáceas em sua maioria 

caducifólias dotadas de espículos. Com relação à espécie botânica a caatinga é formada por 

bromeliáceas, cactáceas e um componente herbáceo, constituída também por gramíneas e 

outras dicotiledôneas que prevalecem anualmente (Santos et al. 2010). 

 

2.2. Importância da caatinga na pecuária 

  

 A principal atividade econômica da região da caatinga é a agricultura e pecuária, onde 

estão ligadas basicamente a utilização de técnicas tradicionais e extrativistas apoiadas em 

pouca tecnologia, devido às condições naturais desfavoráveis, (Ferreira, 2005). 

 A regeneração da caatinga em diversas áreas não é mais vista devido ao pequeno 

tamanho dessas propriedades, associado ao uso permanente do fogo como também 

apresentando sinais de degradação do solo e o seu esgotamento causado por longos cultivos 

anteriores e pelo superpastejo dos animais (Menezes et al. 2008; Gariglio et al. 2010). A 

exploração extrativista em terras ocupadas e a agropecuária insustentável levaram a caatinga 

em muitas áreas a um esgotamento dos recursos naturais, onde essa vegetação poderia ser 
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considerada como grande sistema agroflorestal, desde que seja utilizado de sua forma 

autossustentável e agroecológica (Tiessen et al. 2003; Maia et al. 2004; Perez e Menezes, 

2004; Marin et al. 2006; Menezes et al. 2008). 

 A criação de animais é uma das maiores perspectivas de incremento para o semiárido, 

de acordo com Moreira et al. (2006), devido a agricultura irrigada ter limitações de solo e 

água, apesar de ser economicamente rentável. Com relação ao extrativismo madeireiro, este 

focado na exploração do carvão e lenha, vem enfrentando concorrência com outras atividades 

e proporcionando baixo retorno econômico, além da forma muito lenta que a caatinga se 

regenera. 

 Atualmente a pecuária é uma realidade para o Nordeste brasileiro, porém a região do 

semiárido é compreendida de 90,8% de caprinos, 56,7% de ovinos e 13,7% de bovinos em 

termo de rebanho nacional (IBGE, 2012). 

 A caatinga constitui importante alternativa das espécies nativas, para aumentar o 

fornecimento de alimento, principalmente por essas plantas possuírem uma grande 

adaptabilidade ao ecossistema para Santos et al. (2010). Voltaline et al. (2010) afirmam que 

mais de     dessas espécies botânicas da caatinga tem uma participação direta na 

composição da dieta dos ruminantes. As plantas da família leguminoseae estão contidas nesse 

ecossistema com participação de cerca de     da espécie encontrada na caatinga destacando 

como alternativa de alimentação na utilização para os animais (Texeira et al. 2006). 

 Durante o período das chuvas a alimentação animal é por meio do pastejo direto, nessa 

época é quando ocorre a rebrota da vegetação caatinga e o extrato herbáceo é uma das fontes 

do recurso forrageiro que irá contribuir de forma significativa, esse inteiramente diversificado 

em espécie nativa e exótica. Contudo, à medida que o período seco progride vai reduzindo o 

recurso forrageiro herbáceo, dando lugar aos extratos arbóreos e arbustivos na dieta dos 

animais, devido á elevada quantidade de folhas secas provenientes das árvores e arbustos o 

que denominamos de liteira (Oliveira et al. 2010). 

 

2.3. Manejo pastoril 

  

 As avaliações quantitativa e qualitativa sobre o potencial forrageiro da caatinga na 

alimentação de ruminantes foi elaborada por Santos et al. (2010) e a produção animal nessa 

vegetação é destacada através dos níveis de manipulação da mesma como:  rebaixamento, 

raleamento e enriquecimento (Araújo Filho, 1992). 
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 O rebaixamento da caatinga e das plantas lenhosas é chamado tradicionalmente pelo 

homem do campo como broca, ou seja, essas plantas são cortadas a uma altura de    a       

do solo. A época que a vegetação da caatinga deve ser rebaixada é no terço final do período 

seco, dessa forma com o início das chuvas essas plantas cortadas irão rebrotar fazendo com 

que haja maior quantidade de forragem para os animais, bem como oferecer uma maior 

disponibilidade de estrato herbáceo em locais com menor poder de rebrotas. Dessa forma o 

objetivo do rebaixamento é a produção de fitomassa, dos arbustos e árvores no inicio do 

período da chuva, de maneira que essas forneçam o ramoneio/pastejo no alcance dos animais. 

 Outra forma de manejo da caatinga é raleamento onde é feito o controle de plantas 

lenhosas indesejáveis que levam um sombreamento do solo de modo a permitir uma maior 

incidência dos raios solares e ao iniciar o período chuvoso, a semente das plantas herbáceas 

irão germinar. Portanto, a produção de forragem irá aumentar devido ao maior volume do 

extrato herbáceo ficando disponível aos animais. Essa técnica é importante porque aumenta a 

matéria seca, onde as dicotiledôneas herbáceas são de melhor palatabilidade aos ovinos e 

bovinos. 

 As plantas lenhosas como marmeleiro, são cortadas seus rebrotos ao atingirem 75 a 100 

cm, segundo Carvalho et al. (2001)  a redução dessas plantas/ha irá aumentar a quantidade de 

matéria seca do extrato herbáceos de 527,6 kg/ha para 3932,3 kg/ha. Pereira Filho e Bakker 

(2010) cortaram os rebrotos da jurema preta com 7 mm de diâmetro e observaram em uma 

área com 1.731 especimes/ha existia uma disponibilidade 847,7 kg/ha de matéria seca e logo 

após o controle das rebrotas e do raleamento, houve uma redução de 500 a 600 plantas/ha, 

ocasionando um aumento do extrato herbáceo para 3.098 kg/ha.  

 Com relação altura de corte dos brotos de jurema preta, Pereira Filho et al. (2010) 

estuduram a melhor forma de controle e concluiu que a realização dessa técnica deverá ser 

feita no meio do período de estiagem quando atingir 75 a 100 cm de altura e ao chegar o 

período da chuva as rebrotas serão cortadas quando atingir 7 mm de diâmetro, ressaltando que 

fora desse período há uma baixa eficiência. 

 O enriquecimento da caatinga é caracterizado como uma forma de raleamento mais 

intenso de modo a permitir 15% das plantas lenhosas e as demais seja introduzida espécies 

nativas ou exóticas, com proposito de elevar a produção de matéria seca, como melhoria na 

disponibilidade no suporte forrageiro. Bakke et al. (2010) avaliaram espécie arbórea-arbustiva 

e afirmaram que os ramos finos da jurema preta (mimosa tenuiflora), sabiá (mimosa 

caesalpinifolia) e favela (cnidosdus plillacacithus) na alimentação de ovinos e caprinos, 

contribuiu na dieta desses animais no quesito volumoso.  
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 Para avaliar a relação entre o diâmetro do caule e a desidratação, produção de feno e 

composição química da jurema preta (mimosa tenuiflora), Formiga et al. (2011)  observaram 

que o feno de melhor qualidade seriam os ramos com diâmetro inferiores a     .  

 Uma das alternativas na alimentação de pequenos ruminantes na época da seca, seria as 

cactáceas nativas da caatinga, destaque de Silva et al. (2005).  

 Soares e Pereira Filho (2009) avaliaram o enriquecimento da caatinga com capim buffel 

com relação à disponibilidade da matéria seca do extrato herbáceo em uma vegetação raleada,  

compararam os resultados com as dicotiledôneas nos meses de estiagem e concluíram uma 

maior disponibilidade da gramínea na alimentação dos ovinos e caprinos. 

 

2.4. Composição botânica e bromatológica da caatinga 

 

 A vegetação da caatinga é constituída por várias espécies forrageiras o que possibilita 

uma heterogeneidade da vegetação durante período do ano, tipo da caatinga e precipitação 

pluvial, isso demonstra diferentes valores nutritivos da forragem. (Araujo Filho et al. 1998; 

Alburqueque et al. 2008; Santos et al. 2009; Silva et al. 2011; Ydoyaga-Santana et al. 2011). 

 Nem todas as espécies vegetais da caatinga possui um valor forrageiro, porém grande 

parte dessa forragem produzida é de difícil acesso aos animais devido à presença de espinhos 

e pêlos, como também a altura de algumas plantas. Além disso, existe espécie que apresenta 

alta concentração de compostos fenólicos (tanino condensado e hidrolisado), oxalatos de 

cálcio e também a presença de outros componentes tóxicos nas plantas que servem de 

proteção e persistência no ecossistema. (Moreira et al. 2006; Santos et al. 2009; Santos et al. 

2010).   

 Avaliando dieta de bovinos na caatinga, Moreira et al. (2006) concluíram a existência 

de alta concentração de proteínas insolúvel em detergente ácido (49,5%) no período da 

estação chuvosa, consequentemente a maior parte dessa proteína não será aproveitada pelos 

animais. Do mesmo modo, Santos et al. (2009) trabalharam com ovinos na caatinga e 

concluíram que nos valores elevados de proteína bruta (14,2%) existiam uma participação 

desta ligada a fibra em detergente ácido (32,5%), com isso constataram que a dieta dos 

animais com maior concentração em nutrientes digestíveis influenciou na seletividade dos 

animais. 

 Em uma das observações feita por Santos et al. (2008) sobre a dieta dos ovinos, 

concluíram que possuem uma baixa participação das gramíneas no período de setembro/2004 

a julho/2005 com uma taxa de 2,5% a 19,7% ficando as demais espécies variando entre 75,4% 
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a 94% nesse mesmo período. Os autores afirmaram que a redução da participação da 

gramínea na dieta dos ovinos foi devido à senescência e ao baixo valor nutritivo das plantas. 

 Silva et al. (2010) e Carvalho Junior et al. (2009) destacaram o estrato herbáceo das 

gramíneas e dicotiledôneas a necessidade de separar e avaliar, devido as dicotiledôneas 

apresentar um teor de FDN inferior ao das gramíneas e a proteína bruta superior ao mínimo 

exigido de (7%) pelos microorganismo do rúmem. Observaram também que o teor de proteína 

bruta das gramíneas pode comprometer a saúde dos animais à medida que progride a período 

de seco.  

 Durante o período das chuvas, o desempenho animal em uma área de caatinga é um 

fator limitante em relação ao teor de proteína bruta, concluiu Ydoyga-Santana et al. (2011),  

devido ao grande aporte proteico de espécies de leguminosas disponíveis neste período. 

A caatinga é composta por floresta arbórea ou arbustiva, compreendida por plantas xerófilas e 

caducifólias, completando esse bioma com espécies de plantas anuais como as cactáceas e 

bromélias onde o cultivo dessas espécies nativas é de suma importância como alternativa para 

aumentar a variabilidade de alimentos da caatinga principalmente devido a grande 

adaptabilidade dessas plantas ao ecossistema, segundo Santos et al. (2010), porém Voltolini et 

al. (2010) revelaram que 70% das pesquisas com espécies botânica da caatinga possui 

participação significativa na composição da dieta dos ruminantes. 

 Araújo Filho e Crispim (2002) identificaram 2 tipos de caatinga dividas em dois 

módulos gerais: a caatinga arbórea, caracterizada por vertentes e pé-de-serras e dos aluviões e 

a caatinga arbustiva-arbórea onde é na sua maior parte dominantes nos sertões. Esse mesmo 

autor destaca a presença de cerca de 596 espécies arbórea e arbustivas, onde relacionou 180 

endêmicas. 

 A vegetação da caatinga vem sofrendo ação do homem por um processo de sucessão 

secundária devido ao grande potencial madeireiro, onde espécie lenhosa e pioneira como: 

marmeleiro (croton sonderianus) e jurema preta (mimosa tenuiflora) são as mais frequentes, 

porém outras espécies como catingueira (caesolpinia bracteosa), mororó (bauhinia 

cheilantha), mofombo (combrettum leprosum), também são alvos do extrativismo ressaltou 

Pereira Filho e Bakke (2010). Esses mesmos autores destacam ainda espécie mais comum no 

estrato herbáceo, às gramíneas: capim de rapousa (betária sp), milhãs (brachiaria plantaginea 

e panicum sp) e capim panasco (aristida setifolia) e as dicotiledôneas: alfazema brava (hyptis 

suaveolens), mata-pasto (senna estusifolia), malva branca (sida cardifolia), centrosena 

(centrosena sp), feijão-de-rola (phasedus patyróides), erva-de-ovelha (stylosanthes humulis), 

bredo (amaranthus sp), manda-pulão (cróton sp) dentre outras. 
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 Ao manejarem ovinos em pastejo na caatinga, Santos et al. (2008)  concluíram que a 

principal fonte de variação da composição botânica e a proporção de folha, caule, fruto, 

folhas, flores, e sementes é no mês da coleta. 

 

2.5. Comportamento ingestivo 

 

 O comportamento ingestivo na nutrição animal irá permitir ajustes para melhorar a 

produção entendendo os fatores que atuam na ingestão de água e alimentos (Mendonça et al. 

2004). Já Ribeiro et al. (2006) diz que o comportamento ingestivo é expressado de forma que 

o animal tem que adaptar-se ou ajustar-se às circunstâncias externas e internas como: tempo 

de alimentação, ruminação, período de ruminação, número de alimentações e eficiência da 

alimentação; com isso, o animal irá expressar um comportamento descrito a um determinado 

estímulo. 

 O comportamento ingestivo de ruminantes foi ressaltado por Mendes Neto et al. (2007) 

como fator fundamental para entender os processos de digestão dos alimentos e sua eficácia 

na utilização e absorção, além de manter as condições ruminais, onde cada um desses 

processos de uma influência complexa do metabolismo animal com as propriedades físicas e 

química da dieta. 

 Os fatores como frequência e tempo de alimentação estão diretamente ligados ao 

alimento consumido e a ruminação que pode está relacionado com o hábito alimentar de cada 

espécie. Em se tratando do tempo de alimentação e da velocidade dependerá da morfologia da 

forragem (Ribeiro et al. 2006). 

 As atividades diárias dos animais a pasto envolvem períodos alternados de pastejo, 

ruminação e ócio. Essas atividades podem ser influenciadas pelas práticas de manejo, 

características da pastagem, suplementação alimentar, atividades dos animais em grupo e 

pelas condições climáticas. Porém quando estes animais estão pastejando possuem 

habilidades para modificar seu comportamento de acordo com as mudanças do ambiente 

(Pompeu et al. 2009; Lin et al. 2011 e Sejian et al. 2012). 

 Avaliação do comportamento em pastejo dar-se através do tempo dispendido pelos 

animais para pastejo, deslocamento, ruminação e ócio (Bratti, 2007 e Roman et al. 2007). 

Para bovinos e ovinos o pastejo ocorre em grande parte no período diurno, logo ao amanhecer 

e ao final da tarde, próximo ao por do sol são os principais momentos desse pastejo. Em geral, 

os ruminantes realizam sua atividade de pastejo (65% a 100%) de 6 horas às 19 horas (Shaw 

et al. 2006; Medeiros et al. 2007; Bernabucci et al. 2009). 
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 A avaliação do tempo de pastejo varia entre 4,5 a 14,5 horas/dia para os ovinos, onde a 

média do tempo total desse pastejo é 8 horas podendo atingir 16 horas em situações extremas 

(Hodgsonet al. 1994; Roman et al. 2007; Lin et al. 2011). 

 A ruminação em ovinos ocorre em intervalos irregulares durante o dia e a noite, pois 

tende uma frequência maior durante o período do início da manhã e da tarde. O tempo gasto 

em ruminação é mais prologando à noite, no entanto existem diferenças entre indivíduos para 

esse parâmetro fisiológico quanto à repetição e a quantidade de alimento consumido (Zanine 

et al. 2006; Scharf et al. 2008; Figueiredo et al. 2013). 

 O período de ruminação é dividido de 15 a 20 vezes ao longo do ciclo diário, essa 

atividade pode ocorrer com o animal em pé ou deitado, sendo a última condição que 

demonstra situação de conforto e bem estar animal (Raslan 2008; Bernabucci et al. 2009). 

 O tempo em que o animal não está se alimentando, nem ingerindo água e nem 

ruminando é considerado ócio. Este tempo pode sofrer variações devido à estação do ano 

(Marques 2000; Amaral et al. 2009). 

 Carvalho et al. (2007) concluíram que cabras confinadas, o tempo maior gasto foi com o 

ócio (11,68 horas) do que com ruminação (7,48 horas) e alimentação (4,83 horas), isso sendo 

observado durante o período de 24 horas. 

 O comportamento ingestivo de novilha de corte sobre lotação contínua em pastagem de 

aveia preta (avena strigosa) e azevém (lolium multiflorum) foi analisada por Bremm et al. 

(2008), que ressaltou uma maior demanda do tempo de pastejo à procura de lâminas foliares 

novas, uma vez que esses animais vão em busca na pastagem. Da mesma forma Medeiros et 

al. (2007) estudando o início da lactação e o final da gestação de ovelhas em pastagem de 

azevém (lolium multiflorum) em seus vários estágios vegetativos de pré-florecimento e 

florescimento concluíram que os animais pastejando ao longo do dia existiam muitas 

variâncias como: tempo, consumo de matéria seca e de proteína bruta. 

 As dietas ricas em volumoso para os ovinos (60 a 100%) permitem um maior tempo de 

ruminação aos animais, reportam Ribeiro et al. (2006), isso gira em torno de 40 a 50 min/kg 

de matéria seca ingerida (MSI),com uma baixa produção de ácidos graxos (AGV) e uma 

maior produção de saliva (12 a 14l/kg MSI), comparando isso a dieta rica concentrada (40 a 

60%)o tempo de ruminação é menor em torno de 25 a 30 minutos kg/MSI com alta 

concentração de AGV e baixa produção salivar  (10 a 12 l/kg de MSI). 
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2.6.  Desempenho de caprinos criados na caatinga  

  

 A criação de caprinos no Brasil é exercida principalmente por pequeno e médio criador 

e vem se estabelecendo como atividade de grande importância, (Pereira Filho et al. 2006). 

Esses animais são largamente explorados em sistemas intensivos e extensivos e em vegetação 

como à caatinga, apresentam uma boa adaptação, alimentando-se de espécies abundantes 

durante seis meses do ano, porém nutricionalmente deficientes no restante do período, o que 

influencia de forma negativa e expressiva o desempenho desses animais, limitando sua 

potencialidade como atividade econômica (Marques et al. 2007). 

 Silva (2009) avaliou a terminação de ovinos e caprinos em pasto de caatinga raleada e 

enriquecida com Capim-buffel (Cenchrus ciliaris L.) no sertão Paraibano e observou variação 

no desempenho das duas espécies, com os caprinos apresentando ganho médio diário superior 

(95,7 g) aos ovinos (40,5 g). O melhor desempenho dos caprinos em relação ao ganho médio 

diário pode ser atribuído ainda à capacidade destes animais em selecionar frações das plantas 

com melhor valor nutricional, representando adaptação da espécie à vegetação de caatinga. 

 O consumo de mandacaru (cereus jamacaru P. DC.) por caprinos SRD no semiárido da 

Bahia foi avaliada por Cavalcante e Resende (2006) e observaram que a suplementação de 

mandacaru consorciado com o pastejo na caatinga, apresentaram ganho de peso aos animais 

de 5,16% do peso vivo inicial(kg), porém aqueles que ficaram todo o dia na caatinga 

perderam 5,25% do seu peso vivo inicial. 

 Carvalho Júnior (2008) observou que os caprinos cruzados de Boer x SRD 

denominados de F1, terminados em caatinga raleada e suplementados com concentrado na 

proporção de 1% do seu peso vivo, tiveram um aumento do ganho de peso de 103 para 147g 

diário. 

 A terminação de ovinos Santa Inês pastando em caatinga nativa enriquecida com capim 

buffel foi avaliada por Andrade et al. (2007), os animais foram suplementados com três níveis 

de concentrado e obtiveram resultados significativos de ganho de peso vivo variando de 77,0; 

134,0 e 190 g/dia respectivamente para 0,0; 1,0 e 1,5% do volume de concentrado em relação 

ao peso vivo. 
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ARTIGO 1 – CARACTERIZAÇÃO FLORÍSTICA E DISPONIBILIDADE 

DA PASTAGEM NATIVA EM UM FRAGMENTO DE CAATINGA NO 

SEMIÁRIDO SERGIPANO.  

 

 

 

RESUMO - A caatinga é o bioma exclusivo brasileiro, onde ultimamente o processo de 

modificação da paisagem está sendo alterado e comprometido através da degradação humana 

ou até mesmo por fenômenos climáticos, perdendo sua vegetação natural, implicando na 

diminuição da diversidade deste cenário. Assim, o presente trabalho objetivou avaliar a 

disponibilidade de forragem em um fragmento de caatinga no semiárido sergipano, no 

período de agosto de 2016 a junho de 2017. A pesquisa constitui no levantamento de dados da 

produção de matéria seca (MS) em uma área de 4,6 hectares de caatinga em propriedade 

particular. Atualmente a área vem sendo utilizada sob pastejo de caprinos, que permanecem 

na pastagem nativa durante todo o ano. Foi avaliada a massa de forragem dos diferentes 

estratos (arbóreo/arbustivo, liteira e herbáceo), durante o período experimental. Das amostras 

coletadas foram determinados o teor de matéria seca (MS%), matéria mineral (MM%), 

proteína bruta (PB%), extrato etéreo (EE%), fibra em detergente neutro (FDN%) e fibra em 

detergente ácido (FDA%) e estimado o NDT e a HEM. A massa de forragem foi em média 

1058,47 kg MS/ha, sendo a liteira responsável pelo maior recurso forrageiro da área estudada 

com 99,91% MS durante a estação seca. Fato que a caatinga é um ecossistema heterogêneo e 

dinâmico com diferentes massas de forragem nos diferentes períodos e estratos. 

  

Palavras chave: Semiárido, Bioma, Produção matéria seca. 
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FLORISTIC CHARACTERIZATION AND AVAILABILITY OF NATIVE PASTURE 

IN A CAATINGA FRAGMENT IN SERGIPANO SEMIARID. 

 

 

ABSTRACT - The caatinga is the exclusive Brazilian biome, where lately the process of 

modification of the landscape is being altered and compromised through human degradation 

or even climatic phenomena, losing its natural vegetation, implying in diminishing the 

diversity of this scenario. Thus, the present work aimed to evaluate the availability of forage 

in a caatinga fragment in the semi-arid region of Sergipe, from August 2016 to June 2017. 

The research consisted of the data collection of dry matter (DM) production in an area of 4,6 

hectares of caatinga in private property. Currently the area has been used under goat grazing, 

which remains in the native pasture all year round. The forage mass of the different strata 

(arboreal / shrub, litter and herbaceous) was evaluated during the experimental period. The 

dry matter (DM), mineral matter (MM%), crude protein (PB%), ethereal extract (EE%), 

neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber FDA%) and estimated NDT and HEM. 

The forage mass was on average 1058.47 kg DM / ha, and the litter was responsible for the 

greatest forage resource of the studied area with 99.91% DM during the dry season. The fact 

that the caatinga is a heterogeneous and dynamic ecosystem with different masses of forage in 

the different periods and strata.  

 

Key words: Semiarid, Biome, Dry matter production 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A caatinga é o bioma exclusivo brasileiro, onde ultimamente o processo de modificação 

da paisagem está sendo alterado e comprometido através da degradação humana ou até 

mesmo por fenômenos climáticos, perdendo sua vegetação natural, implicando na diminuição 

da diversidade deste cenário. 

 A vegetação da caatinga é formada por plantas que apresentam características adaptadas 

a deficiência hídrica, está constituída de árvores e arbustos de pequeno porte caducifólias. 

Portanto, esse bioma apresenta uma variedade botânica ampla, constituído das euforbiáceas, 

leguminosas, cactáceas, plantas herbáceas, entre outras, no entanto a maior parte dessa 



 
 

22 
 

vegetação é de baixo valor forrageiro (Santos et al. 2010), porém quando comparada com as 

pastagens cultivadas ela apresenta um maior aporte de forragem durante o período seco, 

devido sua constate mudança no componente florístico.  

 A fitomassa da caatinga é bastante variada, isso de acordo com a precipitação pluvial, 

oferta de forragem, período do ano, densidade de plantas, métodos de manejo, entre outros. 

Sendo assim, segundo (Moreira et al. 2006; Santos, 2007; Ydoyaga Santana et al. 2011) foram 

encontrados valores de massa de forragem variando de 6454 a 378 kg de MS/ha os quais boa 

parte desse material encontra-se indisponível aos animais. 

  As populações de plantas nativas na vegetação da caatinga estão diretamente 

relacionadas com a oferta de forragem e a espécie animal. Assim, esses fatores têm efeitos 

marcantes em uma área de pastejo, onde a composição botânica sofre alterações ao longo do 

tempo devido às espécies mais palatáveis sofrerem uma grande pressão seletiva, o que implica 

no aumento da população das espécies menos consumidas (Giulietti et al. 2004).  

  Por outro lado existem vários agentes responsáveis pela degradação da caatinga, porém 

(Silva et al. 1999) da ênfase ao ecossistema, de modo que o correto manejo de pastejo ajude a 

trazer benefícios a toda cadeia produtiva da caatinga. 

 Assim o presente trabalho objetivou avaliar a disponibilidade de forragem em um 

fragmento de caatinga no semiárido sergipano. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 - Localização 

  

 O experimento foi realizado em um fragmento de caatinga, no semiárido sergipano, 

situado na cidade de Porto da Folha, numa propriedade particular denominada Folha Seca, 

que fica, geograficamente, a uma altitude de 90m, cujas coordenadas para localização é 

latitude 09°55’02” e longitude 37°16’42. O período de coleta de dados foi de agosto de 2016 

a junho de 2017. 

 

2.2 - Clima 

  

 O munícipio está inserido no polígono da seca e de acordo com a classificação de 

Koppen a região possui clima tipo BShS’, com curta estação chuvosa no outono-inverno e 
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suas maiores precipitações concentradas entre os meses de maio e junho, porém seu índice 

pluviométrico pode ocorrer entre os meses de abril a agosto (Figura 1).  

 A precipitação anual é variada, contudo sua média histórica é de 547 mm (EMDAGRO, 

2017). O período de estiagem na região é caracterizado no início de setembro e finalizado em 

meados de março, variando a estação seca de seis a oito meses. A temperatura média anual 

gira em torno de 26,2°C, onde a mínima e a máxima de 22,1°C e 30,4°C, respectivamente. A 

média da umidade relativa do ar da região é de 67,5% (EMDAGRO, 2017). 

 

 

Figura 1. Precipitação pluvial (mm) durante o período experimental e a média histórica anual 

(1969-2015) do município de Porto da Folha (SE). Fonte: EMDAGRO, 2017. 

 

2.3 - Caracterização da área experimental 

  

 O experimento foi conduzido em uma área de caatinga de 4,6ha (Figura 2), sendo essa 

vegetação em sucessão secundária (segundo relato do proprietário foi desmatada há pelo 

menos 12 anos), onde são preservadas espécies arbóreas e arbustivas como a catingueira e o 

marmeleiro respectivamente. A propriedade possui um rebanho de 20 animais onde pastejam 

durante todo o ano na área, com média de peso vivo de 20 kg. 

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00100,00110,00120,00130,00140,00150,00160,00170,00180,00 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dezmédia histórica 2016 2017
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Figura 2. Foto aérea da área de caatinga (a linha amarela indica os limites da mesma). Fonte: 

Adaptado de Google Maps. 

 

 

2.3 - Estimativa de produção da matéria seca (MS)  

  

 O período do experimento foi dividido em 03 estações, as quais são: transição 

chuva/seca (agosto/setembro); estação seca (outubro a março) e chuvosa (abril a junho). Para 

estimar a produção de matéria seca (MS) foram utilizados 30 pontos amostrais (Figura 3) com 

coordenadas equidistantes (20m), esses identificados com auxilio de um GPS (Global 

Positioning System) e marcados com estacas de madeira. No período de coleta foram 

escolhidos 15 pontos de observação para coleta das amostras, intercalando entre os pontos 

pares para um mês e ímpares para outro e assim sucessivamente. 
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Figura 3. Disposição dos pontos amostrais na área experimental. Fonte: Oliveira, 2015. 

 

 

 Em cada ponto de observação foi delimitada uma área de 4m2 com auxílio de um 

quadrado dobrável de madeira (2 x 2m), onde todas as espécies (arbustiva, arbórea e 

herbácea) contidas no quadrado foram coletadas, sendo que a arbustiva e a arbórea tinham 

seus galhos cortados, com diâmetro abaixo de 6mm e folhas até uma altura de 1,5m 

(horizonte de pastejo), de acordo com a metodologia de Oliveira (2012). Nas mesmas parcelas 

foi coletado o material que constituí a liteira sendo essa realizada durante a estação seca 

(outubro a março), para quantificação desse material foi utilizado um quadrado de PVC (0,50 

x 0,50m), este foi lançado aleatoriamente nos pontos amostrais, sendo o material colhido com 

uma espátula, seguindo o procedimento de Souza (2015). Após isso a liteira passou por um 

processo de triagem separando folhas, ramos e miscelânea, sendo retirada uma sub-amostra 

das folhas para análise.  
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 Em cada coleta, todas as amostras foram pesadas in natura para estimar a produção de 

MS. De cada amostra foi retirada uma sub-amostra representativa para a determinação da MS 

a qual foi levada a estufa para pré-secagem a 55°C por 72 horas, após isso pesadas 

novamente, posteriormente levada ao moinho de facas tipo Wiley sendo moída utilizando a 

peneira de 1mm, logo após foram retirados do material moído 2 gramas, colocadas no cadinho 

e levada a estufa com circulação forçada de ar a 105ºC por 24horas, em seguida foi 

determinada a MS de acordo com a metodologia de Silva e Queiroz(2002). 

 A composição bromatológica das forragens e da liteira foi realizada a partir de sub-

amostras da massa de forragem e analisada no Laboratório de Nutrição Animal da UFS. 

Foram determinados os teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta 

(PB) e extrato etéreo (EE), segundo metodologias descritas por Silva e Queiroz (2002). As 

determinações da fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) foram 

realizadas em aparelho autoclave, utilizando-se metodologia descrita por Pell e Schofield 

(1993). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Com relação aos dados meteorológicos foi observado que o ano de 2016 foi atípico 

comparado à média histórica do município, ficando visível um déficit hídrico na região e 

evidente que a partir do mês de agosto existiu uma redução considerável de precipitações, 

prolongando-se até meados do mês de março de 2017, consequentemente houve um reflexo 

na vegetação local, fazendo com que as plantas tivessem dificuldade de rebrota, pois as 

mesmas necessitam de água para seu desenvolvimento folicular. 

 As espécies vegetais registradas que compõem a área experimental nos pontos amostrais 

foram representadas por diferentes estratos vegetativos (arbóreo e arbustivo) onde os mesmos 

estão relacionados com o tipo de solo, clima e topografia existentes no semiárido Sergipano. 

Foi observada a fitodiversidade do local, evidenciada por três famílias e cinco espécies 

forrageiras (Tabela 1), apesar da caatinga estudada encontrar-se em processo de desgaste 

devido ao superpastejo dos caprinos, modificando sua composição florística nativa da região, 

seja pela época do ano ou pressão de pastejo. 

Tabela 1. Nome vulgar, nome científico, família e estrato das espécies coletadas nos pontos 

amostrais durante o período experimental, no Semiárido Sergipano. 

Nome Vulgar Nome Científico Família Estrato 

Catingueira Caesalpinia pyramidalis Tul. Leguminosaae Arbóreo 

Marmeleiro croton sonderianus Mull. Arg. Euphorbiaceae Arbustivo 

Pereiro Aspidosperma pyrifolium Mart. Apocynaceae Arbóreo 

Pinhão Jatropha molíssima Baill. Euphorbiaceae Arbustivo 

Velame Croton heliotropiifolius Euphorbiaceae Arbustivo 
 

 

 A disponibilidade da massa de forragem foi em média 1058,47 kg de MS/ha, durante o 

período experimental, compreendendo as três estações relacionadas no estudo. As proporções 

e disponibilidade da massa de forragem de cada espécie forrageira, incluindo o estrato 

herbáceo e a liteira, de acordo com a estação estão na Tabela 2.  

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caesalpinia_pyramidalis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aspidosperma_pyrifolium
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Tabela 2. Disponibilidade de MS das espécies forrageiras, liteira e estrato herbáceo durante 

as estações no período experimental. 

Forrageira 

Estações 

Chuva/Seca Seca Chuva 

(%) kg/ha (%) kg/ha (%) kg/ha 

Catingueira 36,67 64,89 0,02 0,24 0,56 9,16 

Velande 8,56 19,60 0,01 0,19 0,00 0,00 

Marmeleiro 43,96 94,54 0,05 0,65 0,08 1,29 

Pinhão 7,03 17,99 0,01 0,07 0,17 2,83 

Pereiro 3,78 7,67 0,00 0,00 0,14 2,29 

Liteira (folhas) 0,00 0,00 99,91 1332,58 50,00 410,86 

E. Herbáceo 0,00 0,00 0,00 0,00 49,04 797,67 

TOTAL 100 204,69 100 1333,73 99,99 1224,1 
 

 Observou-se maior ocorrência da presença da catingueira (Caesalpinia pyramidalis 

Tul.) seguido do marmeleiro (croton sonderianus Mull. Arg.) durante o período de transição 

chuva/seca, conforme Tabela 2. Devido ao fato da caatinga estudada encontrar-se em 

processo de degradação provocado pelo pastejo contínuo dos animais durante todo ano, como 

também essa mesma área apresenta uma topografia irregular (declive e aclive) isto colabora 

com o processo degradativo, pois durante o período chuvoso há o carreamento de matéria 

orgânica ficando o mesmo exposto e dando lugar a espécies mais adaptativas à região. Pereira 

Junior e Araújo (2013) relatam que o marmeleiro pode indicar área de sucessão, devido a um 

aumento de degradação da área. A produção da disponibilidade de MS/ha na transição 

chuva/seca foi de 204.69 kg/ha (Tabela 2).  

 Este resultado assemelha-se aos valores apresentados por Carvalho júnior et al. (2009), 

ao avaliarem caprinos terminados em pastagem nativa encontrando 236,8 kg MS/ha e Souza 

et al. (2013) trabalhando com a disponibilidade da vegetação da caatinga no norte 

Riograndese, obteve valor de 187,4 kg MS/ha, contrapondo com Araújo Filho et al. (1996) 

que nessa mesma estação foi 1320 kg MS/ha. Isso por que a caatinga possui algumas 

particularidades com relação à diversidade de sua vegetação, pois a mesma pode variar de 

acordo com o solo, clima e topografia a depender da região do Nordeste brasileiro. 

 A liteira é apresentada como um dos únicos recursos forrageiros durante a estação seca 

com produção na área experimental de 1332,58 kg/ha (Tabela 2), este resultado foi próximo 

ao encontrado por Araújo Filho et al. (1996) na mesma estação, obtendo valores de 1481 kg 

de MS/ha em Tauá-CE, resultados esses esperados devido ao progresso da estação seca com 
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menores precipitações pluviais ocorrendo uma redução gradativa do recurso forrageiro 

arbóreo e arbustivo. Oliveira et al. (2010) relatam que com o avanço da estação seca reduz o 

estrato arbóreo e arbustivo na dieta dos animais devido a elevada quantidade de folhas secas 

proveniente das árvores e arbustos o que denominamos de liteira. 

  Os resultados obtidos na produção total de MS/ha dos diferentes estratos encontram-se 

na figura 4. 

Figura 4. Produção total de MS kg/ha da área experimental e pluviosidade (mm). 

 A massa de forragem por estação variou durante o período experimental (Figura 4), o 

que está associado principalmente pela alteração na distribuição e ocorrência de chuva. 

Devido ao progresso da estação seca com menores precipitações vai reduzindo o recurso 

forrageiro herbáceo, dando lugar ao estrato arbóreo e arbustivo na dieta dos animais, devido à 

elevada quantidade de folhas que entram no processo de senescência. 

 Observa-se na figura 4 que houve diferença na quantificação da liteira nos dados 

avaliados com relação à estação seca para chuvosa. Na estação seca houve uma maior 

deposição das folhas, nesse período há redução drástica da biomassa das arvores e arbustos, 

confirmado por Parente (2009), citando que no início do período seco há uma queda 

acentuada das folhas das espécies do estrato arbustivo e arbóreo que passam a constituir parte 

da liteira, evidenciado pelo hábito caducifólio de grande parte da vegetação de caatinga, 

corroborando com Silva et al. (2004) que ressaltam que a caatinga quando sofre  forte déficit 

hídrico utilizam suas adaptações fisiológicas e/ou morfológicas para a sobrevivência no 

período seco, fazendo com que haja a caducifólia e senescência das folhas, reduzindo com 

isso a transpiração. Durante a estação chuvosa houve redução da liteira devido à 

decomposição das folhas por fatores abióticos e pelo consumo dessas pelos animais durante 
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período seco. Observou-se também que no período chuvoso a massa de forragem do estrato 

herbáceo foi em média 797,67 kg Ms/ha (Figura 4) valor pouco abaixo citado por Moreira et 

al. (2006) quando obteve na estação chuvosa 910,5 kg MS/ha, provavelmente pelo inicio do 

restabelecimento das forrageiras herbácea com o aumento da pluviosidade da região. Fato este 

demostra que o pastejo caprino não degrada a vegetação da caatinga e sim contribui 

significativamente para o processo deste bioma (Souza, 2015). 

 Os valores médios da composição bromatológica dos estratos arbóreo/arbustivo e a 

liteira estão apresentados na Tabela 3 de acordo com a estação climática no período 

experimental. 

Tabela 3. Teor de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), nutrientes digestíveis totais (NDT), 

fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), hemicelulose (HEM), 

extrato etéreo (EE) e matéria mineral (MM), da forragem de algumas espécies e da liteira em 

diferentes estações. 

Variável 
Arbóreo/Arbustivo 

 
Liteira 

Chuva/Seca Seca 
 

Seca Chuva 

MS (%) 71,83 75,30   87,18 68,99 
PB (% da MS) 11,42 9,71   9,32 10,33 

NDT(%) 54,78 53,82   55,31 51,77 
FDN (% da MS) 47,55 55,93   58,45 65,06 
FDA (% da MS) 34,98 36,68   34,03 40,32 

HEM (%) 12,57 19,25   24,42 24,73 
EE (% da MS) 5,66 5,47   4,66 4,29 

MM (% da MS) 11,29 13,61   10,03 11,28 
 

 Foi observado que os teores de MS para os dois estratos aumentaram com a redução da 

pluviosidade (Figura 1). Os resultados do estrato arbóreo/arbustivo assemelha-se ao 

encontrado por Souza et al. (2013) onde analisaram os valores nutritivos da vegetação da 

caatinga no semiárido norte Riograndense, e obtiveram 72,78 e 76,84 (MS%) respectivamente 

as estações. Por outro lado Oliveira et al. (2015) encontraram valores abaixo 57,9 e 67,1 

(MS%). Com relação aos valores de MS da liteira, esse foi inferior ao de Souza (2015) que na 

estação seca obteve valor médio de 95,81%.  

 Para o estrato arbóreo/arbustivo o teor de proteína bruta (PB) reduziu com o avanço da 

estação seca de 11,42 a 9,71%, resultado este superior ao encontrado por Oliveira et al. (2015) 

que trabalhando com as características da caatinga em Serra Talhada (PE)  encontram valores 

de 6,7 e 7,1% respectivamente, contrapondo com resultados encontrado por Lima Jr. et al. 
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(2006), de 10,51%, com estudos realizados no período seco. Porém à medida que a 

precipitação pluvial vai decrescendo, o teor de proteína bruta das forrageiras vai diminuindo 

elevando o teor de fibra (TOMICH et al. 2002). Entretanto os valores obtidos de PB indicam 

bons resultados já que se trata de uma área de caatinga na estação de transição chuva/seca e 

estação seca. Araújo Filho et al. (1996) encontraram valores semelhantes para o teor de PB, 

12,6 e 9,3%  na estação de transição chuva/seca e estação seca respectivamente.  

 Para os resultados obtidos de PB da liteira esses foram acima, ao comparado com Souza 

(2015) que avaliou a liteira e encontrou valor médio de 4,19%. Possivelmente esse valor de 

PB houve diferença devido a se tratar de uma forragem morta altamente fibrosa e sua 

qualidade irá variar de acordo com a idade fenológica da vegetação e seu estágio de 

decomposição das folhas. Contudo, os resultados encontrados neste estudo, proporcionam 

níveis adequados para o desenvolvimento da flora microbiana, porém os animais precisam no 

mínimo de 7% de PB para fermentação ruminal, Minson (1990). Vale ressalvar que parte 

desta proteína pode estar ligada à fibra, conforme trabalho de pesquisa de Moreira et al. 

(2006) e Santos et al. (2009). 

 Os teores médios de FDN e FDA do estrato arbóreo/arbustivo durante as duas estações 

foi 67,18% e 38,6% respectivamente, valores aproximados encontrado por Oliveira et al. 

(2015) durante o mesmo período estacional, 62,3 e 35,4% e superiores ao de Lima Jr. et al. 

(2006), 49,27 e 36,42% respectivamente, provavelmente com o avanço da estação seca, o teor 

de FDN e FDA das forrageiras elevam devido ao desenvolvimento de novas paredes celulares 

e espessamento das demais (Mertens, 1993). Esses resultados para forrageiras nativas são 

considerados adequados, portanto não irá interferir na digestibilidade e sim contribuir para 

condição de ruminação do animal, consequentemente maior produção de saliva que irá 

resultar em um melhor ambiente ruminal, estabilizando o pH e proporcionando o 

tamponamento, favorecendo o desenvolvimento da flora do rúmen.  

  Fato que a caatinga é um ecossistema heterogêneo e dinâmico com diferentes massas 

de forragem nos diferentes períodos e estratos, sendo assim são necessários manejos 

estratégicos que busquem a sustentabilidade da produção pecuária, levando em consideração 

o enriquecimento da caatinga e com isso favorece a presença de plantas de bom valor 

forrageiro que irá suprir a exigência animal, aumentando a taxa de lotação dispondo de maior 

variação da oferta e qualidade de forragem. 
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4. CONCLUSÃO 

  

 A liteira pode ser considerada um principal recurso forrageiro de alimento na estação 

seca para o consumo de pequenos ruminantes em sistema de produção. Apesar dos baixos 

índices pluviométricos da região juntamente com o uso da área como pastagem para caprinos, 

a caatinga estudada apresenta necessidade de regeneração e enriquecimento da vegetação. 
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ARTIGO 2 – COMPORTAMENTO INGESTIVO DE CAPRINOS EM UM 

FRAGMENTO DE CAATINGA NO SEMIÁRIDO SERGIPANO. 

 

 

RESUMO - A caatinga é formada por grande variedade de espécie nativas, em sua maioria de 

uso forrageiro, que quase sempre vem sendo utilizada sem nenhuma técnica de controle 

ambiental ou até mesmo sem perspectiva de otimizar a pecuária a partir de um manejo 

racional. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento ingestivo de 

caprinos em um fragmento de caatinga no semiárido sergipano, no período de agosto de 2016 

a junho de 2017. Para avaliar o comportamento ingestivo, foram utilizadas 06 cabras (SRD), 

com peso vivo médio de 20 kg e idade média de 1,5 anos, em uma área de caatinga de 4,6ha. 

As coletas de dados foram feitas uma vez por mês, perfazendo um total de 6h de cada dia 

observado, onde eram registradas as variáveis comportamentais como: comendo (preferência 

da espécie forrageira), ruminando, ócio, bebendo água, andando, incluindo interação social 

como ato de coçar, lamber, berrar e brincar. Para cada animal foi escolhido um observador 

que através do método focal (registro de dados a cada 5 minutos) acompanhou do início até o 

final do experimento. Foi observado que a atividade ócio e comendo variou no decorrer do 

estudo (p<0.05), como também alguns recursos forrageiros (marmeleiro, macambira, estrato 

herbáceo e a liteira), as demais atividades comportamentais não variaram durante o período 

experimental (p>0,05). O comportamento de pastejo está diretamente influenciado pela 

estação climática e a disponibilidade do recurso forrageiro existente na área experimental. A 

área de caatinga estudada apresenta necessidade de um manejo estratégico que favoreça a 

presença de plantas de valor forrageiro para que as variações da oferta e qualidade da 

forragem busquem a sustentabilidade da pecuária nessa área. 

 

Palavras-chave: Semiárido, Caatinga, Caprinos, Comportamento ingestivo. 
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INGESTION BEHAVIOR OF GOATS IN A CAATINGA FRAGMENT IN THE SEMI-

ARID SERGIPE 

 

 

ABSTRACT - The caatinga is formed by a great variety of native species, mostly of forage 

use, which almost always has been used without any technique of environmental control or 

even without perspective to optimize livestock from a rational management. Thus, this work 

had as objective to evaluate the ingestive behavior of goats in a fragment of caatinga in the 

semi - arid Sergipano. To evaluate the ingestive behavior, six goats (SRD) were used, with a 

mean live weight of 20 kg and a mean age of 1.5 years, in a caatinga area of 4.6ha. Data were 

collected once a month for a total of 6 hours of each observed day, where the behavioral 

variables were recorded: eating (foraging species preference), ruminating, leisure, drinking 

water, walking, including social interaction as Act of scratching, licking, screaming and 

playing. For each animal, an observer was chosen who, through the focal method (recording 

of data every 5 minutes) was monitored from the beginning to the end of the experiment. It 

was observed that the activity and eating varied during the course of the study (p <0.05), as 

well as some forage resources (quince, macambira, herbaceous stratum and litter), the other 

behavioral activities did not vary during the experimental period. The grazing behavior is 

directly influenced by the climatic season and the availability of the existing forage resource 

in the experimental area. The studied caatinga area presents a need for a strategic management 

that favors the presence of fodder plants so that variations in the supply and quality of fodder 

seek the sustainability of livestock in this area. 

 

Keywords: Semi-arid, Caatinga, Goats, Ingestive behavior. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

 Cerca de aproximadamente 90% do semiárido brasileiro está situado no Nordeste, onde 

o suporte forrageiro de maior destaque é a vegetação da caatinga (IBGE, 2012). Este conjunto 

de espécie de plantas em sua maior parte é formado pela família das euforbiáceas de pequeno 

porte e leguminosas, como também por outras variedades de espécie nativa (Santos et al. 

2010). A vegetação da caatinga em sua maioria é de uso forrageiro, que quase sempre vem 
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sendo utilizado sem nenhuma técnica de controle ambiental ou mesmo sem a perspectiva de 

otimizar e melhorar o desempenho dos animais a partir de um manejo racional. Neste 

contexto, a caprinocultura em sistema extensivo pode ser uma atividade sustentável, sendo 

inserida paralelamente com técnicas de manejo da vegetação e a correta utilização do 

potencial forrageiro disponível, isso adaptadas às condições de cada propriedade, buscando 

melhorar os índices zootécnicos e a preservação do meio ambiente.   

 A criação de caprinos é bem difundida no semiárido brasileiro devido ser uma fonte de 

renda para pequenos produtores, como também o animal é considerado o símbolo de 

resistência e adaptação ao ecossistema da caatinga. A caprinocultura ocupa um importante 

papel social, cultural e econômico para grande parte da população residente na região. 

Entretanto, existem fatores que limitam a atividade como os tipos de sistema de criação e a 

baixa disponibilidade de forragem no período de estiagem, que irá ocasionar uma menor 

produtividade. 

 O comportamento ingestivo dos caprinos compreende um importante papel na produção 

desses animais, uma vez que a quantidade e a qualidade da forragem irão interferir no 

desempenho animal. Consequentemente a produção de carne e leite seria comprometida, pois 

é preciso entender o comportamento ingestivo dos caprinos para adaptar-se ao manejo e 

obtenção de uma melhor performance (Carvalho et al. 2007). O estudo do comportamento 

ingestivo na nutrição animal irá permitir ajustes para melhorar a produção entendendo os 

fatores que atuam na ingestão de água e alimentos (Mendonça et al. 2004). 

 Os caprinos possuem uma maior habilidade seletiva e são classificados como 

intermediário ou misto por possuírem a capacidade de consumir tanto alimentos de maior 

valor nutritivo (concentrados) como aqueles mais ricos em fibras. Quando comparados com o 

bovino e ovino, os caprinos possuem características morfológicas e fisiológicas que 

favorecem as diferenças no seu comportamento e hábito alimentar, proporcionando maior 

mobilidade dos lábios, dentes e língua na captura do alimento, entre outras (Ribeiro et al. 

2009). 

 Objetivou-se avaliar o comportamento ingestivo de caprinos criados em um fragmento 

de caatinga no semiárido Sergipano. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 - Localização 

  O experimento foi realizado em um fragmento de caatinga no semiárido sergipano, na 

cidade de Porto da Folha, numa propriedade particular denominada Folha Seca, a qual fica, 

geograficamente, a uma altitude de 90m e suas coordenadas para localização é latitude 

09°55’02” e longitude 37°16’42. O período de coleta de dados foi de agosto de 2016 a junho 

de 2017. 

 

2.2 - Clima 

  O munícipio está inserido no polígono da seca e de acordo com a classificação de 

Koppen a região possui clima tipo BShS’, com curta estação chuvosa no outono-inverno e 

suas maiores precipitações concentradas entre os meses de maio e junho, porém seu índice 

pluviométrico pode ocorrer entre os meses de abril a agosto (Figura 1). A precipitação anual é 

variada, contudo sua média histórica é de 547mm (EMDAGRO, 2017). O período de 

estiagem na região é caracterizado no início de setembro e finalizado em meados de março, 

variando a estação seca de seis a oito meses. A temperatura média anual gira em torno de 

26,2°C, onde a mínima e a máxima de 22,1°C e 30,4°C, respectivamente. A média da 

umidade relativa do ar da região é de 67,5% (EMDAGRO, 2017). 

 

Figura   1. Precipitação pluvial (mm) durante o período experimental e a média histórica 

anual (1979-2015) do município de Porto da Folha (SE). Fonte: EMDAGRO, 2017. 
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40 
 

2.3 - Caracterização da área experimental 

  

 O experimento foi conduzido em uma área de caatinga de 4,6ha (Figura 2), sendo essa 

vegetação em sucessão secundária (segundo relato do proprietário foi desmatada há pelo 

menos 12 anos), onde são preservadas espécies arbóreas e arbustivas como a catingueira e o 

marmeleiro respectivamente. A área já era pastejada por caprinos durante todo o ano, porém 

não possuía divisões em piquetes, no entanto os animais sempre tiveram acesso a uma 

instalação que serve de abrigo durante a noite e nas horas mais quentes do dia, onde estão 

localizados bebedouros, saleiro e comedouros. 

 

Figura   2. Foto aérea da área de caatinga (a linha amarela indica os limites da mesma). 

Fonte: Adaptado de Google Maps. 

 

 

2.4 - Animais 

  

 A propriedade possui um rebanho de 20 animais, onde esses ocupam uma área com taxa 

de lotação correspondente a 4,35 cabeça/ha. Os critérios de escolha desses caprinos foram 

sexo e a idade, assim foram selecionados 06 cabras (SRD), com peso médio vivo de 20 kg e 

idade média de 1,5 anos, sendo as mesmas identificadas por colares. Durante o período 

experimental os animais não receberam tratamento sanitário, como controle de endo e 

ectoparasita. 
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 Os caprinos eram soltos na caatinga ao amanhecer com retorno livre ao aprisco de chão 

batido para ingestão de água e ao final do período de observação uma suplementação era 

fornecida para os mesmos com volumoso (palma - 500g/cab/dia) e concentrado (milho - 

250g/cab/dia), após isso continuavam com livre acesso à caatinga. 

 

2.5 - Comportamento animal 

 

 Os animais passaram por uma fase de adaptação aos observadores, antes de iniciar o 

experimento através da realização de alguns pilotos, embora já existisse uma boa relação entre 

homem x animal, devido ao manejo implantado pelo proprietário. Para não interferir no 

ambiente dos animais, as observações de comportamento foram realizadas com cuidado, 

assim, a presença dos observadores durante a realização do experimento na área pastejada 

pelos animais foi feita de forma que não modificasse o comportamento natural dos caprinos. 

 Para cada animal foi escolhido um observador, previamente treinado durante o piloto do 

experimento, a distância deste até o animal observado era aproximadamente 10m, o mesmo 

acompanhou do início até o final do experimento. A coleta de dados referente ao 

comportamento ingestivo dos animais foi realizada, por observação focal, uma vez por mês, 

em períodos de 06hs (das 07h às 13h) cujo registro dos dados era feito com intervalo amostral 

de 5 minutos ao longo do período experimental. Ao final das observações, os animais 

recebiam suplementação e com livre acesso a caatinga. 

 O período do experimento foi dividido em 03 estações, as quais são: transição 

chuva/seca (agosto/setembro); estação seca (outubro a fevereiro) e chuvosa (março a junho). 

As variáveis comportamentais analisadas e registradas foram: comendo (preferência da 

espécie forrageira), ruminando, ócio, andando, bebendo água, incluindo interação social como 

ato de coçar, lamber, berrar e brincar. Para identificação das variáveis realizadas ao longo dos 

períodos de observação foi elaborado um etograma (Anexo 1). Os dados foram tabulados 

utilizando software Microsoft Excel®, sendo transformados os registros comportamentais em 

porcentagem e minutos através das fórmulas:                                     ,               , onde T(M)= tempo(minuto), P= porcentagem e TTO= tempo total de 

observação.  

 Os resultados foram submetidos à análise de variância para verificar se havia diferença 

com relação à preferência de alimentação entre as estações utilizando o programa R Core 

Team (2016) e em seguida foi aplicado o teste de Kruskal Wallis, aqueles que deram 
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diferentes (p<0,05) foi aplicado o teste de Dunn para identificar as diferenças entre os fatores 

com nível de significância de 5%.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os dados relativos aos tempos médios despendidos nas atividades observadas durante o 

período experimental estão apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela   1. Tempo despendido nas atividades (minutos/dia) realizadas pelos caprinos no 

período experimental.  

Atividades 

Estação 
Média 

Chuva/Seca Seca Chuva 

min/dia % min/dia % min/dia % min/dia % 

Ruminando 28,33  7,76 39,72  10,88 23,75  6,51 30,60 8,38 

Andando 91,67  25,11 78,06  21,39 100,83  27,63 90,19 24,71 

Água 4,58  1,26 3,61  0,99 0,83  0,23 3,01 0,83 

Ócio 102,08 a 27,97 147,78 b 40,49 88,33 a 24,20 112,73 30,89 

Int. social 9,17  2,51 6,11  1,67 3,75  1,03 6,34 1,74 

Pastejando 129,17 a 35,39 89,72 b 24,58 147,50 a 40,41 122,13 33,46 

 As médias seguidas pela mesma letra nas linhas da tabela não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o 
Teste de Dunn ao nível de 5% de probabilidade. 
  

 Durante o período experimental foi observado maior oferta de forragem para os animais 

na fase de transição chuva/seca e estação chuvosa, devido a maior disponibilidade de massa 

verde para os caprinos, esses tiveram um maior tempo de pastejo (Tabela 1) influenciando 

diretamente o comportamento das demais atividades, portanto houve diferença para essa 

variável (p<0.05), consequentemente maior tempo de alimentação nas duas estações 

(transição chuva/seca e chuva). Em contrapartida observa-se um aumento da frequência do 

comportamento ócio com diminuição do tempo de alimentação, reflexo da estação seca 

(Tabela 1). Ribeiro et al. (2012) relatam que observando caprinos em pastagens de capim-

marandu, o tempo da atividade de pastejo é reduzido em dias mais quentes. Medeiros et al. 

(2007) e Bernabucci et al. (2009) abordaram que as condições do ambiente influenciam o 

comportamento alimentar, fatores como: a redução do número de refeições, a duração das 

refeições e a menor taxa de consumo de matéria seca por refeição são consequências de 

animais submetidos ao estresse térmico.  



 
 

43 
 

 O tempo de ruminação não foi diferente (p > 0,05) entre as estações e teve tempo médio 

de 30,6 minutos/dia, representando 8,38% do tempo de observação (Tabela 1). Alguns 

estudos destacam que essa atividade possui um maior tempo despendido a noite. Souza et al. 

(2010) observaram que a  maior intensidade da ruminação dos animais acontecia durante a 

noite, com destaque para dois momentos dessa atividade, o primeiro entre as duas e as cinco 

horas da manhã e o segundo das vinte e uma às vinte e quatro horas. Tavares et al. (2005) e 

Ribeiro et al. (2006) encontraram dois picos da atividade de ruminação para ovinos 

confinados, o primeiro entre as 22 e as 00h e o segundo das 04 às 06 horas. Amaral et al. 

(2009) relatam que a maioria dos ruminantes podem gastar até 12 horas por dia em ócio e 

ruminação. Outros autores (Zanine et al. 2006; Scharf et al. 2008; Figueiredo et al. 2013), 

confirmam um tempo maior à noite destinado a ruminação, porém a atividade é ritmada 

através da disponibilidade do alimento. Considerando no presente trabalho a variação e a 

disponibilidade da MS ao longo das estações (Figura 3) para os animais observados, a 

ruminação não se destaca como principal atividade no período experimental, ratificando que 

durante o dia os caprinos buscam intensificar o tempo na captura do alimento, fazendo com 

que o período da noite passe a ser mais disponível para ruminar, pois não dispõe de alimento. 

 Na Figura 3 estão apresentados os resultados por estação, durante o período 

experimental. 

 

 

Figura 3. Atividades comportamentais (minutos/dia) observadas e produção MS/kg/ha 

durante as estações. 

 

0,001000,002000,003000,004000,005000,006000,000,0020,0040,0060,0080,00100,00120,00140,00160,00 Chuva/Seca Seca Chuva Produção de MS (kg/ha) Duração da atividade (minutos) Estações Ruminando Andando Água Ócio Int. social Pastejando Prod. MS
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 Ao longo do experimento houve diferença (p<0,05) entre as estações para o tempo em 

ócio, sendo esse predominante na estação seca, em média 148 min (Figura 3) devido ao 

aumento da sensação térmica (média 29ºC), os animais procuraram conforto durante o 

período diurno, consequentemente diminuindo o tempo de pastejo, corroborando com Lima et  

al. (2014) que afirmam em condições de semiárido nordestino, o ócio é mais frequente na 

estação seca, nas altas temperaturas. 

 O tempo médio de pastejo despendido pelos animais durante as estações foi 122,13 

min/dia, inferior ao tempo encontrado por Rodrigues et al. (2013), que avaliando caprinos em 

pastagens cultivadas de capim, observou o tempo de pastejo de 300 min/dia. Essa diferença 

está relacionada ao fato da caatinga ser um bioma heterogêneo, fazendo que haja uma maior 

seletividade em busca do alimento pelo animal, criando um microclima específico, onde em 

temperaturas mais elevadas não favorecem a atividade de pastejo e aumentem o tempo de 

ócio. 

 Nesse estudo não foi observado aumento no tempo gasto por estação no consumo de 

água (Figura 3), principalmente na estação seca. Esse tipo de comportamento se assemelha 

com o descrito por Ferreira et al. (2002) com relação à utilização da água pelo organismo dos 

caprinos em ambientes quentes e secos os quais são resistentes à desidratação, pois tem 

menos perdas hídricas nas fezes e urina; devido ao pequeno tamanho há menor exigência 

metabólica, inclusive apresentam uma eficiente utilização de forragens com altos teores de 

fibra e da água, além de serem capazes de economizar nitrogênio, pois conservam e reciclam 

ureia. Contrapondo com Lima et al. (2014)  que afirmam a procura dos animais por água é 

maior na estação seca.  

 A vegetação da caatinga possui uma diversidade que pode ser influenciada pela 

estação climática, espécie animal em pastejo e ações antrópicas, portanto foi possível observar 

na dieta do pastejo dos caprinos, 10 espécies botânicas consumidas (Tabela 2), como também 

a liteira e o estrato herbáceo.  
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Tabela   2. Participação das espécies, liteira e o estrato herbáceo (%) da área de caatinga na 

dieta de caprinos no período experimental.  

Forrageira 
Estação 

Chuva/Seca Seca Chuva 

Catingueira 1,10  3,20  3,50  

E.herbáceo 16,06 a 17,30 a 84,70 b 

Imburana 0,68  1,99  0,00  

Liteira 35,15 a 61,57 a 1,78 b 

Macambira 17,22  8,18  7,99  

Mandacaru 0,00  1,95  0,30  

Maniçoba 1,10  0,00  1,19  

Marmeleiro 23,34 a 5,36 b 0,27 b 

Mata pasto 4,02  0,00  0,00  

Pereiro 1,10 a 0,00 b 0,00 b 

Pinhão 0,27  0,00  0,30  

Velame 0,00  0,45  0,00  
As médias seguidas pela mesma letra nas linhas da tabela não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o 
Teste de Dunn ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 O consumo do estrato herbáceo apresentou diferença (p<0,05) entre as estações, pois o 

mesmo encontrava-se na época da transição chuva/seca a disposição dos animais ao redor de 

um açude como uma das preferências alimentar durante parte do período de estudo, esse foi 

diminuindo à medida que ia aumentando o período seco. Na época da estação chuvosa, esse 

estrato rebrotou tanto dentro da caatinga como ao redor do açude como um dos principais 

alimentos dos caprinos (Tabela 2). Parente et al. (2010) afirmam que na estação chuvosa, o 

estrato herbáceo proporciona a maior parte da massa de forragem, onde a participação da 

folhagem de árvores e arbusto é baixa. Em contrapartida, com a transição das estações (chuva/ 

seca) a folhagem das espécies lenhosas torna-se uma das principais fontes de forragem para os 

animais. 

 A diferença no consumo da liteira foi constatada nas diferentes estações, sendo que na 

estação seca foi observado maior tempo de permanência dos animais (61,57 % do tempo 

gasto), uma vez que era um dos únicos recursos forrageiro disponível para os animais. 

Oliveira et al. (2010) ressaltam que o período seco progride, vai reduzindo o recurso 

forrageiro herbáceo, dando lugar aos extratos arbóreos e arbustivos na dieta dos animais, 

devido a elevada quantidade de folhas secas provenientes das árvores e arbustos o que 
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denominamos de liteira. Parente et al. (2010) asseguram que o início do período de estiagem 

favorece a queda de boa parte das folhas devido a fatores antinutricionais presentes em grande 

número das espécies lenhosas nativas, e logo após a desidratação natural ocorre diminuição na 

quantidade desses fatores atribuindo a estas espécie a responsabilidade no suporte forrageiro 

dos animais.  

 Neste estudo, além do estrato herbáceo apenas 20% das espécies nativas participaram 

da dieta dos caprinos (Tabela 2) com diferença significativa durante o período experimental 

(marmeleiro e macambira). Este resultado se enquadra com o que Palhano et al. (2007) 

relataram quanto à compreensão do comportamento animal em pastejo e afirma que um dos 

aspecto do consumo de forragem está influenciado por fatores relacionados à disponibilidade 

da planta forrageira. 

A Figura 4 apresenta os principais alimentos consumidos na dieta dos caprinos durante 

o período experimental. 

 

Figura 4. Participação dos alimentos consumidos na dieta dos caprinos em função da 

pluviosidade no período experimental. 

 

 Nota-se um aumento na participação da liteira durante a estação seca, e um 

comportamento decrescente ocorre com o marmeleiro (croton sonderianus Mull. Arg.) que, 

seja pela diminuição do stand ao longo da realização do estudo, ou pela queda das folhas, 

passou de uma participação de 23,34% na transição chuva/seca para 5,36% na estação seca, 

isso pode ter ocorrido pelo fato de algumas folhas estavam em processo de senescência e 

houve uma maior seletividade do alimento pelos caprinos.  

0,0020,0040,0060,0080,00100,00120,00140,000,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00 Chuva/Seca Seca Chuva Pluviosidade (mm) Participação na dieta (%) E.herbaceo Liteira Macambira Marmeleiro Pluviosidade
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 Foi observado para o estrato herbáceo, que mantem as folhas verdes por tempo 

determinado, mesmo tendo alta palatabilidade, foi diminuindo e uma substituição por este 

estrato foi ocorrendo naturalmente de acordo com a estação climática. Nota-se um consumo 

maior da espécie macambira (Bromélia laciniosa) na transição chuva/seca, com aumento da 

taxa de consumo, esse comportamento é reflexo da fase fenológica (frutificação) da 

macambira no momento da observação dos animais na caatinga, caindo bruscamente na 

estação seguinte, explicado pela maior disponibilidade e aumento de consumo dos animais ao 

estrato herbáceo em volta do açude. Observou-se que apesar do alto consumo do fruto da 

macambira, existia também um consumo de um terço final das suas folhas e com o aumento 

da pluviosidade da estação chuvosa na área experimental, a forrageira tornou-se mais verde 

com uma boa seletividade pelos animais, apesar da maior disponibilidade e consumo de 

84,7% do estrato herbáceo. 
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4. CONCLUSÃO 

  

 O comportamento ingestivo está diretamente influenciado pela estação climática. Os 

recursos forrageiros que se destacaram na dieta dos animais foram à macambira e a liteira, 

sendo essas as responsáveis por parte da sustentabilidade desses animais na área na estação 

seca. A área experimental apresenta necessidade de um manejo estratégico que favoreça a 

preservação de plantas forrageiras para obter uma melhor variação da oferta e qualidade da 

forragem. 

  



 
 

49 
 

5. REFERÊNCIAS 

 

AMARAL, D.F.; BARBOSA, O.R.; GASPARINO, E.; AKIMOTO, L.S.; LOURENÇO, F.J.; 

SANTELLO, G.A. Efeito da suplementação alimentar nas respostas fisiológicas, 

hormonais e sanguíneas de ovelhas Santa Inês, Ile de France e Texel. Acta Scientiarum. 

Animal Sciences 31:403-410. 2009. 

 

BERNABUCCI, U.; LACETERA, N.; DANIELI, P.P.; BANI, P.; NARDONE, A.; RONCHI, 

B. Influence of different periods of exposure to hot environment on rumen function and diet 

digestibility in sheep. Internacional Journal of Biometeorology 53:387–395. 2009. 

 

CARVALHO, G.G.P.; PIRES, A.J.V.; SILVA, H.G.O. et al. Aspectos metodológicos do 

comportamento ingestivo de cabras lactantes alimentadas com farelo de cacau e torta de 

dendê. Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, n.1, p.103-110, 2007. 

 

EMDAGRO - Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - 

www.emdagro.se.gov.br 

 

FERREIRA, A.V.; HOFFMAN, L.C.; SCHOEMAN, S.J. Water intake of Boer goats and 

mutton merinos receiving either a low of high energy feedlot diet. Small Ruminant 

Research, v.43, p.245-248, 2002. 

 

FIGUEIREDO, M.R.P.; SALIBA, E.O.S; BORGES, I.; REBOUÇAS, G.M.N.; AGUIAR E 

SILVA, F.; SÁ, H.C.M. Comportamento ingestivo de ovinos alimentados com diferentes 

fontes de fibra. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 65:485-489. 2013. 

 

LIMA JÚNIOR, D.M.; SILVA, M.J.M.S.; MARIZ, T.M.A. Comportamento ingestivo e 

respostas fisiológicas de ovinos em pastejo no semiárido. Journal of Animal Behaviour 

Biometeorology, v. 2, p. 26-34, 2014. 

 

MEDEIROS, R.B.; PEDROSO, C.E.S.; JORNADA, J.B.J.; SILVA, M.A.; SAIBRO, J.C. 

Comportamento ingestivo de ovinos no período diurno em pastagem de azevém anual em 

diferentes estádios fenológicos. Revista Brasileira de Zootecnia 36:198-204. 2007. 



 
 

50 
 

 

MENDONÇA, S.S.; CAMPOS, J.M.S.; VALADARES FILHO, S.C. et al. Comportamento 

ingestivo de vacas leiteiras alimentadas com dietas à base de cana-de-açúcar ou silagem de 

milho. Revista Brasileira de Zootecnia, v.33, n.3, p.723-728, 2004. 

 

PALHANO, A.L.; CARVALHO, P.C.F.;DITTRICH, J.R.; MORAES, A.; SILVA, S.C.; 

MONTEIRO,A.L.G.; Características do processo de ingestão de forragem por novilhas 

holandesas em pastagens de capim-mombaça. Revista Brasileira de Zootecnia. v.36, n.4, 

p.1014-1021, 2007. 

 

PARENTE1, H. N.; PARENTE2, M. O. M. Impacto do pastejo no ecossistema caatinga. Arq. 

Ciênc. Vet. Zool. UNIPAR,Umuarama, v.13, n.2, p. 115-120, jul./dez. 2010. 

 

OLIVEIRA, V.R.; ARAÚJO, F.P.; DRUMOND, M.A.; MOREIRA, J.N.; KILL, L.H.P.; 

RIBEIRO, M.F.; SILVA, A.F.; SOUZA, A.V. Recursos genéticos e aproveitamento da 

biodiversidade do semiárido brasileiro. In: Sá, I.B.; Silva, P.C.G., 2010. Semiárido brasileiro: 

pesquisa, desenvolvimento e inovação - Petrolina: Embrapa Semiárido, 89-123, 2010. 

 

RIBEIRO, V.L.; A.M.V.; BATISTA, CARVALHO F.F.R.; et al. Seletividade e composição 

da dieta ingerida por caprinos recebendo alimentação à vontade e restrita. Revista Brasileira 

de Ciências Agrárias v.4, n.1, p.91-94, 2009. 

 

RIBEIRO, V.L.; BATISTA, A.M.V.; CARVALHO, F.F.R. et al. Comportamento ingestivo 

de caprinos Moxotó e Canindé submetidos à alimentação à vontade e restrita Acta 

Scientarium Animal Sciences, v.28, n.3, p.331-337, 2006b. 

 

RIBEIRO, A. M. et al. Canopy characteristics, animal behavior and forage intake by goats 

grazing on Tanzaniagrass pasture with different heights. Acta Scientiarum: Animal Sciences, 

v. 34, n. 4, p. 371-378, 2012. 

RODRIGUES, M. M. et al. Forage intake and behavior of goats on Tanzania-grass pasture at 

two regrowth ages. Acta Scientiarum: Animal Sciences, v. 35, n.1, p. 37-41, 2013. 

 



 
 

51 
 

SANTOS, R.D.; MORAIS, S.A. Alternativas alimentares e sistemas de produção animal 

para o semiárido. In: SÁ, I.B.; Silva, P.C.G. Semiárido brasileiro: pesquisa, 

desenvolvimento e inovação - Petrolina: Embrapa Semiárido, 143-206. 2010. 

 

SCHARF, B.; WAX, L.E.; AIKEN, G.E.; SPIERS, D.E. Regional differences in sweat rate 

response of steers to short-term heat stress. International Journal of Biometeorology 

52:725–732. 2008. 

 

SOUZA, E. J. O. et al. Comportamento ingestivo e ingestão de água em caprinos e ovinos 

alimentados com feno e silagem de Maniçoba. Revista. Brasileira de Saúde e Produção 

Animal. v.11, n.4, p.1056-1067 out/dez, 2010. 

 

TAVARES, A.M.A.; VÉRAS, A.S.C.; BATISTA, A.M.V. et al. Níveis crescentes de feno em 

dietas à base de palma forrageira para caprinos em confinamento: Comportamento ingestivo. 

Acta Scientarium Animal Sciences, v.27, n.4, p.497-504, 2005. 

 

ZANINE, A.M.; SANTOS, E.M.; FERREIRA, D.J.; GRANÃ, A.L.; GRANÃ, G.L. 

Comportamento ingestivo de ovinos e caprinos em pastagens de diferentes estruturas 

morfológicas. Revista Eletrônica de Veterinária 7:1-10. 2006. 

  



 
 

52 
 

ANEXO 1 

FICHA DE OBSERVAÇÃO 
Animal: ____________________________________________  Data: 
____/____/________ 
 

 

LEGENDA: 
 

CAC - cactáceas   PIN - pinhão  VEL - velane  CAT - catingueira 
MAR - marmeleiro  PER - pereiro  FV - flecha vermelha  MAC - macambira 
EH - extrato herbáceo  LIT - liteira  MAN - maniçoba  MP - mata pasto 
UMB - umburana       
 

Hora Ruminando 
P/D 

Andando Água 
Ócio 
P/D 

Int.  
Social 

Comendo 
CAC PIN VEL CAT MAR PER FV MAC EH LIT UMB MAN MP Ração Setor 
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