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RESUMO

Foram estudados os efeitos das rações
farelada (FAR) e peletizada (PEL) sobre o
comportamento ingestivo nas fases de alei-
tamento (AL) e pós-aleitamento (PAL) de 12
bezerros Holandeses, com peso corporal médio
inicial de 27,5 kg e idade média de 10 dias. Foi
utilizado o delineamento experimental em unida-
des de medidas repetidas, em arranjo fatorial
dois por dois (dois tipos de ração e duas fases
de alimentação). O experimento teve 91 dias de
duração, sendo sete deles para adaptação às
dietas experimentais. Não houve efeito de
interação (p>0,01) entre as fases de alimentação
e as dietas testadas em nenhuma das variáveis
estudadas. Os tempos de alimentação, ruminação
e ócio, não foram afetados pelos tratamentos
(TR) (p>0,01). Já em relação às fases de
alimentação, os resultados foram significativos

(p<0,01). O número de períodos de alimentação,
ruminação e ócio foi igual (p>0,01). A duração
dos períodos de alimentação e ócio sofreu efeito
de TR e de fase (p<0,01), sendo maiores os
valores da ração FAR em ambas as fases. A
duração dos períodos de ruminação não sofreu
efeito de TR (p>0,01), sendo maior (p<0,01) na
fase de PAL. O tempo por bolo ruminado e o
número de mastigações por bolo foram maiores
(p<0,01) na ração FAR e na fase de PAL. O
número de bolos ruminados por dia e o tempo de
mastigação total foram maiores (p<0,01) na fase
de PAL. Não houve efeito (p>0,01) para a
quantidade de matéria seca (MS) ruminada por
bolo. As quantidades de fibra em detergente
neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA)
ruminadas por bolo sofreram efeito (p<0,01) da
fase de alimentação. As eficiências de
alimentação e ruminação (EFAL e EFRU) da MS
foram afetadas (p<0,01) pelo TR e pela fase de
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alimentação, apresentando valores maiores para
a ração PEL e para a fase de AL. As EFAL e EFRU
de FDN e FDA sofreram efeito de TR (p<0,01) e
foram iguais entre as fases de alimentação.

SUMMARY

The effects of powdered (POW) and pelleted
(PEL) rations on ingestive behavior during milking
(M) and post-milking (PM) phases were studied
using 12 PO Holstein calves, with 27.5 kg mean
initial body weight and 10 days of age. The
experimental design used was the repeated
measures units, in a two x two factorial
arrangement (two ration types and two feeding
phases). The experiment last 91 days, seven of
them for adaptation to experimental diets. There
was no interaction effect (p>0.01) between the
feeding phases and the tested diets to none of the
studied variables. The feeding, ruminating and
idle times were not affected by the treatments
(TR) (p>0.01). But, in relation to feeding phases,
the results were significant (p<0.01). The number
of feeding, ruminating and idle periods was equal
(p>0.01). The duration of feeding and idle periods
showed effect of TR and phase (p<0.01), the
greatest values for POW ration in both phases.
The duration of rumination periods did not had
effect of TR (p>0.01), being greater (p<0.01) in
PM phase. The time per ruminated bolus and the
number of chewing per bolus were greater
(p<0.01) for POW ration and PM phase. The
number of ruminated bolus per day and total
chewing time were greater (p<0.01) in PM phase.
There was no effect (p>0.01) for ruminated dry
matter (DM) quantity per bolus. The quantities of
ruminated neutral detergent fiber (NDF) and acid
detergent fiber (ADF) per bolus had effect
(p<0.01) of feeding phase. The DM feed and
rumination efficiencies (FEEF and RUEF) were
affected (p<0.01) by TR and feeding phase,
showing greater values for PEL ration and M
phase. The NDF and ADF FEEF and RUEF were
affected by TR (p<0.01) and were equal at both
feeding phases.

INTRODUÇAO

O estudo do comportamento inges-
tivo é uma ferramenta de grande im-
portância na avaliação das dietas,
possibilitando assim, ajustar o manejo
alimentar dos ruminantes para obtenção
de um melhor desempenho (Mendonça
et al., 2004). Normalmente, os parâ-
metros mais comumente selecionados
para a descrição do comportamento
ingestivo são os tempos de alimentação,
ruminação e ócio, o número de perío-
dos discretos de alimentação, rumina-
ção e ócio, as eficiências de alimen-
tação e ruminação (Forbes, 1995).

Segundo Albright (1993), a ingestão
de matéria seca é o principal fator que
afeta o desempenho animal, tornando-
se um ponto crítico determinante do
mesmo. A concentração de parede
celular tem sido negativamente rela-
cionada à ingestão de alimentos por
ruminantes consumindo dietas com ele-
vados níveis de forragem (Jung e Allen,
1995). Em contrapartida, os ruminantes
adaptam-se às diversas condições de
alimentação, manejo e ambiente e
modificam os parâmetros do compor-
tamento ingestivo para alcançar e
manter determinado nível de consumo,
compatível com as exigências nutri-
cionais (Hodgson, 1990). Neste con-
texto, a composição químico-broma-
tológica, especialmente o teor de fibra
em detergente neutro (FDN) e o
tamanho de partícula, são especial-
mente importantes para os ruminantes.
Dessa forma, torna-se necessária a
inclusão de alimentos concentrados
para o atendimento das exigências
nutricionais, o que implica na redução
da proporção de volumosos na dieta.
Entretanto, quando se aumenta o teor
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de concentrados, podem aparecer
distúrbios digestivos que comprometem
a saúde animal, levando à redução do
desempenho produtivo (Mertens,
1997).

O objetivo deste trabalho foi estudar
os efeitos das rações farelada e
peletizada sobre o comportamento
ingestivo de bezerros holandeses.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na
Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia, campus de Itapetinga, entre
novembro de 2004 e fevereiro de 2005.
Foram utilizados 12 bezerros PO, da
raça Holandês Preto e Branco, com
idade e peso iniciais médios de 10 dias
e 27,5 kg, respectivamente, distribuídos
ao acaso, em dois tratamentos, com
seis animais por tratamento. Os animais
foram mantidos em baias individuais
cobertas, com 2,5 m2 de área útil de
piso cimentado. O período experimen-

tal foi de 91 dias, com sete dias desti-
nados à adaptação dos animais.

Foi fornecida uma dieta à base de
sucedâneo Sprayfo® na diluição 1:8 e
concentrado à vontade, na fase de
aleitamento. Os concentrados con-
tinham a mesma composição broma-
tológica, porém, um deles foi fornecido
na forma farelada e o outro na forma
peletizada. A composição do suce-
dâneo encontra-se exposto na tabela
I, e a composição do feno e do concen-
trado na tabela II.

O sucedâneo foi distribuído diaria-
mente, às 7:00 horas em baldes de
plástico de cinco litros, e o concentra-
do fornecido no mesmo horário em
baldes plásticos semelhantes, revesti-
dos por madeira. A água foi fornecida
ad libitum, disponível em tempo inte-
gral em bebedouros automáticos tipo

Tabela I. Composição química do suce-
dâneo de leite utilizado na alimentação de
bezerros. (Chemical composition of the of milk
replacer used in the feeding of calves).

Item Sucedâneo (p.100)

Matéria seca (p.100, máximo) 97,0
Proteína bruta1 (mínimo) 20,0
Lactose1 (mínimo) 45,0
Gordura1 (mínimo) 15,0
Fibra1 (máximo) 0,4
Cinzas1 (máximo) 8,5
Cálcio1 (mínimo) 0,7
Fósforo1 (mínimo) 0,7

1p.100 na matéria seca.

Tabela II. Composição química do concen-
trado e do feno usados na alimentação dos
bezerros. (Chemical composition of the used
concentrate and the hay in the feeding of the
calves).

Composição química das rações
Matéria seca (MS)1 91,18
Proteína bruta (PB)1 23,38
Extrato etéreo (EE) 1 3,10
Fibra em detergente neutro (FDN)1 15,02
Fibra em detergente ácido (FDA)1 8,09
Cálcio1 1,00
Fósforo1 0,50

Composição química do feno
Matéria seca (MS)1 92,77
Proteína bruta (PB)1 6,30
Extrato etéreo (EE) 1 0,35
Fibra em detergente neutro (FDN)1 81,50
Fibra em detergente ácido (FDA)1 51,82

1p.100 na matéria seca.
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concha. Até os 60 dias de vida, cada
animal recebeu quatro quilogramas de
sucedâneo por dia, e o concentrado foi
fornecido ad libitum.

A quantidade de concentrado
fornecida era ajustada para permitir
uma disponibilidade entre cinco e 10
p.100 de sobras. Diariamente, foi re-
gistrada a quantidade de concentrado
oferecida e as sobras foram mensu-
radas semanalmente, individualmente
por animal, e pesadas. Os animais foram
desaleitados aos 60 dias de idade,
passando, a partir daí, a receber dois
quilos de concentrado/dia e feno de
capim-elefante picado e pré-seco ao
ar, à vontade. O fornecimento do feno
foi monitorado para propiciar uma so-
bra mínima de cinco a 10 p.100. As
amostras do concentrado foram
armazenadas em sacos plásticos e,
logo em seguida, moídas em moinho
com peneira de malha de 1 mm, para
posteriores análises laboratoriais de
MS, PB, EE, FDN e FDA segundo
Silva e Queiroz (2002).

Os animais foram submetidos a
quatro períodos integrais de 24 horas
de observação visual, para avaliar o
comportamento ingestivo na ultima
semana de cada período. A coleta de
dados para determinar o tempo gasto
em cada atividade foi efetuada com o
uso de planilha apropriada contendo a
identificação de cada animal (colunas)
com quadriculas ao lado dos respecti-
vos horários de observação (linhas).
No período noturno, o ambiente
recebeu iluminação artificial. Os
animais foram observados a intervalos
de cinco minutos, a fim de identificar o
tempo destinado às atividades de
alimentação, ruminação e ócio (méto-
do Scan sampling). A coleta e o

processamento dos dados referentes
aos fatores comportamentais: eficiência
de alimentação e ruminação, tempo de
mastigação total, número de bolos
ruminais, tempo de ruminação/bolo,
além do número de mastigações
merícicas/bolo, foram feitos conforme
metodologia descrita por Burger et al.
(2000), com o uso de cronômetros
digitais, manuseados pelos observado-
res previamente instruídos. A discre-
tização das séries temporais foi feita
diretamente nas planilhas de coleta de
dados, com a contagem dos períodos
discretos de alimentação, ruminação e
ócio, conforme metodologia descrita
por Silva et al. (2003). A duração
média de cada um dos períodos discre-
tos foi obtida pela divisão dos tempos
diurnos de cada uma das atividades
pelo número de períodos discretos.

Foi utilizado o delineamento experi-
mental inteiramente casualizado em
arranjo fatorial dois por dois. Foram
feitos quatro dias de observação e
cada dia representa neste modelo uma
observação por animal. Para análise
dos dados foi utilizado o SAEG (UFV,
2000), e os resultados foram interpre-
tados por meio de análise de variância
e teste de F, a 1 p.100 de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme exposto na tabela III,
não houve efeito de tratamento (p>0,01)
para nenhuma das três variáveis testa-
das. Não houve interação (p>0,01) en-
tre as fases de alimentação e as dietas
testadas. Já para as fases de vida
(aleitamento e pós-aleitamento), os re-
sultados foram significativos (p<0,01),
demonstrando valores superiores na
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fase de pós-aleitamento em relação à
fase de aleitamento no que se refere às
variáveis alimentação (115 e 111 con-
tra 258 e 190 minutos, respectivamen-
te, para as rações farelada e peletizada)
e ruminação (202 e 194 contra 404 e
424 minutos, respectivamente, para as
rações farelada e peletizada). Já para
a variável ócio, houve efeito inverso,
pois, com a elevação dos tempos totais
diários de alimentação e ruminação, os
tempos de ócio reduziram (1123 e 1135
contra 778 e 826 minutos, respectiva-
mente, para as rações farelada e
peletizada). As diferenças verificadas
entre as fases de aleitamento e pós-
aleitamento, nas três varáveis testa-
das, se dá, provavelmente, ao fato dos
animais já apresentarem, na fase de
pós-desmame, um maior desenvol-
vimento dos pré-estômagos, o que lhes
garante, portanto, uma maior capaci-
dade de ruminar e, também, ocorre
uma alteração drástica da composição
da dieta, aumentando, principalmente,
os teores de matéria seca (MS) e fibra
em detergente neutro (FDN).

Os resultados encontrados na fase

de aleitamento são próximos aos rela-
tados por Modesto et al. (2000), que
trabalharam com bezerros mestiços de
Holandês x Zebu, com idade entre 30
e 60 dias de vida, e encontraram, para
as variáveis ruminação e ócio, 180,5 e
1044,0 minutos, respectivamente. Para
a variável alimentação, o tempo relata-
do por estes mesmos autores (215,5
minutos) não é semelhante ao encon-
trado no presente trabalho (115 e 111,
respectivamente, para as rações
farelada e peletizada). Uma possível
explicação para este fato é que, no
experimento relatado, em sua fase de
aleitamento, além do leite e do concen-
trado, também era fornecido volumoso,
o que não ocorreu no presente estudo
e que deve ter contribuído para um
maior tempo gasto com esta variável.
Burger et al. (2000), trabalhando com
bezerros de 10 meses de idade,
recebendo dietas cujas relações
concentrado:volumoso variavam de
30:70 até 90:10, respectivamente,
encontraram um tempo médio para o
período total de ruminação próximo
dos 400 minutos (396,72), resultados

Tabela III. Tempo médio, em minutos, das atividades de alimentação, ruminação e ócio, com
os seus respectivos coeficientes de variação (CV, p.100), erro padrão (EP) e o número de
observações (N). (Average time, in minutes, of the activities of feeding, ruminating and idle, with its
respective coefficients of variation (CV, percent), error standard (EP) and number observations (N)).

Aleitamento Pós-aleitamento
Item (minutos) Farelada Peletizada Farelada Peletizada CV (p.100) EP N

Alimentação 115b 111b 258a 190a 8,09 17,00 24
Ruminação 202b 194b 404a 424a 9,02 32,65 24
Ócio 1123a 1135a 778b 826b 2,54 49,76 24

Médias seguidas de letras iguais na mesma linha são estatisticamente iguais pelo teste F a 1 p.100 de
probabilidade.
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similares aos constatados na fase de
pós-aleitamento do presente trabalho.
Os tempos médios diários de ócio en-
contrados por estes autores (800 mi-
nutos) também foram bastante se-
melhantes aos relatados no presente
experimento (778 e 826 para ração
farelada e peletizada, respectivamen-
te) na fase de pós-aleitamento. Traxler
et al. (1995) trabalharam com dieta à
base de grãos de milho inteiro ou moído
na alimentação de bezerros holande-
ses, e relataram tempos que variaram
de 165,6 a 132,6 minutos para
alimentação, 339,6 a 261,6 minutos para
ruminação e 934,8 a 1045,8 minutos
para ócio. Estes resultados, apesar de
serem de um estudo realizado com
animais de 137 kg de peso, apresentam
valores semelhantes aos encontrados
no presente estudo.

Os dados referentes aos números
de períodos de alimentação, ruminação
e ócio, expostos na tabela IV, não
apresentaram diferença estatística
(p>0,01) entre os tratamentos nem en-
tre as fases de aleitamento e pós-
aleitamento. Não houve interação

(p>0,01) entre as fases de alimentação
e as dietas testadas. Burger et al.
(2000) encontraram média de 14,80
períodos de alimentação por dia, nú-
mero próximo da média encontrada no
presente estudo, que foi de 13,50 pe-
ríodos.

O número médio de períodos de
ruminação encontrado foi de 12,75.
Este valor é inferior ao relatado por
Miranda et al. (1999), que verificaram
15,00 períodos diários em novilhas
mestiças de Holandês x Zebu. Salla et
al. (2003) relataram, em vacas Jersey,
15,62 períodos de ruminação durante o
dia; entretanto, vale ressaltar que,
apesar de os valores relatados serem
um pouco superiores, provavelmente,
isto ocorreu por tratar-se de animais
de peso e desenvolvimento fisiológico
mais elevados (vacas e novilhas) do
que os bezerros utilizados neste expe-
rimento.

O número médio de períodos de
ócio encontrado foi de 23,25, se-
melhante à média constatada por Salla
et al. (2003), de 22,52 períodos diários.
Em todos os trabalhos citados, assim

Tabela IV. Número de períodos discretos das atividades de alimentação, ruminação e ócio
com os seus respectivos coeficientes de variação (CV, p.100), erro padrão (EP) e o número
de observações (N). (Number of discrete periods of the activities of feeding, ruminating and idle with
its respective coefficients of variation (CV, percent), error standard (EP) and number observations (N)).

Aleitamento Pós-aleitamento
Item Farelada Peletizada Farelada Peletizada CV (p.100) EP N

NPA 13a 14a 13a 14a 9,48 0,39 24
NPR 13a 13a 12a 13a 11,53 0,43 24
NPO 23a 24a 22a 24a 4,73 0,61 24

Médias seguidas de letras iguais na mesma linha são estatisticamente iguais pelo teste F a 1 p.100 de
probabilidade.
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como neste, não foram verificados
efeitos dos tratamentos sobre o núme-
ro diário de períodos de alimentação,
ruminação e ócio. Mesmo quando para
categorias animais distintas, não houve
grandes disparidades nos valores refe-
rentes aos números de períodos para
estas atividades.

Não houve interação (p>0,01) en-
tre as fases de alimentação e as dietas
testadas nas variáveis expostas na
tabela V. Os tempos de duração de
cada período de alimentação e ócio
sofreram efeito de tratamento e de
fase (p<0,01), sendo maiores os valo-
res da ração farelada em ambas as
fases. Os tempos de duração dos pe-
ríodos de alimentação relatados são
inferiores na fase de aleitamento, o
que é normal, uma vez que, quando os
animais recebem alimentação líquida,
tendem a consumi-la imediatamente
após o fornecimento e em um único
período de curta duração, enquanto
que, na fase de pós-aleitamento, os
animais passam a ter feno disponíveis
em tempo integral, passando, portanto,
a consumir por períodos mais prolon-

gados, aumentando assim o tempo to-
tal de ingestão da dieta sólida, quando
comparada com a fase de aleitamento.
A ração peletizada, devido à sua gra-
nulometria, é de mais fácil apreensão
por parte do animal, necessitando,
portanto, de um menor tempo para ser
consumida quando comparada com a
ração farelada, que, além da pulve-
rulência, que pode prejudicar as vias
respiratórias provocando tosse cons-
tante, é de apreensão mais demorada,
necessitando, assim, de períodos mais
prolongados de ingestão. Fato consta-
tado nas duas fases testadas.

Nos tempos de duração dos perío-
dos de ócio, ocorreu efeito inverso ao
verificado com a alimentação. Por
necessitar de menos tempo para ali-
mentar-se, na fase de aleitamento, os
animais apresentam maiores períodos
de ócio do que na fase de pós-
aleitamento, quando passam a comer
alimento volumoso como parte da die-
ta, em substituição ao alimento líquido.
Os tempos de ócio são mais elevados
para a ração peletizada, por exigir
menos tempo para ser consumida, so-

Tabela V. Tempo, em minutos, dos períodos discretos das atividades de alimentação,
ruminação e ócio, com os seus respectivos coeficientes de variação (CV, p.100), erro padrão
(EP) e o número de observações (N). (Time, in minutes, of the discrete periods of the activities of
feeding, ruminating and idle, with its respective coefficients of variation (CV, percent), error standard
(EP) and number observations (N)).

Aleitamento Pós-aleitamento
Item Farelada Peletizada Farelada Peletizada CV (p.100) EP N

TPA 7,59c 6,97d 18,39a 15,71b 11,13 1,51 24
TPR 14,48b 13,16b 26,63a 30,25a 12,82 2,32 24
TPO 50,93b 56,29a 33,38d 43,36c 10,53 2,50 24

Médias seguidas de letras iguais na mesma linha são estatisticamente iguais pelo teste F a 1 p.100 de
probabilidade.
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brando, portanto, mais tempo para que
o animal fique sem desenvolver
nenhuma atividade.

Salla et al. (2003) trabalharam com
vacas Jersey e apresentaram valores
médios de 25,01 e 26,62 minutos por
período de alimentação e ócio, respec-
tivamente. Burger et al.  (2000)
relataram valores de períodos de
alimentação que variaram de 22,85 a
8,80 minutos. Estes valores são próxi-
mos aos relatados no presente experi-
mento, mostrando que indepen-
dentemente da categoria animal tra-
balhada, em se tratando de bovinos, os
valores para estas variáveis seguem
uma mesma tendência.

O tempo de duração dos períodos
de ruminação não sofreu efeito de
tratamento (p>0,01), porém sofreu
efeito das fases (p<0,01), aumentando

o tempo gasto em cada período de
ruminação. No pós-aleitamento, já com
o rúmen-retículo desenvolvido, os
animais passaram a ruminar por perío-
dos prolongados. Salla et al. (2003)
relataram, em vacas Jersey, valores
de 26,82 minutos por período rumi-
nativo. Estes valores são similares aos
constatados na fase de pós-aleitamento
deste estudo.

Na tabela VI, não houve interação
(p>0,01) entre as rações e as fases de
aleitamento e pós-aleitamento. O TBR
e o NMB sofreram efeito de tratamento
e de fase de alimentação (p<0,01).
Tanto o TBR quanto o NMB foram
inferiores com a ração peletizada em
relação à farelada, e maiores na fase
de pós-aleitamento do que no período
de aleitamento. O TBR encontrado na
fase de pós-aleitamento foi semelhante

Tabela VI. Tempo por bolo ruminado (TBR), em segundos, número de mastigações por bolo
(NMB), número de bolos ruminados por dia (NBRD), tempo de mastigação total (TMT),
quantidade (g) de MS, FDN e FDA ruminada por bolo, em minutos, com os seus respectivos
coeficientes de variação (CV, p.100), erro padrão (EP) e o número de observações (N). (Time
for ruminated cake (TBR), in seconds, number of chews for cake (NMB), cake number ruminated per
day (NBRD), time of total chew (TMT), amount (g) of MS, FDN and FDA ruminated for cake, in minutes,
with its respective coefficients of variation (CV, percent), error standard (EP) and number observations
(N)).

Aleitamento Pós-aleitamento
Item Farelada Peletizada Farelada Peletizada CV (p.100) EP N

TBR (s) 35c 26d 56a 46b 6,46 3,38 24
NMB (bolo) 43c 29d 73a 58b 6,74 4,62 24
NBRD (dia) 377c 332d 598a 550b 6,09 33,32 24
TMT (min) 343c 266d 783a 720b 4,35 54,67 24
MS/bolo (g) 4,64a 5,82a 4,29a 4,34a 9,93 0,17 24
FDN/bolo (g) 0,71b 0,93b 1,18a 1,22a 4,93 0,06 24
FDA/bolo (g) 0,29b 0,39b 0,58a 0,60a 6,42 0,05 24

Médias seguidas de letras iguais na mesma linha são estatisticamente iguais pelo teste F a 1 p.100 de
probabilidade.
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aos relatados por Burger et al. (2000),
que encontraram valores variando de
69,35 a 50,11 segundos por bolo
ruminando. Fischer et al.  (2002)
verificaram, valores compreendidos
entre 60,5 e 63,1, segundos por bolo
ruminado. Burger et al .  (2000)
relataram NMB que variou de 76,14 a
51,47, similares aos encontrados no
pós-aleitamento do presente estudo.

O NBRD e o TMT apresentaram a
mesma tendência, não sofreram efeito
de tratamento (p>0,01), mas sofreram
efeito da fase de alimentação (p<0,01).
Ambos foram maiores na fase de pós-
aleitamento do que na fase de
aleitamento. Isto se deu, provavel-
mente, em função da mudança da dieta
de uma fase para outra, de forma que
os animais passaram a consumir e
ruminar por períodos maiores, aumen-
tando, assim, o número de bolos
ruminados ao longo do dia, em
conseqüência do incremento ocasio-
nado pelo consumo de feno em
substituição ao sucedâneo. Assim o
TMT, já que este compreende o
somatório dos tempos de alimentação
e ruminação, foi afetado pela mudança.

Os valores do NBRD encontrados
são próximos aos relatados por Burger
et al. (2000), que verificaram valores
entre 308,42 e 482,60. Hafez e Buissou
(1975) realizaram uma coletânea com
vários trabalhos e encontraram média
de 360,00 bolos ruminais por período
de 24 horas, sendo este valor bastante
próximo aos encontrados na fase de
aleitamento deste experimento, 377 e
332 para  as  rações  fare lada e
peletizada, respectivamente. Valores
similares também foram constatados
por Beauchemin e Iwaasa (1993), que
relataram médias variando de 350 a

397 bolos ruminais por dia. Fischer et
al. (2002) relataram valores para o
NBRD variando entre 519 e 420.

Não houve efeito (p>0,01) para a
quantidade de MS por bolo ruminado,
nem entre os tratamentos nem entre as
fases de alimentação. Para as
quantidades de FDN e FDA por bolo
ruminado houve efeito (p<0,01) da fase
de alimentação e não houve efeito de
tratamento (p>0,01). Para estas duas
variáveis, houve um incremento na fase
de pós-aleitamento, o que pode ser
justificado pela inclusão do feno em
substituição ao sucedâneo, aumentan-
do, assim, de forma significativa os
níveis de FDN e FDA da dieta, uma
vez que o sucedâneo só possui 0,5 ou
0,4 p.100 de fibra.

Não houve efeito (p>0,01) de
interação entre os fatores em nenhuma
das variáveis expostas na tabela VII.
A EFALMS sofreu efeito (p<0,01) para
tratamento e para fase de alimentação,
apresentando valores mais elevados
na fase de aleitamento e nos animais
que receberam ração peletizada em
ambas as fases. A EFALFDN e a
EFALFDA, por estarem altamente
correlacionadas (98,98 p.100), apre-
sentaram efeito (p<0,01) semelhante
para tratamento; porém, houve efeito
(p<0,01) para fase de alimentação.
Assim como na EFALMS, a EFALFDN
e a EFALFDA apresentaram valores
superiores para os tratamentos que
receberam ração peletizada.

Estes resultados enfatizam que,
devido à maior facilidade de apreensão
da ração peletizada por parte dos
animais, estes gastam menos tempo
para consumi-la, quando comparada
com a ração farelada. Isso ocorreu em
ambas as fases de alimentação e pode
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ser explicado pelo fado de que quanto
mais concentrada for uma dieta, maior
será a sua eficiência de consumo. Esta
pressuposição foi confirmada por
Burger et al. (2000), que trabalharam
com bezerros holandeses e verificaram
EFALMS variando de 1034,91 a
2988,36 para tratamentos com 30 e 75
p.100 de concentrado na dieta, respec-
tivamente. Os resultados encontrados,
com exceção do valor referente à ração
peletizada na fase de aleitamento
(1428,71), são inferiores aos relatados
por Fischer e t  a l . (2002), que
encontraram valores entre 1268,50 a
1666,67 gramas de MS por hora.

A EFRUMS sofreu efeito (p<0,01)
de tratamento e de fase de alimentação,

apresentando valores mais elevados
nos animais que receberam ração
peletizada. A EFRUFDN e a EFRUFDA
apresentaram efeito de tratamento
(p<0,01), porém não apresentaram efeito
para fase de alimentação (p>0,01). A
ração peletizada apresentou melhores
EFRUMS, EFRUFDN e EFRUFDA.
Em ambos os casos, as eficiências
apresentaram valores mais elevados
para a ração peletizada. A EFRUMS
apresentou valor para a ração pele-
tizada na fase de aleitamento (827,03)
próximo ao relatado por Burger et al.
(2000), que verificaram 788,88 gramas
por hora, para animais recebendo 45
p.100 de concentrado na dieta. As
eficiências de ruminação da MS, FDN

Tabela VII. Consumo de MS (CMS), FDN (CFDN) e FDA (CFDA), à eficiência de alimentação
da MS (EFALMS), FDN (EFALFDN), e FDA (EFALFDA), e à eficiência de ruminação da MS
(EFRUMS), FDN (EFRUFDN) e FDA (EFRUFDA), em gramas por hora, nas fases aleitamento
e pós-aleitamento, com seus respectivos coeficientes de variação (CV, p.100), erro padrão
(EP) e o número de observações (N). (Consumption of DM (CMS), NDF (CFDN), and ADF (CFDA),
to the efficiency of feeding of DM (EFALMS), NDF (EFALFDN) and ADF (EFALFDA), and to the efficiency
of ruminating of DM (EFRUMS), NDF (EFRUFDN) and ADF (EFRUFDA), in gram for the moment, the phases
suck and after-suck, with its respective coefficients of variation (CV, percent), error standard (EP) and
number observations (N)).

Aleitamento Pós-aleitamento
Item Farelada Peletizada Farelada Peletizada CV (p.100) EP N

CMS (g) 1481,37 2643,11 2023,58 2107,20 - - -
CFDN (g) 221,30 418,36 558,05 595,90 - - -
CFDA (g) 92,21 174,70 236,63 292,41 - - -
EFALMS (g/hora) 772,89b 1428,71a 470,60d 665,43c 3,18 80,87 24
EFALFDN (g/hora) 115,46b 210,14a 129,78b 199,18a 5,03 2,77 24
EFALFDA (g/hora) 48,11b 94,43a 55,03b 92,34a 6,25 2,10 24
EFRUMS (g/hora) 474,94b 827,03a 293,49d 319,18c 5,26 52,00 24
EFRUFDN (g/hora) 71,13b 105,70a 81,22b 91,58a 8,10 2,73 24
EFRUFDA (g/hora) 29,65b 54,57a 35,51b 45,23a 10,23 2,31 24

Médias seguidas de letras iguais na mesma linha são estatisticamente iguais pelo teste F a 1 p.100 de
probabilidade.
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e FDA apresentaram tendências
semelhantes às relatadas por Burger
et al. (2000), que obtiveram valores
variando de 700,65 a 1456,80 gramas
de MS por hora para dietas contendo
30 e 90 p.100 de concentrado, respec-
tivamente. A eficiência de ruminação
do animal é inversamente proporcional
ao tempo total de ruminação, ou seja,
quanto maior for a quantidade de MS,
FDN ou FDA ruminada por unidade de
tempo. Assim este animal necessita de
menor tempo ao longo do dia para
ruminar a quantidade de alimento con-
sumida. Este fato deve ser encarado
com algumas ressalvas, pois o tempo
total diário de ruminação está direta-
mente relacionado à quantidade de
agentes tamponantes liberados no

rúmen, e estes estão intrinsecamente
ligados às condições ruminais fa-
voráveis para um aproveitamento
satisfatório da fibra consumida, visan-
do uma melhor interação com os
microrganismos ruminais.

CONCLUSÕES

A granulometria da dieta não alterou
o comportamento ingestivo dos animais
no que se refere aos tempos diários de
alimentação, ruminação e ócio.

A ração peletizada propicia um con-
sumo e uma ruminação mais eficientes
com maiores valores para os itens
EFALMS, EFALFDN, EFALFDA,
EFRUMS, EFRUFDN e EFRUFDA.
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