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RESUMO
O objectivo deste estudo foi contribuir para o enquadramento da utilização da

produção de coelhos em Cabinda - Angola e estudar a digestibilidade aparente fecal

(CUDap) da gramínea tropical Brachiaria brizantha cv. Marandu (BB) em coelhos em

crescimento - engorda. Para este estudo elaborou-se um ensaio de digestibilidade com 48

animais, divididos casualmente em quatro grupos de 12 animais. A cada grupo, corresponde

um regime alimentar específico. Formularam-se assim 4 regimes com níveis crescentes de

Brachiaria brizantha: CTRL; CK10, CK20 e CK30, com percentagens de 0%, 10%, 20% e

30% respectivamente.

As CUDap da matéria seca, matéria orgânica e energia, seguem o mesmo padrão da

diminuição da digestibilidade e são significativas em função do incremento de Brachiaria (p

<0.0001). O mesmo não se verificou com as CUDap da proteína e dos diferentes

constituintes da fibra, (p> 0,0001). Conclui-se que o uso de um regime alimentar com 20 %

de BB, é possível e é viável obterem-se resultados próximos dos conseguidos com um

regime alimentar comercial, sem comprometer a saúde dos animais e não afectando os

resultados zootécnicos.Palavras-chave: Coelhos; Brachiaria Brizantha; Digestibilidade aparente; Cabinda
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ABSTRACT
The aim of this work is to analyse the condition for frame rabbit production in Cabinda –

Angola by studying the fecal apparent digestibility (CUDap) from the tropical graminea,

Brachiaria brizantha cv. Marandu (BB) in growing-weaning rabbits. In this study 48 rabbits,

were grouped in four groups of 12 animals, to test feed digestibility. Each group had a

specific diet, so that there were four different diets with increasing levels of Brachiaria

brizantha incorporation: CTRL; CK10, CK20 e CK30, with 0%, 10%, 20% and 30%

respectively.

The CUDap from the dry matter, organic matter and energy followed the same decrease

digestibility pattern and were significantly different with the increasing incorporation of

Brachiaria brizantha (p < 0.0001). A different pattern was observed for proteins and fibber

constituent’s CUDap, (p > 0, 0001). In synthesis, we conclude that the including 20% of BB, is

possible and practicable, in order to be achieve similar results with the ones with a

commercial diet, without compromising animal health or production parameters.

Key-words: Rabbits, Brachiaria Brizantha, Apparent Digestibility; Cabinda
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EXTENDED ABSTRACT
Nowadays, there is a general concern about human health and food security,

particularly in poorest countries. The African countries have a particular interest for many

international organizations like FAO, CGIAR etc. Starvation and privation of food are subjects

of particular concern in countries such as Angola is an African country which has serious

animal protein consumption problems.

The aim of this project is to encourage rabbit production in Cabinda, province of

Angola, and study the fecal digestibility of Brachiaria brizantha cv. Marandu (BB), in growing

rabbits. For this propose, we conducted a digestibility trial, as described by Villamide et al.

(2001), using 48 rabbits, casually divided in four groups of 12 animals. For each group we

formulated a specific diet using increased levels of BB: Control diet (CTRL) with 0% of BB,

CK10, CK20, CK30, with 10%, 20% and 30% of BB, respectively.

This trial was conducted from 3 to 9 weeks of the experimental animals age (post-

weaning to 1,5 kg weight). During this period all animals were allocated in individual cages

and had water ad libitum. The digestibility trial took place at the 9th week of age, and during

this period all feces were collected; for this propose: the bodyweight was measured and food

weight of each rabbit was collected.

Animal production parameters were analyzed, showing an uncertain correlation

between the conversion index, food intake and increase body weight with the increased

amount of BB in the different diets (p < 0.0001).

The calculated fecal’s digestibility of dry matter, organic matter and energy, all followed

the same negative significant (p<0.0001) correlation with the increase of Brachiaria brizantha

on the diet. This fact allowed to calculate and extrapolate the digestibility of BB for higher

levels, such as a 100% Brachiaria brizantha. Unfortunately, the same results are not

expressed for crude protein and all different compounds of fiber (NDF, ADF and ADL). The

results reveled that there is no correlation between digestibility and the addition of BB in the

diet, with a p-value higher than 0, 0001.

The work suggests that Cabinda has favorable conditions to start developing a new

market sector and to produce rabbit meat. With the digestibility trial we can conclude that

using the diet of 20% incorporation of Brachiaria brizantha, it is possible to achieve similar

weight gains and index conversion results such as using a commercial diet. Whitout

compromising the rabbit’s health and production parameters.
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1. INTRODUÇÃO GERAL
O combate à fome e à pobreza são temas actuais com que o mundo inteiro se debate,

que fazem parte do principal e primeiro objectivo de desenvolvimento do milénio, traçados

pela Organização das Nações Unidas (ONU) no ano 2000, “ Erradicar a Pobreza Extrema e

a Fome”, (United Nations Development Programme, 2000). Existe então, à escala global

uma enorme preocupação com a segurança alimentar, o bem-estar e as condições

alimentares das famílias e comunidades dos países menos favorecidos.

Este grave problema é bastante visível em algumas nações africanas, relativamente

jovens, que passaram por um período de guerra até alcançar a tão desejada paz. É o caso

de Angola, onde houve uma guerra civil que durou quase 27 anos. Neste país a procura

diária por soluções técnicas, politicas e sociais que possam, de certa forma, minimizar a

fome e a pobreza tornou-se uma constante logo no pós-guerra. Há ainda muito a ser feito e

a ser desenvolvido. É com consciência destes problemas que se apresenta a seguinte

dissertação. No nosso estudo, optou-se por fazer uma análise que possibilite esboçar uma

solução viável que possa atenuar os graves efeitos da fome e subnutrição que se vive em

algumas regiões de Angola, tendo-se escolhido como ponto de partida a região de Cabinda,

território mais a norte do País.

A maior parte da dieta alimentar humana dos países em vias de desenvolvimento

predomina a proteína vegetal, não sendo Angola excepção. Há neste País, segundo dados

estatísticos da FAO (Food Agriculture Organization) de 2008 um reduzido consumo de

proteína animal, cerca de 12,5 g/pessoa/dia. Podemos especular duas explicações

possíveis para esse fenómeno: primeiro a escassez de produções animais, seguindo-se, em

conjunto ou não, o elevado preço dos produtos de origem animal, sendo muitos deles

provenientes das importações.

Muitos esforços têm sido canalizados por instituições internacionais como a FAO, o

CTA (Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation), o CGIAR (Consultive Group

on Internacional Agriculture Research), o ILRI (International Livestock Research Institute), o

ECHO (Educational Concerns For Hunger Organization), entre outros, na busca por

soluções que possam resolver ou atenuar a falta de consumo de proteína animal nos países

menos desenvolvidos. Uma dessas possíveis soluções é a produção de coelhos em regime

tradicional de coelheiras de quintal apresentadas por exemplo quer pela FAO, (Lebas et al. ,

1997), quer pelo CTA (Schiere et al., 2008), ou ainda pela ECHO (Niles, 2010). Esses tipos

de produções já foram testadas e implementadas com sucesso em alguns países com

carências elevadas, como o Benim (Kpodekon et al., 2004), o Uganda (Lukefahr, 1998), o

Egipto (Galal et al. 1994), o Gana (Lukefahr, 2000), a Guiné-Bissau (Barbosa, 2000), o
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México (Lebas et al. 1997), o Moçambique (Demtrova et al. 1991; Lebas et al. 1997) e os

Camarões (Kongyu, 1998; Lukefahr et al. 2000). Estes são apenas alguns exemplos de

países onde se procuraram desenvolver programas rurais recorrendo a produção de coelhos

em pequena/média escala. No entanto, como cada caso é um caso, ainda muita

investigação deve ser feita, achamos por isso benéfico e oportuno elaborar uma análise

concreta ajustada à realidade de uma região angolana que permitisse a busca de respostas

práticas.

Nesta dissertação pretende-se avaliar a possível utilização de uma espécie forrageira

tropical, Brachiaria brizantha cv. Marandu, na alimentação de coelhos. Este tipo de

gramínea existem na vegetação espontânea de Angola, (Skerman, 1990). A Brachiaria

brizantha é uma planta originária de África Tropical e África do Sul que foi posteriormente

melhorada e selecionada para pastagens e forragens em países como o Brasil (Vilela,

2009). A escolha desta planta tem também o intuito de perspectivar no futuro um sistema

mais desenvolvido/intensivo, onde se possa recorrer a produção propositada de pastagens e

forragens, com objectivo especifico de alimentar os animais. Desta forma, pretende-se que

este estudo possa contribuir para a criação de um novo sector de mercado, através da

produção pecuária cunícula tradicional ou pouco intensiva. A região de Cabinda não foi

escolhida ao acaso, mas sim por ser uma região do conhecimento do autor. Além disso

achou-se por bem, a escolha de uma região específica, pois não faria sentido, elaborar um

plano geral para um País de tão grande dimensão como é Angola, com a sua tão grande

variedade de factores bióticos e abióticos. Pretendemos ser inovadores e adquirir

conhecimento sobre o uso da Brachiaria brizantha na alimentação de coelhos. Com o

horizonte que este estudo possa cooperar para a introdução a expansão da produção de

coelhos em Angola.

Iremos estudar as taxas de crescimento e as digestibilidades para diferentes regimes

alimentares formulados com espécie vegetal tropical escolhida para o efeito. Deseja-se

assim, abordar a possibilidade futura da produção de coelhos em Cabinda tendo em

consideração alguns projectos concluídos por instituições internacionais noutros países

africanos e informação recolhida sobre a produção de coelhos nos trópicos.

Sumariando, a presente dissertação está dividida em 2 fases distintas:

I – Enquadramento da produção de coelhos em Angola e no mundo tropical

II – Ensaio experimental que inclui a implementação e manutenção de uma pastagem

forrageira tropical e a determinação do valor nutritivo, da mesma, para coelhos em

crescimento/engorda.
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Apresenta-se assim como objectivo principal desta dissertação obter resposta para a

seguinte questão: Será a Brachiaria brizantha espécie forrageira tropical com interesse

para a produção de Coelhos nos trópicos? De forma a responder a questão foram

formulados 3 regimes alimentares com inclusão de quantidades crescentes de

Brachiaria brizantha por substituição de 10%, 20% e 30 % de quantidade de um

regime controlo, idêntico às linhas comercias. Avaliou-se o valor nutritivo desta

gramínea forrageira e o crescimento dos coelhos utilizando-se os diferentes regimes

alimentares.

1.1.CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DE ANGOLA
A República de Angola situa-se no continente africano, na região ocidental da Africa

Austral, a sul do equador. Na Africa subsaariana é o quinto país de maior dimensão, com

uma área de 1 246 700 km2 e cerca de 1 650 km de costa marítima, de acordo com dados

oficiais do Governo Angolano, (Angola, 2011). O país tem 18 Províncias e 164 municípios.

Segundo dados fornecidos pelo relatório da Estratégia Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional (ENSAN), em 2009, não havendo dados concretos e sensos

populacionais actualizados, estima-se que a população de Angola ronde os 20 milhões de

habitantes, com cerca de 60% da população com menos de 18 anos.

1.1.1. SEGURANÇA ALIMENTAR - COMBATE À FOME E À POBREZA
Desde o pós-guerra civil, Angola tem vindo a consolidar e formular politicas que visam

o bem-estar e o desenvolvimento da população. Uma dessas medias para combate à fome

e à pobreza é descrita no ENSAN. Transcrevendo directamente, o objectivo do ENSAN,

“contribuir para que todos os angolanos tenham a todo o momento, disponibilidade de

alimentos com qualidade e variedade adequada, e acesso físico e económico a esses

alimentos que lhe permita contribuir para o desenvolvimento humano, económico e social de

Angola”.

Esta estratégia tem enquadramento geral no Programa Estratégico de

Desenvolvimento de Longo Prazo (PEDLP-2025).

Com conhecimento de todos os eixos deste plano a nível nacional, podemos assumir,

que o presente trabalho constitui uma ferramenta que vai de encontro aos objectivos

delineados no ENSAN.
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1.2.REGIÃO DE CABINDA
A superfície do território de Cabinda é de 7 300 km2 e faz fronteira terrestre a Norte e

Nordeste com o Congo (Congo de Brazzaville), a Sul e a Leste com a República

Democrática do Congo (Congo de Kinshasa, antigo Zaire) e a Oeste fronteira marítima com

Oceano Atlântico como mostra a figura 1.

FIGURA 1 – MAPA DE CABINDA

Fonte: Magellan Geographix.(1992) Santa Barbara, CA

O território encontra-se enquadrado pelos paralelos 4º 23’ e 5º 46’ de Latitude Sul e

pelos meridianos 12º e 13º 6’ de Longitude este de Greenwich. (Angola, 1982).

Segundo os dados oficias do Governo de Angola e de acordo com Castanheira (1973),

a província de Cabinda, é possível identificar duas estações, a estação das chuvas que

decorre durante os meses de Outubro até Maio e a estação seca, comumente chamada de

estação do cacimbo, nos meses de Junho a Setembro. A temperatura média anual ronda os
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26ºC. Sendo os meses de temperatura média mais elevada, Março e Abril (27ºC). Em contra

ponto, as temperaturas médias mais baixas situam-se nos meses de Julho e Agosto (21ºC).

Cabinda é o território de Angola com a maior precipitação anual média, cerca de

800mm, contendo um espectro bastante alargado de precipitação entre as diferentes zonas

de Cabinda, variando entre 350mm a 1350 mm (Castanheira, 1973). A humidade relativa

possui valores médios anuais de 87% (Castanheira, 1973). É o território de Angola com

maior humidade, como seria de esperar, de um clima tropical húmido e devido à sua

localização geográfica.

1.2.1. PRODUÇÃO PECUÁRIA
Segundo Moras Cordeiro (1991) existem em Cabinda cerca de 500 cabeças de gado

bovino sendo as raças mais comuns, como em outras regiões africanas, os Santa Gertrudis,

Dahomey, Africander, Mestiços Africanos e cruzamentos entre elas. A produção de caprinos

é popular nas povoações mais afastadas do centro da cidade (figura 2 e 3). Sendo essas

raças do grupo dos Anões da África Ocidental (West African Dwarfs), muitas vezes criados

em regimes de pastoreio livre e explorados em ambiente familiares ou em comunidade

dentro da aldeia.

FIGURA 2 – Caprinos em Cabinda – Estrada para Lândana
Fonte: Fotografia tirada pelo autor desta dissertação
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FIGURA 3 – Bode na via pública de Cabinda

Fonte: Fotografia tirada pelo autor desta dissertação

A criação de aves (figura 4) como galinhas é bastante comum e usual observar-se nas

várias aldeias da região, apresentam uma forte rusticidade, mas baixo peso em carcaça.

FIGURA 4 – Galo na vegetação, perto de uma aldeia no município de Buco Zau

Fonte: Fotografia tiradas pelo autor desta dissertação
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Observa-se ainda a existência de porcos de porte pequeno/médio (peso aproximado

de 45 kg em adulto), aparentando ter uma elevada rusticidade. Assim como as outras

espécies animais pecuárias da região, também estas, são exploradas em pequenos grupos

de 4 ou 5 animais, criados por famílias ou pela comunidade aldeã.

A exploração racional de galinhas, patos, gansos, pombos, coelhos, cobaios (Cavia

porcellus), ratão-da-cana (Thryonomys swinderianus), rato-da-Gâmbia (Cricetomys emini e

C. gambianus), caracol gigante (Achatina (Achatina) balteata e Archachatina (Calachatina)

marginata) é uma actividade muito prometedora e que deve ser incentivada, por constituir

uma importante fonte alimentar e de receitas para as populações das várias comunidades

de Cabinda (Gomes et al., 1991).
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1.2.2. POTENCIALIDADES DE CABINDA – PRODUÇÃO DE COELHOS
No território angolano ao longo dos anos tem-se assistido à pouca evolução dos

sistemas produtivos agropecuários. – Cabinda não é excepção. A escassa segurança

alimentar e a fraca ligação entre a produção e distribuição faz com que não se atinjam os

níveis de autoaprovisionamento de outrora.

A parca oferta de produtos-pecuários de qualidade que possa assegurar a produção

de alimentos e garantir dietas adequadas à população, requer uma atenção especial por

parte do Governo.

Em Cabinda o elevado desenvolvimento económico ligado ao sector petrolífero da

região, pode na realidade estar a provocar uma estagnação nos sectores primário e

secundário. Reflexo dessa estagnação está o deficit que existe na balança comercial não só

na região mas como no resto do país, uma vez que se importam mais produtos que aqueles

que se conseguem exportar. Especialmente em bens alimentares que podem e devem

perfeitamente ser produzidos localmente.

A cooperação e desenvolvimento que tem vindo a ocorrer a nível multilateral e bilateral

não tem tido em conta o desenvolvimento dos recursos disponíveis no local. É importante,

identificar a necessidade de criação de sistemas sustentáveis, através da exploração de

recursos locais, redução ao mínimo das importações e do recurso ao comércio e tecnologias

locais ou regionais.

A pecuária e a mini-pecuária permitirão uma melhor utilização das terras e aumentos

dos rendimentos das culturas, maior segurança alimentar, mais proveitos para as famílias e

uma maior contribuição do sector agrícola de Cabinda para o produto interno bruto. É

fundamental perceber que tipos de projectos pecuários devem ser adaptados à região.

É descabido por exemplo, o incentivo a projectos pecuários à base do consumo de

cereais, que contribuirão para uma constante dependência dos circuitos de importação,

fomentando o desequilíbrio balança comercial, pois em Cabinda existe uma fraca produção

de cereais.

Cabinda tem um potencial enorme para a criação de produções pecuárias familiares,

onde se consegue tirar melhor partido dos recursos naturais. Projectos que podem ser

desde a produção de coelhos, de porcos, de cabras e aquaculturas de água doce. Deste

modo será possível que Cabinda se torne autossuficiente na produção de alimentos, num

relativo curto espaço de tempo.
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1.3. PRODUÇÃO DE COELHOS
O coelho foi domesticado na idade média, por monges franceses, onde os láparos

eram utilizados como fonte de “não carne” em substituição do peixe, na época da Quaresma

(Machado, 2010). Na Europa a produção de coelho é difundida, principalmente nos países

mediterrâneos (Machado, 2010). Segundo as estatísticas da FAO de 2010, (FAOstat, 2010)

a Itália, Espanha e França são os países que maior produção e consumo na Europa. A

produção de carne de coelho é um modo de produção animal bastante eficiente, que

permite a utilização de produtos vegetais, não utilizados pelo homem, resultando numa

proteína animal de excelente qualidade. Isto está em muito relacionado, com as

características zootécnicas específicas dos coelhos, como o facto de estes animais

aproveitarem alimentos com baixos teores de energia e ricos em fibra (Lukefahr, 1998;

Kpodekon et al. 1998). Outra característica importante é o facto de serem animais altamente

prolíferos, com ninhadas que podem chegar em condições ideais, até 12 láparos ou mais

por ninhada, sendo que em regimes tropicais a média é de 5 a 7 láparos/ninhada, podendo

fêmeas ter até 5 ninhadas por ano como referem Djago et al. (2007). Além destas mais-

valias, o coelho é um animal extremamente versátil, apresenta características fundamentais

para uma produção eficiente e com um baixo impacto ambiental, enquadra-se ainda

perfeitamente bem em sistemas de agricultura familiar. (Machado, 2010).

Os coelhos são animais bastante eficientes, podendo converter 20% da proteína

ingerida em proteína comestível. Comparando com outas espécies, apenas perdem em

relação aos frangos de carne, onde a conversão pode chegar aos 23%. Os suínos têm um

índice de aproveitamento de proteína ingerida de cerca de 18%, enquanto que os bovinos

na ordem dos 12% (Lebas et al. 1997). (Quadro 1.).
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QUADRO 1. Médias de performance de diferentes espécies animais e custos energéticos proteicos deprodução.Adaptado de Dickerson (1978), citado por Lebas (1997).
Nº de
crias

por ano
nº

Peso vivo da
Reprodutora

(kg)

Ganho de
peso médio

diário
(g) g/kgP0,75

Kcal por
gramas de
proteína útil

(kcal/g)

Frangos de carne 100 3 31 30,5 80
Perus 60 10 65 19,2 87

Coelhos 40 4 32 22,3 105
Suínos 12 170 540 28,4 151
Ovinos 1,4 70 220 18,2 427

Bovinos de Carne 0,8 500 950 14,8 442

Vacas Leiteiras 0,8 500 950 14,8 184

Através do quadro do estudo de Dickerson (1978), é possível identificar, os baixos

gastos energéticos dos coelhos comparativamente a outras espécies pecuárias. Ou seja,

realçando apenas para a produção de carne, a produção de coelhos é mais económica, no

que diz respeito a energia despendida para a produção de proteína comestível, em relação

a produção de ruminantes e suínos. Actualmente os valores apresentados no quadro 1,

estão ultrapassados devido à evolução dos conhecimentos, na nutrição animal, no

melhoramento genético animal, nas condições de alojamento e bem-estar, nas condições de

maneio e profilaxia. No entanto, segue-se a mesma relação entre as várias espécies.
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1.3.1. O INTERESSE DE SISTEMAS TRADICIONAIS E POUCO INTENSIVOS DEPRODUÇÃO DE COELHOS EM PAÍSES EM VIAS DE DESENVOLVIMENTO
Existem inúmeras vantagens na produção de coelhos para colmatar a carência do

consumo proteico de origem animal em regiões menos favorecidas e onde a produção

animal é escassa. Em seguida são abordadas algumas dessas vantagens:

É possível iniciar-se a produção de coelhos com baixos custos de investimento inicial

para as instalações e aquisição de animais, podendo recorrer-se a materiais baratos e

locais, como algumas madeiras, bambus e redes (figura 5). Tal factor facilita o início da

produção, rentabilizando recursos monetários e tempo. Torna-se possível em um curto

espaço de tempo iniciar produção. Relativamente ainda aos custos iniciais e de

manutenção, a energia eléctrica não é imprescindível, como é para outro tipo de produções

animais, sendo esse também um factor decisivo, pois em regiões tropicais muitas vezes a

energia eléctrica é um bem escasso e os geradores são equipamentos de valor elevado e

com custos representativos de manutenção e funcionamento.

FIGURA 5 – Exemplo de alojamentos possíveis recorrendo a materiais pouco dispendiosos

Fonte: Adaptado de Oseni (2010)

Este tipo de produções, pode ser começada com um reduzido efectivo animal, por

exemplo 10 fêmeas reprodutoras e um ou dois machos. Também o espaço ocupado é

diminuto, devido ao reduzido tamanho corporal, os coelhos em relação a outras espécies

pecuárias, possuem vantagem, para quem não disponha espaço físico.

A alimentação destes animais pode ser feita de forma bastante económica,

aproveitando as capacidades e características dos coelhos, a utilização de alimentos

fibrosos e de fontes autóctones vegetais, que não competem na alimentação humana. Com

uma alimentação adequada, os coelhos podem produzir, em proporção, até 5 vezes mais

carne que um bovino de carne, (McNitt et al. 2011). No entanto, o recurso a suplementos



24

como concentrados ou cereais, poderá ser necessário para obter melhorias nas taxas de

crescimento. Os alimentos principais podem ser: forragens autóctones de vegetação

espontânea, cascas de frutos, fracções fibrosas não usadas de couves, alfaces, cortes ou

folhas de vegetação ou pastos não usados, restos fibrosos usados na alimentação humana,

etc. (Figura 6)

FIGURA 6- Capins Espontâneos para os Animais

Fonte: adaptado de Oseni (2010) e fotografia tirada pelo autor

Na cunicultura, como em qualquer outro sector económico, é imprescindível dispor de

um produção diversificada, que possibilite assegurar diversas vias para obtenção de receita.

Os excrementos podem ser usados como estrume de boa qualidade para o fortalecimento

ou adubação de hortas familiares, o que representa um valor acrescentado considerável nos

sistemas de agricultura familiar tropicais (Kruger et al. 1986). O estrume e chorume não têm

um cheiro forte e não são grandes poluentes do meio (Kruger, et al. 1986). Para além do

uso dos excrementos, existe ainda a possibilidade de dar uso a mais um subproduto

proveniente da produção de coelhos; a pele pode ser utilizada como subproduto, para

fabrico de artigos artesanais, contribuindo assim para a criação e o aumento de receita e de

postos de trabalhos ligados ao sector de produção cunícula.

A carne de coelho é saborosa e de boa qualidade. Diversos autores têm demonstrado

o seu elevado teor de proteína e baixo teor de matéria gorda em comparação com a carne

de aves, ovinos, caprinos, bovinos e suínos, (Combes, 2004; Combes et al. 2005;

Hernández et al. 2006). Possui um elevado teor de ácidos gordos insaturados, um baixo teor

de sódio e de colesterol (Adrian et al. 1981; McNitt et al. 2011), sendo, para além de

benéfica, também uma mais-valia para alimentação de pessoas que sofram do coração ou/e

arteriosclerose (Perini et al. 2010)
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Além das características morfológicas pode tirar-se partido também das características

fisiológicas dos coelhos. O permanente estado de possível reprodução faz com que sejam

animais altamente prolíferos (Moret, 1980), constituindo assim uma vantagem em relação a

outros animais. O seu ciclo de produção curto, elevada taxa de crescimento, curto intervalo

entre gerações, são factores que potenciam a produção de carne ao longo de todo o ano

(Maertens et al. 2006). Tornando a produção estável e com rendimentos contínuos para o

produtor, fornecendo uma fonte regular de rendimentos em alternativa a grandes somas de

dinheiro num momento esporádico, como é o caso de animais de maior porte, permite uma

melhor gestão dos recursos económicos;

Os coelhos apesar de apresentarem suscetibilidades ao stress térmico, são animais

que comparativamente com outros grandes mamíferos toleram um ambiente de condições

climáticas elevadas (Marai et al. 2002).

Existe uma grande variedade genética, que faz com que a selecção para

características pretendidas possa ser executada de forma relativamente simples;

A quantidade de carne fornecida por um coelho é suficiente para um grupo reduzido

de pessoas, para além de o coelho ser um animal pequeno porte este é facilmente

consumido duma só vez pela família, não sendo necessário a refrigeração ou conservação.

Por esse motivo muitas vezes apelidado de “Frigorifico Biológico” ou “ Frigorifico Vivo”, a

carne é conservada in vivo até ser utilizada (Schiere et al. 2008);

Os coelhos são animais de fácil maneio, o que constitui uma mais-valia se pensarmos

que qualquer ser humano independentemente do género ou idade, pode manuseá-los, não

sendo preciso recorrer ao uso da força para contê-los ou manipula-los, (Schiere et al.,

2008).

Além do factor de produção existe ainda o factor lúdico e cívico, onde crianças podem

aprender, cuidar e apreciar os animais, contribuindo assim como fonte educacional e

pedagógica para a sensibilização e responsabilidade para o respeito de outras espécies.

Os coelhos são animais silenciosos, que podem por isso, ser mantidos dentro de

localidades habitadas por humanos, não sendo fonte de conflitos devido ao ruído.
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1.3.2. CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS
Existem vários documentos e guias publicados por organismos internacionais como a

FAO (Lebas et al. 1997; Djago et al. 2007), o CTA (Schiere et al. 2008), e outras ONGs que

aludem à produção de coelhos de quintal em regimes tropicais.

De um modo genérico, como todos as espécies pecuárias animais, também os

coelhos necessitam de cuidados adequados para que se possam reproduzir e desenvolver

de uma forma saudável e de acordo com o bem-estar animal. Pequenos cuidados podem

ser vitais, para evitar perdas e gastos desnecessários. Uma boa vigilância e observação, por

parte do produtor, em pelo menos dois períodos do dia, para ver como estão os seus

animais, possibilita a identificação de comportamentos menos comuns, funcionando como

uma medida preventiva para bom funcionamento da exploração. Sendo que para assegurar

boa produção não é apenas importante ver se um animal está doente, mas é essencial o

reconhecimento de sintomas como perda de apetite, fezes com cheiro diferente,

desidratação, comportamentos anómalos, comportamentos reprodutivos, entre outros.

É fundamental fornecer água potável ad libitum e os melhores alimentos possíveis,

considerando os seus custos. A manutenção e higiene das instalações são aspectos de

extrema importância, a remoção das fezes deve ser feita diariamente e pelo menos uma vez

por semana uma lavagem completa aos alojamentos. Estes factores contribuem em muito

para um desenvolvimento saudável dos animais. Os comedouros e bebedouros podem ser

feitos a partir de materiais não utilizado, como já foi mencionado anteriormente, garrafas

vazias dão bons bebedouros. (figura 7 e figura 8).

FIGURA 7 – Exemplo da utilização de garrafas plásticas de refrigerantes como bebedouros para oscoelhosFonte: Adaptado de Schiere et al. (2008)
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FIGURA 8 – Exemplo de um comedouro de fabrico manualFonte: adaptado de Adjare (1992)
As jaulas podem ser de madeira, bambu, cimento ou metálicas com piso aberto (figura 9),

como rede. Isso possibilita, o fácil escoamento das urinas e queda das fezes, evitando assim a

conspurcação do local onde os animais se encontram. Minimizando ainda o tempo despendido na

limpeza das instalações. (figura 10)

FIGURA 9 – Piso em BambuFonte: Adaptado de Schiere et al. (2008)
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FIGURA 10 – Alojamento genéricoFonte: Adaptado de Schiere et al. (2008)
É necessário que os ninhos para as fêmeas reprodutoras sejam de fácil acesso e

limpeza. Desta forma, operações de rotina do produtor (verificação dos láparos, remoção de

nados mortos, etc.) ficam facilitadas. Deve ainda ser construído de forma a impedir a saída

prematura dos láparos, ser um local seco, com matérias confortáveis para que a fêmea

possa fazer o ninho. Para além de dever fornecer protecção contra predadores e insectos.

Um ninho pode ser feito apenas como uma simples caixa de madeira (figura 11).
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FIGURA 11 – NinhoFonte: Adaptado de Schiere et al. (2008)
Dependendo do número de coelhos da exploração, uma boa prática será a elaboração

de um registo e atribuir uma identificação a todos os animais. Isso ajudará a um melhor

controlo sobre os animais, como evitará que animais identificados como doentes se

misturem com os restantes. Fornece ainda, uma boa base de dados do efectivo, facilitando

no futuro a resolução de alguns problemas. É também interessante que haja esse registo de

reprodutores/descendência, de modo a saber quais as fêmeas e quais machos que deram

quais ninhadas, maior número de láparos e melhores índices de crescimento, etc. Desta

forma pode ter-se programas de selecção mais precisos. (Exemplo de ficha de registo –

anexo I)

Em relação aos animais reprodutores, existe uma relação correcta entre número de

fêmeas reprodutoras e número de machos reprodutores (macho para 8 fêmeas

reprodutoras) (McNitt et al. 2011). É preferível que sejam de raças diferentes para se puder

beneficiar de efeitos de heterose positivos na descendência.

Ainda como programa de reprodução e melhoramento genético, os animais cujo

crescimento seja mais rápido que os restantes da mesma ninhada, não devem ser abatidos

mas usados na reprodução para aumentar o valor genético do efectivo.

Em termos de maneio produtivo, os machos e fêmeas que se pretenda adicionar ao

grupo de reprodutores da exploração, devem ser separados antes desses se tornarem
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sexualmente activos. Evitando assim que haja cruzamentos indesejados. Deve-se fazer o

mesmo caso se pretenda vender reprodutores.

Consoante o tamanho das gaiolas de engorda é importante verificar o número de

comedouros e bebedouros disponíveis dependendo da carga animal pelo espaço dos

alojamentos. As gaiolas de engorda podem ser definidas como se apresenta na figura 12.

FIGURA 12 – Exemplo de Alojamentos para Engorda dos AnimaisFonte: adaptado de Adjare (1992)
Para as reprodutoras, depois da primeira cobrição deve fornecer-se uma coelheira

individual (figura 13), antes do nascimento das crias.

Comedouros
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FIGURA 13 – Exemplo de Alojamentos individuais para Reprodutoras numa cunicultura de quintalFonte: adaptado de Adjare (1992)
Estes são alguns aspectos e cuidados genéricos de manutenção de uma pequena

exploração cunícula. Existem outros factores como escolhas das raças, tipos diferentes de

aptidões das raças, escolha dos animais de criação, saúde, sexo, riscos, reprodução, rituais

de acasalamento, métodos de verificação de prenhez, parto e cuidados maternais, ciclos

reprodutivos – nova cobrição, métodos de cobrição, cuidados com predadores, com

temperatura, com humidade, ventilação, tipos de coelheiras consoante o meio ambiente,

medidas, materiais e construção, ninhos, palhas, alimentos concentrados e fibrosos, taxas

de crescimentos, problemas intestinais, doenças comuns, doenças respiratórias, matança e

abate, esfola, tratamentos das peles, entre outras questões práticas e técnicas que só com o

devido acompanhamento especializado, com formação adequada e com experiencia, podem

ser abordadas e transmitidas.

Divisória
Comedouros
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1.3.3. PROGRAMAS DE AJUDA AO DESENVOLVIMENTO RURAL AGRÁRIO– RECURSO A CUNICULTURA CONTINENTE AFRICANO
Conforme se referiu na introdução existem actualmente vários programas de

desenvolvimento rural que veem na produção de coelhos, uma ferramenta para mitigar a

carência de proteína animal na alimentação humana, em alguns países. Pretende-se neste

capítulo abordar alguns casos de estudo, expondo o que de melhor tem sido feito nesta

área, com exemplos concretos, sobre os alimentos, o maneio, os alojamentos e as principais

dificuldades da produção de coelhos em meios tropicais. Focaremos a nossa especial

atenção em projectos do Continente Africano, por serem aqueles que melhor se poderão

comparar e adaptar a este estudo.

Pretende-se mostrar o quão importante e útil a produção de coelhos pode ser, como

um instrumento para melhoria da qualidade de vida, o nível de bem-estar alimentar e o

aumento de receitas familiares em diferentes nações africanas. Não se pretende como é

óbvio, encontrar ou expor uma fórmula para o sucesso, pois cada caso é um caso

específico. Existem vários factores e escolhas técnicas, específicos de cada região, factores

esses que englobam várias componentes: a componente ambiental, a componente animal, a

componente humana e componente socioeconómica. Todas essas componentes devem ser

consideradas, tanto de forma conjunta (relações entre si), como de forma separada. Só

assim se pode ter um ponto de partida para a formulação de um projecto com uma

concepção que seja viável para um local específico. Isto permite-nos encontrar os possíveis

constrangimentos e as possíveis soluções práticas que possam ser usadas na produção de

coelhos. O uso dos recursos locais para a manutenção e produção de coelhos é um dos

aspectos importantes para se minimizar custos às famílias rurais, aproveitando assim,

desperdícios ou materiais não usados para outros fins.

O Gana é provavelmente o país africano que desenvolveu projecto mais antigo de

desenvolvimento rural com base na produção de coelhos. Desde do inicio que houve uma

campanha enorme de marketing nos media, como incentivo para a produção de coelhos,

desde cartazes a anúncios na radio local e televisão, muitos foram os slogans publicitários

adoptados: “ Grow rabbits, grow children”; “ Make the Bunny Money”; “Get the Rabbit

Habbit”, etc. O Ghana’s National Rabbit Project (GNRP), começou a ser estruturado em

1972. O principal objectivo era promover e incentivar a produção de coelhos em regimes

tradicionais de quintal, como uma via de autoajuda para reduzir as carências de proteicas de

origem animal no consumo humano do país e tudo associado a um baixo custo de

investimento e com o mínimo de esforço. Segundo alguns relatórios (Lukefahr, 2000) , em

1972 o projecto iniciou-se com 80 animais reprodutores, o primeiro censo populacional de

coelhos foi feito em 1977 e contabilizou 13 948 animais. Estes valores mostram a importante
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evolução e aceitabilidade da população ao desenvolvimento e produção de coelhos num

relativo curto espaço de tempo. É importante reter que para o sucesso deste projecto, a

utilidade da campanha publicitaria promovida pelo Governo do Gana para a produção de

coelhos, que foi crucial. Procedendo-se, inclusive, a “provas cegas” de degustação, para

que a população pudesse conhecer e pôr de parte qualquer preconceito em relação ao

sabor e a qualidade da carne de coelho. (Lukefahr, 2000). Adjacente ao sucesso deste

programa, países e organizações internacionais tomaram com referência o GNRP. Tão bom

foi o seu êxito, que foram elaborados programas de melhoramento genético com base no

GNRP. Um desses projectos elaborados por Lukefahr (2000), foi denominado como

Development of a Synthetic Tropical Rabbit Breed, envolvendo a colaboração da Alabama

Agricultural & Mechanical University (AAMU). Onde estudantes eram convidados a fazer as

suas pós graduações em genética animal na AAMU, com o objectivo de estudar possíveis

cruzamentos que favorecessem o desempenho zootécnico no Gana.

Nos Camarões, foi também desenvolvido um dos projectos que fez uso da produção

de coelhos como alavanca para o desenvolvimento, formulado pela instituição, Heifer

International – Ending Hunger, Caring for the Earth. A Heifer International é uma instituição

não-governamental, com fins não lucrativos, criada em 1944 nos Estados Unidos da

América, tem como lema, acabar com a fome e pobreza, e o cuidado com a Terra (“End

hunger and poverty and care for the Earth”).

Em 1983 a 1985, Lukefahr, o autor de diversos artigos relacionados com a produção

de coelhos em países em desenvolvimento, cooperou com a Heifer Project International

(HPI), na formulação de um projecto para os Camarões, com a criação de um programa de

desenvolvimento da produção de coelhos para esse país. (Lukefahr et al. 2000). O HPI,

começou por importar coelhos de regiões francófonas, sendo mais tarde importados

directamente de França, houve um longo período de adaptação até se conseguir realmente

capacitar as pessoas na produção destes animais. Em 1993, 30 coelhos Neozelandeses

foram distribuídos directamente a pequenos produtores agrícolas já com formação. Este

projecto teve como alvo as províncias norte do país, um estudo conduzido por Kongyu

(1998), que envolveu 60 produtores em 7 vilas diferentes. Como resultado obteve-se uma

prolificidade de 6,7 de láparos por ninhada, com um desvio padrão de 1.1, o número médio

de ninhadas por produtores registada foi de 3 a 4 ninhadas por ano, estimando-se um

resultado de 20 coelhos comercializáveis por ano e um autoconsumo médio do produtor de

1 a 2 coelhos por semana. As taxas de crescimento neste ensaio foram lentas, como seria

de esperar, pois muitos destes produtores alimentavam os coelhos apenas recorrendo a

forragens sem adição de nenhum concentrado, a média de 2kg só é atingida aos 180 dias

de idade. Nos países europeus esse valor é geralmente atingido às 8-9 semanas (60 dias –
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70) na produção intensiva, com uma alimentação comercial que satisfaça todas as

necessidades dos animais. (de Blas et al. 2010; McNitt et al. 2011)

No estudo de Kongyu (1998), os alojamentos em que os animais foram contidos e

produzidos, foram construídos com matérias-primas locais pouco dispendiosas (figura 14).

Muitos dos alojamentos e gaiolas, foram construídos para ficarem dentro das próprias

habitações, outros construídos para o exterior, aproveitando como suporte as paredes da

casa. Neste mesmo relatório, identificou-se ainda uma relação entre o posicionamento dos

alojamentos e a mortalidade dos láparos recém-nascidos, indiciando assim a importância da

escolha do local para albergar estes animais.

FIGURA 14 – Alojamentos de coelhos feitos com materiais rudimentares.

Fonte: www.globetree.org/africa/cameroon, cedida por Lukefahr, projecto HPI.
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Num relatório de avaliação do projecto da HPI uma das conclusões que foi possível

tirar pelos autores é que existiu uma alimentação deficiente para os animais. Esta

alimentação traduz-se depois em animais fracos e pouco desenvolvidos, começando pelas

glândulas mamárias pouco desenvolvidas das reprodutoras e leite de baixa qualidade, com

consequência na mortalidade recém-nascidos, e reduzido número de láparos por ninhada.

(Kongyu, 1998). Uma das soluções apresentadas foi a criação de pastagens com espécies

forrageiras que possam sustentar as necessidades básicas destes animais (Lukefahr et al.

2000). É crucial para que um projecto desta natureza possa ser proveitoso para as

populações, o correcto maneio do sistema produtivo, que embora tradicional, não deixe de

ter em conta aspectos técnicos. O simples facto da densidade populacional numa gaiola,

passar de 2 para 4 indivíduos, pode influenciar os seus pesos finais e os desperdícios

alimentares. O tipo e formato do alimentador também tem influência, um estudo elaborado

por Mbanya et al. (2004) nos Camarões, que compara duas soluções possíveis de

comedouros construídos com recurso a materiais locais não dispendiosos e muitas vezes

sem uso (Bamboo e latas vazias de conserva), com um alimentador industrial, que é muitas

vezes dispendioso para este tipo de sistema produtivo. Concluiu-se deste estudo, que o uso

de comedouros feitos de bamboo chinês são menos práticos e fazem mais desperdícios, se

comparados com alimentadores derivados de latas cilíndricas de conservas (Figura 15),

sendo estes os mais eficientes para conter o alimento, evitar brigas entre animais e

desperdícios alimentares.

FIGURA 15– Diferentes tipos de alimentadores

Fonte: adaptado de Mbanya et al. (2004)

É possível identificar que este projecto do HPI se enquadra em várias linhas técnicas

de cuniculturas de quintal, pois em todo o seu cerne vai de encontro com a produção de

coelhos em regimes tradicionais pouco intensivos.

Um outro país do continente africano, onde a cunicultura em sistemas produtivos em

modo tradicional se tem vindo a desenvolver e onde se tem feitos diversos estudos sobre a

performance de coelhos em ambientes tropicais é o Benim. (Kpodekon et al. 1993; 1998;

2004). A sua tradição no consumo e produção de coelhos advém de ser uma antiga colónia
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francesa, país com o qual mantém até hoje boas relações. Exemplo disso é a cooperação,

desenvolvimento e apoio a projectos de produção animal, com a colaboração do Institut

National de la Recherche Agronomique (INRA), em França. Estudos elaborados em

algumas explorações pecuárias de produção de coelho indicam que no ano 2000, já se

alcançava um elevado índice de desenvolvimento neste sector, com algumas explorações já

a recorrerem a alojamentos metálicos e bebedouros de pipeta automáticos. Este mesmo

estudo relata uma média de 6,1 láparos por ninhada, uma média anual de 6 ninhadas e um

peso de 500g aos 35 dias de idade. (Kpodekon et al. 2004).
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1.3.4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS E O COELHO
As condições ambientais são aspectos preponderantes que devem ser tidos em

consideração na produção de coelhos em climas tropicais, a temperatura, a humidade, a

altitude, a luz, o barulho, os níveis de dióxido de carbono e amónia são factores que podem

influenciar a saúde e produtividade dos animais (Cervera et al. 2010). Desses a temperatura

é dos factores que mais contribui para as baixas performances dos coelhos (aumento de

peso, número de crias por ninhada, número de ninhadas por ano, doenças, etc). Este

parâmetro influencia directamente o equilíbrio energético dos animais, sendo os coelhos

seres homeotérmicos, eles tentam manter estável a sua temperatura corporal sob as

diferentes condições atmosféricas exteriores, isso leva a que haja, no caso de temperaturas

elevadas, mais trocas de calor entre o animal e o ambiente, provocando um fluxo energético

de trocas. Contudo, os coelhos são animais susceptiveis ao stresse térmico, porque

possuem poucos mecanismos para expelir o calor quando o ambiente aquece, por serem

animais com poucas glândulas sudoríparas (McNitt et al. 2011). Segundo Cervera et al.

(2010), aos 35ºC de temperatura ambiente, os coelhos deixam de conseguir regular a sua

temperatura interna o que leva a um comportamento de prostração do animal.

Em áreas onde ocorram elevadas temperaturas, como nos trópicos, os coelhos

consomem grandes quantidades de água e menos alimento do que em climas mais

temperados. Daí advém também a sua produção ser mais baixa devido a menor ingestão de

alimentos, aliado muitas vezes a alimentos de valores nutritivos inferiores.

Ogunjimi et al. (2008), no seu estudo referem que áreas onde a temperatura é elevada

são ambientes mais stressantes para a produção de coelhos.

Estudos em condições tropicais revelam que o ganho de peso diário e pesos finais ao

longo de 12 semanas em condições climáticas tropicais comparativamente a condições

climáticas temperadas é inferior (Marykutty et al. 2000). Essas diferenças de pesos são

também relatadas por outros autores, que mencionam ainda que as diferenças de pesos dos

animais produzidos em condições tropicais não são compensadas até que esses atinjam a

maturidade sexual, em comparação com os produzidos em climas temperados (Pla et al.

1994).

Segundo alguns autores, o factor raça não é tão importante. Um estudo de Kpodekon

et al. (1998) que comparou a performance de crescimentos de coelhos nascidos em França,

criados no Benim aos 3 dias de idade, com coelhos locais, sob as mesmas condições, indica

que ao fim de 21 dias as diferenças de pesos entre os dois grupos eram praticamente nulas,

indiciando assim que o importante é um bom período de adaptação. Quanto mais novos os

animais forem, melhor será adaptação num ambiente diferente ao que nasceram.
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1.4. FORRAGENS TROPICAIS
A nutrição animal é a par da genética, uma ferramenta chave para o melhoramento

dos parâmetros zootécnicos e saúde animal. É nos países do hemisfério norte do Globo que

se tem feito os maiores avanços neste campo. No entanto, devido ao aumento populacional

à escala global, os países do hemisfério sul têm vindo a evoluir no sentido de melhorar e

tornar mais eficientes os seus sistemas de produção animal. Também eles, têm procurado

respostas para a melhoria dos parâmetros zootécnicos de diversas espécies pecuárias.

Tratando-se de ecossistemas diferentes, com raças de animais com adaptações regionais, a

busca por outros alimentos específicos para dar aos animais tem sido uma constante.

Algumas entidades têm tido uma forte preocupação, no melhoramento de pastagens

tropicais para a alimentação animal, e têm canalizado esforços para a criação de bancos e

desenvolvimento de sementes tropicais, são por exemplo, a Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária (EMBRAPA), o ILRI e o CIAT (ambos pertencentes aos centros de pesquisa

do CGIAR) e o CSIRO. Estas várias instituições de organização diferente, com sedes

localizadas na América do Sul – Brasil e Colômbia, caso da EMBRAPA e do CIAT,

respectivamente; no continente Africano- Kenya, como o ILRI, têm como missão comum,

pesquisar, desenvolver, estudar e encontrar soluções práticas de nutrição animal, que sejam

proveitosas para o uso em sistemas pecuários em ambientes tropicais. Além disso, em

especial o CIAT e o ILRI, têm tido também como missão o desenvolvimento pecuário

sustentável nas regiões tropicais menos favorecidas em Africa e na Ásia, procurando

desenvolver programas que possibilitem as povoações criar e manter efectivos pecuários

para que esses sejam usados como fonte proteica na alimentação humana e possibilitem

mitigar a pobreza e a subnutrição realidade de algumas regiões do globo.

No Brasil até meados da década de 60, a pecuária era baseada em pastagens

autóctones, ou pastagens que se foram naturalizando, formadas com gramíneas africanas,

como é o caso do Panicum maximum. (Araújo et al. 2008). A partir de 1973, com a criação

da EMBRAPA, tendo como missão “viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e

inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira”,

muitos estudos de selecção e melhoramento de espécies vegetais foram sendo

desenvolvidos. Um desses estudos foi a utilização da Brachiaria brizantha, em 1983, que

veio a tornar-se a espécie forrageira mais usada no Brasil e também em outros países do

mundo (Araújo et al. 2008). No entanto o melhoramento genético das plantas forrageiras

tropicais ainda não atingiu o mesmo pico de desenvolvimento obtido pelos cereais (Araújo et

al. 2008). Esse melhoramento não se restringe apenas em obter uma planta bastante
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produtiva, mas sim, em conseguir a maior eficiência na transformação da espécie vegetal

em produto animal. (Araújo et al. 2008).

O melhoramento genético de plantas forrageiras no Brasil, que tem vindo a ser

desenvolvido pela EMBRAPA, tem seguido a seguinte metodologia, segundo Araújo et al.

(2008): Numa primeira fase, a espécie a ser testada, originária de programas de

melhoramento ou germoplasmas, é avaliada sob corte em pequenas parcelas a sua

produtividade e a resistência a doenças e pragas. Posteriormente a essa fase, as forrageiras

são testadas em áreas de maiores dimensões, geralmente fazendas onde se avalia a sua

adaptabilidade às condições edafoclimáticas. Recolhe-se nessa fase toda a informação que

permita a implementação da pastagem e o seu maneio. Na fase final, estuda-se o

desempenho animal na pastagem. Se a espécie obtiver bons resultados até ao fim das 3

fases, então a forrageira é depois validada como cultivar a ser usada nos sistemas

produtivos pecuários. E são então feitos bancos de sementes e multiplicação para se poder

adoptar e fazer o lançamento da nova variedade de cultivar. (figura 16):

FIGURA 16 – Processo De Selecção, Melhoramento Genético E Avaliação De Forrageiras.

Adaptado de Pereira et al. (2001) e Valle (2002), citado por Araújo et al. (2008)
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1.4.1. BRICHIARIA BRIZANTHA (CULTIVAR MARANDU)
A espécie forrageira escolhida para o ensaio descrito nesta tese, foi a Brachiaria

brizantha Hostst Stapf vr. Marandu. Uma espécie vegetal que pertence a família

Poaceae/Gramineae, subfamília Panicoideae trib. Panicae. A escolha desta gramínea,

aplica-se ao facto de se tratar de uma planta de origens na África Tropical e Sul, onde existe

com abundancia e desenvolve-se com facilidade na maioria dos solos, inclusive ácidos

(Araújo et al. 2008) embora segundo Wenzl et al. (2002), necessite de um elevado índice

pluviométrico uma outra razão é a escassa existência de informação de recurso desta planta

na nutrição de coelhos.

A Brachiaria brizantha, comummente conhecida por Capim-marandu, Brizantão ou

Braquiarão entre outros, (Cook et al. 2005), é uma espécie vegetal de porte muito variável.

Morfologicamente as plantas são levemente tufadas, de ciclo perene, com rizomas curtos e

erectos ou levemente prostrados, caules 60-150 cm de altura (Costa et al. 2004). Folhas

verdes, lisas brilhantes até 20 mm de largura e até 100 cm de comprimento. Pode ser calva

ou peluda. Inflorescência é uma panícula em forma de cacho consistindo de 2-16 cachos, de

4-20 cm de comprimento e espiguetas elípticas 4-6 mm de comprimento, sem cabelos ou

alguns cabelos de ponta. As espiguetas são normalmente uma única linha, 1 mm de largura.

Glumas e lema inferior são cartilaginosos na textura. (Skerman et al. 1990; Cook et al.

2005). De raízes profundas, que favorecem a sobrevivência da planta durante períodos de

seca prolongadas (Costa et al. 2004).

Esta espécie de gramínea está bastante difundida nos pastos do Brasil (Chizzotti et al.

2005), devido as suas características, como o bom desenvolvimento em solos de baixa

fertilidade, a resistência a pragas de insectos, como a cigarrinha, a elevada produtividade

quando devidamente adubada e tratada (Trevisanuto et al. 2009). Entre as várias espécies

forrageiras actualmente usadas no Brasil, a Brachiaria brizantha apresenta a maior

participação, estimando-se que 80% da área de pastagens cultivadas de 115 milhões de

hectares seja de espécies do gênero Brachiaria brizantha (ANUALPEC, 2003; Macedo,

2005). O uso vasto uso desta forrageira está também associado ao facto de as suas

silagens serem também de boa qualidade e de custo menor, se comparadas à elaboração

de silagens convencionais como as de milho, sorgo ou de azevém. (Chizzotti et al. 2005).
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Segundo Skerman et al. (1990), a Brachiaria brizantha, apresenta uma composição

bioquímica resumida no quadro abaixo: (quadro 2.)

QUADRO 2. Composição Química e Digestibilidade da Brachiaria brizantha spp. Em alguns paísestropicais e na utilização digestiva por ruminantesAdaptado de Skerman et al. (1990)
Composição Química

MS (%) PB (%) FB (%) Cinza (%)
Fresca, em avançado estado

vegetativo Nigéria
30.4 4.0 31.1 11.1

Feno, Kenya 91.4 8.6 31.3 10.6
Caules secos, Kenya 90.6 8.7 28.0 10.8

Digestibilidade da Brachiaria brizantha em diferentes estados para bovinos e
ovinos
PB (%) FB (%) ENA (%)

Fresca, em avançado estado
vegetativo -Bovinos

20 56,6 61

Feno - Ovinos 63,3 73,3 72,9
Caules secos - Ovinos 65,2 57 61,7

A grande maioria dos estudos com Brachiaria brizantha tem sido desenvolvida no

melhoramento de pastagens para gado bovino de carne, com especial enfoque no Brasil.

Estudos demonstram a boa resistência da Brachiaria brizantha ao pisoteio animal e cortes.

Existem vários factores que podem influenciar a produtividade e a composição da planta

factores como: o corte (quadro 3.) (Costa et al. 2004; 2007), adubação fosfatada, (Buchelt et

al. 2008; Macedo et al. 2008), estação do ano em que é realizado o corte, (Gerdes et al.

2000), etc.
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QUADRO 3. Rendimento de matéria seca (MS) e teores produções de proteína bruta (PB) da Brachiaria

brizantha cv. Marandu, em função da frequência e altura de corte.Adaptado de Costa et al. (2004).
Frequência

de corte
(dias)

Altura
de Corte

(cm)

MS
(t/ha)/Ano

Proteína Bruta
% kg/ha

21 20 16,2 9 1454
40 19 9,1 1730

28 20 21,9 8 1747
40 26,3 8,4 2203

35 20 23,4 7,4 1741
40 29,1 8 2313

42 20 30,7 6,2 1916
40 31,5 6,6 2063

O estudo elaborado por Costa (2004), exemplifica, como seria de esperar, que cortes

menos tardios se traduzem em produções menores, mas com maior teor de PB. No entanto

os maiores rendimentos de PB foram obtidos com cortes a cada 28, 35 ou 42 dias e a 40cm

acima do solo. Como conclusão, este autor, com base nos seus resultados identifica como o

melhor sistema de maneio, o corte a cada 42 dias, independentemente da altura, ou então,

cortes aos 35 dias a 40 cm do solo. Uma outra correlação verificada por este autor é que os

teores de fósforo, cálcio e potássio, foram mais elevados nos cortes com 21 dias, pois a

planta é mais jovem.

Um outro factor que também influencia todo o valor nutritivo da planta é a época do

ano em que é efectuado o corte. Os climas tropicais caracterizam-se pela existência de duas

épocas climáticas, a estação das chuvas e a estação seca. Como a maior parte das

forrageiras tropicais, também a Brachiaria brizantha, concentra a maior parte da sua

produção de matéria seca durante o período das chuvas, (Castro et al. 2007). Gerdes (2000)

estudou a influência do factor estação do ano em relação ao valor nutritivo e a produtividade

da Brachiaria brizantha, em São Paulo Brasil. Concluiu que o maior valor nutritivo,

considerando o maior valor de PB e de teores de digestibilidade in vitro da matéria seca e

menores valores de fibra em detergente neutro (NDF), foram observados no Outono (Março

Abril e Maio), época do ano, logo a seguir à estação onde ocorre a maior precipitação média

anual (Verão – Dezembro, Janeiro e Fevereiro), (USP, 2000). (quadro 4.)
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QUADRO 4. – Valor Nutritivo de Brachiaria brizantha cv. Marandu: Teores de Proteína (PB), Teores deFibra em detergente Neutro (NDF) e Digestibilidade in vitro (IVDMD) da Planta Inteira aos 35 dias nasdiferentes estações do ano.Adaptado de Gerdes, 2000.
Primavera Verão Outono Inverno

PB (%) 12,8 11,4 18,6 13,7
NDF (%) 68,8 72,7 57,9 62,3
IVDMD

(%)
59,4 65,7 71,6 62,1

Existem níveis de desempenho aceitáveis de ingestão, e de aumentos de pesos

diários, recorrendo a pastagens desta natureza tanto em bovinos de carne, (Euclides et al.

2000), como em bovinos de leite (Signoretti, 2011). A utilização digestiva aparente do capim-

marandu com algum concentrado, para gado bovino de raça Santa Gertrudes, segundo o

autor Brito et al. (2006) é de 61,8% para a matéria seca (MS) e 68,3 % para a proteína bruta

(PB). Outro estudo, elaborado por Euclides et al. (2009) mostra que a digestibilidade in vitro

para a matéria orgânica (MO) da cultivar marandu, em diferentes épocas de corte é

aproximadamente 46 %.

Dado a sua composição, valor nutritivo e a fácil disponibilidade e adaptabilidade em

regiões tropicais, achamos que esta planta se pode enquadrar num sistema produtivo de

coelhos, sistema que pode ir desde o mais tradicional, recorrendo a uma dieta composta

quase na sua totalidade de Brachiaria brizantha, até sistemas mais intensivos, como

aludiremos mais adiante nesta dissertação. De salientar novamente, que o que se pretende

com o uso desta forrageira tropical, não são óptimos índices de crescimento, mas sim

baixos custos de produção.

Foram encontrados poucos estudos relativamente a utilização de Brachiaria brizantha

na alimentação animal de coelhos. Um dos estudos encontrados, elaborado por Partridge

(1989), menciona que a utilização de Brachiaria brizantha é bem aceite e aproveitada pelos

coelhos.

Um outro estudo realizado por Iyeghe-Erakpotobor et al. (2006), embora utilizando

uma Brachiaria de cultivar diferente da usada no nosso trabalho, corrobora, a boa

aceitabilidade deste tipo de forrageira, (aproximadamente 30 g de feno de Brachiaria

ingeridos diariamente pelos coelhos).
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho experimental desta dissertação, foi dividido em duas fases distintas, uma

primeira fase (I) que engloba toda a preparação do alimento grosseiro para fornecer aos

coelhos, desde a implementação da pastagem até a formulação do granulado. E uma

segunda fase (II), que abrange o estudo de determinação da digestibilidade de regimes

alimentares com taxa de inclusão crescentes de Brachiaria brizantha, assim como estudos

de alguns parâmetros zootécnicos.

Todo o trabalho foi realizado e desenvolvido nas instalações do Instituto Superior de

Agronomia. – A primeira fase, foi elaborada com a ajuda de diversos sectores, com

localizações distintas dentro do Instituto, sendo a implementação da pastagem feita na “

Terra Grande”. A segunda foi realizada no Sector Experimental de Produção Animal, tendo

as análises sido processadas no Laboratório Prof. Pais de Azevedo.

2.1. IMPLEMENTAÇÃO DA PASTAGEM
1. Sementes

Para este estudo foram encomendadas sementes certificadas de Brachiaria brizantha cv.

Marandu (figura 17) comercializadas pela Wolfseeds® – Brasil (informação sobre a semente

em anexo). Por ser uma espécie vegetal tropical, com exigências específicas dos climas

tropicais, optou-se por germinar as sementes, em ambiente controlado e com substracto

próprio para germinação, da Pindstrup® – OrangeLine, comercializado pela Hubel®

(informação do substracto em anexo I).

FIGURA 17 – Sementes de Brachiaria brizantha cv. MaranduFonte: fotografia tirada pelo autor
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2. Germinação e Transplante

Utilizaram-se placas de sementeira com densidades de 3 a 6 sementes por alvéolo. Num

total de 20 placas de sementeira, correspondendo aproximadamente a 10 000 plantas

germinadas (figura 18).

FIGURA 18 – Placas de Sementeira de Brachiaria brizantha cv. MaranduFonte: fotografias tiradas pelo autor
Esta fase decorreu durante 15 dias no mês Abril de 2012.

No fim do mês de Abril, as placas foram transportadas para uma estufa do Horto da Química

(figura 19), onde foi feita uma adubação de cobertura NPK (10, 10, 10). Durante todo este

período em estufa efectuaram-se duas regas diárias de superfície, recorrendo-se a um

pulverizador, no período da manhã e ao fim da tarde.

FIGURA 19 – Placas de Sementeira nas Instalações do Horto da QuímicaFonte: fotografia tirada pelo autor
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Esse período durou cerca de 3 a 4 semanas em ambiente semi-controlado.

No fim de Maio as plantas começaram a ser transplantadas para o campo (figura 20), onde

cresceram durante 4 meses, num talhão de dimensões aproximadas de 33 m2, com o solo

devidamente preparado e cercado para o efeito. Foi utilizado um espaçamento entre linhas

de 30 cm e espaçamento entre plantas de cerca de 10 cm. A rega foi feita por expressores

de dois em dois dias durante a manhã, ou todos os dias consoante a temperatura ambiente.

FIGURA 20 – Fase de Transplante das Brachiaria brizanthaFonte: fotografias tiradas pelo autor
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3. Corte e Fenação

A 5 de Setembro de 2012 foi feito um corte para este ensaio, verificando-se que a Brachiaria

brizantha já se encontrava num estado de crescimento avançado (figura 21).

FIGURA 21 – Brachiaria brizantha no momento do corteFonte: fotografias tiradas pelo autor
Toda a matéria verde foi colocada a secar no campo por acção solar durante 4 dias

(figura22). Posteriormente foi moída e incorporada nos regimes formulados para o estudo.

Recorrendo-se à fábrica de rações do Instituto Superior de Agronomia (figura 23).
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FIGURA 22 – Período de secagem da forragemFonte: fotografias tiradas pelo autor

FIGURA 23 – Fábrica de rações do Instituto Superior de Agronomia

Fonte: fotografias tiradas pelo autor
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2.2.FORMULAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS REGIMES ALIMENTARES
Como referido anteriormente, este estudo foi realizado com intuito de estudar o uso

crescente da incorporação da Brachiaria brizantha cv. Marandu em regimes alimentares

para coelhos. Foram então formulados especificamente 4 regimes alimentares, um regime

controlo (CTRL), desenvolvido de acordo com as recomendações de PB e NDF (de Blas, et

al., 2010) e 3 outros regimes onde se considerou a percentagem de incorporação de

Brachiaria brizantha como alimento grosseiro – 10% (CK10), 20% (CK20) e 30% (CK30) em

conformidade com a metodologia proposta por Villamide et al. (2001). A composição

centesimal de todos os regimes apresenta-se no quadro 5.

QUADRO 5- composição centesimal dos 4 regimes experimentais
Controlo

CTRL

Brachiaria
10%

CK 10

Brachiaria
20%

CK 20

Brachiaria 30%

CK 30

Milho 25,0 %

89,0 % 79,0 % 69,0 %

Sêmea de trigo 15,0 %

Bagaço de soja 11,0 %

Bagaço de girassol 11,0 %

Luzerna desidratada 25,0 %

Palha de trigo 8,0 %

Óleo vegetal 4,0 %

SMV 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %

Brachiaria 0.0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 %

Composição do SMV (%)

Cloreto de sódio 0,5

Premix1 0,2

Fosfato bicálcico 0,27

Lisina 0,03

1 Composição do Premix (kg/kg de alimento): Vit. A: 6.000.000 U.I; Vit D3: 600.000 U.I.; Vit E: 12.500mg; Vit. B1: 1.000mg;  Vit. B2: 2.500 mg;  Vit. B3: 7.500 mg;  Vit. B5: 15.000 mg;  Vit. B6: 1.000 mg;  Vit. B12: 7.500 mg; Vit. H: 100 mg; Co;50 mg; Cu: 2.500 mg; Fe: 35.000 mg; I: 250 mg; Mn: 5.000 mg; Se: 50 mg; Zn: 30.000 mg; Robenidina:33.000 mg
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A granulação dos quatro regimes alimentares, foi processada na fábrica de alimentos

do Sector de Produção Animal – ISA. Aqui efectuou-se primeiramente uma moenda das

matérias-primas cuja sua forma inicial não era farinhada, (Bagaço de Girassol, Palha,

Luzerna, Milho, e Brachiaria Brizantha), num moinho de martelos móveis. Após todos os

alimentos estarem moídos, esses foram doseados e misturados, num misturador horizontal

sem-fim, por cerca de 7 minutos. Na fase final todo o alimento misturado, foi granulado e

arrefecido ao ar livre antes do seu “ensaque” em caixas de plástico. Granulou-se um total de

50 kg para cada regime.

No início do ensaio e durante o período de colheita de fezes, recolheram-se amostras

de cada um dos regimes para análise laboratorial, o valor médio desse amostras foi utilizado

como valor de referência da composição química dos regimes formulados em estudo.

(quadro 6).

QUADRO 6 – Composição Química Dos 4 Regimes Experimentais Em %
Controlo

(CTRL)

Brachiaria
10%

CK 10

Brachiaria
20%

CK 20

Brachiaria
30%

CK 30

Humidade (%) 8,7 8,3 8,0 8,7

Composição química em % na MS

Cinza 7,3 7,5 7,9 8,2

Matéria orgânica 92,7 92,5 92,1 91,8

Proteína Bruta 16,3 15,5 14,2 13,6

NDF 36,8 39 44.3 49.2

ADF 18,1 19,9 22.8 24.8

ADL 4,1 3,9 4.2 3.9

Hemicelulose 18,7 19,1 21.5 24.4

Celulose 14 16 18.6 20.9

Energia Bruta
(kcal/kg MS)

4338 4247 4212 4232
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2.3.DELINEAMENTO EXPERIMENTAL
Para o estudo, foram adquiridos 55 coelhos provenientes de uma exploração

comercial, com 28 dias de idade. Destes, foram selecionados 48 animais com os pesos mais

uniformes (±372g) os quais foram divididos em quatro grupos em função do peso vivo.

O ensaio teve duração de 5 semanas, começando a dia 12 de Setembro de 2012

acabando a 12 de Outubro com temperaturas neste período para Lisboa, registadas pelo

Instituto Meteorologia, situaram-se entre máximas médias de 28,6ºC e mínimas médias de

18.7 ºC.

Os animais foram individualizados e alojados em gaiolas de digestibilidade (figura 24).

Estas gaiolas, permitem a recolha separada das fezes. Em todas as gaiolas existem

comedouros e bebedouros de pipeta, estes possibilitam água ad libitum aos animais.

FIGURA 24 – Exemplo De Uma Gaiola Individual
Numa fase inicial controlou-se 3 vezes por semana a quantidade de alimento ingerido,

recorrendo-se a diferença entre a quantidade ingerida e a quantidade refugada. Procedeu-

se ainda semanalmente a pesagens individuais de todos os coelhos, sempre às 4ªfeiras.

Na última semana do ensaio de 8 de Outubro a 12 de Outubro procedeu-se a recolha

diária e individual das fezes, assim como a quantidade de alimento ingerido no mesmo
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horário. As fezes foram conservadas em sacos plásticos, pesadas e congeladas a cerca de

– 20 ºC.

2.3.1. PARÂMETROS OBSERVADOS
O ensaio experimental com os coelhos permitiu a recolha e e cálculo dos seguintes

parâmetros zootécnicos:

Ganho médio diário (GMD): É o quociente entre o ganho de peso e o número de dias

do período experimental, obedecendo a fórmula:

GMD = (Peso final – Peso inicial )/ nº de dias do ensaio

Quantidade Ingerida (QI): É a quantidade de alimento ingerida por cada animal ao

longo do período experimental. Foi calculada com base na seguinte fórmula:

QI= (Alimento fornecido – alimento refugado) / nº de dias do ensaio

Índice de conversão (IC): É o índice que representa a quantidade necessária de

alimento ingerido para que um animal aumente 1kg de peso vivo. Sendo calculado usando-

se a seguinte fórmula:

IC = QI / Variação de peso do animal num determinado período de tempo.

Coeficiente de utilização digestiva fecal aparente (CUD): É o parâmetro que quantifica

a digestibilidade, representando a percentagem do elemento ingerido que é absorvido pelo

animal. O CUD aparente pode ser definido como:

CUDap = [(Elemento ingerido – Elemento Excretado)/Elemento ingerido] x 100
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2.4.DETERMINAÇÕES LABORATORIAIS2.4.1. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS
As fezes de cada coelho (recolhidas na última semana do ensaio), foram previamente

secas a 70ºC numa estufa durante 48h, homogeneizadas e moídas num moinho de

laboratório com um crivo de 1mm. O mesmo procedimento, à excepção da secagem em

estufa, se realizou para as matérias-primas e regimes alimentares. Todas as amostras foram

conservadas em frascos de vidro devidamente fechados.

2.4.2. DETERMINAÇÕES ANALÍTICAS
Tanto nas amostras das matérias-primas como dos regimes alimentares e a

totalidades das fezes, efectuaram-se as mesmas determinações analíticas e em duplicado

de acordo com os procedimentos propostos por E.G.R.A.N. (2001)

A determinação da MS, foi por secagem em estufa a 104ºC durante a noite. A cinza foi

determinada por incineração completa da quantidade da matéria seca numa mufla a 550ºC

ocorrendo ao longo da noite. A matéria orgânica foi calculada pela diferença entre a MS e a

cinza.

O azoto total foi doseado pelo método de Kjeldahl, sobre 1 g de amostra. A titulação

foi realizada manualmente.

A determinação da fibra em detergente neutro (NDF), fibra em detergente ácido (ADF)

e lenhina em detergente ácido (ADL), foram elaboradas conforme o sistema detergente

modificado de Van Soest, (Robertson et al. 1981). O cálculo da Hemicelulose e de Celulose,

foi efectuado por Hemicelulose = NDF-ADF e Celulose = ADF- ADL.

A energia bruta foi calculada através da combustão completa de aproximadamente

0,8500 g (± 0.0500), recorrendo-se a uma bomba calorimétrica usando o equipamento

PARR 1266.



54

2.5.ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os resultados das performances de crescimento dos coelhos e da digestibilidade

aparente foram comparados por análise de variância utilizando-se o regime como factor de

variação. Os efeitos lineares, quadráticos e cúbicos foram testados pelo método dos

contrastes ortogonais, utilizando-se o procedimento GLM do programa SAS® (SAS, 2004). O

cálculo das equações de regressão linear que traduzem a variação da digestibilidade em

função do teor de inclusão da “forragem” nos regimes foi efectuado pelo procedimento REG

do programa SAS®. (SAS, 2004).
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3. RESULTADOS E A SUA DISCUSSÃO
Os resultados e sua discussão obtidos desta dissertação estão divididos em : (I)

Análise da produção e composição química da Brachiaria brizantha cv. Marandu; (II)

resultados zootécnicos e (III) resultados da digestibilidade para os diferentes constituintes

químicos e energéticos dos regimes alimentares.

I. ANÁLISE DA PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO QUIMICA DA BRACHIARIA
BRIZANTHA CV. MARANDU

Neste ensaio antes do corte completo da Brachiaria brizantha, recorreu-se a uma

amostragem de plantas para o estudo da matéria seca e da sua quantidade por hectare no

nosso talhão de ensaio, para o cálculo de nº de plantas e da proporção entre folhas e caules

A amostragem foi realizada segundo o método adaptado dos quadrados proposto por

Nagai et al. (1985). Efectuaram-se 3 lançamentos aleatórios de um quadrado com área 250

cm2. No interior do quadrado foi então realizado um corte a 5 cm do nível do solo a todas as

plantas.

Contabilizou-se o número de plantas, pesos totais e pesos das folhas e caules.

(quadro 7). Para o cálculo da matéria seca das plantas cortadas, pesadas, efectuou-se

posteriormente uma secagem forçada em estufa, por 48h a 65ºc. Desta obtiveram-se os

seguintes resultados (quadro 8).

QUADRO 7 – Número de plantas observado em 250 cm2, peso verde (PV) do caule, folhas e total.
Bloco Nº Plantas

PV. Total
(g)

Nº de
folhas

PV. Folhas
(g)

PV. Folhas
(%)

PV. Caules
(g)

PV. Caules
(%)

1 72 176 258 111,4 63,3 64,6 36,7
2 56 301,6 252 120,8 40,1 180,8 59,9
3 70 139,4 240 82,7 59,3 56,7 40,7

Média 66 206 250 105 51,1 100,7 48,9
Desvio
Parão

8,7 84,9 9,2 19,9 - 69,5 -

A percentagem média de folhas como componente da matéria seca calculada no

ensaio foi de 39,48%, este valor encontra-se dentro do intervalo em comparação com

estudo efectuado por Mari (2003) onde os valores médios encontrados variaram de 33,5% a

89,4%, consoante os intervalos entre cortes, correspondendo a 90 dias e 15 dias,
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respectivamente. Os nossos baixos valores de percentagem de folhas podem ser explicados

pelo corte ter sido realizado aos 140 dias.

QUADRO 8 – Pesos secos (PS) após estufa do caule, folhas e total da planta.
Bloco PS. Folhas (g) PS. Caule (g) PS. Total (g)

1 44,90 23,00 67,90
2 45,30 49,50 91,20
3 33,60 21,60 55,20

Média 41,27 31,37 71,43
Desvio Padrão 6,64 15,72 18,26

Com estes resultados foi possível determinar a percentagem de matéria seca das

plantas assim como calcular a quantidade de matéria seca de Brachiaria brizantha por

hectare. (quadro 9).

QUADRO 9 – Percentagem de Matéria Seca da Brachiaria brizantha cv. Marandu
Bloco %MS total %MS folha %MS caule

1 38,36 40,31 35,60
2 30,24 37,50 27,38
3 39,60 40,63 38,10

Média 36,07 39,48 33,69
Desvio Padrão 5,08 1,72 5,61

Extrapolando os valores obtidos para quantificação da matéria seca por hectare,

conclui-se que o rendimento da pastagem produzida seja aproximadamente 2,85 toneladas

de MS/ha, realizando-se cortes de 90 em 90 dias perfaz-se um valor de 11,4 ton de

MS/ha/ano. Valor que vai de encontro com as especificações do produtor das sementes

WolfSeeds (10 -15 t de MS/ha) e está também em concordância com os valores de 10 ton

de MS/ha a 17, 4 ton de MS/ha descritos por Skerman et al. (1990).

Contudo consideram-se os valores de MS elevados para as nossas condições, mas

podem ser explicados por vários motivos: o facto de se ter realizado o corte bastante tardio

aos 140 dias da planta; todas as condições de crescimento atípicas às naturais, com

bastantes cuidados de maneio, como mondas e adubações intermédias, fazem com que

tenhamos uma pastagem altamente densa com elevada produtividade de MS.
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No que diz respeito a composição química e ao valor da energia bruta da nossa

Brachiaria brizantha esse foi determinado segundo a metodologia descrita no ponto 2.4

desta dissertação. Dessas análises originaram os seguintes resultados presentes no quadro

10.

QUADRO 10 - Composição química da Brachiaria brizantha cv. Marandu, produzida no ISA, corte a 5 deSetembro de 2012, expresso em % de matéria seca.
Cinza 11,4

Matéria Orgânica 88,6

Proteína Bruta 5,6

NDF 70,6

ADF 38,1

ADL 3,5

Hemicelulose (NDF-ADF) 32,5

Celulose (ADF-ADL) 34,6

Energia Bruta (Kcal/kg MS) 3744

O teor de proteína bruta obtido revela que temos uma forragem com um valor inferior

de proteína documentada por Skerma et al. (1990) e também inferior ao citado por Mari

(2003), 8,6% e 10,5% respectivamente. Este baixo valor de proteína pode dever-se ao

estado de adiantado de maturação da planta na altura de corte, embora essa tenha sido

feita no momento antes da floração, momento considerado como ideal de corte (Filho,

2012). No entanto, o teor de PB está em concordância com os valores obtidos para o

elevado teor de NDF, que são superiores aos relatados por Acunha et al. (1997) e por Mari

(2003). Podemos antecipar que num momento de corte tardio as percentagens foliares são

menores e as percentagens de caules são maiores, fazendo com que o valor nutritivo global

da gramínea seja baixo, devido a essa relação folha: caule ser menos favorável. (Moura, et

al., 1975). De acordo com Omaliko (1980) um corte tardio em gramíneas tropicais causa um

aumento da proporção de caules e diminuição da proporção de folhas, influenciando

posteriormente o aumento do tecido fibroso da matéria seca.
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II. PARÂMETROS ZOOTÉCNICOS
Os resultados zootécnicos obtidos durante o período experimental estão

representados no quadro 11.

Durante o período experimental observou-se que os resultados zootécnicos

alcançados no regime CK10 não apresentaram valores dentro do esperado, 5 coelhos

manifestaram um comportamento muito inferior aos restantes, com pesos finais de 957g vs.

1525,5g, comprometendo os resultados gerais. No entanto e devido ao facto dos valores

das digestibilidades obtidas serem coerentes entre os 4 regimes em estudo, como se aludirá

mais adiante, optou-se por se apresentar todos os dados dos coelhos do regime CK10 para

análise dos resultados zootécnicos, tendo sido o universo da amostragem processado no

SAS®. A título de interesse, processaram-se os mesmos dados, mas retirando os 5 coelhos

com médias de peso inferiores (média de 957,3 g), mas manteve-se a mesma tendência.

Não foi possível atribuir uma causa justificável para o facto dos parâmetros

zootécnicos estudados com o regime CK10, terem sido piores em comparação com o

regime CK20. Apesar disso, é importante e necessário precisar que o principal objectivo

desta dissertação é o estudo do efeito da inclusão crescente de BB sobre a sua utilização

digestiva nos regimes alimentares dos coelhos.

QUADRO 11 – Efeito do teor de incorporação de Brachiaria brizantha cv. Marandu nos resultadoszootécnicos desde o desmame a 9ª semana de idade dos animais .
Regime alimentar CTRL CK10 CK20 CK30 Significância (Pr˃ F)

Universo da amostra (nº de animais) 9 11 12 10 -

Peso Inicial (g) 375,8 375,8 372,3 374,2 NS

Peso final (g) 1706,8 1215,7 1513,7 1196,8 ˂0,0001

Ingestão diária (g/d) 102,3 71,8 94,6 81,7 NS

Ganho médio diário (g/d) 49,3 32,1 42,3 30,5 ˂0,0001

Índice de conversão (g/g) 2,1 2,4 2,2 2,8 NS
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O peso inicial de todos os grupos de animais foi semelhante. No peso final dos 4

grupos registam-se diferenças significativas, havendo efeito dos diferentes níveis de

incorporação de Brachiaria brizantha (p <0,0001).

A Ingestão diária de alimento, variou entre 102,3 g e 71,8g, tendo sido diferente nos

quatro regimes, embora as diferenças não tivessem sido estatisticamente significativas.

Sabemos da bibliografia, desde Lebas (1975) e mais actualmente por Xiccato et al. (2010)

que os coelhos têm a capacidade de regular a sua ingestão de alimento em função do teor

de energia digestível (ED) do alimento dentro de uma gama de valores nos quais os nossos

valores estão incluídos (Xiccato et al. 2010). Analisando as energias digestíveis que

variaram quase 20% (de 2894 kcal/kg MS a 2459 kcal/kg MS), seria de esperar uma

adaptação da quantidade ingerida ao teor de ED. No entanto, as ingestões médias diárias

de cada regime alimentar seguiram uma ordem diferente ao espectável, registando-se a

maior QI no regime CTRL e a menor QI no regime CK10. Isto leva-nos a considerar, que

não existiu compensação energética, não existindo uma relação entre a quantidade ingerida

de alimento e a energia do alimento. Uma possível explicação será a não aceitabilidade da

BB, essa opção é contudo posta de parte, pois a quantidade ingerida do regime CK20 foi

elevada.

Estando o teor da fibra e a energia digestível das dietas directamente relacionada,

relação idêntica à anterior poderia ser feita com base no teor de NDF ou ADF das dietas. Ou

seja, relacionar a quantidade diária ingerida com a quantidade de fibra ingerida, seria de

esperar, que os regimes mais fibrosos e menos energéticos apresentassem maiores taxas

de ingestão, como referem Gidenne et al. (2010). Tal facto não se verifica no nosso ensaio.

Os regimes por ordem decrescente de teor de fibra são: CK30, CK20 CK10 e CTRL, logo

seria de esperar que o regime que fosse ingerido com menor ingestão fosse o CTRL.

O efeito da Brachiaria brizantha sobre o IC não é estatisticamente significativo.

Contudo, é possível identificar que o regime CK30 é também o regime com pior IC, sendo

necessário os animais consumirem mais alimento, em comparação com os restantes

regimes, para aumentar um 1kg de peso vivo, Este registo vai de encontro com a literatura,

que menciona maiores taxas de ingestão para alimentos mais pobres energeticamente

(Xiccato et al. 2010).
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III. DIGESTIBILIDADE
Os resultados da utilização digestiva aparente das várias fracções analíticas dos 4

regimes em estudo, figuram no quadro 12.

QUADRO 12 – Efeito do teor de incorporação de Brachiaria brizantha cv. Marandu sobre os resultados dadigestibilidade para os diferentes regimes alimentares desde o desmame a 9ª semana de idade dosanimais.
Coeficiente de Utilização Digestiva (CUD) para os

diferentes regimes
DPR Efeito estatístico Contraste

(Pr˃ F)

CTRL CK10 CK20 CK30 Linear Quadrático Cúbico

Universo da

amostra

(nº de animais)

9 9 12 9 - - - -

MS (%) 67,1 65,0 61,0 58,6 2,9 ˂0,0001 0,85 0,40

MO (%) 67,3 65,2 61,3 58,4 2,9 ˂0,0001 0,70 0,50

PB (%) 79,2 80,4 78,9 76,7 2,8 0,0187 0,04 0,57

NDF (%) 36,0 35,5 33,4 32,7 5,4 0,7902 0,13 0,85

ADF (%) 25,8 24,9 23,9 23,0 6,7 0,549 0,98 0,45

Hemicelulose

(%)
47,2 46,7 42,8 41,4 5,1 0,9881 0,01 0,51

Celulose (%) 25,4 25,1 23,7 23 6,8 0,5112 0,91 0,55

Energia (%)) 66,7 64,2 60,5 58,1 2,8 ˂0,0001 0,94 0,54

A incorporação de BB por substituição do regime controlo conduziu a uma diminuição

progressiva da digestibilidade da MS, MO e energia ( p < 0,0001), constatando-se o efeito

do teor de Brachiaria brizantha nessas digestibilidades. As diferenças entre o regime CTRL

e o regime CK30 foi cerca de 9 unidades percentuais (passando aproximadamente de 67%
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para 58%). Ocorreu também uma diminuição de digestibilidade de proteína, embora menos

acentuada, com um decréscimo de cerca de 3% (p = 0,019).

Os efeitos quadráticos observados, quer na digestibilidade de PB e quer de

hemicelulose, poder-se-á atribuir à menor ingestão dos coelhos com o regime CK10. O que

pode ter influenciado o tempo de permanência dos alimentos no tubo digestivo, em

particular no ceco, apresentando assim coeficientes de utilização digestiva semelhantes ao

do CTRL e superiores aos dos regimes CK20 e CK30.

A inclusão crescente de BB nos regimes conduziu a um aumento dos constituintes

fibrosos, ocorrendo um acréscimo de 25% do teor de NDF. Essa diferença reflecte-se em

cerca de 12,4 unidades percentuais de teor de NDF, entre o regime CTRL e o regime CK30.

O aumento de teor de NDF leva a uma diminuição de digestibilidade global como

mencionam Gidenne et al. (2010), devido em parte, pelo aumento da velocidade do trânsito

digestivo (García, et al., 1999) e por outro por maior proporção de uma fracção de menor

digestibilidade. Contudo, a inclusão da BB não tem um efeito significativo nas

digestibilidades da fibra. O facto das digestibilidades das fracções analíticas, que traduzem

as componentes fibrosas do regimes alimentares, não terem sido afectadas, mantendo-se

praticamente constantes conforme a percentagem de teor de BB aumenta, pode indiciar que

as componentes fibrosas desta forragem tropical tenham uma digestibilidade idêntica ou

mesmo melhor à dos componentes fibrosos do regime CTRL, formulado com fontes de fibra

como a luzerna e o feno. No quadro 13, onde se compara a quantidade ingerida de fibra

digestível entre o regime CTRL e o regime com maior % de incorporação de BB (CK30), é

possível observar um acréscimo de cerca de 5,8% da quantidade ingerida de NDF, mas

esse aumento de ingestão foi resultado da ingestão de celulose e não da hemicelulose, pois

essa mantem-se constante entre os regimes.

QUADRO 13 – Comparação Da Qi Dos Diferentes Componentes Da Fibra Digestivel Entre Os Regimes CtrlE Ck30
Regim

e
NDF digestível ingerido

(g/d)
ADF digestível ingerido

(g/d)
HEMI digestível ingerido

(g/d)
CEL digestível ingerida

(g/d)

CTRL 18,5 6,5 12 5
CK30 19,7 7 12 5,9
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Através do procedimento REG do programa SAS® (SAS, 2004), foi possível criar

modelos das regressões lineares para as digestibilidades aparentes das diferentes fracções

analíticas expressas no quadro 14.

QUADRO 14 – Regressões lineares da CUD em função da % de Brachiaria brizantha, modelos de regressão linearajustado
CUD = a + bX a b R2 Pr>F

CUD MS 67,39 -0,30 0,58 <0.0001

CUD MO 67,65 -0,31 0,59 <0.0001

CUD PB 80,04 -0,003 0,19 0,0247

CUD NDF 34,03 0,02 0,0014 0,82

CUD ADF 23,54 0,06 0,0114 0,52

CUD ADL 24,49 0,04 0,0037 0,71

CUD Hemicelulose 44,39 -0,01 0,0003 0,92

CUD Celulose 23,31 0,07 0,0132 0,49

CUD Energia 66,78 -0,30 0,59 <0.0001

Utilizando as equações de regressão que figuram no quadro 14 da digestibilidade da

MS, MO e ENERGIA, pode-se extrapolar como referem Villamide et al. (2001), com um

algum grau de certeza (R2> 0,55), os valores para diferentes % de inclusão de BB. A

representação gráfica está apresentada nas figuras 25, 26 e 27. Elaborou-se também

graficamente, apesar do baixo valor do coeficiente de determinação, a regressão para o

CUD PB na figura 28.

FIGURA 25– Representação Gráfica Da Regressão Linear Para Cud Ms
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FIGURA 26 – Representação Gráfica Da Regressão Linear Para Cud Mo

FIGURA 27 – Representação Gráfica Da Regressão Linear Para Cud En
Pelos resultados observados, de um modo geral, existe um decréscimo progressivo de

todas as digestibilidades aparentes à medida que se incrementa o nível de BB nos regimes.

A digestibilidade da matéria seca foi de 67,4 % no regime sem BB e foi diminuindo até

próximo de 58,6%. Um resultado similar registado na digestibilidade da matéria orgânica que

variou entre 67,6% e 58,4% e na digestibilidade da energia, onde os valores se situaram

entre 66,8% e 58,1%. Extrapolando os valores obtidos com as rectas de regressão lineares

calculadas é possível calcular, por exemplo, para um regime alimentar com 100% de
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inclusão de BB obter uma CUDMS de 37,5%, CUD MO de 36,9% e uma CUD EN 37,1%. De

um modo geral estes resultados vão de encontro com o intervalo apresentado por Partridge,

1989, que refere que a digestibilidade da matéria seca de gramíneas tropicais para coelhos

varie entre 12 % a 46%. Já outros autores como Dong et al. (2008), que utilizaram outra

subespécie de Brachiaria (Brachiaria mutica), obtiveram resultados superiores de

digestibilidade de matéria seca (55,6%). No mesmo ano um estudo conduzido por Thanh et

al. (2008) obteve digestibilidades para a Brachiaria mutica de 42,1%, valor já mais

aproximado do estimado pela nossa regressão. Esta diferença pode ser explicada, mais

uma vez, pela importância do momento do corte em relação ao estado de crescimento

vegetativo da planta. A nossa BB apresentou na altura de corte por nós praticada uma

energia digestível para coelhos na ordem de 1389 kcal/kg MS.
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FIGURA 28 – Representação Gráfica Da Regressão Linear Para Cud Pb
A digestibilidade da proteína bruta foi elevada, com valores situados entre 80,4% a

76,7% para os regimes em estudo. Significa que ocorreu decréscimo da digestibilidade com

a incorporação de BB.

Apesar do modelo de regressão possuir um R2 diminuto (0.19), se extrapolarmos

através da regressão linear, para 100% de incorporação de BB, obtém-se uma

digestibilidade aparente de cerca de 79,7%. Este valor situa-se acima do limite (65%)

relatado na literatura por Partridge (1989), e mais recentemente também por Thanh et al.

(2008), (62,7%). Essa diferença, pode ser justificada pelo comportamento natural dos

coelhos praticarem cecotrofia o qual se ajusta às características da dieta (Carabaño et al.

2010). Assim a proteína digestível estimada da BB utilizada foi 44,6 g PB/ kg MS.
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4. CONCLUSÕES
Conclui-se que a Brachiaria brizantha cv. Marandu, produzida para o efeito na “Terra

Grande”, cortada tardiamente num estado de avançado crescimento vegetativo, tem um

valor nutritivo baixo para os coelhos. Contudo, através dos valores obtidos, poder-se-á

concluir que o uso de um regime alimentar com 20 % de Brachiaria brizantha cv. Marandu, é

possível e é viável obter-se resultados bastante próximos dos conseguidos com um regime

alimentar comercial. Significando que a BB pode ser uma alternativa para elevada

componente fibrosa de uma dieta equilibrada para coelhos, sem comprometer a saúde dos

animais e não afectando os resultados zootécnicos.

O recurso a Brachiaria brizantha em regimes alimentantes para coelhos pode ser uma

solução possível para países tropicais onde subsistam carências de consumo de proteína de

origem animal, como é o caso de Angola e da Província de Cabinda. Neste país, a

Brachiaria brizantha existe em abundancia é de fácil produção, o que permite reunir

condições que possibilitam a produção de coelhos, em sistemas produtivos tradicionais ou

mais intensivos.

Será interessante no futuro, estudar a digestibilidade da Brachiaria brizantha, em

diferentes estados de crescimento vegetativos. Assim como, recorrer à incorporação de

matérias-primas tropicais mais proteicas, como é o caso do Cajanus cajan, também

conhecido como ervilha de angola e também alimentos energéticos como a mandioca, para

formulação de regimes alimentares.

O estudo de diferentes percentagens de incorporação de BB em consociação com

uma leguminosa tropical, como por exemplo, a Stylozanthes, pode ser uma solução com

bons resultados. Para caracter mais específico, estudos in situ em condições tropicais serão

também uma importante contribuição para o conhecimento da Brachiaria brizantha na

nutrição dos coelhos.
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ANEXO I - COMPOSIÇÃO DO SUBSTRACTO DE SEMENTEIRA
Declaration - Pindstrup Plus Orange ®
Screening 0-6 mm

0-10 mm

0-20 mm

pH 5,5 (if irrigation water has high content of bicarbonate or for plants which demand a low pH)

6,0 (for most crops or if irrigation water has a low content of bicarbonate)

Dry matter content 55-75 gram/liter
NPK fertilizer per

m3 1,0 kg per m3

Micro fertilizer per
m3 50 gram per m3

EC, Dutch standard app. 1,0

Wetting agent 100 ml per m3Fon te : h t tp :// www .pi nd s t rup .co m/p rofe s siona l/p r od u kt l i ste /? t x_co m me r ce _pi1 %5 Bs howU id%5 D = 1 0 1 & tx_co m me rce _ pi1 %5 Bca tU id %5 D = 3 2 & c Ha s h= d d 0 2 7 4 5 c2 8 6 e 5 f0 fd 6 0 c8 6 c3 bf6 1 d 5 5 1
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ANEXO II – EXEMPLO DE FICHA DE REGISTO DA EXPLORAÇÃO
ANO

Nº do
Animal

Nome
do

Animal

Data da
Cobrição

Macho
Data da
Parição

Nº
de

Crias
Mortalidade

Sobrevivência
ao Desmame

2012 1
2
3
4
5

2013 1
2
3
4
5

2014 1
2
3
4
5

Observações Gerais

2012 2013 2014
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5


