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SILVA, Anderson Luiz Nascimento da. Respostas fisiológicas e comportamentais de
caprinos em pastagem nativa no semi-árido paraibano. Patos, PB: UFCG, 2009,
(Dissertação – Mestrado em Zootecnia – Sistemas Agrossilvipastoris no Semi-árido).

RESUMO

O experimento foi conduzido nas instalações do Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR)
da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus de Patos, Paraíba, Brasil. O
objetivo foi avaliar a influência do ambiente sobre os parâmetros fisiológicos, hematológicos
e comportamental de caprinos F1 Boer x SRD terminados em pastagem nativa e submetidos a
diferentes níveis de suplementação. Foram utilizados 24 caprinos F1 Boer x SRD para
avaliação dos parâmetros fisiológicos e hematológicos e para avaliação da procura por água e
sombra foram utilizados 28 caprinos F1 Boer x SRD, não castrados com 120 dias de idade e
peso inicial de 15,52kg. Os animais foram identificados com coleiras, vermifugados e
distribuídos de forma aleatória em 4 níveis de suplementação (0,0, 0,5, 1,0, 1,5% do peso vivo
em MS). Foram avaliados os parâmetros ambientais, fisiológicos, hematológicos e a procura
por água e sombra. Em relação aos parâmetros ambientais e fisiológicos observou-se um
efeito significativo, com maior temperatura no turno da tarde. Não houve efeito de
tratamentos em relação aos parâmetros hematológicos. Em relação à procura por água houve
efeito em função da época e não dos tratamentos. Já na procura por sombra não verificou-se
efeito, nem para tratamentos nem para época. Os diferentes níveis de suplementação não
exercem efeito significativo sobre os parâmetros hematológicos e fisiológicos de caprinos F1
Boer x SRD, na região do semi-árido paraibano. A suplementação não altera a freqüência de
procura de água por caprinos F1 Boer x SRD terminados em pastagem nativa, mas estes
animais buscaram mais a água no mês de junho. Independentemente da suplementação e da
época a maior procura por água ocorreu pela manhã.
Palavras chave: caatinga, parâmetros ambientais, parâmetros fisiológicos, procura por
sombra, procura por água
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SILVA, Anderson Luiz Nascimento da. Physiological and behavior responses of goats in
native pasture on Semi-arid. Patos, PB: UFCG, 2009, (Dissertação – Mestrado em
Zootecnia – Sistemas Agrossilvipastoris no Semi-árido).

ABSTRACT
The experiment was carried out at experimental farm of Federal University of Campina
Grande (UFCG), Patos, Paraiba, Brazil. The objective of this study was to evaluate the
influence of environment on the physiological, blood and behavior responses of Boer goats
crossbreeds finished in native pasture under different supplementation levels. Twenty-four
Boer goats crossbreeds , non emasculated with 120 days old and an initial live body weight of
15.52 Kg, were used for evaluation of physiologic and blood responses and for evaluation and
to evaluate of the look for water and shade. The animals were properly identified. The
treatments were randomly assigned to the animals according to a completely random design
with 4 treatments (0.0, 0.5, 1.0 and 1.5% of live body weight on Dry matter) and six
replications (goats). The environmental parameters were determined. In relation to the
environmental and physiologic parameters a significant effect was observed, with larger
temperature on the afternoon period. There wasn’t effect of treatments to blood parameters.
Considering the look for water, there was effect in function of the time. Already in the search
for shade effect wasn’t verified, nor for treatments nor for time. The different supplementation
levels don't presented significant effect on the blood and physiological parameters of Boer
goats crossbreed in the Brazilian semi-arid. The supplementation doesn't alter the frequency
of search of water for Boer goats crossbreed finished in native pasture, but these animals
looked for more the water in the month of June. Independently of the feeding supplementation
level and of the time, the largest search for water happened in the morning.
Palavras chave: caatinga, environmental parameters, physiological responses, shade, water

