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RESUMO
Embora o hábito da cecotrofia seja conhecido, dados detalhados acerca desta prática são
escassos, necessitando de maior subsídio na literatura. Neste sentido, o objetivo deste
estudo foi avaliar o período de excreção, a quantidade de cecotrofos produzidos, e as
características da cecotrofia em coelhos em diferentes fases do crescimento alimentados
com rações a base de feno de alfafa. Para tal, conduziu-se ensaio biológico com 21
coelhos da raça Nova Zelândia, alojados em galpão próprio para cunicultura em gaiolas
individuais 50x50cm. A alimentação foi com ração farelada ad libitum contendo 30% de
feno de alfafa na sua composição. Para realizar a coleta dos cecotrofos cada animal
recebeu um colar circular durante 24h em quatro períodos diferentes: 42, 49, 56, e 63 dias
de idade. Os animais foram observados a cada 4h, sendo então verificada a presença de
cecotrofia bem como a quantidade excretada. Os dados foram anotados, tabulados e
organizados em planilhas de acordo com os resultados obtidos. Percebeu-se que os
animais estudados com a idade de 42 dias realizaram a excreção dos cecotrofos em todos
os horários do dia. Já com o aumento da idade dos mesmos, esta se concentrou nos
horários noturnos e matinais. Verificou-se também que a medida que o animal se
aproxima da idade adulta, bem como aumenta sua massa corporal, a quantidade de
cecotrofos produzidos aumenta. Percebeu-se que a massa dos cecotrofos em coelhos na
fase de crescimento aumenta de acordo com o passar do tempo e concentra-se nos
horários mais calmos e frescos do dia como manhã e noite.
Palavras-chave: Cecotrofia, comportamento animal, cunicultura
ABSTRACT
Although the habit of cecotrophy is known, detailed data about this are scarce, requiring
more subsidies in the literature. In this sense, the aim of this study was to evaluate the
excretion period, the amount of cecotrophs produced, and the characteristics of
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cecotrophy in growing rabbits in different phases. For this, a biological assay was
conducted with 21 New Zealand rabbits housed in individual cages 50x50cm. The feed
with 30% alfalfa hay in composition was offered ad libitum. To collect the cecotrophs,
each animal received a circular collar for 24 hours in four different periods: 42, 49, 56,
and 63 days of age. The animals were observed every 4 hours, and the presence of
cecotrophy was verified as well as the quantity excreted. The data were annotated,
tabulated and organized according to the results obtained. It was observed that the animals
studied at the age of 42 days performed excretion of cecotrophs at all times of the day.
As their age increased, they concentrated on night and morning schedules. It has also been
found that as the animal approaches adulthood as well as increases its body mass, the
amount of cecotrophs produced increases. It has been observed that the mass of
cecotrophs in rabbits in the increases with time and focuses on the cooler and cooler hours
of the day such as morning and evening.
Key words: Animal behavior, cecotrophy, rabbit breeding

RESUMEN
Aunque el hábito de la cecotrofia sea conocido, datos detallados acerca de esta práctica
son escasos, necesitando de mayor subsidio en la literatura. En este sentido, el objetivo
de este estudio fue evaluar el período de excreción de cecotrofos, la cantidad producida,
y las características de la cecotrofia en conejos en diferentes fases de crecimiento
alimentados con dietas a base de heno de alfalfa. Para ello, se llevó a cabo un ensayo
biológico con 21 conejos de la raza Nueva Zelanda, alojados en un galpón propio para
cunicultura en jaulas individuales de 50x50cm. La alimentación fue con ración no
peletizada ad libitum conteniendo 30% de heno de alfalfa en su composición. Para realizar
la recolección de los cecotrofos cada animal recibió un collar circular durante 24h en
cuatro períodos diferentes: 42, 49, 56, y 63 días de edad. Los animales se observaron cada
4 horas y se verificó la presencia de cecotrofia así como la cantidad excretada. Los datos
fueron anotados, tabulados y organizados en hojas de cálculo de acuerdo con los
resultados obtenidos. Se percibió que los animales estudiados a la edad de 42 días
realizaron la excreción de los cecotrofos en todos los horarios del día. Con el aumento de
la edad de los mismos, ésta se concentró en los horarios nocturnos y matinales. Se verificó
también que a medida que el animal se acerca a la edad adulta, así como aumenta su masa
corporal, la cantidad de cecotrofos producidos aumenta. Se percibió que la masa de los
cecotrofos en conejos en la fase de crecimiento aumenta de acuerdo con el paso del tiempo
y se concentra en los horarios más calmos y frescos del día como mañana y noche.
Palabras clave: Cecotrofia, comportamiento animal, cunicultura
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entre os dados também pode ter ocorrido
pelos diferentes fatores extrínsecos,

Nº de coelhos que realizaram a cecotrofia

como a alimentação.

25

20
56 dias
49 dias
63 dias

15

10
42 dias
5

0

00 às 4h

4 às 8h

8 às 12h

12 às 16h

16 ás 20h

20 às 00h

Horas (h) do dia
Figura 1 – Horários observados de excreção de cecotrofos de coelhos alimentados com rações à base de
feno de alfafa em diferentes idades.
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Figura 2 - Quantidade de cecotrofos produzida em função da massa do coelho

A produção de cecotrofos em

cecotrofia inicia na terceira semana de

função da idade está expressa na Figura
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que muitos trabalhos não citam a idade
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Figura 3- Massa de cecotrofos de coelhos em função da idade

que com 63 dias a massa média de

Conclusão

cecotrofos excretados foi de 80g.
Conclui-se que a massa dos
cecotrofos em coelhos na fase de

Referências bibliográficas

crescimento aumenta de acordo com o
passar do tempo. Quanto ao período de
excreção verificou-se que animais com
até 42 dias de idade realizaram a
excreção dos cecotrofos em todos os
horários observados do dia.

Já o

aumento da idade dos mesmos acarretou
na concentração do hábito em horários
noturnos e matinais. Ainda constatou-se

ALVES, R. J. P. M. A cenoura de
refugo e a sua utilização pelo coelho.
57p. Dissertação (Mestrado em
Engenharia Zootécnica) – Universidade
Técnica de Lisboa, Lisboa, 2013.
ALVES FERREIRA, F. N.; FERREIRA,
W. M.; MOTA, K. C. N. et al. Avaliação
nutricional do bagaço de cana-de-açúcar
enriquecido com vinhaça em dietas para
coelhos
em
crescimento. Revista
Caatinga, v.28, n.4, p.217-226, 2015.

25

Revista Brasileira de Cunicultura, v. 13, abril de 2018 – Disponível em:
http://www.rbc.acbc.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=96_

____________________________________________________________________
ARRUDA, A. M. V.; PEREIRA, E. S.;
MIZUBUTI, I. Y. et al. Importância da
fibra na nutrição de coelhos.
Semina:Ciências Agrárias, v.24, n.1,
p.181-190, 2003.
CARABAÑO, R.; PIQUER, J. The
digestive system of the rabbit. In: DE
BLAS, J. C.; WISEMAN, J. The
nutrition of the rabbit. Cambridge:
CAB International, 1998, p. 1-16.
CARABAÑO, R.; PIQUER, J.; MENO
YO, D.; et
al.
The digestive system of the
rabbit. In: DE BLAS, C. and WISEMA
N, J. Nutrition of the rabbit. Oxfords
hire: CABI. Publishing, 2010. p. 1-18.

animal.
Revista
Brasileira
de
Zootecnia, v.35, n.4, p.1696-1704,
2006.
GIDENNE, T.; LEBAS, F. Evolution
circadienne du contenu digestif chez le
lapin en croissance: Relation avec la
caecotrophie. In WORLD RABBIT
CONGRESS, Proceedings… 3., 1984.
LEBAS, F.; LAPLACE, J. P., 1974 Note
sur l’excretion fécale chez le lapins.
Annales de Zootechnie 23, 577–581.
VARGA, M. Textbook of Rabbit Med
icine. 2. ed. New York: Elsevier, 2014.
494p.

COELHO, C. C. G. M. Utilização
digestiva de dietas semi-simplificadas
com fenos enriquecidos com vinhaça
para coelhos em crescimento. 66 p.
Dissertação (Mestrado em Zootecnia) –
Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, 2010.
DE PAULA, E.; FERREIRA, W. M.;
FERREIRA, F. N. A.; et al.
Digestibilidade e contribuição da
cecotrofia de coelhos alimentados com
ou sem óleo vegetal na dieta. Pubvet,
v.11, n.3, p.298-305, 2017.
FERNÁNDEZ, C.; MERINO, J.;
CARABAÑO, R. Effect of enzyme
complex supplementation on diet
digestibility and growth performance in
growing rabbits. In: LEBAS, F. (ed.)
Proceedings of the 6th World Rabbit
Congress, Toulouse, Vol. 1. Association
Française de Cuniculture, Lempdes,
France, pp. 163–166, 1996.
FERREIRA, V. P. A.; FERREIRA, W.
M.; SALIBA, E. O. S.; et al.
Digestibilidade, cecotrofia, desempenho
e rendimento de carcaça de coelhos em
crescimento alimentados com rações
contendo óleo vegetal ou gordura
26

