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“As nopaleas e cactos, nativas em 

toda a parte, entram na categoria das fontes 

vegetais, de Saint-Hilaire. Tipos clássicos 

da flora desértica, mais resistentes que os 

demais, quando decaem ao seu lado, 

fulminadas, as árvores todas, persistem 

inalteráveis ou mais vívidos talvez. 

Afeiçoaram-se aos regimes bárbaros; 

repelem os climas benignos em que 

estiolam e definham. Ao passo que o 

ambiente em fogo dos desertos parece 

estimular melhor a circulação da seiva 

entre os seus cladódios túmidos.” 

 

(Euclides da Cunha, 1897) 
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DESEMPENHO DE CABRAS LEITEIRAS ALIMENTADAS COM DIFERENTES 

ESPÉCIES DE CACTÁCEAS 

 

GÓES NETO, Pedro Etelvino de. DESEMPENHO DE CABRAS LEITEIRAS 

ALIMENTADAS COM DIFERENTES ESPÉCIES DE CACTÁCEAS. 2014. 53f. 

Dissertação (Mestrado em Produção Animal: Avaliação de Plantas Forrageiras) – 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Macaíba-RN, 2014 

 

Resumo: Objetivou-se com essa pesquisa avaliar a produção de cabras leiteiras 

alimentadas com diferentes espécies de cactáceas. Foram utilizadas cinco cabras 

pluríparas da raça Saanen, com nove semanas de lactação, e com peso vivo médio 

inicial de 50 kg ± 4 kg. Os animais foram distribuídos em delineamento experimental 

em quadrado latino (5x5), com 5 dietas experimentais e 5 períodos. Não foram 

verificadas diferenças (P>0,05) nos consumos de MS das dietas experimentais, obtendo 

valores médios de 2.251,84 g dia-1, 4,46 %PV e 118,91g kg0,75. Os teores de MS das 

dietas variaram de 50,55 a 55,92%, apresentando uma variação de no máximo 10% 

entre elas. Observou-se diferença significativa (P<0,05) do consumo de água via 

ofertada, entre as dietas com diferentes espécies de cactáceas. Os tratamentos contendo 

a Palma Orelha de Elefante e o Facheiro proporcionaram menores consumo de água, 

quando comparada à Miúda. Para produção de leite não houve diferença significativa 

(P>0,05) entre as dietas formuladas com as espécies de cactáceas, sendo a média dos 

tratamentos de 1,90 kg/dia. A análise de variância evidenciou diferença significativa 

(P<0,05) entre os tratamentos para produção de leite corrigida a 4% de gordura e 

produção de gordura. Houve efeito (P<0,05) das dietas com as diferentes cactáceas 

sobre a proteína bruta (PB) e lactose do leite. Todos os tratamentos com diferentes 

espécies de cactáceas podem ser utilizadas para caprinos leiteiros, tendo em vista ter 

proporcionado consumo de nutrientes suficientes para atender as exigências nutricionais 

para produção de leite, além de apresentar os teores da composição físico-química 

superiores aos níveis mínimos estabelecidos pela legislação vigente. 

 

Palavras-chave: cabras em lactação, Cereus jamacaru DC., Cereus squamosus, Opuntia 

stricta, Opuntia fícus indica Mill, Pilosocereus gounellei (A. Weber ex 

K. Schum.) Byl ex Rowl.) 
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PERFORMANCE OF GOATS DAIRY FED WITH DIFFERENT CACTUS 

SPECIES  

 

 

Abstract: The objective of this research was to evaluate the production of dairy goats 

fed different species of cactus. Pluriparous five Saanen goats were used, with nine 

weeks of lactation, and average live weight of 50 kg ± 4 kg. The animals were 

distributed in latin square design (5x5) with 5 diets and 5 periods. No differences 

(P>0,05) were observed in the DM of the experimental diets by getting average values 

of 2.251,84 g dia-1, 4,46 %PV e 118,91g kg0,75. The DM contents of the diets were 50,55 

to 55,92% by presenting a maximum variation of 10% between them. A significant 

difference (P<0,05) water consumption way tendered, between diets with different 

cactus species. The treatments cactus “Orelha de Elefante Mexicana” and Facheiro had 

lower water consumption compared to cactus “Palma Miúda. For milk yield no 

significant difference (P> 0,05) between diets formulated with cactus species, with an 

average of 1,90 kg/day treatments. The analysis of variance show a significant 

difference (P<0,05) among treatments for milk corrected to 4% fat and fat production. 

There was an effect (P<0,05) of the diets with different cactus on the crude protein (CP) 

and lactose in milk. All treatments with different cactus species can be used for dairy 

goats in view consumption have afforded sufficient to meet the nutritional requirements 

for milk nutrients, besides presenting the higher than levels of physical and chemical 

composition to minimum levels established by current legislation. 

 

Key-words: lactating goats, Cereus jamacaru DC., Cereus squamosus, Opuntia stricta, 

Opuntia fícus indica Mill, Pilosocereus gounellei (A. Weber ex K. Schum.) 

Byl ex Rowl.), 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

Caprinocultura leiteira e o Bioma Caatinga 

A adaptação dos caprinos à ampla variação de condições climáticas e de manejo, 

sua prolificidade, e capacidade de adaptação, fez com que eles apresentassem maior 

eficiência produtiva em relação a outros ruminantes e que conseguissem desenvolver, 

em regiões desfavoráveis, a produção animal, no qual outras espécies não responderiam, 

produtivamente, às expectativas (RIBEIRO & RIBEIRO, 2000). 

Com várias bacias leiteiras, a região do Nordeste brasileiro destaca-se como a 

maior detentora do rebanho caprino, com cerca de 90% (7.841.373 milhões de cabeças) 

do país (IBGE, 2012) e produz cerca de 67,0% do leite de cabra no país (IBGE, 2006).  

Logo, a atividade torna-se uma alternativa para o desenvolvimento rentável do 

semiárido nordestino, principalmente através dos programas de fortalecimento da 

agricultura familiar (HOLANDA JÚNIOR et al., 2008). 

Dentre os estados nordestinos, vale destacar os Estados do Rio Grande do Norte 

e da Paraíba, que detém as maiores produções de leite de cabra, respectivamente, 18.000 

e 10.000 litros de leite/dia (HOLANDA JÚNIOR et al., 2008). 

A caprinocultura leiteira é uma alternativa para geração de emprego e renda no 

campo, visto que, há um crescente interesse pela utilização do leite de cabra e seus 

derivados como alimento dotado de propriedades funcionais, em consonância com a 

atual tendência de alimentação saudável (OLALLA et al., 2009).  

O bioma da Caatinga está presente numa área de 844.453km², representando 69 

% da área total da região Nordeste (IBGE, 2004).  Araújo Filho & Crispim (2002) 

destacam a identificação de 12 tipos de Caatingas, com os dois modelos gerais: a 

Caatinga arbustiva-arbórea, dominante nos sertões, e a Caatinga arbórea, característica 

das vertentes e pés-de-serras e dos aluviões. As atividades pastoris tendem a ocupar o 

tipo arbustivo-arbóreo, enquanto a agricultura ocupa áreas antes restritas à Caatinga do 

tipo arbóreo. 

Essa região encontra-se predominantemente coberta por uma vegetação xerófila, 

com três estrados distintos: arbóreo, arbustivo e herbáceo, com plantas caducifólias que 

perdem suas folhas durante o período de estiagem (PEREIRA FILHO et al., 2010).   

 Em estudo da flora e vegetação da Caatinga, Rodal & Sampaio (2002) 

identificaram três características básicas: “A vegetação que cobre uma área grande e 

relativamente contínua no Nordeste do Brasil, submetida a um clima semiárido, 
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bordejada por áreas de clima mais úmido; plantas que apresentam características 

relacionadas à adaptação a deficiência hídrica (caducifólia, herbáceas anuais, 

suculência, acúleos e espinhos, predominância de arbustos e árvores de pequeno porte, 

cobertura descontínua de copas); e a vegetação com algumas espécies endêmicas a esta 

área semiárida.” 

Essas três características, segundo Sampaio (2010), são explicitamente relativas 

à vegetação, mas especificamente para a região de clima semiárido do Nordeste, e se 

fossem unicamente consideradas, esse gesto poderia resultar na exclusão de áreas sem 

adaptação à deficiência hídrica, e por outro lado, o relaxamento destas consideraria a 

Caatinga como um domínio. Dessa forma, “Caatinga” seria um termo regional, o que 

levaria a uma sobreposição das áreas de Caatinga e de semiárido. 

A utilização desse bioma na alimentação de ruminantes caracteriza-se pela 

abundância de alimentos no período das chuvas, com concentração média de 4 a 5 

meses do ano. Em contrapartida, há escassez de alimentos em quantidade e qualidade, 

durante o período de estiagem (7 a 8 meses do ano). De acordo com Gonzaga Neto et 

al., (2001), a Caatinga constitui-se na mais importante fonte de alimentação para os 

rebanhos desta região, chegando a participar em até 90% da dieta de caprinos e ovinos. 

No período de estiagem, os produtores buscam alternativas para suprir a falta de 

alimentos aos seus rebanhos. Em compensação, durante a “estação chuvosa” uma 

grande quantidade de biomassa nativa é desperdiçada em função da grande, rápida e 

curta disponibilidade de massa de forragem, além do pouco conhecimento, pelos 

produtores, de técnicas de conservação de forragem (SILVA et al., 2004).   

 De acordo com Araújo et al., (2010), após efetuar um levantamento das espécies 

vegetais da Caatinga utilizadas na alimentação de rebanhos, na região do Cariri 

Paraibano, constataram que 68,91% dos produtores rurais não armazenam alimentos 

para os animais. 

Os criadores vêm utilizando a Caatinga de forma empírica, sem o devido 

conhecimento do seu potencial produtivo, uso inadequado do solo e com pouca ou 

nenhuma preocupação ambiental (SILVA et al., 2004). A manipulação da vegetação e a 

redução da pressão de pastejo, a um nível de tolerância compatível com as condições 

limitantes, são métodos válidos para a viabilização da exploração pecuária da Caatinga, 

que depende da sua capacidade de suporte (ANDRADE et al., 2006). 

Um fator de empobrecimento e redução no porte da vegetação da Caatinga em 

níveis que podem levar a degradação quando associados a outras formas de pressão 
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antrópica são as altas taxa de lotação de caprinos (LEAL et al., 2003). Daí ser 

primordial que a exploração desse suporte forrageiro seja de forma compatível com o 

potencial de recuperação da vegetação (ANDRADE et al., 2006).  

Se tomadas as medidas adequadas referentes ao manejo pastoril, boa parte da 

vegetação pode ser trabalhada de forma sustentável (ARAÚJO FILHO et al., 2002). 

Logo, Pereira Filho et al., (2007) afirmam que a criação racional de caprinos é 

determinante para adequação das técnicas de manejo da vegetação da Caatinga e a 

correta utilização do seu potencial forrageiro garante, em última análise, a melhoria 

das condições de vida do homem do campo.  

 

Cactáceas nativas e exóticas 

Nos períodos de escassez de alimentos em regiões de semiárido do Nordeste 

brasileiro, algumas cactáceas nativas como o xiquexique (Pilosocereus gounellei (A. 

Weber ex K. Schum.) Byl ex Rowl.) e o mandacaru (Cereus jamacaru DC.) se 

sobressaem em relação a outras opções de forragem nativas e são utilizados nesses 

períodos como um dos principais suportes forrageiros dos ruminantes (SILVA et al., 

2013). Outra cactácea que se destaca, principalmente em regiões de serra, é o facheiro 

(Cereus squamosus). 

As cactáceas destacam-se das outras forrageiras pela eficiência do uso de água, 

ou seja, converter água em matéria seca (MS) baseado em seu mecanismo fotossintético 

especializado CAM (Crassulacean Acid Metabolism), essas abrem seus estômatos 

durante a noite e os mantêm fechados durante o dia. Por esta razão conseguem manter 

uma alta eficiência do uso da água, abrindo os estômatos apenas com as temperaturas 

mais baixas da noite. Isto minimiza a perda de água, já que água e dióxido de carbono 

possuem a mesma via de difusão. (TAIZ & ZEIGER, 1998).O mecanismo CAM das 

cactáceas possibilita a maximização do uso eficiente da água, produzindo 

continuamente forragem e prevenindo degradação de ecossistemas frágeis (BEN 

SALEM & NEFZAOUI, 2002). 

O xiquexique é uma cactácea colunar podendo atingir altura de até 3,75m, com 

diâmetro da copa variando de 1,45 a 3,27m (CAVALCANTI & RESENDE, 2007), com 

brotações basais desenvolvendo-se inicialmente em posição horizontal e posteriormente 

quase verticalmente, em forma de candelabro, contendo costelas com grande quantidade 

de espinhos. Desenvolve-se nas áreas mais secas da região semiárida nordestina, em 

solos rasos com baixa fertilidade, sobre rochas, se propagando e cobrindo extensas 
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áreas. Na distribuição das espécies de cactáceas na Caatinga, Taylor & Zappi (2002), 

classificaram o xiquexique como espécie exclusiva desse tipo de vegetação, com ampla 

distribuição geográfica.  

Silva et al., (2005) avaliando a utilização de 50% de inclusão de xiquexique na 

alimentação de vacas leiteiras encontraram em sua composição química os seguintes 

teores: MS (16,44%), PB (6,06%), EE (1,10%) FDN (39,86%), CHOT (76,43) e CNF 

(36,57%). 

Com relação ao mandacaru (Cereus jamacaru DC.), este se caracteriza como 

uma cactácea colunar bastante conhecida na Caatinga. Apresenta altura variando de 

3,75 a 6,54m com seu tronco ou caule principal desenvolvendo brotações laterais com 

número médio de 13,5 por planta, estreitando para o ápice, constituída de costelas com 

numerosos espinhos. Encontra-se em solos pedregosos, em cima de serras e 

individualmente as plantas dessas espécies são espaçadas com grandes distâncias na 

vegetação da Caatinga (CAVALCANTI & RESENDE, 2006) 

Utilizando o mandacaru na alimentação de borregos Morada Nova, Silva et al., 

(2010b) encontraram a seguinte composição para essa espécie: MS (27,51%), PB 

(8,62%), EE (1,21%), FDN (37,56%), FDA (30,37%), CHOT (76,16%), CNF (38,60%) 

e NDT (61,88%). Quando associada esta ao feno de sabiá ou flor de seda, encontraram 

consumos de matéria seca (g dia-1), que variaram de 667,88 à 632,57, além de ganho de 

peso (g dia-1) de 76,66 à 86,19, respectivamente. 

O facheiro (Cereus squamosus) é uma cactácea xerófila, robusta, ramificada, de 

cor verde-escura, armada de espinhos agudos; com flores grandes isoladas e altas 

(BARBOSA, 1998). Seu caule é suculento, carnoso e verde, com formato externo 

geralmente cilíndrico. Internamente, o caule apresenta cor amarelada, um parênquima 

armazenador de água e um cilindro vascular (tecido de transporte), responsável pela 

nutrição do vegetal, sendo constituído de líber e de lenho (GUIZZO, 1994).  

Avaliando a composição química e mineral de cactáceas do semiárido paraibano 

Germano et al., (1991) encontraram os seguintes valores para o facheiro: MS (8,21%) e 

PB (9,23%). Silva et al., (2010a) encontraram os seguintes valores para a composição 

química do facheiro: MS (6,24%), MO (78,91%), PB (7,62%), EE (1,44%), FDN 

(40,49%), FDA (23,71%), CHOT (69,85%), CNF (29,36%), NIDN (% N total) 

(22,14%), NIDA (% N total) (4,92), NDT (63,77%) e ED (2,81%).  Os fatores 

climáticos, idade da planta, época do ano, forma da retirada do espinho podem 

influenciar nos níveis desses nutrientes. 
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As cactáceas apresentam, de maneira geral, baixo conteúdo de MS, quando 

comparada a outras forrageiras. Portanto, o xiquexique e o mandacaru a exemplo de 

outras espécies de cactáceas necessitam ser ofertadas conjuntamente com alimentos 

fibrosos, a fim de elevar os teores de MS e fibra efetiva (FERREIRA, 2005).  

Com relação às cactáceas introduzidas no Nordeste brasileiro, a Palma forrageira 

é considerada a opção mais importante na pecuária leiteira no período seco (LIRA et al., 

2006). Esta pode ser encontrada em grandes áreas de regiões áridas e semiáridas do 

mundo. E tolerante à seca, apresenta grande produtividade e é uma planta rica em água 

e mucilagem (De Kock, 2001).  

A Palma forrageira é uma planta suculenta e bem adaptada a extremos 

climatológicos e condições edáficas. Sua elevada eficiência do uso da água 

(Metabolismo Ácido das Crassuláceas – CAM) a faz produzir mesmo em condições 

severas de seca (Ben Salem, 2011). Altas produções de biomassa de matéria verde 

(superiores a 160 t/ha/2anos) foram alcançadas nas condições do Nordeste em plantios 

adensados com fertilização orgânica-mineral (DUBEUX & SANTOS, 2005). 

Experimentalmente, produções anuais de aproximadamente 55 t de matéria seca/ha/ano 

em condições de sequeiro, foram observadas para Palma na região semiárida de 

Pernambuco (SANTOS et al., 2011). 

  Medeiros et al., (2011) mencionam novas estimativas de que esta cactácea seja 

cultivada por aproximadamente 250 mil famílias, perfazendo um total de 600.000 ha, 

apresentando-se como a de maior potencial de exploração dentre as culturas forrageiras 

xerófilas (OLIVEIRA JÚNIOR, 2009).  

A Palma forrageira (Opuntia e Nopalea) apresenta, em média, baixos teores de 

matéria seca (13,4%), extrato etéreo (2,07%), proteína bruta (6,2%), fibra de detergente 

neutro (27,8%) e fibra de detergente ácido (17,4%) (BATISTA et al., 2003). Entretanto, 

são consideráveis os teores de carboidratos totais (81,12 ± 5,9%), carboidratos não-

fibrosos (58,55 ± 8,13%) e matéria mineral (12,04 ± 4,7%), sendo a digestibilidade da 

matéria seca de 65 a 77,44%. Ademais, apresenta elevada palatabilidade e alto consumo 

voluntário (Ferreira et al., 2011). 

Moraes (2012) estudando o valor nutritivo de diferentes variedades de Palma 

forrageira resistentes à cochonilha do carmim encontrou os seguintes valores para a 

Palma Orelha de Elefante Mexicana – (Opuntia stricta) em sua composição química: 

MS (9,0%), MO (87,0%), PB (6,1%), FDN (24,0%) e FDA (10,7%). 
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Em função de seus baixos valores de FDN, a Palma forrageira necessita ser 

associada a uma fonte de fibra de alta efetividade para a manutenção normal do rúmen, 

a fim de prevenir desordens metabólicas (FERREIRA, 2005). Além disso, a Palma 

quando utilizada como alimento exclusivo pode resultar em baixas produções de leite, 

redução do teor de gordura, além de desenvolver distúrbios metabólicos nos animais, 

principalmente diarreia, devido ao baixo conteúdo em fibra (TEGEGNE et al., 2005). 

 Neste sentido, Souza Junior & Linhares (2008) verificaram que a mistura de 

Palma e concentrado conduz a um menor consumo de fibra, com consequente redução 

da ruminação e mastigação, sendo necessária a utilização de ingredientes fibrosos (feno, 

palhadas) para equilibrar a composição da ração.  

As altas concentrações de carboidratos solúveis presentes na Palma forrageira 

possibilita a incorporação de fontes de nitrogênio-não-protéico (NNP) objetivando 

elevar os valores de proteína na ração. Ferreira et al., (2011) consideram ainda como 

importante o fornecimento de uma fonte suplementar de proteína verdadeira em 

associação ao trinômio Palma - Fibra – NNP.  

Bispo et al., (2007) observaram aumentos lineares no coeficiente de 

digestibilidade da MS, MO (matéria orgânica) e CHOTs (carboidratos) com a inclusão 

da Palma em substituição do feno de capim elefante em dietas de ovinos.  Os autores 

concluíram que o uso de até 56% de Palma forrageira em substituição ao feno aumenta 

a ingestão e melhora o aproveitamento dos nutrientes em dietas para ovinos. 

O elevado teor de água da Palma forrageira é uma característica importante para 

regiões com escassez deste recurso, considerando que nas regiões semiáridas o 

suprimento de água pode sofrer limitações em quantidade e qualidade, inclusive para a 

espécie humana. Desta forma, a utilização de Palma forrageira na alimentação de 

ruminantes pode reduzir a necessidade de consumo deste nutriente para essas espécies, 

uma vez que a elevação do seu consumo pelos animais resulta em redução da ingestão 

de água (BEN SALEM et al., 1996; TEGEGNE et al., 2007). 

 

Consumo de nutrientes (alimentos e água) 

O consumo de alimento é essencial para avaliar uma determinada dieta, pois 

determina a resposta animal, através do nível de ingestão de nutrientes. Contudo se a 

dieta ofertada restringir o consumo alimentar, este limitará também o desempenho 

animal. O consumo de alimentos é regulado e limitado pelas exigências fisiológicas e 

metabólicas do animal (VAN SOEST, 1994). 
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O consumo voluntário de matéria seca (CMS, kg/dia) é uma importante variável 

que influencia o desempenho animal. Através dele, pode-se determinar a quantidade de 

nutrientes ingeridos e se obter, através de estimativas, a quantidade de produto animal 

elaborado (MERTENS, 1997; VAN SOEST, 1994).  

Mertens (1994) afirma que a ingestão de MS é controlada por fatores físicos, 

fisiológicos e psicogênicos. O fator físico refere-se à distensão física do rúmen-retículo, 

o fisiológico é regulado pelo balanço energético ou nutricional e a regulação 

psicogênica envolve o comportamento animal em resposta a fatores inibidores ou 

estimuladores no alimento ou ao manejo alimentar, que não são relacionados ao valor 

energético do alimento ou ao efeito de repleção. Por esta razão, tamanho e condição 

corporal, raça e “status” fisiológico e as características da dieta são fatores 

universalmente aceitos como determinantes do consumo voluntário. 

A fibra em detergente neutro (FDN) é um fator dietético bastante representativo 

do volume ocupado pelo alimento (VAN SOEST, 1994), sendo, portanto, inversamente 

relacionado à densidade energética. A FDN em dietas com elevada proporção de fração 

fibrosa preenche os espaços do rúmen-retículo, levando maior tempo do que os 

conteúdos celulares para deixar este compartimento utilizando-se de mecanismos de 

digestão, ruminação e passagem. 

Em relação as formas de aferir o consumo, Waldo (1970) enfatizou que o uso da 

UTM (unidade de tamanho metabólico) é mais eficaz para expressar a ingestão, pois é 

uma forma de expressar o metabolismo de energia como uma base de expressão do 

requerimento de mantença. Assim, a expressão da ingestão em uma mesma base 

(UTM), provém uma simples medida de ingestão como um múltiplo da mantença. 

Entretanto, revendo os mecanismos de controle da ingestão, mecanismos físico e 

fisiológico, verificou-se que a base do peso corporal (PV ou PV0, 75) consideradas 

apropriadas para expressar a ingestão, pode não ser a mesma para cada mecanismo. 

Silva et al., (2011) estudando o uso de cactáceas nativas associadas a feno de 

flor de seda e sabiá na alimentação de cabras leiteiras encontraram valores para o 

consumo de matéria seca em (g kg0,75) que variaram de 68,05 à 110,44 entre os 

tratamentos. Segundo Mertens (1994) a característica do alimento que tem maior 

impacto na modulação psicogênica da ingestão de alimentos é a palatabilidade. 

Em relação ao consumo de água, Bispo et al., (2007) observaram que, ao 

utilizarem níveis crescentes de Palma na alimentação de ovinos, a medida que 

aumentava o nível de Palma, diminuía o consumo de água bebida, corroborado por 
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Silva et al., (2010b) que ao utilizar 30% de cactácea (na composição da dieta total) na 

alimentação de borregos encontrou resposta semelhante. 

 

Composição físico-química do leite de cabra 

O leite caprino é um alimento de elevado valor nutricional, pois apresenta em 

sua composição química proteína de alto valor biológico, além de seu conteúdo mineral 

e vitamínico, ainda representando grande importância na alimentação humana pelas 

suas características de hipoalergenicidade e digestibilidade devido aos glóbulos de 

gordura diminuídos (HAENLEIN, 2004). 

Alguns constituintes do leite são quase sempre encontrados nas mesmas 

proporções, ao passo que outros há bastante variação. O constituinte mais variável é a 

gordura do leite, ao passo que a lactose e os minerais são menos, e o fator que mais 

contribui é a genética do animal seguido da alimentação. Outros fatores também podem 

contribuir como os fisiológicos e climáticos (FONSECA, 1993). 

Os fatores que mais influenciam na produção e composição do leite são: raça, a 

idade da matriz, ordem de parto, estágio da lactação, variabilidade genética individual e, 

principalmente, o manejo alimentar e da nutrição, particularmente quanto à quantidade e 

qualidade da dieta (SANZ SAMPELAYO et al., 2007).  

Ferreira & Queiroga (2003), utilizando três genótipos (Anglo Nubiano, Parda 

Alemã e British Alpine) encontraram que, valores médios de proteínas, lipídios, extrato 

seco total, cinzas e ácido láctico, sofreram influência significativa da raça.  

O período de lactação, assim como a raça representa um fator de variação nas 

características da composição do leite caprino. Ao avançar da curva de lactação há 

diminuição da quantidade de leite produzido, consequentemente no teor de lactose, com 

possível aumento na concentração, de gordura e proteína.  

Ferreira & Queiroga (2003), trabalhando com três genótipos (Anglo Nubiano, 

Parda Alemã e British Alpine), observaram que os valores médios de proteínas, lipídios, 

extrato seco total, sais sofreram influência significativa do período de lactação e do 

turno de ordenha, porém, esta mesma influência não foi verificada para os teores de 

lactose. 

Goetsch et al., (2001), avaliando o efeito da dieta na produção e composição do 

leite de cabras Alpinas, ressaltaram que o fator dieta tem efeito sobre os teores de 

gordura do leite, atribuindo uma relação direta com a ingestão e com o metabolismo 
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energético. Os principais fatores que modificam a composição da gordura são: a 

natureza da fonte lipídica e a fonte de fibras das dietas (MORAND-FEHR et al., 2000). 

Segundo Ferreira (2005) valores de CNF superiores a 44% na dieta, ou de FDN 

ou FDA inferiores a 25 e 17%, respectivamente, podem causar alterações no padrão de 

fermentação ruminal, e consequentemente diminuição na digestibilidade da fibra e no 

teor de gordura do leite. 

No Brasil, os requisitos mínimos de qualidade do leite de cabra, segundo a 

Instrução Normativa Nº 37 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Brasil, 2000), são os seguintes: 2,8% de proteína; 4,3% de lactose; 8,2% sólidos não 

gordurosos; e 0,7% de cinzas. O teor mínimo de gordura não é fixado, sendo admitidos 

valores inferiores a 2,9% mediante comprovação de que o teor médio de gordura de um 

determinado rebanho não atinge esse nível. 

Silva et al., (2011) trabalhando com cactáceas nativas associadas a fenos de flor 

de seda e sabiá na alimentação de cabras leiteiras não encontraram diferenças 

significativas entre os tratamentos para a composição físico-química do leite, porém 

todos os constituintes apresentaram-se com valores superiores ao mínimo permitido 

pela legislação vigente.  
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Resumo: Objetivou-se avaliar a utilização de cactáceas nativas e exóticas ao nível de 

50% na MS de inclusão na dieta total, sobre os consumos de matéria seca e de 

nutrientes por cabras leiteiras. Foram utilizadas 5 cabras Saanen pluríparas (50±4 kg) 

alocadas em quadrado latino latino (5x5), com 5 dietas experimentais e 5 períodos, de 

acordo com cactáceas fornecidas nas dietas, constando de cinco períodos de 17 dias, 

sendo 10 dias de adaptação e 7 para coleta de dados,  cinco tratamentos com 50% de 

uma das seguintes cactáceas: xiquexique, mandacaru, facheiro, Palma miúda e Palma 

orelha de elefante mexicana, mais feno de sabiá e concentrado. Não foram verificadas 

diferenças (P>0,05) nos consumos de MS das dietas experimentais, obtendo valores 

médios de 2.251,84 g dia-1, 4,46 %PV e 118,91g kg0,75. As dietas das cabras alimentadas 

com diferentes espécies de cactáceas diferiram entre si (P<0,05) para o consumo de PB, 

expressos em g dia-1, %PV e g kg0,75. A dieta contendo a Palma Orelha de Elefante 

apresentou menor consumo de PB, quando comparada as dietas contendo o Xiquexique 

e o Mandacaru. Os teores de PB das dietas experimentais variaram de 11,70 a 13,35%. 

Não houve diferença significativa (P>0,05) para o consumo de água via alimento, 

apresentando valor médio de 7.050,19 g dia-1. Observou-se diferença significativa 

(P<0,05) do consumo de água via ofertada, entre as dietas com diferentes espécies de 

cactáceas. Os animais alimentados com Palma Orelha de Elefante e o Facheiro  

apresentaram menores consumo de água, quando comparada a Palma Miúda. Logo, 

todas as dietas com diferentes espécies de cactáceas podem ser utilizadas para caprinos 

leiteiros, tendo em vista ter proporcionado consumo de nutrientes suficientes para 

atender as exigências nutricionais para produção de leite. 

 

Palavras-chave: cabras em lactação, Cereus jamacaru DC., Cereus squamosus, Opuntia 

stricta, Opuntia fícus indica Mill, Pilosocereus gounellei (A. Weber ex K. Schum.) Byl 

ex Rowl.) 
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NUTRIENT CONSUMPTION BY GOATS FED WITH DIFFERENT CACTUS 

SPECIES 

 

Abstract: This study aimed to evaluate the use of cactus native and exotic at the level 

of 50 % DM inclusion in the total diet on nutrient intake of dairy goats. Were used  5 

pluriparous Saanen goats ( 50±4 kg) allocated in latin square ( 5x5 ),with 5 diets and 5 

periods were used, according to cactus provided in the diets, consisting of five periods 

of 17 days and 10 days of adaptation and 7 for data collection, five treatments with 50% 

either of the following cactus: Xiquexique, Mandacaru, Facheiro, cactus “Palma Miúda”  

and cactus “Orelha de Elefante Mexicana”, more sabiá hay and concentrate.  No 

differences (P>0,05) were observed in the DM of the experimental diets , obtaining 

average values of 2.251,84 g day- 1, 4.46% and 118,91 PV- 1, g kg0 , 75 . The goats fed 

diets of different cactus species differed (P<0.05) for CP intake expressed as g/day - 1, % 

PV- 1 and g-1kg0 , 75. The diet containing cactus “Orelha de Elefante Mexicana”. showed 

lower CP intake compared diets containing Xiquexique and Mandacaru . CP content of 

the diets ranged from 11,70 to 13,35%. There was no significant difference (P>0,05) for 

water consumption via food, had a mean value of 7.050,19 g day-1. A significant 

difference (P<0,05) water consumption via supplied, between diets with different cactus 

species. The animals fed cactus “Orelha de Elefante Mexicana” and Facheiro had lower 

water consumption compared to cactus “Palma Miúda”. Therefore, all diets with 

different species of cactus can be used for dairy goats, in view of consumption have 

provided sufficient nutrients to meet the nutritional requirements for milk production. 

 

Key-words: lactating goats, Cereus jamacaru DC., Cereus squamosus, Opuntia stricta, 

Opuntia fícus indica Mill, Pilosocereus gounellei (A. Weber ex K. Schum.) Byl ex 

Rowl.), 

2.1 INTRODUÇÃO 

O semiárido nordestino caracteriza-se por apresentar elevadas temperaturas e 

baixas precipitações pluviométricas, interferindo na produção de forragem em 

quantidade e qualidade, principalmente no período seco do ano, ocasionando entressafra 

na produção animal. Desta forma a utilização de forragens adaptadas torna-se 

imprescindível. 
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 Segundo Silva et al., (2005), em determinadas regiões semiáridas do Nordeste 

brasileiro, as cactáceas nativas, ao lado de poucas alternativas alimentares, tem sido 

utilizadas nos períodos de secas prolongadas, como um dos principais suportes 

forrageiros para ruminantes. Também as cactáceas exóticas têm sido indicadas como 

forma de suprir alimentos para os animais, devido a sua rusticidade e relativa tolerância 

a seca, garantindo a sobrevivência de várias espécies de animais.  

As cactáceas destacam-se das outras forrageiras pela eficiência do uso de água, 

ou seja, converter água em matéria seca (MS), em virtude de em seu mecanismo 

fotossintético especializado MAC (Metabolismo Ácido Crassuláceo). Essas abrem seus 

estômatos durante a noite e os mantêm fechados durante o dia. Por esta razão, 

conseguem manter uma alta eficiência do uso da água, abrindo os estômatos apenas com 

as temperaturas mais baixas da noite. Isto minimiza a perda de água, já que H2O e CO2 

possuem a mesma via de difusão. (TAIZ & ZEIGER, 1998). 

O mecanismo CAM das cactáceas possibilita a maximização do uso eficiente da 

água, produzindo continuamente forragem e prevenindo degradação de ecossistemas 

frágeis (BEN SALEM & NEFZAOUI, 2002). 

Mesmo sendo as cactáceas consideradas como volumoso, estas apresentam de 

maneira geral, baixo conteúdo de MS, quando comparada a outras forrageiras. Portanto, 

o xiquexique (Pilosocereus gounellei (A. Weber ex K. Schum.) Bly. ex Rowl.)  e o 

mandacaru (Cereus jamacaru DC.) a exemplo de outras espécies de cactáceas 

necessitam ser ofertadas conjuntamente com alimentos fibrosos, a fim de elevar os 

teores de MS e fibra efetiva (FERREIRA, 2005).  

Silva et al., (2005) estudando sobre a utilização de 50% de inclusão de 

xiquexique na alimentação de vacas leiteiras encontraram em sua composição química 

os seguintes teores: MS (16,44%), PB (6,06%), EE (1,10%) FDN (39,86%), CHOT 

(76,43) e CNF (36,57%). 

Utilizando o mandacaru na alimentação de borregos Morada Nova, Silva et al., 

(2010) encontraram os seguintes valores de nutrientes dessa espécie: MS (27,51%), PB 

(8,62%), EE (1,21%), FDN (37,56%), FDA (30,37%), CHOT (76,16%), CNF (38,60%) 

e NDT (61,88%) quando associaram essa ao feno de sabiá ou flor de seda observaram  

consumos de matéria seca (g dia-1) que variaram de 667,88 à 632,57, além de ganho de 

peso (g dia-1) 76,66 à 86,19, respectivamente. 

Silva et al., (2011) estudando o uso de cactáceas nativas associadas a feno de 

flor de seda e sabiá na alimentação de cabras leiteiras encontraram valores para o 
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consumo de matéria seca em (g kg0,75) que variaram de 68,05 à 110,44 entre os 

tratamentos.  

A Palma forrageira é uma planta suculenta e bem adaptada a extremos 

climatológicos e condições edáficas. Sua elevada eficiência do uso da água a faz 

produzir mesmo em condições severas de seca (Ben Salem, 2011). Altas produções de 

biomassa (superiores a 160 t/ha/2anos) foram alcançadas nas condições do Nordeste em 

plantios adensados com fertilização orgânica-mineral (DUBEUX & SANTOS, 2005). 

A Palma forrageira (Opuntia e Nopalea) apresenta em média sua composição 

baixos teores de matéria seca (13,4%), extrato etéreo (2,07%), proteína bruta (6,2%), 

fibra de detergente neutro (27,8%) e fibra de detergente ácido (17,4%) (BATISTA et al., 

2003). Entretanto, são consideráveis os teores de carboidratos totais (81,12 ± 5,9%), 

carboidratos não-fibrosos (58,55 ± 8,13%) e matéria mineral (12,04 ± 4,7%), sendo a 

digestibilidade da matéria seca de 65 a 77,44%. Ademais, apresenta elevada 

palatabilidade e alto consumo voluntário (Ferreira et al., 2011). 

Moraes (2012) estudando o valor nutritivo de diferentes variedades de Palma 

forrageira resistentes à cochonilha do carmim encontrou os seguintes valores para a 

Palma Orelha de Elefante Mexicana – (Opuntia stricta) em sua composição química: 

MS (9,0%), MO (87,0%), PB (6,1%), FDN (24,0%) e FDA (10,7%). 

Em função de seus baixos valores de FDN, a Palma forrageira necessita ser 

associada a uma fonte de fibra de alta efetividade para a manutenção normal do rúmen, 

a fim de prevenir desordens metabólicas (FERREIRA, 2005). Além disso, a Palma 

quando utilizada como alimento exclusivo pode resultar em baixas produções de leite, 

redução do teor de gordura, além de desenvolver distúrbios metabólicos nos animais, 

principalmente diarreia, devido ao baixo conteúdo em fibra (TEGEGNE et al., 2005). 

 Neste sentido, Souza Junior & Linhares (2008) verificaram que a mistura de 

Palma e concentrado conduz a um menor consumo de fibra, com consequente redução 

da ruminação e mastigação, sendo necessária a utilização de ingredientes fibrosos (feno, 

palhadas) para equilibrar a composição da ração. 

Bispo et al., (2007) observaram aumentos lineares no coeficiente de 

digestibilidade da MS, MO (matéria orgânica) e CHOTs (carboidratos) com a inclusão 

da Palma em substituição do feno de capim elefante em dietas de ovinos.  Os autores 

concluíram que o uso de ate 56% de Palma forrageira em substituição ao feno aumenta 

a ingestão e melhora o aproveitamento dos nutrientes em dietas para ovinos. 
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O elevado teor de água da Palma forrageira é uma característica importante para 

regiões com escassez deste recurso, considerando que nas regiões semiáridas o 

suprimento de água pode sofrer limitações em quantidade e qualidade, inclusive para a 

espécie humana. Desta forma, a utilização de Palma forrageira na alimentação de 

ruminantes pode reduzir a necessidade de consumo deste nutriente para essas espécies, 

uma vez que a elevação do seu consumo pelos animais resulta em redução da ingestão 

de água (BEN SALEM et al., 1996; TEGEGNE et al., 2007). 

Visto a importância dos nutrientes das cactáceas, o consumo desses alimentos é 

essencial para avaliar a dieta, pois determina a resposta animal, através do nível de ingestão 

desses nutrientes. Contudo se a dieta ofertada restringir o consumo alimentar, este limitará 

também o desempenho animal.  

  Diante do exposto, objetivou-se avaliar o consumo de nutrientes em cabras 

leiteiras alimentadas com diferentes espécies de cactáceas. 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Campo Experimental e de Produção de 

Cruzeta, pertencente à Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte-S/A 

-EMPARN, no período de 25 de outubro de 2013 a 17 de janeiro de 2014. O Município 

de Cruzeta está localizado na microrregião Seridó do Rio Grande do Norte e tem como 

coordenadas geográficas de posição 6º 26’ de latitude sul e 36º 35’ de longitude oeste de 

Greenwich e 230 m de altitude média. As médias de temperatura e umidade relativa do 

ar e total de precipitação pluvial no período experimental foram de 28,4ºC; 54,75% e 

99,2mm, respectivamente (INMET, 2013-2014). 

Foram utilizadas cinco cabras pluríparas da raça Saanen, com nove semanas de 

lactação, e com peso vivo médio inicial de 50 kg ± 4 kg. Os animais foram distribuídos 

em delineamento experimental quadrado latino (5x5), com 5 dietas experimentais e 5 

períodos. O experimento foi executado em aprisco com piso de cimento, constituído de 

cinco baias medindo cada uma 1,40 m de largura por 3 m de comprimento, com cercas 

divisórias de madeira e área coberta de telha cerâmica. Os comedouros (tambor plástico 

com capacidade de 50 kg) para as rações, e bebedouros (balde plástico com capacidade 

de 9,0 L) foram individuais e localizados externamente à baia. A pesquisa teve duração 

de 85 dias, com cinco períodos experimentais consecutivos de 17 dias, sendo 10 dias de 

adaptação e 7 dias de coleta para cada período. As pesagens dos animais foram 
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realizadas no início e final do período de adaptação e, a cada 17 dias, até o final do 

experimento. As dietas foram formuladas para atender às exigências de produção de 

leite diário de 2,0 kg, considerando cabras de 50 kg de peso médio de acordo com os 

requerimentos nutricionais do NRC (2007). 

 As cactáceas nativas foram colhidas em área de Caatinga e transportadas 

semanalmente para o experimento, onde diariamente os espinhos do xiquexique, 

mandacaru e facheiro foram eliminados com lança-chamas a gás butano, e 

posteriormente, procedida a trituração em máquina forrageira. Os cladódios das Palmas 

foram colhidos de plantas cultivadas e irrigadas, sendo a Palma (Nopalea cochenillifera 

Salm-Dyck) em Cruzeta e a Palma (Opuntia stricta ) transportada do município de 

Pedro Avelino-RN. Os cladódios de Palma no momento do arraçoamento animal foram 

cortados manualmente com faca. O feno de sabiá foi preparado a partir da coleta das 

folhas e talos tenros das plantas, posteriormente trituradas em máquina forrageira e 

distribuídas em camadas de 10 cm no secador solar. A composição química dos 

ingredientes são apresentadas na Tabela 1. 

Os tratamentos, definidos com base na matéria seca, foram compostos por: 47,33 

a 50,12% de uma cactácea (xiquexique, mandacaru, facheiro, Palma miúda e Palma 

orelha de elefante mexicana) + 18,8 a 19,8% de feno de sabiá + 31,1 a 32,9% de 

concentrado, sendo este, constituído de 60% de farelo de milho, 33,33% de farelo de 

soja, e 6,66% de mistura mineral recomendado para cabras em lactação (Tabela 2).  

 

Tabela 1. Composição química dos ingredientes das dietas experimentais. 

 
ALIMENTO 

Nutriente 

(%)* 
Xiquexique Mandacaru Facheiro 

Palma 

Miúda 
OEM 

Feno 

de 

Sabiá 

Milho 

desintegrado 

Farelo 

de Soja 

MS 15,00 20,88 15,26 12,83 10,34 83,77 90,39 90,70 

MO 81,14 85,18 82,52 82,92 79,71 93,60 96,14 92,15 

PB 7,41 8,20 5,41 7,92 4,94 13,03 9,45 47,00 

EE 1,62 1,62 2,05 1,84 2,00 2,28 3,51 2,56 

FDN 42,12 44,30 44,61 35,01 39,42 51,34 13,56 12,03 

FDA 28,10 32,47 38,91 14,86 12,18 32,42 4,39 10,66 

CHOT 72,11 75,37 75,05 73,15 72,77 80,27 83,18 42,59 

CNF 34,28 34,59 30,19 47,45 38,07 16,11 74,62 33,55 
*% da matéria seca; MO = matéria orgânica; PB = proteína bruta; EE = extrato etéreo; FDN = fibra em 

detergente neutro; FDA = fibra em detergente ácido; CHOT = carboidratos totais; CNF = carboidratos 

não fibrosos. 
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A alimentação foi oferecida duas vezes ao dia, à vontade, às 07:00hs (50%) e 

16:00hs  (50%), constituindo-se da mistura de uma cactácea, feno de sabiá, farelo de 

milho, farelo de soja e mineral na forma de dieta completa e, para manter as proporções 

percentuais dos diferentes alimentos nas dietas experimentais foi permitida sobras de 

10% do total da matéria seca. Previamente ao início da pesquisa, todas as cabras foram 

vermifugadas e vacinadas contra a raiva e clostridiose; seguida da adaptação das 

mesmas às dietas, introduzindo-se as cactáceas na mistura com feno de sabiá, mais 

farelo de milho, farelo de soja e mineral, em quantidades crescentes até alcançar as 

proporções estabelecidas nos tratamentos experimentais. 

As amostras para análises laboratoriais foram coletadas semanalmente no período 

de adaptação e diariamente no período de coleta, sendo constituídas de xiquexique, 

mandacaru, facheiro, Palma miúda, Palma gigante, feno de sabiá, milho e soja bem 

como pelas sobras de cada animal, amostrados diariamente, para obtenção de amostra 

Tabela 2. Composição percentual das dietas experimentais e Composição química das 

dietas experimentais, com base na matéria seca. 

Ingredientes 
Tratamentos 

T1 T2 T3 T4 T5 

Xiquexique 49,89 
    

Mandacaru 
 

47,85 
   

Facheiro 
  

50,12 
  

Palma miúda 
   

47,33 
 

Palma gigante 
    

48,60 

Feno de sabiá 18,90 19,68 18,78 19,79 19,50 

Milho desintegrado 18,96 19,71 18,88 20,07 19,37 

Farelo de soja 10,23 10,65 10,20 10,71 10,48 

Mistura mineral 2,02 1,91 2,02 2,11 2,06 

Nutrientes (%)*      

MS 25,68 34,64 25,97 23,49 18,99 

MO  85,83   87,94  86,49   86,93   85,27 

PB 12,76 13,35 11,74 13,26 11,70 

EE 2,17 2,19 2,38 2,30 2,36 

FDN 34,66 35,24 34,81 30,54 32,86 

FDA 32,55 30,66 32,73 18,85 14,20 

CHOT 71,28 72,79 72,74 71,77 71,60 

CNF 37,73 38,00 35,67 44,22 39,61 

*% da matéria seca; MO = matéria orgânica; PB = proteína bruta; EE = extrato etéreo; FDN = fibra em detergente 

neutro; FDA = fibra em detergente ácido; CHOT = carboidratos totais; CNF = carboidratos não fibrosos. 
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composta por período experimental. Essas amostras após pré-secadas em estufa de 

ventilação forçada a 55ºC, preparadas e acondicionadas foram analisadas quanto aos 

teores de MS, MM, PB, EE, FDN, FDA (SILVA & QUEIROZ, 2002). Os CHT serão 

determinados pela fórmula proposta por Sniffen et al., (1992), e os CNF segundo 

Mertens (1997).  

Os dados foram submetidos à análise de variância e comparação das médias pelo 

teste Tukey, utilizando-se o programa SAEG (Sistemas de Análises Estatísticas e 

Genéticas) versão 8.0. 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 3 estão apresentados os dados de consumo de matéria seca e consumo 

de água. Não foram verificadas diferenças (P>0,05) nos consumos de MS das dietas 

experimentais, obtendo valores médios de 2.251,84 g dia-1, 4,46 %PV e 118,91g kg0,75.  

Os elevados consumo de MS nas dietas experimentais pode estar relacionado ao 

fato destas apresentarem baixo teor de fibra em detergente neutro e elevado teor de 

carboidratos não-fibrosos (Tabela 2), o que contribuiu para a melhoria dos parâmetros 

digestivos. Visto que, todas as dietas apresentaram baixos teores de FDN (30,5 a 

35,2%), mas dentro do limite mínimo de 25% de fibra na dieta, necessária para 

produção e saúde do animal (Mertens, 1997). 

Tabela 3. Consumo de matéria seca (CMS), consumo de água via alimento (CAA), consumo de água via 

ofertada (CAO), consumo total de água (CTA), de cabras alimentadas com diferente espécies 

de cactáceas. 

 Cactáceas 

 

Xiquexique Mandacaru Facheiro 
Palma 

Miúda 
OEM 

CV 

(%) 
Variável 

     

 

      

 

CMS (g dia-1) 2602,46 2382,70 1967,58 2241,38 2065,07 18,25 

      

 

CMS (%PV)  5,11 5,10 3,84 4,31 3,96 18,76 

      

 

 CMS (g kg0,75)  136,78 133,15 102,75 115,62 106,25 18,39 

CAA (g dia-1)  8.435,88 4.806,14 6.469,82 8.346,97 7.193,15 26,17 

       

CAO (g dia-1) 5.278,80ab 6.390,40ab 4.573,20b 7.584,00a 4.311,20b 23,61 

       

CTA (g dia-1) 13.714,68ab 11.196,54b 11.043,02b 15.930,97a 11.504,35ab 18,35 

Médias seguidas de letras distintas nas linhas diferem (P<0,05) pelo teste Tukey. 
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 Beltrão Filho (2008) ao substituir 100% do milho por Palma forrageira, 

representando 27,6% MS da dieta total, na alimentação de cabras leiteiras observou 

CMS 2,3 kg/dia, valor próximo ao encontrado neste trabalho.  

 Pesquisando sobre o xiquexique em substituição a silagem de sorgo na 

alimentação de vaca leiteiras, Silva et al., (2005) apresentaram CMS de 135,83 g kg0,75, 

ao nível de 50% de substituição, valor próximo ao apresentado no presente trabalho para 

a dieta contendo 49,9% de xiquexique, que foi de  136,78 g kg0,75. De acordo com Ben 

Salem et al., (1996) relataram a utilização de 55% da MS do nível de participação de 

cactácea em uma dieta.  

Não houve diferença significativa (P>0,05) para o consumo de água via 

alimento, apresentando valor médio de 7.050,19 g dia-1. A falta de resposta significativa 

pode ser provavelmente em consequência do elevado CV (26,2%).  

Observou-se diferença significativa (P<0,05) do consumo de água via ofertada, 

entre as dietas com diferentes espécies de cactáceas. As dietas contendo a Palma Orelha 

de Elefante e o Facheiro apresentaram menores consumo de água, quando comparada a 

Palma Miúda. Este menor consumo de água via ofertada é de fundamental importância, 

visto que, a água é um fator limitante no semiárido nordestino. Silva et al. (2011) 

avaliando os consumos de nutrientes em cabras da raça Saanen alimentadas com as 

cactáceas nativas Mandacaru e Xiquexique, também obtiveram diferença significativa 

para o consumo de água via ofertada. Beltrão filho (2008) ressaltou que ao substituir o 

milho pela Palma forrageira o consumo de água reduziu linearmente, sendo explicado 

pelo alto teor de umidade da cactácea, corroborando com Ben Salem et. al., (1996) e 

Tegegne et. al., (2007) no qual, ressaltaram a redução do consumo de água em 

experimentos com Palma forrageira na alimentação de ovinos.   

Houve diferença significativa (P<0,05) para o consumo total de água (CTA). As 

cabras alimentadas com a dieta à base de Palma Miúda apresentaram maior CTA, 

quando comparada às dietas com Mandacaru e Facheiro. O consumo de água total 

variou de 11.043,02 a 15.930,97 (g dia-1). De acordo com Teixeira (2001), o consumo 

de água por caprinos é bastante variável, sendo que uma cabra em lactação com elevada 

produção de leite pode consumir cerca de 15L de água/dia. Costa et al. (2009) 

reportaram que houve menor consumo de água por cabras em lactação que receberam 

rações com maiores teores de Palma forrageira “in natura” em substituição ao fubá de 

milho, sem prejuízos à produção de leite. Tendo em vista a quantidade de água 

necessária para atender as exigências desse nutriente para cabra em lactação, destaca-se 
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a importância do uso das cactáceas como uma importante fonte de água, principalmente 

em regiões onde a disponibilidade de água é um fator limitante para a produção animal. 

Na Tabela 4, estão apresentados os consumos de matéria orgânica (CMO), proteína 

bruta (CPB), fibra em detergente neutro (CFDN) e fibra em detergente ácido (CFDA). 

Não houve diferença significativa (P>0,05) entre as dietas experimentais para o 

consumo de MO, com médias de 1.922,75 g dia-1, 3,82 %PV e 101,65g kg0,75. 

Comportamento semelhante foi obtido por Silva et al. (2005) para consumo de MO com 

vacas leiteiras alimentadas com até 50% de Xiquexique, com base na MS. A ausência 

de diferença significativa para o CMO pode ser explicado em parte pelo comportamento 

semelhante para o consumo de MS. Silva et al. (2011), encontraram consumo de MO 

que variaram de 997,97 a 1.659,04 g dia-1, para cabras leiteiras alimentadas com 

diferentes associações de cactáceas (Xiquexique e Mandacaru) e fenos resultados  

Tabela 4. Consumos de matéria orgânica (CMO), proteína bruta (CPB), fibra em detergente neutro 

(CFDN) e fibra em detergente ácido (CFDA), expressos em g dia-1, % de PV e unidade de 

tamanho metabólico (g kg0,75)  de cabras alimentadas com diferente espécies de cactáceas.  

 Cactáceas 

 

xiquexique mandacaru facheiro 
Palma 

miúda 
OEM 

CV 

(%) 

Variável 
     

 

     

 

CMO (g dia-1) 2.202,33 2.105,07 1.689,77 1.941,10 1.675,50 12,70 

      

 

CMO (%PV)  4,33 4,50 3,29 3,73 3,26 16,26 

      

 

 CMO (g kg0,75)  115,50 117,50 87,98 100,08 87,18 15,60 

CPB (g dia-1) 352,83 a 340,70 a 261,31 ab 302,66 ab 231,41 b 17,39 

       

CPB (%PV)  0,69 ab 0,73 a 0,51 bc 0,58abc 0,46c 18,41 

       

 CPB (g kg0,75)  
18,51a 19,08a 13,68ab 15,59ab 12,15b 

17,39 

CFDN (g dia-1) 787,32 761,95 652,47 653,75 640,25 21,82 

       

CFDN (%PV)  1,55 1,62 1,27 1,27 1,25 21,95 

       

 CFDN (g kg0,75)  41,24 42,32 33,93 34,03 33,27 21,73 

CFDA (g dia-1) 468,05a 518,92a 453,01a 307,71b 281,79b 17,43 

      

 

CEE (g dia-1) 66,35 56,43 55,81 56,01 49,04 13,56 
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inferiores ao desta pesquisa. 

As cabras alimentadas com diferentes espécies de cactáceas apresentaram 

diferenças entre si (P<0,05) para o consumo de PB, expressos em g dia-1, %PV e g 

kg0,75. A dieta contendo a Palma Orelha de Elefante apresentou menor consumo de PB, 

quando comparada as dietas contendo o Xiquexique e o Mandacaru. Os teores de PB 

das dietas experimentais variaram de 11,70 a 13,35% (Tabela 2). Silva et al., (2011) 

estudando a inclusão de 30% de cactáceas associada a feno de flor de seda ou sabiá na 

dieta de cabras encontrou consumo médio de PB 285,75 g dia-1 valores abaixo do 

presente estudo que encontrou 297,8 g dia-1. Diferenças no consumo de PB são 

esperadas, em decorrência das variações no consumo de MS. Assim, o maior consumo 

de PB na dieta contendo xiquexique pode ser explicado pela maior ingestão de MS.  

Para a dieta contendo Palma Orelha de Elefante Mexicana, no entanto, a não 

equiparação no consumo de PB com as demais dietas ocorreu provavelmente pelo baixo 

consumo de matéria seca, em valores absolutos, uma vez que os animais não 

demonstraram boa aceitabilidade. Segundo Mertens (1994) a característica do alimento 

que tem maior impacto na modulação psicogênica da ingestão de alimentos é a 

palatabilidade. 

Para a dieta contendo Palma Orelha de Elefante Mexicana, no entanto, a não 

equiparação no consumo de PB com as demais dietas ocorreu provavelmente pela maior 

seleção do concentrado e feno de sabiá em detrimento a Palma Orelha de Elefante 

Mexicana, na dieta total, uma vez que os animais não demonstraram boa aceitabilidade, 

além de apresentar menor consumo de MS.  

Não houve diferença significativa (P>0,05) para os consumos de FDN em g dia-

1, %PV e g kg0,75, apresentando valores médios de 699,15; 1,39 e 36,96, 

respectivamente. Estes resultados podem está relacionado com a quantidade de 

participação do feno de sabiá que variou muito pouco nas dietas experimentais, que foi 

de 18,9 a 19,9% e com isso ter favorecido baixa variação de FDN nas dietas (30,54 a 

35,24%). Segundo o NRC (2001), a capacidade máxima de ingestão de FDN para vacas 

em lactação deve ser de 1,2% do PV, para não interferir no consumo de MS. Apesar da 

média de consumo de FDN ter sido superior 1,2% do peso vivo do animal, parece não 

ter influenciado negativamente no consumo de MS das dietas experimentais. Segundo 

CCHOT(g dia-1)   1.798,14 1.718,52 1.380,31 1.592,00 1.393,92 15,24 

       

 CCNF (g dia-1) 1.022,95a 953,96ab 746,26b 1.020,07a 711,74b 14,66 

Médias seguidas de letras distintas nas linhas diferem (P<0,05) pelo teste Tukey. 
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Carvalho et al., (2006) estes valores de CFDN não estão bem definidos e é possível que 

sejam diferentes dos sugeridos para bovinos, devido às diferenças no comportamento 

ingestivo e na capacidade de processamento da fibra no trato gastrintestinal. 

Foi observado efeito significativo (P<0,05) para o consumo de FDA, em g dia-1. 

Os menores consumos de FDA foram para as dietas contendo a Palma Miúda e Orelha 

de Elefante, que pode está relacionado aos menores teores de FDA destas cactáceas 

(Tabela 1).  

Não houve diferença significativa (P>0,05) entre as dietas experimentais para o 

consumo de carboidratos totais (CHOT) e Extrato Etéreo (EE), com médias de 1.576,58 

g dia-1 e 56,73 g dia-1, respectivamente. Esses em g dia-1 observado pode estar 

relacionado aos altos teores dos mesmo que são equiparados nas dietas (tabela 2). 

As dietas das cabras alimentadas com diferentes espécies de cactáceas diferiram 

entre si (P<0,05) para o consumo de CNF, expressos em g dia-1 que variaram de 711,74 

à 1022,95.  A dieta contendo a Palma Orelha de Elefante apresentou menor consumo de 

CNF, quando comparada a dieta contendo o Xiquexique. Apesar das dietas 

apresentarem em sua composição teores equiparados de CNF, o baixo consumo de CNF 

apresentado pela dieta contendo Palma Orelha de Elefante Mexicana poder ser 

explicado pelo fato dos animais não demonstraram boa aceitabilidade, além de 

apresentar menor consumo de MS. 

2.4 CONCLUSÕES 

 As dietas contendo as diferentes cactáceas não influenciaram o CMS, consumo 

de água do alimento, CMO e CFDN.  

 Todas as dietas com diferentes espécies de cactáceas podem ser utilizadas para 

caprinos leiteiros, tendo em vista ter proporcionado consumo de nutrientes suficientes 

para atender as exigências nutricionais para produção de leite. 
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PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO LEITE DE CABRAS 

ALIMENTADAS COM DIFERENTES ESPÉCIES DE CACTÁCEAS 

 

 

Resumo: Objetivou-se avaliar o efeito da utilização de cactáceas nativas e exóticas ao 

nível de 50% na MS de inclusão na dieta total, sobre a produção e composição físico-

química do leite, de cabras. Foram utilizadas 5 cabras Saanen pluríparas (50±4 kg) 

alocadas em quadrado latino de acordo com cactáceas fornecidas nas dietas, constando 

de cinco períodos de 17 dias, sendo 10 dias de adaptação e 7 para coleta de dados,  

cinco tratamentos com as seguintes cactáceas: xiquexique, mandacaru, facheiro, Palma 

miúda e Palma orelha de elefante mexicana. Para produção de leite não houve diferença 

significativa (P>0,05) entre as dietas formuladas com as espécies de cactáceas, sendo a 

média dos tratamentos de 1,90 kg/dia. A análise de variância houve diferença 

significativa (P<0,05) entre os tratamentos para produção de leite corrigida a 4% de 

gordura e produção de gordura. A dieta contendo a Palma Miúda apresentou maiores 

produções de leite corrigido a 4% e produção de gordura, quando comparada as dietas 

contendo o Facheiro e Orelha de Elefante. Houve efeito (P<0,05) das dietas com as 

diferentes cactáceas sobre a proteína bruta (PB) e lactose do leite. A Palma miúda 

apresentou maior teor de PB e lactose do leite, quando comparada ao facheiro A 

eficiência alimentar para produção de leite (kg leite/kg CMS) não apresentou diferença 

significativa (P>0.05), apresentando valor médio de 0.88. A produção de leite, a 

eficiência alimentar e os teores de gordura, sólidos totais e sais do leite não foram 

afetados pelas diferentes dietas contendo as cactáceas apresentando valores similares e 

atendendo as exigências mínimas da Instrução Normativa nº 37 para leite de cabra. 

 

Palavras-chave: Cactaceae nativo, Cactaceae exótico, caprinos, nutrição, semiárido  

 

PRODUCTION AND COMPOSITION PHYSICAL CHEMISTRY OF MILK 

GOATS FED WITH DIFFERENT CACTUS SPECIES 

 

 

Abstract: This study aimed to evaluate the effect of the use of cactaceus native and 

exotic at the level of 50 % DM inclusion in the total diet on production and physic- 

chemical composition of the milk of goats. Were utilized 5 pluriparous Saanen goats ( 

50±4 kg) allocated latin square according cactaceus provided in the diets , consisting of 

five periods of 17 days and 10 days of adaptation and 7 for data collection , the 
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following five treatments with cacti : Xiquexique , Mandacaru , Facheiro , cactus 

“Palma Miúda”  and cactus “Orelha de Elefante Mexicana”. For milk yield no 

significant difference (P>0,05) between diets formulated with cactus species , with an 

average of 1,90 kg / day treatments . The analysis of variance there was significant 

differences (P<0,05) among treatments for milk corrected to 4 % fat and fat production . 

The diet containing palm Tiny showed higher yields of 4% fat corrected milk and fat 

yield compared diets containing Facheiro and Orelha de Elefante Mexicana. There was 

an effect (P < 0,05) diets with different cactus on the crude protein (CP) and lactose in 

milk . The girl palm showed a higher content of crude protein and lactose in milk 

compared to Facheiro The feed efficiency for milk production ( kg milk / kg DMI ) was 

not significantly different (P> 0,05) , had a mean value of 0,88 . Milk production , feed 

efficiency and fat content , total solids and salts of milk were not affected by the 

different diets containing cacti showing similar values and meet the minimum 

requirements of Normative Instruction Nº 37 for goat milk. 

 

Key-words: cactaceae native, exotic cactaceae, goats, nutrition, semiarid 

3. INTRODUÇÃO 

Com várias bacias leiteiras a região semiárida do Nordeste brasileiro destaca-se 

como o maior detentor do rebanho caprino, com cerca de 90% (7.841.373 milhões de 

cabeças) do país (IBGE, 2012) e produz cerca de 67,0% do leite de cabra no país 

(IBGE, 2006). Apesar do grande efetivo o setor produtivo enfrenta problemas como a 

falta de investimento tecnológico, manejo inadequado dos animais e suporte forrageiro, 

acarretando a sazonalidade da produção de leite, consequentemente, não atendendo as 

perspectivas de mercado.  

A Caatinga constitui-se na mais importante fonte de alimentação para os 

rebanhos desta região, chegando a participar em até 90% da dieta de caprinos e ovinos 

(GONZAGA NETO et. al., 2001).  Esse bioma encontra-se predominantemente coberto 

por uma vegetação xerófila, com três estrados distintos arbóreo, arbustivo e herbáceo, 

com plantas caducifólias que perdem suas folhas durante o período de estiagem 

(PEREIRA FILHO et al., 2010).   

Com relação à atividade leiteira, há um crescente interesse pela utilização do 

leite de cabra e seus derivados como alimento dotado de propriedades funcionais, em 
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consonância com a atual tendência de alimentação saudável (OLALLA et al., 2009). O 

leite de cabra tem um papel essencial na alimentação humana como fonte de gordura de 

elevada digestibilidade, divido a estrutura, o tamanho e a organização dos glóbulos de 

gordura, proteína de alto valor biológico e os baixos teores de lactose também tornam o 

leite caprino menos alergênico às pessoas intolerantes (HAENLEIN, 2004).  

Do ponto de vista físico - químico, o leite é uma mistura homogênea de grande 

número de substâncias (lactose, glicerídeos, proteínas, sais, vitaminas, enzimas), das 

quais algumas estão em emulsão (a gordura e as substâncias associadas), algumas em 

suspensão (as caseínas ligadas a sais minerais) e outras em dissolução verdadeira 

(lactose, vitaminas hidrossolúveis, proteínas do soro, sais) (ORDÓÑEZ, 2005). 

No Brasil, os requisitos mínimos de qualidade do leite de cabra, segundo a 

Instrução Normativa Nº 37 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Brasil, 2000), são os seguintes: 2,8% de proteína; 4,3% de lactose; crioscopia de -

0,530° C a -0,564° C; densidade a 15° C de 1,028 g/mL a 1,034 g/mL8,2% sólidos não 

gordurosos; e 0,7% de cinzas. O teor mínimo de gordura não é fixado, sendo admitidos 

valores inferiores a 2,9% mediante comprovação de que o teor médio de gordura de um 

determinado rebanho não atinja valores abaixo desse nível. 

Alguns constituintes do leite são quase sempre encontrados nas mesmas 

proporções, ao passo que outros há bastante variação. O constituinte mais variável é a 

gordura do leite, ao passo que a lactose e os minerais são menos (FONSECA, 1993). 

 Os fatores que mais influenciam na produção e composição do leite são: raça, a 

idade matriz, ordem de parto, estágio da lactação, variabilidade genética individual e, 

principalmente, o manejo alimentar e da nutrição, particularmente quanto à quantidade e 

qualidade da dieta (Sanz Sampelayo et al., 2007).  

Um estudo realizado por Ferreira & Queiroga (2003), utilizando três genótipos 

(Anglo Nubiano, Parda Alemã e British Alpine) encontraram que valores médios de 

proteínas, lipídios, extrato seco total, cinzas e ácido láctico, sofreram influência 

significativa da raça.  

O período de lactação, assim como a raça representa um fator de variação nas 

características da composição do leite caprino. Ao avançar da curva de lactação há 

diminuição da quantidade de leite produzido, consequentemente no teor de lactose, com 

possível aumento na concentração, de gordura e proteína.  

Ferreira & Queiroga (2003) trabalhando com três genótipos (Anglo Nubiano, 

Parda Alemã e British Alpine), observaram que os valores médios de proteínas, lipídios, 
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extrato seco total, cinzas e ácido láctico sofreram influência significativa do período de 

lactação e do turno de ordenha, porém, esta mesma influência não foi verificada para os 

teores de lactose. 

Goetsch et al., (2001), avaliando o efeito da dieta na produção e composição do 

leite de cabras Alpinas, ressaltaram que o fator dieta tem efeito sobre os teores de 

gordura do leite, atribuindo uma relação direta com a ingestão e com o metabolismo 

energético. Os principais fatores que modificam a composição da gordura são: a 

natureza da fonte lipídica e a fonte de fibras das dietas (MORAND-FEHR et al., 2000). 

Diante do exposto, objetivou-se avaliar a produção e composição físico-química 

do leite de cabras alimentadas com diferentes espécies de cactáceas.  

3.1 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Campo Experimental e de Produção de 

Cruzeta, pertencente à Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte-S/A 

-EMPARN, no período de 25 de outubro de 2013 a 17 de janeiro de 2014. O Município 

de Cruzeta está localizado na microrregião Seridó do Rio Grande do Norte e tem como 

coordenadas geográficas de posição 6º 26’ de latitude sul e 36º 35’ de longitude oeste de 

Greenwich e 230 m de altitude média. As médias de temperatura e umidade relativa do 

ar e total de precipitação pluvial no período experimental foram de 28,4ºC; 54,75% e 

99,2mm, respectivamente (INMET, 2013-2014). 

Foram utilizadas cinco cabras pluríparas da raça Saanen, com nove semanas de 

lactação, e com peso vivo médio inicial de 50 kg ± 4 kg. Os animais foram distribuídos 

em delineamento experimental quadrado latino (5x5), com 5 dietas experimentais e 5 

períodos. O experimento foi executado em aprisco com piso de cimento, constituído de 

cinco baias medindo cada uma 1,40 m de largura por 3 m de comprimento, com cercas 

divisórias de madeira e área coberta de telha cerâmica. Os comedouros (tambor plástico 

com capacidade de 50 kg) para as rações, e bebedouros (balde plástico com capacidade 

de 9,0 L) foram individuais e localizados externamente à baia. A pesquisa teve duração 

de 85 dias, com cinco períodos experimentais consecutivos de 17 dias, sendo 10 dias de 

adaptação e 7 dias de coleta para cada período. As pesagens dos animais foram 

realizadas no início e final do período de adaptação e, a cada 17 dias, até o final do 

experimento. As dietas foram formuladas para atender às exigências de produção de 
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leite diário de 2,0 kg, considerando cabras de 50 kg de peso médio de acordo com os 

requerimentos nutricionais do NRC (2007). 

 

 As cactáceas nativas foram colhidas em área de Caatinga e transportadas 

semanalmente para o experimento, onde diariamente os espinhos do xiquexique, 

mandacaru e facheiro foram eliminados com lança-chamas a gás butano, e 

posteriormente, procedida a trituração em máquina forrageira. Os cladódios das Palmas 

foram colhidos de plantas cultivadas e irrigadas, sendo a Palma (Nopalea cochenillifera 

Salm-Dyck) em Cruzeta e a Palma (Opuntia stricta) transportada do município de Pedro 

Avelino-RN. Os cladódios de Palma no momento do arraçoamento animal foram 

cortados manualmente com faca. O feno de sabiá foi preparado a partir da coleta das 

folhas e talos tenros das plantas, posteriormente trituradas em máquina forrageira e 

distribuídas em camadas de 10 cm no secador solar (Lima et al., 2004). A composição 

química dos ingredientes são apresentadas na Tabela 1. 

Os tratamentos, definidos com base na matéria seca, foram compostos por: 50% 

de uma cactácea (xiquexique, mandacaru, facheiro, Palma miúda e Palma orelha de 

elefante mexicana) + 20% de feno de sabiá + 30% de concentrado, sendo este, 

constituído de 60% de farelo de milho, 33,33% de farelo de soja, e 6,66% de mistura 

mineral recomendado para cabras em lactação. Na Tabela 2 encontra-se a composição 

centesimal e química das dietas experimentais com diferentes cactáceas.  

Os tratamentos, definidos com base na matéria seca, foram compostos por: 47,33 

a 50,12% de uma cactácea (xiquexique, mandacaru, facheiro, Palma miúda e Palma 

Tabela 1. Composição química dos ingredientes das dietas experimentais. 

 
ALIMENTO 

Nutriente 

(%)* 
Xiquexique Mandacaru Facheiro 

Palma 

Miúda 
OEM 

Feno 

de 

Sabiá 

Milho 

desintegrado 

Farelo 

de Soja 

MS 15,00 20,88 15,26 12,83 10,34 83,77 90,39 90,70 

MO 81,14 85,18 82,52 82,92 79,71 93,60 96,14 92,15 

PB 7,41 8,20 5,41 7,92 4,94 11,05 9,45 47,00 

EE 1,62 1,62 2,05 1,84 2,00 2,28 3,51 2,56 

FDN 42,12 44,30 44,61 35,01 39,42 51,34 13,56 12,03 

FDA 28,10 32,47 38,91 14,86 12,18 32,42 4,39 10,66 

CHOT 72,11 75,37 75,05 73,15 72,77 80,27 83,18 42,59 

CNF 34,28 34,59 30,19 47,45 38,07 16,11 74,62 33,55 
*% da matéria seca; MO = matéria orgânica; PB = proteína bruta; EE = extrato etéreo; FDN = fibra em 

detergente neutro; FDA = fibra em detergente ácido; CHOT = carboidratos totais; CNF = carboidratos 

não fibrosos. 
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orelha de elefante mexicana) + 18,8 a 19,8% de feno de sabiá + 31,1 a 32,9% de 

concentrado, sendo este, constituído de 60% de farelo de milho, 33,33% de farelo de 

soja, e 6,66% de mistura mineral recomendado para cabras em lactação. (Tabela 2). 

 

A alimentação foi oferecida duas vezes ao dia, à vontade, às 07h00min (50%) e 

16h00min (50%), constituindo-se da mistura de uma cactácea, feno de sabiá, farelo de 

milho, farelo de soja e mineral na forma de dieta completa e, para manter as proporções 

percentuais dos diferentes alimentos nas dietas experimentais, foi permitida sobras de 

10% do total da matéria seca. Previamente ao início da pesquisa, todas as cabras foram 

vermifugadas e vacinadas contra a raiva e clostridiose; seguida da adaptação das 

mesmas às dietas, introduzindo-se as cactáceas na mistura com feno de sabiá, mais 

farelo de milho, farelo de soja e mineral, em quantidades crescentes até alcançar as 

proporções estabelecidas nos tratamentos experimentais. 

As amostras para análises laboratoriais foram coletadas semanalmente no 

período de adaptação e diariamente no período de coleta, sendo constituída de 

Tabela 2. Composição percentual das dietas experimentais e Composição química das 

dietas experimentais, com base na matéria seca. 

Ingredientes 
Tratamentos 

T1 T2 T3 T4 T5 

Xiquexique 49,89 
    

Mandacaru 
 

47,85 
   

Facheiro 
  

50,12 
  

Palma miúda 
   

47,33 
 

Palma gigante 
    

48,60 

Feno de sabiá 18,90 19,68 18,78 19,79 19,50 

Milho desintegrado 18,96 19,71 18,88 20,07 19,37 

Farelo de soja 10,23 10,65 10,20 10,71 10,48 

Mistura mineral 2,02 1,91 2,02 2,11 2,06 

Nutrientes (%)* 
     

MS 25,68 34,64 25,97 23,49 18,99 

MO  85,83   87,94  86,49   86,93   85,27 

PB 12,76 13,35 11,74 13,26 11,70 

EE 2,17 2,19 2,38 2,30 2,36 

FDN 34,66 35,24 34,81 30,54 32,86 

FDA 32,55 30,66 32,73 18,85 14,20 

CHOT 71,28 72,79 72,74 71,77 71,60 

CNF 37,73 38,00 35,67 44,22 39,61 

*% da matéria seca; MO = matéria orgânica; PB = proteína bruta; EE = extrato etéreo; FDN = fibra em detergente 

neutro; FDA = fibra em detergente ácido; CHOT = carboidratos totais; CNF = carboidratos não fibrosos. 
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xiquexique, mandacaru, facheiro, Palma miúda, Palma orelha de elefante mexicana, 

feno de sabiá, farelo de milho, farelo de soja e mistura mineral, bem como pelas sobras 

de cada animal, amostrados diariamente, para obtenção de amostra composta por 

período experimental. Essas amostras após pré-secadas em estufa de ventilação forçada 

a 55ºC, preparadas e acondicionadas foram analisadas quanto aos teores de MS, MM, 

PB, EE, FDN, FDA e lignina, (SILVA & QUEIROZ, 2002). Os CHT foram 

determinados pela fórmula proposta por Sniffen et al., (1992), e os CNF segundo 

Mertens (1997).  

As cabras foram ordenhadas manualmente, nos horários de 06:00hs e 15:00hs. 

As produções individuais de leite foram quantificadas um dia por semana no período de 

adaptação e durante sete dias no período de mensuração. Antes de realizar a ordenha era 

feita a limpeza dos tetos com papel toalha, os primeiros jatos eram desprezados na 

caneca de fundo preto para detecção de possíveis casos de mastite, após a ordenha os 

tetos foram higienizados com solução comercial a base de iodo e glicerina. 

As amostras de leite foram colhidas duas vezes ao dia no momento da ordenha. 

A amostragem foi realizada individualmente para cada animal. Foram realizadas três 

colheitas por período, onde armazenou-se 300 mL de leite (para as análises físico-

quimicas) em garrafas plásticas. A amostra composta foi coletada de acordo com a 

representação da produção diária individual de cada animal. 

As análises dos parâmetros físico-químicos foram realizadas por medida direta 

através do equipamento de ultrassom (Lactoscan 90, Milkotronic Ltd.®) que foram: 

proteína bruta, gordura, lactose, sólidos totais, extrato seco desengordurado e ponto de 

crioscopia. A produção de leite foi avaliada mediante controle diário e o leite corrigido 

para 3,5% de gordura pela equação sugerida pelo do NRC (2001).  

Os dados foram submetidos à análise de variância e comparação das médias pelo 

teste Tukey, utilizando-se o programa SAEG (Sistemas de Análises Estatísticas e 

Genéticas) versão 8.0. 

3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados de produção de leite, produção de leite corrigida a 3,5% de gordura, 

produção de gordura e composição físico-química do leite estão apresentados na Tabela 

3. Para produção de leite não houve diferença significativa (P>0,05) entre as dietas 

formuladas com as espécies de cactáceas, sendo a média dos tratamentos de 1,90 kg/dia. 
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O que pode ser justificado pelos baixos valores de fibra em detergente neutro (FDN) das 

cactáceas (35,01 a 44,61%), que segundo Carvalho et al. (2006) o nível de fibra da dieta 

interfere na produção de leite.  Silva et al., (2011) trabalhando com cactáceas nativas 

(xiquexique e mandacaru) com 30% de MS da dieta total associadas a fenos de flor de 

seda e sabiá na alimentação de cabras leiteiras também não verificaram diferença 

significativa para produção de leite. Corroborando com Costa et al., (2008) que também 

não apresentaram diferença significativa na substituição de até 100% do milho por 

Palma forrageira na produção de leite de cabras. As dietas foram formuladas para 

atender a produção de 2 kg de leite por dia de acordo com os requerimentos nutricionais 

do NRC (2007), sendo que todas as dietas formuladas com os diferentes cactos 

obtiveram resultados próximo do esperado. 

 

Houve diferença significativa (P<0,05) entre os tratamentos para produção de 

leite corrigida a 4% de gordura e produção de gordura. A dieta contendo a Palma Miúda 

apresentou maiores produções de leite corrigido a 4% e produção de gordura, quando 

comparada as dietas contendo o Facheiro e Orelha de Elefante. Enquanto Silva et al. 

(2005) não observaram diferença significativa para produção de leite corrigida, quando 

trabalharam com inclusão de até 50% de xiquexique na dieta de bovinos. Também 

Tabela 3. Composição físico-química do leite de cabra alimentadas com diferentes 

cactáceas. 

  

 

Cactácea 

  

 

Variável 
Xiquexique Mandacaru Facheiro 

Palma 

Miúda 

Palma 

Orelha de 

Elefante 

CV 

(%) 

     

 

PL (kg/dia) ns 1,92 1,97 1,70 2,09 1,83 10,17 

PLC (kg/dia) 1,70ab 1,73ab 1,49b 1,92ª 1,54b 10,24 

PG (g/dia) 62,41ab 62,67ab 54,39b 72,33ª 54,05b 11,87 

EA (kg leite/ 

kg CMS) ns 
0,74 0,83 0,87 0,96 1,00 19,91 

G (%) 3,26 3,17 3,29 3,47 3,02 9,21 

PB (%) 2,94ab 2,93ab 2,91b 3,05ª 2,95ab 2,10 

LA (%) 4,41ab 4,39ab 4,35b 4,57ª 4,42ab 2,10 

ST (%) 11,29 11,14 11,21 11,79 11,07 3,59 

ESD (%) 8,02ab 7,97b 7,92b 8,32ª 8,05ab 2,05 

SAIS (%) 0,65 0,65 0,65 0,67 0,66 2,01 

PC ºH -0,5072ab -0,5032ab -0,5005a -0,5250b -0,5069ab 2,32 
PL = Produção de Leite; G = Gordura; PB = Proteína Bruta; La = Lactose; ST = Sólidos Totais; ESD = 

Extrato Seco Desengordurado; PC ºH = Ponto de Crioscopia (ponto de congelamento).  

Médias seguidas de letras distintas nas linhas diferem (P<0,05) pelo teste Tukey. 
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Carvalho et al. (2006) não verificaram diferença significativa para produção de gordura 

(g/dia) em cabras da raça Alpina alimentadas com dietas contendo diferentes teores de 

fibra. O que pode ser justificado que neste estudo foi realizado com cinco tipos de 

cactáceas, enquanto os autores trabalharam variando somente um alimento na dieta. 

Segundo Costa et al. (2009) a gordura do leite é o componente que mais sofre influência 

da alimentação. 

A eficiência alimentar para produção de leite (kg leite/kg CMS) não apresentou 

diferença significativa (P>0,05), apresentando valor médio de 0,88. Resultado 

semelhante foi encontrado por Silva et al. (2005) trabalhando com xiquexique em 

substituição a silagem de sorgo na alimentação de vacas leiteiras. Ao passo que 

Wanderley et. al., (2002) ao substituir 36% da MS de silagem de sorgo por Palma 

forrageira na alimentação de vacas leiteiras encontraram uma eficiência alimentar para a 

produção de leite de 0,77. A eficiência alimentar é de fundamental importância na 

avaliação nutricional do rebanho leiteiro, pois esta variável pode explicar a eficiência na 

produção de leite e com isso o produtor obter melhores lucros com o rebanho leiteiro. 

Vale ressaltar que estes resultados são obtidos com dietas básicas do semiárido 

nordestino.   

Em relação ao teor de gordura do leite não houve diferença significativa 

(P>0,05) entre as dietas com diferentes espécies de cactáceas, apresentando valor médio 

de 3,24%. Teor próximo foi encontrado por Silva et.al., (2011) que foi de 2,97%, 

corroborando com Costa et. al., (2009). Esses valores próximos podem ser explicados 

pelo fato de utilizarem cabras Saanen ou mestiças dessas, já que o constituinte mais 

variável na composição do leite é a gordura, sendo a genética e alimentação fatores 

relevantes para essa variação, onde há uma relação inversa entre a produção de leite e a 

concentração de seus constituintes (FONSECA, 1993). Segundo Ferreira (2005) valores 

de FDN inferior a 25% pode causar alterações no padrão de fermentação ruminal, 

consequentemente queda na digestibilidade da fibra e no teor de gordura do leite. De 

acordo com Mertens (2001) baixos teores de fibra na dieta de ruminantes promove 

redução no tempo gasto com mastigação e no pH ruminal, em consequência do menor 

fluxo de saliva para o rúmen, reduzindo o fluxo de substâncias tamponantes, o que 

favorece um ambiente desfavorável para o crescimento de microrganismos celulolíticos, 

reduzindo a relação acetato-propionato, consequentemente o teor de gordura do leite.   

Houve efeito (P<0,05) das dietas com as diferentes cactáceas sobre a proteína 

bruta (PB) e lactose do leite. A Palma miúda apresentou maior teor de PB e lactose do 
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leite, quando comparada ao facheiro. Resultados diferentes foram encontrados por 

Zambom et al., (2005), onde os autores não verificaram diferença significativa nos 

percentuais de proteína e lactose.  De acordo com Dürr et. al., (2001) as proteínas são 

compostas por vários aminoácidos, o que pode ocorrer limitação de algum aminoácido e 

por isso a dificuldade de elevação do teor de proteína do leite. O que pode ter ocorrido é 

que a dieta contendo a Palma miúda apresentou uma proteína de melhor qualidade em 

relação à dieta contendo o facheiro e isso ter favorecido maior teor de PB no leite. Outro 

fator que também explica o teor de proteína do leite é a ingestão de matéria seca, que 

segundo Bachman (2001) a ingestão de energia é o fator nutricional primário que afeta a 

percentagem e produção de proteína do leite, sendo dependente da ingestão da matéria 

seca e da densidade energética da dieta. Apesar das dietas com as cactáceas não terem 

influenciado no consumo de matéria seca (MS), a dieta contendo o facheiro em valores 

absolutos apresentou o menor consumo de MS. 

Os teores de sólidos totais e sais do leite não foram influenciados entre as dietas 

experimentais, apresentando valores médios de 11,30% e 0,66%, respectivamente. 

Concordando com Zambom et al., (2005) que também não verificaram diferença 

significativa no percentual de sólidos totais no leite de cabras Saanen submetidas à 

diferentes relações volumoso: concentrado. 

As dietas contendo as cactáceas apresentaram diferença significativa (P<0,05) 

para o teor de extrato seco desengordurado (ESD) do leite. A dieta contendo a Palma 

Miúda apresentou maior teor de ESD, quando comparada as dietas com Mandacaru e 

Facheiro. Silva et al., (2011) não encontraram diferença significativa para o teor de ESD 

na composição química do leite de cabras Saanen alimentadas com diferentes 

associações de cactáceas e fenos. 

Houve diferença significativa para o ponto de crioscopia do leite entre os 

tratamentos. O ponto de crioscopia indica a temperatura de congelamento do leite. A 

dieta contendo o Facheiro apresentou maior temperatura de congelamento, quando 

comparada à dieta contendo a Palma Miúda, o que pode ser explicado em parte pelos 

maiores teores de PB e lactose do leite na dieta das cabras alimentadas com a Palma 

Miúda. Os teores dos constituintes estão dentro do estabelecido pela Instrução 

Normativa nº 37 para a qualidade do leite de cabra (Brasil, 2000). 
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3.3 CONCLUSÕES 

 Todas as dietas contendo as cinco espécies de cactáceas podem ser utilizadas 

para caprinos leiteiros, visto que, a produção de leite não foi alterado e sua composição 

química estão dentro do estabelecido pela legislação da qualidade do leite integral de 

cabra. 

3.4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BACHMAN, K.C. Managing milk composition. IN: Large dairy herd management. 

Van Horn, H.H.; Wilcox, C.J. (Eds). Champaign: American Dairy Science 

Association, 1992. p.336-346. 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa Nº 

37, de 31 de outubro de 2000. Aprova o regulamento técnico de identidade e 

qualidade do leite de cabra. Diário Oficial da União. 08 nov. 2000. Seção 1, 

p.23. 

CARVALHO, S.; RODRIGUES, M.T.; BRANCO, R.H.; RODRIGUES, C.A.F. 

Consumo de nutrientes, produção e composição do leite de cabras da raça Alpina 

alimentadas com dietas contendo diferentes teores de fibra. Revista Brasileira 

de Zootecnia, v.35, n.3, p.1154-1161, 2006  (supl.). 

COSTA, R.G. et al. Substituição do farelo de milho  por Palma forrageira (Opuntia 

ficus indica Mill) em  dietas completas para cabras em lactação. In: REUNIÃO 

ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 45., 2008, 

Lavras. Anais... Lavras: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2008. CD-ROM. 

COSTA, R. G.; QUEIROGA, R. C. R. E.; PEREIRA, R. A. G.. Influência do alimento 

na produção e qualidade do leite de cabra. Revista Brasileira de 

Zootecnia. vol.38, n.spe, pp. 307-321, 2009. 

DÜRR, J.W.; FONTANELI, R.S.; MORO, D.V. Determinação laboratorial dos 

componentes do leite. In: GONZÁLEZ, F.H.D.; DÜRR, J.W.; FONTANELI, 

R.S. (ed.) Uso do leite para monitorar a nutrição e o metabolismo de vacas 

leiteiras. Porto Alegre: UFRGS, p. 23-29, 2001. 

FERREIRA, M.C.C; QUEIROGA, R.C.R.E. Composição química do leite de cabras 

puras no Curimataú paraibano durante o período de lactação. Revista do 

Instituto de Laticínios Candido Tostes, v.58, n.330, p. 21-26, 2003. 



53 

 

FERREIRA, M. A. de. Palma forrageira na alimentação de bovinos leiteiros. Recife: 

UFRPE, Imprensa Universitária, 2005. 68 p.: il. 

FONSECA, F.A. Fisiologia da lactação. Universidade Federal de Viçosa. Imprensa 

Universitária, Viçosa, MG, 1993, 137p. 

GOETSCH, A.L.; DETWEILER, G.; SAHLU, T. et al. Dairy goat performance with 

different dietary concentrate levels in late lactation. Small Ruminant Research, 

v.41, p.117-125, 2001. 

GONZAGA NETO, S.; BATISTA, A. M. V.; CARVALHO, F. F. R. de; MARTÍNEZ, 

R. L. V.; BARBOSA, J. E. A. S.; SILVA, E. O. Composição bromatológica, 

consumo e digestibilidade In Vivo de dietas com diferentes níveis de feno de 

catingueira (Caesalpinea bracteosa), fornecidas para ovinos Morada Nova. 

Revista Brasileira de Zootecnia, v. 30, n. 2, p. 553-562, 2001. 

HAENLEIN, G. F. W. Goat milk in human nutrition. Small Ruminant Research, v. 

51, p. 154-163, 2004. 

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 

agropecuário. 2006. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro

/2006/agropecuario.pdf>. Acesso em: 1 fev. 2014. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Produção 

da Pecuária Municipal. Rio de Janeiro, v. 34, p.1-71, 2012. 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA - INMET. Mapa de observações 

meteorológicas mensais. Cruzeta: INMET, 2014. 

MERTENS, D. R.. Creating a system for meeting the fiber requirements of dairy cows. 

J. Dairy Sci. 80:1463-1481, 1997. 

MERTENS, D.R. Physical effective NDF and its use in formulating dairy rations. In: 

SIMPÓSIO INTERNACIONAL EM BOVINOS DE LEITE, 2., 2001, Lavras. 

Anais... Lavras:UFLA-FAEPE, p.25-36. 2001.  

 MORAND-FEHR, P.; SANZ SAMPELAYO, M.R.; FEDELE, Y.V.; et al. Effets de 

l’alimentation sur la qualité du lait et des fromages de chèvres. In: 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOATS, 7., 2000, France. 

Proceedings… France: IGA, 2000.  

OLALLA, M.; RUIZ-LÓPEZ, M.D.; NAVARRO, M.; ARTACHO, R.; et. al. Nitrogen 

fractions of Andalusian goat milk compared to similar types of commercial milk. 

Food Chemistry, v.113, p.835-838, 2009. 



54 

 

ORDÓNEZ J.A. Tecnologia de alimentos: alimentos de origem animal. v.2. Editora 

Artmed, Porto Alegre, p.279, 2005. 

 PEREIRA FILHO, J. M. et al. Efeito da altura de corte no controle da jurema-preta 

[Mimosa tenuiflora (WILD) POIR.]. Revista Caatinga. Mossoró, v. 23, n. 2., p. 

51-58, 2010. 

SANZ SAMPELAYO, M.R.; CHILLIARD, Y.; SCHMIDELY, P.; BOZA, J. Influence 

of type of diet on the fat constituents of goat and sheep milk. Small Ruminant 

Research, v.68, n.1/2, p.42-63, 2007. 

SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. de. Análise de alimentos: métodos químicos e 

biológicos 3. ed. Viçosa, MG: UFV, 2002. 235 p. 

SILVA, J.G.M.; SILVA, D.S.; FERREIRA, M.A. et al.. Xiquexique (Pilosocereus 

gounellei (A. Weber ex K. Schum.) Bly. ex Rowl.) em substituição à silagem de 

sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) na alimentação de vacas leiteiras. Revista 

Brasileira de Zootecnia, v.34, n.4, p.1408-1417, 2005. 

SILVA, J. G. M. et al. Cactáceas nativas associadas a fenos de flor de seda e sabiá na  

alimentação de cabras leiteiras. Revista Caatinga, Mossoró, v.24, n.2., p.158 

164,  2011. 

SNIFFEN, C.J; O'CONNOR, J.D.; van SOEST, P.J. et al. A net carbohydrate and 

protein system for evaluating cattle diets: II. Carbohydrate and protein 

availability. Journal of Animal Science, v.70, n.12, p.3562-3577, 1992.  

WANDERLEY, W. L., FERREIRA, M. A., ANDRADE, D. K. B. et al. Palma 

forrageira  (Opuntia fícus indica Mill) em substituição à silagem de sorgo 

(Sorghum bicolor (L.) Moench) na alimentação de vacas leiteiras. Revista 

Brasileira de Zootecnia, v.31, n.1, p.273-281, 2002. 

ZAMBOM, M.A.; ALCALDE, C.R.; MARTINS, E.N.; SANTOS, T.G.; MACEDO, 

F.A.F.; HORST, J.A.; VEIGA, D.R. Curva de lactação de cabras Saanen 

recebendo rações com diferentes relações volumoso:concentrado. Revista 

Brasileira de Zootecnia, v.34, n.6, p.2515- 2521, 2005. 

  



55 

 

4. ANEXO 1 - REGRAS PARA SUBMISSÃO NO ARQUIVO BRASILEIRO 

DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia 

(Brazilian Journal of Veterinary and Animal Sciences) 
 
 Artigo científico 

É o relato completo de um trabalho experimental. Baseia-se na premissa de que os 

resultados são posteriores ao planejamento da pesquisa. 

Seções do texto: Título (português e inglês), Autores e Filiação, Resumo, Abstract, 

Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão (ou Resultados e Discussão), 

Conclusões, Agradecimentos (quando houver) e Referências. 

O número de páginas não deve exceder a 15, incluindo tabelas e figuras. 

O número de Referências não deve exceder a 30. 

 

Formatação do texto 

 � O texto deve ser apresentado em Microsoft Word, em formato A4, com 

margem 3cm (superior, inferior, direita e esquerda), em fonte Times New 

Roman tamanho 12 e em espaçamento entrelinhas 1,5, em todas as páginas, com 

linhas numeradas. 

 � Não usar rodapé. Referências a empresas e produtos, por exemplo, devem vir, 

obrigatoriamente, entre parêntesis no corpo do texto na seguinte ordem: nome 

do produto, substância, empresa e país. 

Seções de um artigo 

 Título. Em português e em inglês. Deve contemplar a essência do artigo e não 

ultrapassar 150 dígitos. 

 

 Autores e Filiação. Os nomes dos autores são colocados abaixo do título, com 

identificação da instituição a que pertencem. O autor para correspondência e seu 

e-mail devem ser indicados com asterisco. 

 

 Nota: 

 

 1. o texto do artigo em Word deve conter o nome dos autores e filiação. 

 2. o texto do artigo em pdf não deve conter o nome dos autores e filiação. 

 

 Resumo e Abstract. Deve ser o mesmo apresentado no cadastro contendo até 

2000 dígitos incluindo os espaços, em um só parágrafo. Não repetir o título e 

incluir os principais resultados numéricos, citando-os sem explicá-los, quando 

for o caso. Cada frase deve conter uma informação. Atenção especial às 

conclusões. 

 

 Palavras-chave e Keywords. No máximo cinco. 

 

 Introdução. Explanação concisa, na qual são estabelecidos brevemente o 

problema, sua pertinência e relevância e os objetivos do trabalho. Deve conter 

poucas referências, suficientes para balizá-la. 
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 Material e Métodos. Citar o desenho experimental, o material envolvido, a 

descrição dos métodos usados ou referenciar corretamente os métodos já 

publicados. Não usar subtítulos. Nos trabalhos que envolvam animais e 

organismos geneticamente modificados deverá constar, obrigatoriamente, o 

número do protocolo de aprovação do Comitê de Bioética e/ou de 

Biossegurança, quando for o caso. 

 

  Resultados. Apresentar clara e objetivamente os resultados encontrados. 

 

Tabela. Conjunto de dados alfanuméricos ordenados em linhas e colunas. Usar 

linhas horizontais na separação dos cabeçalhos e no final da tabela. A legenda 

recebe inicialmente a palavra Tabela, seguida pelo número de ordem em 

algarismo arábico e é referida no texto como Tab., mesmo quando se referir a 

várias tabelas. Pode ser apresentada em espaçamento simples e fonte de 

tamanho menor que 12 (menor tamanho aceito é 8). 

 

Figura. Qualquer ilustração que apresente linhas e pontos: desenho, fotografia, 

gráfico, fluxograma, esquema, etc. A legenda recebe inicialmente a palavra 

Figura, seguida do número de ordem em algarismo arábico e é referida no texto 

como Fig., mesmo se referir a mais de uma figura. As fotografias e desenhos 

com alta qualidade em formato jpg, devem ser também enviadas, em um 

arquivo zipado, no campo próprio de submissão. 

 

Nota: 

 

 Toda tabela e/ou figura que já tenha sido publicada deve conter, abaixo da legenda, 

informação sobre a fonte (autor, autorização de uso, data) e a correspondente 

referência deve figurar nas Referências. 

As tabelas e figuras devem preferencialmente, ser inseridas no texto no parágrafo 

seguinte à sua primeira citação. 

 

 Discussão. Discutir somente os resultados obtidos no trabalho. (Obs.: As 

seções 

Resultados e Discussão poderão ser apresentadas em conjunto a juízo do autor, sem 

prejudicar qualquer das partes). 

 

 Conclusões. As conclusões devem apoiar-se nos resultados da pesquisa 

executada. 

 

 Agradecimentos. Não obrigatório. Devem ser concisamente expressados. 

 

 Referências. As referências devem ser relacionadas em ordem alfabética. 

Evitar referenciar livros e teses. Dar preferência a artigos publicados em 

revistas nacionais e internacionais, indexadas. São adotadas as normas 

ABNT/NBR-6023 de 2002, adaptadas conforme exemplos: 

 

Como referenciar: 

1. Citações no texto 
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 Citações no texto deverão ser feitas de acordo com ABNT/NBR 10520 de 

2002. A indicação da fonte entre parênteses sucede à citação para evitar 

interrupção na sequência do texto, conforme exemplos: 

 

 autoria única: (Silva, 1971) ou Silva (1971); (Anuário..., 1987/88) ou 

Anuário... (1987/88) 

 

 dois autores: (Lopes e Moreno, 1974) ou Lopes e Moreno (1974) mais de dois 

autores: (Ferguson et al., 1979) ou Ferguson et al. (1979)mais de um artigo 

citado: Dunne (1967); Silva (1971); Ferguson et al.(1979) ou (Dunne, 1967; 
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4. Documentos eletrônicos (até 4 autores, citar todos. Acima de 4 autores citar 3 

autores et al.): 

 

QUALITY food from animals for a global market. Washington: Association of 

American Veterinary Medical College, 1995. Disponível em: <http://www. 
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Nota: 

 Artigos que não estejam rigorosamente dentro das normas acima não serão 

aceitos para avaliação. 

 O Sistema reconhece, automaticamente, como “Desistência do Autor” artigos 

em diligência ou “Aguardando diligência do autor”, que não tenha sido 
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Taxas de submissão e de publicação: 

 

 Taxa de submissão. A taxa de submissão de R$30,00 deverá ser paga por 

meio de boleto bancário emitido pelo sistema eletrônico de submissão de 
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em preto e R$220,00 por página impressa em cores será cobrada do autor 

indicado para correspondência, por ocasião da prova final do artigo. A taxa de 
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