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BAGAÇO DE CANA DE AÇÚCAR E FENO DE CAPIM-ELEFANTE EM DIETAS 

PARA CAPRINOS CASTRADOS E NÃO CASTRADOS TERMINADOS EM 

CONFINAMENTO  

 

LIMA, Victor Henneg Campelo de. Bagaço de cana de açúcar e feno de capim-elefante em 

dietas para caprinos castrados e não castrados terminados em confinamento. 2019. 86f. 

Dissertação (Mestrado em Produção Animal: Nutrição de Ruminantes) – Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), Macaíba – RN, 2019. 

 

RESUMO: Objetivou-se avaliar o desempenho, consumo e digestibilidade dos nutrientes, 

comportamento ingestivo e as características de carcaça de cabritos castrados e não castrados 

mantidos em confinamento. Foram utilizados 24 animais (12 castrados e 12 não castrados), 

com peso inicial médio de 18,5 ± 3,8 kg, alimentados durante 70 dias com dietas 60:40 

(volumoso : concentrado) contendo palma forrageira e  bagaço de cana-de-açúcar (PBCA) ou 

feno de capim-elefante (PFCE) como porção volumosa, formuladas para possuírem 

quantidades semelhantes de fibra em detergente neutro (FDN). O delineamento experimental 

utilizado foi o inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2 x 2, com duas condições sexuais, 

duas fontes de fibra e seis repetições por tratamento, totalizando 24 parcelas. Não houve 

diferença estatística para os consumos de matéria seca (CMS), consumo de proteína bruta 

(CPB) e consumo de FDN (CFDN) avaliados, com médias de 567 e 670 g/dia, 78 e 88 g/dia e 

219 e 258 g/dia, para o PBCA e PFCE, respectivamente. Foram constatados maiores consumos 

de carboidratos não-fibrosos (CCNF) pelos animais que consumiram a dieta contendo feno de 

capim-elefante (247 g/dia). Maiores coeficientes de digestibilidade para matéria seca (DMS), 

proteína bruta (DPB) e carboidrato não-fibrosos (DCNF), foram constatados para o tratamento 

PBCA, com médias de 66,12, 74,26 e 91,94%, respectivamente, quando comparada a 62,88, 

70,95 e 83,07%, respectivamente, para o PFCE. A digestibilidade da FDN não variou de acordo 

com os tratamentos. Houve efeito da interação para o consumo de nutrientes digestíveis totais 

(NDT), com maiores resultados para os animais inteiros que consumiram a dieta PFCE (471 

g/dia). Não foram detectadas diferenças para as variáveis analisadas, com médias para peso 

final (PF) de 22,40 e 22,95 kg, ganho médio diário (GMD) 55 e 71 g/dia, ganho total (GT) 3,89 

e 4,92 kg e conversão alimentar (CA) de 11,59 e 10,02, para os tratamentos PBCA e PFCE, 

respectivamente. Em relação ao comportamento ingestivo, houve diferença para os tempos de 

ócio (TOC), ruminação (TRU) e tempo de mastigação total (TMT), com tempos médios de 

1812,20 e 1539,00 minutos, 865,62 e 1100,58 minutos, 202,17 e 240,43 minutos, 



respectivamente para PBCA e PFCE, mas não houve efeito para as eficiências de alimentação e 

ruminação avaliadas. No tocante as características de carcaça, foram observadas diferenças 

estatísticas para peso da carcaça quente (PCQ) e peso da carcaça fria (PCF), com médias de 

9,87 e 10,79 kg, 9,69 e 10,52 kg, para PBCA e PFCE, respectivamente, e para os rendimentos 

da carcaça quente (RCQ), rendimento comercial (RC) e rendimento biológico (RB), com 

médias de 43,81 e 46,87%, 42,90 e 45,73%, e 55,32 e 59,76% para PBCA e PFCE, 

respectivamente. O peso corpóreo vazio (PCV), pH e temperatura da carcaça não se mostraram 

diferentes estatisticamente. Verificou-se efeito da condição sexual para o PCQ e PCF, com 

médias de 10,80 e 9,86 kg e 10,56 e 9,64 kg, para inteiros e castrados, respectivamente, bem 

como interação significativa entre as fontes de variação, com maiores valores para os animais 

inteiros do tratamento PFCE, com médias de 11,76 e 11,48 kg para o PCQ e PCF, 

respectivamente. Em relação aos cortes cárneos, houve influência da dieta sobre o peso do 

pernil (1,526 e 1,679 kg, para os tratamentos PBCA e PFCE, respectivamente), bem como 

efeito da condição sexual sobre os pesos de pescoço e costelas, com médias de 654 e 500 g e 

900 e 752 g, para inteiros e castrados, respectivamente, assim como maior rendimento do 

pescoço para os animais inteiros (11,91%). As medidas morfométricas foram influenciadas pela 

dieta, com média para o índice de compacidade da carcaça sendo 0,160 e 0,173, para os 

tratamentos PBCA e PFCE, respectivamente, com interação significativa e maiores medidas 

para os animais inteiros que consumiram a dieta a base de feno de capim-elefante (0,18). Os 

pesos e rendimentos da buchada e panelada não foram alterados. Recomenda-se, como 

alternativa para o confinamento de caprinos, o uso do feno de capim-elefante associado à palma 

forrageira, sem aplicar a prática da castração.  

 

Palavras-chave: caprinocultura, carne caprina, castração, fibra efetiva, palma-forrageira, 

rendimento de carcaça. 

 

 

 

 

 

 

 

SUGAR BAGASSE AND ELEPHANT GRASS HAY IN DIETS FOR GOSTS 

CASTRATED AND NOT CASTRATED FINISHED IN CONFINEMENT 



 

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the performance, intake and 

digestibility of nutrients, ingestive behavior and carcass characteristics of dairy goats male kept 

in confinement. Twenty-four animals (12 not castrated and 12 castrated) were used, with a 

mean initial weight of 18.5 ± 3.8 kg, fed for 70 days with forage palm-based diets receiving 

sugarcane bagasse (PBCA) or elephant grass hay (PFCE) as fiber sources with diets formulated 

to possess similar amounts of neutral detergent fiber (NDF). The experimental design was 

completely randomized in a 2 x 2 factorial arrangement, with two sexual conditions, two fiber 

sources and six replicates per treatment, totaling 24 plots.. There were no statistically 

significant differences in dry matter intake (CDM), crude protein consumption (CCP) and NDF 

consumption (CNDF), with averages of 567 and 670 g/ day, 78 and 88 g/ day, and 219 and 258 

kg/ day for the PBCA and PFCE, respectively. However, higher intakes of non-fibrous 

carbohydrates (CNFC) were observed in the animals that consumed the diet containing 

elephantgrass hay (247 g/ day). The highest coefficients of digestibility for dry matter (DDM), 

crude protein (DCP) and non-fibrous carbohydrate (DNFC) were found for PBCA treatment, 

with averages of 66.12, 74.26 and 91.94%, respectively, when compared to 62.88, 70.95 and 

83.07%, respectively, for the PFCE. The digestibility of NDF did not vary according to the 

treatments. There were interaction effects for the consumption of total digestible nutrients 

(TDN), with higher results for the not castrated animals that consumed the PFCE diet (471 g/ 

day). Regarding performance, no differences were detected for the analyzed variables, with 

mean values for final weight (FW) of 22.40 and 22.95 kg, mean daily gain (MDG) 55 and 71 g/ 

day, total gain TG) 3.89 and 4.92 kg and feed conversion (FC) of 11.59 and 10.02 for the 

PBCA and PFCE treatments, respectively. In relation to the ingestive behavior, there was 

difference for the idle times, rumination and total chewing time, with mean times of 1812.20 

and 1539.00 minutes, 865.62 and 1100.58 minutes, 202.17 and 240.43 minutes, respectively for 

PBCA and PFCE, but there was no effect for feed and rumination efficiencies evaluated. 

Regarding the carcass characteristics, statistical differences were observed for carcass weight 

hot (WCH) and cold carcass weight (CCW), with averages of 9.87 and 10.79 kg, 9.69 and 

10.52 kg, for PBCA and PFCE, respectively, and for the carcass yields hot (CYH), commercial 

yield (CY) and biological yield (BY), with averages of 43.81 and 46.87%, 42.90 and 45.73%, 

and 55.32 and 59.76% for PBCA and PFCE, respectively. The final weight (FW), empty body 

weight (EBW), pH and carcass temperature were not statistically diferente. There was an effect 

of the sexual condition for WCH and CCW, with averages of 10.80 and 9.86 kg and 10.56 and 

9.64 kg, respectively, for not castrates and castrates, respectively, as well as significant 



interaction between the sources of variation, with higher values of the not castrated animals o 

of the PFCE treatment, with averages of 11.76 and 11.48 kg for WCH and CCW, respectively. 

In relation to the meat cuts, diet had an influence on the weight of the leg (1,526 and 1,679 kg, 

for the treatments PBCA and PFCE, respectively), as well as effect of the sexual condition on 

the weights of neck and ribs, with averages of 654 and 500 g and 900 g and 752 g for not 

castrated and castrated animals, respectively, as well as weigth neck yield for not castrated 

animals (11.91%). Morphometric measures were influenced by diet, with a mean for the 

carcass compactness index being 0.160 and 0.173, respectively for PBCA and PFCE 

treatments, with significant interaction and larger measurements for not castrated animals that 

consumed the hay-based diet of Elephant grass (0.18). The weights and yields of the “buchada” 

and “panelada” were not altered. It is recommended, as an alternative for the confinement of 

dairy goats, the use of elephantgrass hay associated with forage palm, without applying the 

practice of castration. 

 

Key words: goat breeding, goat meat, castration, effective fiber, forage palm, carcass yield.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 A caprinocultura leiteira tem ganhado destaque no âmbito mundial e nacional devido 

às peculiaridades de seu produto (leite) e derivados (queijos, requeijão, iogurtes, entre outros), 

atraindo cada vez mais as indústrias, que sempre estão à procura de oferecer ao mercado 

produtos diferenciados, todavia o desenvolvimento da atividade no Brasil ainda está muito 

aquém daquele alcançado por países como Grécia e França, os quais possuem mercado já 

estabelecido e uma cadeia produtiva mais organizada.  

Na região Nordeste do Brasil, principalmente nas regiões semiáridas, a caprinocultura 

leiteira vem sendo consolidada como atividade relevante, apresentando produções 

significativas de leite, que são majoritariamente destinadas aos programas governamentais, 

que adquirem e, através de laticínios credenciados, beneficiam e distribuem o leite caprino.   

No sistema de produção de leite, independente da espécie, a separação das mães e 

crias acontece precocemente para que o leite produzido ao longo da lactação seja total ou 

parcialmente destinado à comercialização, com o objetivo de aumentar o lucro da atividade. 

Como os cabritos não contribuem para reposição do plantel, normalmente não recebem 

manejo adequado dentro do sistema de produção e, consequentemente, não possuem um valor 

comercial atrativo, o que anula, em partes, a possibilidade de disponibilizar ao mercado carne 

caprina de qualidade e de prover fonte de renda adicional ao sistema de produção de leite.  

Considerando a sazonalidade da produção de alimentos que caracteriza grande parte da 

região Nordeste e, sobretudo, as consequências que esta peculiaridade traz para produção 

animal, a prática do confinamento de caprinos, aliada ou não à prática da castração, proposta 

do presente trabalho, visa aumentar a oferta de carne caprina no período de entressafra, 

disponibilizando ao mercado um produto homogêneo e de melhor qualidade. Ainda, especula-

se que as fontes de fibras testadas em associação à palma forrageira atribuam maior 

viabilidade ao sistema de produção, já que as fontes tradicionais de fibra – como o feno de 

tifton e a silagem, por exemplo – são adquiridas por preços elevados no mercado local.  

Nota-se, portanto, a existência de uma demanda técnica em nível de campo, referente 

ao direcionamento do produtor para práticas de manejo que potencializem o aproveitamento 

dos cabritos oriundos de sistemas de produção de leite e o fortalecimento da cadeia produtiva 

em pauta. Portanto, o presente estudo propôs-se a avaliar o desempenho e as características de 

carcaça de cabritos de origem leiteira, castrados e não castrados, mantidos em sistema de 

confinamento, recebendo uma dieta a base de palma forrageira associada a duas fontes de 

fibras: bagaço de cana-de-açúcar ou feno de capim-elefante. 



Essa dissertação é composta por três capítulos. O primeiro contempla o referencial 

teórico, que faz uma breve abordagem sobre a criação de caprinos de origem leiteira e suas 

perspectivas. Além disso, ressalta os desafios do aproveitamento dos cabritos, oriundos desta 

atividade, para uma produção estratégica de carne em confinamento. Ainda nesse primeiro 

capítulo, serão abordadas algumas fontes de fibras, que associadas à palma forrageira, podem 

viabilizar o sistema de confinamento. 

No segundo capítulo relata-se a influência da dieta e da condição sexual sobre o 

consumo e digestibilidade dos nutrientes, desempenho animal e comportamento ingestivo de 

cabritos confinados durante 70 dias. Por fim, o terceiro capítulo aborda as características de 

carcaça e os rendimentos da buchada e panelada dos animais avaliados neste ensaio.  
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1. Caprinocultura leiteira 

 

O leite é um alimento rico em ácidos graxos essenciais, proteínas de alto valor 

biológico, vitamina D, cálcio e fósforo, nutrientes essenciais para o crescimento e manutenção 

dos mamíferos. Porém, o leite de origem caprina possui peculiaridades físico-químicas que o 

torna um alimento diferenciado e recomendado por muitos nutricionistas, devido, 

principalmente, as suas características hipoalérgicas e composicionais (Haenlein, 2004; 

Sampaio et al., 2009). O leite de origem caprina também é bastante utilizado para a produção 

de queijos e derivados, cujos preços superam consideravelmente os valores aplicados aos 

derivados do leite bovino (Cordeiro, 2006). 

Assim, a caprinocultura pode ser considerada atraente para os produtores, pois seus 

produtos atendem a um mercado específico. Essa atividade já é consolidada mundialmente, de 

modo que o rebanho mundial de caprinos já se aproxima de um bilhão de cabeças, tendo sido 

verificado, nos últimos cinco anos, uma taxa de crescimento anual de 1% (FAO, 2015).  Os 

países em desenvolvimento detém a maior concentração dos animais, com o Brasil possuindo 

o 22° maior rebanho do mundo, somando mais de oito milhões de cabeças, das quais 93% 

habitam a região Nordeste do país (IBGE, 2016). A produção nacional média anual de leite de 

cabra, no período de 2008 a 2013, foi de 147.000 toneladas, tornando o Brasil o maior 

produtor de leite caprino da América do Sul (FAO, 2015). 

No Brasil, até 1988 não havia uma comercialização normatizada do leite de cabra, que 

era produzido para consumo doméstico ou comercializado in natura em pequenas quantidades 

(Cordeiro, 2013). Segundo o mesmo autor, em 1999, no estado do Rio Grande do Norte, foi 

implantado o primeiro Programa Institucional de apoio à caprinocultura de leite do país, em 

que o governo garantia a compra do leite caprino produzido, incorporando-o aos programas 

sociais. Este programa alavancou de maneira significante a produção de leite caprino, não só 

no seu estado de origem, mas nos estados circunvizinhos que, baseados no Rio Grande do 

Norte, criaram   programas de incentivo a caprinocultura leiteira. 

Muito embora a caprinocultura leiteira não possa ainda ser comparada a outras 

atividades pecuárias cujos seus produtos e derivados já possuem comercialização mais segura 

e independente de programas governamentais – como a bovinocultura, por exemplo – o 

cenário descrito acima instigou, na época, o desenvolvimento e certa consolidação da cadeia 

produtiva do leite caprino. Cordeiro (2013) indica que os investimentos realizados por 

criadores, governos e outras instituições, podem culminar num expressivo desenvolvimento 
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da caprinocultura brasileira, com grande potencial de produção de leite, frente aos 

promissores mercados nacionais e internacionais.  

 

2. Aproveitamento do cabrito de origem leiteira para produção de carne 

 

Independente da espécie explorada, do sistema de produção utilizado e do nível de 

tecnificação aplicado na propriedade, a prática da pecuária leiteira baseia-se em separar 

precocemente mães e crias para que o leite produzido ao longo da lactação seja total ou 

majoritariamente destinado à comercialização. No caso da caprinocultura leiteira, as cabritas 

nascidas são recriadas e tendem a permanecer no rebanho para reposição do plantel, porém os 

cabritos, pela pouca contribuição que dão ao sistema de produção de leite, na maioria das 

vezes são descartados, ou recebem uma nutrição deficiente (Costa et al., 2010).  

A comercialização dos cabritos de origem leiteira poderia se tornar uma renda 

complementar aos produtores de leite, deixando-os mais assegurados contra as oscilações de 

mercado, que são recorrentes no comércio do leite. Todavia, Leite et al., (2015) evidenciaram 

que, se utilizados manejos nutricionais e sanitários ineficientes, a produção de carne a partir 

destes animais pode se transformar em uma prática onerosa. Segundo Almeida (2010), as 

tecnologias adotadas no país para alavancar a produção pecuária não acompanham o 

crescimento do rebanho, levando a uma diminuição dos índices zootécnicos, principalmente 

por uma nutrição inadequada para as diferentes fases da criação e um manejo sanitário 

insatisfatório.  

Além do manejo, as instabilidades climáticas da região Nordeste, mais 

especificamente na região semiárida, também constituem um fator de influência direta sobre a 

produção animal. Isso acontece devido às concentrações pluviométricas que caracterizam a 

região, onde grande parte das chuvas se concentra em um curto período do ano, o que 

interfere no crescimento da forragem e consequentemente na oferta de volumoso, tornando o 

desempenho animal desuniforme durante o ano (Gurgel et al. (2017). Ou seja, durante esse 

curto período de chuvas existe o rápido crescimento da forragem, tornando a oferta de 

volumoso satisfatória, entretanto no período de escassez hídrica a produção de forragem é 

diminuída drasticamente, prejudicando o desempenho dos animais. 

A sazonalidade na produção de forragem, aliado a um manejo com pouca tecnificação, 

pode influenciar diretamente no desempenho zootécnico dos animais, principalmente os que 

possuem um nível de exigências nutricionais mais elevados, como é o caso dos cabritos 

recém-desaleitados. Com o crescimento prejudicado, os animais perdem características 
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importantes que poderiam agregar valor ao produto final e melhorar a rentabilidade da 

produção. Essa problemática foi descrita no trabalho de Guimarães Filho (2000), que 

comparando a viabilidade de dois sistemas de criação de cabritos na região semiárida do 

Nordeste brasileiro, constatou diferenças que podem indicar a importância da intensificação 

dos sistemas de criação na região estudada (Tabela 1).  

 

Tabela 1 Efeito no nível tecnológico sobre o desempenho de cabritos no Nordeste Brasileiro. 

Indicadores Sistemas 

Tradicional Melhorado 

Prolificidade 1,1 1,6 

Mortalidade pré-desmame (%) 20,0 8,0 

Peso vivo aos 112 dias (kg) 9,0 15,0 

Cabritos desmamados/cabra/ano (kg) 9,0 21,0 

Idade ao atingir 25 kg (meses) 14,0 8,0 

Cabritos para venda/cabra/ano (kg) 20,0 35,0 

Fonte: Adaptado Guimarães Filho et al. (2000). 

 

Um dos sistemas, caracterizado como tradicional, que é comumente utilizado pelos 

caprinocultores, possui manejo extensivo e altamente dependente da vegetação natural da 

caatinga, utilizando-se de genótipos animais não especializados. Este sistema se destacou 

negativamente pelo alto índice de mortalidade (20%) e maior idade para chegar ao peso de 

abate (14 meses). O segundo sistema, denominado “melhorado” e gerencialmente mais 

capacitado, promoveu melhoria significativa dos índices zootécnicos, com destaque para 

redução da idade ao abate para oito meses, que pode ter influencia direta na viabilidade 

econômica do processo produtivo e na qualidade da carne dos animais.  

E se tratando da carne caprina, esta apresenta particularidades interessantes que foram 

destacadas pelo USDA (2012) (Tabela 2), merecendo destaque os menores níveis de gordura, 

principalmente a saturada, quando comparada à carne oriunda das demais espécies, com 

índices de gordura variando de 1,8 e 4,0% (Krolow, 2006; Mushi et al., 2010). Desse modo, o 

consumo da carne caprina pode ser destacado não só pela qualidade do produto, mas 

também devido aos menores teores de gordura saturada, que é uma das exigências do mercado 

moderno.  
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Tabela 2 Comparação dos cinco tipos de carnes mais consumidas no Brasil. 

Carne assada 

(100g) 

Calorias 

(kcal) 

Gorduras (g) Gordura Saturada 

(g) 

Proteína (g) Ferro (g) 

Caprino 131 2,76 0,85 25 3,54 

Ovino 252 17,14 7,82 24 1,50 

Bovino 263 17,14 7,29 25 3,11 

Suíno 332 25,72 9,32 24 2,90 

Frango 129 3,75 1,07 24 1,61 

Fonte: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (2012).  

 

Os menores teores de gordura na carcaça dos caprinos decorrem da deposição 

prioritária de tecido adiposo na cavidade abdominal, fato que acontece em menor proporção 

nos ovinos, por exemplo, que se destacam pela deposição subcutânea de tecido adiposo 

(Madruga et al., 1999). Como o processo de obtenção de carcaças compreende, entre outros 

processos, a evisceração, boa parte da gordura desaparece ao final do beneficiamento dessas, 

explicando os baixos teores verificados para a carne caprina.  

Apesar dessas características, o consumo médio anual de ovinos e caprinos no Brasil 

não é superior a 0,7 kg habitante/ano (IBGE, 2015), enquanto isso, Eyerkaufer et al. (2011) 

citaram que na Europa e Austrália os consumos per capita são de 8 e 20 kg habitante/ano, 

respectivamente, que pode estar associado a especificidade do sistema de criação, no que se 

refere a utilização de animais de aptidões específicas, na qualidade do produto ofertado, e  na 

cultura de consumo de cada região.  

Desse modo, o aumento do consumo de carne de pequenos ruminantes no Brasil 

depende da oferta regular do produto e, sobretudo, da qualidade da carne que chega ao 

consumidor final (Urbano et al., 2014a). Assim, espera-se que as características peculiares da 

carne caprina possam ser melhores trabalhadas no âmbito zootécnico e mercadológico, para 

alavancar o consumo desta, já que a busca por alimentos saudáveis e menos gordurosos é 

constante (Simplício et al., 2003). 

Em se tratando de qualidade de carne, a maciez é um parâmetro de grande importância 

e, muito embora sua variação seja tolerável por parte do consumidor, há vantagens para 

carnes mais macias quando outros fatores não variam. Segundo Osório et al. (2009), apesar de 

ser um parâmetro determinado por fatores múltiplos, a idade se destaca como fator de maior 

influência por ser diretamente  proporcional ao estado de reticulação do colágeno e ao número 

de ligações cruzadas deste com as fibras musculares. Desta forma, pode-se inferir que a 
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produção de carne caprina de qualidade está intimamente associada com o abate de animais 

jovens, aspecto que foi também destacado por Silva Sobrinho (2001), quando classificou as 

diferentes categorias animais e respectivos nichos de mercado, resguardando posição de 

destaque às carcaças oriundas de cabritos em aleitamento e recém-desmamados. Por fim, é 

preciso considerar que a idade também exerce forte influência sobre o sabor e odor 

característicos da carne caprina (Madruga et al., 2005), fato que corrobora e justifica a 

preferência do consumidor pela carne de animais jovens. 

Ainda sobre a qualidade da carne caprina, merece ser pontuado que, apesar de o 

consumidor moderno não se mostrar satisfeito com elevados teores de gordura (Urbano et al., 

2014b), quantidades mínimas desse tecido são importantes para garantir maciez e suculência 

da carne, contribuindo para valorização qualitativa da mesma. Além disso, a gordura de 

acabamento, ou subcutânea, é importante para proteger a carne do resfriamento acelerado da 

carcaça no post mortem, agindo como isolante térmico, evitando o encurtamento das fibras 

musculares devido justamente ao resfriamento brusco, processo este conhecido como “cold 

shortening”, que prejudica a qualidade da carne causando escurecimento e enrijecimento da 

mesma, podendo influenciar no seu valor de mercado (Gomide et al., 2013).  

A prática da castração pode ser realizada para incrementar a cobertura de gordura dos 

caprinos destinados ao abate. Segundo Kuss et al. (2009), ruminantes machos castrados 

podem canalizar maior quantidade de energia consumida para a deposição tecidual de gordura 

subcutânea. A castração também pode ser utilizada para facilitar o manejo e evitar a 

propagação de defeitos hereditários no rebanho (Fazili et al., 2009), por outro lado, o método 

pode afetar negativamente o crescimento animal, principalmente quando realizada em animais 

muito jovens (Gois et al., 2018). 

Pérez & Carvalho (2002), em estudo específico com pequenos ruminantes, afirmaram 

que os machos castrados depositam mais gordura que os machos inteiros, mas destacaram que 

a deposição é ainda inferior àquela ocorrida nas fêmeas. Entretanto, Haddad et al. (2006) 

relataram diminuição na eficiência de utilização dos alimentos, apesar da castração não ter 

afetado o ganho médio e o rendimento da carcaça de pequenos ruminantes, com aumento da 

gordura subcutânea para esses animais. Os resultados estão de acordo com Pellegrini et al. 

(2012) e Teixeira et al. (2010), que afirmaram que os machos inteiros possuem uma maior 

velocidade de crescimento e conversão alimentar, quando comparado a machos castrados e 

fêmeas.  
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Esses fatores estão relacionados aos hormônios produzidos durante o crescimento dos 

animais, com ênfase na testosterona, que produzida pelos testículos dos machos possuem 

função anabolizante, aumentando à deposição muscular (Duarte et al., 2002). Ou seja, quanto 

mais cedo ocorrer a castração menor poderá ser o efeito da testosterona e sua influência no 

crescimento dos animais.  

Esse maior crescimento ou hipertrofia muscular foi explicado por Dayton & White 

(2008), quando relataram que, após o nascimento, os hormônios anabólicos promovem a 

proliferação de células satélites que transferem seus núcleos às fibras musculares aumentando 

a capacidade de síntese de proteínas e o aumento na deposição de músculos na carcaça, porém 

esse processo é acentuado após a puberdade (Carneiro et al., 2007). 

De outro modo, o método da castração pode ser utilizado para modificar as 

características sensoriais da carne. Alguns autores indicam que compostos voláteis, como os 

ácidos graxos de cadeia ramificada, podem estar associados ao odor “estranho” presente na 

carne, como o ácido decanóico ou cáprico, e que estes podem ser influenciados pela condição 

sexual e idade de abate dos animais (Resconi et al., 2010; Gois et al., 2018). Segundo 

Almeida (2011) os animais castrados antes da puberdade reduzem a deposição desses ácidos, 

reduzindo o aroma “cáprico”, no entanto, aumentam o teor de gordura e a proporção de ácidos 

graxos  hipercolesterêmico na carcaça.  

Se para o mercado consumidor a carne oriunda de animais jovens, aliadas ou não à 

prática da castração, implica em incremento de qualidade, para o produtor, a destinação 

desses animais ao abate encurta o ciclo de produção e favorece a agilidade no retorno de 

capital. Todavia, a redução da idade ao abate requer investimentos em práticas de manejo 

intensivas ou semi-intensivas, sobretudo daquelas relacionadas à alimentação, as quais visam 

potencializar o desempenho e, finalmente, agregar valor ao produto final.  

 

3. Produção de cabritos em sistema de confinamento 

A sazonalidade na produção de forragem é retratada por Ferreira et al. (2009) como 

principal fator responsável pelos insatisfatórios índices produtivos obtidos em sistemas de 

produção situados no Nordeste. Desta forma, os sistemas de produção em confinamento têm 

sido utilizados como estratégia para diminuir a idade ao abate, melhorar a qualidade das 

carcaças produzidas e intensificar, de fato, a produção de carne (Urbano et al., 2015).  

O sistema de confinamento preconiza produção de carne caprina em menor intervalo 

de tempo mediante a potencialização da ingestão de nutrientes e, para tanto, são 
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imprescindíveis planos nutricionais adequados às exigências nutricionais dos animais, nos 

quais os alimentos concentrados participam em proporções consideráveis. Porém o uso de 

grandes quantidades de concentrado é oneroso e pode inviabilizar o sistema de produção. 

Com isso, a busca por alimentos alternativos, disponíveis na própria região, que possam 

reduzir os custos de produção podem ser importantes para garantir maior competitividade do 

produto final, além da sustentabilidade econômica do sistema produtivo (Pereira et al., 2008).   

  Nesse segmento, Pereira (2007) avaliou a viabilidade econômica do sistema de 

confinamento, considerando os principais parâmetros de custos de 100 animais, sendo 50 

cordeiros e 50 cabritos, durante 100 dias em sistema de confinamento. O peso inicial e final 

programado foram, respectivamente, 20 e 35 kg, tendo-se utilizado concentrados alternativos 

(raspa de mandioca e torta de mamona) em substituição aos concentrados tradicionais (milho 

e farelo de soja). Constatou-se economia de R$600,00 e R$200,00 para cordeiros e cabritos, 

respectivamente, durante os 100 dias de confinamento. O autor sugeriu que o confinamento 

dos cabritos pode ser uma alternativa viável para incrementar a produtividade em regiões com 

sazonalidade na produção de forragem, quando esse sistema de produção acontece associado 

com a utilização de alimentos alternativos, ou produzidos na própria fazenda. 

Além das dietas, o genótipo dos animais também é dito com um das principais 

características que influenciam o desempenho e o rendimento da carcaça, entretanto Salles et 

al. (2013), avaliando as características de carcaça de cabritos de aptidão leiteira (Saanen) e/ou 

cruzados com animais de corte (Boer) em diferentes sistemas (confinamento e 

semiconfinamento), constataram que o tipo sistema de terminação exerceu mais influência 

sobre o rendimento de carcaça avaliado, do que propriamente o genótipo dos animais. Ou 

seja, é necessário que o tipo de sistema esteja de acordo com objetivo da produção para que o 

desempenho dos animais não seja prejudicado, pois apesar das diferentes aptidões, os autores 

encontraram rendimentos semelhantes. 

Grande et al. (2009) também trabalhando com cabritos confinados (¼ Saanen ¾ Boer), 

recebendo rações contendo diferentes tipos de grãos de oleaginosas (linhaça, girassol ou 

canola), avaliaram as características quantitativas das carcaças de animais abatidos com média 

de 30,9 kg após 61 dias de confinamento. Os autores concluíram que as diferentes dietas 

também não influenciaram o peso da carcaça quente e o rendimento comercial. 

Hashimoto et al. (2007) analisando o desempenho de cabritos mestiços (Boer x 

Saanen), sendo 15 machos e 12 fêmeas, em sistema de confinamento, com substituição (0; 50 

e 100%)  do grão do milho moído pela casca do grão de soja, concluíram  que a substituição 
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do milho não alterou o desempenho de cabritos em crescimento, assim como o desempenho, 

nos diferentes sexos, não se mostraram estatisticamente diferentes, apesar de constatar 

variação na digestibilidade entre as dietas. Em se tratando da interferência da condição sexual 

nas características qualitativas da carne caprina, Madruga et al. (2002) avaliaram, em sistema 

de confinamento, diferentes idades ao abate (175, 220, 265 e 310 dias) e a influência da 

castração, nos parâmetros físico-químicos, sensoriais e aromáticos da carne caprina, e 

constataram que, os teores de ácidos graxos foram afetados significativamente pela castração, 

com maior incidência de ácidos graxos insaturados para os animais castrados. Porém segundo 

os autores, o parâmetro que mais afetou as características físico-químicas e sensorial da carne 

caprina foi a idade ao abate.  

Pesquisas realizadas com o objetivo do aproveitamento de resíduos das agroindústrias 

são de grande importância, principalmente quando estas são realizadas com intuito de baratear 

a alimentação para ruminantes e diminuir o impacto ambiental (Oliveira, 2003). No Nordeste, 

principalmente no período seco, a utilização destes subprodutos vem ganhando destaque e se 

tornando alternativa importante na alimentação de animais em confinamento, porém devem-se 

conhecer suas restrições nutritivas, para que sua utilização não prejudique o desempenho 

animal (Gomes, 2007).   

 

4. Palma forrageira na alimentação de ruminantes 

 

A palma forrageira pertence à Divisão: Embryophyta, Sub-divisão: Angiospermea, 

Classe: Dicotyledoneae, Sub-classe: Archiclamideae, Ordem: Opuntiales e Família: 

Cactaceae. Nessa família, existem 178 gêneros com cerca de 2.000 espécies conhecidas. 

Todavia nos gêneros Opuntia e Nopalea, estão presentes as espécies de palma mais utilizadas 

como forrageiras (Silva & Santos, 2006). 

No cenário da região Nordeste, mais especificamente no semiárido, onde o grande 

limitante da produção pecuária está relacionado à quantidade e sazonalidade de forragem 

produzida, a palma forrageira é estratégia imperativa de apoio para a convivência da pecuária 

regional com as secas. Segundo Sousa & Sousa Neto (2012), a palma se sobressai no 

semiárido e contribui significativamente para a alimentação dos rebanhos. 

Adaptada a maioria das regiões de clima semiárido, a palma forrageira pertence ao 

grupo das crassuláceas e apresentam metabolismo diferenciado (CAM), em que fazem a 

abertura dos estômatos essencialmente à noite, quando a temperatura ambiente apresenta-se 

reduzida, diminuindo as perdas de água por evapotranspiração. Essas características 
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peculiares das cactáceas as tornam superiores às plantas de mecanismo C3, no que se refere à 

eficiência no uso da água (Ferreira et al., 2012).  

Soares & Silva Júnior (2012) relataram que esta planta forrageira é de alta 

produtividade e consumida por várias espécies animais, possuindo inúmeras utilizações, 

variando desde o consumo in natura, até a produção de farelos ou como emoliente adicionada 

a restos culturais, palhadas e subprodutos industriais compondo até 80% da dieta dos animais, 

sobretudo no período de estiagem. 

A palma possui em sua composição 90% de água, em média, se tornando uma reserva 

natural para os animais nas épocas mais críticas de déficit hídrico, já que sua disponibilidade é 

essencial para que se mantenha o equilíbrio homeostático do organismo animal, além disso, 

outras características na composição química da palma são: os baixos níveis matéria seca 

(116,9 g/kg MS), proteína bruta (48,1 g/kg MS), e fibra em detergente neutro (267,9  g/kg 

MS) e alto teor de carboidratos não-fibrosos (585,5 g/kg MS), o que sugere o seu 

fornecimento consorciado com uma fonte de fibra fisicamente efetiva e um suplemento 

proteico, para evitar problemas gastrointestinais que poderão diminuir a absorção dos 

nutrientes e consequentemente influenciar no desempenho animal (Ferreira et al., 2010; 

Ferreira et al., 2012).  

Branco et al. (2010), estudando diferentes níveis de fibra em detergente neutro oriundo 

da forragem (FDNf) para cabras leiteiras, concluíram que o aumento dos níveis de FDNf nas 

dietas diminuiu a digestibilidade aparente de matéria seca, matéria orgânica, extrato etéreo e 

carboidratos não-fibrosos, com exceção da digestibilidade aparente da proteína bruta. O pH 

ruminal também foi influenciado pelos diferentes níveis de fibra, indicando que existe 

influência direta da quantidade e qualidade da fibra contida no alimento com o 

aproveitamento destes pelos animais, principalmente aqueles de alta produção, que requerem 

um nível significante de energia dietética. 

A associação da palma com alimentos fibrosos é essencial para um funcionamento 

adequado de atividades como ruminação, movimentação ruminal, homogeneização do 

conteúdo ruminal e secreção salivar (Bispo et al.,  2007). Essas atividades possuem influencia 

direta no  pH do rúmen e, consequentemente, na manutenção e controle dos microrganismos 

presentes nele, principalmente as bactérias aminolíticas e fibrolíticas.  

Ainda sobre a composição, é merecido destacar que a palma apresenta, em média, 

64% de nutrientes digestíveis totais (NDT), superando as silagens de milho e de sorgo, 

volumosos que se destacam em termos nutritivos, além disso, é relacionada elevada 
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aceitabilidade da forragem pelos animais, o que permite que grandes quantidades sejam 

consumidas, e evidenciando a palma forrageira como fonte de energia na dieta animal (Melo 

et al., 2003; Marques et al., 2017). Cavalcanti  et al. (2008) constataram aumento no consumo 

de MS por caprinos e ovinos quando a cultivar da Orelha-de-elefante (Opuntia sp.) foi 

substituída por palma Gigante (Opuntia fícus-indica Mill) na dieta. Porém, pesquisas indicam 

efeito quadrático quando o nível de inclusão da palma (independente de sua cultivar) é alto 

(VIEIRA et al., 2008; Gebremariam et al., 2006), indicando níveis de inclusão entre 43 e 50% 

como promotores de maior consumo de matéria seca.  

 

5. Bagaço de cana-de-açúcar na alimentação animal 

 

A cana-de-açúcar (Saccharum ssp.) é comumente difundida no Brasil, e além de seus 

produtos principais (açúcar e etanol) disponibiliza subprodutos e resíduos, como o melaço, a 

levedura, a torta de filtro e o bagaço, sendo este último um resíduo de grande relevância para 

uso na alimentação animal (Saraiva, 2012). 

Ao mesmo tempo, o processamento da cana-de-açúcar acontece, normalmente, durante 

os períodos de estiagem, que é quando a planta possuiu maiores quantidades de açúcares. Esse 

mesmo período é o mais crítico no Nordeste, principalmente na região semiárida, onde a falta 

de volumoso é fator decisivo para a perda de peso dos animais (Murta et al., 2011).  

 Embora quase 80% desse resíduo da cana sejam utilizados como combustível para as 

próprias caldeiras das usinas, o excedente é bastante significativo e seu potencial como 

volumoso para ruminantes pode ser viável no período de escassez das forragens tradicionais 

ou quando estas atingirem preços inacessíveis (Souza & Santos, 2002; Teixeira et al., 2007). 

Virmond (2001) avaliando o bagaço de cana, concluiu que o mesmo apresenta como 

principais características: elevado conteúdo de constituintes da parede celular, baixa 

digestibilidade e proteína bruta; podendo restringir seu uso na alimentação de ruminantes por 

reduzir o consumo total de matéria seca. Entretanto apesar de suas limitações nutricionais, o  

bagaço de cana pode ser considerado uma fonte de fibra importante para manter a saúde do 

rúmen.  

Por possuir um aporte de fibra fisicamente efetiva, mencionado anteriormente, o 

bagaço da cana pode ser um constituinte para dietas que precisem de determinada associação, 

como é o caso da palma forrageira, que ao contrário do bagaço, possui grande quantidade de 

carboidratos não fibrosos (CNF) e baixa quantidade de fibras, que são importantes no 

processo de ruminação e no controle do pH ruminal. É possível encontrar na literatura 
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indicações sobre o seu uso na proporção de 30% com base na MS e a palma forrageira com 40 

– 50%, para vacas leiteiras e fêmeas em crescimento (Ferreira et al., 2009), porém são 

escassos os trabalhos que relatam sua inclusão na dieta de caprinos. 

Com o objetivo de analisar a degradabilidade ruminal in situ da matéria seca (MS) e da 

fibra em detergente neutro (FDN) do bagaço-de-cana (BCA) em caprinos Moxotó e ovinos 

Morada-Nova fistulados no rúmen, Gomes et al. (2013) concluíram que o consumo de matéria 

seca não diferiu entre as espécies, assim como o potencial máximo de degradação da MS, 

porém o nível de degradação do FDN foi maior nos caprinos. Todavia, os autores observaram 

maior velocidade de degradação da MS do BCA pelos ovinos, sugerindo uma maior eficiência 

no desenvolvimento da microbiota sobre o BCA para esses animais. Esses dados podem 

indicar o BCA como uma alternativa na nutrição dos pequenos ruminantes.  

O bagaço-de-cana também pode passar por processos de tratamentos químicos e 

físicos que possuem o objetivo de aumentar a disponibilidade e o aproveitamento da fibra 

contida no alimento, diminuindo o efeito da lignina sobre a degradação da celulose e 

hemicelulose, melhorando a adesão dos microrganismos presentes do rúmen (Murta et al., 

2011). No entanto, a depender do tipo de processo que é realizado para tal, o preço dos grãos 

e de outros subprodutos, o tratamento pode ser inviável, tornando a utilização do bagaço-de-

cana in natura um produto mais atrativo em determinadas situações (Berndt et al. 2002). 

 O sistema de criação em confinamento é caro e muitas vezes se torna inviável. Porém 

a introdução de resíduos e subprodutos da indústria alimentícia, tais como o bagaço de cana-

de-açúcar, polpa cítrica, casca de aveia e casca de soja, se tornam alternativas para viabilizar 

economicamente o sistema, uma vez que podem substituir parcial ou totalmente o alimento 

volumoso ou concentrado, sem prejudicar o desempenho animal (Morais et al., 2007). Mas 

para isso, é importante a elaboração de estudos que indiquem de maneira confiável, qual 

alimento deve ser aproveitado e qual proporção volumoso: concentrado deve ser adotado.  

No entanto, os trabalhos que envolvem o subproduto das indústrias de açúcar e etanol 

(bagaço-de-cana) são escassos quando relacionados ao desempenho de caprinos, o que indica 

necessidade da realização de experimentos que abordem o assunto, para que se possa ter mais 

possibilidades, no que diz respeito à nutrição de pequenos ruminantes e a utilização de 

alimentos alternativos, tendo em vista a importância da produção de caprinos na Região 

Nordeste do Brasil.  
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6. Capim-elefante na alimentação de ruminantes 

 

O capim-elefante, que pertence à família Poaceae, subfamília Panicoideae, tribo 

Paniceae, gênero Pennisetum, possui mais de 140 espécies entre forrageiras cultivadas, 

cereais e ornamentais (Brunken, 1977). Pennisetum purpureum Schum tem sido dividido em 

três subespécies: ssp. benthamii, ssp. purpureum e ssp. flexispica (Bogdan, 1977; Maire, 

1952). Foi descoberto aproximadamente no ano de 1905, pelo Coronel Napier de Bulawayo, 

que percebeu no capim-elefante uma capacidade relevante de produção de biomassa em um 

espaço de área reduzido, e recomendou a utilização dessa espécie ao Departamento de 

Agricultura da Rodésia, onde se iniciaram os estudos com a forrageira (Gonçalves e Menezes, 

1982).  

No Rio Grande do Sul, por volta do ano de 1920, foram introduzidas mudas dessa 

espécie importadas dos Estados Unidos, posteriormente mudas oriundas de Cuba, foram 

trazidas e difundidas em praticamente todo território Brasileiro (Veiga, 1985; Faria, 1993). 

Originário da África, o capim-elefante encontra-se nas regiões tropicais e subtropicais 

adaptando-se às condições de clima e solo de quase todo o Brasil. Esta gramínea tem um bom 

crescimento do nível do mar até altitudes de 2200m, embora seu melhor desenvolvimento seja 

em altitudes de até 1500m e, ainda que responda a temperaturas entre 18 e 30°C, a 

temperatura ideal para desenvolvimento seria em torno de 24° C (Lima et al., 2010). Além 

disso, possui metabolismo C4, com alta eficiência fotossintética, com baixo custo de produção 

e pelo fato de ser uma planta perene, possui boa produtividade (Vale & Azevedo 2013). 

Segundo Dubeux Jr. & Mello (2010), esta forrageira possui adaptação a diversas 

regiões, aliado com eficiência de interceptação de luz e na fotossíntese, capacidade de rebrotar 

e perfilhar, armazenamento de carboidratos de reserva, absorção de nutrientes e eficiência no 

uso da água, dentre outros, tornando o capim-elefante uma das principais forragens adotadas 

pelos criadores de animais no Brasil. Dourado (2012) indica a alta produtividade do capim-

elefante como uma das principais características para a escolha dos produtores na utilização 

desse na formação de capineiras. . 

Vitor et al. (2009) trabalhando com a cultivar Napier, no Estado de Minas Gerais, sob 

quatro níveis de adubação, observaram esse efeito com plantas de altura de 1,60 cm, que 

produziram de 21,12 t/ha a 8,06 t/ha de MS no período chuvoso e no período seco 

respectivamente. Entretanto, Santos et al. (2003) trabalhando com genótipos de P. purpureum 

nas condições edafoclimáticas da Zona da Mata do Estado de Pernambuco, verificaram 

produções de matéria seca que variaram de 5, 23 a 7, 35 t/ha aos 35 dias e de 26,15 a 36,75 
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t/ha aos 175 dias. Sua composição química (%) pode chegar à média de 57% de NDT, 74% de 

FDN e 10% de PB (Rogério & Martins, 2005), sendo diretamente influenciada pela idade do 

corte e/ou altura da planta. 

Martins et al. (2008) avaliaram em diferentes idades de corte (30, 45, 60, 75, 90 e 105 

dias) os valores nutritivos do capim-elefante, e verificaram uma diminuição linear no  teor de 

PB. Contrariamente, aconteceu com os teores de FDN, FDA e FDNi  que aumentaram com o 

avanço na idade de corte, concluindo que este fator promove aumento linear da fração 

indigestível da MS. Nos ruminantes, as fibras e a fração indigestível estão intimamente 

ligadas com o transito da ingesta no trato gastrointestinal, e um alimento com alto valor destes 

constituintes pode diminuir de maneira significante a ingestão de matéria seca e prejudicar a 

absorção total de nutrientes necessários para seu desenvolvimento.   

Dourado (2012) também observou que uma das maiores dificuldades dos produtores e 

técnicos da área é encontrar e adotar um manejo ideal para cada tipo de forragem, fazendo 

uma associação entre o crescimento da forragem, sua composição química e o período ideal 

para o corte ou disponibilização aos animais através do pastejo. Como foi dito anteriormente, 

o capim-elefante tem como particularidade a grande produtividade de matéria verde, porém 

quanto mais velho o capim, maior a quantidade de substancias indigestíveis na planta, com o 

aumento de lignina e a diminuição da digestibilidade. Mas isso acaba se tornando um dilema 

para boa parte dos produtores, que preferem fazer o corte do capim quando ele atinge altura 

máxima (“capim passado”) e maior quantidade de fibra, implicando em efeitos negativos na 

conversão alimentar dos animais.  

Nas regiões semiáridas, a implantação das capineiras originadas do capim-elefante 

acontece no período chuvoso, justamente para aproveitar o período das águas e estabelecer 

uma fonte de volumoso para o período de estiagem. Porém quando já estabelecidas, muitos 

produtores param de usar as capineiras, deixando-as crescer, cortando-as apenas na próxima 

época seca, resultando em forragem com alto teor de fibra de difícil digestão (Saraiva, 2012). 

Entretanto, essa fonte de fibra pode ser essencial para manter a saúde do rúmen, quando 

associada a uma fonte de carboidratos de fácil degradação, como é o caso da palma forrageira.  
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Consumo, digestibilidade de nutrientes e desempenho de cabritos castrados e não 1 

castrados alimentados com bagaço de cana-de-açúcar ou feno de capim elefante em 2 

confinamento 3 

 4 

Resumo - Objetivou-se avaliar o consumo e a digestibilidade de nutrientes, o desempenho e o 5 

comportamento ingestivo de cabritos mantidos em confinamento, alimentados com palma 6 

forrageira associada ao bagaço de cana-de-açúcar (BCA) ou feno de capim-elefante (FCE). 7 

Foram utilizados 24 caprinos (12 castrados e 12 não castrados), com peso inicial médio de 8 

18,5 ± 3,8 kg, abatidos após 70 dias de confinamento, distribuídos em um delineamento 9 

experimental inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2 x 2, sendo duas condições 10 

sexuais e duas fontes de volumoso. Durante o período experimental, os animais foram 11 

confinados em baias individuais providas de comedouro e bebedouro, com oferta das dietas 12 

realizada duas vezes ao dia na forma de ração completa. Para estimativa da digestibilidade 13 

procedeu-se um ensaio de digestibilidade 48 dias após o início do experimento. A avaliação 14 

do comportamento ingestivo foi realizada pelo método de varredura instantânea com intervalo 15 

de dez minutos, durante 48h. Foram realizadas pesagens a cada 14 dias para o ajuste do 16 

ofertado e para os cálculos de GMD, CA e GT. Os volumosos utilizados não influenciaram os 17 

consumos de matéria seca (CMS), de proteína bruta (CPB), de fibra em detergente neutro 18 

(CFDN) e consumo de carboidrato não-fibrosos (CCNF). (567 e 670 g/dia; 78 e 88 g/dia; 219 19 

e 258 g/dia e 209 e 247 g/dia, para o BCA e FCE, respectivamente), assim como as condições 20 

sexuais (663 e 573 g/dia; 89 e 77 g/dia; 256 e 222 g/dia e 245 e 211 g/dia, para não castrados 21 

e castrados, respectivamente). Maiores coeficientes de digestibilidade da matéria seca (DMS), 22 

proteína bruta (DPB) e carboidrato não-fibrosos (DCNF), foram verificadas para BCA (66,12, 23 

74,26 e 91,94%, respectivamente). Houve interação entre a condição sexual e o volumoso 24 

para o consumo de nutrientes digestíveis totais (NDT), com maiores resultados para os 25 

animais não castrados que consumiram o FCE (471 g/dia). Para o peso final (PF), o ganho 26 

médio diário (GMD), ganho total (GT) e a conversão alimentar (CA) não foram influenciados 27 
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pelos diferentes volumosos (22,40 e 22,95 kg; 0,055 e 0,071 kg/dia; 3,89 e 4,92 kg e 11,59 e 28 

10,02, respectivamente para BCA e FCE), quanto pela condição sexual (23,46 e 21,89 kg; 29 

0,072 e 0,055 kg/dia; 5,03 e 3,78 kg e 9,69 e 11,92, respectivamente, para animais não 30 

castrados e castrados).  Em relação ao comportamento ingestivo, houve influência dos 31 

volumosos para os tempos de ócio (TOC), ruminação (TRU) e tempo de mastigação total 32 

(TRU) (1812,20 e 1539,00 minutos, 865,62 e 1100,58 minutos, 202,17 e 240,43 minutos, 33 

respectivamente para BCA e FCE), mas não houve efeito para as eficiências de alimentação 34 

(EAL) e ruminação avaliadas (ERU). Apesar dos efeitos sobre a digestibilidade de alguns 35 

nutrientes, bem como sobre alguns parâmetros comportamentais, os diferentes volumosos e as 36 

condições sexuais não alteram o CMS e desempenho dos caprinos mantidos em regime de 37 

confinamento, motivo pelo quais ambas as estratégias são recomendadas. 38 

Palavras-chave: caprinocultura, carne caprina, castração, fibra efetiva, palma forrageira 39 

 40 

Intake, nutrient digestibility and performance of goats castrated e not castrated fed with 41 

sugar bagasse and elephant grass hay  42 

 43 

Abstract - The objective of this study was to evaluate the intake and nutrient digestibility, 44 

performance and ingestive behavior of goats kept in confinement fed with forage palm 45 

associated with sugarcane bagasse (BCA) or elephantgrass hay (FCE). Twenty-four goats (12 46 

castrated and 12 non-castrated) with a mean initial weight of 18.5 ± 3.8 kg, were slaughtered 47 

after 70 days of confinement, distributed in a completely randomized experimental design 48 

factorial 2 x 2, being two sexual conditions and two sources of volumoso. During the 49 

experimental period, the animals were confined in individual stalls provided with a feeder and 50 

drinking fountain, with a diet offering twice a day in the form of a complete ration. A 51 

digestibility assay was performed 48 days after the start of the experiment to estimate the 52 

digestibility. The evaluation of the ingestive behavior was performed by the method of 53 
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instantaneous sweep with interval of ten minutes, during 48h. Weighed every 14 days to 54 

adjust the offered and for calculations of ADG, FC and TG. The dry matter intake did not 55 

influence dry matter intake (DMI), crude protein (CCP), neutral detergent fiber (CNDF) and 56 

non-fibrous carbohydrate consumption (CNCC). (567 and 670 g / day, 78 and 88 g / day, 219 57 

and 258 g / day and 209 and 247 g / day for BCA and FCE respectively), as well as sexual 58 

conditions (663 and 573 g / day , 89 and 77 g / day, 256 and 222 g / day and 245 and 211 g / 59 

day for non-castrated and castrated, respectively). Higher dry matter digestibility (DMD), 60 

crude protein (CPD) and non-fibrous carbohydrate (NFCD) coefficients were verified for 61 

BCA (66.12, 74.26 and 91.94%, respectively). There was interaction between the sexual and 62 

bulk conditions for the consumption of total digestible nutrients (TDN), with higher results 63 

for the non-castrated animals that consumed ECF (471 g / day). For the final weight (FW), the 64 

average daily gain (ADG), total gain (TG) and feed conversion (FC) were not influenced by 65 

the different bulks (22.40 and 22.95 kg, 0.055 and 0.071 kg / day , 3.89 and 4.92 kg and 11.59 66 

and 10.02, respectively for BCA and FCE), as well as for sexual status (23.46 and 21.89 kg, 67 

0.072 and 0.055 kg / day, 5.03 and 3.78 kg and 9.69 and 11.92, respectively, for non-castrated 68 

and castrated animals). In relation to the ingestive behavior, there was influence of the 69 

roughage for leisure time (LT), rumination (RT) and total chewing time (CT) (1812.20 and 70 

1539.00 minutes, 865.62 and 1100.58 minutes, 202,17 and 240,43 minutes, respectively for 71 

BCA and FCE), but there was no effect for feed efficiency (EFE) and rumination evaluated 72 

(REE). Despite the effects on the digestibility of some nutrients as well as on some behavioral 73 

parameters, the different bulky and sexual conditions do not alter the CDM and performance 74 

of the goats of milk origin kept in confinement regime, reason for which both strategies are 75 

recommended. 76 

Key words: goat meat, goat meat, castration, effective fiber, forage palm 77 
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Introdução 78 

 A qualidade e a versatilidade do leite caprino enquanto componente da dieta humana 79 

instigou o crescimento da caprinocultura leiteira em diversas regiões do mundo. 80 

Especificamente no Nordeste do Brasil, em virtude das características climáticas da região e 81 

da adaptabilidade da espécie a estas, é notória a expressão da atividade, de modo que a citada 82 

região alberga 93% do rebanho nacional (IBGE, 2016), seja em rebanhos voltados para a 83 

produção de carne ou leite.   84 

Um aspecto peculiar dos sistemas de produção de leite é que as fêmeas nascidas são 85 

recriadas e tendem a permanecer no rebanho para reposição do plantel, enquanto os cabritos, 86 

pela pouca contribuição que dão ao sistema de produção de leite, na maioria das vezes são 87 

descartados ou recebem pouca atenção, uma vez que o leite produzido é total ou 88 

majoritariamente destinado à venda (Costa et al., 2010). A comercialização dos cabritos de 89 

origem leiteira poderia, então, se tornar uma renda complementar aos produtores de leite, 90 

deixando-os mais assegurados contra as inconsistências do mercado, que são recorrentes no 91 

comércio do leite das mais variadas espécies.  92 

Urbano et al. (2015) sugeriram o confinamento como uma estratégia para amenizar os 93 

baixos índices zootécnicos durante os períodos críticos e, possivelmente, oferecer ao mercado, 94 

com constância, um produto homogêneo e com qualidade superior. Entretanto o confinamento 95 

possuiu alto custo, principalmente devido as maiores quantidades de concentrado utilizadas na 96 

dieta, o que incentiva produtores a buscar fontes volumosas alternativas que convirjam para a 97 

viabilidade do sistema de produção, devido a redução dos custos, caso esses substituam 98 

ingredientes tradicionais, sem prejuízos no desempenho dos animais. 99 

Nesse sentido, alguns subprodutos são utilizados com objetivo de diminuir os custos 100 

do confinamento. Todavia, o uso dessa estratégia requer compensação nutricional da dieta 101 

através do uso de ingredientes com bom valor nutritivo, uma vez que as exigências 102 
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nutricionais da categoria animal devem ser atendidas para que o desempenho seja expresso, 103 

objetivo de todo e qualquer sistema de confinamento.  É neste contexto que a palma forrageira 104 

tem sido utilizada em dietas para ruminantes associada a outras fontes volumosas que 105 

cumpram a função de fornecer fibra, as quais são, na maioria dos casos, mais disponíveis e, 106 

consequentemente, menos onerosas.  107 

Os altos teores de carboidratos não-fibrosos e os baixos percentuais de proteína bruta e 108 

fibra fisicamente efetiva (Ferreira et al., 2009; Ferreira et al., 2010) sugerem que a associação 109 

da palma forrageira com o bagaço de cana-de-açúcar ou o feno capim-elefante, com idade de 110 

corte avançada, seja uma alternativa pertinente para confinamentos situados no semiárido, 111 

dada a disponibilidade destes alimentos na região Nordeste. Pontua-se ainda que a palma 112 

forrageira seja bem adaptada ao clima semiárido por apresentar metabolismo diferenciado 113 

(CAM), motivo pelo qual tem contribuído significativamente para a alimentação de rebanhos 114 

mantidos no Nordeste (Sousa & Sousa Neto, 2012). 115 

Nesse contexto, objetivou-se avaliar o consumo e a digestibilidade dos nutrientes, o 116 

desempenho animal e o comportamento ingestivo em cabritos de origem leiteira, castrados e 117 

não castrados, mantidos em regime de confinamento, alimentados com palma forrageira 118 

associada ao bagaço de cana ou ao feno de capim elefante como volumoso.  119 

Material e Métodos 120 

O projeto que originou esta pesquisa foi submetido à avaliação junto à Comissão de 121 

Ética no Uso de Animais da UFRN (protocolo nº 054/2017) e todas as práticas de manejo 122 

animal seguiram as recomendações do Conselho Nacional de Controle da Experimentação 123 

Animal (CONCEA) para a proteção dos animais usados para experimentação animal e outros 124 

fins científicos.  125 

O estudo foi conduzido de abril a junho de 2018, na área experimental do Grupo de 126 

Estudos em Forragicultura e Produção de Ruminantes (GEFORP), na Unidade Acadêmica 127 
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Especializada em Ciências Agrárias/EAJ/UFRN, localizada em Macaíba, cidade situada na 128 

mesorregião leste do Estado do Rio Grande do Norte.  129 

 Foram utilizados 24 caprinos, com idade inicial média de cinco meses, sem padrão 130 

racial definido, oriundos de um rebanho leiteiro, sendo 12 castrados e 12 não castrados, com 131 

peso inicial médio de 18,5 ± 3,8 kg, distribuídos em um delineamento experimental 132 

inteiramente casualizado, arranjado num fatorial 2 x 2, com duas condições sexuais, duas 133 

fontes de fibra e seis repetições por tratamento, totalizando 24 parcelas. A castração dos 134 

animais, feita com auxílio de liga, se deu quando os mesmos tinham 15 dias de idade.  135 

Durante o período experimental, os animais foram confinados em baias individuais 136 

providas de comedouro e bebedouro. Após serem pesados, identificados, submetidos ao 137 

controle de endo e ectoparasitas e vacinados contra clostridioses, os animais passaram por um 138 

período de adaptação ao manejo e instalações de 30 dias.  139 

As dietas experimentais foram formuladas para serem isonitrogenadas e conter a 140 

mesma proporção de FDN, atendendo às exigências de mantença de animais com 18 kg de 141 

peso corporal e permitindo ganho de peso médio de 120 g dia
-1

, calculadas de acordo com o 142 

NRC (2007). A fração concentrada da dieta foi composta por milho (grão moído), farelo de 143 

soja, mistura mineral, cloreto de sódio e ureia. O volumoso foi composto por palma gigante, 144 

picada em máquina forrageira, associada ao bagaço de cana-de-açúcar (BCA) ou feno de 145 

capim-elefante (FCE) (Tabela 1). 146 

O bagaço de cana-de-açúcar foi adquirido no mercado convencional, posteriormente 147 

decorreu a secagem do material para padronização do teor de matéria seca. Para o capim-148 

elefante, procedeu-se o corte da capineira, com aproximadamente 180 dias após o plantio, 149 

posteriormente a forragem foi picada em forrageira e exposta ao sol para o processo de 150 

fenação. Ambos os volumosos foram armazenados em sacos de náilon e estocados em 151 

ambiente ventilado e livre de umidade. O arraçoamento foi realizado duas vezes ao dia 152 
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(07h00min e 15h00min), na forma de ração completa, de maneira que os ingredientes 153 

misturados, juntamente com a mucilagem da palma, dificultassem a seleção do alimento pelos 154 

animais. A água ficou sempre à disposição dos animais e permitindo-se sobras entre 5 e 10% 155 

do total de matéria seca ofertada. As sobras foram coletadas e pesadas diariamente para ajuste 156 

da oferta e cálculo do consumo de matéria seca. 157 

Os volumosos e os ingredientes do concentrado ofertados aos animais, assim como as 158 

sobras e as fezes, foram amostrados semanalmente, no total de dez amostras por animal, em 159 

70 dias de experimento. As amostras foram identificadas, armazenadas em freezer à -10ºC e, 160 

posteriormente, descongeladas, pré-secadas por 72h em estufa de ventilação forçada a 65ºC e 161 

trituradas em moinho do tipo Willey (de facas), com peneira de crivo de 1 mm. As amostras 162 

foram homogeneizadas para a retirada de uma amostra representativa para posteriores análises 163 

bromatológicas, que foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal da UFRN.  164 

As determinações de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) e 165 

extrato etéreo (EE) foram realizadas de acordo com a Detmann et al. (2012). As análises de 166 

FDN seguiram o método descrito por Mertens (2002), utilizando alfa-amilase estável ao calor. 167 

 168 

Tabela 1.Composição percentual das dietas experimentais. 169 

Ingredientes (g/ kg MS) 
Dietas 

BCA FCE 

Palma forrageira 300,00 250,00 

Bagaço de cana-de-açúcar 296,30 0,0 

Capim-elefante 0,0 350,00 

Farelo de soja 180,00 180,00 

Milho moído 200,00 200,00 

Cloreto de sódio 5,00 5,00 

Mistura mineral 10,00 10,0 

Ureia 8,70 5,00 

*MS = matéria seca; BCA= palma+ bagaço de cana; FCE= palma+ capim-elefante. 170 

 171 
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Tabela 2.Composição química das dietas experimentais. 172 

Componentes analisados (g/ kg MS) 
Dietas 

BCA FCE 

Matéria seca (MS)¹ 200,50 230,20 

Matéria orgânica (MO) 914,20 921,30 

Proteína bruta (PB) 139,70 133,90 

Extrato etéreo (EE) 21,80 20,70 

Matéria mineral (MM) 77,10 73,70 

Fibra em detergente neutro (FDN) 398,10 394,60 

Fibra em detergente ácido (FDA) 335,50 332,10 

Carboidratos totais (CHOT) 772,60 774,90 

Carboidratos não fibrosos (CNF) 368,90 374,60 

Lignina (LIG) 69,40 72,40 

Nutrientes digestíveis totais (NDT)² 76,01 68,50 

¹% Na matéria natural; ²Determinado em ensaio de digestibilidade; BCA= palma+ bagaço de 173 

cana; FCE= palma+ capim-elefante. 174 

 175 

Tabela 3. Composição química dos ingredientes das dietas experimentais. 176 

g/ kg MS 

Ingredientes 

Palma Bagaço 
Capim 

elefante 
F. de Soja 

Milho 

(Grão) 

Matéria seca (MS)¹ 71,20 914,60 903,40 889,60 893,50 

Matéria orgânica (MO) 887,00 954,00 954,60 936,10 982,50 

Proteína bruta (PB) 49,00 16,90 31,00 443,60 99,70 

Extrato etéreo (EE) 22,00 17,20 20,30 16,00 50,20 

Matéria mineral (MM) 113,00 46,00 45,40 63,90 17,50 

Fibra em detergente neutro (FDN) 285,50 852,30 752,60 251,00 73,40 

Fibra em detergente ácido (FDA) 218,60 763,60 667,90 193,30 44,40 

Lignina (LIG) 31,80 151,30 141,30 40,00 39,90 

Carboidratos totais (CHOT) 825,80 919,80 903,30 476,60 830,26 

Carboidratos não fibrosos (CNF) 540,30 67,50 157,70 194,10 750,92 

¹Com base na matéria natural. 177 

 178 
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Para estimativa dos nutrientes digestíveis totais (NDT) procedeu-se um ensaio de 179 

digestibilidade 48 dias após o início do experimento. Durante 5 dias foram realizadas coletas 180 

de fezes diretamente da ampola retal, uma vez por dia e em diferente horários (6h00min, 181 

8h00min, 10h00min, 12h00min e 14h00min). Para a estimativa da produção de matéria seca 182 

fecal (PMSF) foi utilizado o marcador interno FDNi (fibra em detergente neutro indigestível), 183 

através de amostras de sobras, alimentos e fezes, acondicionadas em sacos de TNT e 184 

incubadas no rúmen de ovinos fistulados durante 288 horas, segundo Valente (2015). 185 

Posteriormente o material remanescente foi submetido à análise de FDN, resultando na FDNi. 186 

A PMSF foi calculada através da seguinte fórmula: PMSF = (indicador 187 

consumido/concentração de indicador nas fezes). 188 

O teor do NDT da dieta foi estimado  com auxílio da equação descrita por Weiss 189 

(1999): NDT = PBD + EED*2,25 + CNFD +FDND, sendo PBD = (PB ingerida - PB fezes), 190 

EED = (EE ingerido - EE fezes), CNFD = (CNF ingeridos - CNF fezes) e FDND = (FDN 191 

ingerido - FDN fezes). 192 

Para cálculo dos carboidratos totais (CHOT) foi utilizada a equação proposta por 193 

Sniffen et al. (1992): CHOT = 100 – (PB + EE + MM) e os teores de carboidratos não 194 

fibrosos (CNF) foram calculados de acordo com Mertens (1997), sendo: CNF = 100 – (PB + 195 

FDN + EE + MM). 196 

A fim de computar os tempos dispendidos com alimentação, ruminação, ócio e 197 

mastigação total, foi realizada avaliação do comportamento ingestivo no 40º dia experimental, 198 

pelo método de varredura instantânea com intervalo de dez minutos, durante 48h (Johnson & 199 

Combs, 1991). A eficiência de alimentação (EAL g/MS/h), o tempo de alimentação (TAL 200 

h/dia), a eficiência de ruminação em função da MS (ERU, g/MS/h), a eficiência de ruminação 201 

em função da FDN (ERUFDN, g/FDN/h), e o tempo de ruminação total (TRU h/dia) foram 202 

avaliados seguindo a metodologia de Bürger et al. (2000) e calculados pelas seguintes 203 
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equações: EAL = CMS/TAL (g MS / h); ERUMS = CMS/TRU (g/MS/h); EALFDN = 204 

CFDN/TAL; ERUFDN = CFDN/TRU (g /FDN/h) e TMT = TAL + TRU (h / dia). 205 

As pesagens dos animais ocorreram a cada 14 dias, com jejum prévio de sólidos de 16 206 

horas, partindo do início do experimento até o final. O ganho de peso total (GT) foi obtido 207 

pela diferença entre o PF e peso inicial (PI) e a estimativa de ganho de peso médio diário 208 

(GMD) foi obtida através da relação entre o GT e o total de dias referente ao período do 209 

confinamento até o abate, excluindo-se o período de adaptação: GMD = (GT/70). A 210 

conversão alimentar (CA) foi calculada pela relação entre o consumo de matéria seca (CMS) 211 

e o GMD.  212 

Os dados foram analisados utilizando-se o PROC GLM do software SAS (versão 9.4, 213 

SAS Institute Inc., Cary, NC), depois de testados para normalidade residual e homogeneidade 214 

da variância. Devido à alta probabilidade de erro do tipo II, adotou-se α = 0,05, e quando 215 

necessário, as médias dos tratamentos foram comparadas utilizando o Teste F. O peso 216 

corporal inicial foi incluído como covariável, como descrito no modelo:  217 

 218 

Yijk = μ + Fi + Sj + ( F*S)ijβ(Xijk – X) +eijk, em que: 219 

Yijk = Valor observado da variável dependente;  220 

μ = Média global;  221 

Fi = Efeito do volumoso (fonte de fibra); 222 

Sj = Efeito da condição sexual; 223 

(F*S)ij = Efeito da interação (volumoso x condição sexual); 224 

β(Xijk – X) = Efeito da covariável (peso corporal inicial); 225 

eijk = Erro experimental. 226 
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Resultados e Discussão 227 

Não houve interação entre os diferentes volumosos e as condições sexuais para as 228 

variáveis analisadas (Tabela 4), exceção seja feita para o consumo de nutrientes digestíveis 229 

totais (CNDT) que foi maior para os animais não castrados que consumiram o feno de capim-230 

elefante (FCE), conforme demonstrado na Tabela 5.  231 

Para os consumos de matéria seca (CMS), independente da maneira que foi expresso 232 

(kg/dia, %PV e UTM) e para os consumos de proteína bruta (CPB), fibra em detergente 233 

neutro (CFND) e carboidratos não-fibrosos (CCNF) não foram constatadas diferenças 234 

estatísticas (p>0,05) para as diferentes fontes de fibra e condição sexual (Tabela 4).  235 

Em relação à digestibilidade dos nutrientes, foram constadas diferenças estatísticas 236 

(p<0,05) para a digestibilidade da matéria seca (DMS), proteína bruta (DPB) e carboidratos 237 

não-fibrosos (DCNF), todos apresentando maiores resultados para o tratamento contendo 238 

bagaço de cana (BCA). Para a digestibilidade da fibra em detergente neutro (DFDN) não 239 

houve diferença significativa (p>0,05).  240 

Tabela 4. Consumo de matéria seca, nutrientes e coeficientes de digestibilidade de caprinos 241 

castrados e não castrados alimentados com bagaço de cana e feno de capim-elefante. 242 

Itens 
Volumoso Condição sexual CV 

(%) 

P 

Bagaço Feno Capim Não castrado Castrado D CS D X CS 

CMS (kg/dia) 0,567 0,670 0,663 0,573 18,51 0,071 0,088 0,063 

CMS (%PV) 2,72 3,16 3,13 2,75 15,35 0,065 0,077 0,131 

CMS (g/ UTM) 5,78 6,76 6,70 5,85 16,39 0,069 0,075 0,118 

CPB (kg/dia) 0,078 0,088 0,089 0,077 19,19 0,189 0,083 0,071 

CFDN (kg/dia) 0,219 0,258 0,256 0,222 18,68 0,074 0,083 0,065 

CCNF (kg/dia) 0,209 0,247 0,245 0,211 18,02 0,059 0,071 0,060 

DMS 66,12
a 

62,88
b 

64,51 64,49 3,23 0,005 0,966 0,795 

DPB 74,26
a 

70,95
b 

72,50 72,71 4,16 0,029 0,818 0,410 

DFDN 41,00 40,04 40,83 40,21 11,36 0,608 0,815 0,608 

DCNF 91,94
a 

83,07
b 

86,58 88,43 3,12 <.0001 0,160 0,825 

NDT (kg/dia) 0,431 0,459 0,471 0,412 16,91 0,364 0,104 0,025 
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CMS= consumo de matéria seca; PV= peso vivo; UTM = peso vivo em relação unidade de 243 

tamanho metabólico; CPB= consumo de proteína bruta; CFDN= consumo de fibra em 244 

detergente neutro; CCNF= consumo de carboidratos não-fibrosos; DMS= digestibilidade da 245 

matéria seca; DPB= digestibilidade da proteína bruta; DFDN= digestibilidade da fibra em 246 

detergente neutro; DCNF= digestibilidade dos carboidratos não-fibrosos; NDT= nutrientes 247 

digestíveis totais. Letras diferentes entre as linhas indicam diferença estatística entre os 248 

tratamentos. 249 

 250 

 251 
Tabela 5. Interação entre os volumosos e as condições sexuais sobre o consumo de nutrientes 252 

digestíveis totais (NDT). 253 

CNDT (kg/ dia) Condição sexual P 

Volumoso Não castrado Castrado  

Bagaço 0,412 0,449 0,896 

Capim-elefante 0,530 0,389 0,044 

P 0,107 0,680  

CNDT = consumo de nutrientes digestíveis totais. 254 

 255 

O CMS foi considerado abaixo do que preconiza o NRC (2007), que sugere consumo 256 

de 820 g/dia e em média de 3,7% de CMS (%PV). Esses resultados refletiram também em 257 

menores consumos de nutrientes. A decorrência desse efeito pode estar relacionada com a 258 

particularidade no hábito alimentar dos caprinos, que apesar de serem versáteis, sendo 259 

considerados intermediários em seu modo de apreensão do alimento (Hoffmann, 1989), 260 

precisam de um maior tempo de adaptação, principalmente quando são retirados do ambiente 261 

da caatinga e alocados em baias individuais com dietas totalmente distintas, não só no modo 262 

de oferta, mas também em sua composição e forma de assimilação.  Ou seja, a prática habitual 263 

de alimentação dos caprinos, quando não adaptados ao sistema de confinamento, parece 264 

possuir maior influência no CMS que a própria fonte de fibra e a condição sexual.  265 

Corroborando com essa afirmação, Lima Júnior et al. (2015) analisando o CMS de 266 

caprinos alimentados com 30% de palma forrageira associada ao feno de tifton 85 (415 g 267 

MS/dia) e feno de maniçoba (544 g MS/dia), encontraram valores menores dos achados nesse 268 

experimento, que variou de 567 g MS/dia para o BCA e 670 g MS/dia para o FCE (Tabela 4). 269 
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E também de acordo com Galvis (2018), quando adicionou 3% de ureia na dieta à base de 270 

palma forrageira e feno de tifton 85, com valores médios de 497,5 g MS/dia. Isso indica que, 271 

apesar da variação da fibra, até mesmo com a utilização de uma fonte considerada nobre, 272 

como o feno de tifton 85, o CMS ficou abaixo do que preconiza o NRC (2007) para os 273 

diferentes ensaios, reafirmando as considerações anteriores. 274 

Outro ponto importante, e que deve ser considerado para explicar os baixos CMS, é a 275 

umidade das dietas. Caprinos preferem alimentos menos úmidos e mais ricos em nutrientes, 276 

como brotos e ramos de leguminosas, o que vai de encontro, também, a capacidade seletiva 277 

intrínseca dos caprinos (Van Soest, 1994). 278 

Outra característica que poderia limitar o CMS, principalmente quando se estuda 279 

diferentes fontes de fibra, é a capacidade de enchimento ruminal e/ou a capacidade física da 280 

ingestão, onde ambos podem ser regulados pela proporção de FDN total presente na ração 281 

(Mertens, 1997; Van Soest, 1994), no entanto as dietas possuíam valores próximos de FDN 282 

(40%), o que refletiu em CFDN similares. Além disso, o consumo de FDN por quilograma de 283 

PV (g/kg PV) ficou por volta de 12 g/kg PV, valor esse que segundo Detmann et al. (2003) 284 

não é suficiente para incitar a diminuição do CMS devido ao enchimento ruminal, o que 285 

possivelmente descarta essa possibilidade. 286 

 Nesse proposto, Ramos et al. (2017), também avaliando diferentes fontes de fibra 287 

(silagem de sorgo e feno de capim buffel) associadas a palma forrageira na alimentação de 288 

caprinos, encontraram diferenças estatísticas para o CMS e relacionaram os maiores 289 

consumos às dietas que possuíam teor de FDN próximo a 35%. Além disso, os mesmos 290 

autores também observaram diminuição do consumo do tratamento com silagem, 291 

relacionando-o esse efeito a característica seletiva dos caprinos para as diferentes dietas.  292 

Em pesquisa sobre o consumo e digestibilidade de nutrientes de diferentes fontes de 293 

fibra (silagens: sorgo e girassol; fenos: leucena, guandu e capim-elefante) associadas à palma 294 
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forrageira na dieta de pequenos ruminantes, Wanderley et al. (2012) também não encontraram 295 

diferenças estatísticas (p>0,01) para os CMS (kg/dia, %PV e UTM), relacionando esse 296 

resultado a pouca alteração da FDN e PB entre as dietas, apesar dos diferentes tipos de 297 

volumosos. De forma semelhante ao acontecido neste experimento, que também não foram 298 

observadas diferenças estatísticas para os consumos de PB e FDN, representado por valores 299 

médios de 0,083 e 0,238 kg/dia, respectivamente.  300 

No entanto Ramos et al. (2017) encontraram maiores valores para o CPB quando 301 

avaliaram diferentes fontes de fibra associadas à palma forrageira, com médias de 0,170 e 302 

0,240 kg/dia, para silagem e feno de buffel, respectivamente. Esses resultados foram 303 

acompanhados de maiores valores para o CMS, ou seja, maiores valores no CMS tendem a 304 

maiores consumos de nutrientes, o que justificaria o ocorrido neste ensaio: a ausência de 305 

efeito no CMS implicou em comportamento semelhante para os consumos de PB e FDN e 306 

CNF.  307 

 Para o consumo de NDT, também não foram encontradas diferenças entre os 308 

volumosos e as condições sexuais avaliadas, acompanhando o CMS e consumo de nutrientes. 309 

Como mencionado anteriormente, esses fato pode ter acontecido devido as semelhança na 310 

composição química entre as dietas experimentais. Entretanto, para o NDT foi constatado 311 

efeito da interação (volumoso x condição sexual), havendo maiores consumos de NDT 312 

(g/dia), para os animais não castrados que consumiram o feno de capim-elefante, com média 313 

de 530 g/dia (Tabela 5).. Esses valores foram maiores do que os encontrados por Pessoa et al. 314 

(2013) e próximos aos encontrados por Wanderley et al., (2012), ambos utilizando dietas a 315 

base de palma forrageira associada a volumosos alternativos.  316 

  Verificou-se efeito do volumoso (p<0,05) sobre os coeficientes de digestibilidade da 317 

MS, PB e CNF, com médias de 66,12; 74,26 e 91,94%, respectivamente, para o tratamento 318 

BCA e 62,88; 70,95 e 83,07%, respectivamente, para o tratamento FCE, entretanto não foram 319 
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constatados efeitos (p>0,05) da condição sexual ou interação positiva para as mesmas 320 

variáveis analisadas (Tabela 6). 321 

  É possível que este resultado decorra da maior proporção de palma forrageira no 322 

tratamento BCA, quando comparado ao tratamento FCE, o que pode ter favorecido a 323 

digestibilidade da dieta, dada a alta taxa de degradação dos carboidratos contidos na palma 324 

forrageira (Pessoa, et al., 2013). 325 

 Ramos et al., (2017) encontraram valores próximos para a DMS, quando analisaram a 326 

associação da palma forrageira com a silagem de sorgo e feno de capim buffel, com média de 327 

66,96 e 62,61%, respectivamente, porém com menores valores para a DPB (62,12%) e DCNF 328 

(64,61%).  329 

 Nos ruminantes, dietas com elevados teores de FDN advindo de forragens, tendem a 330 

diminuir o consumo e aumentar a taxa de degradação dos nutrientes, pois a fibra é a 331 

responsável pela diminuição da taxa de passagem e, com isso, existe maior exposição dos 332 

nutrientes ao ambiente ruminal, explicando assim o aumento da digestibilidade (Bispo et al., 333 

2007; Costa, 2013). Entretanto, as dietas experimentais continham teores semelhantes de 334 

FDN, FDA e Lignina (LIG) o que implicaria numa semelhante taxa de passagem e 335 

degradação, justificando a ausência de efeito para DFDN (Tabela 4).  336 

 Por outro lado, o tamanho da partícula foi destacado por Mertens (1997), como capaz 337 

de influenciar a capacidade mastigatória, salivação, motilidade do rúmen, entre outras 338 

funções, e estas estão diretamente associados com a taxa de passagem e a digestibilidade dos 339 

alimentos. Desse modo os maiores níveis de digestibilidade do tratamento BCA podem estar 340 

relacionados com a maneira que o material (bagaço) foi processado na usina, originando um 341 

produto mais grosseiro, o que implicaria em seleção de partículas menores. Ou seja, a 342 

capacidade seletiva dos caprinos, somado com a forma que o alimento foi ofertado podem ter 343 

influenciado os diferentes níveis de digestibilidade entre os tratamentos. 344 
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 Não houve efeito para as variáveis analisadas (p>0,05), no que se refere ao peso final 345 

(PF), ganho médio diário (GMD), ganho total (GT) e conversão alimentar (CA), além de 346 

ausência de interação, sobre qualquer parâmetro de desempenho animal avaliado(Tabela 6).  347 

O fato de não terem sido observadas diferenças estatísticas nos consumos de MS e de 348 

nutrientes pode justificar a ausência de efeito no desempenho desses animais, uma vez que 349 

ingestão de alimentos é o principal fator potencializador ou limitante do desempenho, pois os 350 

nutrientes são convertidos em produtos de origem animal (Noller et al., 1996; Macêdo Júnior 351 

et al., 2007). 352 

Tabela 6. Desempenho de cabritos castrados e não castrados alimentados com bagaço de cana 353 

e feno de capim-elefante. 354 

Itens 
Dieta Condição sexual CV 

(%) 

P 

Bagaço Feno Capim Inteiro Castrado D CS D X CS 

PF (kg) 22,40 22,95 23,46 21,89 8,84 0,529 0,079 0,062 

GMD (kg/dia) 0,055 0,071 0,072 0,055 38,70 0,173 0,125 0,117 

GT (kg/dia) 3,89 4,92 5,03 3,78 39,18 0,211 0,104 0,097 

CA 11,59 10,02 9,69 11,92 24,80 0,278 0,087 0,655 

PF= peso final; GMD= ganho de peso médio diário; GT= ganho de peso total; CA= conversão 355 

alimentar. Letras diferentes entre as linhas indicam diferença estatística entre os tratamentos. 356 

 357 

O desempenho dos animais foi inferior à média de 120g/dia propostas pelo NRC 358 

(2007), todavia, é pertinente destacar que o CMS também não atingiu a média esperada (820 359 

g/dia).  360 

Dados semelhantes foram encontrados por Galvis (2018), quando associou a palma 361 

forrageira ao feno de tifton 85, com GMD de 0,021 kg/dia. Os mesmos autores também 362 

associaram o baixo desempenho dos cabritos ao um menor consumo de matéria seca, que 363 

contribuiu, consequentemente, para redução no consumo dos nutrientes. 364 

Felix et al. (2016), avaliando o desempenho de pequenos ruminantes sob diferentes 365 

níveis de palma forrageira (Nopalea cochenillifera (L.) Salm Dyck cv. Miúda), contendo a 366 
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cana-de-açúcar como volumoso, também não observaram diferença no peso final (PF) e 367 

GMD.  368 

No que diz respeito ao comportamento ingestivo, verificou-se efeito dos volumosos 369 

(p<0,05) sobre os tempos de ócio (TOC), ruminação (TRU) e tempo de mastigação total 370 

(TMT), mas não houve influência sobre o tempo de alimentação (TAL) e as eficiências de 371 

alimentação e ruminação (Tabela 7). 372 

A ausência de efeito sobre TAL pode ser reflexo da semelhança observada para o 373 

CMS entre as dietas (Tabela 4). No entanto, o TOC foi maior para o tratamento BCA, 374 

diferente do observado para o TRU, que foi maior para os animais do tratamento FCE (Tabela 375 

5). Provavelmente, esses valores foram influenciados pela maior DMS para a dieta a base de 376 

bagaço de cana. Ou seja, como os animais que consumiram o bagaço de cana apresentaram 377 

uma maior DMS, precisaram ruminar menos, pois tanto o consumo CMS e o CFDN, que 378 

poderiam influenciar essa característica, se mantiveram semelhantes entre os tratamentos 379 

(Tabela 4). 380 

Tabela 7. Comportamento ingestivo e eficiência de alimentação e ruminação de cabritos 381 

castrados e não castrados alimentados com bagaço de cana e feno de capim-elefante. 382 

Itens 
Dieta Condição sexual 

CV 
P 

Bagaço Feno Capim Inteiro Castrado D CS D X CS  

TOC (min) 1812,20
a 

1539,00
b 

1651,71 1699,50 11,16 0,006 0,499 0,167 

TRU (min) 865,62
a 

1100,58
b 

999,44 966,45 17,25 0,008 0,573 0,130 

TAL (min) 202,17 240,43 228,84 213,76 20,14 0,099 0,480 0,991 

TMT (min) 1067,80
a 

1341,00
b 

1228,29 1180,51 15,53 0,006 0,498 0,167 

EALms  0,168 0,174 0,179 0,163 27,30 0,758 0,400 0,340 

ERUms 0,039 0,037 0,041 0,035 15,75 0,296 0,100 0,687 

EALfdn 0,060 0,066 0,065 0,061 25,59 0,445 0,525 0,220 

ERUfdn 0,014 0,014 0,014 0,013 11,30 0,977 0,172 0,918 

TOC= tempo de ócio; TRU= tempo de ruminação; TAL= tempo de alimentação; TMT= 383 

tempo de mastigação total; EALms= eficiência na alimentação da matéria seca; ERUms= 384 

eficiência na ruminação da matéria seca; EALfdn= eficiência na alimentação da fibra em 385 



56 

 

detergente neutro; ERUfdn= eficiência na ruminação da fibra em detergente neutro. Letras 386 

diferentes entre as linhas indicam diferença estatística entre os tratamentos.   387 

  388 

O TMT, que é a soma do tempo de ruminação e do tempo despendido para a 389 

alimentação, tiveram comportamento semelhante, com maior TMT verificado para os animais 390 

do tratamento FCE, que apresentou menor digestibilidade da MS. 391 

Para as eficiências de alimentação e ruminação, tanto em relação à matéria seca quanto 392 

em relação à FDN, não foram constadas diferenças estatísticas (p>0,05), acompanhando os 393 

resultados observados para o CMS e o tempo de alimentação entre os tratamentos.  394 

Ramos et al. (2017) também não encontraram diferença significativa para TAL quando 395 

analisaram diferentes fontes de fibra associadas a palma forrageira na dieta de pequenos 396 

ruminantes, com teores de FDN próximos aos utilizados neste estudo. Entretanto, os autores 397 

encontraram valores diferentes para a TRU, TOC e TMT, relacionando esse efeito os 398 

diferentes tamanhos das partículas dos volumosos utilizados, o que reduz a efetividade da 399 

fibra e altera a taxa de passagem.  400 

Como mencionado anteriormente, o processamento da cana-de-açúcar na usina pode 401 

ter originado um material mais grosseiro que possibilitou a seleção de partícula de menor 402 

tamanho pelos animais do tratamento BCA, o que provavelmente aumentou a taxa de 403 

passagem do alimento pelo rúmen, tendo em vista que o tamanho da partícula é uma das 404 

principais características do alimento capaz de influenciar a taxa de passagem e 405 

consequentemente o TRU (Mertens, 1997). Ou seja, é possível que a dieta com maior 406 

digestibilidade da MS (BCA) tenha favorecido a taxa de passagem, refletindo em um maior 407 

TOC e menor TRU (Tabela 7). 408 
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Conclusão 409 

A utilização do bagaço de cana-de-açúcar ou do feno de capim-elefante, bem como o 410 

método da castração, não alteram o consumo e desempenho dos caprinos em confinamento, 411 

motivo pelos quais ambas as estratégias são recomendadas.  412 
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 1 

Características de carcaça e não constituintes da carcaça de cabritos castrados e não 2 

castrados alimentados com bagaço de cana-de-açúcar ou feno de capim elefante em 3 

confinamento 4 
 5 

Resumo - Objetivou-se avaliar as características de carcaça e o rendimento de componentes 6 

não constituintes da carcaça de cabritos de origem leiteira em confinamento, alimentados com 7 

palma forrageira associada ao bagaço de cana-de-açúcar (BCA) ou feno de capim-elefante 8 

(FCE). Foram utilizados 24 caprinos (12 castrados e 12 não castrados) oriundos de um 9 

rebanho leiteiro, com peso inicial médio de 18,5 ± 3,8 kg, distribuídos em um delineamento 10 

experimental inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2 x 2, sendo duas condições 11 

sexuais e duas fontes de volumoso. Durante o período experimental, os animais foram 12 

confinados em baias individuais providas de comedouro e bebedouro, com oferta das dietas 13 

realizada duas vezes ao dia na forma de ração completa. Decorridos 70 dias de confinamento, 14 

os animais foram submetidos à dieta hídrica e jejum de sólidos por 16 horas, permitindo a 15 

obtenção do peso final (PF) e, em seguida, foram abatidos, esfolados e eviscerados. Foram 16 

aferidos o pH e a temperatura da carcaça nos momentos 0  e 24h post mortem. Os órgãos e as 17 

carcaças obtidas foram pesados para obtenção do peso do corpo vazio (PCV) e peso da 18 

carcaça quente (PCQ) e em seguida, alocada em câmara frigorífica (± 4ºC). Após 24 horas de 19 

refrigeração, as carcaças foram mensuradas e pesadas, sendo calculados os rendimentos.  Foi 20 

observado efeito do volumoso para o PCQ e PCF (9,87 e 10,79 kg, 9,69 e 10,52 kg, para BCA 21 

e FCE, respectivamente) e para os rendimentos da carcaça quente (RCQ), rendimento 22 

comercial (RC) e rendimento biológico (RB) (43,81 e 46,87%, 42,90 e 45,73%, e 55,32 e 23 

59,76% para BCA e FCE, respectivamente). Entretanto o PF, PCV, pH e temperatura da 24 

carcaça não se mostraram diferentes estatisticamente. Verificou-se efeito da condição sexual 25 

para o PCQ e PCF (10,80 e 9,86kg e 10,56 e 9,64kg, para não castrados e castrados, 26 

respectivamente) bem como interação significativa (condição sexual x volumoso) para as 27 

mesmas variáveis, com maiores valores para os animais não castrados que consumiram o feno 28 
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de capim-elefante (11,76 e 11,48kg para o PCQ e PCF, respectivamente). Em relação aos 29 

cortes cárneos, houve influência do volumoso sobre o peso do pernil (1,526 e 1,679 kg, para 30 

os tratamentos BCA e FCE, respectivamente), bem como efeito da condição sexual sobre os 31 

pesos de pescoço e costelas (0,654 e 0,500 kg e 0,900 e 0,752 kg, para não castrados e 32 

castrados, respectivamente) assim como maior rendimento do pescoço para os animais não 33 

castrados (11,91%). As medidas morfométricas foram influenciadas pelo volumoso, com 34 

média para o índice de compacidade da carcaça (ICC) sendo 0,160 e 0,173, para os 35 

tratamentos BCA e FCE, respectivamente, havendo também efeito da interação, em que 36 

maiores medidas foram verificadas para os animais não castrados que consumiram a dieta a 37 

base de feno de capim-elefante (0,18). Os pesos e rendimentos dos constituintes não-carcaça 38 

não foram alterados. Considerando a produção de carne como foco da atividade, recomenda-39 

se o fornecimento de feno de capim-elefante associado à palma forrageira na alimentação de 40 

caprinos não castrados mantidos em regime de confinamento. 41 

Palavras-chave: caprinocultura, carne caprina, castração, fibra efetiva, palma-forrageira, 42 

rendimento de carcaça 43 

 44 

Carcass and non-carcass characteristics of castrated and uncastrated goats fed with 45 

sugarcane bagasse or elephant grass hay in confinement 46 

 47 

Abstract - The objective of this study was to evaluate the carcass characteristics and yield of 48 

non-constituent components of the carcass of dairy goats castrated e not castrated fed by 49 

forage palm associated with sugarcane bagasse (BCA) or elephantgrass hay (FCE) . Twenty-50 

four goats (12 castrated and 12 uncastrated), with a mean initial weight of 18.5 ± 3.8 kg, were 51 

distributed in a completely randomized experimental design, in a 2 x 2 factorial arrangement, 52 

two conditions sexual and two sources of bulky. During the experimental period, the animals 53 

were confined in individual stalls provided with a feeder and drinking fountain, with a diet 54 

offering twice a day in the form of a complete ration. After 70 days of confinement, the 55 
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animals were submitted to the water diet and fast of solids for 16 hours, allowing the final 56 

weight to be obtained (FW) and then slaughtered, skinned and eviscerated. The pH and 57 

temperature of the carcass were measured at 0 and 24 hours post mortem. The organs and the 58 

carcasses obtained were weighed to obtain the empty body weight (EBW) and warm carcass 59 

weight (WCW) and then placed in a cold room (± 4ºC). After 24 hours of refrigeration, the 60 

carcasses were measured and weighed, yields being calculated. The effect of the roughage on 61 

HHW and WCH (9.87 and 10.79 kg, 9.69 and 10.52 kg, for BCA and FCE, respectively) and 62 

for the warm carcass yield (WHR), commercial yield (CY) and biological yield (BY) (43.81 63 

and 46.87%, 42.90 and 45.73%, and 55.32 and 59.76% for BCA and FCE, respectively). 64 

However, FW, EBW, pH and carcass temperature were not statistically different. There was 65 

an effect of the sexual condition for WCW and WCH (10,80 and 9,86 kg and 10,56 and 9,64 66 

kg, for non-castrated and castrated, respectively) as well as significant interaction (sexual 67 

condition x bulky) for the same variables, with higher values for the uncastrated animals that 68 

consumed the elephantgrass hay (11.76 and 11.48 kg for WCW and WCH, respectively). In 69 

relation to the meat cuts, there was influence of the bulky on the weight of the shank (1,526 70 

and 1,679 kg, for the BCA and FCE treatments, respectively), as well as effect of the sexual 71 

condition on the neck and rib weights (0.654 and 0.500 kg and 0.900 and 0.752 kg for non-72 

castrated and castrated, respectively) as well as higher neck yield for uncastrated animals 73 

(11.91%). The morphometric measures were influenced by the bulk, with a mean for the 74 

carcass compactness index (CCI) being 0.160 and 0.173, for the BCA and FCE treatments, 75 

respectively. There was also an interaction effect, where greater measures were verified for 76 

non castrated individuals who consumed the elephantgrass hay diet (0.18). The weights and 77 

yields of the non-carcass constituents were not altered. Considering the production of meat as 78 

the focus of the activity, it is recommended the supply of elephantgrass hay associated with 79 

forage palm in the feeding of goats not castrated in confinement regime. 80 
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Key words: goat breeding, goat meat, castration, effective fiber, forage palm, carcass yield 81 

 82 

 83 

Introdução 84 

A caprinocultura é uma atividade tradicionalmente realizada no Nordeste do Brasil, 85 

possuindo importância social e econômica enfatizadas pela concentração de animais nesta 86 

região: 93% do rebanho efetivo nacional (IBGE, 2016). Muito embora ainda sejam 87 

amplamente criados para subsistência de famílias, vários criadores direcionaram a criação de 88 

cabras e bodes para a produção de leite, incentivados por programas governamentais 89 

(Cordeiro, 2013).      90 

Assim como o leite caprino, que tem perfil nutricional diferenciado, a carne caprina, 91 

quando comparada às carnes das demais espécies domésticas, se destaca por possuir menores 92 

níveis de gordura, com índices variando entre 1,8 a 4,0% (Krolow 2006; Mushi et al., 2010; 93 

USDA, 2012). Esta característica corrobora com os conceitos modernos de promoção da 94 

saúde e manutenção do bem-estar via alimentação saudável, os quais se opõem à culinária do 95 

século XIX, que exaltava preparações alimentares excessivamente calóricas (Magalhães et al., 96 

2017).   97 

Apesar do foco na produção de leite, enxerga-se a produção de carne caprina como 98 

intensificadora dos sistemas de produção de leite, dado que fêmeas nascidas no rebanho são 99 

aproveitadas para repor o plantel, enquanto os machos têm sido pouco aproveitados ou, até 100 

mesmo, descartados em tais propriedades (Costa et al., 2010a). Dessa forma, entende-se que 101 

as características da carne caprina, quando somadas ao potencial dos rebanhos, podem 102 

incentivar a comercialização dos machos de origem leiteira e contribuir com a 103 

sustentabilidade econômica desses sistemas de produção.  104 

Nesse contexto e, ainda, visando oferecer ao mercado um produto mais homogêneo e 105 

de qualidade superior, a técnica do confinamento, aliada ou não a prática da castração, pode 106 

ser incorporada nas propriedades leiteiras, sobretudo naquelas localizadas em regiões 107 
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semiáridas, que estão sujeitas à oscilação na produção de forragem (Costa et al., 2010b). 108 

Todavia, em virtude dos preços elevados dos concentrados e sabendo-se que os mesmos são 109 

indispensáveis em regime de confinamento, é pertinente que se busquem alimentos 110 

volumosos alternativos que possam reduzir os custos de produção e garantir maior 111 

competitividade do produto final.   112 

Considerando-se a palma forrageira como realidade no contexto da produção de 113 

ruminantes no semiárido, em virtude da sua adaptação e eficiência produtiva (Soares  & Silva 114 

Júnior, 2012), é importante que sejam avaliadas fontes alternativas de fibra que possam 115 

balancear, a baixo custo, o baixos teores deste nutriente na palma, mantendo a saúde do 116 

rúmen e os parâmetros de fermentação ruminal (Ferreira et al., 2010). O bagaço de cana-de-117 

açúcar e o capim-elefante enquadram-se nesta proposta, já que apresentam percentual 118 

considerável de FDN e são acessíveis na região Nordeste (Saraiva, 2012).     119 

Nesse contexto, objetivou-se avaliar as características de carcaça, peso e rendimento 120 

dos cortes cárneos comerciais e os pesos e rendimentos da buchada e panelada de cabritos de 121 

origem leiteira, castrados e não castrados, mantidos em regime de confinamento, alimentados 122 

com palma forrageira associada ao bagaço de cana ou ao feno de capim-elefante. 123 

Material e Métodos 124 

O projeto que originou esta pesquisa foi submetido à avaliação junto à Comissão de 125 

Ética no Uso de Animais da UFRN (protocolo nº 054/2017) e todas as práticas de manejo 126 

animal seguiram as recomendações do Conselho Nacional de Controle da Experimentação 127 

Animal (CONCEA) para a proteção dos animais usados para experimentação animal e outros 128 

fins científicos.  129 

O estudo foi conduzido de abril a junho de 2018, na área experimental do Grupo de 130 

Estudos em Forragicultura e Produção de Ruminantes (GEFORP), na Unidade Acadêmica 131 
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Especializada em Ciências Agrárias/EAJ/UFRN, localizada em Macaíba, cidade situada na 132 

mesorregião leste do Estado do Rio Grande do Norte.  133 

 Foram utilizados 24 caprinos, com idade inicial média de cinco meses, sem padrão 134 

racial definido, oriundos de um rebanho leiteiro, sendo 12 castrados e 12 não castrados, com 135 

peso inicial médio de 18,5 ± 3,8 kg, distribuídos em um delineamento experimental 136 

inteiramente casualizado, arranjado em um fatorial 2 x 2, com duas condições sexuais, duas 137 

fontes de fibra e seis repetições por tratamento, totalizando 24 parcelas. A castração dos 138 

animais, feita com auxílio de liga, se deu quando os mesmos tinham 15 dias de idade. 139 

Durante o período experimental, os animais foram confinados em baias individuais 140 

providas de comedouro e bebedouro. Após serem pesados, identificados, submetidos ao 141 

controle de endo e ectoparasitas e vacinados contra clostridioses, os animais passaram por um 142 

período de adaptação ao manejo e instalações de 30 dias.  143 

As dietas experimentais foram formuladas para serem isonitrogenadas, conter a 144 

mesma proporção de FDN e para atender às exigências de mantença de animais com 18 kg de 145 

peso corporal, permitindo ganho de peso médio de 120 g dia
-1

, sendo calculadas de acordo 146 

com o NRC (2007). A fração concentrada da dieta foi composta por milho (grão moído), 147 

farelo de soja, mistura mineral, cloreto de sódio e ureia. O volumoso foi composto por palma 148 

gigante, picada em máquina forrageira, associada ao bagaço de cana-de-açúcar (BCA) ou ao 149 

feno de capim-elefante (FCE) (Tabela 1). 150 

O bagaço de cana-de-açúcar foi adquirido no mercado convencional, posteriormente 151 

decorreu a secagem do material para padronização do teor de matéria seca. Para o capim-152 

elefante, procedeu-se o corte da capineira, com aproximadamente 180 dias após o plantio, 153 

posteriormente a forragem foi picada em forrageira e exposta ao sol para o processo de 154 

fenação. Ambos os volumosos foram armazenados em sacos de náilon e estocados em 155 

ambiente ventilado e livre de umidade.  O arraçoamento foi realizado duas vezes ao dia 156 
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(07h00min e 15h00min), na forma de ração completa, de maneira que os ingredientes 157 

misturados, juntamente com a mucilagem da palma, dificultassem a seleção do alimento pelos 158 

animais. A água ficou sempre à disposição dos animais e permitindo-se sobras entre 5 e 10% 159 

do total de matéria seca ofertada. As sobras foram coletadas e pesadas diariamente para ajuste 160 

da oferta e cálculo do consumo de matéria seca. 161 

O volumoso e os ingredientes do concentrado ofertados aos animais, assim como as 162 

sobras e as fezes, foram amostrados semanalmente, perfazendo um total de dez amostras por 163 

animal, em 70 dias de experimento. As amostras foram identificadas, armazenadas em freezer 164 

à -10ºC e, posteriormente, descongeladas, pré-secadas por 72h em estufa de ventilação 165 

forçada a 65ºC e trituradas em moinho do tipo Willey (de facas), com peneira de crivo de 1 166 

mm. As amostras foram homogeneizadas para a retirada de uma amostra representativa para 167 

posteriores análises, que foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal da UFRN.  168 

As determinações de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) e 169 

extrato etéreo (EE) foram realizadas de acordo com a Detmann et al. (2012). As análises de 170 

FDN seguiram o método descrito por Mertens (2002), utilizando alfa-amilase estável ao calor. 171 

 172 

Tabela 1 Composição percentual das dietas experimentais. 173 

Ingredientes (g/ kg MS) 
Dietas 

BCA FCE 

Palma forrageira 300,00 250,00 

Bagaço de cana-de-açúcar 296,30 0,0 

Capim-elefante 0,0 350,00 

Farelo de soja 180,00 180,00 

Milho moído 200,00 200,00 

Cloreto de sódio 5,00 5,0 

Mistura mineral 10,00 10,0 

Ureia 8,7 5,0 

*MS = matéria seca; BCA= palma+ bagaço de cana; FCE= palma+ capim-elefante. 174 

 175 
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Tabela 2. Composição química das dietas experimentais. 176 

Componentes analisados (g/ kg MS) 
Dietas 

BCA FCE 

Matéria seca (MS)¹ 200,50 230,20 

Matéria orgânica (MO) 914,20 921,30 

Proteína bruta (PB) 139,70 133,90 

Extrato etéreo (EE) 21,80 20,70 

Matéria mineral (MM) 77,10 73,70 

Fibra em detergente neutro (FDN) 398,10 394,60 

Fibra em detergente ácido (FDA) 335,50 332,10 

 Carboidratos totais (CHOT) 772,60 774,90 

Carboidratos não fibrosos (CNF) 368,90 374,60 

Lignina (LIG) 69,40 72,40 

Nutrientes digestíveis totais (NDT)² 76,01 68,50 

¹% Na matéria natural; ²Determinado em ensaio de digestibilidade; BCA= palma+ bagaço de 177 

cana; FCE= palma+ capim-elefante. 178 

 179 

Tabela 3. Composição química dos ingredientes das dietas experimentais. 180 

Componentes analisados (g/ kg 

MS) 

Ingredientes 

Palma Bagaço 
Capim 

elefante 
F. de Soja 

Milho 

(Grão) 

Matéria seca (MS)¹ 71,20 914,60 903,40 889,60 893,50 

Matéria orgânica (MO) 887,00 954,00 954,60 936,10 982,50 

Proteína bruta (PB) 49,00 16,90 31,00 443,60 99,70 

Extrato etéreo (EE) 22,00 17,20 20,30 16,00 50,20 

Matéria mineral (MM) 113,00 46,00 45,40 63,90 17,50 

Fibra em detergente neutro (FDN) 285,50 852,30 752,60 251,00 73,40 

Fibra em detergente ácido (FDA) 218,60 763,60 667,90 193,30 44,40 

Lignina (LIG) 31,80 151,30 141,30 40,00 39,90 

Carboidratos totais (CHOT) 825,80 919,80 903,30 476,60 830,26 

Carboidratos não fibrosos (CNF) 540,30 67,50 157,70 194,10 750,92 

¹Com base na matéria natural. 181 

 182 
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O teor do NDT da dieta foi estimado com auxílio da equação descrita por Weiss 183 

(1999): NDT = PBD + EED*2,25 + CNFD +FDND, sendo PBD = (PB ingerida - PB fezes), 184 

EED = (EE ingerido - EE fezes), CNFD = (CNF ingeridos - CNF fezes) e FDND = (FDN 185 

ingerido - FDN fezes). 186 

As pesagens ocorreram a cada 14 dias, com jejum prévio de sólidos de 16 horas, 187 

partindo do início do experimento até o final. Decorridos 70 dias de confinamento, além do 188 

período de adaptação, os animais foram submetidos à dieta hídrica e jejum de sólidos por 16 189 

horas para obtenção do peso final (PF). No momento do abate, os animais foram 190 

insensibilizados por concussão cerebral e após constatação do estado de inconsciência, 191 

realizou-se a sangria pela seção da artéria carótida e veia jugular. 192 

Ao término da esfola e evisceração, foram retiradas a cabeça (secção na articulação 193 

atlanto-occipital) e as patas (secção nas articulações metacarpianas e metatarsianas). Em 194 

seguida, com auxílio de um potenciômetro com eletrodo de inserção (Testo
®
, modelo 205), 195 

foram aferidos o pH e a temperatura da carcaça 0 hora post mortem no músculo 196 

Semimembranosus. As carcaças obtidas foram pesadas para obtenção do peso de carcaça 197 

quente (PCQ) e em seguida, alocadas em câmara frigorífica (± 4ºC), dependuradas pelo 198 

tendão calcâneo comum por meio de ganchos, com as articulações metatarsianas distanciadas 199 

em 14 cm.  200 

O trato gastrointestinal (TGI), a bexiga e a vesícula biliar foram pesados cheios e 201 

vazios para determinação do peso corpóreo vazio (PCV) e do rendimento biológico ou 202 

verdadeiro [RV(%) = PCQ/PCV × 100]. 203 

  Após 24 horas de refrigeração, foram aferidos o pH e a temperatura da carcaça 24 204 

horas post mortem e realizou-se a morfometria da carcaça, com auxílio de fita métrica e  205 

hipômetro, tomando-se as seguintes medidas na carcaça inteira: 206 
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   Comprimento interno: distância do bordo anterior da sínfise ísquio-pubiana até o bordo 207 

anterior da primeira costela;  208 

   Comprimento da perna: distância entre o trocânter maior do fêmur e a junção 209 

metatarsiana; 210 

   Largura da garupa: largura máxima entre os trocânteres de ambos os fêmures; 211 

  Foram calculados os índices de compacidade da perna (cociente entre a largura da 212 

garupa e o comprimento da perna) e da carcaça (cociente entre o peso da carcaça fria e o 213 

comprimento interno da carcaça).    214 

  Feitas as mensurações, as carcaças foram novamente pesadas, descontando-se o peso 215 

dos rins e da gordura perirrenal, para obtenção do peso de carcaça fria (PCF). Foram 216 

calculados ainda os rendimentos de carcaça quente [RCQ(%) = PCQ/PCA × 100] e comercial 217 

[RC(%) = PCF/PCA × 100]. 218 

  As carcaças foram longitudinalmente seccionadas e as meias-carcaças foram pesadas, 219 

sendo as esquerdas divididas em seis regiões anatômicas, segundo metodologia descrita por 220 

Cezar & Sousa (2007), originando os seguintes cortes cárneos comerciais: pescoço, paleta, 221 

perna, lombo, costelas, e serrote. Foram registrados os pesos individuais de cada corte e, 222 

posteriormente, calculada a proporção de cada corte oriundo da meia-carcaça esquerda em 223 

relação ao peso reconstituído da mesma, para obtenção do rendimento dos cortes comerciais. 224 

Os órgãos (língua, traqueia + pulmões, fígado, coração, pericárdio, diafragma, baço, 225 

pâncreas, vesícula biliar, testículos, pênis, bexiga, glândulas anexas e os rins) as vísceras 226 

(esôfago, rúmen-retículo, omaso, abomaso, intestino delgado e intestino grosso) e os 227 

subprodutos (sangue, cabeça, patas, pele e a gordura perirrenal) foram pesados para 228 

mensuração dos componentes não constituintes da carcaça, sendo as vísceras esvaziadas, 229 

lavadas e novamente pesadas, para determinação dos rendimentos de “buchada” e “panelada” 230 

(Silva Sobrinho & Gonzaga Neto, 2001). 231 
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Para os constituintes da buchada foram considerados: sangue, rins, língua, pulmões, 232 

coração, fígado, rúmen, retículo, omaso, intestino delgado e o baço. Para a panelada foram 233 

considerados os mesmos itens da buchada acrescentados à cabeça e as patas.  234 

Os dados foram analisados utilizando-se o PROC GLM do software SAS (versão 9.4, 235 

SAS Institute Inc., Cary, NC), depois de testados para normalidade residual e homogeneidade 236 

da variância. Devido à alta probabilidade de erro do tipo II, adotou-se α = 0,05, e quando 237 

necessário, as médias dos tratamentos foram comparadas utilizando o Teste F. O peso 238 

corporal inicial foi incluído como covariável, como descrito no modelo:  239 

 240 

Yijk = μ + Fi + Sj + ( F*S)ijβ(Xijk – X) +eijk, em que: 241 

Yijk = Valor observado da variável dependente;  242 

μ = Média global;  243 

Fi = Efeito do volumoso (fonte de fibra); 244 

Sj = Efeito da condição sexual; 245 

(F*S)ij = Efeito da interação(condição sexual x volumoso); 246 

β(Xijk – X) = Efeito da covariável (peso corporal inicial); 247 

eijk = Erro experimental. 248 

Resultados e Discussão 249 

Para os valores referentes aos pesos das carcaças analisadas no presente trabalho 250 

(Tabela 4), foram observadas diferenças estatísticas (p<0,05) no peso da carcaça quente 251 

(PCQ) e peso da carcaça fria (PCF), com influência tanto do volumoso quanto da condição 252 

sexual, além de interação positiva para essas variáveis (Tabelas 6 e 7). 253 

Para os rendimentos da carcaça quente (RCQ), comercial (RC) e biológico (RB) houve 254 

influência do volumoso (p<0,05) para essas variáveis, (Tabela 4). Entretanto, para os 255 

consumos de matéria seca (CMS) e nutrientes digestíveis totais (NDT), peso final (PF) e peso 256 
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de corpo vazio (PCV), não foram observados diferença estatística (p<0,05), apesar de 257 

interação positiva para o consumo de NDT (Tabela 5).  258 

Tabela 4. Características e rendimento da carcaça de cabritos castrados e não castrados 259 

alimentados com bagaço de cana e feno de capim-elefante. 260 

Itens 
Dieta Condição sexual 

CV 
P 

Bagaço Feno Capim Não castrado Castrado D CS D X CS  

CMS (kg/dia) 0,567 0,670 0,663 0,573 18,51 0,071 0,088 0,063 

NDT (kg/dia) 0,431 0,459 0,471 0,412 16,91 0,364 0,104 0,025 

PF (kg) 22,40 22,95 23,46 21,89 8,84 0,529 0,079 0,062 

PCV (kg) 17,91 16,70 18,45 16,16 22,87 0,581 0,171 0,073 

PCQ (kg) 9,87
a 

10,79
b 

10,80
a 

9,86
b 

7,70 0,025 0,014 0,017 

PCF (kg) 9,69
a 

10,52
b 

10,56
a 

9,64
b 

8,55 0,050 0,023 0,027 

RCQ (%) 43,81
a 

46,87
b 

45,69 44,99 5,16 0,015 0,515 0,767 

RC (%) 42,90
a 

45,73
b 

44,66 43,96 5,68 0,032 0,544 0,778 

RB (%) 55,32
a 

59,76
b 

57,84 57,23 6,00 0,020 0,781 0,357 

PF= peso final; PCV= peso de corpo vazio; PCQ= peso da carcaça quente; PCF= peso da 261 

carcaça fria; RCQ= rendimento da carcaça quente; RC= rendimento comercial; RB= 262 

rendimento biológico. Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística entre os 263 

tratamentos. 264 

 265 

 266 
Tabela 5. Interação entre os volumosos e as condições sexuais sobre o consumo de nutrientes 267 

digestíveis totais (NDT). 268 

CNDT (kg/ dia) Condição sexual P 

Volumoso Não castrado Castrado  

Bagaço 0,412 0,449 0,896 

Capim-elefante 0,530 0,389 0,044 

P 0,107 0,680  

CNDT = consumo de nutrientes digestíveis totais. 269 

 270 

 271 

 272 

 273 

 274 

 275 
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Tabela 6. Interação entre os volumosos e as condições sexuais sobre o peso da carcaça quente 276 

(PCQ). 277 

PCQ (kg) Condição sexual P 

Volumoso Não castrado Castrado  

Bagaço 9,84 9,91 0,9991 

Capim-elefante 11,76 9,82 0,0075 

P 0,008 0,9983  

 278 

 279 
Tabela 7. Interação entre os volumosos e as condições sexuais sobre o peso da carcaça fria 280 

(PCF). 281 

PCF (kg) Condição sexual P 

Volumoso Não castrado Castrado  

Bagaço 9,65 9,73 0,9991 

Capim-elefante 11,48 9,56
 

0,0148 

P 0,0204 0,9921  

 282 

Além da diferença estatística resultante da variação dos volumosos, com maiores 283 

pesos e rendimentos da carcaça verificados para animais que consumiram feno de capim-284 

elefante (FCE), também houve influência da condição sexual para o PCQ e PCF. Esses fatores 285 

podem ter relação com a fisiologia do crescimento dos animais não castrados em comparação 286 

aos animais castrados, em que a deposição muscular é mais rápida e evidente para os animais 287 

não castrados, devido principalmente aos maiores níveis do hormônio anabólico testosterona 288 

presentes nos machos não castrados (Rocha et al., 2010; Paim et al., 2011). 289 

De maneira diferente, os animais castrados depositam maior quantidade de gordura na 290 

carcaça (Pellegrini et al. 2012; Gois et al., 2018), porém é característica dos caprinos uma 291 

maior deposição de gordura entre as vísceras, que acabam se perdendo durante a evisceração, 292 

não influenciando, de maneira significativa, o peso e rendimento final na carcaça entre 293 

animais de condições sexuais distintas, como evidente em outras espécies (Grande et al., 294 

2003).  295 
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A interação condição sexual x volumoso mostrou-se significativa, apontando maiores 296 

pesos de carcaça quente e fria para animais não castrados que se alimentaram do feno de 297 

capim-elefante. Esses dados mostram que os animais não castrados aproveitaram melhor o 298 

feno de capim-elefante e, juntamente com os efeitos fisiológicos de crescimento, tiveram um 299 

rendimento superior aos outros tratamentos.  300 

Em relação à utilização de volumosos ditos alternativos, Lima Junior et al. (2015) não 301 

observaram diferenças estatísticas (p>0,05) quando testaram a substituição do feno de capim 302 

tifton 85 por feno de maniçoba associados a palma forrageira em dietas para caprinos Moxotó 303 

e encontraram valores para PCQ (10,22 e 9,45) e PCF (9,57 e 8,85) próximos aos resultados 304 

desta pesquisa, indicando que os volumosos utilizados também podem ser uma alternativa ao 305 

feno de tifton.  306 

No entanto, Salles et al. (2013) avaliando as características da carcaça de cabritos de 307 

origem leiteira da raça Saanen, em diferentes sistemas (confinado e semiconfinado), 308 

constataram que o tipo de sistema influenciou estatisticamente o PF, PCQ e o RC, com 309 

melhores resultados para os sistema confinado, que obteve o RC de 43,54% em comparação a 310 

40,20% do sistema semiconfinado. Os mesmos autores não encontraram diferenças 311 

estatísticas quando compararam o mesmo sistema de criação (semiconfinado) utilizando-se de 312 

genótipos diferentes (Saanen x Boer). Ou seja, o sistema de criação, nesse caso, teve maior 313 

influência do que o genótipo dos animais. 314 

Comparando com os resultados obtidos neste trabalho, Salles et al. (2013) 315 

encontraram valores de RC inferiores (43,54%) àqueles obtidos para os animais do tratamento 316 

FCE (45,73%) e próximos aos valores dos animais que consumiram a dieta a base de bagaço-317 

de-cana (BCA) (42,90%).  318 

A variação entre os volumosos (p<0,05) para o RC pode ter acompanhado os maiores 319 

resultados verificados também para o PCQ, PCF e o RCQ (Tabela 4), uma vez que não foi 320 



75 

 

constatada diferença estatística (p>0,05) para o CMS e CA entre os tratamentos, que poderia 321 

explicar tal relação, sendo a CA 11,59 para BCA e 10,02 para FCE.  322 

Ainda em relação aos rendimentos de carcaça, o RB por eliminar as variações do 323 

conteúdo abiótico (fezes, indigesta, urina, bile) é o que melhor representa o rendimento da 324 

carcaça, sendo o índice mais utilizado em pesquisas cientificas. Entretanto, o RC é o mais 325 

empregado para cadeia produtiva da ovinocaprinocultura, pois calcula o rendimento da 326 

carcaça através da relação entre o PCF e o peso do animal após o jejum (PVAJ), eliminando 327 

as perdas de peso decorrentes do resfriamento das carcaças (Cezar & Souza, 2007), indicando 328 

o que chegou à balança em peso animal e o que vai ser comercializado nas prateleiras dos 329 

supermercados. Portanto, ambos os índices possuem suas particularidades e possuem papel 330 

fundamental na avaliação do rendimento das carcaças.  331 

Nesse contexto, Bueno et al. (1999) classificaram os caprinos de origem leiteiras como 332 

de baixo rendimento, com uma variação de 43,6 a 45,7% para o RC. Entretanto, caprinos 333 

leiteiros cruzados com animais de corte, podem chegar a um rendimento de 46 a 51% com 334 

idades de abate de 60 a 120 dias, respetivamente, dependendo da alimentação, raça e peso ao 335 

abate (Menezes et al., 2009). O resultado encontrado em nosso experimento corrobora com os 336 

dados mencionados anteriormente, com uma variação de 42,90 a 45,75%, para os tratamentos 337 

BCA e FCE, porém os animais que consumiram a dieta FCE tiveram um melhor RC (p<0,05). 338 

Para a temperatura e pH das carcaças, também não foram constados efeitos 339 

significativos entre os volumoso e as condições sexuais avaliadas (Tabela 8).  340 

Em relação ao pH da carcaça (0 horas e 24 horas post mortem), não foram detectadas 341 

influências das fontes de variação (p>0,05), com valores médios de 6,81 e 5,64, 342 

respectivamente. Os resultados estão de acordo com Silva Sobrinho et al. (2005) e Della 343 

Malva et al. (2016), quando pontuaram que o pH ideal para carcaças de pequenos ruminantes 344 

após o período de resfriamento deve permanecer entre 5,5 a 5,8.  345 
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Tabela 8. Temperatura e pH das carcaças de cabritos castrados e não castrados alimentos com 346 

bagaço de cana e feno de capim-elefante. 347 

T= temperatura. Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística entre os 348 

tratamentos. 349 

 350 

Destaca-se que o pH da carcaça é tido como um parâmetro de importância 351 

fundamental, já que as principais características físicas e organolépticas da carne decorrem 352 

das reações bioquímicas que acontecem no post mortem e resultam no valor final de pH 353 

(Maciel et al., 2011; Gomide et al., 2013; Ferreira et al., 2018). 354 

Juntamente com o pH, a variação da temperatura post mortem da carcaça é de grande 355 

importância para a qualidade da carne, pois é a principal responsável para evitar o “cold 356 

shortening”, que é o encurtamento da fibra muscular de maneira brusca, que prejudica a 357 

qualidade da carne e a diminuição do seu valor comercial (Gomide et al., 2013). Todavia a 358 

temperatura final foi considerada moderadamente alta, que pode ter ocorrido devido a 359 

regulagem da câmara fria, contudo não foram suficientes para prejudicar o pH final das 360 

carcaças (Tabela 8). 361 

Como mencionado anteriormente, os caprinos possuem uma maior capacidade de 362 

deposição de gordura nas regiões torácica, abdominal e pélvica, quando comparada à gordura 363 

de acabamento, ou subcutânea. Essa característica pode ter influenciado a não diferença 364 

estatística (p>0,05) entre as temperaturas da carcaça dos tratamentos após o abate, e às 24 365 

horas após o resfriamento, justamente porque esse tipo de gordura (subcutânea) é a principal 366 

Itens 
Dieta Condição sexual 

CV 
P 

Bagaço Feno Capim Inteiro Castrado D CS D X CS  

pH0h 6,84 6,79 6,86 6,77 2,58 0,463 0,306 0,789 

pH24h 5,67 5,62 5,67 5,62 1,64 0,163 0,380 0,351 

T 0h (ºC) 34,98 34,03 33,84 35,17 4,35 0,184 0,056 0,052 

T 24h (ºC) 6,77 6,73 6,89 6,61 9,20 0,823 0,351 0,999 
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responsável pela diminuição gradativa da temperatura da carcaça, possuindo pouca variação 367 

entre raças da mesma espécie (Ferreira et al., 2010; Urbano, 2014).  368 

Em relação ao peso e o rendimento dos cortes comerciais, houve efeito do volumoso 369 

(p<0,05) sobre peso de pernil e efeito da condição sexual sobre o peso de pescoço e costelas e 370 

rendimento de pescoço (Tabela 9).  371 

 372 

Tabela 9. Peso e rendimento dos cortes nobres de cabritos castrados e não castrados 373 

alimentados com bagaço de cana e feno de capim-elefante. 374 

Itens 
Dieta Condição sexual 

CV 
P 

Bagaço Feno Capim Inteiro Castrado D CS D X CS  

Paleta (kg) 1,00 1,08 1,07 1,02 9,08 0,105 0,234 0,079 

Pescoço (kg) 0,588 0,566 0,654
a 

0,500
b 

18,70 0,564 0,006 0,287 

Costelas (kg) 0,756
 

0,896
 

0,900
a 

0,752
b 

17,29 0,052 0,028 0,054 

Serrote (kg) 0,521 0,578 0,565 0,534 12,56 0,081 0,265 0,110 

Lombo (kg) 0,472 0,509 0,513 0,468 12,41 0,184 0,097 0,053 

Pernil (kg) 1,526
a 

1,679
b 

1,634 1,571 8,70 0,026 0,251 0,052 

Paleta (%) 20,86 20,46 20,22 21,10 4,67 0,438 0,056 0,334 

Pescoço (%) 11,60 10,52 11,91
a 

10,21
b 

14,10 0,111 0,034 0,987 

Costelas (%) 15,41 16,68 16,57 15,52 10,03 0,117 0,151 0,306 

Serrote (%) 10,62 10,93 10,64 10,91 9,44 0,504 0,569 0,943 

Lombo (%) 9,68 9,60 9,62 9,66 7,16 0,831 0,921 0,723 

Pernil (%) 31,82 31,81 31,04 31,58 3,78 0,882 0,053 0,446 

Letras diferentes entre as linhas indicam diferença estatística entre os tratamentos.  375 

 A análise do peso e do rendimento dos principais cortes comerciais da carcaça traduz, 376 

de certo modo, o desempenho dos animais, influenciando o valor econômico da carcaça de 377 

acordo com suas proporções. Segundo Silva Sobrinho et al. (2005) a proporção ideal para os 378 

cortes nobres da carcaça (pernil, lombo e paleta), deve ser próximos a 60%. No presente 379 

trabalho as proporções foram 62 e 61%; respectivamente, para as dietas contendo bagaço de 380 
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cana e feno de capim-elefante, indicando que os animais avaliados neste ensaio apresentaram 381 

rendimento satisfatório em relação aos cortes comerciais de primeira categoria.   382 

Possivelmente, as semelhanças do PF, idade, a mesma linhagem (caprinos leiteiros) 383 

associados a uma dieta com níveis próximos de energia e proteína, refletiram em peso e 384 

rendimentos próximos em relação aos cortes comerciais, pois o sexo do animal, o peso, a 385 

idade, a raça e o estado nutricional, compõem as principais variáveis que podem influenciar 386 

os cortes e o rendimento desses (Santos, 2002; Santos, 2003, Mendonça et al., 2003).  387 

Diferentemente aconteceu com o peso do pernil, que apesar do mesmo CMS e CA, foi 388 

estatisticamente mais pesado para os animais do tratamento FCE, em que os animais 389 

depositaram em média 153g a mais de carne nobre em sua carcaça. Fato importante, já que o 390 

pernil é considerado o corte mais nobre entre os pequenos ruminantes, por possuir um maior 391 

acúmulo de massa muscular, detalhes que podem ser interessante no faturamento final da 392 

propriedade.  393 

Outro ponto importante que deve ser ponderado, e já foi mencionado anteriormente, é 394 

a fisiologia do crescimento dos animais não castrados, que devido à influência do hormônio 395 

testosterona é responsável por uma maior deposição muscular, possuindo influência, também, 396 

na eficiência da utilização dos nutrientes quando comparado a animais castrados (Rocha et al., 397 

2010; Paim et al., 2011; Pellegrini et al., 2012). Essa relação com o hormônio anabólico pode 398 

ter influência no maior peso para pescoço e costelas encontrado entre os animais das 399 

diferentes condições sexuais, que refletiu também em um maior rendimento de pescoço para 400 

os animais não castrados (p<0,05). Entretanto Silva et al. (2014) não encontraram diferença 401 

estatística para os cortes comerciais, quando analisou diferentes níveis de suplementação na 402 

caatinga para caprinos castrados, mestiços de Anglonubiano, com média de peso para o 403 

pescoço de 400g, o que pode indicar que o pescoço sofre pouca influência da dieta, quando 404 

comparada a condição sexual.  405 
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 Levando em consideração os valores das medidas morfométricas e os índices de 406 

compacidade das carcaças dos animais (Tabela 10), constatamos que houve influência do 407 

volumoso (p<0,05), para o comprimento interno, largura da garupa, comprimento da perna e 408 

para o índice de compacidade da carcaça (ICC) do mesmo modo, foi observado interação para 409 

o ICC (Tabela 11). 410 

 411 

Tabela 10. Morfometria e índices de compacidade da carcaça de cabritos castrados e não 412 

castrados alimentados com bagaço de cana e feno de capim-elefante.  413 

Itens (cm) 
Dieta Condição sexual 

CV 
P 

Bagaço Feno Capim Inteiro Castrado D CS D X CS  

Comprimento interno 
59,50

a 
61,90

b 
61,27 60,12 2,50 0,007 0,145 0,410 

Largura garupa 20,07
a 

20,82
b 

20,77 20,13 3,54 0,049 0,063 0,336 

Comprimento da perna 38,65
a 

39,86
b 

39,45 39,07 2,23 0,012 0,369 0,965 

ICP¹  0,518 0,522 0,526 0,514 4,02 0,721 0,220 0,403 

ICC² 0,160
a 

0,173
b 

0,171 0,162 7,22 0,028 0,069 0,048 

¹ICP= Índice de compacidade da perna; ²ICC= Índice de compacidade da carcaça. Letras 414 

diferentes entre as linhas indicam diferença estatística entre os tratamentos.  415 

 416 

 417 
Tabela 11. Interação entre os volumosos e as condições sexuais sobre o índice de 418 

compacidade da carcaça (ICC). 419 

ICC (kg/cm) Condição sexual P 

Volumoso Não castrado Castrado  

Bagaço 0,16 0,16 0,990 

Capim-elefante 0,18 0,16
 

0,049 

P 0,020 0,999  

 420 

Os maiores rendimentos para o PCQ, PCF, RCQ, RC e RB dos animais que 421 

consumiram a dieta FCE (Tabela 4), provavelmente influenciaram também as maiores 422 

medidas morfométricas (Tabela 10). Uma vez que, o rendimento das carcaças pode ser 423 

influenciado pelo peso da carcaça, comprimento, compacidade, conformação e acabamento 424 

(Pérez & Carvalho, 2002). Ou seja, ambos possuem certa correlação. 425 
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Essa afirmação pode ser comprovada através do ICC, que constatou uma melhor 426 

distribuição de músculo na carcaça, também para os animais que consumiram o feno de 427 

capim-elefante (p<0,05), apesar do mesmo PF entre as dietas (p>0,05), sendo o ICC, 428 

considerada a que melhor representa a distribuição de massa muscular na carcaça (kg/cm), 429 

relacionando o peso da carcaça fria e o comprimento interno da carcaça (Siqueira et al., 2001; 430 

Yáñez et al., 2004; Cezar & Sousa, 2007). 431 

 As características morfométricas das carcaças, como: os índices de compacidades e o 432 

comprimento da carcaça, entre outros, possuem grande relevância, pois podem ser utilizadas 433 

para direcionar o preço de venda das mesmas, uma vez que são medidas subjetivas que 434 

modificam a percepção do consumidor sobre o produto final (Yáñez et al., 2004). 435 

Cartaxo et al., (2014) encontraram maiores valores para o ICC, quando analisou esse 436 

parâmetro em diferentes genótipos caprinos originários de cruzamentos de Anglonubiano x 437 

SRD, Boer x SRD e SRD,  com valores de 0,21; 0,20 e 0,20; respectivamente, não 438 

encontrando diferença estatística entre os genótipos. É possível que a genética e a espécie dos 439 

animais utilizados anteriormente, tenham influenciado os maiores ICC, principalmente porque 440 

se utilizaram de animais com uma maior capacidade de deposição muscular, quando 441 

comparado aos animais de origem leiteiras utilizados nesse experimento. 442 

A influência da raça para as medias de carcaça foi comprovada por Gomes et al., 443 

(2011), quando compararam diferentes graus de cruzamentos da raça de origem leiteira 444 

(Alpina), com animais de aptidão para corte e mista (Boer, Anlglonubiano) em sistemas de 445 

confinamento, com médias de 0,48 e 0,18; para o ICP e ICC, respectivamente, com menores 446 

resultados de ICC para os animais oriundos do cruzamento Anglo x Alpina (0,17). Esses 447 

dados corroboram com os encontrados neste experimento, em que houve variação de 0,16 a 448 

0,17, comprovando um grau elevado de sangue de origem leiteira nos animais experimentais.  449 
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Foi observada interação para o ICC, apontando maiores valores para os animais não 450 

castrados que consumiram o feno de capim-elefante, com média de 0,18 (Tabela 11). Como já 451 

mencionado anteriormente, os animais inteiros apresentaram uma maior capacidade de 452 

deposição de músculo na carcaça, devido provavelmente, a influência do hormônio 453 

testosterona, somado a um melhor aproveitamento da dieta FCE.  454 

 Em relação aos pesos da buchada e panelada, e seus respetivos rendimentos em 455 

relação ao PF e PCV, não foram observadas efeito estatísticos (p>0,05) para os parâmetros 456 

avaliados, como também não foram constatadas interações significativas (Tabela 12). 457 

 458 
Tabela 12. Rendimento da buchada e panelada dos cabritos castrados e não castrados 459 

alimentados com bagaço de cana ou feno de capim elefante. 460 

Itens 
Dieta Condição sexual 

CV 
P 

Bagaço Feno Capim Inteiro Castrado D CS D X CS  

Buchada¹ (kg) 2,699 2,823 2,848 2,674 11,76 0,418 0,224 0,246 

Panelada² (kg) 4,70 5,03 5,03 4,69 8,30 0,106 0,070 0,118 

Rb PF (%) 12,19 12,06 12,18 12,06 5,16 0,652 0,663 0,800 

Rb PCV (%) 15,45 15,41 15,47 15,40 7,56 0,871 0,973 0,429 

Rp PF (%) 21,43 21,49 21,56 21,36 4,45 0,891 0,633 0,664 

Rp PCV (%) 27,14 27,42 27,34 27,23 6,45 0,809 0,951 0,450 

¹Buchada= Sangue, rins, língua, pulmões, coração, fígado, rúmen, retículo, omaso, intestino 461 

delgado, baço; Panelada= Buchada+ cabeça, patas; Rb= rendimento da buchada; RP= 462 

rendimento da panelada. Letras diferentes entre as linhas indicam diferença estatísticas entre 463 

os tratamentos.   464 

 465 

Para a cadeia produtiva da carne, que envolve os pequenos ruminantes, os 466 

constituintes “não-carcaças” também devem ser levados em consideração, principalmente 467 

devido a valorização desses na região Nordeste (Alves et al, 2013). Esses subprodutos 468 

poderão agregar valor extra à comercialização desses animais, principalmente quando 469 

transformados em pratos típicos, denominados “buchada” e “panelada”, podendo alcançar 470 

valores próximos ao da carne (Santos et al., 2005). 471 
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No presente trabalho o peso da buchada chegou a média a 2,761 kg, sendo 15,5% do 472 

PCV. Do mesmo modo, o peso da panelada teve média de 4,862 kg e 27,5% do PCV, sem 473 

diferença estatística para as fontes de variação analisadas.  474 

Rendimentos próximos foram encontrados por Galvis (2018), quando analisou fontes 475 

alternativas de carboidratos associados à ureia na substituição dos concentrados tradicionais 476 

para caprino SRD, com média de 16,4% da buchada em relação ao PCV, não encontrando 477 

diferença estatística para o parâmetro avaliado. 478 

Ferraz et al. (2015) também não encontraram diferença estatística para o rendimento 479 

da buchada e panelada em relação ao PCV e PF, quando analisou a substituição do milho pela 480 

“borra da manipueira” para cabritos de origem leiteira, com médias de 14,59% para 481 

rendimento da buchada e 24,48% para a panelada, em relação ao PF (27,03 kg). Esses 482 

resultados podem propor que o PF e o PCV possuem mais efeito no rendimento dos 483 

constituintes “não-carcaça”, do que propriamente o genótipo dos animais, ou até mesmo a 484 

dieta. 485 

Conclusão 486 

 O bagaço de cana-de-açúcar e o feno de capim-elefante, assim como a condição 487 

sexual, alteram as características, rendimentos e a morfometria das carcaças dos cabritos 488 

mantidos em confinamento. Recomenda-se a utilização do feno de capim-elefante associado à 489 

palma forrageira na alimentação de caprinos mantidos em confinamento, mas não se 490 

recomenda a prática da castração. 491 
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