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RESUMO 

 

GOVEIA, Julianne Santiago Silva. Substituição parcial do milho pela palma forrageira 

em dietas para cabras em lactação. Sergipe: UFS, 2012. 31p. (Dissertação - Mestrado 

em Zootecnia) 

 

RESUMO: Objetivou-se avaliar a substituição parcial do milho (Zea mays L.) pela palma 

forrageira miúda (Nopalea cochenillifera- Salm Dyck) em dietas de cabras em lactação 

sobre o consumo de nutrientes, a produção e a composição do leite e o comportamento 

ingestivo. Foram utilizadas 5 cabras mestiças de Saanen x Pardo Alpina, com peso 

corporal de 47 ± 3,3 kg, na segunda ordem de lactação e a partir de 60 dias de lactação. O 

delineamento utilizado foi o quadrado latino 5x5, em que os tratamentos consistiram em 

níveis de 20, 25, 30, 35 e 40% de palma forrageira miúda em substituição ao milho 

associada ao feno de gliricídia (Gliricídia sepium (Jacq) Walp). Os tratamentos não 

influenciaram (P>0,05) o consumo de matéria seca, proteína, fibra em detergente neutro, 

fibra em detergente ácido e nutrientes digestíveis totais apresentando médias iguais a 1,64; 

0,26; 0,82; 0,54 e 1,17 kg/dia, respectivamente. Do mesmo modo, não houve influência 

dos níveis sobre a produção de leite e os teores de gordura, proteína, lactose e sólidos totais 

do leite apresentando médias iguais a 1,18 kg/dia; 3,74; 3,34; 5,06 e 13,56%, 

respectivamente. No entanto, a produção de leite corrigida para gordura 3,5% (LCG) 

apresentou comportamento quadrático (P<0,05). Não houve influência (P>0,05) dos 

tratamentos sobre o tempo despendido com alimentação, ruminação e ócio, tempo de 

mastigação total, eficiência de alimentação e de ruminação da matéria seca. O tratamento 

com 35% de nível de palma demonstrou menor comprometimento da receita com 

alimentação (31%). A substituição parcial do milho pela palma forrageira em rações para 

cabras leiteiras pode ser realizada, pois não altera as variáveis analisadas, sendo 

recomendado o tratamento com 35% de nível de palma por apresentar menor 

comprometimento da receita com a alimentação. 

 

Palavras-chave: caprinos, consumo, produção de leite, semiárido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

GOVEIA, Julianne Santiago Silva. Partial  replacement of corn by forage cactus in the 

lactating goats diets. Sergipe: UFS, 2012. 31p. (Dissertation - Master in Zootecnia) 

 

ABSTRACT: The objective of this trial was to evaluate the effect of the partial 

replacement of corn by forage cactus (Nopalea cochenillifera- Salm Dyck) in diets of 

lactating goats on the nutrient intake, production and milk composition and ingestive 

behavior. Five crossbreed Saanen x Pardo Alpina, with body weight 47 ± 3.3 kg, in second 

lactation order and up to 60 days of lactation. The design was a 5x5 Latin square and 

treatments as following: 20, 25, 30, 35 and 40% replacement of corn by forage cactus 

associated with the gliricidia hay (Gliricídia sepium (Jacq) Walp). Treatments did not 

affect (P> 0,05) dry matter intake, crude protein, neutral detergent fiber, acid detergent 

fiber and total digestible nutrients by increasing the levels of forage cactus in the diet 

presenting means of 1,64; 0,26; 0,82; 0,54 e 1,17 kg/d, respectively. In the same way, there 

was no influence on the daily milk production and levels of fat, protein, lactose and total 

solids of milk and averaged 1,18 kg/d; 3,74; 3,34; 5,06 and 13,56%, respectively. The 

3,5% fat corrected milk (LCG) presented a quadratic performance (P <0,05). There was not 

effect (P> 0.05) observed on the time spent in feeding, rumination, idle, total chewing 

time, feeding and rumination efficiency of dry matter. The treatment with 35% cactus 

showed lower impairment of income on food (31%). The partial replacement of corn by 

forage cactus in diets for dairy goats can be performed, because it does not affect the 

evaluated characteristics, thus the inclusion of 35% forage cactus is recommended because 

it has lower feed cost. 

 

 

Keywords: goats, intake, milk yield, semiarid 
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INTRODUÇÃO 
1 

Na região semiárida do Nordeste do Brasil, devido aos períodos prolongados de seca, 

são perceptíveis os problemas alimentares dos pequenos ruminantes. As pastagens nativas 

são abundantes e de boa qualidade nutritiva nas épocas chuvosas, porém as incertezas 

climáticas e os ciclos efêmeros exigem o fornecimento de uma suplementação alimentar 

para que esses animais possam sobreviver e produzir de maneira satisfatória. 

A caprinocultura leiteira nordestina é uma atividade que apresenta grande 

importância socioeconômica para os pequenos produtores rurais que, através da 

comercialização e do consumo do leite obtém complementação na fonte de renda familiar e 

fonte de proteína de alto valor biológico. 

Em épocas de estiagem prolongada, a produção desses animais entra em declínio 

devido à escassez das pastagens e à falta de conhecimento de técnicas de conservação de 

forragens, do potencial e da utilização de forrageiras adaptadas às condições 

edafoclimáticas da região semiárida. Dessa forma, os efeitos causados pelos baixos índices 

pluviométricos têm provocado o êxodo rural e o abandono da mais antiga atividade da 

região: a criação de caprinos e ovinos, uma das poucas formas de subsistência do homem 

do campo nordestino. 

As pesquisas têm mostrado que a caprinocultura de leite é uma atividade viável e 

existem mercados interessados nos seus produtos desde que os rebanhos tenham o devido 

manejo nutricional, sanitário e reprodutivo, com a finalidade de incrementar o 

custo/benefício através da aplicação de tecnologias de baixo custo já desenvolvidas como a 

fenação e ensilagem, entretanto, fora do alcance da maioria dos criadores pela falta de 

conhecimento e validação. 

A alimentação dos animais representa o maior custo da atividade pecuária, 

principalmente quando se utiliza fonte suplementar como o milho e farelo de soja que, 

apesar do alto valor nutricional, proporciona na maioria dos casos, custo elevado tornando 

necessária a utilização de fontes alimentares alternativas com melhor relação 

custo/benefício e que não concorram diretamente com a alimentação humana. 

Para evitar uma redução nos índices de produção e tentar resolver os problemas 

causados pela deficiência alimentar, é fundamental a adoção de técnicas apropriadas para 

garantir o aproveitamento de grande parte da forragem produzida no período chuvoso, com 
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o objetivo de posteriormente ser utilizada para suplementação no período seco. Uma 

alternativa apontada para solucionar estes problemas é a utilização de plantas forrageiras 

adaptadas às condições edafoclimáticas da região semiárida.  

Entre as opções, temos a palma forrageira cv. Miúda (Nopalea cochenillifera - Salm 

Dyck), por ser uma cactácea bem adaptada as adversidades climáticas da região, fácil 

plantio, rica em carboidratos não fibrosos, elevada produção de matéria seca por hectare e 

bastante resistente a seca, e como fonte alternativa de proteína de baixo custo e de fibra, 

encontramos leguminosas bastante adaptadas as condições de escassez de água da região, 

como é o caso da Gliricídia (Gliricídia sepium). As informações hoje disponíveis na 

literatura em relação aos efeitos da substituição do alimento energético pela palma 

forrageira associada ao feno de gliricídia na alimentação de caprinos leiteiros são escassas 

e, quando muito, se referem a bovinos.  
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REVISÃO DE LITERATURA 

No cenário da pecuária mundial, a evolução da caprinocultura leiteira é considerada 

satisfatória. Em países como a Índia, Paquistão, França e Espanha, por exemplo, os 

sistemas de criação encontram-se em estágio avançado de desenvolvimento. No Brasil, em 

2010 o rebanho caprino teve um aumento de 1,6% ao ser comparado com o ano de 2009 

apresentando valor de 9.312.784 animais sendo que 8.458.578 destes animais encontram-se 

no Nordeste brasileiro e 19.881 no Estado de Sergipe (FAO, 2010; IBGE, 2010). 

Na região semiárida do Nordeste brasileiro, a exploração da caprinocultura leiteira 

apresenta grande expressão econômica e social, por deter o maior efetivo caprino do país 

com, aproximadamente, 90,0% do rebanho nacional (IBGE, 2010). Embora seja 

numericamente significativo, o rebanho caprino dessa região ainda apresenta índices 

produtivos baixos, principalmente em razão do baixo padrão tecnológico empregado 

(PIMENTA FILHO et al.,2004).  

A produção brasileira de leite de cabra teve um crescimento notório em 2010 

atingindo 148.149 t (FAO, 2010). Pelo potencial que vem demonstrando no país e na 

região semiárida no Nordeste brasileiro nos últimos anos, a caprinocultura leiteira vem 

ganhando impulso podendo, dessa forma, ser considerada um instrumento eficaz para o 

desenvolvimento da região.  

De acordo com Salem (2010), estes pequenos ruminantes apresentam maior 

eficiência produtiva que qualquer outro ruminante devido à sua rusticidade, qualidade dos 

produtos que fornecem ao homem para sua alimentação e capacidade de adaptação a uma 

ampla variedade de condições climáticas, comprovada pela existência de produção de 

caprinos em regiões castigadas pela seca e improdutivas.  

Para agravar a situação, a região passa anualmente por períodos prolongados de seca, 

tornando-se as forragens escassas. Isso leva os produtores a utilizarem maior quantidade de 

concentrado na alimentação animal com conseqüente aumento nos custos de produção do 

leite. Segundo Menezes et al. (2004), os caprinos precisam de alimentação apropriada que 

atenda às suas exigências nutricionais qualitativa e quantitativamente a um custo reduzido 

visando um desempenho satisfatório do animal. Fato esse que vem a justificar o interesse 

na avaliação do uso de alimentos alternativos e que apresentem considerável valor nutritivo 

a um custo menor que os alimentos tradicionais. 
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No Brasil, a principal fonte de energia utilizada para compor os concentrados é o 

milho, entretanto, é um alimento que sofre grande variação de preço ao longo do ano 

devido à sua intensa utilização na alimentação humana e nas dietas de monogástricos 

fazendo com que os preços desse produto atinjam níveis elevados, inviabilizando na 

maioria das vezes seu uso como fonte energética para alimentação animal (HALL, 2001). 

Devido à ausência de um planejamento na produção e armazenamento de forrageiras 

para serem utilizadas no período seco, a maioria dos agricultores familiares do semiárido 

recorre à utilização dos concentrados comerciais na tentativa de manutenção da produção 

de seus rebanhos (NOGUEIRA et al., 2010). Considerando-se que a alimentação do animal 

pode representar até 60% do custo da produção de leite ( B O R G E S  &  

B R E S S L A U ,  2 0 0 1 ) ,  toda a atenção destes produtores deve ser 

direcionada à máxima eficiência na produção de alimentos de qualidade na própria fazenda 

nos períodos chuvosos. 

Martins et al. (2004) destacam que o fator de produção mais oneroso dentre aqueles 

responsáveis pelo custo operacional da atividade leiteira é a alimentação. De acordo com 

os autores, para reduzir esse custo os produtores devem lançar mão de programas de 

produção de forragens e sistemas de alimentação mais eficientes que demandem menos 

investimentos e  que promovam menor impacto ao meio ambiente. 

Segundo Melo et al. (2006), os alimentos concentrados comumente utilizados como 

o milho e farelo de soja são considerados as principais fontes de energia e proteína, 

respectivamente. Entretanto, ao se considerar a necessidade de suplementação dos animais 

no período de escassez de forragens, o alto custo e a baixa disponibilidade na região, a 

utilização desses alimentos leva a uma considerável elevação no custo de produção de 

leite.  

Na tentativa de se evitar a competição por alimentos entre o homem e os animais, e 

baratear os custos de produção, vem sendo pesquisada com bastante freqüência a utilização 

de fontes alternativas de carboidratos e proteína, como os subprodutos da agroindústria, 

mandioca, cana-de-açúcar e plantas forrageiras bem adaptadas às condições 

edafoclimáticas da região semiárida. Santos et al. (2010) concluíram que para um 

adequado manejo de suplementação alimentar visando à sustentabilidade da produção 

animal na região semiárida são necessários mais estudos que mensurem as variações 

qualitativas e quantitativas das plantas forrageiras nativas nestas áreas.  

As cactáceas têm sido utilizadas como recursos forrageiros estratégicos em dietas 

para  ruminantes  nos  períodos  de  secas  severas,  dentre  elas  destacam-se  o  mandacaru  
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(Cereus jamacaru P. DC.) e o xiquexique (Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & 

Rowle), porém essas forrageiras apesar de suprirem parte da exigência nutricional e do 

requerimento de água dos animais apresentam alto custo de mão de obra no manuseio e 

preparo da forragem (SANTOS et al., 2010; FERREIRA et al., 2009). 

Cavalcanti & Resende (2006; 2007) avaliaram o efeito da utilização do mandacaru 

ou xiquexique sobre o ganho de peso de caprinos durante o período seco e concluíram que 

o fornecimento de dietas exclusivas de cactáceas não atendeu às exigências de energia e 

proteína de animais confinados e os animais que receberam suplementação de xiquexique 

ou mandacaru tiveram uma perda de peso menor do que aqueles que permaneceram em 

pastejo contínuo na caatinga.  

Silva et al. (2011) avaliando os efeitos da utilização das cactáceas nativas mandacaru 

e xiquexique associadas aos fenos de flor de seda e sabiá na alimentação de cabras leiteiras 

da raça Saanen verificaram que não houve influência (P>0,05) das dietas na produção 

(média de 1.294,39 g/dia) e na composição do leite. 

Embora o mandacaru e o xiquexique sejam consideradas importantes plantas 

forrageiras adaptadas às condições de clima e solos da região semiárida, eles possuem em 

média baixa produção de matéria seca (1.304 kg de matéria seca/ano) quando comparados 

com a palma forrageira (Opuntia e Napolea) (±5.000 kg de matéria seca/ano) (SANTOS et 

al., 2010). 

A palma forrageira é uma cactácea considerada como grande potencial existente na 

região semiárida. No Brasil são encontrados três tipos de palma forrageira: a) gigante - da 

espécie Opuntia fícus indica; b) redonda – (Opuntia sp); e miúda - (Nopalea 

cochenilifera). A composição bromatológica da palma forrageira é influenciada pela 

espécie, idade dos artículos e época do ano, entretanto, independente do gênero ela 

apresenta baixos teores de matéria seca (11,69 ± 2,56%), proteína bruta (4,81 ± 1,16%) e 

fibra em detergente neutro (26,79 ± 5,07) (FERREIRA et al., 2003). 

A palma forrageira é uma excelente fonte de energia, rica em carboidratos não 

fibrosos, 61,79% (WANDERLEY et al., 2002) e nutrientes digestíveis totais, 65% (MELO 

et al., 2003). Além de sua riqueza em carboidratos caracterizando como alimento 

energético, apresenta na sua composição química alto teor de cinzas (12,04 ± 4,7%) e de 

umidade tornando uma fonte estratégica de água para os animais no período seco do ano 

(FERREIRA, 2005; MELO et al., 2006; CAVALCANTI et al., 2006). 
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Santos et al. (1997) ressalvam que a palma forrageira embora tenha bom valor 

nutritivo, quando está presente como único ingrediente ou em quantidades elevadas na 

alimentação animal faz-se necessário associá-la à uma fonte de fibra de boa qualidade 

devido aos baixos teores de matéria seca (MS) e fibra em detergente neutro (FDN). Caso 

contrário, essa característica poderá levar os animais a apresentarem distúrbios como 

diminuição da ruminação, promover a queda no teor de gordura do leite, diarréia e em 

alguns casos, perda de peso do animal (WANDERLEY et al. 2002; SOSA et al., 2005).  

Araújo et al. (2004) estudaram a substituição do milho pela palma forrageira 

utilizando duas cultivares de palma (gigante e miúda) associando ou não ao milho na 

alimentação de vacas leiteiras mestiças. O consumo de MS não foi influenciado pelos 

tratamentos compostos somente as cultivares da palma, os animais que receberam as dietas 

com cultivares da palma associadas ao milho apresentaram maior consumo (kg/dia e %PV) 

e produção de leite.  

Oliveira et al. (2007) substituíram totalmente o farelo de milho e parte do feno de 

capim tifton 85 por palma forrageira em dietas para vacas leiteiras da raça holandesa e não 

observaram influência da substituição na produção e teor de gordura do leite, concluindo 

ser viável a substituição total do milho pela  palma forrageira em dietas para vacas 

leiteiras. Já Mattos et al. (2000) avaliaram a utilização da palma forrageira associada a 

diferentes fontes de fibra (sacharina, silagem de sorgo, bagaço de cana hidrolisado e 

bagaço de cana “in natura”) na alimentação de vacas 5/8 holando-zebu  em lactação,  não 

foi observado diferença significativa quanto à produção  (13,28 kg/dia) e teor de gordura 

do leite (3,9 gordura). 

Cavalcanti et al. (2006) avaliou o desempenho de vacas da raça Holandesa em 

lactação alimentadas com dietas com diferentes teores de palma (0; 12,5; 25,0; 37,5 e 

50,0%) em substituição ao feno do capim tifton na forma de mistura completa e não 

observou diferença significativa no consumo de matéria seca, produção total e teor de 

gordura do leite. De acordo com Wanderley et al. (2002), ao trabalhar com teores 

crescentes de palma forrageira (12,0; 24,0 e 36,0%) na substituição parcial da silagem de 

sorgo em dietas experimentais com vacas holandesas, não observaram alterações no 

consumo de MS e produção de leite, no entanto, o teor de gordura do leite apresentou 

comportamento quadrático quando o teor de palma na dieta atingiu 25,1%. 

Oliveira et al. (2007) ao substituírem totalmente o milho por palma forrageira em 

dietas  para vacas leiteiras,  realizaram uma análise simplificada do comprometimento da 
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 receita com alimentação em relação a renda com a produção do leite e observaram que o 

comprometimento da receita com alimentação animal no tratamento com 0,0% de inclusão 

de palma foi de 86,0% da receita do leite enquanto que no tratamento com 51,0% de palma 

o comprometimento ficou em 58,0%, correspondendo a uma redução de 32,56% dos gastos 

com a alimentação. Ao se considerar o alto preço do milho e as dificuldades de sua 

produção na região semiárida do nordeste, a palma forrageira pode se configurar em 

alternativa regional como fonte de energia, baixando os custos de produção, sem alterar a 

produção do leite e teor de gordura. 

A substituição do milho por farelo de palma forrageira em ovinos em fase de 

crescimento, foi relatado por Véras et al. (2005), onde não observaram influencia no 

consumo de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), fibra em detergente neutro (FDN) 

e proteína bruta (PB). A literatura ainda é escassa de trabalhos avaliando a substituição do 

milho por palma forrageira em dietas para cabras leiteiras. 

 Mouro et al. (2002) avaliaram os efeitos da substituição do milho pela farinha de 

mandioca de varredura em dietas de cabras da raça Saanen em lactação e concluíram que o 

milho pode ser totalmente substituído pela farinha de mandioca de varredura sem afetar a 

produção (2,1 kg/dia) e a composição do leite. Entretanto, Menezes et al. (2004) 

substituindo totalmente o milho pela casca da mandioca (Manihot esculenta Crantz) em 

rações completas para caprinos em crescimento notaram que a substituição do milho pela 

casca de mandioca resultou em redução tanto na ingestão de nutrientes quanto na 

digestibilidade da dieta afetando de forma negativa o desempenho desses animais. 

Beltrão Filho (2008) avaliou o efeito da substituição do farelo de milho por palma 

forrageira (0, 25, 50, 75 e 100%) sobre o consumo de nutrientes, comportamento ingestivo, 

parâmetros sanguíneos, produção de leite e custos com alimentação para cabras em 

lactação e concluiu que a palma forrageira pode substituir o farelo de milho aumentando o 

consumo de MS, sem afetar a produção de leite, proporcionado maior rentabilidade para o 

produtor e ainda reduzindo o consumo de água pelos animais. 

O teor de água que a palma possui em sua composição (87±5%) representa uma 

importante alternativa para suprir as exigências dos animais reduzindo o consumo 

voluntário de água em regiões áridas e semiáridas, fato esse considerado de elevada 

importância já que a água é considerada um dos fatores limitantes para a produção animal 

(COSTA et al., 2012). 



8 

 

Costa et al. (2009a) avaliando os efeitos de níveis crescentes de palma forrageira 

(Opuntia fícus-indica L. Miller) em dietas para cabras em lactação e sua contribuição como 

fonte de água perceberam uma redução linear (p<0,01) do consumo de água  (5,34 - 0,12 

kg/dia) com o aumento do teor de palma na dieta (0 – 28%). Estes resultados corroboram 

com os obtidos por Costa et al. (2012) que analisaram o consumo de água de ovinos 

alimentados com diferentes níveis de palma (0; 25; 50; 75; 100%) em substituição ao 

milho e obtiveram uma redução linear (4,9 – 2,31 kg/dia) na ingestão voluntária de água. 

As leguminosas são consideradas uma excelente fonte de fibra e proteína utilizadas 

na alimentação de ruminantes, sua utilização como suplementação protéica na dieta animal 

tem sido bastante difundida. A leucena (Leucaena leucocephala L.), a gliricídia (Gliricídia 

sepium (Jacq) Walp), a algaroba (Prosopis juliflora (Sw.)DC.), o sabiá (Mimosa 

caesalpinifolia Benth.) e a flor de seda (Calotropis procera (Ait.) R.Br.) são leguminosas 

adaptadas aos trópicos que vêm demonstrando resultados satisfatórios representando 

opções de estratégias alimentares para reduzir os custos de produção em períodos de seca 

prolongadas (COSTA et al., 2009b; MOREIRA et al., 2008; NOGUEIRA et al., 2010; 

SILVA et al., 2011). 

A Gliricídia sepium (Jacq) Walp conhecida vulgarmente como “gliricídia” no Brasil, 

"madreado" em Honduras, "madero negro" na Costa Rica, "madrecação" na Guatemala, 

"mata-raton" na Colômbia e "coiote" no México é uma leguminosa arbórea da família 

Faboideae, de porte médio, que se apresenta com folhas alternadas, imparipinadas de 15 a 

25 cm de comprimento podendo ser ovaladas, elípticas ou lanceoladas, de flores vistosas 

de cor rosa ou matizadas de púrpura, agrupadas em cachos curtos e vegens medindo de 10 

a 15cm de comprimento por 1,5 cm de largura, com 3 a 8 sementes (QUINTERO de 

VALLEJO, 1993; DRUMONT et al., 1999). 

A gliricídia possui valor como planta forrageira, visto que sua folhagem apresenta 

alto valor protéico variando de 20 a 30% de proteína bruta (DUNSDON, 1992; 

CARVALHO FILHO et al., 1997). Costa et al. (2009a) ao analisar as folhas da gliricídia 

encontrou valores de 23,11; 24,11; 38,81; 24,30% para teores de matéria seca, proteína 

bruta, fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido, respectivamente. 

Segundo Escobar (1996), a utilização da gliricídia como um suplemento protéico, 

reduz o custo da alimentação animal e suas folhas são uma importante fonte de nitrogênio 

não protéico, peptídeos e aminoácidos para o crescimento de microrganismos no rúmen.   

Carvalho Filho et al.  (1997)  afirmaram que a  gliricídia  quando é fornecida  “in natura”,  
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principalmente para bovinos, não é imediatamente aceita. É necessário que os animais 

passem por um período de adaptação para que a consumam de maneira satisfatória sendo 

que o processo de aceitação pode ser acelerado com o murchamento da folhagem, através 

da fenação, procedimento que melhora a sua palatabilidade. Essa redução no consumo in 

natura da gliricídia, segundo Costa et al. (2003) deve-se ao odor provocado pela liberação 

dos compostos fenólicos voláteis de suas folhas e sua possível toxicidade, principalmente 

para não ruminantes, porém afirma ser possível resolver este problema após desidratação.  

Os efeitos tóxicos dessa leguminosa são atribuídos à presença de fatores antinutricionais 

como a cumarina, que durante sua fermentação no rúmen é convertida por bactérias 

formando compostos tóxicos, a exemplo do dicumerol, prejudicando a atração dos animais 

pelo volumoso e prejudicando o consumo (OMAKANYE et al., 2001). 

Costa et al. (2002) estudando os efeitos da substituição do concentrado pelo feno de 

gliricídia oferecido ad libitum não observaram influência sobre produção de leite de cabras 

mestiças Parda Alpina e Saanen quando 50% do concentrado foi substituído, ressaltando 

assim, seu valor nutricional em dietas para animais em lactação.   

Costa et al. (2009a) avaliando folhas frescas de Gliricídia sepium (GS) associadas ou 

não ao capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum. cv. Napier) (CE) por ovinos da raça 

Santa Inês em que os tratamentos consitiram de:  T1 = CE à vontade, T2 = 2% sobre o 

peso vivo com base na MS de GS + CE à vontade, T3 = = 4% sobre o peso vivo com base 

na MS de GS + CE à vontade e T4 = GS à vontade, concluíram que a inclusão de folhas de 

gliricídia como suplemento em dietas de capim-elefante eleva o ganho de peso dos animais 

e melhora a conversão alimentar. 

A técnica da fenação de forrageiras adaptadas às condições do semiárido ainda é 

pouco difundida e, consequentemente, pouco utilizada devido à questão cultural e, na 

maioria das vezes, pela falta de conhecimento do produtor tanto sobre a eficiência como o 

valor nutritivo da forragem conservada. No entanto, por causa das facilidades existentes 

nos processos de produção e armazenamento e pela sua qualidade nutricional, a 

administração do feno é uma das alternativas que podem ser viáveis para os sistemas de 

produção nordestino permitindo o melhor aproveitamento de espécies forrageiras.  

Os resultados de pesquisas (OLIVEIRA et al., 2007; BELTRÃO FILHO, 2008) 

mostram a eficiência da substituição do milho por palma forrageira em dietas para vacas 

leiteiras, entretanto, na espécie caprina, necessita ser testada e validada. A literatura ainda é 

escassa em trabalhos que demonstrem ou orientem de forma prática, o percentual da 



10 

 

participação dessa cactácea na alimentação de cabras leiteiras. Do mesmo modo, devido à 

falta de resultados concretos com relação a utilização do feno de gliricídia como fonte 

protéica em dietas para cabras leiteiras, trabalhos necessitam ser realizados, testados e 

difundidos para oferecer ao produtor rural mais uma alternativa, caso seja economicamente 

viável, para a exploração da caprinocultura leiteira no Nordeste brasileiro. 
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Resumo: Objetivou-se avaliar a substituição parcial do milho (Zea mays L.) pela palma 21 

forrageira miúda (Nopalea cochenillifera- Salm Dyck) em dietas de cabras em lactação 22 

sobre o consumo de nutrientes, a produção e a composição do leite e o comportamento 23 

ingestivo. Foram utilizadas 5 cabras mestiças de Saanen x Pardo Alpina, com peso 24 

corporal de 47 ± 3,3 kg. O delineamento utilizado foi o quadrado latino 5x5, em que os 25 

tratamentos consistiram em níveis de 20, 25, 30, 35 e 40% de palma forrageira miúda 26 

em substituição ao milho associada ao feno de gliricídia (Gliricídia sepium (Jacq) 27 

Walp). Os tratamentos não influenciaram (P>0,05) o consumo de matéria seca, proteína, 28 

fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido e nutrientes digestíveis totais 29 

apresentando médias iguais a 1,64; 0,26; 0,82; 0,54 e 1,17 kg/dia, respectivamente. Do 30 

mesmo modo, não houve influência dos níveis sobre a produção de leite e os teores de 31 

gordura, proteína, lactose e sólidos totais do leite apresentando médias iguais a 1,18 32 

kg/dia; 3,74; 3,34; 5,06 e 13,56%, respectivamente. O comportamento ingestivo 33 

também não sofreu influencia com a inclusão de palma nas dietas. O tratamento com 34 

35% de palma demonstrou menor comprometimento da receita com alimentação (31%).  35 

 36 
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Palavras–chave: caprinos, consumo, produção de leite, semiárido 37 

 38 

Abstract: The objective of this trial was to evaluate the effect of the partial replacement 39 

of corn by forage cactus (Nopalea cochenillifera- Salm Dyck) in diets of lactating goats 40 

on the nutrient intake, production and milk composition and ingestive behavior. Five 41 

crossbreed Saanen x Pardo Alpina, with body weight 47 ± 3.3 kg. The design was a 5x5 42 

Latin square and treatments as following: 20, 25, 30, 35 and 40% replacement of corn 43 

by forage cactus associated with the gliricidia hay (Gliricídia sepium (Jacq) Walp). 44 

Treatments did not affect (P> 0,05) dry matter intake, crude protein, neutral detergent 45 

fiber, acid detergent fiber and total digestible nutrients by increasing the levels of forage 46 

cactus in the diet presenting means of 1,64; 0,26; 0,82; 0,54 e 1,17 kg/d, respectively. In 47 

the same way, there was no influence on the daily milk production and levels of fat, 48 

protein, lactose and total solids of milk and averaged 1,18 kg/d; 3,74; 3,34; 5,06 and 49 

13,56%, respectively. The inclusion of forage cactus also had no influence (P> 0,05) on 50 

ingestive behavior. The treatment with 35% cactus showed lower impairment of income 51 

on food (31%).  52 

 53 

Keywords: goats, intake, milk yield, semiarid 54 

 55 

 56 

 57 

INTRODUÇÃO 58 

 59 

Na região semiárida do Nordeste brasileiro, a criação de cabras leiteiras é uma 60 

atividade de grande importância na geração de alimentos e renda das propriedades 61 

rurais, e tem a vegetação da caatinga como um dos principais suportes forrageiros. 62 

Entretanto, em épocas de escassez de chuva, a falta de alimentos torna os produtores 63 

rurais extremamente dependentes do mercado de alimentos concentrado. Dentre as 64 

fontes alternativas de alimentos, a palma forrageira (Opuntia ficus indica Mill) se 65 

destaca por ser uma cactácea bem adaptada às adversidades climáticas da região, rica 66 

em carboidratos não fibrosos e elevada produção de matéria seca por hectare (De Kock, 67 

2001; Dusková e Marounek, 2001; Wanderley et al., 2002; Melo et al., 2003). Beltrão 68 
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Filho (2008) avaliou o efeito da substituição do farelo de milho por palma forrageira (0, 69 

25, 50, 75 e 100%) sobre o consumo de nutrientes, comportamento ingestivo, 70 

parâmetros sanguíneos, produção de leite e custos com alimentação para cabras em 71 

lactação, concluiu que a palma forrageira pode substituir o farelo de milho aumentando 72 

o consumo de MS, sem afetar a produção de leite, proporcionado maior rentabilidade 73 

para o produtor além de reduzir o consumo de água pelos animais. As leguminosas, 74 

também consideradas fonte alternativa de alimento, constituem-se em uma excelente 75 

fonte de fibra e proteína utilizadas na alimentação de ruminantes. A gliricídia 76 

(Gliricídia sepium (Jacq) Walp), leguminosa adaptada às condições edafoclimáticas da 77 

região semiárida, apresenta folhagem com teores de proteína bruta variando de 20 a 78 

30% (Rangel et al., 2000). Segundo Costa et al. (2003), a utilização da gliricídia como 79 

um suplemento protéico, reduz o custo da alimentação animal e suas folhas são uma 80 

importante fonte de nitrogênio não protéico, peptídeos e aminoácidos para o 81 

crescimento de microrganismos no rúmen. Em função de sua palatabilidade, Carvalho 82 

Filho et al. (1997) e Costa et al. (2003) afirmaram que a gliricídia  não é prontamente 83 

aceita nas primeiras vezes em que é fornecida “in natura”, reação natural causada pelo 84 

odor provocado pela liberação dos compostos fenólicos voláteis de suas folhas, porém é 85 

possível resolver esse problema após desidratação. Costa et al. (2002) estudando os 86 

efeitos da substituição do concentrado pelo feno de gliricídia oferecido ad libitum não 87 

observaram influência sobre produção de leite de cabras mestiças Parda Alpina e 88 

Saanen quando até 50% do concentrado foi substituído. O maior custo da atividade 89 

pecuária é com a alimentação, sobretudo quando se utiliza fonte suplementar como o 90 

milho que apresenta, em geral, alto custo, tornando-se necessária a utilização de fontes 91 

alimentares alternativas que não concorram diretamente com a alimentação humana. 92 

Portanto, objetivou-se com este trabalho avaliar os efeitos da substituição parcial do 93 

milho pela palma forrageira associada ao feno de gliricídia em dietas para cabras em 94 

lactação sobre o consumo de nutrientes, a produção de leite e sua composição, 95 

parâmetros do comportamento ingestivo e custos de produção. 96 

 97 

 98 

MATERIAL E MÉTODOS 99 

 100 
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O experimento foi realizado no Sítio Lagoa Grande no município de Nossa 101 

Senhora da Glória/SE. Foram utilizadas cinco cabras mestiças da raça Saanen x Pardo 102 

Alpina, com peso corporal de 47 ± 3,3 kg, na segunda ordem de lactação e a partir de 60 103 

dias de lactação. Os animais foram confinados em baias individuais medindo 3,0 m
2
. O 104 

experimento foi realizado no período de setembro a novembro de 2011. Os animais 105 

foram distribuídos em quadrado latino 5x5, sendo cinco animais, cinco tratamentos e 106 

cinco períodos. Cada período experimental teve duração de 17 dias, sendo 10 dias para 107 

adaptação às dietas e 7 dias para coleta de dados e amostras (alimentos, sobras e leite). 108 

Os tratamentos experimentais consistiram de ração completa de volumoso e 109 

concentrado com cinco níveis de palma forrageira miúda (Nopalea cochenillifera - Salm 110 

Dyck) em substituição parcial ao milho (Zea mays L.).  111 

  A ração completa foi ofertada duas vezes ao dia, 50% pela manhã (8h) e 50% à 112 

tarde (15h30). A água foi fornecida à vontade e o consumo quantificado diariamente 113 

através da diferença entre o ofertado e a sobra durante o período experimental. As dietas 114 

foram calculadas segundo o NRC (1981), para satisfazer as exigências de energia (NDT 115 

= 1.043 g/dia) e proteína bruta (PB = 177 g/dia) de cabras multíparas produzindo 1,5 kg 116 

de leite/dia e 3,5% de gordura. A composição bromatológica das dietas experimentais 117 

com base na matéria seca encontra-se na Tabela 1. 118 

 119 

Tabela 1. Composição bromatológica das dietas experimentais (%MS). 

 

Itens 
  Níveis de palma forrageira (%)   

0 18 36 54 72 

MS (%) 74,76 70,73 66,71 62,68 58,66 

NDT (%) 72,62 71,61 70,62 69,62 68,62 

PB (%) 11,76 11,43 11,10 10,77 10,44 

FDN (%) 36,08 36,47 36,85 37,24 37,62 

FDA(%) 24,43 24,99 25,55 26,11 26,67 

 120 

As amostras dos alimentos fornecidos a cada animal, assim como das sobras, 121 

foram recolhidas pela manhã e tarde, ensacadas, identificadas e congeladas. As análises 122 

bromatológica foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de 123 

Zootecnia da UFS. As determinações de matéria seca (MS), matéria mineral (MM) e 124 

proteína bruta (PB) foram realizadas segundo metodologia descrita por Silva e Queiroz 125 
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(2002). Para determinação das frações da parede celular fibra em detergente neutro 126 

(FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), utilizou-se as metodologias descritas por Van 127 

Soest et al. (1991). Para determinação de NDT utilizou-se a equação de regressão NDT 128 

= 91,0246 – 0,571588 x FDN, desenvolvida por Cappelle et al. (2001) . Durante o 129 

período experimental foram realizadas duas ordenhas diárias, às 7h e às 15h, onde 130 

foram colhidas amostras de leite nas duas ordenhas do 11°, 13º e 15° dias de cada 131 

período experimental. As amostras foram coletadas em recipientes apropriados com 132 

uma pastilha de conservante (Bronopol) no interior de cada, enviadas ao laboratório de 133 

Nutrição Animal da Universidade Federal de Sergipe e analisadas no aparelho 134 

analisador de constituintes do leite (LACTOSCAN). O comportamento ingestivo foi 135 

determinado mediante observação individual dos animais, durante 24 horas 136 

ininterruptas de cada período experimental, a intervalos de 20 minutos sempre iniciando 137 

no mesmo horário. As variáveis comportamentais observadas e registradas foram: 138 

comendo, ruminando, bebendo, interagindo (qualquer atividade diferente das outras 139 

variáveis avaliadas) e ócio. A partir desses dados, foram analisados os tempos médios 140 

despendidos em alimentação, ruminação e ócio. Os resultados referentes ao 141 

comportamento ingestivo foram obtidos através de equações descritas por Polli et al. 142 

(1996): EALMS = CMS/TAL (kg MS/h); ERUMS = CMS/TRU (kg MS/h); TMT = 143 

TAL+TRU (horas/dia), em que: EAL (kg MS/hora) = eficiência de alimentação; CMS 144 

(kg MS/dia) = consumo de matéria seca; TAL (horas/dia) = tempo de alimentação; ERU 145 

(kg MS/hora) = eficiência de ruminação; TRU (horas/dia) = tempo de ruminação; TMT 146 

(hora/dia) = tempo de mastigação total; Para a determinação do custo total da MS, os 147 

preços (R$) dos ingredientes foram multiplicados pelos percentuais utilizados nos 148 

tratamentos apresentados na Tabela 1. Foram considerados valores (em kg, com base na 149 

MS) aproximados dos alimentos no Estado de Sergipe quando o valor do dólar da época 150 

era R$ 2,02: feno de gliricídia = R$ 0,20; farelo de milho = R$ 0,50; palma forrageira = 151 

R$ 0,20; mistura mineral = R$ 1,25 e melaço = R$ 0,80. Os valores da receita do leite 152 

(R$) foram obtidos ao multiplicar a produção de leite (kg/dia) de cada tratamento pelo 153 

preço de mercado (R$), o preço final do quilograma da dieta foi calculado através da 154 

razão entre custo total MS (R$) e consumo de MS (kg/dia). A percentagem do 155 

comprometimento da receita com alimentação (CRA) foi obtida através da relação entre 156 

custo total MS e receita do leite. Os dados foram submetidos à análise de variância e 157 
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regressão utilizando-se o sistema de Análise Estatística e Genética SAEG (UFV, 1998) 158 

e os efeitos das dietas sobre as variáveis avaliadas foram avaliados a 5% de 159 

probabilidade utilizando-se o teste Tukey. 160 

 161 

 162 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 163 

 164 

Os níveis de inclusão da palma nas dietas não influenciaram (P>0,05) o consumo 165 

de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em 166 

detergente ácido (FDA) e nutrientes digestíveis totais (NDT), apresentando consumos 167 

médio de 1,64; 0,26; 0,82, 0,54 e 1,17 kg/dia, respectivamente (Tabela 2). 168 

 169 

Tabela 2. Valores médios do consumo de nutrientes, equações de regressão (ER),  coeficientes 

de variação (CV) e coeficientes de determinação (R
2
) 

 

                  

Item 
  Níveis de palma (%)   

ER CV(%) 
R

2
 

20 25 30 35 40 L Q 

MS/kg/dia 1,51 1,62 1,76 1,72 1,58 Ŷ = 1,64 18,10 NS NS 

MS/%PV 3,85 4,14 4,21 4,37 4,01 Ŷ = 4,12 19,29 NS NS 

MS/g/kg
0,75

 84,29 90,09 98,03 95,68 88,11 Ŷ = 91,24 20,85 NS NS 

PB/kg/dia 0,23 0,25 0,28 0,27 0,27 Ŷ = 0,26 20,12 NS NS 

PB/g/kg
0,75

 12,25 13,46 14,74 14,59 14,22 Ŷ = 13,85 20,33 NS NS 

FDN/kg/dia 0,68 0,77 0,87 0,89 0,90 Ŷ = 0,82 20,34 NS NS 

FDN/g/kg
0,75

 36,23 41,03 46,38 47,49 47,97 Ŷ = 43,82 20,03 NS NS 

FDA/kg/dia 0,44 0,50 0,57 0,59 0,60 Ŷ = 0,54 19,59 NS NS 

FDA/g/kg
0,75

 23,57 26,79 30,39 31,25 31,69 Ŷ = 28,74 20,04 NS NS 

NDT/kg/dia 1,09 1,17 1,26 1,21 1,10 Ŷ = 1,17 21,86 NS NS 

NDT/g/kg
0,75

 58,21 62,01 67,02 64,69 58,74 Ŷ = 62,13 21,86 NS NS 

NS= não-significativo a 5% de probabilidade pelo teste Tukey. 

1* y = 1,610 - 0,236 PF, onde:  PF = nível de palma forrageira 

   ** P< 0,05 

      170 

De acordo com as exigências preconizadas pelo NRC (1981), o consumo médio 171 

de MS para uma cabra com peso vivo médio de 50 kg, produzindo 1,5 kg leite/dia com 172 

teor de gordura de 3,5% é de 1,61 kg MS/dia e 4 – 5% PV, valores próximos as médias 173 
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obtidas na presente pesquisa (1,64 kg MS/dia e 4,12% PV) que atenderam plenamente 174 

as exigências de consumo diário de MS pelos animais. O consumo médio diário de PB 175 

também não foi influenciado pela substituição parcial do milho, possivelmente pelos 176 

valores muitos próximos dos teores de PB entre as dietas associado a não variação do 177 

consumo de MS. A média do consumo de PB encontrada foi de 0,26 kg/dia, valor 178 

superior a 0,177 kg PB/dia  preconizado pelo NRC (1981). Com o aumento dos níveis 179 

de palma nas dietas, não houve elevação significativa nos valores de FDN e FDA na 180 

composição não influenciando o consumo desses nutrientes pelos animais, 181 

possivelmente pela participação estável do feno da gliricídia como fonte de fibra. As 182 

dietas apresentaram variações de 36,08 a 37,62% e de 24,43 a 26,67% para os teores de 183 

FDN e FDA, respectivamente. O consumo de NDT também não foi influenciado 184 

(P>0,05) pela inclusão da palma, apresentando valor médio de 1,17 kg NDT/dia. Apesar 185 

da retirada parcial da fonte de energia como o milho, a palma forrageira e o melaço 186 

atenderam as exigências mínimas de consumo de energia preconizado pelo NRC (1981) 187 

que é de 1,04 kg NDT/dia. É possível que com a inclusão da palma forrageira, pode ter 188 

havido um incremento na quantidade de carboidratos não fibrosos (CNF), nutriente que 189 

possui rápida degradação no rúmen, favorecendo a atividade microbiana e, 190 

conseqüentemente, a digestão da fibra (Wanderley et al., 2002), favorecendo com isso o 191 

atendimento das exigências mínimas de energia para os animais. O consumo de água 192 

reduziu linearmente (P<0,05) com o aumento do nível de palma forrageira nas dietas. 193 

Os valores médios variaram de 1,34 para 0,48 kg água/dia. A palma forrageira 194 

contribuiu significativamente no fornecimento água para os animais, com isso, 195 

reduzindo a necessidade de consumo, ressaltando assim a importância desta forrageira 196 

como fonte de água para os animais promovendo uma economia de 64,45% do valor 197 

(R$) a ser pago com a água consumida quando comparados as dietas com 20 e 40% de 198 

inclusão dessa cactácea. Estes resultados corroboram com os obtidos por Costa et al. 199 

(2009) que avaliando os efeitos de níveis crescentes de palma forrageira (Opuntia fícus-200 

indica L. Miller) em dietas para cabras em lactação e sua contribuição como fonte de 201 

água perceberam uma redução linear (P<0,01) do consumo de água  (5,34 - 0,12 kg/dia) 202 

com o aumento do teor de palma na dieta (0 – 28%). Não houve influencia (P>0,05) das 203 

dietas na produção diária de leite e nos teores de gordura, proteína, lactose e sólidos 204 

totais do leite, apresentando médias iguais a 1,18 kg/dia; 3,74; 3,34; 5,06 e 13,56%, 205 
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respectivamente. Essa falta de variação na produção e composição do leite pode ter sido 206 

influenciada pelo consumo constante da MS, PB, FDN, FDA e NDT observados nesta 207 

pesquisa. 208 

 209 

Tabela 3. Valores médios, equações de regressão (ER), coeficientes de variação (CV) e 

coeficientes de determinação (R
2
) para a produção de leite e sua composição 

físicoquímica. 

  

Item 

  Níveis de palma forrageira (%) 
ER CV(%) 

R
2
 

20 25 30 35 40 L Q 

PL (kg/dia) 1,13 1,14 1,23 1,32 1,12 Ŷ = 1,18 12,60 NS NS 

Gordura (%) 3,32 3,67 3,09 3,99 3,64 Ŷ = 3,74 15,43 NS NS 

Proteína (%) 3,25 3,18 3,72 3,22 3,36 Ŷ = 3,34 9,70 NS NS 

Lactose (%) 4,91 4,95 5,56 4,80 5,06 Ŷ = 5,06 10,10 NS NS 

ST (%) 13,48 13,44 13,69 13,39 13,80  Ŷ=13,56 9,58 NS NS 

NS = não-significativo a 5% de probabilidade pelo teste Tukey. 

PL = produção de leite; PLC = produção de leite corrigida 3,5% gordura; ST = sólidos 

totais. 

1* Y= -0, 072x
2
 + 0, 524x + 0, 358 (r

2
= 0, 827) 

 

 

O importante a destacar com esses resultados é o potencial que a palma 210 

forrageira pode apresentar para produzir leite ao substituir parcialmente o milho sem 211 

alterar a produção e a composição do leite.  O percentual médio de gordura do leite 212 

encontrado foi de 3,74%, permanecendo próximo da media (3,7%) observada para 213 

cabras mestiças de Saanen x Alpinas em trabalho realizado por Pizarro e Bresslau 214 

(2001). Um fato importante a ser considerado é que os teores de gordura, proteína, 215 

lactose e sólidos totais encontrados se enquadram no limite mínimo determinado pela 216 

legislação brasileira da qualidade do leite de cabra (2,9; 2,8; 4,3 e 8,2%, 217 

respectivamente) (Brasil, 2000). Os resultados do tempo despendido com alimentação 218 

(TAL, h/dia), ruminação (TRU, h/dia) e ócio (TOC, h/dia), tempo de mastigação total 219 

(TMT, h/dia), eficiência de alimentação da MS (EALMS, kg MS/h) e eficiência de 220 

ruminação da MS (ERUMS, kg MS/h) referentes ao comportamento ingestivo das cabras 221 

encontram-se na Tabela 4.  222 

 223 

 224 

 225 
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Tabela 4. Valores médios, equações de regressão (ER), coeficientes de variação (CV) e 

coeficientes de determinação (R
2
) do tempo despendido em alimentação 

(TAL, h/dia), ruminação (TRU, h/dia), ócio (TOC, h/dia), tempo de 

mastigação total (TMT, h/dia), eficiência de alimentação da MS (EALMS, kg 

MS/h) e eficiência de ruminação da MS (ERUMS, kg MS/h) conforme os 

níveis de palma forrageira das dietas experimentais. 

 

Item 
  Níveis de palma forrageira (%)   

ER CV(%) 
R

2
 

20 25 30 35 40 L Q 

TAL 4,54 4,86 4,58 4,20 4,14 Ŷ = 4,46 23,79 NS NS 

TRU 4,18 5,34 5,90 6,20 6,12 Ŷ = 5,54 22,35 NS NS 

TOC 14,07 12,53 11,97 12,76 12,62 Ŷ = 12,79 12,12 NS NS 

TMT 8,72 10,20 10,48 10,40 10,26 Ŷ = 10,01 16,41 NS NS 

EALMS 0,36 0,41 0,47 0,50 0,39 Ŷ = 0,43 53,79 NS NS 

ERUMS 0,43 0,37 0,30 0,27 0,27 Ŷ = 0,33 37,90 NS NS 

NS= não-significativo a 5% de probabilidade pelo teste Tukey. 

 226 

Não houve influência (P>0,05) dos níveis de palma forrageira nas dietas 227 

experimentais para os parâmetros avaliados do comportamento ingestivo, essa não 228 

influência, possivelmente, pode estar relacionada à baixa amplitude de variação entre os 229 

níveis de FDN das dietas experimentais (1,54%). Segundo Van Soest (1994), os tempos 230 

gastos com alimentação e com ruminação são proporcionais ao teor de parede celular 231 

dos alimentos, assim, ao elevar-se o nível de FDN das dietas haverá um aumento nos 232 

tempos despendidos com alimentação e ruminação, entretanto, no presente trabalho 233 

observou-se pequena variação no teor de FDN entre as dietas experimentais, com isso, 234 

não vindo a influenciar  nos TAL, TRU e TOC. O tempo de mastigação total também 235 

não foi influenciado (P>0,05) pelos níveis de palma forrageira apresentando valor 236 

médio de 10,01 h/dia. A não significância pode ter ocorrido possivelmente devido à 237 

semelhança entre os tempos despendidos em alimentação e ruminação das dietas, uma 238 

vez que essa variável é obtida pela soma do tempo gasto com alimentação e ruminação. 239 

Os resultados das eficiências de alimentação e ruminação também não foram 240 

influenciadas pelos diferentes níveis de inclusão da palma nas dietas, apresentando 241 

valores médios de 0,43 e 0,33 kg MS/h, respectivamente. Esse resultado pode ser 242 

justificado também pelo consumo semelhante da MS observado nesta pesquisa. 243 

Observa-se na Tabela 5, a avaliação do comprometimento da receita com alimentação 244 

(CRA) utilizada. O CRA no tratamento com 25% de palma apresentou valor superior 245 
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(37,36%) quando comparado aos demais níveis de inclusão, já o tratamento com 35% 246 

de palma apresentou o menor comprometimento (31%), perfazendo uma economia de 247 

6,6% para a dieta com 35% de inclusão. Outro aspecto importante a ser observado é 248 

que, apesar do preço final do quilograma das dietas ter apresentado uma redução de 249 

18,18% ao comparar as dietas com 20 e 40% de palma, a dieta com 35% de palma 250 

apresentou menor valor de CRA. Os resultados positivos que compõem os custos de 251 

produção somados aos aspectos nutricionais da palma ressaltam sua importância na 252 

composição de dietas para exploração da caprinocultura leiteira na região semiárida.  253 

 254 

Tabela 5. Produção de leite, consumo de matéria seca (MS), custo da matéria seca 

(kg), preço do leite, receita do leite, custos das dietas e comprometimento 

da receita com alimentação (CRA). 

 

 

Níveis de palma (%) 

  20 25 30 35 40 

Produção de leite (kg/dia) 1,13 1,14 1,23 1,32 1,12 

Consumo de MS (kg/dia) 1,51 1,62 1,76 1,72 1,58 

Custo total MS (R$) 0,50 0,51 0,53 0,49 0,43 

Preço do leite (R$) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Receita do leite (R$) 1,36 1,37 1,48 1,58 1,34 

Dieta (R$)/kg MS 0,33 0,32 0,30 0,29 0,27 

CRA (%) 36,80 37,36 35,83 31,00 31,80 

 255 

 256 

 257 

 CONCLUSÕES 258 

 259 

A substituição parcial do milho pela palma forrageira miúda em dietas para 260 

cabras leiteiras pode ser realizada, pois não altera o consumo, a produção de leite e sua 261 

composição e o comportamento. Recomenda-se o tratamento com 35% de inclusão de 262 

palma por apresentar menor comprometimento da receita do produtor com a 263 

alimentação. 264 

 265 

 266 

  267 



25 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 268 

 269 

BELTRÃO FILHO, E.M. Produção, composição química e sensorial do leite de cabras 270 

alimentadas com palma forrageira (Opuntia ficus-indica L. Miller) em substituição ao 271 

milho. 2008. 85f. Tese (Programa de Doutorado Integrado em Zootecnia) - 272 

Universidade Federal da Paraíba, Areia. 273 

 274 

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional da Agricultura. Instrução 275 

Normativa n° 37, de 8 de novembro de 2000. Regulamento Técnico de Produção, 276 

identidade e qualidade do leite de cabra. Diário Oficial da União. Disponível em: 277 

http://www.agricultura.gov.br/legislacao/sislegis. Acesso em: 14 jan. 2012. 278 

 279 

CAPPELLE, E.R.; VALADARES FILHO, S.C.; SILVA, J.F.C. et al. Estimativas do 280 

valor energético a partir de características químicas e bromatológicas dos alimentos. 281 

Revista Brasileira de Zootecnia, v. 30, n.6, p.1837-1856, 2001. 282 

 283 

CARVALHO FILHO, O.M. de; DRUMOND, M. A.; LANGUIDEY, P.H. Gliricídia 284 

sepium - leguminosa promissora para regiões semi-áridas. Petrolina, PE: EMBRAPA- 285 

CPATSA, 1997. 16p. (EMBRAPA-CPATSA). Circular Técnica, 35. 286 

 287 

COSTA, B.M. DAA, I.C.V. SANTOS, G.J.C. DE OLIVEIRA1B E I.G. PEREIRA  288 

Avaliação de folhas de Gliricídia sepium (jacq.) por ovinos. Archivos de zootecnia, v. 289 

58, n. 221, p. 34, 2003. 290 

 291 

COSTA, R.G.; BELTRÃO FILHO, E.M.; MEDEIROS, A.N. et al. Effects of increasing 292 

levels of cactus pear (Opuntia ficus-indica L. Miller) in the diet of dairy goats and its 293 

contribution as a source of water. Small Ruminant Research, v.82, n.2, p.62-65, 2009. 294 

 295 

COSTA, R.,G; DANTAS, T.D.M; ARAUJO, J.A; et al. Utilización de Gliricídia 296 

(Gliricídia sepium) y Leucena (Leucaena leucocephala) en la alimentación de cbras 297 

lactantes. XXVII JORNADAS CIENTÍFICAS Y VI JORNADAS 298 

http://www.agricultura.gov.br/legislacao/sislegis


26 

 

INTERNACIONALES, SOCIEDADE ESPAÑOLA DE OVINOTENIA E 299 

CAPRINOTECNIA, Valencia Espanha, 2002, p. 154-159. 300 

 301 

DE KOCK, G.C. The use of Opuntia as a fodder source in arid areas of South Africa. 302 

In: Mondragon, C., Gonzalez, S. (Eds.), Cactus (Opuntia spp.) as Forage. FAO Plant 303 

Production and Protection Paper, v.169, p. 73–90, 2001. 304 

 305 

DUSKOVÁ, D.; MAROUNEK, M. Fermentation of pectin and glucose, and activity of 306 

pectin-degrading enzymes in the rumen bacterium Lachnospira multiparus. Letters in 307 

Applied Microbiology. v.33, p.159-163, 2001. 308 

 309 

MELO, A.A.S.; FERREIRA, M.A.; VERAS, A.S.C.; et al. Substituição do farelo de 310 

soja por ureia e palma forrageira (Opuntia fícus indica Mill.) em dietas para vacas em 311 

lactação. I. Desempenho. Revista Brasileira de Zootecnia, v.32, n.5, p.727-736, 2003. 312 

 313 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requirements of goats. 314 

Washington, D.C.: National Academy of Science, 1981. 91p. 315 

 316 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient requeriments of dairy cattle. 317 

7.rev.ed. Washinton, D.C.: 2001. 381p.  318 

 319 

PIZARRO, C.; BRESSLAU, S. Custo de produção do leite de cabra. In: ENCONTRO 320 

DE CAPRINOCULTORES DO SUL DE MINAS E MEDIA MOGIANA-CREUPI, 321 

2001. São Paulo. Anais... Espírito Santo do Pinhal, SP, 2001. 322 

 323 

POLLI, V.A.; RESTLE, J.; SENNA, D.B. et al. Aspectos relativos à ruminação de 324 

bovinos e bubalinos em regime de confinamento. Revista Brasileira de Zootecnia, v.25, 325 

p.987-993, 1996. 326 

 327 

RANGEL, J.H. DE A., O.M. CARVALHO FILHO E S.A. ALMEIDA. 2000. 328 

Experiências com uso de Gliricídia sepium na alimentação animal no nordeste 329 



27 

 

brasileiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 16, 2000, 330 

Fortaleza. Anais... EMBRAPA-Agroindústria Tropical/SBF. Fortaleza. 331 

 332 

RICHARDS D.E.; BROWN, W. F.; RUEGSEGGER G. et al. Replacement value of tree 333 

legumes for concentrates in forage-based diets. I. Replacement value of Gliricidia 334 

sepium for growing goats. Animal Feed Science and Technology, v. 46, p. 37-51, 1994. 335 

 336 

SERGIPE. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Centro de 337 

Meteorologia da SEMARH/SRH. Disponível em: 338 

<http://www.semarh.se.gov.br/meteorologia. Acesso em: 23 fev. 2012. 339 

 340 

SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. Análise de alimentos: Métodos químicos e biológicos. 341 

3 ed, Viçosa: UFV, p.253, 2002. 342 

 343 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV. SAEG – Sistema de análises 344 

estatísticas e genéticas. Viçosa, MG: 1998. (CD-ROM). 345 

 346 

VAN SOEST, P. J. Nutritional ecology of the ruminant. 2. ed. Ithaca: Cornell 347 

University Press, 1994. 476 p. 348 

 349 

VAN SOEST, P.J.; ROBERTSON, J.B.; LEWIS, B.A. Methods for dietary fiber, 350 

neutral detergent fiber and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. 351 

Symposium: carbohydrate methodology, metabolism and nutritional implications in 352 

dairy cattle. Journal of Dairy Science, v.74, p.3583–3597, 1991. 353 

 354 

WANDERLEY, W.L.; FERREIRA, M.A.; ANDRADE, D.K.B.; VERAS, A.S.C.; 355 

FARIAS, I.; LIMA, L.E.; DIAS, A.M.A. Palma forrageira (Opuntia fícus indica Mill) 356 

em substituição a silagem de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) na alimentação de 357 

vacas leiteiras. Revista Brasileira de Zootecnia, v.31, n.1, p.273-281, 2002. 358 


