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DESEMPENHO DE CABRITOS LACTENTES SUBMETIDOS A DIETAS COM E SEM 

VOLUMOSO E AVALIAÇÃO DA PREDIÇÃO DO PESO CORPORAL POR MEIO DE 

VARIÁVEIS MORFOMÉTRICAS 

 

 

RESUMO 

Objetivou-se nesse trabalho avaliar o desempenho de cabritos lactentes submetidos a dietas 

com e sem volumoso e avaliar a predição do peso corporal por meio de variáveis 

morfométricas. O experimento foi realizado no setor de caprinocultura da Universidade 

Federal de São João del-Rei/MG, no Campus Tancredo de Almeida Neves (CTAN). Foram 

utilizados 24 cabritos da raça Saanen do nascimento até a 12ª semana de vida. Os 

tratamentos consistiram de duas dietas sólidas durante a fase de aleitamento: 1) apenas 

concentrado e 2) concentrado mais feno de alfafa. Após o desaleitamento, que ocorreram na 

9ª semana de vida, o feno de alfafa foi fornecido, ad libitum, a todos animais. Semanalmente 

foram medidos o peso corporal, as alturas de cernelha (AC) e garupa (AG), os comprimentos 

corporais (CC), o perímetro torácico (PT), a frequência respiratória (FR) e a temperatura 

retal (TR). As análises de variância foram realizadas por meio do procedimento GLM do 

SAS, adotando-se nível de significância de 5%, para o teste F. Foram selecionadas as 

variáveis morfométricas que apresentaram maiores correlações com o peso corporal, sendo 

estes o PT e o volume aproximado do cilindro corporal (VAC). A partir da quinta semana, 

exceto na oitava e décima, o peso corporal dos animais que receberam feno foi maior 

(p<0,05) que o dos demais. Não houve diferença (p<0,05), para as variáveis de medição 

corporal, na primeira, quarta e oitava semanas de vida. Para a variável PT o modelo Linear 

foi o que apresentou melhor ajuste, enquanto a variável VAC foi o modelo Potência. 

Caprinos da raça Saanen recebendo concentrado mais feno de alfafa durante a fase de 

aleitamento obtém melhor desempenho, até a 12ª semana de vida, do que aqueles que 

consomem apenas concentrado. 

 

 

Palavras chave: Nutrição, Saanen, Caprinocultura, Digestibilidade, Feno 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the performance of kids still on milk fed diet when 

undergone a diet with and without bulk. The experiment was carried out on the Goat Raising 

Department of the Federal University of São João del-Rei / MG, at Campus Tancredo de 

Almeida Neves (CTAN. Twenty-four Saanen goats were used, from birth up to the 12th 

week of life. The treatments consisted of two solid diets during the lactation phase: 1) only 

concentrated and 2) concentrated plus alfalfa hay. After withdrawing, which happened on 

the ninth week of life, alfalfa hay was supplied, ad libitum, to all animals. Weekly, the 

animals were weighed on a digital scale with a precision of 0.01 kg and at the same time 

were measured withers and croup heights (AC)- (CG), body lengths (CC) and thoracic 

perimeters (PT) as well respiratory rates (RR) and rectal temperatures (RT). The variance 

analysis were applied through the GLM procedure from SAS, adopting significance level of 

5%, for the test F. Morphometric variables selected were those with the highest correlations 

with body weight, those being the PT and the approximate volume of the body cylinder 

(VACF). From the fifth week on, except for the eighth and tenth week, the body weight of 

the animals receiving hay was higher (P <0.05) than the others. There was no difference (p 

<0.05) for the body measurement variables, on the first, fourth and eighth weeks of life. For 

the PT variable, the Linear model presented the best setting, while the VAC variable was the 

Power model. Saanen goats receiving concentrate plus alfalfa hay during the suckling phase 

obtains better performance, up to the 12th week of life, than those that consume only 

concentrate. 

 

 

Keywords: Nutrition, Saanen, goat, digestibility, hay.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em sistemas de produção de leite caprino, o fornecimento de alimentos sólidos para 

animais lactentes, além de suprir parte de suas exigências nutricionais, tem a função de 

acelerar o desenvolvimento ruminal, permitindo que o desaleitamento precoce ocorra sem 

prejuízos ao desempenho e saúde dos animais. Entretanto, o elevado custo de aquisição de 

alimentos volumosos, como fenos de Alfafa, Coast-cross e Tifton, tem suscitado 

questionamentos sobre a real necessidade de sua inclusão na dieta de cabritos em fase de 

aleitamento.  

O consumo de alimentos sólidos nas primeiras semanas de vida dos animais é o fator 

mais importante na transição de pré-ruminante para a condição de ruminante funcional, 

pois além de estimular o desenvolvimento muscular do rúmen, aumenta o tamanho das 

papilas ruminais e favorece o estabelecimento da microbiota (ANDERSON, 1987).  

O animal recém-nascido apresenta mucosa do rúmen lisa, sendo que o 

desenvolvimento das papilas depende de alguns produtos originários da digestão, 

principalmente dos ácidos graxos voláteis liberados da fermentação dos concentrados 

ingeridos e presentes no rúmen. O aumento do número de papilas no rúmen permite formar 

maior área de absorção, acelerando a passagem de maior quantidade de nutrientes para a 

corrente circulatória. É importante também a administração de alimentos volumosos (feno 

ou forragem fresca) para o desenvolvimento do rúmen (CASTRO e ZANNETI, 1998).  

Os caprinos que são privados de alimentos volumosos durante a fase de aleitamento 

possivelmente podem ter redução das capacidades de ingestão e digestão de alimentos 

sólidos após o desaleitamento, principalmente dos volumosos. De acordo com o NRC 

(2001), para bezerros de rebanhos leiteiros não há necessidade de fornecimento de 

alimentos volumosos antes da sexta semana de vida. Entretanto, resultados de pesquisas 
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sobre o desempenho de caprinos submetidos a dietas sem a presença de alimentos 

volumosos são escassos na literatura.  

Objetivou-se nesse trabalho avaliar o desempenho de cabritos lactentes submetidos a 

dietas com e sem volumoso e avaliar a predição do peso corporal por meio de variáveis 

morfométricas 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1   Desenvolvimento do ruminante 

 

Os animais ruminantes evoluíram há pelo menos 40 milhões de anos atrás a partir de 

animais herbívoros de estômago simples, especialmente para consumirem plantas, no caso 

as gramíneas, as quais possuem elevado teor de componentes de parede celular vegetal 

(VAN SOEST, 1994).  

Os animais ruminantes, no período de aleitamento, comportam-se fisiologicamente 

como animais não ruminantes (LANA, 2007). Essa comparação ocorre devido, a baixa ou 

nula, efetividade do rúmen nos primeiros dias de vida, devido ao animal não apresentar, 

nas primeiras horas de vida, micro-organismos no sistema digestório. No entanto contato 

do bezerro com o úbere, leite, vagina da mãe, saliva, bolo alimentar, urina e fezes dos 

animais, promovem aos bezerros a inserção de populações microbianas no rúmen, com a 

funcionalidade de degradar os alimentos, principalmente os fibrosos (OLIVEIRA, 2007). 

Segundo WARDROP (1961) o desenvolvimento ruminal se divide em três partes: 

fase do lactante ou não ruminante (0 a 3 semanas), fase de transição (3 a 8 semanas) onde o 

animal se alimenta de leite e produtos vegetais e a fase de ruminante que se inicia na oitava 

semana de vida. 



 
 

 

3 
 

Na fase de lactante o animal obtem sua energia por enzimas próprias, entretanto os 

animais recém nascidos são dependentes do colostro para aporte de nutrientes e imunidade 

passiva (ORSKOV e RYLE, 1998). A fase de transição é a mais crítica, pois o animal não 

depende apenas das enzimas gástricas, mas também dos microrganismos, o rúmen inicia o 

processo de fermentação fornecendo os produtos para o crescimento e desenvolvimento 

dos animais (REYES, 2008). 

Nos primeiros meses de vida o animal possui um conduto tubular, denominado 

goteira esofágica, que leva o leite, primeiro alimento na qual tem contato, direto para o 

abomaso, evitando a passagem pelo rúmen, que com o passar do tempo já inicia a 

colonização bacteriana, contudo o animal ainda também não consegue digerir a fibra 

(ANDRIGUETTO et al., 1996). 

Entretanto, segundo ANDERSON et. al. (1987), o consumo de alimento sólido, 

principalmente os ricos em fibras, nas primeiras semanas de vida dos bezerros é o fator 

mais importante na transição de pré-ruminante para a condição de ruminante adulto, que, 

além de estimular o desenvolvimento do rúmen, permite também o aparecimento da 

população microbiana, resultando em alta atividade metabólica no rúmen.  

De acordo com o NRC (2001), para bezerros de rebanhos leiteiros não há 

necessidade de fornecimento de alimentos volumosos antes da sexta semana de vida. 

Entretanto, resultados de pesquisas sobre o desempenho de caprinos submetidos a dietas 

sem a presença de alimentos volumosos são escassos na literatura. 

 As principais bactérias que aparecem no rúmen de bezerros às três semanas de idade 

são diferentes que as presentes no animal adulto. Somente entre nove e treze semanas, a 

população microbiana no rúmen reflete com exatidão as correspondentes ao animal adulto 

(CHURCH, 1993). As bactérias que habitam o rúmen de animais adultos são todas 

anaeróbias e encontram-se classificadas em fermentadoras de carboidratos estruturais, 
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fermentadoras de carboidratos não estruturais, lipolíticas, ureolíticas, acetogênicas, 

utilizadoras de ácidos, metanogênicas (Archaea), Eubacterium, Bifi dobacterium, entre 

outros (KAMRA, 2005). 

O estabelecimento das populações de protozoários ciliados depende especialmente da 

presença de outros animais que contenham protozoários no rúmen. Os protozoários são 

detectados no rúmen com uma semana de idade dos bezerros, entretanto, sua colonização é 

mais tardia que as das populações bacterianas. A colonização tardia se deve ao baixo pH 

do rúmen dos bezerros nas primeiras semanas de vida, proporcionado pela fermentação do 

leite que escapa da goteira esofágica, produzindo ácido láctico. Os protozoários são 

sensíveis ao pH baixo. Os níveis de protozoários correspondentes a indivíduos adultos são 

alcançados no rúmen entre cinco e nove semanas de idade, dependendo da dieta 

(ANDRIGUETTO et al., 1996). 

O desenvolvimento de papilas, responsável pelos produtos finais de fermentação, é 

dependente da presença de ácidos graxos voláteis (TOMATE et al., 1962; MURDOCK & 

WALLENIUS, 1980; QUIGLEY et al., 1996). Dentre os principais AGV produzidos no 

rúmen, o ácido butírico é o mais importante em relação ao crescimento em número e 

tamanho de papilas, seguido pelo ácido propiônico; tendo o ácido acético pouca 

importância. A maior produção desses ácidos graxos voláteis ocorre com a fermentação de 

alimentos concentrados, com alto teor de carboidratos e proteína. Assim, a disponibilidade 

de concentrado para o animal desde a primeira semana de vida é indispensável 

(ANDERSON et al., 1987). 

 

2.2   Influência da dieta no desenvolvimento ruminal 
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O alimento sólido, seja concentrado, feno ou ambos, resulta em aumentos marcantes 

no rúmen-retículo e omaso. O desenvolvimento em termos de volume (anatômico) só pode 

ser conseguido com a presença de alimentos grosseiros (volumosos), inclusive com 

material inerte (maravalha, serragem ou esponjas), apesar do menor crescimento do 

bezerro, já o desenvolvimento fisiológico está associado à presença de ácidos graxos 

voláteis, que são absorvidos pelas paredes do rúmen, desenvolvendo assim as papilas 

ruminais (LIZIEIRE et al., 2002). 

O tamanho dos pré-estômagos dos bovinos recém-nascidos é quase igual ao do 

abomaso, enquanto adultos, o volume gástrico total corresponde a mais de 90%, porém a 

velocidade em que ocorre esse aumento depende do tipo de dieta. Quando ruminantes tem 

acesso à comida sólida logo após o nascimento a velocidade de desenvolvimento dos pré-

estômagos é maximizada (HERDT, 2004). 

O desenvolvimento do rúmen em idades precoces está associado ao consumo de 

alimentos sólidos. Os alimentos concentrados, que proporcionam uma maior produção de 

AGV no rúmen, estimulam o desenvolvimento da mucosa deste órgão, aumentando as 

papilas ruminais em número e tamanho, também possuem alta digestibilidade dos 

nutrientes, sendo importante para animais que estão em fase inicial de adaptação de 

alimentos sólidos, entretanto esses alimentos são de custo mais elevado (CARVALHO, 

2003). 

O feno proporciona maior desenvolvimento do rúmen quanto à capacidade e 

aumento do tecido muscular das paredes do órgão, contribuindo ainda para estabilizar o pH 

no rúmen, pelo efeito tamponante da saliva que é ingerida no ato da regurgitação/ingestão, 

a fixação de bactérias que degradam fibra também é possível com a ingestão desse 

alimento. Dentre os alimentos volumosos o feno, quando produzidos em ótima qualidade, 



 
 

 

6 
 

são os que possuem a melhor digestibilidade dos seus nutrientes, entretanto, possuem alto 

preço no mercado (CARVALHO, 2003). 

A presença de fibra na dieta pode ser requerida para o bom desenvolvimento e 

função normal do rúmen. Pré-ruminantes mais velhos apresentam adaptação rápida à 

alimentação sólida (TEIXEIRA, 2001). 

O crescimento e a densidade das papilas podem ser aumentados em função da 

proporção de concentrado e nível de energia da dieta. As funções das papilas se resumem 

no aumento da superfície das paredes do rúmen havendo, consequentemente, um aumento 

na absorção de ácidos graxos voláteis que constituem a principal forma de energia para os 

ruminantes e ajudam o movimento do material (SILVA e LEÃO, 1979). A falta de 

forragem pode reduzir a quantidade de abrasão física das partículas de alimentos nas 

papilas (SANTOS, 2008). 

O fornecimento da dieta líquida, em grande quantidade ou à vontade, acelera o 

crescimento do animal, retardando a ingestão de alimentos sólidos e, consequentemente, as 

mudanças anátomo-fisiológicas e metabólicas do seu trato digestivo. Em cabritos recém-

nascidos, o rúmen e o retículo ocupam cerca de 30%, enquanto o omaso e abomaso 

ocupam 70% do volume total dos pré-estômagos (LUCCI, 1989). 

Em animais consumindo apenas leite, não se observa aumento no desenvolvimento 

das papilas do rúmen, enquanto nos animais alimentados com dieta volumosa e 

concentrada além do leite, verifica-se maior tamanho das papilas ruminais, mostrando que 

é a composição do alimento, e não a idade do animal, o principal fator que concorre no 

desenvolvimento das papilas ruminais (DUKES, 1970). O aumento do número de papilas 

no rúmen permite formar maior área de absorção, acelerando a passagem de maior 

quantidade de nutrientes para a corrente circulatória (CASTRO, 1998). 
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O fornecimento de alimentos volumosos apresenta a finalidade de impedir o 

aparecimento de paraqueratose, comum em ruminantes que recebem apenas concentrados, 

além do leite. Os volumosos também aumentam a salivação, que é de grande importância 

para o aumento do pH ruminal (CASTRO e ZANETTI, 1996). 

A acidificação do ambiente ruminal não só desfavorece a microflora necessária, 

como também diminui ou mesmo suprime as contrações ruminais e a ingestão de 

alimentos, sendo justamente, segundo ASH (1959), o consumo pronto de alimentos sólidos 

que garante o sucesso do desaleitamento precoce. SCHAIBLY e WING (1974) verificaram 

que, apesar da maior relação acético/propiônico na substituição crescente de silagem de 

milho por polpa cítrica em dieta de novilhos, o pH ruminal foi reduzido, como se espera no 

caso da substituição de volumosos por concentrados. Esta queda de pH, no entanto, não foi 

drástica, em relação à que ocorre com concentrados convencionais. 

 

3.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no setor de caprinocultura da Universidade Federal de 

São João del-Rei/MG, no Campus Tancredo de Almeida Neves (CTAN), no período de 

maio de 2017 a fevereiro de 2018. Foram utilizados 24 cabritos da raça Saanen do 

nascimento até a 12ª semana de vida. 

Nos três primeiros dias de vida os cabritos permaneceram com as mães e foram 

pesados diariamente. Após o terceiro dia de vida os animais foram apartados de suas mães 

e distribuídos, em baias individuais, de acordo com o sexo e o peso ao nascimento, em 

delineamento de blocos casualizados. 

Os cabritos foram aleitados em mamadeiras, recebendo 1,0 litro de leite de cabra por 

dia. O desaleitamento foi realizado de forma abrupta, no 59º dia de vida. Os tratamentos 
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consistiram de duas dietas sólidas durante a fase de aleitamento: 1) apenas concentrado e 

2) concentrado mais feno de alfafa. Após o desaleitamento, que ocorreram na 9ª semana de 

vida, o feno de alfafa foi fornecido, ad libitum, a todos animais. 

Os animais de ambos tratamentos receberam alimento concentrado desde a primeira 

semana de vida, limitado em 300 gramas por dia. O concentrado foi formulado com Sorgo, 

Milho, Soja e Núcleo e calculado para conter 20% de proteína bruta e 80% de nutrientes 

digestíveis totais.  

Os consumos de concentrado e feno foram medidos diariamente, por meio da 

diferença dos pesos do ofertado e das sobras. As analises dos alimentos utilizados foram 

realizados segundo a metodologia descrita em DETMANN et. al. (2012), apresentando as 

seguintes características (Tabela 1)  

 

Tabela 1 – Ingredientes utilizados na ração dos animais.  

Ingrediente MS PB FDN 

Feno de Alfafa 94,83 16,15 42,02 

Sorgo 88,55 9,42 7,12 

Milho 88,43 8,55 11,07 

Soja 89,28 50,66 19,82 

MS= Matéria Seca (%), PB = Proteína Bruta (%), FDN = Fibra em Detergente Neutro (%). 

 

Semanalmente, sendo sempre no mesmo dia da semana e na parte da tarde, os 

animais foram pesados em balança digital com precisão de 0,01 kg, ressalta-se que não era 

realizado período de jejum antes da pesagem, as medidas morfológicas foram realizadas 

concomitantemente e realizou-se de acordo com NICHOLSON & BUTTERWORTH 

(1987). As alturas de cernelha (AC= medida da cernelha do animal ao solo) (Figura 1) e 

garupa (AG= ponto mais alto da garupa, normalmente osso sacro, ao solo) (Figura 2), os 

comprimentos corporais (CC= medida que foi da articulação escapuloumeral à articulação 
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coxofemoral) (Figura 3) e os perímetros torácicos (PT, circunferência, medida no apêndice 

xifoide) (Figura 4). Para as medições de AC, AG, CC e PT foi utilizado hipômetro 

graduado em 0,5 cm e fita métrica comercial, graduada em milímetros.  

  

 

 

 

 

As variáveis preditoras foram analisadas para obter aquelas com maiores correlações 

com o peso dos animais. Na qual o perímetro torácico (PT) e o volume aproximado do 

cilindro corporal (VAC) foram as variáveis preditoras que obtiveram maiores correlações.  

O VAC (Figura 5) foi obtido utilizando as medidas de Comprimento Corporal e 

Perímetro Torácico. O raio (r) é importante para realização do cálculo da área de sessão, que 

posteriormente é usada para calcular o VAC. 

 

Figura 1 – Altura de Cernelha Figura 2 – Altura de Garupa 

Figura 3 – Comprimento Corporal Figura 4 – Perímetro Torácico 
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O raio é calculado por: 

 

 

 

 

Dessa forma o VAC é calculado da seguinte forma: 

2

2

PT
VAC CC


   
   

Os modelos testados para estimar o peso corporal dos animais foram o linear 

, o quadrático  e potência  Os avaliadores de 

ajuste utilizados foram o Coeficiente de determinação ajustado (R²), o Quadrado médio do 

erro (QME), o Quadrado médio dos erros de predição (QMEP) e o Critério Bayesiano de 

Informação (CBI). O ajuste dos modelos e o cálculo dos valores dos critérios de ajuste 

foram obtidos por meio do procedimento MODEL do SAS. 

As medidas frequências respiratórias (FR) e temperaturas retais (TR) de todos 

animais também foram medidas semanalmente. As medições de frequência respiratória 

Figura 5 – Volume Aproximado do Cilindro 
Coporal. 
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foram realizadas por meio de contagem do número de movimentos respiratórios por 

minuto. As temperaturas retais foram medidas com a utilização de termômetro digital. 

Os dados foram submetidos a análise de correlação, para determinar as medidas 

corporais que melhor se correlacionam com o peso corporal. Para tal foi utilizada a 

correlação linear de Pearson, obtida com o procedimento CORR do SAS. As medidas que 

obtiveram maior coeficiente de correlação com o peso corporal foram escolhidas como 

variáveis preditoras.  

As análises de variância foram realizadas por meio do procedimento GLM do SAS, 

adotando-se nível de significância de 5%, para o teste F. 

 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

O peso corporal médio dos animais, até a quarta semana, não diferiu (p>0,05) entre as 

duas dietas (Figura 6). É provável que isso se deva ao baixo consumo de feno, característico 

do primeiro mês de vida.  
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Figura 6 – Evolução semanal do peso corporal de cabritos da raça Saanen recebendo concentrado mais feno de 

alfafa ou apenas concentrado. 

           *Significativo a 5% pelo teste F.  N = nascimento 

A partir da quinta semana, exceto na oitava e décima, o peso corporal dos animais do 

tratamento que receberam feno foi maior (p<0,05) que o dos demais. Diferentemente do 



 
 

 

12 
 

relatado pelo NRC (2001), que para bezerros de rebanhos leiteiros não há necessidade de 

fornecimento de alimentos volumosos antes da sexta semana de vida. Para caprinos a 

ausência de volumoso na dieta no período de aleitamento influenciou negativamente o 

desenvolvimento dos cabritos antes do período indicado como ideal para bovinos. 

Entre a 1ª à 12ª semana de vida o Ganho de peso médio diário (GPMD) dos animais que 

consumiram feno foi maior (p<0,05) que os animais que não receberam feno (Tabela 2), 

diferente do encontrado por Oliveira et. al. (2013), LIZIEIRE et al. (2002) e OLIVEIRA et 

al. (2009) para bezerros de rebanho leiteiros.  

Essa diferença (p<0,05) também foi observada no intervalo da 9ª à 12ª semana de vida, 

período em que todos animais receberam o volumoso. É provável que o fornecimento do 

feno na fase de aleitamento tenha possibilitado melhor aproveitamento do volumoso no 

período logo após o desaleitamento, resultando em maiores ganhos de peso. O consumo 

médio diário de feno após o desaleitamento foi menor (p<0,05) para os animais que não 

consumiram volumoso na fase de aleitamento. É provável que a falta de contato prévio com 

o alimento volumoso tenha prejudicado a capacidade de consumo do feno dos animais que 

receberam apenas concentrado durante o período de aleitamento. 

Em nenhuma das fases houve diferença (p>0,05) para consumo de concentrado dos 

animais entre os tratamentos, semelhante ao relatado por LIZIEIRE et al. (2002) em 

bezerros de rebanho leiteiro. Como o fornecimento de feno não resultou em redução de 

consumo de concentrado, os animais que receberam feno mais concentrado consumiram 

maior quantidade de matéria seca (p<0,05), semelhante ao encontrado por LYDORF JR. 

(1988) em bezerros de rebanho leiteiro, exceto da 2ª à 4ª semana de vida. 
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Tabela 2 – Desempenho de cabritos da raça Saanen recebendo, como dieta sólida na fase de 

aleitamento, concentrado mais feno de alfafa ou apenas concentrado 

 Tratamentos   
Variáveis 

Concentrado 
Concentrado + 

Volumoso 
P<F CV (%) 

Ganho de peso médio diário (g / animal / dia) 
Da 1ª à 4ª semana 139 153 0,0588 10,89 
Da 5ª à 8ª semana 185 199 0,4259 20,79 
Da 9ª à 12ª semana 150b 202a 0,0299 28,95 
Da 1ª à 8ª semana 162 176 0,0941 10,74 
Da 1ª à 12ª semana 158b 184a 0,0096 12,03 

Consumo médio diário de concentrado (g de MN / animal / dia) 
Da 1ª à 4ª semana 6,3 7,0 0,7888 98,15 
Da 5ª à 8ª semana 90,5 125,5 0,0826 41,54 
Da 9ª à 12ª semana 277,7 279,2 0,9179 12,68 
Da 1ª à 8ª semana 48,4 66,2 0,1012 42,65 
Da 1ª à 12ª semana 124,8 137,2 0,2474 18,99 

Consumo médio diário de feno (g de MN / animal / dia) 
Da 1ª à 4ª semana - 4,5 - 100,21 
Da 5ª à 8ª semana - 77,8 - 71,11 
Da 9ª à 12ª semana1 173,5b 320,9a <0,0001 21,95 
Da 1ª à 8ª semana - 41,3 - 71,41 
Da 1ª à 12ª semana - 134,5 - 26,53 

Consumo médio diário de matéria seca total (g de MS / animal / dia) 
Da 2ª à 4ª semana 151,02 158,05 0,1522 7,23 
Da 5ª à 8ª semana 210,41b 317,53a 0,0033 26,65 
Da 9ª à 12ª semana 427,22b 569,03a 0,0004 14,06 
Da 2ª à 8ª semana 184,96b 249,18a 0,0040 20,02 
Da 2ª à 12ª semana 273,05b 365,49a 0,0006 14,85 

Eficiência alimentar (g de ganho de peso / g de MS consumida) 
Da 2ª à 4ª semana 0,8254 0,8511 0,2659 23,91 
Da 5ª à 8ª semana 0,8815a 0,6495b 0,0011 16,86 
Da 9ª à 12ª semana 0,3672 0,3520 0,7770 35,76 
Da 2ª à 8ª semana 0,8442a 0,7204b 0,0368 16,32 
Da 2ª à 12ª semana 0,5658 0,5129 0,1981 17,55 
CV = Coeficiente de variação. p<F = Valor de probabilidade do teste F. Médias na mesma linha, seguidas por 

letras distintas diferem pelo teste F à 5% de probabilidade. 

 

Durante a fase de aleitamento, os animais que receberam apenas concentrado 

obtiveram maior (p<0,05) eficiência alimentar que os demais, o que também foi observado 

por OLIVEIRA et. al. (2013) para bezerros de rebanho leiteiro. Esse fato ocorreu, 

provavelmente, devido ao pior aproveitamento do volumoso. 
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A determinação de variáveis Peso Corporal, Altura de Cernelha, Altura de Garupa, 

Comprimento Corporal, Perímetro Torácico são importantes, pois permitem acompanhar 

desenvolvimento esquelético do animal, dessa maneira sendo essencial que a cabrita tenha 

seu crescimento corpóreo de forma adequada, evitando problemas relacionado ao tamanho, 

como por exemplo, parto e com a futura produção de leite.  

Não houve diferença significativa (p<0,05), para as variáveis de medição corporal, na 

primeira, quarta e oitava (Tabela 3), semelhante ao encontrado por OLIVEIRA et. al. (2013) 

para bezerros de rebanho leiteiro, dessa forma não ocasionado em modificações estruturais 

dos animais. Apenas na 12ª, para a variável Peso Corporal, foi observado diferença 

significativa (p<0,05). 

Dessa forma evidenciando que os animais continuam com crescimento corporal 

constante, e que a utilização de feno, aumentou o ganho de peso, porém não influenciou nas 

medições corporais dos animais. Entretanto, como a estrutura não foi influenciado, os 

animais que consumiram apenas feno no início, podem atingir o peso dos animais do 

tratamento que recebiam feno, devido ao ganho compensatório. 
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Tabela 3 – Medições corporais de cabritos da raça Saanen recebendo, como dieta sólida na 

fase de aleitamento, concentrado mais feno de alfafa ou apenas concentrado  

Variáveis 

Tratamento 

P < F 
CV 
(%) 

Concentrado Concentrado 
+ Volumoso 

1ª Semana 
Peso corporal (kg) 4,7083 4,5792 0,6799 16,07938 
Altura de cernelha (cm) 33,8750 33,9167 0,9338 3,543004 
Altura de garupa (cm) 34,8750 34,2083 0,4535 6,084208 
Comprimento corporal (cm) 40,7500 42,0000 0,0760 3,777808 
Perímetro torácico (cm) 36,3833 35,1833 0,1263 4,966355 

4ª Semana 
Peso corporal (kg) 7,1825 7,5533 0,0736 6,234220 
Altura de cernelha (cm) 37,208 40,333 0,3224 19,05752 
Altura de garupa (cm) 40,0417 40,3750 0,6210 3,991503 
Comprimento corporal (cm) 48,5833 49,2083 0,5403 4,953553 
Perímetro torácico (cm) 42,9833 42,3000 0,3074 3,667180 

8ª Semana 

Peso corporal (kg) 12,3717 13,1200 0,0918 7,785408 
Altura de cernelha (cm) 48,2917 47,9167 0,6025 3,561198 
Altura de garupa (cm) 48,3333 47,7500 0,2841 2,641037 
Comprimento corporal (cm) 55,42 56,42 0,197 3,19 
Perímetro torácico (cm) 47,4583 48,8333 0,0926 3,798028 

12ª Semana 

Peso corporal (kg) 16,5658b 18,7625a 0,0094 9,692606 
Altura de cernelha (cm) 52,667 52,917 0,8308 5,300330 
Altura de garupa (cm) 53,1667 53,9167 0,3260 3,337490 
Comprimento corporal (cm) 61,8333 62,9167 0,2039 3,149739 
Perímetro torácico (cm) 54,6667 55,5833 0,2719 3,521770 

CV = Coeficiente de variação. p<F = Valor de probabilidade do teste F. Médias na mesma linha, seguidas por 

letras distintas diferem pelo teste F à 5% de probabilidade. 

 

Não foi encontrada diferença entre dietas (p<0,05), para as variáveis Temperatura 

Retal e Frequência Respiratória (Tabela 4), o que indica que os animais estavam em sua 

zona de conforto térmico. 
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Tabela 4 – Temperatura retal e frequência respiratória de cabritos da raça Saanen recebendo, 

como dieta sólida na fase de aleitamento, concentrado mais feno de alfafa ou 

apenas concentrado 

 Variáveis Tratamentos    p<F
CV 
(%) 

 Concentrado 
Concentrado 

+ Feno 
  

Temperatura retal (ºC)             S1 39,48 39,56 0,5364 0,73 

Frequência respiratória 
(nº/min.) 

     S1 36,17 31,58 0,6082 62,81 

Temperatura retal (ºC)      S4 39,24 39,26 0,9093 0,89 

Frequência respiratória 
(nº/min.) 

     S4 19,25 17,25 0,1834 18,91 

Temperatura retal (ºC)      S8 39,24 39,23 0,9597 1,01 

Frequência respiratória 
(nº/min.) 

     S8 16,50 20,00 0,1360 29,21 

Temperatura retal (ºC)      S12 39,45 39,62 0,1034 0,55 

Frequência respiratória 
(nº/min.) 

     S12 24,75 23,67 0,6694 24,98 

S= Semana. CV = Coeficiente de variação. p<F = Valor de probabilidade do teste F.  

 

Realizou-se a predição do peso corporal por meio das medições corporais. O perímetro 

torácico (PT) e o volume aproximado do cilindro corporal (VAC) foram as medidas 

corporais que apresentaram maior correlação com o peso corporal dos animais, 0,9552 e 

0,9604, respectivamente, e por esse motivo foram selecionadas como variáveis preditoras a 

serem testadas. Resultados semelhantes foram obtidos por Soares et al. (2016), para ovinos. 

Utilizando tanto o PT quanto o VAC, o modelo quadrático foi o que melhor se ajustou, 

de acordo com os critérios Coeficiente de Determinação Ajustado (R²), Quadrado Médio do 

Erro (QME) e Quadrado Médio dos Erros de Predição (QMEP) (Tabela 5). Entretanto, por 

apresentar um parâmetro ( c ) a mais que os demais modelos, o quadrático apresenta valores 

maiores no CBI, pois o modelo penaliza modelos que contenha maiores níveis de 

dificuldade. Dessa forma não sendo o melhor modelo para aplicar nesses parâmetros. 
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Tabela 5 – Parâmetros ajustados e critérios de avaliação de ajuste para os modelos testados, 

utilizando o perímetro torácico (PT) e o volume aproximado do cilindro 

corporal (VAC) como variáveis preditoras (x) do peso corporal (y) de caprinos 

Saanen em crescimento  

PT como variável preditora do peso corporal 

Modelos 
Valores dos parâmetros Critérios de avaliação de ajuste 

a b c R² QME QMEP CBI 

Linear -18,5498 0,63815 - 0,9257 2,6996 2,4826 99,2998 

Quadrático -9,92539 0,29050 0,00338 0,9298 2,6716 2,3501 102,0288 

Potência 0,001305 2,34822 - 0,9170 3,0249 2,7812 102,0995 

VAC como variável preditora do peso corporal 

Modelos 
Valores dos parâmetros Critérios de avaliação de ajuste 

a b c R² QME QMEP CBI 

Linear 1,64251 0,00095 - 0,9240 2,7630 2,5403 99,6782 

Quadrático -0,58448 0,00134 0,0000001 0,9378 2,3382 2,0571 98,8301 

Potência 0,004084 0,86142 - 0,9293 2,5619 2,3556 97,7620 

R² = coeficiente de determinação ajustado, QME = quadrado médio do erro, QMEP = quadrado médio dos 

erros de predição, CBI = critério bayesiano de informação. 

 

Para a variável PT o modelo Linear foi o que apresentou melhor ajuste, enquanto na 

variável VAC foi o modelo de Potência. Em ambas variáveis, os melhores modelos foram o 

que apresentaram a segunda melhor coeficiente de determinação ajustado, entretanto 

apresentaram as menores critério bayesiano de informação, indicando que são menos 

complexas e possuem menores erros.  

Considerando o caráter unidimensional do PT, espera-se que o crescimento inicial 

desses animais seja linear, dessa forma o ajuste possibilitou confirmar essa ideia. O VAC, se 

da pela relação cúbica da medida com o CC e PT, por essa variável refletir nas três 

dimensões espaciais do animal, logo o modelo Potência representou melhor a relação 

biológica da variável preditora. 
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A Figura 7 e 8 apresentam os dados de dispersão com o ajuste dos modelos 

selecionados. Como variável preditora, o VAC foi superior ao PT, na maioria dos critérios 

de ajuste utilizados.  
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Figura 7 – Gráficos de dispersão e ajuste do modelo aos dados de perímetro torácico, como 

variável preditora do peso corporal de caprinos Saanen em crescimento. 
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Figura 8 – Gráficos de dispersão e ajuste do modelo aos dados de volume aproximado do 

cilindro (VAC), como variável preditora do peso corporal de caprinos Saanen 

em crescimento. 
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Entretanto, ao se optar pelo VAC, em detrimento do PT, deve-se considerar a maior 

dificuldade operacional para obtenção dessa medida. Destarte, ainda recomenda-se a 

utilização do perímetro torácico para predizer os valores de peso vivo do animal, visto que 

esta é uma medida de muito simples aferição sendo necessário apenas o uso de uma fita 

métrica o que leva uma grande praticidade aos pequenos produtores. 

 

5.  CONCLUSÃO 

 

Caprinos da raça Saanen recebendo concentrado mais feno de alfafa durante a fase de 

aleitamento obtém melhor desempenho, até a 12ª semana de vida, do que aqueles que 

consomem apenas concentrado.  

O Perímetro Torácico e o Volume Aproximado do Cilindro Corporal apresentam 

maiores correlações com o Peso Corporal de caprinos. Os modelos Linear e Potencia 

apresentaram melhores ajustes, respectivamente, às variáveis preditoras Perímetro Torácico 

e Volume Aproximado do Cilindro Corporal. 
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