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Introdução

Os caprinos são os principais produtores de carne, 
leite e couro para muitas populações do mundo, devido 
o importante papel na oferta de alimentos e na 
economia de regiões em desenvolvimento (BAIÃO et 
al., 2003)[1].  Por outro lado há um aumento paralelo
na demanda por seus produtos em países mais 
desenvolvidos, desse modo há um crescente interesse 
na produção dessa espécie, disseminando por todo o 
mundo a sua rápida prolificidade. 

O rebanho caprino brasileiro é considerado o 
sexto maior do mundo, com aproximadamente 10,5 
milhões de cabeças, sendo 93% desses animais 
encontrados na região Nordeste do País (FAO, 2006) 
[2]. Neste sentido, a importância econômico-social para 
a região, pois além de constituir-se em fonte de renda 
ao grande contingente de pequenos produtores rurais, 
contribui para a redução do déficit nutricional destas 
comunidades. Assim, uma maior precisão nos estudos 
da estimativa das exigências nutricionais desses 
animais em pastejo pode contribuir para maximizar a 
eficiência de utilização dos alimentos para a produção 
desses animais. Basicamente as exigências dos animais 
incluem as necessidades nutricionais de nutrientes para 
mantença e produção (crescimento, engorda, gestação e 
lactação). A soma destas necessidades representa a 
exigência líquida dos animais. Estudos para a predição 
das exigências nutricionais são relevantes, uma vez que 
a nutrição é uma das principais colunas de um sistema 
produtivo. Assim, alimentar adequadamente os animais 
pressupõe, entre outros fatores, o conhecimento das 
exigências em nutrientes dos diversos grupos genéticos 
e categorias animais. As exigências líquidas de proteína 
para animais em crescimento estão relacionadas com o
conteúdo de matéria seca disponível de gordura no 
ganho de peso. Assim, este trabalho teve como 
objetivos estimar as exigências líquidas nutricionais de 
proteínas e energia para ganho em peso de caprinos 

Sem Padrão Racial Definido (SPRD) em crescimento 
sob pastejo no Semiárido pernambucano.

Material e métodos
O experimento foi realizado na época chuvosa 

de 2008, no Centro de Treinamento em Caprino-
Ovinocultura pertencente à Empresa Pernambucana de 
Pesquisa Agropecuária de Pernambuco - IPA, Sertânia-
PE. Onde, 20 cabritos SPRD, castrados, com peso vivo 
(PV) médio inicial de 15 kg e aproximadamente 90 
dias de idade, tratados contra endo e ectoparasitos, 
submetidos a período de adaptação de 15 dias, com 
duração de 105 dias divididos em cinco sub-períodos 
de 21 dias cada. Os caprinos foram mantidos sob
pastejo em 37 ha de caatinga, lotação intermitente e 
suplementados apenas com sal mineral comercial.

Os animais foram pesados, identificados através
de brincos plásticos numerados, sorteou-se
aleatoriamente quatro animais para compor o grupo 
referência (GR) e abatidos por atordoamento no 
primeiro dia experimental. Já os 16 remanescentes 
foram alocados em dois tratamentos: 1º) - Pastejo à 
vontade até o abate (PA), com acesso irrestrito ao pasto
e 2º) - Pastejo restrito (PR), com acesso ao pasto 
durante aproximadamente quatro horas/dia, ou de 
acordo com as pesagens intermediárias com vistas à 
manutenção do PV, permanecendo o restante do tempo
contidos em baias coletivas com piso de chão batido, 
providos de bebedouro e saleiro. Esses eram pesados 
semanalmente, após jejum de sólidos durante 16 horas
e abatidos no último dia experimental (105º dia). 

Todo sangue foi pesado e retirou-se amostras, em 
recipientes de vidro e levadas à estufa de ventilação 
forçada, a 55ºC, durante 48 a 72 horas, como metade 
do corpo vazio do animal que compreende de forma 
proporcional e homogênea (componentes carcaça e 
não-carcaça) foi pesada, congelada, cortada em serra de 
fita, moída em moedor de carne, homogeneizada e



retiradas amostras de aproximadamente 250 g por 
animal. 

As amostras foram desidratadas em estufa de 
ventilação forçada a 105º C, por um período médio de 
72 horas, para determinação do teor de matéria seca 
gordurosa (MSG), logo as amostras foram 
desengorduradas, por lavagens sucessivas com éter de 
petróleo, obtendo-se a matéria seca pré-desengordurada 
(MSPD), a seguir foram moídas em moinho de bola 
sendo acondicionadas em recipientes apropriados para 
posteriores análises de nitrogênio total e extrato etéreo, 
conforme Silva & Queiroz (2002) [3]. Realizadas no 
Laboratório de Nutrição Animal do departamento de 
Zootecnia da UAG/UFRPE – Garanhuns.
Sequencialmente, as amostras foram processadas em 
moinho de bola, para posteriores análises de nitrogênio 
total, extrato etéreo e matéria seca conforme. A gordura 
removida no pré-desengorduramento foi calculada 
como a diferença entre a MSG e a MSPD e adicionada 
aos resultados obtidos para o extrato etéreo residual na 
MSPD, para determinação do teor total de gordura. A 
partir do conhecimento dos teores de proteína, extrato 
etéreo na MSPD e do peso da amostra submetida ao 
pré-desengorduramento, foram determinados os 
respectivos teores na matéria natural e as exigências 
líquidas de proteínas e energia. O delineamento 
utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC) com dois 
tratamentos PA e PR, com oito repetições (animais). Os 
dados referentes às exigências líquidas nutricionais de 
proteínas e energia para ganho em peso foram 
submetidos a análises de variância e regressão,
interpretados estatisticamente utilizando-se o Sistema 
de Análises Estatísticas e Genéticas - SAEG (UFV, 
2001) [4].

Resultados e Discussão

Na tabela 1 estão listados os valores de exigência 
líquidas para ganho (PLg) de caprinos (SPRD) pesando 
entre 10 a 25 kg de peso vivo (PV), e ganho de peso 
diários obtidos nessa pesquisa. Os resultados contidos 
na tabela mostram que quanto maior o peso vivo menor 
a exigência de proteína. De modo geral, a maioria dos 
estudos indicam redução nas exigências líquidas de 
proteína à medida que o peso corporal aumenta.
Comportamento semelhante foi apresentado por ovinos 
Santa Inês sob pastejo no semi-árido, em um estudo 
desenvolvido por Santos (2006) [5], onde a 
concentração de proteína diminuiu, enquanto as de 
gordura e energia aumentaram em função do aumento 
do PV.

Assim, esse resultado se deve, provavelmente, ao 
fato do experimento ter iniciado com animais de 15 kg 
em média de PV aos 90 dias de idade, possivelmente, 
os animais já estariam entrando na puberdade e 
estabelecendo o crescimento muscular, 
consequentemente menor deposição protéica na 
formação da carcaça. Resultados semelhantes foram
encontrados por Teixeira (2004) [6] para animais F1 
Boer x Saanen pesando entre 15 e 25 kg de PV. Logo, 
quanto maior o ganho de peso diário maior a exigência
líquida de proteína. Já a exigência de proteína em 

relação ao aumento do peso vivo diminuiu, ou seja, 
quanto maior o peso vivo menor a exigência em 
proteína. 
As variações nas exigências de proteína podem ocorrer 
por diferenças no método de determinação, na 
eficiência de utilização, condições experimentais, 
composição corporal e taxa de crescimento. Fatores 
estes que podem explicar os diferentes valores dessas 
exigências, além do sistema de produção e da aptidão 
produtiva do animal, ou seja, caprinos de corte em 
pastejo apresentam menor exigência de proteína do que 
caprinos leiteiros estabulados.

A tabela 2 apresenta a estimativa da exigência
líquida de energia para ganho em peso vivo (GPV).
Com aumento no peso corporal o conteúdo de gordura 
no corpo e as exigências energéticas aumentam 
concomitantemente. Isso está diretamente relacionado 
com a desaceleração do crescimento muscular e 
desenvolvimento mais rápido do tecido adiposo, ao 
elevar-se o peso e idade do animal. Isso já era 
esperado, uma vez que com o aumento do PV aumenta 
a exigência líquidas de energia. Assim, caprinos 
mantidos a pasto, expostos a variações das condições 
ambientais, modificam seu comportamento ingestivo, 
influenciando na seleção da forragem, aumentando o 
consumo de plantas com maior concentração de 
energia. Essa mudança de comportamento se traduz 
num maior acúmulo desta, na forma de gordura e, 
conseqüentemente, um maior requerimento de energia 
por animais em pastejo, por percorrerem grandes áreas 
em busca de alimento quando comparados a dados de 
exigências de animais em confinamento.
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Tabela 1 – Estimativa da exigência de proteína líquida para ganho em peso vivo (GPV) (g/animal/dia)

Ganho de peso diário (g)
100 150 200 250

PV Proteína (g/g de GPV)
10,00 13,7892 20,6838 27,5783 34,4729
12,50 12,3395 18,5092 24,6790 30,8487
15,00 11,2678 16,9017 22,5356 28,1695
17,5 10,4341 15,6511 20,8681 26,0851
20,00 9,7615 14,6423 19,5230 24,4038
22,50 9,2042 13,8062 18,4083 23,0104
25 8,7324 13,0987 17,4649 21,8311
PV – Peso vivo

Tabela 2 - Estimativa da exigência de energia líquida para ganho em peso vivo (GPV) (Mcal/animal/dia)

  

PV – Peso vivo; GPD – Ganho de peso diário 

Ganho de peso diário (g)

100 150 200 250
PV Energia (Mcal/g de GPV)

10,00 0,1604 0,2406 0,3208 0,4010

12,50 0,1688 0,2532 0,3376 0,4219

15,00 0,1760 0,2639 0,3519 0,4399

17,5 0,1823 0,2734 0,3645 0,4557

20,00 0,1879 0,2819 0,3758 0,4698

22,50 0,1930 0,2896 0,3861 0,4826
25 0,1978 0,2966 0,3955 0,4944




