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RESUMO 
 

O consumo e a digestibilidade de nutrientes, o ganho de peso médio diário, a 

conversão alimentar, o peso e o rendimento de carcaça foram avaliados em caprinos 

terminados num regime de confinamento, recebendo dietas contendo silagem de 

maniçoba (Manihot pseudoglaziovii Pax. Et. K. Hoffman) associada a diferentes 

fontes energéticas. Foram utilizados 15 caprinos sem padrão racial definido, inteiros, 

com peso vivo médio inicial de 21,0 kg, e distribuídos através de um delineamento 

em blocos casualizados com três tratamentos e cinco repetições. Para determinação 

do consumo e dos coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes das dietas, 

foi realizado um ensaio de digestibilidade que constou de 14 dias de adaptação com 

cinco de coleta total de fezes. As dietas foram compostas de 54% de volumoso, 

silagem de maniçoba (Manihot pseudoglaziovii Pax. Et. K. Hoffman), e 46% de 

concentrados energéticos: grão de milho moído (Zea mays), raspa de mandioca 

(Manihot esculenta Crantz) enriquecida com 1,8% de uréia e farelo de palma 

forrageira (Opuntia ficus indica) cv. Gigante, enriquecido com 1,1% de uréia. Para a 

determinção do ganho de peso médio diário, conversão alimentar e rendimento de 

carcaça, foi considerado um período de confinamento com duração de 63 dias.  
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Durante esta fase do experimento, foi descartada a combinação de silagem 

maniçoba e raspa de mandioca, em função da possibilidade de intoxicação por ácido 

cianídrico, potencializado pela combinação, detectado no período de digestibilidade, 

passando o delineamento estatístico a constar de dois tratamentos e oito repetições, 

totalizando 16 animais. Os maiores consumos de MS, MO, CHOT, EE e NDT foram 

observados para as dietas compostas de silagem de maniçoba com grão de milho 

moído, e silagem de maniçoba com farelo de palma, sendo esta última combinação 

detentora ainda dos maiores  consumos de FDN, FDA e PB (P<0,05). O tipo de fonte 

energética da dieta influenciou o coeficiente de digestibilidade aparente da MS, MO, 

EE e CHOT, com maiores valores para a combinação entre silagem de maniçoba e 

grão de milho moído em relação à raspa de mandioca e ao farelo de palma, que não 

diferiram (P>0,05) entre si. Os coeficientes de digestibilidades aparentes da PB, 

FDN e FDA foram influenciados pela fonte energética associada à silagem. Para o 

ganho médio diário de peso, foi verificada diferença (P<0,05) entre as dietas, com 

maiores ganhos para combinação de silagem maniçoba e grão de milho moído. A 

conversão alimentar da matéria seca, perda por resfriamento e o rendimento 

verdadeiro não foram influenciados (P>0,05) pela fonte energética. Houve diferença 

(P< 0,05) para o peso e rendimento de carcaças quente e fria, perdas por 

resfriamento e rendimento verdadeiro entre as dietas. O peso vivo ao abate e o peso 

e o rendimento de carcaças quente e fria foram superiores (P<0,05) para a dieta 

composta de silagem de maniçoba e grão de milho moído. A relação volumoso 

silagem de maniçoba (54%) e concentrado raspa de mandioca (46%), pode causar 

problemas de intoxicação, por potencializar a produção de ácido cianídrico. Fontes 

energéticas grão de milho moído e farelo de palma, demonstraram ser capazes de 

aportar nutrientes em quantidades suficientes para garantir ganhos médios de até 

80g/dia, quando combinada com silagem de maniçoba, em dietas para caprinos. 
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ABSTRACT 
 
The present work aimed to evaluate the consumption, the digestibility of nutrients, the 

daily average weight gain, the nutriment conversion, as well as the weight and yield 

of carcass of goats being held in confinement during the final stage, receiving diets 

containing silage of manioc associated to different energy sources. 15 goats without 

defined racial standard, not castrated, with initial average life weight of 21,0 kg, were 

allocated in delineation in casual blocks, with three treatments and five repetitions. To 

determine the consumption and the coefficient of apparent digestibility of nutrients in 

the diets, a digestibility test was undertaken that consisted of 14 days of adaptation 

and five total excrement collections, being the diets composed by 54% bulky silage of 

manioc (Manihot pseudoglaziovii Pax. Et. K. Hoffman) and 46% concentrated 

energetic food: corn meal (Zea mays), scraped cassava (Manihot esculenta Crantz), 

enriched with 1.8% urea, and cactus forage meal (Opuntia ficus indica), enriched with 

1.1% urea. A confinement period of 63 days was used to determine the daily average 

weight gain, nutriment conversion, and weight and yield of carcass. During this phase 

of the experiment, the combination of silage and scraped cassava was excluded, in 

function of the intoxication possibility for acid cianidrico, potentates by the 

combination; detected in the digestibilidade period and the statistic delineation 

consisted of two treatments and eight repetitions. Higher consumption of DM, OM, 
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TC, EE and TDN was observed regarding the diets composed by silage and corn 

meal, as well as silage and cactus forage meal, presenting the latter also higher 

(P<0.05) consumption of NDF, ADF and CP. The type of energy source of the diet 

influenced the apparent digestibility coefficient of DM, OM, EE and TC, with higher 

values for the combination of silage and corn meal, in comparison to scraped 

cassava and cactus forage meal, which did not differ between each other (P>0.05). 

The apparent digestibility coefficient of CP, NDF and ADF was influenced by the 

energy source associated to the silage. As to the daily average weight gain, 

differences (P<0.05) were verified between the diets, with higher gains for the 

combination of silage and corn meal. The nutriment conversion of dry material, loss 

from cooling, and real performance was not influenced (P>0.05) by the energy 

source. There were differences (P<0.05) for weight at, yield of carcass (hot and cold), 

for loss from cooling and real performance among the diets. The Life weight at 

slaughter, weight and yield of carcass (hot and cold), were higher (P<0.05) for the 

diet composed by silage and corn meal. The relationship silage manioc (54%): 

concentrated scraped cassava 46%), it can cause intoxication problems, potency of 

production of acid cianidrico. Energetic sources corn meal and cactus forage meal, to 

be capable to nutritious in enough amount to guarantee medium of up to 80g/dia, 

when combined with silage manioc, in diets for goats. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Semi-Árido do Nordeste brasileiro é caracterizado por dois períodos do 

ano bem definidos: águas e seco. No período seco, a produção de forragem 

geralmente é pequena, reduzindo a capacidade de suporte das pastagens, 

conseqüentemente, a produtividade dos rebanhos existentes é baixa. Manejo 

incorreto do rebanho, a exemplo da não separação de animais jovens das demais 

categorias do rebanho, leva à concorrência pelo uso da forragem disponível, 

conduzindo ao retardamento do desenvolvimento corporal, elevação da taxa de 

mortalidade de animais jovens e idade tardia ao abate. Conseqüentemente, a 

disponibilidade de animais para abate é reduzida e irregular, no período de 

entressafra (VASCONCELOS et al., 2000). 

A vegetação nativa dos sertões nordestinos é rica em espécies forrageiras 

estratos, herbáceo, arbustivo e arbóreo. Estudos têm revelado que mais de 70% das 

espécies botânicas da Caatinga participam significativamente da composição da 

dieta dos ruminantes domésticos. Em termos de grupos de espécies botânicas, as 

gramíneas e dicotiledôneas herbáceas perfazem acima de 80% da dieta dos 

ruminantes, durante o período chuvoso. Porém, à medida que a estação seca 

progride, e aumenta a disponibilidade de folhas secas de árvores e arbustos, estas 

espécies tornam-se cada vez mais importantes na dieta, principalmente de caprinos. 

Estrategicamente, as espécies lenhosas são fundamentais no contexto de produção 

e disponibilidade de forragem no Semi-Árido brasileiro (ARAÚJO FILHO et al., 1995).  

Por já fazerem parte dos sistemas, as espécies nativas destacam-se pela 

alta resistência à seca, pelo alto nível protéico (>12%), e pelo fato de a maioria gerar 

outros produtos, como madeira e frutos. (ARAÚJO et al., 2001). 

GIULIETTI et al. (2004), chamaram atenção ao fato de que o potencial 

forrageiro das espécies nativas da Caatinga foi muito pouco estudado, tendo sido 

mais fácil importar espécies do que selecionar e melhorar as nativas. Há um certo 

consenso de que as gramíneas nativas são inferiores, em potencial produtivo, às 

africanas, mas os estudos científicos comparativos entre estas são escassos e 

nenhuma tentativa de melhoramento local foi desenvolvida até o momento.  
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Entre as diversas espécies, merecem destaque: a maniçoba (Manihot 

pseudoglaziovii Pax. Et. K. Hoffman), que é planta nativa da Caatinga, da família 

Euforbiácea, e encontrada nas diversas áreas que compõem o Semi-Árido brasileiro. 

Possui grande resistência à seca por apresentar, principalmente, um sistema de raiz 

tuberculado, bastante desenvolvido, onde acumula reservas. Pode ainda utilizar 

água e nutrientes das camadas mais profundas do solo, tanto para sobrevivência 

como para produção, podendo tornar-se uma forrageira lenhosa muito importante.  

A maniçoba (Manihot pseudoglaziovii Pax. Et. K. Hoffman) é heliófila, 

vegetando em áreas abertas e desenvolvendo-se na maioria dos solos, tanto 

calcários e bem drenados, como também naqueles pouco profundos e pedregosos 

das elevações e das chapadas.  

Na região Nordestina do Brasil, há um grande número de espécies que 

recebem o nome vulgar de maniçoba ou mandioca brava, sendo as principais: 

maniçoba do Ceará (Manihot glaziovii Muell Arg.), maniçoba do Piauí (M. 

piauhyensis Ule.) e maniçoba da Bahia (M. dichotoma Ule e M. caerulescens Pohl). 

Na área do Submédio do São Francisco predomina a espécie (M. pseudoglazovii 

Pax. Et. K. Hoffman). Além dos estados nordestinos, a maniçoba também é 

encontrada em áreas da região Centro-Oeste, até o Estado de Mato Grosso do Sul 

(SOARES, 1995). 

As plantas de maniçoba (Manihot pseudoglaziovii Pax. Et. K. Hoffman), 

como as demais plantas de gênero Manihot, são normalmente utilizadas como 

forragem verde pelos animais que pastejam livremente a Caatinga; entretanto, deve 

haver restrição ao seu uso sob esta forma, quando em pastejo exclusivo, devido à 

possibilidade de provocar intoxicação por apresentar em sua composição química 

quantidades variáveis de glicosídeos cianogênicos (linamarina e lotaustralina), que, 

ao serem hidrolisados mediante a ação da enzima linamarase endógena, originam o 

ácido cianídrico. (RAVINDRAN, 1993).  

A fenação ou a ensilagem é capaz de reduzir a concentração desse ácido 

indesejável. Nestas condições, o material desidratado ou ensilado está praticamente 

isento, ou com possibilidade bastante reduzida de formação de ácido cianídrico 

(SOARES, 1995). 
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BARROS et al. (1990), objetivando determinar o valor nutritivo da 

maniçoba para caprinos e ovinos, observaram os seguintes resultados relativos à 

composição química e valor energético do feno maniçoba (Manihot pseudoglaziovii 

Pax. Et. K. Hoffman): matéria seca=93,30%; nitrogênio total=1,92%; proteína 

bruta=12,00%; proteína digestível=5,25%; fibra em detergente neutro=58,60%; 

celulose=28,70% e energia digestível=2,00 MCal/kg. Esses autores concluíram que 

o feno de maniçoba apresenta boa palatabilidade para caprinos e ovinos, porém a 

digestibilidade é baixa (49,4%), provavelmente decorrente da alta concentração de 

lignina (17,1%); a digestibilidade de energia bruta foi considerada satisfatória 

(45,1%) e a proteína apresentou baixa degradabilidade (44,0%).  

Análises químicas e biológicas de amostras de folhas e ramos tenros 

normalmente apresentam valores (% na matéria seca) semelhantes aos que se 

seguem: proteína bruta=20,9%; extrato etéreo=8,3%; fibra bruta=13,9%; 

cinzas=6,9% e digestibilidade in vitro da matéria seca=62,3% (SALVIANO e 

CARVALHO FILHO, 1982). Com esta composição, a maniçoba (Manihot 

pseudoglaziovii Pax. Et. K. Hoffman) pode ser considerada uma forrageira de 

qualidade superior, quando comparada com outras forrageiras tropicais.  

Em função das características edafo-climáticas, a pecuária tem-se 

constituído, ao longo tempo, na atividade básica das populações rurais distribuídas 

nos 95 milhões de hectares da região semi-árida. As lavouras têm sido consideradas 

apenas como subcomponente na maioria dos sistemas de produção predominantes, 

em face de sua maior vulnerabilidade às limitações ambientais. O rebanho 

nordestino, embora expressivo, da ordem de 23,89 milhões de bovinos, 8,79 milhões 

de caprinos e 8,01 milhões de ovinos, apresenta baixos níveis de produtividade 

(IBGE, 2004).  

O rebanho caprino de corte do semi-árido apresenta níveis 

acentuadamente reduzidos de desempenho, condicionados pelo baixo nível 

tecnológico que caracteriza seus sistemas de produção. Este baixo desempenho 

zootécnico deve-se, principalmente, à forte dependência que os sistemas de 

produção têm da vegetação nativa da Caatinga, fonte alimentar básica, quando não 

única, do rebanho (GUIMARÃES FILHO et al., 2000). 
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Trabalhos realizados na Embrapa-Caprinos relataram que cabritos 

mantidos em pastagem nativa sem suplementação perderam peso (25g/animal dia); 

por outro lado, os animais confinados recebendo volumoso e concentrados 

indicaram ganhos de peso de 73g/animal dia, podendo-se afirmar que a terminação 

de cabritos em confinamento no Nordeste do Brasil pode ser utilizada para aumentar 

a oferta de carne e pele nos mercados interno e externo.  

Todavia, vale ressaltar que os ganhos foram obtidos em dietas com alto 

nível de concentrado e volumoso, ficando fora das reais condições da grande 

maioria dos nossos produtores. 

COUTO (2001) relatou que para o abastecimento do mercado interno o 

Brasil vem importando ovinos para o abate, carcaças e carnes desossadas, 

congeladas ou resfriadas. A importação de ovinos para o abate aumentou de 6,2 

toneladas em 1992 para 11,5 toneladas em 2000.  Por sua vez, a importação de 

carcaças de ovinos, frescas ou congeladas, com osso ou desossadas, aumentou de 

2,07 toneladas em 1992 para 8,21 toneladas no ano de 2000. 

Pode-se calcular que no ano de 2000 foram importados em torno de 

7,74540 carcaças de cordeiros de 30 kg cada. A tendência do mercado é de 

aumentar o consumo de carne fresca ou resfriada em substituição à carne 

congelada. Esta tendência do mercado consumidor favorece as regiões que têm 

maior presença no mercado durante maior número de meses do ano e, nos últimos 

anos, tem-se observado que o interesse pela carne de caprinos tem crescido muito, 

em função de algumas características favoráveis que ela apresenta.  

Nos últimos anos, algumas regiões brasileiras do Semi-Árido vêm 

passando por um grande processo de desenvolvimento de sua economia, associado  

à agricultura irrigada. O advento da irrigação, além de ter incorporado à economia 

regional áreas antes pouco produtivas, proporcionou novos empregos no campo, 

produziu mais alimentos e favoreceu o desenvolvimento de agroindústrias. Paralelo 

a esse crescimento, outros setores também se desenvolveram, um exemplo disso é 

a caprinoovinocultura. O crescimento dos centros urbanos veio indiretamente 

beneficiar o desenvolvimento dessa atividade em nível regional, fazendo com que 

houvesse um crescimento significativo no consumo de carne caprina e ovina, 
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principalmente através dos tradicionais restaurantes denominados “bodes assados” 

MOREIRA et al. (1998). 

Segundo VILELA (2002), esse crescimento ocorre pela superação do 

preconceito em relação às carnes de caprinos e ovinos, pelo aumento do 

conhecimento de suas qualidades nutricionais, pela melhoria da qualidade dos 

produtos ofertados, pelas mudanças no padrão de consumo e pelo esforço de 

produtores de instituições no sentido de conhecer, melhorar e divulgar as 

características próprias do seu produto.  

Todos esses aspectos favoráveis à caprinoovinocultura tenderão a 

enfraquecer se não for encontrada solução para o aumento do desfrute do rebanho, 

principalmente aos problemas creditados às deficiências nutricionais e sanitárias.  

O uso de alternativas alimentares como forma de suplementação 

nutricional desses animais, objetivando a melhoria dos índices de produtividade e, 

como conseqüência, a renda familiar dos produtores desse setor, faz-se necessário. 

Com a realização deste trabalho, objetivou-se avaliar a combinação da 

silagem de maniçoba a diferentes fontes energéticas em dietas para caprinos 

terminados em confinamento, tendo em vista o consumo e a digestibilidade aparente 

dos nutrientes, ganho de peso, conversão alimentar e as características de carcaça 

no Semi - Árido brasileiro. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Caracterização do Semi-Árido brasileiro 
 

O Semi-Árido brasileiro está limitado pelas latitudes 3o e 18o sul e 

longitudes 35o e 46o oeste de Greenwich, abrangendo parte dos estados do Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Norte 

Setentrional de Minas Gerais, totalizando uma área de 1.646,500 km2. O clima que 

predomina na região é do tipo BSh, caracterizado tropical seco, com evaporação 

excedendo a precipitação, estação chuvosa curta e de verão-outono bem definidos 

(ARAÚJO FILHO et al., 1995). 
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Segundo Sá et al. (2004), a geografia convencional divide o Nordeste 

brasileiro nas zonas Litorânea, Agreste e Sertão. Estas duas últimas formam, 

essencialmente, a região semi-árida, abrangendo 70% da área do Nordeste e 13% 

do Brasil. A área de domínio da Caatinga compreende 925.000 km2, ou seja, 55,60% 

do Nordeste brasileiro. Com base na interação entre vegetação e solo, a região pode 

ser dividida nas seguintes zonas: domínio da vegetação hiperxerófila (34,3%); 

domínio da vegetação hipoxerófila (43,2%); ilhas úmidas (9,0%); agreste e área de 

transição (13,4%). 

Botanicamente, a caatinga constitui-se de um complexo vegetal muito 

rico em espécies lenhosas e herbáceas, sendo as primeiras caducifólias e as últimas 

anuais, em sua grande maioria. 

Estudos têm revelado que acima de 70% das espécies botânicas da 

caatinga participam significativamente da composição da dieta dos ruminantes 

domésticos. Em termos de grupos de espécies botânicas, as gramíneas e 

dicotiledôneas herbáceas perfazem acima de 80% da dieta dos ruminantes, durante 

o período chuvoso.  

A sazonalidade de produção de forrageiras ao longo do ano, na região 

do Semi-Árido brasileiro, é uma das grandes variantes para a produção animal, 

levando a períodos de grande produção, seguida de escassez. Para evitar a falta de 

alimentos volumosos na época da seca, o planejamento para produção e 

conservação de forragens é proposto como ponto de partida para a estruturação dos 

sistemas produtivos sertanejos. Diante da diversificação de uso das alternativas 

forrageiras, as espécies de plantas da caatinga, a exemplo da maniçoba, destacam-

se contribuindo significativamente na composição da dieta dos animais. 

Programas que visem estabelecer formas de propagação, multiplicação 

e potencialização das alternativas forrageiras, com ênfase às espécies nativas, 

devem ajudar a resolver o problema da sustentabilidade de pecuária na região. 
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2.2 Maniçoba como potencial forrageiro 
 

A maniçoba (Manihot pseudoglaziovii Pax. Et. K. Hoffman) pode ser 

considerada como uma forrageira de alta palatabilidade, por ser bastante procurada 

pelos animais em pastejo, que sempre a consomem com avidez. Além da alta 

palatabilidade, possui elevados níveis de proteína bruta e também boa 

digestibilidade.  

Estudos efetuados pela EMBRAPA/Semi-Árido demonstraram que a 

maniçoba (Manihot pseudoglaziovii Pax. Et. K. Hoffman) pode ser considerada um 

recurso forrageiro de boa qualidade. Em áreas de cultivo com densidade elevada, 

utiliza-se o espaçamento de um metro entre linhas e um metro entre plantas (1,0 x 

1,0m), sendo a obtenção de uma produção anual média de forragem da ordem de 

4,0 a 5,0 t MS/ha. 

Esta produção geralmente é obtida através de dois cortes, sendo 

efetuados nos primeiros três meses após o início do período das chuvas e o 

segundo, dois a três meses após o primeiro corte, podendo-se tornar uma excelente 

alternativa alimentar na engorda de ovinos e caprinos, aumentando a eficiência 

produtiva desses animais (SALVIANO e CARVALHO FILHO, 1982; SOARES 1989, 

SALVIANO e NUNES, 1991; SOARES, 1995). 

VASCONCELOS (2000a) avaliou o feno de maniçoba, tendo observado 

teor de FDN de 48,05%, valor inferior aos 58,6 e 57,26% obtidos por BARROS et al. 

(1990) e SALVIANO et al. (1997), respectivamente.  

ARAÚJO et al. (2000) verificaram que nível crescente do feno de 

maniçoba incrementou o consumo de matéria seca (MS), carboidratos totais (CHOT) 

e fibra em detergente neutro (FDN) em g/dia, % PV e g/kg0,75. E não houve influência 

dos níveis de feno de maniçoba nos ganhos diários, que obtiveram médias gerais de 

44g/dia. 

SOUZA et al. (2004) avaliando a silagem de maniçoba emurchecida e 

fresca observou teores de matéria seca MS de 28,54 e 20,3%, e valores de pH e N-

NH3 de 4,35; 4,02 e 2,79; 2,23. 
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CASTRO et al. (2004) avaliando rações completas, observou que a 

inclusão do feno de maniçoba não interferiu no ganho de peso dos animais, podendo 

ser utilizado até 35% da ração, onde o ganho de peso/dia apresentou valores 

médios de 163,08 g/animal/dia.  

SOUZA et al. (2004) avaliando o efeito do emurchecimento sobre a 

cinética da degradação ruminal da MS, PB e FDN da silagem de maniçoba, com 

valores da fração solúvel da MS 32,50 e 28,89% e PB 44,55 e 32,05% fresca e 

emurchecida, respectivamente. Já MIRANDA et al. (2003) relatam valores da fração 

solúvel de 19,33% MS e 16,5% PB para feno de maniçoba.  

 

2.2.1 Fatores antinutricionais 

 

A maniçoba, como as demais plantas do gênero Manihot, apresenta 

propriedades tóxicas quando em pastejo exclusivo, devido ao ácido cianídrico livre 

que é liberado quando glicosídeos cianogênicos (linamarina e lotaustralina) são 

hidrolisados (RAVINDRAN, 1993). 

Este ácido é um produto tóxico e, dependendo da quantidade ingerida 

por um animal, acima de 2,4 mg de HCN/kg de peso vivo, pode causar distúrbios 

diversos (SOARES, 2000). 

O ácido cianídrico produz uma anóxia aguda dos tecidos porque 

bloqueia a cadeia respiratória ao nível da enzima citocromoxidase, impedindo 

aproveitamento do oxigênio. Os sintomas clínicos observados com grandes doses 

ingeridas de ácido cianídrico podem provocar a morte do animal em poucos 

segundos, com convulsões e parada respiratória. Doses menores causam 

respiração acelerada e mais profunda, taquicardia, mucosa visível de cor vermelho-

viva, depois cianóticas, sialorréia, tremores musculares, andar cambaleante a ponto 

de o animal cair, contrações tônicas e clônicas, decúbito, dispnéia cada vez mais 

acentuada e coma. Em alguns casos observa-se timpanismo com bolha dorsal e 

impedimento do reflexo de eructação e pela paralisia dos movimentos do rúmen 

TOKARNIA et al. (2000). 
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Segundo (VAN DER WALT, 1944), ainda não está claro até que ponto 

há intoxicação crônica por ácido cianídrico nos animais domésticos.  

De acordo com (STEYN, 1977), quando plantas cianogênicas são 

ingeridas em doses abaixo da letal, por períodos prolongados, as intoxicações 

crônicas podem ocorrer sob duas formas: na primeira, o sistema nervoso central 

seria afetado pela anóxia de longa duração; na segunda, haveria um efeito 

bocígeno, pois os glicosídeos cianogênicos são transformados no fígado em 

tiocianetos, menos tóxicos, que impedem a capacidade seletiva de absorção de iodo 

pela tireóide, provocando bócio. 

Segundo SOARES (2000), que por meio de avaliações no início e a cada 

29 dias, durante 174 dias, estimou o teor de ácido cianídrico livre em silagem de 

maniçoba, observou que, após término de estabilização da ensilagem, houve uma 

acentuada diminuição de ácido cianídrico que se originou no início, com uma 

redução de mais de 65%. Nas determinações posteriores, o teor do ácido manteve-

se decrescendo, até atingir aparente estabilização, com uma redução total de 78% 

em relação à primeira determinação. 

O desprendimento do ácido cianídrico livre é devido à ação de enzimas 

linamarase endógena, pela ocorrência de danos aos tecidos da planta ou ß- 

glicosidase, que está presente dentro do trato digestivo animal (RAVINDRAN, 1993). 

A linamarina perfaz 95% do total dos glicosídeos cianogênicos presentes 

em tecidos verdes de plantas do gênero Manihot (COCK, 1985; BALAGOPALAM et 

al., 1988); é grande importância o entendimento da cianogênese que ocorre nas 

células mesofílicas das folhas da maniçoba. A linamarina é sintetizada e 

armazenada nos vacúolos, sendo convertida em ácido cianídrico após a ruptura das 

células pela ação de enzimas (linamarase e hidroxinitrilo liase), que se encontram na 

parede celular (Mc MAHON J. M. et al., 1987). 

O ácido cianídrico (HCN) é excretado na urina na forma de tiocianatos.  

A conversão do cianeto em tiocianato ocorre em presença dos substratos tiosulfato e 

3-mercaptopiruvato e pela ação da enzima rodanase. Os substratos são derivados 

de aminoácidos sulfurosos (cisteína, cistina e metionina) (www. fao org/inpho/ 

vlibrary/10207e 10207E08. Acessado 16/07/00). 
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Segundo OLUMISE (1994), citado por CAVALCANTI e ARAÚJO (2000), 

animais monogástricos e ruminantes alimentados com plantas cianogênicas têm 

necessidade de suplemento de aminoácidos sulfurosos (cisteina, cistina e 

metionina), sendo o enxofre orgânico o suplemento nutricional que parece ser mais 

eficaz. 

 

2.3 Alternativas energéticas na suplementação de caprinos 
 

O amido é o principal componente energético dos grãos e raízes utilizados 

na alimentação de ruminantes. 

Na criação de ruminantes, a alimentação é responsável por grande parte 

dos custos (60 a 70%), sejam estes animais confinados ou criados extensivamente 

(MARTINS et al., 2000). Considerando-se que no Brasil é necessário elevar a oferta 

de produto de origem animal, urge aprimorar as etapas de produção. Isso faz com 

que os pecuaristas busquem alternativas alimentares mais baratas (MARQUES et 

al., 2000). 

SCHOEIAN (1999) destacou a energia como sendo o componente mais 

limitante nas dietas de caprinos e a proteína, o mais caro, sugerindo exigências de 

proteínas e NDT para as categorias cabritinho e cabrito desmamado como sendo de 

14,0, 68,0, 12,0 e 65,0%, respectivamente. 

É sabido que os grãos de sorgo (Sorghum vulgare Pres) são semelhantes 

aos do milho em sua composição e valor alimentar. Eles apresentam 70% de 

extratos não nitrogenados, são pobres em fibras e ricos em nutrientes digestíveis 

totais. Os grãos de sorgo possuem maiores valores de proteína bruta, cinzas e 

(EMA) energia metabolizável aparente do que o milho (HULAN e PROUDFOOT, 

1982; HIBBERD et al., 1982; ROONEY E PFLUGFELDER, 1986).  

O grão de sorgo apresenta composição química bromatológica média de 

MS 87,65%, MO 96,83%, PB 9,61%, EE 2,98%, MM 1,57%, CHOT 85,60%, FDN 

13,16%, Amido 62,91%, Lignina 1,34% e NDT 78,71% (VALADARES FILHO et al., 

2001). 
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O Arroz (Oryza sativa) e trigo (Triticum aestivum) são essencialmente 

destinados ao consumo humano, no entanto, ambos ao serem processados a fim de 

torná-los aptos ao consumo, proporcionam subprodutos que tomam destino 

alimentar-animal. Do arroz, cerca de 20% do volume é constituído de subprodutos 

(farelos e quireras); do trigo, cerca de 15% do volume do grão trigo constituirão os 

subprodutos triguilho e farelo de trigo. O Sorgo (Sorghum vulgare Pres), por outro 

lado, praticamente não sofre processos de industrialização; em princípio, seu 

consumo é eminente animal (LIMA, et al., 2001).  

O farelo de arroz e farelo de trigo apresentam uma composição química e 

bromatológica média de MS 88,07%, MO 89,89%, PB 14,41%, EE 16,13%, CHOT 

61,28%, FDN 34,65%, CNF 24,51%, FDA 15,96% e NDT 79,50% e MS 87,91%, MO 

92,93%, PB 16,79%, EE 3,56%, CHOT 73,73%, FDN 44,48%, CNF 30,82%, FDA 

13,75% e NDT 72,74%, respectivamente (VALADARES FILHO et al., 2001). 

 

2.3.1 Grão de milho moído 

 

O milho (Zea mays) é o cereal mais utilizado como alimento energético, 

apresentando um valor médio de nutrientes digestíveis totais (NDT) em torno de 

80% e cerca 3.400 KCal de energia metabolizável. O elevado teor de energia deve-

se ao fato de grão de milho apresentar níveis elevados de extrativo não nitrogenado, 

essencialmente o amido; gordura é elevada que qualquer outro cereal, é pobre em 

fibra bruta e altamente digestível, resultando em melhor conversão alimentar.  

Quando usado na alimentação animal, o milho precisa ser suplementado 

com fontes protéicas, pois por excelência é um alimento energético. Com relação 

aos minerais apresenta baixos níveis de cálcio 0,02% e valores médios de fósforo 

0,25%. Em relação às vitaminas é excelente fonte de caroteno ou provitamina A, 

porém são deficientes em vitamina D e E.  

O teor de gordura oscila entre 3,0 e 6,0%, rica em ácidos graxos 

insaturados. O teor proteína bruta é variável e oscila entre 8,0 e 13,0%, com média 

de 9,0%. (ANDRIGUETO et al.,1982). 
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O grão de milho moído apresenta uma composição química bromatológica 

média de MS 91,0%, MO 98,40%, PB 9,82%, EE 4, 99, MM 1,68%, CHOT 84,58% , 

FDN20, 73%, CNF 64,9%, FDA 4,46% Lignina 0,37% e NDT 86,40%. (VALADARES 

FILHO et al., 2001). 

 

2.3.2 Raspa de mandioca 

 

A mandioca (Manihot sculenta craz) é uma cultura de origem brasileira, 

cultivada em todo o país, destacando-se o Nordeste como a maior região produtora 

com média, no período de 1994 a 1998, de 49,3 % da área cultivada e 38,9 % da 

produção (CALVALCANTI, 2000b).  

A mandioca (Manihot sculenta craz) é uma das plantas mais eficientes 

fotossinteticamente que se conhece. É rica em carboidratos, apresentando nas suas 

raízes teores variando de 20 a 45% de amido e 5% de açúcares redutores. Na 

matéria seca, o teor de amido pode variar de 76,20 a 91,39% (MENEZES, 1980; 

ZEOULA, et al. 1999; CALDAS NETO, 2000). 

A mandioca e seus resíduos podem ser fonte alternativa de energia, ao 

uso do milho ou outros grãos nobres que normalmente fazem parte da dieta humana 

e de animais não ruminantes, apresentando esses últimos melhor conversão 

alimentar, o que favorece a utilização desse tipo de alimento (CALDAS NETO et al., 

2000).  

Raspas de mandioca são pedaços ou fragmentos secos de raízes de 

mandioca. Por este nome também são conhecidas as cascas secas resultantes do 

descascamento das raízes para produção de farinha de mesa. (CAVALCANTI, 

2000). 

A viabilidade econômica da utilização da raspa depende do preço entre 

raspa e o cereal mais usado na ração que, no nosso caso, é o milho. O valor de 

mercado da raspa corresponde a 80% do valor do milho e 85% do valor do sorgo, 

pois, com essa relação de preço, é possível a produção de ração com custo e 

eficiência semelhantes.  
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Portanto, o uso de raspa é recomendado quando o seu preço de aquisição 

ou seu custo de produção for inferior a 80% do valor do milho (CAVALCANTI, 2000). 

MULLER et al. (1975), citados por PEREIRA (1987), afirmaram que o 

valor calórico da farinha de mandioca e a digestibilidade do amido da mandioca são 

relativamente elevados, em comparação com os dos cereais, ocorrendo o inverso 

com os conteúdos protéicos e vitamínicos, que são baixos. 

A digestibilidade da matéria seca da mandioca e de seus subprodutos 

tem apresentado valores semelhantes aos do milho (CALDAS NETO, 2000).  

 

2.3.3 Farelo de palma 

 

Segundo FARIAS et al. (1984), a palma forrageira (Opuntia - ficus indica 

Mill) constitui um alimento volumoso suculento de grande importância para os 

rebanhos, notadamente nos períodos de prolongadas “secas”, pois fornece alimento 

verde e contribui no atendimento de grande parte das necessidades de água para os 

animais. 

GOMES et al. (1999) afirmam que a principal qualidade nutritiva da palma 

é sua riqueza em energia, porque apesar de ter 90,0% de água em sua constituição, 

sua matéria seca apresenta teores de carboidratos da ordem de 70,0%, e 

digestibilidade da matéria seca de 62,0% e 72,0% para extrato não nitrogenado. 

VERAS et al. (2002) observou composição química de dietas 

experimentais, onde o farelo de palma surge em substituição ao milho apresentando 

teores médios MS 83,17%, MO 93,46%, PB 15,26%, CHOT 76,33%, EE 1,82%, FDN 

55,03%, FDA 34,72%. 

WANDERLEY et al. (2002) observou os teores médios de MS 12,63%, MO 

93,41%, PB 4,45%, FDN 26,17%, FDA 20,05%, CHOT 87,96%, CNF 61,79%, EE 

0,84% da palma forrageira em substituição à silagem de sorgo na alimentação de 

vacas leiteiras. 

BATISTA et al. (2002) observou conteúdos médios de MS 134g kg/MS, 

cinzas 167,66g kg/MS, extrato etéreo 19,33 g kg/MS, FDN 278g kg/MS, FDA 

178,33g kg/MS, Lignina 15g kg/MS, Amido 128,66g kg/MS, CHOT 751g kg/MS, CNE 
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479g kg/MS, Proteína solúvel 572,33g kg/MS, Proteína verdadeira total 511g kg/MS  

sobre variedades de palma forrageira.  

A palma não deve constituir o único alimento oferecido aos animais, o que 

comumente causa distúrbios digestivos (diarréia) provocado pelo excessivo 

conteúdo de água e baixo teor de fibras desta forrageira, com diminuição do 

consumo e da eficiência de utilização de nutrientes (CARVALHO FILHO e 

LANGUIDEY, 1997). 

Na forma semidesidratada, com 25,0% de matéria seca, a palma pode 

constituir-se no único alimento em dietas de ruminantes, sem ocorrência de 

distúrbios digestivos (CARVALHO FILHO e LANGUIDEY, 1997). 

RAMOS (1998) ou ainda a possibilidade da desidratação da palma ao 

nível de 90% de matéria seca, para reduzir o custo de transporte a longas distâncias 

e armazenagem por maior período, sendo que, nesta forma, tem sido utilizado na 

confecção de rações e sais proteinados (misturas múltiplas), como fonte de energia 

em substituição ao milho. 

 

2.4 Consumo 
 

O consumo é dentre os fatores mais importantes, o que influencia o 

desempenho animal e, provavelmente, o de avaliação mais complicada, pois, 

segundo MERTENS (1992), é influenciado por vários fatores tais como o animal, o 

alimento, as condições de alimentação e o ambiente. 

O consumo de silagem é, em geral, mais baixo que aqueles observados 

para outros volumosos, como feno e pastos; isso é atribuído aos produtos da 

fermentação, ácidos graxos voláteis e fatores como a mudança na estrutura física do 

material ensilado, hidrólise da proteína na forma de amônia e redução do pH 

(MINSON, 1990). 

NUATT et al. (1980), citados por RESENDE, (1994), utilizando dietas de 

baixa qualidade, observaram que a ingestão de matéria seca (MS) aumenta com o 

incremento da capacidade do rúmen dos animais. Entretanto, não encontraram tal 

relação em dietas de alta qualidade, visto que animais maiores têm mais capacidade 
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de ingestão de dietas de baixa qualidade. Adicionalmente, pode-se argumentar que 

a ingestão alimentar é também controlada pela habilidade do animal em reduzir o 

volume do alimento por meio da ruminação, com redução do comprimento da 

partícula, facilitando a passagem do alimento pelo trato digestivo. 

Para rações ricas em concentrado, cujo teor de fibra detergente neutro 

(FDN) está abaixo de 25% e a digestibilidade acima de 66%, o consumo será menor 

quanto mais digestivo for o alimento, enquanto em rações de baixa qualidade, com 

teor de fibra em detergente neutro (FDN) acima de 75% o consumo será maior 

quanto maior for a digestibilidade aparente do alimento (MERTENS, 1994). 

BARROS et al. (1990), relataram que entre caprinos e ovinos, não ocorre 

diferença para consumo de matéria seca (MS) em dieta exclusiva de feno de 

maniçoba. Os consumos de matéria seca (MS) de 99,3 e 97,69 g/kg0,75 , 

respectivamente,. estes valores são superiores em 20 pontos percentuais aos 

referidos por (BARROS et al., 1997) avaliando o consumo de cunhã (Clitoria 

ternatea), mata pasto (Cassia uniflora) e juazeiro (Zizyphus joazeiro) e por ARAÚJO 

& VIERA (1987) para orelha de onça (Macrophlium martii) e camaratuba (Cratilia 

mollis). 

Mc CAMMON-FELDMAN et al. (1981) e LU (1988) relataram dados de 

estudos de pesquisa que a ingestão de matéria seca em caprinos varia de 1,5 a 

5,2% PV. 

ARAÚJO et al. (1996), em ensaio com ovinos, avaliaram o consumo 

voluntário do feno de maniçoba e verificaram consumos de matéria seca (MS) e 

nutrientes digestíveis totais (NDT) de 75,81 e 48,13 g/kg 0,75, respectivamente. 

ARAÚJO et al. (2000) verificaram que níveis crescentes do feno de 

maniçoba incrementaram o consumo de matéria seca (MS), carboidratos totais 

(CHOT) e fibra em detergente neutro (FDN) em g/dia, %PV e g/kg0,75.  

 
2.5 Digestibilidade aparente 
 

A digestibilidade do alimento é, basicamente, sua capacidade de permitir 

que o animal utilize, em maior ou menor escala, seus nutrientes. Essa capacidade é 
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expressa pelo coeficiente de digestibilidade aparente do nutriente, sendo uma 

característica do alimento e não do animal (COELHO DA SILVA e LEÃO, 1979), 

devendo ser respeitadas as diferenças entre ruminantes e monogástricos. 

A alta digestibilidade da matéria seca registrada para caprino comparado 

com ovinos foi encontrada por DEVENDRA (1978), TRUNG e DEVENDRA (1987), 

MORAND-FEHR (1989) e TISSERAND et al. (1991), que pode estar relacionado à 

digestão de alimentos de baixa qualidade mais eficiente em caprinos que outros 

ruminantes.  

Entretanto, HUSTON (1988) relata que caprinos alimentados ad libitum 

em confinamento, apresentaram menor digestibilidade da matéria seca em relação a 

ovinos, mas, quando têm acesso ao pasto, o caprino seleciona entre partes da 

planta as que apresentam mesma digestibilidade da matéria seca em relação aos 

ovinos. 

Logo, a digestão é um processo de conversão de macromoléculas do 

alimento para compostos simples que podem ser absorvidos a partir do trato 

gastrintestinal. Assim, medidas de digestibilidade têm contribuído, significativamente, 

para o desenvolvimento de sistemas a fim de se descrever o valor nutritivo dos 

alimentos (VAN SOEST, 1994). 

O balanço da digestão do rúmen é determinado fundamentalmente pela 

degradabilidade potencial dos substratos e pelo tempo de permanência no rúmen. 

Estes dois processos são influenciados pela dieta. Maior tempo de permanência 

supõe, em princípio, aumento da digestão. Porém, os alimentos ou componentes do 

alimento mais rapidamente degradados são também menos dependentes da 

velocidade de trânsito no rúmen, o mesmo ocorrendo com os alimentos ou 

componentes menos digestíveis. Como conseqüência, os alimentos cuja digestão 

ruminal é mais dependente do tempo de permanência são aqueles que, contendo 

uma elevada proporção de fração potencialmente degradável, se degradam a uma 

velocidade intermediária (ORSKOV, 1986; OWENS e GOESTSCH, 1986). 

ARAÚJO et al. (2000) observou coeficientes de digestibilidade aparente 

médio para MS (63,64%), MO (68,88%), PB (61,44%), EE (58,34%), FDN (49,18%) 
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e CHOT (57,88%) com diferentes níveis de feno de maniçoba na alimentação de 

ovinos. 

GONZAGA NETO (2001) trabalham com dietas com níveis diferentes de 

feno de catingueira em ovinos e bovinos observou coeficientes de digestibilidade 

aparente médios para MS (49,43%), MO (51,06), PB (64,34%), EE (33,3) e EB 

(44,73%). 

VASCONCELOS (1997) analisaram o valor nutritivo de algumas 

leguminosas nativas do Nordeste e encontraram 68,96 e 28,71% de degradabilidade 

potencial e fração solúvel, respectivamente, da matéria seca da catingueira.  

ARAÚJO FILHO et al. (1998), avaliando quatro espécies da caatinga 

catingueira, mororó, pau branco e sabiá, na fenofase de frutificação, encontraram 

coeficientes de digestibilidade in vitro de 50,4; 55,9; 21,9 e 16,7%, respectivamente. 

BARROS et al. (1997) em uma vasta revisão sobre o assunto, citam 

diferentes coeficientes de digestibilidade aparente para árvores e arbustos que 

variaram de 39,9 a 73,5%; 41,9 a 62,45 e 27,9 a 51,7, respectivamente, para MS, 

PB e FDN. Esta variabilidade entre dietas pode ser considerada normal, visto que a 

digestibilidade é uma característica própria de cada alimento.  

A fibra tem um papel importante na (1) digestibilidade do alimento, (2) 

otimização da fermentação ruminal e (3) regulação do consumo. A fibra em 

detergente neutro (FDN) separa os alimentos em uma fração solúvel que é quase 

completamente digerida e uma fração fibrosa que varia em digestibilidade, 

dependendo da composição e estrutura da lignina e carboidratos (MERTENS, 1992). 

SOUZA et al. 2004 observaram o feito do emurchecimento sobre a 

composição química e degradabilidade da silagem de maniçoba, onde a fração 

solúvel da MS 32, 50, 28,89% é potencialmente degradável 37, 12, 37,83% fresca e 

emurchecida, respectivamente, proporcionando frações às silagens menor fração 

não degradável. 

CASTRO et al. (2004) observaram médias para coeficiente de 

digestibilidade de MS (56,69%), PB (55,93%), FDN (43,97%), FDA (53,88%) e 

CHOT (60,82%) em dietas, contendo 20 e 40% de feno de maniçoba apresentaram 

coeficientes de digestibilidade acima de 65%. 
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2.6 Desempenho animal 
 

A habilidade de ganho de peso de animais em confinamento é 

influenciada pelo nível nutricional a que são submetidos (EUCLIDES et al., 1994). 

Entretanto, a melhoria do nível nutricional pode proporcionar o aumento do custo da 

alimentação o que, às vezes, pode reduzir a rentabilidade, principalmente quando os 

animais não possuem potencial para altos ganhos de peso. Assim sendo, o 

consumo, a conversão alimentar, o ganho de peso e o rendimento da carcaça são 

importantes parâmetros na avaliação do desempenho animal. 

FIGUEIRÓ (1989) descreve que a idade de abate dos cordeiros deve ser 

entre 90 e 100dias, com peso vivo de 25 a 30 kg ao abate. Para satisfazer o 

consumidor, OSÓRIO et al. (1998) descrevem que existe um peso ótimo para 

sacrifício dos animais, em que a proporção de músculo é máxima, a de osso, 

mínima, e a gordura, suficiente para proporcionar à carcaça as propriedades de 

conservação e à carne, suas propriedades sensórias exigidas.  

JULIÁN et al. (1998) encontraram ganhos médios diários de 0,104 kg 

para cordeiras de 9-10 meses de idade, suplementadas em pastagem natural com 

1,3% do peso vivo com farelo de trigo. 

Suplementando borregos desmamados peso vivo médio de 20,0 kg, com 

concentrado (16% PB e 70% NDT) na proporção de 1% PV, em pastagem de 

Cynodon spp. cv. Tifton – 85 (10,57% PB), OLIVEIRA et al. (2001) observaram 

ganhos médios diários de peso de 0,133 kg dos 99 aos 178 dias de idade. 

PÉREZ et al. (1998) observou conversão alimentar e ganho de peso vivo 

médio diário de ovinos da raça Santa Inês e Bergamácia, terminados em 

confinamento com dietas de dejetos de suínos na forma de “biju”, de valor médio de 

6,15 CA e 212 g/dia para ganho de peso vivo médio diário. 

MENEZES et al. (2004) observou em fêmeas Saanen ganho de peso 

médio diário 97,70g/dia e conversão alimentar de 10,42 a 32,33. 

Em dietas para caprinos em crescimento, BUENO et al. (2000) observou 

ganhos de peso médio diário entre 96,6 a 58,3 g/dia e conversão alimentar de 10,3 a 

7,0. 
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A valorização da carcaça depende, entre outros fatores, da relação peso 

vivo/ idade de abate, onde se buscam maiores pesos e a menores idades (SILVA 

SOBRINHO, 2001). 

A espécie caprina apresenta rendimento de carcaça quente variando de 

41 a 57% (STANFORD et al., 1995; EL KHIDIR et al., 1998; BUENO et al. 1999; 

OMAN et al. 1999; SCHOENIAN, 1999; PINKERTON, 2001) e rendimento de 

carcaça fria (ou comercial) variando de 38 a 51% (TIMBÓ, 1995; EL KHIDIR et al., 

1998; BUENO et al., 1999; YAMAMOTO et al., 2000; PINKERTON, 2001; ZUNDT et 

al., 2001). Essas variações são influenciadas por fatores como raça, peso ao abate, 

sexo, sistema de criação, raças voltadas para a produção de carne apresentam 

melhor conformação da carcaça, pelo desenvolvimento e perfil das massas 

musculares, e adequada quantidade e distribuição da gordura da cobertura. 

Novilhos alimentados com feno de capim buffel exclusivo mantiveram o 

peso, entretanto, quando suplementados com feno de maniçoba, apresentaram 

ganhos de peso superiores a 700g/cabeça dia (SALVIANO e NUNES, 1991). 

ARAÚJO et al. (2000) verificaram que não houve influência (P> 0,05) dos 

níveis de feno de maniçoba nos ganhos de peso vivo de carneiros aos 28, 56 e 84 

dias, com média geral de 44,0g/dia.  

A resposta animal à adição de concentrado, entretanto, é não linear. 

Desta forma, o ponto ótimo de concentrado na ração é variável e tem como fatores 

determinantes sexo, raça e idade do animal, qualidade do volumoso e do 

concentrado, entre outros (PRESTON E WILLIS, 1882), citados por FEIJÓ et al. 

(1996). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Para realização deste trabalho foram executados dois experimentos. O 

primeiro analisar consumo e digestibilidade in vivo de nutrientes de dietas, contendo 

como volumoso exclusivo a silagem de maniçoba (Manihot pseudoglaziovii Pax. Et. 

K. Hoffman), com diferentes fontes energéticas: grão de milho moído, raspa de 
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mandioca e farelo de palma. A relação volumosa: concentrado foi de 54:46, com 

base na matéria seca.  

O segundo experimento foi analisar o ganho de peso, conversão 

alimentar e os pesos, os rendimentos de carcaças de caprinos: (peso vivo ao abate 

(PVA), carcaça quente (PCQ) e rendimento de carcaça quente (RCQ), carcaça fria 

(PCF), rendimento de carcaça fria (RCF), rendimento verdadeiro (RV) e perda ao 

resfriamento (PR), consumo de matéria seca). 

Em função do problema de intoxicação dos animais com o uso da dieta 

54% de silagem de maniçoba e 46% raspa de mandioca, a qual potencializou a 

produção de ácido cianídrico, trabalhou-se com apenas duas dietas do experimento 

I. 

 

3.1 Experimento I-Consumo e digestibilidade aparente 
 

3.1.1 Local 

 

O experimento foi realizado em julho de 2004, Campo Experimental da 

Caatinga da Embrapa Semi-Árido, em Petrolina – PE, situada às margens da BR 

428, Km 152 da rodovia Petrolina – Lagoa Grande, PE, a uma latitude de 09o 09” S, 

longitude de 40o 22” W, altitude de 365,5 m, média pluviométrica anual de 570 mm, 

com temperaturas máxima e mínimas médias anuais de 32,46 e 20,87oC, 

respectivamente. 

 

3.1.2 Animais 

 

Foram utilizados 15 caprinos sem padrão racial definido, oriundos de 

sistemas extensivos de produção em Caatinga. Os animais, todos machos, inteiros, 

com dentição de leite foram identificados com brincos numerados, vacinados contra 

clostridioses e submetidos a um controle sistemático de endo e ectoparasitos. Os 

caprinos foram pesados no início e no final do experimento, apresentando peso vivo 

médio de 21,0 kg. 



 

 29

As unidades experimentais (os animais) foram sorteadas para os 

tratamentos e alojadas em baias, equipadas com cochos, saleiros e bebedouros, 

onde permaneceram por dezenove dias. As baias passaram por limpezas diárias, 

para melhor higienização. 

 

3.1.3 Dietas/tratamentos 

 

Foram avaliadas três dietas isoprotéicas, formuladas com base nas 

exigências nutricionais para caprinos com 30,0 kg de peso vivo e ganho de peso 

diário esperado de 100g, segundo NRC (1981), para um consumo 1340,00 g do 

peso vivo de matéria seca (MS) e teores de 102,0 g de proteína bruta (PB) e 743,0 g 

de nutrientes digestíveis totais (NDT) da dieta. 

As dietas experimentais consistiram de 54% de volumoso, composto de 

silagem de maniçoba (Manihot pseudoglaziovii Pax. Et. K. Hoffman), que participou 

em 54% de cada dieta combinada e 46% de concentrados energéticos: grão de 

milho moído (Zea mays), raspa de mandioca (Manihot esculenta Crantz) enriquecida 

com 1,8% de uréia e farelo de palma (Opuntia ficus indica) cv. Gigante enriquecido 

com 1,1% de uréia. A composição química bromatológica dos ingredientes utilizados 

na formulação das dietas experimentais encontra-se na Tabela 1. 

A silagem de maniçoba foi preparada no Campo Experimental da 

Caatinga da Embrapa Semi-Árido, com material na fase inicial de frutificação, sendo 

composto por folhas e ramos finos. 

O grão de milho foi obtido no escritório de negócios tecnológicos da 

Embrapa e moídos no Campo Experimental da Caatinga da Embrapa Semi-Árido. 

A raspa de mandioca e o farelo de palma foram produzidos no C E C e 

triturados para melhor mistura com uréia, nos níveis de 1,8% e 1,1%, 

respectivamente.  

Na Tabela 1, observa-se a composição química bromatológica dos 

ingredientes das dietas experimentais. 
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Tabela 1 – Teor de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), matéria mineral (MM), 
proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em 
detergente ácido (FDA), lignina (LIG) e carboidratos totais (CHOT) e digestibilidade 
in vitro da matéria seca (DIVMS) dos ingredientes das dietas. 
 
Nutrientes Ingredientes 
 Silagem 

maniçoba 
Grão de 

milho moído 
Raspa de 
mandioca* 

Farelo de 
palma** 

MS (%) 26,66 86,40 80,90 85,89 
MO  91,23 97,11 96,10 82,24 
MM  8,77 2,89 3,90 17,76 
PB  20,42 8,46 8,19 8,51 
EE  3,27 4,97 0,96 0,99 
FDN  69,35 33,71 29,29 40,90 
FDA  53,09 16,57 24,05 31,87 
LIG  10,80 0,61 2,05 3,88 
CHOT  67,54 83,68 86,95 72,74 
DIVMS  39,68 66,79 63,26 62,28 
* enriquecida com 1,8 de uréia. ** enriquecido com 1,1% de uréia. 
 

Na Tabela 2, observa-se a composição química bromatológica das 

dietas experimentais. 
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Tabela 2 - Teor de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), matéria mineral (MM), 
proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em 
detergente ácido (FDA), lignina (LIG) e carboidratos totais (CHOT), digestibilidade in 
vitro da matéria seca (DIVMS), nutrientes digestíveis totais (NDT) e carboidratos não 
fibrosos das dietas. 
 
Nutrientes Dietas 
 54% Silagem + 46% 

Grão de milho moído 
54% Silagem + 46% 
Raspa de mandioca* 

54% Silagem + 46% 
Farelo de palma** 

MS (%) 54,13 51,60 53,89 
MO  93,93 93,46 87,09 
MM  6,05 6,52 12,89 
PB  14,89 14,78 14,93 
EE  4,04 2,20 2,21 
FDN  52,94 50,91 56,25 
FDA  36,28 39,72 43,32 
LIG  6,11 6,77 7,61 
CHOT  74,96 76,46 69,93 
DIVMS  52,14 50,51 50,06 
NDT  72,45 65,10 58,13 
CNF 22,02 25,55 13,68 
* enriquecida com 1,8 de uréia. ** enriquecido com 1,1% de uréia. 
 

3.1.4 Delineamento experimental 

 

O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados com três 

tratamentos e cinco repetições por tratamento, utilizando-se o seguinte modelo 

estatístico: 

 

Yij = µ + Tij + ζij, em que 

 

Yij = variável dependente 

µ = média geral das observações 

Tij = efeito da dieta 

ζij = erro experimental associado à observação 
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Os dados foram interpretados por meio de análises de variância e a 

comparação de médias pelo teste de Duncan, ao nível de 5% de probabilidade, 

utilizando o SAS (1989). 

 

3.1.5 Período de adaptação e período de coleta 

 

O experimento teve duração de 19 dias, constituído de período de 

adaptação e período de coleta.  

O período de adaptação teve duração de 14 dias com o intuito de 

adaptar os animais às novas condições de ambiente, manejo e alimentação, como 

também proporcionar uma excreção total do resíduo da alimentação anterior. Nesta 

fase os animais receberam água e sal mineral à vontade. 

A partir do segundo dia desta fase, começou-se a fazer o ajuste da 

oferta diária, de modo a proporcionar, inicialmente, 30% de sobras e, no final desta 

fase, apenas 20% de sobras para todos os animais. 

O período de coleta teve duração de cinco dias e compreendeu a coleta 

total de fezes, bem como a amostragem diária do material ofertado e das sobras. 

Diariamente, as dietas experimentais foram pesadas com base no 

consumo do dia anterior, acrescidas de 20% quando necessário, sendo fornecidas 

em duas porções diárias, às oito e, às quatorze horas. 

A coleta das fezes foi efetuada duas vezes ao dia, por volta das oito e 

das quatorze horas e, para as sobras, uma vez por dia, às oito horas, as quais foram 

posteriormente levadas em isopor para acondicionamento em “freezer”, com 

temperatura entre - 5 e 10 oC, no Laboratório de Nutrição Animal da Embrapa Semi-

Árido, para posteriores análises. As análises de matéria seca (MS), matéria orgânica 

(MO), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), fibra detergente neutro (FDN), fibra 

em detergente ácido (FDA), lignina (LIG), digestibilidade in vitro da matéria seca 

(DIVMS) e extrato etéreo (EE), foram realizadas segundo metodologias descritas por 

SILVA e QUEIROZ (2002). 

Os carboidratos totais (CHOT), conforme a equação: 100 – (%PB + %EE 

+ %MM) descrita por recomendações de SNIFFEN et al. (1992). 
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Os teores de NDT foram obtidos pela relação entre os consumos de 

NDT e MS segundo VÉRAS et al. (2000). 

Os consumos de MS, MO, PB, EE, FDN, FDA e CHOT foram calculados 

pela diferença entre a oferta e as sobras, com base na matéria seca (105o C) e 

expresso em gramas por dia (g/dia), gramas por unidade de tamanho metabólico 

(g/kg0,75) e percentagem do peso vivo (%PV).  

Para determinação do consumo de nutrientes digestíveis totais (CNDT), 

empregou-se a fórmula proposta por SNIFFEN et al. (1992), CNDT = (CPB – PBf) + 

2,25(cEE - EEf) + (cCHO - CHOf), em que cPB, cEE e cCHO significam, 

respectivamente, consumo de PB, EE e CHO, enquanto PBf, EEf e CHOf. Significam 

excreções de PB, EE, e CHO. O coeficiente de digestibilidade aparente dos 

nutrientes das dietas foi obtido de acordo com o método convencional de coleta de 

fezes, em sacolas especiais de lona, durante cinco dias. Os coeficientes de 

digestibilidade da MS, MO, PB, FDN, FDA, EE e CHOT foram calculados pela 

diferença entre o ingerido e o excretado nas fezes, com base na matéria seca.  

 

A fórmula utilizada foi a seguinte: 

 

Coeficiente de digestibilidade aparente (%) = [ingerido (g) – excretado (g)] x 100 

                                                                                    Ingerido (g) 

 

3.2 Experimento II-Desempenho animal 
 

3.2.1 Local 

 

O experimento foi realizado no período de julho a setembro de 2004, no 

Laboratório de Produção Animal da Embrapa Semi-Árido, em Petrolina – PE, 

conforme descrito no experimento I. 
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3.2.2 Animais 

 

Foram utilizados dezesseis caprinos (unidades experimentais), machos, 

sem padrão racial definido, não castrados, com aproximadamente um ano de idade 

e peso vivo médio inicial de 24,5kg, que foram identificados com brincos numerados, 

vacinados contra clostridioses submetidos a um controle sistemático de endo-

ectoparasitas e sorteados para os tratamentos e alojados em baias, equipadas com 

cochos, bebedouros e saleiros, onde permaneceram por sessenta e três dias. As 

baias passaram por limpezas diárias, para melhor higienização. 

 

3.2.3 Dietas/tratamentos 

 

A dieta composta de silagem de maniçoba e raspa mandioca foi excluída 

do experimento, pois na relação 54%:46% potencializou produção de ácido 

cianídrico, onde animais apresentaram sintomas de intoxicação. 

As dietas consistiam de silagem de maniçoba (Manihot pseudoglaziovii 

Pax. Et. K. Hoffman) associada ao grão de milho moído (Zea mays) ou ao farelo de 

palma (Opuntia ficus indica) cv. Gigante, enriquecida com 1,1% de uréia, em uma 

relação de 54% : 46%, cujos teores médios dos nutrientes são mostrados na Tabela 

2. 

Os ingredientes foram processados e obtidos conforme descrição 

anterior no experimento I. 

 

3.2.4 – Delineamento experimental 

 

O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados com dois 

tratamentos e oito repetições por tratamento, utilizando-se o seguinte modelo 

estatístico: 

 

Yij = µ + Tij + ζij, em que 

Yij = variável dependente 
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µ = média geral das observações 

Tij = efeito da dieta 

ζij = erro experimental associado à observação 

 

As análises estatísticas das variáveis estudadas foram interpretadas por 

análise de variância e a comparação de médias pelo teste de Duncan, utilizando o 

SAS (1989). 

 

3.2.5 Período de adaptação e período de coleta 

 

O experimento teve duração de 63 dias, com sete dias de adaptação. As 

dietas foram fornecidas diariamente ad libitum, divididas em duas porções, às 8 e às 

14 horas, durante todo o período experimental, ajustando-se uma sobra diária de, 

aproximadamente, 20% do oferecido por animal.  

Foi realizada uma amostragem semanal das dietas fornecidas das 

sobras, para posteriores análises. 

Os animais foram pesados no início do experimento e semanalmente 

para obtenção do ganho de peso médio diário. Foram feitas anotações diárias tanto 

da quantidade de ração fornecida quanto das sobras para cada animal, para se 

determinar o consumo total de matéria seca (MS). 

Após o encerramento do período de desempenho, todos os animais 

foram submetidos a jejum de sólidos de 24 horas e líquidos de 12 horas; em 

seguida, pesados para a determinação do peso vivo ao abate (PVA) e 

imediatamente abatidos. 

Após o sacrifício dos animais, as carcaças foram limpas e evisceradas, 

obtendo-se o peso da carcaça quente (PCQ) e o conteúdo gastrointestinal.  

O peso de corpo vazio (PCV) foi obtido por meio da diferença entre peso 

vivo ao abate (PVA) e conteúdo gastrintestinal. Determinou-se também o rendimento 

da carcaça quente RCQ% = (PCQ/PVA) x 100. 
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Posteriormente, as carcaças foram levadas para câmara de refrigeração, 

permanecendo penduradas pela articulação tarso – metarsiana em ganchos 

próprios, distanciados 20cm, por 24 horas a 5oC. 

Depois de resfriadas, as carcaças foram pesadas para obtenção do peso 

da carcaça fria (PCF), o rendimento da carcaça fria (RCF%) = (PCF/PVA) x 100 e o 

rendimento verdadeiro (RV%) = (PCF/PCV) x 100. Também foram determinadas as 

perdas ao resfriamento (100 – ((PCF x 100)/PCQ)). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Consumo e Digestibilidade aparente 
 

4.1.1 Consumo 

Os resultados referentes aos consumos médios diários e os respectivos 

coeficientes de variação de MS, MO, PB, EE, FDN, FDA, CHOT e NDT expressos 

em gramas por dia (g/dia) em porcentagem de peso vivo (%PV) e por unidade de 

tamanho metabólico (g/kg 0,75) são encontrados nas tabelas 3 e 4. 
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Tabela 3 - Médias e coeficiente de variação (CV) para o consumo expresso em 
g/dia, % PV e g/kg 0,75 da matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta 
(PB) e extrato etéreo (EE). 
 
Nutrientes Dietas 
 54% Silagem + 

46% Grão de 
milho moído 

54% Silagem + 
46% Raspa de 

mandioca* 

54% Silagem + 
46% Farelo de 

palma** 

CV 

CMS (g/dia) 711,26b 533,14c 1020,5a 4,87 
CMS (% PV) 3,06b 2,42b 4,52a 13,88 
CMS (g/ kg 0,75) 67,26b 52,78c 96,92a 9,16 
CMO (g/dia) 679,57b 500,81c 918,46a 5,57 
CMO (% PV) 2,93b 2,26c 4,01a 12,88 
CMO(g/ kg 0,75) 64,88b 49,16c 87,70a 10,30 
CPB (g/dia) 78,54b 82,07b 157,72a 6,10 
CPB (% PV) 0,33b 0,37b 0,68a 11,96 
CPB (g/ kg 0,75) 7,43b 8,05b 15,04a 9,07 
CEE (g/dia) 29,41a 11,86c 24,84b 7,79 
CEE (% PV) 0,12a 0,05c 0,10b 8,71 
CEE (g/ kg 0,75) 2,78a 1,16c 2,36b 7,62 

Médias seguidas nas linhas de letras minúsculas diferentes diferem estatisticamente ao nível de 5% 
de significância pelo teste de Duncan. 

 

As rações com diferentes fontes energéticas afetaram significativamente 

(P<0,05) os consumos de matéria seca (MS) e matéria orgânica (MO) em g/dia, % 

PV e g/kg 0, 75, valores superiores para a dieta que contém o farelo de palma como 

fonte energética. 

A mandioca e seus resíduos podem ser fonte alternativa de energia, ao 

uso do milho ou outros grãos nobres, que normalmente fazem parte de dieta 

humana e de animais não-ruminantes, apresentando esses últimos, melhor 

conversão alimentar, o que favoreceu a utilização deste tipo de alimento, CALDAS 

NETO et al. (2000). 

No presente trabalho a menor ingestão de matéria seca (MS) e matéria 

orgânica (MO) foi para dieta com a raspa de mandioca de 533,14; 2,42; 52,78 e 

500,81; 2,26; 49,16 para g/dia, % PV e g/kg 0,75 respectivamente em relação à dieta 

com grão de milho moído 711,26; 3,06; 67,26 e 679,57; 2,93; 64,88 respectivamente 

em relação dieta com o farelo de palma, que teve os maiores valores 1020,5; 4,52; 

96,92 e 918,46; 4,01; 87,70 (Tabela 3). 
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Segundo VAN SOEST (1965), o consumo voluntário da matéria seca 

encontra-se altamente correlacionado com o teor de FDN, quando este se situa 

entre 55 e 60% da matéria seca (MS) do alimento. 

Para rações ricas em concentrado, cujo teor de fibra detergente neutro 

(FDN) está abaixo de 25% e a digestibilidade acima de 66%, o consumo será menor 

quando mais digestivo for o alimento, enquanto em rações de baixa qualidade, com 

teor fibra em detergente neutro (FDN) acima 75%, o consumo será maior quando 

melhor for a digestibilidade aparente do alimento (MERTENS, 1994), sendo esta a 

explicação mais provável para as diferenças no consumo entre as dietas.  

No presente trabalho o teor de fibra em detergente neutro (FDN) da dieta 

de maior consumo de matéria seca (MS) é o de maior porcentagem entre as dietas 

(Tabela 2). Entretanto, digestibilidade aparente da matéria seca (DAMS) apresentou-

se inferior para as dietas, silagem maniçoba e farelo de palma e semelhante à 

silagem maniçoba e raspa de mandioca (Tabela 5) é que apresentou menor 

consumo de matéria seca em g/dia, % PV e g/kg 0,75 (Tabela 3). 

PEIXOTO e WARNER (1993) observaram redução na ingestão de matéria 

seca (MS) de bezerros Holandeses quando a farinha de mandioca substituiu o milho 

em dietas. Reduções no consumo de matéria seca (MS) foram observadas quando a 

farinha de varredura substituiu o milho na alimentação de novilhas (MARQUES, 

1999).  

Os autores citados atribuem redução na ingestão de matéria seca (MS) de 

à textura da farinha de varredura (pó), baixo teor de extrato etéreo e tipo de saliva 

(com menos mucina). Estes fatores aliados dificultariam a deglutição, reduzindo o 

consumo. 

ZEOULA et al. (2000) trabalhando com ovinos não foi observado redução 

na ingestão de matéria seca (MS), com altos níveis de farinha de varredura em 

substituição ao milho. 

Os valores médios de consumo de matéria seca (MS) em g/dia, %PV e 

g/kg0,75 das dietas do presente trabalho (Tabela 3), foram inferiores aos encontrados 

por (CASTRO et al., 2004), 1240 kg; 4,33% e 100,05 kg/g 0,75 respectivamente, com 
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ovinos alimentados com rações completas, contendo níveis crescentes de feno de 

maniçoba. 

BARROS et al. (1990), trabalhando com ovinos, alimentados unicamente 

com feno de maniçoba, observaram um consumo de 97,6 g/kg 0,75 de matéria seca 

(MS) semelhante ao do presente trabalho para dieta silagem maniçoba e farelo de 

palma de 96,92 g/kg 0,75 , onde as dietas de silagem de maniçoba e grão de milho 

moído e silagem de maniçoba e raspa de mandioca apresentaram consumo inferior 

de 67,26 e 52,78 g/kg 0,75 respectivamente (Tabela 3). 

ARAÚJO et al. (2000), avaliando os diferentes níveis de feno de maniçoba 

em ovinos, observaram que os consumos de matéria seca (MS) em g/dia, %PV e 

g/kg 0,75 aumentaram linearmente (P<0,05) até o nível de 50%, que apresentou 

médias inferiores das dietas do presente trabalho. 

As dietas que combinam silagem de maniçoba com grão de milho moído e 

silagem de maniçoba e farelo de palma apresentam médias de consumo em matéria 

seca (MS) de 865,88 g/dia inferiores e 3,79%PV, 82,09 g/kg 0,75 superiores e o 

consumo de matéria orgânica de 799,01 g/dia (Tabela 3), inferiores a (VERAS et al., 

2002) com o farelo de palma forrageira (Opuntia ficus indica) em substituição ao 

milho, com valores médios de 950 g/dia; 2,39 %PV; 61,44g/kg 0,75 e 877,5 g/dia 

respectivamente. 

NRC (1981) recomenda o consumo de matéria seca 1340,00 g/dia para 

mantença e ganho de 100g/dia para caprinos de 30 kg de peso vivo, portanto, não 

atendida pelas dietas silagem de maniçoba e grão de milho moído e silagem 

maniçoba e farelo de palma e silagem de maniçoba e raspa de mandioca 711,26 

g/dia; 1020,5 g/dia e 533,14 g/dia (Tabela 3). 

O consumo de proteína bruta (PB) sofreu efeito (P<0,05) do tipo de fonte 

energética associado à silagem de maniçoba. Os animais que receberam as 

combinações de silagem de maniçoba e farelo de palma ingeriram maior quantidade 

de proteína bruta (PB) em g/dia, %PV e g/kg 0,75 , e as dietas de silagem maniçoba e 

grão de milho moído e silagem maniçoba e raspa de mandioca não houve diferença 

(P>0,05) para o consumo de proteína bruta. 



 

 40

Os requerimentos de proteína bruta pelo NRC (1981), para mantença e 

ganho de peso de 100g/dia para caprinos com 30 kg de peso vivo são de 102 g/dia, 

não foram atendidas pelas dietas, silagem de maniçoba e grão de milho moído com 

78,54 g/dia e silagem de maniçoba e raspa de mandioca com 82,07 g/dia, atendidas 

somente pela dieta silagem de maniçoba e farelo de palma com 157,72 g/dia 

(Tabela 3).  

A percentagem de proteína bruta (PB) na matéria seca (MS) no presente 

trabalho (Tabela 2) está acima do recomendado pelo NRC (1981) que, para um 

animal de 30kg de peso vivo e ganho de 100g/dia, que é de 7,61% de proteína bruta 

(PB), mostra a capacidade que o animal tem em selecionar os alimentos, mesmo 

estando na forma de dieta completa. 

Como as dietas foram balanceadas para serem isoprotéicas e os 

consumos de matéria seca (MS) e matéria orgânica (MO) g/dia, % PV e g/kg 0,75 

diferiram (P<0,05) entre os tratamentos e que não houve diferença (P>0,05) em 

consumo de matéria seca em % PV entre os tratamentos silagem de maniçoba e 

grão de milho moído e silagem de maniçoba e raspa de mandioca (Tabela 3), 

podendo ter sido estes os fatores que mais contribuíram para não haver diferença 

significativa no consumo de proteína bruta (PB) em g/dia, % PV e g/kg 0,75 entre as 

dietas silagem de maniçoba e grão de milho moído e silagem de maniçoba e raspa 

de mandioca.  

O consumo de proteína bruta (PB) de 15,04 g/kg 0,75 obtido para silagem 

de maniçoba e farelo de palma (Tabela 3) superou os valores de 13,1 g/kg 0,75 

encontrado por (BARROS et al., 1990), que avaliou feno de maniçoba como alimento 

único para ovinos, e 8 g/kg 0,75 obtido por ARAÚJO et al. (2000), com níveis 

crescentes de feno de maniçoba em ovinos e de ZEOULA et al. (2000) com uma 

média de 8,5 g/kg 0,75 para a substituição do milho pela farinha de varredura; 

entretanto, as dietas silagem de maniçoba e grão de milho moído e silagem 

maniçoba e raspa de mandioca apresentaram valores 7,43 g/kg 0,75 e 8,05g/kg 0,75, 

valores próximos aos referidos autores acima citados (Tabela 3) e valores inferiores 

aos valores médios de 16,68 g/kg 0,75 observada para o feno de maniçoba CASTRO 

et al. (2004). 
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Quanto ao consumo de extrato etéreo (EE), a maior ingestão ocorreu na 

associação de silagem maniçoba e grão de milho moído. Este resultado pode ser 

explicado pela maior concentração de extrato etéreo (EE) na referida dieta (Tabela 

2), o que proporcionou maior consumo de estrato etéreo (EE) nesta dieta e menor 

consumo para as demais. 

 

Tabela 4 - Médias e coeficiente de variação (CV) para o consumo expresso em 
g/dia, % PV e g/kg0,75 da fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente 
ácido (FDA), carboidratos totais (CHOT) e nutrientes digestíveis totais (CNDT). 
 
Nutrientes Dietas 
 54% Silagem + 

46% Grão de 
milho moído 

54% Silagem + 
46% Raspa de 

mandioca* 

54% Silagem + 
46% Farelo de 

palma** 

CV 

CFDN (g/dia) 346,6b 298,78c 589,32a 7,88 
CFDN (% PV) 1,49b 1,34b 2,57a 11,88 
CFDN (g/kg0,75) 32,76b 29,02b 56,15a 9,37 
CFDA (g/dia) 225,75b 263,79b 465,17a 10,64 
CFDA (% PV) 0,96b 1,19b 2,02a 16,48 
CFDA (g/kg0,75) 21,26b 25,81b 44,30a 14,16 
CCHOT (g/dia) 572,89b 435,68c 739,34a 10,52 
CCHOT (% PV) 2,46b 1,96c 3,24a 12,88 
CCHOT(g/kg0,75) 54,18b 42,51c 70,61a 10,99 
CNDT (g/dia) 515,35a 347,10b 593,29a 12,37 
Médias seguidas nas linhas de letras minúsculas diferentes diferem estatisticamente ao nível de 5% 
de significância pelo teste de Duncan. 
 

Verificou-se diferença (P<0,05) para o consumo de fibra em detergente 

neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) em g/dia para os animais que 

receberam a dieta silagem de maniçoba e farelo de palma de 589,32 g/dia e 465,17 

g/dia (Tabela 4), provavelmente em função da maior ingestão total de matéria seca 

(MS) para esta combinação (Tabela 3), e maior concentração de fibra em detergente 

neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) para esta combinação (Tabela 2). 

Entretanto, o consumo de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em 

detergente ácido (FDA) em % PV e g/kg 0,75 não foram encontradas diferenças 

(P>0,05) para as dietas silagem de maniçoba e grão de milho moído e silagem de 

maniçoba e raspa de mandioca (Tabela 4). 
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O consumo médio de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em 

detergente ácido (FDA) para as três dietas avaliadas em g/dia de 411,56 g/dia e 

318,23 g/dia, estes valores se aproximam aos da fibra em detergente neutro (FDN) e 

valor superior para fibra em detergente ácido (FDA) por CASTRO et al. (2004), com 

níveis crescentes de feno de maniçoba de 401,01 g/dia de fibra em detergente 

neutro (FDN) e 215,41 g/dia de fibra em detergente ácido (FDA), ocorrendo 

superioridade em média de 299,4 g/dia para fibra em detergente neutro (FDN) 

obtidos por ARAÚJO et al. (2000) para animais recebendo níveis crescentes de feno 

de maniçoba. 

Verificou-se diferença (P<0,05) para o consumo de carboidratos totais 

(CHOT) com maiores ingestões para a combinação de silagem de maniçoba e farelo 

de palma, com valores de 739,34 g/dia, que podem ser considerados satisfatórios 

por serem próximos às médias aos dados de 741,6 g/dia (MENEZES et al., 2004), 

substituição do milho pela casca de mandioca (Manihot esculenta Crantz) em rações 

completas para caprinos, e de 727,5 g/dia (VERAS et al., 2002), farelo de palma 

forrageira (Opuntia ficus indica) em substituição ao milho, e de 566,8 g/dia (ARAÚJO 

et al., 2000), consumo de dietas com níveis crescentes de feno de maniçoba em 

ovinos. 

O consumo de nutrientes digestíveis totais (CNDT) diferiu (P<0,05) entre 

os tratamentos, sendo encontrada menor ingestão para dieta silagem de maniçoba e 

raspa de mandioca. As demais combinações não apresentaram diferença (P>0,05), 

porém os valores CNDT para todas as dietas apresentaram-se abaixo dos 

recomendados pelo NRC (1981), que são de 743 g/dia para caprinos de 30kg de 

peso vivo com ganho de 100g/dia; apenas a dieta silagem de maniçoba e farelo de 

palma com 593,29 g/dia atendeu a necessidades de mantença (Tabela 4), em que o 

NRC (1981) recomenda 543g g/dia e este baixo consumo de energia pode estar 

associado ao menor consumo de matéria seca (MS) pelas dietas. 
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4. 1. 2 Digestibilidade aparente 
 

As digestibilidades aparentes da matéria seca (MS), matéria orgânica 

(MO), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente 

ácido (FDA), extrato etéreo (EE) e carboidratos totais (CHOT) podem ser 

visualizadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Médias e coeficientes de variação (CV) para digestibilidade aparente da 
matéria seca (DAMS), matéria orgânica (DAMO), proteína bruta (DAPB), fibra em 
detergente neutro (DAFDN), fibra em detergente ácido (DAFDA), extrato etéreo 
(DAEE) e carboidratos totais (DACHOT). 
 
Nutrientes Dietas 
 54% Silagem + 

46% Grão de 
milho moído 

54% Silagem + 
46% Raspa de 

mandioca* 

54% Silagem + 
46% Farelo de 

palma** 

CV 

DAMS (%) 70,74a 59,58b 62,49b 7,35 
DAMO (%) 71,95a 61,91b 62,54ab 10,18 
DAPB (%) 54,66a 58,75a 64,24a 13,08 
DAFDN (%) 58,08a 47,04a 51,60a 17,25 
DAFDA (%) 56,12a 50,65a 54,84a 18,83 
DAEE (%) 84,16a 61,08b 61,30b 8,02 
DACHOT (%) 74,10a 65,05ab 60,37b 11,56 
Médias seguidas nas linhas de letras minúsculas diferentes diferem estatisticamente ao nível de 5% 
de significância pelo teste de Duncan. 

 

A digestibilidade aparente da MS, e do EE e com grão de milho moído 

apresentaram diferenças (P<0,05) em relação às demais que, por sua vez, não 

diferiram entre si (P>0,05). Já a DAMO e a DACHOT da dieta com grão de milho 

moído foram superiores (P<0,05), no primeiro caso, à dieta com raspa de mandioca 

e, no segundo, à dieta com farelo de palma.  

Os valores encontrados da digestibilidade aparente da matéria seca (MS) 

e da matéria orgânica (MO) para as dietas do presente trabalho, estando próximas  

aos resultados encontrados na literatura, onde digestibilidade aparente de 

concentrados energéticos, milho e os derivados da raiz da mandioca e farelo da 

palma sempre apresentaram digestibilidade aparente elevada. 
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CALDAS NETO et al. (2000), fornecendo dietas a novilhos que continham 

diferentes fontes energéticas: milho, milho + casca de mandioca desidratada, raspa 

de mandioca e farinha de varredura encontraram valores de 64,6 e 67,7%, 62,8 e 

65,2%; 70,2 e 73,95%; 65,5 e 68,1% para a digestibilidade aparente da MS e MO 

,respectivamente, estando abaixo a dieta grão de milho moído de 70,74 e 71,95%, 

no primeiro caso; estando abaixo a dieta raspa de mandioca de 59,58 e 61,91%, no 

segundo, terceiro e quarto caso, e estando próxima à dieta farelo de palma para 

CDAMS de 62,49% no primeiro, segundo e quarto caso; estando abaixo para CDMO 

de 62,54%, nos demais casos. As difrenças observadas nos CDA da MS do 

presente trabalho não corroboram com observações feitas por ZEOULA, 1990; 

LORENZONI e MELLA,1994 e MARTINS et al., 1999), onde são observados 

maiores CD da MS para rações de raspa de mandioca em comparação com o milho. 

ANDRADE et al (1994) verificaram CDA da MS de 65,20% para dietas 

contendo 30% de raspa de mandioca ensilada, fornecida a bovinos juntamente com 

feno de Coastcross, levedura e uréia, estando acima do valor obtido no presente 

trabalho com 59,58% para a dieta com raspa de mandioca. 

MARTINS (1999), trabalhando com novilhas confinadas e alimentadas 

com dietas à base de silagem de milho, combinada com fontes de energia e proteína 

observou CDA da MS e MO de 66,2 e 69,4; 60,9 e 63,8%, para dietas com casca de 

mandioca associada à levedura e farelo de algodão, respectivamente, estando 

valores abaixo para dieta com grão de milho moído e estando valores próximos para 

dieta raspa e farelo de palma no presente trabalho.  

FREITAS et al. (2002) verificaram valores médios de 55,37 e 57, 16, 

respectivamente, para CDA da MS e MO, utilizando rações com cana-de-açúcar, 

casca e raspa de mandioca ensilada com polpa de cítrica, e MARQUES et al. (2000) 

encontrou CDA da MS e MO de 54,7 e 55,3; 63,1 e 65,5; 73,2 e 76,8%, 

respectivamente, para as dietas contendo milho, casca e raspa de mandioca, como 

fonte energética e silagem de milho como volumoso. Os valores do CDA da MS e 

MO determinados nesse experimento são próximos aos verificados pelos referidos 

autores, especialmente em relação à dieta farelo de palma, que apresentou valores 

de 62,49 e 62,54%, para CDA da MS e MO. Tal fato pode estar relacionado ao maior 
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teor de FDN desta dieta (56,25%), quando comparado com 38,6% (MARQUES et al., 

2000).  

Para a digestibilidade aparente da proteína bruta (PB), fibra em detergente 

neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), não se detectaram diferenças 

(P>0,05) entre as dietas.  

GONZAGA NETO et al. (2001), também verificou semelhança entre os 

coeficientes de digestibilidade aparente da PB em duas dietas à base de feno de 

catingueira e acrescidas de uréia. A adição de uma fonte de nitrogênio não protéico 

(uréia) em duas combinações testadas pode ter equilibrado os coeficientes de 

digestibilidade aparente da PB.  

A média das dietas de 59,21% para digestibilidade aparente da proteína 

bruta (PB) obtidos neste trabalho, estando próxima aos reportados por ARAÚJO et 

al. (2001), para níveis crescentes de feno de maniçoba com média de 61,44%, e 

BARROS et al. (1997) que citam diferenças na digestibilidade aparente para árvores 

e arbustos de 41,9 a 62,4% para PB. Esta diferença entre a digestibilidade aparente 

da PB pode ser considerada normal, visto que a digestibilidade é uma característica 

própria de cada alimento.  

VERAS et al. (2002) não observaram diferença (P>0,05) na 

digestibilidade aparente da proteína bruta (PB) com níveis de substituição do milho 

pelo farelo de palma, com valor médio de 74,24%, estando acima aos valores 

médios para grão de milho moído de 54,66% e farelo de palma de 64,24%. Esta 

diferença pode estar relacionada com tipo de ingrediente protéico (farelo de soja) 

usado pelo referido autor. 

MENEZES et al. (2004), encontraram redução para a digestibilidade 

aparente da FDN, em função da substituição do milho pela casca de mandioca, com 

valor médio de 60,06%, estando próximo ao valor médio da dieta silagem de 

maniçoba e grão de milho moído de 58,08% e acima aos 47,04% da dieta com raspa 

de mandioca do presente trabalho. 

De acordo com CALDAS NETO et al. (2000) e CARVALHO FILHO et al. 

(1997), não encontraram diferença (P>0,05) na digestibilidade aparente da FDN 

entre rações experimentais com fontes energéticas à base de milho, casca de 
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mandioca, raspa de mandioca e farinha de varredura, em que apresentaram valor 

médio de 45,2% e 46,3% respectivamente; esses valores aproximam-se do valor 

médio de 47,04% da dieta silagem de maniçoba e raspa mandioca e abaixo valor 

médio de 58,08% da dieta silagem de maniçoba e grão de milho moído. 

MARQUES (2000), ao fornecer as novilhas mestiças confinadas rações 

semelhantes às utilizadas por CALDAS NETO et al. (2000), encontraram maior 

digestibilidade aparente da FDN para a ração contendo raspa de mandioca de 

57,6%, ração contendo milho + casca de mandioca de 54,6% e menor digestibilidade 

aparente da FDN para ração contendo farinha de varredura de 32,9%, estando 

próxima ao valor médio da dieta silagem de maniçoba e grão de milho moído de 

58,08% e abaixo do valor médio da dieta silagem de maniçoba e raspa de mandioca 

de 47,04%, sendo esta próxima à ração contendo farinha varredura. 

MOURO et al. (2002) e CALDAS NETO (1999), não verificaram 

diferenças (P>0,05) digestibilidade aparente da FDN entre dietas, contendo o milho 

ou a farinha de mandioca de varredura como fonte de amido, registrando-se valor 

médio de 56,23%, estando próximo ao valor médio de 58,08% da dieta de silagem 

de maniçoba e grão de milho moído e acima do valor médio de 47,04% da dieta 

silagem de maniçoba e raspa de mandioca.  

FREGADOLLI (2000) encontrou menor coeficiente de digestibilidade 

aparente da FDN em dietas com alta degradação ruminal quando continha como 

fonte energética a mandioca. 

No presente trabalho não encontramos diferença (P>0,05) para DAFDN, 

valores próximos aos autores acima citados; este comportamento pode ser explicado 

em dietas com altas taxas de degradação ruminal do amido e da proteína, em que a 

dieta raspa de mandioca do presente trabalho apresentou menores valores de 

DAFDN em relação a demais dietas.  

MARTINS et al. (2000) verificaram que, ao substituírem o milho pela 

casca de mandioca, na dieta de novilhas cruzadas, (DAFDA) foi superior ao 

daqueles contendo casca de mandioca de 51,3% em relação ao milho com 40,8%, 

estando abaixo a dieta com grão de milho moído de 56,12% e valor próximo para 

dieta com raspa de mandioca do presente trabalho. 
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VERAS et al. 2002 observaram que digestibilidade aparente da FDA 

aumentou linearmente com a inclusão de palma forrageira em substituição ao milho, 

com média 48,95% até nível de 50% de substituição, estando abaixo aos valores 

encontrados no presente trabalho com 56,12% grão de milho moído e 54,84%farelo 

de palma. Da mesma forma, a DAFDA não apresentou diferença significativa entre 

as dietas com comportamento semelhante aos encontrados pelos autores acima 

citados; a provável diminuição na digestibilidade aparente FDA associada ao 

aumento no teor de amido pode estar promovendo competição entre bactérias 

celulolíticas e amilolíticas pelos nutrientes, havendo redução do pH, em função da 

produção de ácidos pela fermentação do amido, prejudicando a digestão da fibra. 

A digestibilidade aparente do extrato etéreo foi influenciada (P<0,05) 

pela dieta, com maior valor para aquele grão de milho moído (Tabela 5). Os valores 

médios dos coeficientes digestibilidade aparente do EE para as dietas silagem de 

maniçoba e raspa de mandioca e silagem maniçoba e farelo de palma, os quais não 

diferiram entre si (P>0,05), atribuímos tal comportamento à menor proporção da 

fração endógena e ao aumento consumo desse nutriente para dieta grão milho 

moído. (Tabela 3). 

A digestibilidade aparente dos CHOT foi influenciada (P<0,05) pelos 

concentrados energéticos, com a dieta com grão de milho moído 

(DACHOT=74,10%), sendo superior à dieta com farelo de palma (DACHOT=60,37%) 

e à dieta com raspa de mandioca, apresentando valor intermediário 

(DACHOT=65,05%), não diferindo de nenhuma das duas (Tabela 5). 

Tal fato pode estar relacionado com a concentração de carboidratos não 

fibrosos, os de maior digestibilidade, que foi menor na dieta com farelo de palma 

(Tabela 2).  

OLIVEIRA et al. (2004) observaram que o CDA dos CHOT em função de 

diferentes níveis de cama de frango na dieta de ovinos apresentou resposta linear, 

variando de 59,7 a 64,6, com média 62,07%, resultado abaixo da média das dietas 

de 66,50% do presente trabalho. 

Contudo, MIRANDA et al. (2003) não verificaram diferença (P>0,05) ao 

substituírem o milho por raspa de mandioca sobre a digestibilidade aparente dos 
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CHOT, cujo valor médio registrado foi de 69,8%, estando próximo ao valor médio de 

66,5% do presente trabalho. Este mesmo comportamento foi verificado por VERAS 

et al. (2002) ao utilizarem níveis de substituição do milho pelo farelo de palma, que 

apresentou valor médio de 72,82% de digestibilidade, estando acima dos 

encontrados no presente trabalho. 

 
4.2 Desempenho animal 
 

4.2.1- Ganho médio diário de peso 

 

O ganho médio diário de peso até 21, 42 e 63 dias foi influenciado 

(P<0,05) pelo tipo de concentrado energético associado à silagem de maniçoba. O 

ganho médio diário de peso dos animais aos 21 e 63 dias apresentou diferença 

significativa (P< 0,05), com maior resposta para dieta silagem de maniçoba e farelo 

de palma aos 21 dias e, aos 63 dias, com maior resposta para dieta silagem de 

maniçoba e grão de milho moído e, ao 42 dias, não diferiu significativamente (P> 

0,05), com maior resposta para dieta silagem de maniçoba e grão de milho moído 

(Tabela 6). 
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Tabela 6 - Médias e coeficiente de variação (CV) do ganho diário de peso, expressos 
em gramas por dia (g/dia) aos 21 (GPVD 21), 42 (GPVD 42) e 63 (GPVD 63), 
conversão alimentar da matéria seca (CAMS), consumo da matéria seca em gramas 
por dia (CMS g/dia), porcentagem do peso vivo (CMS % PV) e unidade de tamanho 
metabólico (CMS g/kg 0,75), peso vivo inicial (PVI) e peso vivo final (PVF).   
 
Nutrientes Dietas 
 54% de Silagem 

+ 46% Farelo de 
Milho 

54% de Silagem 
 + 46% Farelo de 

Palma 

CV 

PVI (kg) 24,85 23,87 - 
PVF (kg) 29,60 26,95 - 
GPVD 21 (g/dia) 80,34a 86,30b 30,06 
GPVD 42 (g/dia) 90,76a 69,82a 31,69 
GPVD 63 (g/dia) 83,52a 47,61b 33,52 
CAMS(kg MS/kg PV) 11,05a 18,68a 47,13 
CMS g/dia 856,5a 867,12a 25,83 
CMS % PV 3,04a 3,35a 19,15 
CMS g/kg 0,75 71,66a 76,81a 20,85 
Médias seguidas nas linhas de letras minúsculas diferentes diferem estatisticamente ao nível de 5% 
de significância pelo teste de Duncan. 

 

O ganho médio de peso dos animais nos 63 dias de confinamento de 

84,87g/dia, com silagem de maniçoba e grão de milho moído, estando abaixo dos 

97,7 g/dia para nível de substituição zero em ração completa de 59% feno de 

Coastcross (Cynodon dactylon L.) substituição do milho pela casca de mandioca aos 

encontrados por MENEZES et al. (2004), e a dieta silagem maniçoba e farelo de 

palma com ganho médio de peso de 67,91 g/dia, estando abaixo ao valor médio 

75,64 g/dia em dietas até 66,0% de substituição do milho pela casca de mandioca. 

Provavelmente a diferença e o reduzido ganho de peso dos animais do 

presente trabalho se deva à dieta silagem e grão de milho moído, que apresentou 

baixo consumo de matéria seca, o que acarretou menor aporte de nutrientes 

ingeridos, e a dieta silagem e farelo de palma apresentarem teores de FDN=56,25% 

e CFDN=589.32 g/dia elevados com correlação inversamente proporcional ao teor 

energético; uma segunda possibilidade ao bom estado corporal dos animais no início 

do experimento, pois estes se encontravam na fase final de crescimento. 
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O NRC (1981) recomenda o consumo de 1190,00 g/dia de MS para 

caprinos de 30kg de peso vivo, com ganho de 100g /dia, que é superior ao obtido 

pelas dietas com silagem de maniçoba e concentrados energéticos de 856,50 g/dia 

de MS e 867,1 g/dia de MS (Tabela 6), que pode ter acarretado no menor aporte de 

nutrientes ingerido e, conseqüentemente, menor desempenho dos animais ao 

receberem estas dietas.  

As médias de ganho diário de peso obtidas neste estudo estão acima 

dos menores ganhos citados por BARROS et al. (1997), em uma revisão de sete 

experimentos, com diferentes tipos de alimentos e de animais, realizados pela 

Embrapa Caprinos, onde borregos mantidos em confinamento apresentaram ganhos 

que variaram de 44,0 a 267,2 g/animal/dia. 

Avaliando a polpa cítrica desidratada como substituto do milho em dietas 

para caprinos em crescimento, BUENO et al. (2000), observaram ganhos de peso 

diário para as fêmeas entre 96,6 a 58,3 g/dia, que são próximas aos obtidos no 

ganho diário de peso médio de 84,87g/dia para dieta silagem e farelo de milho e 

67,91g/dia para silagem e farelo de palma do presente trabalho. 

ARAÚJO et al. (2001), trabalhando com ovinos oriundos de sistemas de 

produção extensivos, não encontraram influência dos níveis de feno de maniçoba 

nos ganhos diários, registrando uma média geral de aproximadamente 44g/dia, 

estando abaixo do ganho diário de peso médio para dieta silagem de maniçoba e 

farelo de palma forrageira com valor de 67,91 g/dia do presente trabalho. 

Independentemente da dieta, ganho de peso diário médio foi de 72g/dia, 

ficou aquém do esperado, já que as dietas foram formuladas para ganho peso diário 

de 100g/dia. Isso pode ser atribuída a uma limitação nutricional, principalmente de 

energia, pois o NRC (1981) recomenda um consumo de 743g de NDT/dia para 

animal de 30kg de peso vivo para o referido ganho, e as dietas em questão 

apresentaram consumo médio de NDT de 554,32g NDT/dia. 

Por se tratar de alternativas alimentares de baixo custo e de fácil adoção 

e produção por parte dos produtores, as dietas estudadas devem ser utilizadas, 

principalmente como suplementação estratégica nos períodos de menor 

disponibilidade quantitativa e qualitativa das forragens durante o ano. 
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VERAS et al. (2002), avaliando o efeito da substituição parcial do milho 

moído pelo farelo de palma forrageira, não verificaram efeito no teor de NDT das 

dietas, apresentando média de 70,02 % da MS, mas foi semelhante ao valor médio 

encontrado para dieta silagem de maniçoba e farelo de milho de 72,45%, com média 

de ganho de peso diário de 84,87g/dia, e superior ao valor da dieta silagem de 

maniçoba e farelo de palma de 58,13% de ganho de peso diário de 67,91g/dia do 

presente trabalho (Tabela 2). 

 

4. 2.2 Conversão alimentar 

 

A conversão alimentar da MS não sofreu efeito (P>0,05) do tipo de fonte 

energética das dietas (Tabela 6). A conversão alimentar de MS neste trabalho foi de 

11, 05 e 18, 69, o alto coeficiente de variação como principal fator pela não diferença 

(P>0,05), para dietas silagem de maniçoba e grão de milho moído e silagem de 

maniçoba e farelo de palma, respectivamente valores próximos aos encontrados por 

outros autores na literatura. 

A dieta silagem de maniçoba e grão de milho moído apresenta valores 

de conversão alimentar próximos aos de OLIVEIRA et al. (1986) obtiveram de 

conversão alimentar de 12,13 para raça Morada Nova e 11,90 para raça Santa Inês, 

quando ambas as raças foram submetidas a rações à base restolho de milho e aos 

de BUENO et al. (2000), trabalhando com dietas em substituição ao milho pela polpa 

cítrica na alimentação de caprinos, verificaram que a conversão alimentar variou de 

10,3 a 7,0 e aos de MENEZES et al. (2004), estudando a substituição do milho pela 

casca de mandioca na alimentação de caprinos, observaram que a conversão 

alimentar variou de 10,42 a 11,72 até 33% de substituição, e nos demais níveis de 

substituição variou de 21,06 e 32,33, valores superiores de menor eficiência aos do 

presente trabalho. 

Já CASTRO et al. (2000), suplementando ovinos sem padrão de raça 

definido, com diferentes níveis de dejetos de suínos mais feno de leucena, 

encontrou valores de conversão alimentar variando de 13,19 a 31,77, sendo o valor 
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de maior eficiência para menores níveis de dejetos de suínos, próximo ao valor de 

conversão alimentar para a dieta de silagem de maniçoba e grão de milho moído.  

A dieta de melhor eficiência alimentar apresenta valor de conversão 

alimentar próximo aos melhores valores encontrados por PILAR et al. (1988), 

avaliando ovinos da raça Ile de France em confinamento, alimentados com dietas 

incluindo fontes energéticas como grão de milho, silagem de bagaço de maçã e 

silagem de mandioca, observou que a conversão alimentar variou de 5,68 a 28,22. 

 

4. 2. 3 Pesos e Rendimentos de Carcaças  

 

A análise estatística revelou que o tipo de fonte energética combinado à 

silagem de maniçoba afetou (P<0,05) o desempenho dos animais, que 

apresentaram maior peso vivo ao abate, pesos de carcaça quente e fria e 

rendimento de carcaça quente e fria com o grão de milho moído, em relação ao 

farelo de palma forrageira (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Médias de peso vivo ao abate (PVA), peso de carcaça quente (PCQ), 
rendimento de carcaça quente (RCQ), peso de carcaça fria (PCF), rendimento de 
carcaça fria (RCF), perdas por resfriamento (PR) e rendimento verdadeiro (RV) de 
caprinos terminados em confinamento com silagem de maniçoba associada a 
diferentes fontes de energia. 
 
 
 

54% de Silagem de Maniçoba 
+ 46% Farelo de Milho 

54% de Silagem de Maniçoba
+ 46% Farelo de Palma 

CV 
(%) 

PVA (Kg) 29,63a 25,28b 11,60
PCQ (Kg) 14,38a 11,26b 12,04
RCQ (%) 48,52a 44,59b 4,02 
PCF (Kg) 13,90a 10,86b 12,30
RCF (%) 46,67a 43,01b 4,48 
PR (%) 3,55a 3,28a 11,90
RV (%) 54,16a 52,74a 4,78 
Médias seguidas nas linhas de letras minúsculas diferentes diferem estatisticamente ao nível de 5% 
de significância pelo teste de Duncan. 

 

Provavelmente a maior aceitabilidade do grão de milho moído e o 

elevado valor nutritivo amplamente destacado na literatura desse ingrediente 
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energético causou um maior aporte de energia e, conseqüentemente, maior 

desenvolvimento corporal que, de acordo com LOPES et al. (1988), existe o alto 

conteúdo em carboidratos, principalmente o amido, e de outros componentes, como 

proteínas e ácidos graxos. Os melhores resultados de rendimento de carcaça 

obtidos para a dieta composta de silagem de maniçoba e farelo de milho estão de 

acordo com as observações de KEMP et al. (1980), que afirmaram que um 

acréscimo no peso de abate aumenta a percentagem de rendimento.  

Os resultados de rendimento de carcaça quente e fria (Tabela 7) do 

presente trabalho estão de acordo com valores de 41 a 57 % para rendimento de 

carcaça quente citados por BUENO et al. (1999) e rendimento de carcaça fria (ou 

comercial), variando de 38 a 51 % citados por ZUNT et al. (2001).  

As variáveis de perdas por resfriamento e rendimento verdadeiro não 

foram afetadas pelo tipo de dieta (P>0,05), sendo que os valores obtidos no 

presente trabalho para perdas por resfriamento estão de acordo com os valores 

aceitáveis de 3 a 4 % sugeridos por SAÑUDO e SIERRA (1981). 

Segundo MARTINS (1997), o percentual de perda no resfriamento indica 

o percentual de peso que é perdido durante o resfriamento da carcaça, em função 

de alguns fatores, com perda de umidade e reações químicas que ocorrem no 

músculo. Assim, quanto menor esse percentual maior é a probabilidade da carcaça 

ter sido manejada e armazenada de modo adequado. 

Os valores de rendimento verdadeiro (RV) e rendimento de carcaça fria 

(RCF) foram superiores aos obtidos por OSÓRIO et al. (1997), ao trabalharem com 

raças Merino, Ideal, Corridale, Romney Marsh e Texel, sendo que as duas últimas 

raças apresentaram rendimento verdadeiro de 41,4 e 43,49 %, e rendimento de 

carcaça fria de 39,95 e 41,83 %.  
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5. CONCLUSÕES 
 

Os valores médios de consumo e digestibilidade aparente para os 

diferentes nutrientes nas três dietas contendo silagem de maniçoba, foram 

satisfatórios e próximos aos valores encontrados para algumas forrageiras 

arbustivas-arbóreas utilizadas como volumoso no Semi-Árido brasileiro.  

O potencial das dietas nas combinações de 54% de silagem de 

maniçoba, com 46% de grão de milho moído ou farelo de palma, possibilitaram 

ganhos de peso vivo médio de 76 gramas por dia e bons rendimentos de carcaça 

fria e quente. 

A silagem de maniçoba associada à raspa de mandioca na proporção de 

54% e 46%, respectivamente, potencializou a produção de ácido cianídrico, não  

devendo ser utilizadas para caprinos. 

Por se tratar de alternativas alimentares de baixo custo e de fácil adoção 

e produção por parte dos produtores, devem ser utilizados, principalmente como 

suplementação estratégica nos períodos de menor disponibilidade de forragens 

durante o ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 55

6. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

ARAÚJO FILHO, j. A de.; SOUSA, F. B.; CARVALHO, F. C. Pastagens no semi – 

árido: Pesquisa para o desenvolvimento sustentável. In: SIMPÓSIO SOBRES 

PASTAGENS NOS ECOSSISTEMA BRASILEIRO: Pesquisa para o 

desenvolvimento sustentável, 1995. Brasília, DF. Anais... Editado por R. P. de 

Andrade, A de O Barcellos e C. M. da Rocha. Brasília: SBZ, p. 63 – 75. 1995. 

 

ARAÚJO FILHO ,J. A. de; CARVALHO,F.C. de; GADELHA, J. A. e CAVALCANTE, 

A. C. R. Fenologia e valor nutritivo de espécies lenhosas caducifólias da caatinga. In: 

REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 35, 1998, 

Botucatu-SP. Anais... Botucatu: SBZ, p. 360-362. 1998. 

 

ARAÚJO, G. G. L., ALBUQUERQUE, S. G. de, GUIMARÃES FILHO, C. Opções no 

uso de forrageiras arbustivo – arbóreas na alimentação animal no semi- árido do 

Nordeste. In: SISTEMAS AGROFLORESTAIS PECUÁRIOS: opções de 

sustentabilidade para áreas tropicais e subtropicais, juiz de fora, MG. Livro [Ed.] 

carvalho, M. M., Alvim. M. J. e Carneiro, J. C. Juiz de fora, MG: Embrapa Gado de 

Leite; Brasília: FAO, p.111-137. 2001. 

 

ARAÚJO, G. G. L., MOREIRA, J. N., GUIMARÃES FILHO, C., FERREIRA, M. A., 

TURCO, S. H. N., SALVIANO, L. M. C. Consumo de dietas com níveis crescentes de 

feno maniçoba, em ovinos. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

ZOOTECNIA, VIÇOSA – MG. Anais... 37, Reunião Anual de SBZ (CD). 2000. 

 

ARAÚJO, E. C. de; SILVA, V. M. da; PIMENTEL, A. L.; CARDOSO, G. A.; 

CANTARELI, R. F.; ALMEIDA, R. R. de. Valor nutritivo e consumo voluntário de 

forrageiras nativas da região semi-árida do Estado de Pernambuco, VII, Maniçoba 

(Manihot epruinosa Pax P Hoffmann), In: SIMPOSIO NORDESTINO DE 

ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES, 6, Natal-RN. Anais...Natal 

SNPS/UFRN/EMPARN, p. 211. 1996. 



 

 56

ARAÚJO, E. C. de., VIEIRA, M. E. Q. Nutritive value and voluntary intake of native 

forage of the semi-arid region of Pernambuco. II Camaratuba – Cratia mollis. In: 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOAT, Brasilia, DF, and 1987 Proceedings… 

Brasília, Embrapa – DDT, a. p. 1408. 1987. 

 

ANDRIGUETTO, J. M., PERLY, L., MINARDI, I., et al . Nutrição animal volume I, As 

bases e os fundamentos da nutrição animal, Os alimento ,1982 ed. 1a livraria Nobel 

S. A. ed. Da universidade Federal do Paraná. 1982. 

 
ANDRADE, P., AZEVEDO, A. L. G., ALCADE, C. R. Digestibilidade da raspa de 

mandioca (Manihot esculenta) ensilada para ruminantes. In: REUNIÃO ANUAL DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 31. 1994, Maringá. Anais... Maringá: 

Sociedade Brasileira de Zootecnia, p. 536. 1994. 

 

BATISTA, A. M. V., MUSTFA A. F., MCKINNON, J. J., et al. Caracterização química 

de variedades de palma forrageira. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, Recife - PE. Anais... 39, Reunião Anual da SBZ 

(CD). v. CD. 2002. 

 

BALAGOPALAN, C.; PADMAJA, G.; NANDA, S.; MORTHY, S. (eds) Cassava in 

food, feed e industry Boca raton, Florida: CRC Press. 1988. 

 

BARROS, N. N., SALVIANO, L. M. C., KAWAS, J. R. Valor nutritivo de maniçoba 

para caprinos e ovinos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.25, n.3, p. 387-

392, 1990. 

 

BARROS, N. N., SOUSA, F. B., ARRUDA, F. de A. V. Utilização de forrageiras e 

resíduos industriais por caprinos e ovinos. Sobral: (Embrapa Caprinos, 28p. 

Embrapa Caprinos, Documentos, 26). 1997. 

 

 



 

 57

BUENO, M. S., SANTOS, L. E., CUNHA. E. A. et al. Avaliação de carcaças de 

cabritos abatidos com diferentes pesos vivos. Revista Nacional da Carne, n. 273, p. 

72-79, 1999. 

  

BUENO, M. S., CUNHA, E. A. et al. Características de cordeiros Suffolk abatidos em 

diferentes idades. Rev. Bras. Zoot., 29(6): p. 1803 – 1810, 2000. 

 
COCK 14. Cassava: new potential for a neglected crop. London: Westfield Press. p. 

191, 1985. 

 

CAVALCANTI, J., ARAÚJO, G. G. L. Parte área da mandioca na alimentação de 

ruminantes na região semi – árida, Petrolina, PE: Embrapa Semi-Árido, (Embrapa 

Semi-Árido. Circular Técnico, No 57). p 22 , 2000a. 

 

CARVALHO FILHO, O.M. de; LANGUIDEY, P. H. Palma forrageira semidesidratada 

associado a diferentes fontes protéicas para vacas em lactação. Petrolina: 

EMBRAPA – CPATSA,. (Comunicado Técnico, 72), p. 6, 1997. 

 

CAVALCANTI, J. Mandioca no semi-árido, Petrolina, PE: Embrapa Semi-árido, 

(Embrapa Semi-Árido. Circular técnica, No 27) 2000b. 

 

CALDAS NETO, S. F., ZEOULA, L. M., BRANCO, A. F. et al. Mandioca e resíduos 

das farinheiras na alimentação de ruminantes: digestibilidade total e parcial. Revista 

Brasileira de Zootecnia, v. 29, n. 6, p. 2099 – 2108, 2000. (Suplemento 1).  

 

CAVALCANTI, J. Raspa de mandioca para alimentação animal no Semi-Árido 

brasileiro. Petrolina, PE: Embrapa Semi – Árido, (Embrapa Semi-Árido. Circular 

técnico, No 39) 2000. 

 

 

 



 

 58

CALDAS NETO, S. F. Digestibilidade parcial e total, parâmetros ruminais e 

degradabilidade de rações com mandioca e resíduos das farinheiras. Maringá: 

Universidade Estadual de Maringá, p. 66, 1999. Dissertação (Mestrado em 

Zootecnia) – Universidade Estadual de Maringá, 1999. 

 

COELHO DA SILVA, J. F., LEÃO, M. I. Fundamentos de nutrição dos ruminantes. 

Piracicaba: Livroceres, p. 380, 1979. 

 

CASTRO, da J. M. C., SILVA, da D. S., MEDEIROS, de A. N. et al. Consumo de 

nutrientes, digestibilidade aparente e balanço nitrogenado de dietas contendo feno 

de maniçoba (Manihot glaziovii Mell. Arg.) para ovinos Santa Inês. III Congresso 

Nordestino de Produção Animal. Campina Grande,PB. C D. 2004. 

 

CASTRO, A. B. de, AZEVEDO A. R. de, SALES, R. O. de, et  al. Terminação de 

ovinos suplementados com diferentes níveis de dejetos de suínos e feno de leucena. 

In: SIMPÓSIO NORDESTINO DE ALIMENTÇÃO DE RUMINANTES, 8, 

2000.Teresina. Anais... Teresina: SNPA, p. 343 – 345. 2000. 

 

COUTO, F.A.D. Apresentação de dados sobre a importância econômica e social da 

ovinocaprinocultura brasileira In: APOIO A CADEIA PRODUTIVA DA 

OVINOCAPRINOCULTURA BRASILEIRA, Brasília. Relatório Final... Brasília: MCT-

CNPq-CGAPB, p. 55, 2001 

 

DEVENDRA, C., The digestive efficiency of goats. World Rev. Anim. Prod., 14; 9-12. 

1978. 

 

EUCLIDES, V. P. B., EUCLIDES FILHO, K., FIGUEIREDO, G. R. et al. Avaliação de 

desempenho de animais ¾ Nelore – Europeu sob três dietas. I. Ganho de peso e 

conversão alimentar. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

ZOOTECNIA, 33, 1994. Maringá. Anais... Maringá: SBZ, p. 67. 1994. 

 



 

 59

EL KHIDIR, I. A..,BABIKER, S. A., SHAFIE, S. A. Comparative feedlot performance 

and carcass characteristics of Sudanese desert sheep and goat. Small Rum. Res., 

v.30, p 147-151, 1998. 

 

FREITAS, de D., BERCHIELLI, T. T., SILVEIRA, da R. N. et al. Consumo e 

digestibilidade aparente total e parcial de rações com cana-de-açúcar casca e raspa 

de mandioca ensilados com polpa cítrica. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 31, p. 

1531 – 1542, (Suplemento). 2002. 

 

FREGADOLLI, F. L. Efeito da degradabilidade ruminal do amido e do nitrogênio da 

dieta sobra o metabolismo ruminal e a digestibilidade em bovinos. Maringá: 

Universidade Estadual de Maringá, p.68, 2000. Dissertação (Mestrado em 

Zootecnia) – Universidade Estadual de Maringá, 2000. 

 

FARIAS, I., FERNANDES, A. de P. M., LIMA, M. A. et al Cultivo de palma forrageira 

em Pernambuco, Recife: IPA, IPA – Instruções Técnicas, n. 21, p. 5 1984. 

 

FEIJÓ, G. L. D., SILVA, J. M., THIAGO, L. R. L. et al. Efeito de níveis de 

concentrado na engorda de bovinos confinados. Desempenho de novilhos F1 Pardo 

Suíço x Nelore. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

ZOOTECNIA, 33. 1996. Fortaleza. Anais... Fortaleza: SBZ, p. 73. 1996. 

 

F A O – FOOD AND AGRICULTURE OGARNIZATION. Contains and bananas inh..ic 

substances and ant nutritional factors. Disponível htt:// www. 

fao.org/inpho/vlibrary/10207 e /T0207E08.htm. Acesso em: 16/07/00. 

 

FIGUEIRÓ, P. R. P. Manejo alimentar do rebanho ovino. In: SIMPÓSIO PAULISTA 

DE OVINOCULTURA, 1.Campinas. Anais... Campinas: Fundação Cargil, p. 22-33. 

1989. 

 



 

 60

GADELHA, J. A., CAMPOS, J. MAYROSE, V. Farelo de raspa de mandioca na 
alimentação de pintos. Experiential. V. 9, n. 4, p. 111-131, 1969. 
 
GOZAGA NETO, S., BATISTA, A. M. V. et al. Composição bromatológica, consumo 

e digestibilidade in vivo de dietas com diferentes níveis de feno da catingueira 

(Caesalpinea braeteosa), fornecidos para ovinos Morados Nova. In: Revista 

Brasileira de Zootecnia., 30(2). p. 553-562, 2001. 

 

GOMES, H. de S.: DETONI, C. E., VALE, R. C. do. Produção intensificada de 

volumosos de qualidade para bovinos no Centro Norte Baiano, “Pecuária moderna” 

Salvador: EBDA, p. 24, 1999. 

 

GUIMARÃES FILHO, C., SOARES, J. G. G. Sistemas de produção de carnes 

caprina e ovina no Semi-Árido Nordestino. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL 

SOBRES CAPRINOS E OVINOS DE CORTE, João Pessoa, PA, 2000, Anais... João 

Pessoa, SINCORTE, p. 21-23, 2000. 

 

GIULIETII, A.M., BOCAGE NETA, A.L., CASTRO, A.A.J.F. Diagnóstico da vegetação 

nativa do bioma da Caatinga In: BIODIVERSIDADE DA CAATINGA: áreas e ações 

prioritárias para a conservação. Brasília: MMA-UFPE; Brasília, DF: p. 47-90, 2004. 

 

HUSTON, J. E., ENGDAHL, B. S. and BALES, K. W. Intake and digestibility in sheep 

and goats fed three forages with different levels of supplemental protein. Small 

Rumin. Res., p. 81-92, 1988. 

 

HULAN, H.W.; PROUDFOOT, F.G. Nutritive value of sorghum grain for broiler 

chickens. Canadian Journal of Animal Science, Alberta, v. 62, n. 3, p. 869-875, 1982. 

 

HIBBERD, C.A.; WAGNER, D.G.; SHEMM,R.L.; MITCHELL Jr, E.D.; WEIBEL, 

D.E.;HINTZ, R.L. Digestibility characteristics of isolated starch from sorghum and 

corn grain. Journal of Animal Science, Champaign, v.55, n. 6, p. 90-96, 1982. 

 



 

 61

IBGE – FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTÍSTICAS – 

Sistemas IBGE de Recuperação Automática. Disponível em http://www.sidra.Ibge. 

gov.bov.br/. Acesso em: 01/jun/2004. 

 
JULIÁN, R. S.; MONTOSSI, F.; BERRETTA, E. J. et al. Alternativas de alimentação y 

manejo invernal de la recria ovina en la región de Basalto. Tacuarembo, Uruguay: 

INIA, Seminário se Atualização em Tecnologias para Basalto. p. 209-227, 1998 

(Série Técnica, 102), 1998. 

 
KEMP, J. D., MAHYUDDIN, M., ELY, D. G. et al. Effect of feeding systems slaughter 

weight and sex on organoleptic properties, and fatty acid composition of lamb. 

Journal of Animal Science., 51 (2): p. 321-330, 1980. 

 

LORENZONI, W. R., MELLA, S. C. Avaliação de resíduos obtidos de lavagem de 

raiz de mandioca com alimento energético para bovinos. In: Resíduos da 

industrialização da mandioca. Botucatu. p. 91-100, 1994. 

 

LIMA, de G. J. M. M., Milho e subprodutos na alimentação animal. IN Simpósio sobre 

ingredientes na alimentação animal, Campinas –SP, p.13-87, 2001. 

 

LU, C. D., Grazing behavior and selection of goats. Small Rumin. Res.,1: p. 205-216, 

1988. 

 

LOPES, D. C., FONTES, R.A., DONZELE, J. L., et al. Perda de peso e mudança na 

composição química do milho (Zea mays, L) devido ao caraunchamento. Revista 

Sociedade Brasileira Zootecnia., 17(4): p. 367-371 1988. 

 
Mc CAMMON-FELDMAN, B., VAN SOEST, P. J., and Mc DOWELL, R. E., Feeding 

strategy of the goat. CORNELL INTERNATIONAL AGRICULTURE MIMEOGRAPH 

88, Cornell University, Ithaca, NY, p. 37, 1981. 

 
 



 

 62

MORAND-FEHR, P., Goat nutrition and its particularities in the dry subtropics. In: E. 

S. E. Galal, M. B. Aboul-Ela and M. M. Shafie (Compilers), Ruminant Production in 

Dry Subtropics: Constraints and Potentials. EAAP Publ. 38, Pudoc, Wageningen, 

Netherlands, p. 215-229, 1989. 

 

MERTENS, D. R.; Análise da fibra e sua utilização na avaliação e formulação de 

rações. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE RUMINATES, REUNIÃO ANUAL DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 29, Lavras, 1992. Anais... Lavras: SBZ, 

p 188 – 219,1992. 

 

MARTINS, A. S., PRADO; I. N.; ZEOULA, L. M. et al. Digestibilidade aparente de 

dietas contendo milho ou casca de mandioca como fonte energética e farelo de 

algodão ou levedura com fonte protéica em novilhas. Revista Brasileira de 

Zootecnia, v. 29, n.1, p.269 – 277, 2000. 

 

MARTINS, A. S. Desempenho de novilhas alimentadas com rações contendo milho 

ou casca de mandioca e farelo de algodão ou levedura – Maringá, PR: UEM, p.84, 

1999, Dissertação de (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Estadual de Maringá, 

1999. 

 

MARTINS, V. R. A. Utilização de dejetos de suínos em dietas de ovinos em sistema 

de confinamento. Lavras: Universidade Federal de Lavras, p. 51, 1997. Dissertação 

(Mestrado em Zootecnia)-Universidade Federal de Lavras, 1997. 

 

MARQUES, J. A.; PRADO, I. N.; ZEOULA, L. M. et al. Avaliação da mandioca e seus 

resíduos industriais em substituição ao milho no desempenho de novilhas 

confinadas. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 29, n. 5, p. 1528-1536, 2000. 

 

McMAHON, J. M.; WHITE, W. L. B.; SAYRE, R. T. Cyanogenesis in cassava 

(Manihot esculenta crantz).Journal of Experimental Botany, v. 46, n. 288, p. 99-107, 

1987. 



 

 63

MOURO, G. F., BRANCO, A. F., MACEDO, de F. A. F. et al. Substituição do milho 

pela farinha de mandioca de varredura em dietas de cabras em lactação: Produção 

e composição do leite e digestibilidade dos nutrientes. Revista Brasileira de 

Zootecnia, v. 31, n. 1, p. 475-483, 2002. (Suplemento).  

 

MENEZES, M. P. C., RIBEIRO, M. N., COSTA, R. G. et al. Substituição do milho 

pela casca de mandioca (Manihot esculenta crantz) em rações completas para 

caprinos: consumo, digestibilidade e nutrientes e ganho de peso. Revista Brasileira 

de Zootecnia, v. 33, n. 3, p. 729-737, 2004. 

 
MINSON, D. J. Forage in ruminant’s nutrition. New York: Academic Press. p. 483. 

1990. 

 

MIRANDA, S. B. de., ARAÚJO, A. O. de., BATISTA, A. M. V., GUIM, A. et al. 

Composição química e degradabilidade do feno de maniçoba (Manihot epruinosa). 

In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, XII, JEPEX. 2003. Recife. Anais... 

Recife, (CD-ROOM), 2003. 

 

MERTENS, D. R. Regution of forage intake. In: FAHEEY JUNIOR, G. C. FORAGE 

QUALITY, EVALUATION, AND UTILIZATION. Madison, Wisconsin, USA: American 

Society of Agronomy, p. 450-493, 1994. 

 

MARQUES, J. Avaliação da mandioca e seus resíduos agroindústrias em 

substituição do milho na terminação de novilhas: desempenho e digestibilidade 

aparente in vivo. Maringá: Universidade Estadual de Maringá, p. 42, 1999. 

Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Estadual de Maringá 1999. 

 

MENEZES, T. J. B. Etanol o combustível do Brasil. São Paulo: Agronômica Ceres, 

p.233, 1980. 

 

 



 

 64

MIRANDA, K. F., RAMALHO, R. P., FERREIRA, de M. A. Substituição do milho por 

raspa de mandioca e uréia em dietas à base de palma forrageira (Opuntia ficus 

indica Mill cv. Gigante) pra vacas leiteiras: Consumo e digestibilidade. III Jornada de 

Iniciação Cientifica da Universidade Federal Rural de Pernambuco-Recife: Imprensa 

Universitária. 1 a 5 de dezembro, p. 2. 2003. 

 

MOREIRA, J. N; CORREIA, R. C.; ARAÚJO, J. R et al Estudo do circuito de 

comercialização de carnes de caprinos e ovinos no eixo Petrolina –PE/Juazeiro-BA. 

Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, p.38, 1998. 

 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL – NRC. Subcomitee on goat nutrition. 

Washington D.C.:1981 Nutrient requirements of goats. Washington DC; National 

Academic Press, p. 91, 1981.  

 

OWENS, F. N. and GOETSCH, A. L. Digesta passage and microbial protein 

synthesis. In: Control of digestion and metabolism in ruminants. Ed. L. P. Millgan, W. 

L. Grovun and A. Dobsa, USA, Reston Pub. p. 196-226, 1986. 

 

OMAN, J. S., WALDROM, D. F., GRIFFIN, D. B., et al. Effect of breed – type and 

feeding regimen on goat carcass traits. Journal of Animal Science., v. 77, p. 3215-

3218, 1999. 

 

ORSKOV, E. R. Starch digestion and utilization in ruminants. Journal of Animal 

Science,63: 1642, 1986.  

 

OLIVEIRA, R. V., LANA, de R. P., MALDONADO, F., PEREIRA, O.G. et al. 

Consumo, digestibilidade aparente de nutrientes e disponibilidade de minerais em 

ovinos, em função de diferentes níveis de cama de frango n adieta. Revista 

Brasileira de Zootecnia, v. 33, n. 4, p. 1060-1070. 2004. 

 



 

 65

OLIVEIRA, E. R. de., BARROS, N. N., ROBB, T. W., et al. Substituição da torta de 

algodão por feno de leguminosas em rações baseadas em restolho da cultura do 

milho para ovinos em confinamento. 1986. Pesquisa Agropecuária Brasileira., 

Brasília, v. 21, n. 5, p. 555-564, 1986. 

 

OLIVEIRA, M. E.; ALENCAR,A.L. G.; NASCIMENTO, M. P. S. et al. Recria e 

terminação de ovinos em pastagem Cynodon spp. cv. Tifton-85 In REUNIÃO ANUAL 

DA SOCIEDADE DE ZOOTECNIA, 38, 2001 Piracicaba. Anais...Piracicaba: 

Sociedade Brasileira de Zootecnia, p.1051-1052, 2001. 

 

OSÓRIO, J. C., OLIVEIRA, N. M. NUNES, A. et al. Perdas e morfologia em ovinos 

de 5 genótipos. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA ZOOTECNIA, 

33, 1997, Fortaleza-CE. Anais Fortaleza: SBZ, p. 420-540. 1997. 

 

OSÓRIO, J. C.; ASTIZ, C. S.: OSÒRIO, M. T. et al. Produção de carne ovina, 

alternativa para o Rio Grande do Sul. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, p. 

136, 1998, 

 

PEREIRA, J. P. Utilização da raspa e resíduos industriais da mandioca na 

alimentação animal. Informe Agropecuário, v. 13, n. 145, p. 28-41, 1987. 

 

PEIXOTO, R. R. & WARNER, R. G. Avaliação da farinha de mandioca como 

componentes da ração para terneiros leiteiros e desaleitamento precose. Revista 

Brasileira Mandioca. V.12, p. 39-47, 1993. 

 
PILAR, R. C., BIANCHINI, R. F., ALMEIDA, S. R. S. De., et al. Grão de milho (Zea 

mays), Bagaço de maça (Malus doméstica) e ou Bagaço de mandioca (Manihot 

esculenta) para alimentação de ovinos. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 35, 1998, Botucatu. Anais...Botucatu: SBZ, p. 167 – 

169, 1998.  

 



 

 66

PÉREZ, J. R. O., GARCIA, I. F. F., et al . Desempenho de cordeiros Santa Inês e 

Bergamásia alimentados com diferentes níveis de dejetos de suínos. In: REUNIA 

ANUAL DA SOCIEDADE DE ZOOTECNIA, 35, 1998, Botucatu. Anais... Botucatu. 

SBZ, p. 173-175. 1998. 

 

PINKERTON, F. Factors affecting goat carcass yield and quality. Disponível em: http; 

//www. goatworld.com/articles. Acessado em 30 de out. 2001. 

 

RESENDE, F. D.; Efeito do nível de fibra em detergente neutro da ração sobre a 

ingestão alimentar de bovídeos de diferentes grupos raciais, em regime de 

confinamento. Viçosa, MG: UFV, p. 60, 1994. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) 

– Universidade Federal de Viçosa. 

 

RAVINDRAN, U. Cassava leaves as animal feed: potential e limitations. Department 

of animal Science, University of Peradeniya, Peradeniya, Srilanka. J. Sci Food Agric, 

61, 141-150, 1993. 

 

RAMOS, M. Usos alternativos da palma forrageira. I SIMPÓSIO DE PALMA 

FORRAGEIRA. Delmiro Goulveia: PLANTEC, Fita de vídeo, 20 mim., 1998. 

 

ROONEY, L.W.; PFLUGFELDER, L. Factors affecting starch digestibility with special 

emphasis on sorghum and corn. Journal of Animal Science, Champaign, v. 63, p. 

1607-1623, 1986. 

 

SOARES, J. G. G.; Cultivo da maniçoba para produção de forragem no semi – árido 

brasileiro. Petrolina, PE: EMBRAPA CPATSA, (EMBRAPA – CPATSA, Comunicado 

Técnico,) n. 59, p. 4, 1995. 

 

SOARES, J. G. G.; SALVIANO, L. M. C. Cultivo da maniçoba para produção de 

forragem no semi – árido brasileiro. Petrolina, PE: EMBRPA Semi – Árido, (Embrapa 

Semi – Árido) Instruções Técnicas, n. 33, p. 6, 2000.  



 

 67

SALVIANO, L. M. C.; CARVALHO FILHO, O M.Composição química e 

digestibilidade in vitro de algumas espécies forrageiras da caatinga. In: REUNIÃO 

DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA. 29, Piracicaba, SP. Junho. p. 412. 

1982. 

 

SOARES, J. G. G. Utilização e produção de forragem de maniçoba. In: ENCONTRO 

NORDESTINO DE MANIÇOBA 1, 1989. Carpina – PE. Anais... IPA, 1989 p. 20 – 28. 

SALVIANO, L. M. C.; M. do C. F. S. Feno de maniçoba na suplementação de 

novilhos alimentados com feno de capim buffel. Petrolina, PE: EMBRAPA – CPATSA 

(Boletim de Pesquisa) n. 38.p. 14, 1991. 

 

SALVIANO, l. M. C.; ABDALIA, A. L.; VITTI, D. M. S. S. Degradação “in situ” do 

bagaço de tomate e de algumas forragens do semi-árido brasileiro, In: REUNIÃO 

ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 34. 1997, Juiz de Fora. 

Anais... Juiz de Fora. SBT, p. 61-63. 1997. 

 

SÁ, I. B., RICHÉ, G. R., FOTIUS, G. A. As paisagens e o processo de degradação 

do semi – árido nordestino In: BIODIVERSIDADE DA CAATINGA: áreas e ações 

prioritárias para a conservação. Brasília: MMA – UFPE; Brasília, DF. p.17 – 36. 

2004. 

 

SALVIANO, L. M. C., NUNES, M do C. F. S. Feno de maniçoba na suplementação 

de novilhos alimentados com feno de capim buffel. Petrolina, PE: EMBRAPA 

CPATSA, (Boletim de Pesquisa, 38), p. 14, 1991. 

 

SOUZA, de E. J. O. GUIM, A., BATISTA, A. M. V. et al. Cinética da degradação 

ruminal da matéria seca, proteína bruta e fibra em detergente neutro da silagem de 

maniçoba (Manihot epruinosa) emurchecida. In: III CONGRESSO NORDESTINO DE 

PRUDUÇÃO ANIMAL, 2004. Campina Grande. Anais... Campina Grande (CD-

ROOM). 2004. 

 



 

 68

SNIFFEN, C. J., O’ CONNOR, J. D., VAN SOEST, P. S. et al. A net carbohydrate 

and proteins availability. J. Anim. Sci. Champaign, v. 70, n. 11, p. 3562-3577, 1992. 

 

SAÑUDO, C., SIERRA, I. Calidad de canal en la especie ovino, n. 1. v. 19, p. 9-19. 

1981. 

 

STANFORD, K., McALLISTER, T. A., MacDOUGALL, M., et al Use of ultrasound for 

the prediction of carcass characteristics in Alpine goats. Small Rum. Res., v.15, p. 

195-201, 1995. 

 

SCHOENIAN, S. Live & carcass evaluation of meat goats. Disponível em: http:/www. 

Sheepaandgoat. com/goat carcass. 1999. Acesso em: 23 de out. 2001. 

 

SAS Statistical Analysis System, User’s guide. SAS Institute Inc. Cary, NC. p. 846, 

1989. 

 

SILVA, D.J.S. e Queiroz, de A. C. Análise de alimentos: métodos químicos e 

biológicos. Viçosa: UFV, p. 235, 2002. 

 
STEYN, D. G. Modern trends in methods of food production, food processing and 

food preparation which constitute a potential hazard to human and animal health. 

Cynoges. Tech. Commun. 136, Dep. Agric. Tech. Services, Rep. S. Africa, Pretoria, 

p. 13-18, 1977. 

 

TSSERAND, J. L., HADJIPANAYIOTOU, M, and GIHAD, E. A., Digestion in goats. 

In: Morand-Fehr (Editor), Goat Nutrition. EAAP Publ. 46, Pudoc, Wageningen, 

Netherlands, p. 46-60, 1991. 

 

TRUNG, L. T. and DEVENDRA, C., Options for increasing the utilization of cereal 

straws. In: O. P. Santana, A.G. ad Silva and W. C. Foote (Editors), Proc. Ivth Int. 

Conf. Goats, 8-13 March 1987, Brasília, Brazil, Vol. II, p. 1161-1183, 1987. 



 

 69

TIMBÓ, M. O. P. P. Estudo da evulução da composição centesimal e de algumas 

características físicas e fracional da carne de caprino de híbridos das raças Parda 

Alpina e Moxotó. Fortaleza, p. 101,1995. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de 

Alimentos) –Universidade Federal do Ceará. 

 

TOKARNIA, C. H., DÖBEREINER, J., PEIXOTO, P. V., Plantas tóxicas do Brasil. Rio 

de Janeiro-RJ, Helianthus, p. 320, 2000. 

 

VERAS, R. M. L., FERREIRA, M. de A., CARVALHO, de F. F. R., et al. Farelo de 

palma forrageira (Opuntia - ficus indica Mill) em substituição ao milho. 1. 

Digestibilidade aparente de nutrientes. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 31, n. 3, p. 

1302-1306; 2002. 

 

VÉRAS, A. S. C., VALADARES FILHO, S. C. V., COELHO DA SILVA, J. F. et al. 

Consumo e digestibilidade aparente em bovino Nelore, não-castrados, alimentados 

com rações contendo diferentes níveis de concentrado. REVISTA BRASILEIRA DE 

ZOOTECNIA. 29 (6) p. 2367-2378; 2000. (Suplemento) 

 

VAN SOEST, P. J. Symposium on factors voluntary intake of herbage by ruminants: 

in relation chemical composition and digestibility. J. Anim. Sci. 24 (3), p. 834-843. 

1965. 

 

VAN SOEST, P. J. Nutritional ecology of the ruminant. 2. ed. London: Constock 

Publishing Associates USA, p . 476. 1994. 

  

VASCONCELOS, M. A. Composição química e degradabilidade do feno da 

maniçoba (Maniçoba epruinosa Pax & Hoffmann) em ovinos. p. 70, 2000a. 

Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, 

Recife. 

 



 

 70

VASCONCELOS, V. R. Caracterização química e degradação de forrageiras do 

semi-árido brasileiro no rúmen de caprinos. p. 89 1997. Tese (Doutorado em 

Zootecnia). Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal. 

 

VASCONCELOS, V. R., LEITE, E. R., BARROS, N. N. Terminação de caprinos e 

ovinos deslanados no Nordeste do Brasil. Anais do I Simpósio Internacionais sobre 

caprinos e ovinos corte. p. 97-106, 2000b. 

 

VALADARES FILHO, de S C., ROCHA JÙNIOR, R. R. CAPPELLE, E. R. Tabelas 

brasileiras de composição de alimentos para bovinos. Viçosa-MG, Universidade 

Federal de Viçosa, DZO, DPI, p. 297, 2001. 

 

VAN DER WALT, S. J. Some aspects of the toxicology of hydrocyanicacid in 

ruminants. Onderstepoort J. Vet. Sci. Anim. Ind. 19(1/2): p. 79-160. 1944. 

 

VILELA, S.L.O. A importância das novas atividades agrícolas ente a globalização: a 

apicultura no Estado do Piauí. Teresina: Embrapa Meio Norte, p. 228, 2002. 

 

WANDERLEY, W, L., FERREIRA, de M.A., ANDRADE, de, D. K. B. et al Palma 

forrageira (Opuntia fícus indica Mill) em substituição à silagem de sorgo (Sorghum 

bicolor (L) Moench) na alimentação de vacas leiteiras. Revista Brasileira de 

Zootecnia, v. 31, n. 3, p. 273-281; 2002. 

 

YAMAMOTO, S. M., MACEDO, F. A. F., ALCADE, C. R. et al. Características de 

carcaças de caprinos jovens terminados com proteína by pass. In: REUNIÂO ANUAL 

DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 37, 2001, Viçosa. Anais.. Viçosa: 

SBZ, p. 356, 2001. 

 

 

 



 

 71

ZEOULA, L.M. Efeitos da fonte de amido, do processamento e da adição de uréia 

sobre a fermentação ruminal in vivo, e digestão parcial e total em bovídeos. Viçosa, 

MG: UFV, p. 250, 1990. Tese (Doutorado em Zootecnia) – Universidade Federal de 

Viçosa. 

 

ZEOULA, L. M., MARTINS, A. S., ALCALDE, C. R. et al. Solubilidade e 

degradabilidade ruminal do amido de diferentes alimentos. Revista Brasileira de 

Zootecnia, v. 28, n. 5, p. 905-912, 1999. 

 

ZEOULA, L. M., PRADO, I. N., CALDAS NETO, S. F. et al. Substituição do milho 

pela farinha de varredura (Manihot sculenta craz) sobre o consumo voluntário e 

digestibilidade em ovinos. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

ZOOTECNIA, 37. 2000. Viçosa. Anais... Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de 

Zootecnia, 2000. 

 
ZUNDT, M., MACEDO, F. A. F., ALCADE, C. R. et al. Características de carcaças de 

caprinos alimentados com diferentes níveis energéticos. In: REUNIÃO ANUAL DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 38, 2001, Piracicaba. Anais Piracicaba: 

SBZ, p. 992-993, 2001.



 

 72

 


