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RESUMO - A fase de aleitamento de cabritos leiteiros esta inserida no periodo de seu maior
potencial de crescimento. Nesta fase, os animais sao susceptiveis as enterites (diarreias) de origem
alimentar e/ou infecciosa, consideradas como a principais causas de baixo desempenho de cabritos.
Assim, este experimento foi conduzido para avaliar 0 efeito de promotores de crescimento sobre 0

desempenho de cabritos leiteiros, na fase de aleitamento. Foram utilizados 30 crias, femeas, sendo 15
da ra<;aSaanen e 15 da ra<;aAnglo-nubiana. Os animais foram aleitados com leite de vaca durante
todo 0 periodo experimental e receberam capim elefante (Pennisetum purpureum) e concentrado ad
libitum a partir de 15 dias de idade. Os tratamento foram: T1 - leite de vaca, Tz - leite de vaca +
salinomicina e T3 - leite de vaca + probi6tico. Os resultados mostraram que nao hrJUvediferen<;a
(P>0,05) entre tratamentos. Os valores encontrados para ganho de peso (g/animal/dia) e para peso ao
desaleitamento (kg) foram: 126,5, 126,8, 122,4 e 10,2, 10,4 e 10,0, respectivamente. Nao foi
observado ocorrencia de enterite nos animais. Entre ra<;a, tambem, nao foi detectada diferen<;a
(P>0,05) significativa.

Palavras-chave: caprino leiteiro, desempenho, ganho de peso, peso ao desaleitamento,
probi6tico, salinomicina.

ABSTRACT - The suckling phase of dairy kids is the period of higher potential for growth.
In this phase, the animals are susceptible to the alimentary and infectious enteritis. These types of
enteritis are the principal cause of low kid's performance. So, this experiment was carried out to
evaluate the effect of growth promoters on performance of dairy kids during the suckling phase.
Thirty females kids of the Anglo-nubiana breed (15) and of the Saanen breed (15) were used. The
animals were artificially reared with cow milk, during the trial and they received napiergrass
(Pennisetum purpureum) and concentrate ad libitum after 15 days of age. The treatments were T1 -
cow milk, T2 - cow milk + salinomicine T3 - cow milk + probiotic. The results showed that there was
no significant difference (P>0.05) among treatments and breed. The values to weight gain
(g/animal/day) and wean weight (kg/animal) were 126.5, 126.8, 122.4 e 10.2, 10.4 e 10.0,
respectively. There was not enteritis in animals.
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No Brasil, a caprinocultura leiteira
tern crescendo consideravelmente nos
ultimos anos, em virtude da vocac;ao natural
da cabra para produzir leite e dos prec;os
compensadores que 0 leite e seus derivados
alcanc;amno mercado.

A fase de cria de cabritos leiteiros
esta inserida no periodo de seu maior
potencial de crescimento. Segundo ALVES
(1992) cabritos alimentados, mesmo com
restric;ao na quantidade de leite, aos 42 dias
de idade, pode atingir mais de tres vezes 0

seu peso ao nascimento. Durante este
periodo da vida, 0 cabrito e muito
susceptivel a enterites, de origem alimentar
e infecciosa, sendo esta ultima considerada
como a principal causa de baixo
desempenho dos animais. Das enterites que
acometem 0 cabrito leiteiro, na fase de
aleitamento, as causadas por parasitas do
genero eimeria (eimerioses) sao as mais
importantes, sob 0 ponto de vista
economico, devido ao aumento na taxa de
mortalidade de animais j ovens e ao
desenvolvimento insatisfat6rio das crias,
que conseguem recuperar-se da infecc;ao.
Segundo Fitzgerald (1980), em muitos
casos, 0 baixo desempenho representa maior
prejuizo economico que propriamente a
morte do animal. Para Vieira (1996), uma
vez instalada a infecc;ao, a utilizac;ao de
drogas especfficas contra a eimeriose tern
valor relativo, uma vez que ja houve
destruic;ao dos tecidos. Portanto, a
prevenc;ao e a melhor maneira de
convivencia com esta enferrnidade, visto
que os cocdiostaticos atuam sobre as formas
sexuadas, que sac mais patogenicas. A
literatura mostra a eficacia de variOS
cocdiostaticos no controle da eimeriose e,
consequentemente, melhorias no
desempenho animal em cordeiros
(Bergstrom & Maki, 1976: Horton &
Stockdale, 1981) e em caprinos (Parai,
1985; Foreyt et al. 1986).

A salinomicina e urn antibi6tico
ion6foro, largamente utilizado em avicultura
para 0 controle de eimeriose, alem de ser
considerada promotora de crescimento.
Segundo Chapman (1994), 0 mecanismo de
ac;ao deste produto difere dos antibi6ticos
convencionais, ou seja, ele interfere no
metabolismo mineral do parasita,
aumentando a absorc;ao de agua por este
que, impossibilitado de elimina-Ia,
convenientemente, vem a morrer. Em
adic;ao, este autor observou que a
salinomicina conferiu imunidade, em aves,
para algumas especies de eimeria.

Na atualidade, existem muitas
restric;6es a cerca da utilizac;ao de
antibi6ticos na alimentac;ao animal. Em
func;ao deste fato surgiram os probi6ticos na
tentativa de substituir e/ou auxiliar os
antibi6ticos como promotores de
crescimento. Estes produtos sac constituidos
de cepas de microorganismos vivos,
beneficos ao hospedeiro, destinados a
colonizar 0 trato intestinal dos animais com
a finalidade de protege-los contra infecc;6es.

Na literatura, nao foi encontrado
nenhum registro sobre a utilizac;ao destes
promotores de crescimento para cabritos
leiteiros. Isto motivou a realizac;ao deste
estudo que teve como objetivo avaliar 0

efeitos da utilizac;ao de probi6tico e da
salinomicina no desempenho de cabritos
leiteiros na fase de aleitamento.

o experimento foi conduzido na
EMBRAPA/CNPC, em Sobral-CE no
periodo de agosto a outubro de 1997. Foram
utilizados 30 crias, femeas, sendo: 15 da
rac;a Saanen e 15 da rac;a Anglo-nubiana.
Ap6s 0 nascimento, os animais foram
separadas das maes e receberam colostro
artificial (70% de leite de vaca e 30 de soro
ovino) na quantidade de 750rnl dividida em



tres mamadas nas primeiras 24 horas de
vida. Em seguida, passaram a receber leite
de vaca na proporstao de 20% do peso
corporal, sendo metade pela manha e 0

restante a tarde, com reajustes semanais. A
partir do 42° dia de idade, a quantidade de
leite foi estabilizada e mantida constante ate
o final do experimento.

Os tratamentos foram: T 1 - leite de
vaca (controle), T2 - leite de vaca +
salinomicina, T3 - leite de vaca +
probi6tico. A salinomicina foi administrada
no leite, na dosagem de lmglkg de peso
vivo. 0 probi6tico utilizado era composto
por celulas vivas de Lactobacillus
acidophilus, Streptococcus faecium e
Saccharomyces cerevisiae. 0 produto foi
utilizado em duas formas de apresentastao:
pasta, na concentrastao de 30 milh6es de
UFC/grama e p6 com 3 milMes de
UFC/grama. 0 pr6bi6tico-pasta foi
administrado por via oral, na dosagem de 2
glanimalldia ao nascimento, por ocasiao da
descoma (entre doze a quinze dias de idade)
e ao desaleitamento (63 dias de idade) e 0

probi6tico-p6 diariamente no leite, na
dosagem de 2 glanimalldia ate 0

desaleitamento. 0 probi6tico-pasta foi
utilizado para a colonizastao inicial do trato
digestivo e nos momentos de estresses,
enquanto que 0 probi6tico-p6 teve a
finalidade de manutenstao da dosagem
inicial. Diariamente, era feita uma inspestao
nos animais para registrar ocorrencia de
enterites (diarreias) e que, em casu positivo,
ensejaria a administrastao do probi6tico-
pasta na dosagem acima mencionada, porem
somente no tratamento tres. Capim elefante
(Pennisetm purpureum) e concentrado
foram oferecidos ad libitum a partir de 15
dias de idade.

A composistao do capim elefante esta
apresentada na Tabela 1 e 0 concentrado era
composto de 65,0% de milho triturado,
32,5% de farelo de soja, 2,0% de sal mineral

(Composistao (glkg): Cakio, 180; F6sforo,
130; Cobre, 1.25; Zinco, 3,6; Manganes,
2,0; Cobalto, 0,2; Iodo, 0,3; Selenio, 0,01;
Ferro, 2,2. ) e 0,5% de sal comum. 0
consumo de materia seca da dieta foi
medido diariamente e os animais pesados
semanalmente.

o delineamento experimental
utilizado foi 0 inteiramente casualizado em
urn arranjo fatorial 2 x 3 (duas rastas x tres
tratamentos), com 5 repetist6es. No modelo
geral de analise incluiu-se tratamento e rasta
como variaveis classificat6rias e ganho de
peso e peso ao desaleitamento como
variaveis resposta. 0 peso ao nascer e a
interastao rasta x tratamento foram incluidos
no modelo geral de analise porem, s6 a
covariavel peso ao nascimento foi
significativa (P<0,05). Vma observastao foi
perdida, por motivos alheios aos
tratamentos. Assim, as comparast6es das
medias foram feitas pelo teste "t", a 5% de
probabilidade.

Os resultados relativos ao peso ao
nascimento, ganho de peso e peso ao
desaleitamento estao apresentados na Tabela
2. Nao foi detectada diferenS?a {P>O,05)
entre tratamentos. Na literatura, nao foi
encontrado trabalhos sobre a utilizastao de
probi6ticos para caprinos. Com bezerros,
Gonstalves et al. (1997) nao observaram
influencia do probi6tico sobre 0 ganho de
peso e a altura de bezerros que receberam
probi6tico-p6 ou probi6tico-p6 + probi6tico-
pasta. Alves et al. (1997), Gonstalves (1997),
Ellinger (1978), Higginbotham & Bath
(1993) tambem nao observaram influencia
do probi6ticos no desempenho de bezerros.
Por outro lado, ABE et al. (1995)
observaram que bezerros cuja dieta continha
antibi6tico apresentaram maior ganho de
peso e melhor conversao alimentar quando



TABELA 1 - Composis;ao qufmica do capim elefante.
TABLE 1 - Chemical composition mapiergrass.
Parametros
Parameters
• Materia Seca
• Dry martter
• Materia organica
• Organic matter
• Protefna bruta
• Crude protein
• Fibra em detergente neutro (FDN)
• Neutral detergent fiber (NDF)
• Fibra detergente acido (FDA)
• Acid detergent fiber (ADF)
• IIemicelulose
• IIemicellulose
• Celulose
• Cellulose
• Lignina em permanganato
• KMn04lignin
• Cinzas insoluveis na fibra detergente acido
• ADF insiluble ash

receberam probi6ticos (Bifidobacterium
pseudolongum ou Lactobacillus
acidophilus) em relas;ao ao grupo
testemunha (sem probi6tico). Em outro
experimento, estes autores constataram que
o probi6tico foi efetivo no controle de
diarreias em bezerros lactentes porem,
observaram apenas uma tendencia de maior
ganho de peso e melhor conversao alimentar

devida ao uso de probi6tico. Tambem
Gilliland et al. (1980) constataram uma
redus;ao de coliformes fecais em bezerros
tratados com probi6tico. Beeman (1985)
trabalharam com bezerros com hist6rico de
diarreia e tratados com antibi6tico
constataram que a administras;ao de
probi6tico melhorou 0 ganho de peso dos
animais.

Da mesma forma que para 0

probi6tico, a literatura revisada nao revelou
a existencia de trabalhos sobre 0 uso de
salinomicina em cabritos. 0 ganho de peso e
o peso ao desaleitamento nao foram
influenciados pela salinomicina. Neste
estudo, nao foi observado nenhuma forma
de enterite, provavelmente, devido ao born
manejo sanitario dos animais, ou seja,
separas;ao das crias das respectivas maes ao
nascimento e, principalmente, higiene das

instalas;oes. Alves (1997) e Gons;alves et al.
(1997) tambem nao observaram enterites
em bezerros ao avaliarem a utilizas;ao de
probi6ticos para estes animais. 0 aspecto
sanitario parece ser decisivo para a
utilizas;ao de probi6ticos, uma vez que sua
funs;ao no organismo animal e de barreira
sanitaria, em nfvel da mucosa intestinal,
impedindo a instalas;ao de microorganismos
patogenicos e da reconstituis;ao da flora
intestinal ap6s tratamento com



qumiotenipicos. Por outro lado, nos
trabalhos de Beeman (1985), Abe et al.
(1995) os bezerros tinham hist6rico de
enterite e estavam sendo tratados com
antibi6ticos 0 que justifica a as:ao benefica
do probi6tico. Da mesma forma que para 0

probi6tico, a inesistencia de eimeriose
clfnica nos animais deve ter mascarado 0

efeito deste produto. Tanto 0 probi6tio
como a salinomicina SaD considerados
promotores de crescimento. Todavia, neste
trabalho este aspecto nao foi evidenciado.

Em virtude da falta de informas:ao sobre a
utilizas:ao da salinomicina para caprinos,
utilizou-se a dosagem de 01 mg/kg de peso
corporal, faixa inferior da dose utilizada
para aves que e de urn a tres mg/kg de peso
corporal. A dose utilizada pode ter sido
pequena para que este produto atue como
promotor de crescimento, denotando a
necessidade de mais estudos visando
estabelecer a dose mais adequada para a
utilizas:ao deste cocdiostatico para caprinos.

TABELA 2 - Peso ao nascer (PN), ganho de peso diario (GPD) e peso ao desaleitamento
(PD) de cabritas submetidos a diferentes prmotores de crescimento.

TABLE 2 - Birth weight (BW), weight gain (WG), and rearing weight (RW) of the dairy goat
kids consuming diferents weight promotors.

Tratamentos Parametros 1

Parameters

• T1

• Tz
• T3

Ras:a
Breed
• Saanen 2,12 ± 0,09 126,48 ± 3,40
• Anglo-nubiana 2,42 ± 0,10 125,47 ± 3,56
lMedia ± erro padrao. Nao significativo (p<0,05).
lMeans :i:standererror. No significant (p>O,05)

PN (kg)
BW(kg)

2,37 ± 0,12
2,30 ± 0,12
2,14 ± 0,12

Os resultados obtidos saD
preliminares, especialmente para a
salinomicina porem mostram que, com
manejo adequado, a utilizas:ao de
substancias para controle preventivo de
enterites pode ser dispensavel simplesmente
porque elas nao deverao aparecer.

Tambem nao foi detectada diferens:a
(P>0,05) entre ras:a. Os resultados obtidos
assemelham-se ao auferidos por Mello et al.
(1996) que nao encontraram diferens:a

GPD (g/dia)
WG (g/day)

126,48 ± 4,29
128,79 ± 3,98
122,41 ± 4,08

PD (kg)
(RW(kg)

10,23 ± 0,27
10,37 ± 0,25
9,97 ± 0,28

10,22 ± 0,21
1O,17± 0,22

significativa no desenvolvimento ponderal
de crias das ras:as Anglo-nubiana, Pardo
Alpina e Saanen, na fase de aleitamento.

Pela Tabela 3, nota-se que 0 consumo
de materia seca da dieta s6lida (volumoso e
concentrado) e satisfat6rio para efetuar 0

desaleitamento das crias, superior em muito
ao preconizado por Morand-Fehr et al.
(1982) de no minimo 30 a 40 g/animalldia.



o fomecimento de probi6tico ou
salinomicina nao influenciou 0 desempenho
de cabritas leiteiras, na fase de aleitamento;

Em termos de precocidade, as ra9as
Saanen e Anglo-nubiana se equipararam;

Ha necessidade de mais estudos no
sentido de estabelecer a dose mais
adequada de salinomicina para caprinos.
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BARROSetaL
TABELA 3 - Consumo da dieta salida (volumoso e concentrado), durante 0 perioldo de aleitamento.
TABLE 3 - Intake of solid diet (Roughage and concentrate), during the milking period.
Idade Tj T2 T3

(semana) Volumoso Concentrado Total Volumoso Concentrado Total Volumoso Concentrado Total
Age (weke) Roughage Concentrate Total Roughage Concentrate Total Roughage Concentrate Total
Quarta
Fourth
• g/dia~day) 16,9 12,2 30,1 14,5 24,9 38,9 15,1 15,0 30,1
• glkgO,5 5,6 4,4 10,0 4,9 8,2 13,1 5,2 4,5 9,7
Quinta
Fiveth
• g/dia~ay) 37,1 48,6 85,7 31,4 52,6 84,0 33,5 32,0 65,5
• glkgO,5 12,3 13,5 25,8 9,4 15,8 25,5 11,3 11,0 22,3
Sexta
Sixth
• g/dia~day) 44,7 75,4 120,1 36,6 67,4 104,0 40,3 43,8 84,1
• glkgO,5 11,9 20,1 32,0 9,42 13,7 26,7 10,8 11,3 22,1
Setima
Seventh
• g/dia~day) 66,5 89,2 155,7 58,6 70,0 128,6 68,0 70,2 138,2
• glkgO,5 14,5 19,4 33,9 12,2 14,6 26,8 14,6 14,9 29,5
Oitava

• g/dia(day) 75,7 92,6 168,3 70,5 82,4 152,9 75,6 79,2 154,8
• kl,75 13,25 16,19 29,42 12,18 14,25 26,45 13,5 14,14 27,64
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