Efeito da raça de cabras sobre a produção e composição química do leite
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Introdução
A caprinocultura leiteira tem tomado lugar de destaque no Brasil, principalmente na região
Nordeste por ser uma atividade de fácil manejo, boa adaptação dos animais ao ambiente e
baixo custo de produção, tornando-se uma alternativa na geração de alimentos e renda
principalmente para os pequenos produtores rurais. Pesquisas demonstram a importância do
efeito especifico da raça da cabra sobre a produção e composição do leite (Sung et al., 1999).
Entretanto, os trabalhos comparativos sobre a qualidade do leite utilizando raças nativas são
escassos, tornando necessário estudar essas características das diferentes raças caprinas que
são difundidas na região semiárida para fortalecer a produção regional e promover a melhoria
da qualidade do leite e derivados. O objetivo do presente trabalho foi determinar os efeitos da
raça leiteira sobre a produção e composição química do leite.
Material e métodos
No presente estudo foram utilizadas 24 cabras de três grupos genéticos diferentes, nove foram
da raça Saanen (PVI: 35,9 ± 1,3 kg), oito da raça Moxotó (PVI: 25,9 ± 1,9 kg), e sete da raça
Anglo-Nubiana (PVI: 42,6 ± 1,6 kg) com idade média de dois anos. Os animais foram
divididos por grupos genéticos e alojados em seis baias com medida de 10,5 m2, sendo duas
por grupo genético, providas de comedouro coletivo e bebedouros automáticos. Após o parto,
a dieta foi formulada para atender as exigências de cabras em lactação com produção diária de
leite de 1,5 litros (NRC, 2007), a proporção de volumoso:concentrado (60:40) com 135 g/kg
PB, com base na matéria seca e foi fornecida às 05h30 e 17h30. As cabras que produziam
acima de 900 g de leite recebiam suplementação adicional de concentrado com 220 g PB/kg
MS, após a ordenha. A adição de 100 g de concentrado foi realizada à dieta das cabras para
cada 300 g de leite produzido, durante a ordenha, com base na produção de leite da semana
anterior. A ordenha foi realizada uma vez ao dia, com auxílio de ordenhadeira mecânica, às
5h30. A produção de leite (PL) foi mensurada a cada 21diascom o auxílio de uma balança
digital, totalizando 10 períodos experimentais. Nos dias de coleta, a ordenha foi realizada
manualmente para obtenção de amostras individuais (100 mL) de leite para análise através de
infravermelho (PO ANA 001) dos teores de gordura, proteína, lactose, sólidos totais (ST),
extrato seco desengordurado (ESD), nitrogênio ureico (NU) e caseína (CAS) que foram
realizadas na Clínica do Leite. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado,
sendo considerados três grupos genéticos como tratamentos experimentais, com nove, oito e
sete repetições respectivamente para as raças Saanen, Moxotó e Anglo-Nubiana. Adotou-se
0,05 como nível crítico para erro tipo 1.
Resultados e discussão
A produção de leite (Tabela 1) das cabras Saanen, Anglo-Nubiana e Moxotó diferiram quanto
ao grupo genético (P<0,01). A raça Saanen apresentou maior produção de leite ao longo da
lactação (1.34 kg/dia), seguida da Anglo-Nubiana (0,90 kg/dia) e Moxotó (0,35 kg/dia). A
composição química do leite das cabras também diferiu quanto à raça (P<0,01) em todas as
características avaliadas, sendo que os teores de gordura, proteína, lactose, ST, ESD, NU e
CAS foram maiores na raça Moxotó, seguida da Anglo-Nubiana e Saanen. Estes resultados
demonstram que os fatores genéticos influenciam na produção e composição do leite (Lôbo et
al. 2017), pois as raças importadas como Saanen possuem identidades genéticas muito

distantes da raça Moxotó, que apresenta baixo potencial (Araújo et al., 2006) e essa menor
produção de leite das cabras Moxotó possivelmente resultou na concentração dos
componentes do leite (Marques et al., 2016). Os valores médios observados para as
determinações químicas das amostras de leite das diferentes raças de cabra estão de acordo
com os valores de referência estabelecidos pela legislação vigente (BRASIL, 2000).
Tabela 1 – Produção de leite (Kg/dia) e composição química do leite de cabras de três grupos
genéticos: Saanen, Anglo-Nubiana e Moxotó
Grupo Genético
Saanen
Anglo
Moxotó
EPM
P-Valor
PL (kg/dia)
1,34a
0,90b
0,35c
0,05
<0,01
Gordura (%)
3,66c
5,11b
6,79a
0,10
<0,01
Proteína (%)
3,31c
4,17b
4,98a
0,05
<0,01
Lactose (%)
4,27c
4,38b
4,47a
0,03
<0,01
ST (%)
12,04c
14,46b
17,12a
0,13
<0,01
ESD (%)
8,84c
9,35b
10,33a
0,06
<0,01
NU (%)
27,24c
28,86b
30,09a
0,37
<0,01
CAS (%)
2,43c
3,17b
3,94a
0,04
<0,01
PL = Produção de Leite; ST = Sólidos Totais; ESD = Extrato Seco Desengordurado; NU = Nitrogênio Ureico;
CAS = Caseína
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