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ALGUNS ASPECTOS ESPECÍFICOS E PRÁTICOS DA 
UTILIZAÇÃO DOS ALIMENTOS PELOS CAPRINOS 

 
A pouca estabilidade numérica dos efetivos caprinos e a índole de muitos dos 
terrenos por eles pastoreados (baldios, terrenos florestais cedidos gratuitamente, 
terrenos pastoreados por outros animais, etc.) conduziu a que até hoje, não se tenha 
conseguido definir qualquer tipo de encabeçamento caprino resultante de um 
controlo de base cientifico dos vários fatores intervenientes. 
 
A definição da carga animal possível (n.º de cabeças/ha/ano) que otimize qualquer 
sistema produtivo, depende obviamente e em primeiro lugar, da quantidade e 
qualidade das pastagens, da espécie animal e do tipo de produção considerado. 
 
O interesse pelos caprinos tem aumentado em Portugal, sendo isso reflexo do que 
se passa a nível mundial, não só devido à diversidade das produções: carne, leite, 
pele, fibra, pelos e estrume como ainda por razões diversas: 
 
- Necessidade de aumentar a produção de alimentos a baixos custos, sobretudo em 
países em desenvolvimento; 
 
- Desejo de aumentar a produção de leite em resposta a mercados cada vez mais 
exigentes que pagam bons preços pelo queijo de cabra; 
 
- Incremento da investigação sobre a lactação dos ruminantes, constituindo a cabra 
um modelo; 
 
- Estudo de cruzamentos de raças mais interessantes. 
 
Há, porém, ainda muitos conceitos errados que têm sido divulgados sem, contudo, 
se averiguar do porquê das situações anómalas que se nos deparam. 
 
Queixas constantes de destruição de árvores, de vinhas, de pomares, de 
desertificação de certas regiões, com a consequente erosão do solo devido aos 
caprinos, são resultado não só de um mau maneio alimentar, em que a carência de 
material fibroso as leva a comerem as cascas das árvores ou até as próprias camas, 
como ainda de os caprinos serem os últimos animais introduzidos nas pastagens 
depois da passagem dos bovinos e ovinos. O facto deve-se também a terem os 
caprinos sido marginalizados durante anos, obrigando-os a viver em zonas pobres 
onde os outros ruminantes não sobreviveriam. 
 
O facto de se atribuir um decréscimo do efetivo caprino, em Portugal, nos últimos 
anos, ao incremento da florestação, que o país sofreu, embora correto, é devido a 
uma forma errada de condução da exploração. Se se pensar na exploração racional 
possível, da associação animal/floresta, tendo em conta a fase de crescimento das 
árvores, estaremos a utilizar os nossos recursos e a contribuir para um equilíbrio 
entre a concorrência das infestantes com as árvores na floresta. 
 
Nas zonas mediterrâneas, têm sido efetuados determinados estudos, utilizando o 
ecossistema florestal, para pastoreio dos caprinos, tendo-se provado ser esta forma 
de exploração uma boa maneira de controlo de fogos, através de um pastoreio a 
fundo da camada herbácea e da camada arbustiva que tornam a floresta mais 
suscetível aos fogos e impedem a entrada do homem para a sua exploração. 



Contribui-se assim para o aproveitamento de mais uma fonte alimentar para os 
animais.  
 
A forma de exploração dos rebanhos tem-se modificado.  
 
Segundo o testemunho de alguém que viveu na região de Montalegre, há alguns 
anos, verificava-se aí uma exploração das zonas da serra e de matos de uma forma 
muito interessante, e que com a reflorestação levada a efeito pela Junta de 
Colonização Interna e por diversos outros fatores, foi desaparecendo.  
 
Havia aí uma vida muito comunitária e os moradores da região estabeleceram que 
a zona da veiga (várzea) com boa pastagem era distribuída às ovelhas, sendo 
cuidadas pelos próprios, que todos os anos cortavam os juncos e matos para as 
pastagens produzirem melhor.  
 
Nunca as cabras poderiam ir pastar nessa zona, fosse por que motivo fosse indo 
para os baldios. 
  
Nos meses de Verão havia o problema da mão de obra para a cultura da batata e 
colheita de centeio e fenagens e nessa altura começava a funcionar um sistema que 
eles chamavam a VEZEIRA. Consistia ela em se agruparem os moradores e verem 
quantas cabeças de gado tinha cada um, formando-se depois, rebanhos de 2000 
cabras, ou mais, havendo por cada mil cabras um pastor com 4 cães. Este pastor, 
que levava as cabras para o mato, por caber a sua vez de assegurar a guardaria e 
pastorícia do rebanho constituído pelas cabras de todos, era rotativo, sendo esse 
serviço feito todos os dias por pessoas diferentes, consoante o número de cabeças 
que possuía e o número de colegas vezeiros existentes. 
 
As cabras juntavam-se todas próximas de uma ponte, com um toque de corneta ou 
búzio, pelo chefe da vezeira.  Iam para os baldios pastar e à noite voltavam à ponte, 
juntando-se já elas por hábito, para irem cada uma para casa do seu dono. 
 
Procurava-se que elas não parissem na altura da vezeira, sendo cobertas nessa 
altura para nascerem os cabritos no Inverno, altura em que cada um tomava conta 
das suas. Ficavam fechadas, por estar tudo coberto de neve e eram alimentadas 
com fenos, farelos ou batata miúda que muitas vezes era dada à mão. O feno era-
lhes dado nas cortes, pendurado nas traves para elas não o pisarem, pois assim 
dificilmente o comiam, sendo apanhado nos lameiros no período de Verão. Os 
restolhos de centeio da parte da serra eram aproveitados para as cabras e os 
restolhos da veiga eram aproveitados para as ovelhas. 
 
Tinham assim uma boa organização e um bom aproveitamento dos recursos de que 
dispunham. 
 
A cabra sendo, talvez, o mais antigo animal doméstico, vive atualmente em 
condições de meio tão diversificadas que não pode haver uma única receita para o 
seu desenvolvimento, havendo necessidade de nos basearmos no meio e nos 
recursos disponíveis para elaborarmos o nosso modelo de exploração. 
 
Em regiões mais desenvolvidas foi muitas vezes posta de parte, mas em regiões 
mais desfavorecidas a cabra continua a ter uma importância substancial, não só 
fornecendo leite para o consumo familiar, como a carne. 
 



Dado o seu uso doméstico e a sua exploração a maior parte das vezes familiar, não 
havendo, portanto, muitos dados de produção, de rendimentos, de exportação, a 
importância económica da cabra é relegada para um plano inferior, não sendo levada 
em conta nos planos de desenvolvimento das comunidades ou do País. 
 
Com a presente necessidade de mais proteína animal para a alimentação humana 
do mundo, e tendo em conta a capacidade da cabra para produzir proteína, sob um 
regime extensivo, onde outros animais teriam sucumbido, chegou a altura de a 
integrar nos planos de desenvolvimento económico. 
 
Com a reconversão da agricultura e atendendo a que os países da CEE são 
deficitários em carne de pequenos ruminantes, áreas não adequadas ou de reduzida 
aptidão para a cultura cerealífera poderão vir a ser atribuídas à exploração de 
pequenos ruminantes, podendo a cabra vir a ser criada aproveitando zonas em que 
as condições seriam difíceis para a ovelha. 
 
Uma boa gestão das unidades de produção, feita a partir de técnicas modernas, 
permitirão atingir altos níveis de produtividade e de rendibilidade. 
 
Os caprinos são explorados em todo o mundo, com intensidades de exploração 
muito variáveis: desde uma exploração de pastoreio extensivo com todas as 
gradações, até explorações intensivas nos países industrializados. 
 

1. ALIMENTAÇÃO DOS CAPRINOS 

 
Para uma escolha acertada do maneio alimentar da cabra, devemos começar pelo 
conhecimento perfeito da raça, colhendo todos os indicadores biológicos possíveis, 
tanto no aspeto produtivo, como no reprodutivo. 
 
A cabra é um animal em que o maneio tem que ser bem estudado se se pretender 
obter um rendimento máximo, devido precisamente ao seu comportamento 
alimentar, à sua sensibilidade e à sua personalidade peculiar. 
 
Em relação ao comportamento alimentar, podemos verificar que a cabra é um animal 
muito seletivo.  
 
É errado pensar que a cabra quando vai pastar, come tudo indiscriminadamente, 
pois ela tem um grande poder de seleção conforme nos é dado observar, comendo 
por exemplo um cyperus - (junça) -, planta muito fibrosa e deixando de lado uma 
leguminosa verdinha que parecia à primeira vista constituir um melhor alimento. Esta 
sua capacidade de escolha leva-a embora desperdiçando muito quando tem muito 
por onde escolher, a aproveitar, por outro lado, aquilo que os bovinos ou mesmo os 
ovinos são incapazes de comer. 
 
Assim a cabra oferece certas vantagens em relação a outros animais: 
 
- Utiliza com aproveitamento quase todas as formas de vegetação, inclusivamente 
as lenhosas; 
 
- Pode ser explorada, devido ao seu porte, em condições que seriam difíceis para 
outras espécies, aproveitando recursos alimentares que de outro modo não teriam 
utilização e que são acessíveis; 



 
- Pode ser usada para melhorar pastagens comprometidas por dominância de 
espécies lenhosas, pois tem apetência para arbustivas; 
 
- Pode ser usada para a limpeza dos matos das florestas, com todos os proveitos 
que daí advêm, nomeadamente na defesa contra os fogos; 
 
- Dá o mais elevado rendimento leiteiro, em relação ao peso vivo, comparado com 
outros animais. 
 
As cabras têm gostos muito variados em relação a outros animais, consumindo uma 
gama muito vasta de plantas, em várias fases de maturação, frutos, sementes, 
raízes, folhas e caules, palhas, fenos, silagens, cereais, subprodutos de cereais e de 
oleaginosas, subprodutos de industrias açucareiras, leveduras, farinhas de carne e 
peixe, minerais e vitaminas e concentrados normalmente consumidos por outros 
ruminantes. Podem utilizar pastagens até às raízes ou simplesmente apanhar as 
suas inflorescências dependendo da sua palatibilidade, disponibilidade e valor 
nutritivo. Há uma grande variabilidade nos hábitos alimentares, variando o consumo 
de erva de 75 - 85% diariamente até zero nas zonas mais áridas. Estes hábitos 
variam com o meio ambiente, e também com a estação do ano, na mesma 
localidade. 
 
Os sentidos do tato, gosto e cheiro são importantes para a seleção, embora um 
sentido possa ser importante ou determinante para a escolha de uma espécie 
vegetal e ter pouca influência para decidir da aceitação da outra. 
 
A cabra pode distinguir entre soluções amargas, salgadas, doces e ácidas. Utiliza 
plantas amargas que não são utilizadas por outros ruminantes, o que lhes permite 
um leque mais variado de escolha. Além disso consomem certas espécies em 
estados vegetativos definidos, enquanto não as aceitam noutros estados. 
 
As necessidades nutritivas dos animais são cobertas por duas grandes categorias 
de produtos:  
 
- Alimentos grosseiros, sobretudo as forragens.  
- Concentrados, ricos em energia e/ou em azoto;  
 
Temos de ter uma ideia da composição química desses alimentos, do seu valor 
nutritivo e das quantidades que podem ser ingeridas pelos animais. Isso permite-nos 
estabelecer planos de racionamento adaptados às necessidades, à capacidade de 
ingestão e aos gostos do animal e isto tudo se possível, com o menor custo. 
 

2. NECESSIDADES ALIMENTARES DAS CABRAS 

 
As necessidades alimentares da cabra não diferem muito das necessidades dos 
outros ruminantes e dependem da situação do animal no momento: crescimento, 
manutenção, gestação, lactação etc. 
 
É necessário distinguir entre necessidades alimentares e fornecimentos alimentares 
recomendados. 
 



As necessidades alimentares correspondem, de um modo geral, aos gastos 
fisiológicos do animal para a sua manutenção e produções. Elas serão mínimas se 
o animal estiver de boa saúde e em meio sanitário, climático e social favorável que 
não provoque um aumento das mesmas e tendo uma alimentação perfeitamente 
equilibrada. 
 
O animal cobre estas despesas a partir dos nutrientes que lhe são fornecidos pela 
ração. Quando estes são insuficientes, ela começa a utilizar as suas reservas 
corporais (lipídios e também proteínas, minerais, vitamina A, ...) que constituiu no 
período de ingestão excedentário em relação aos gastos. 
 
Quanto aos fornecimentos alimentares, para um determinado estado fisiológico, 
criando uma mesma necessidade podem corresponder diferentes fornecimentos 
alimentares, segundo a proporção das despesas fisiológicas que eles vão cobrir.  
 
Assim teremos: 
 
a) Um fornecimento alimentar restrito, correspondendo exatamente, sem margem 
de segurança, à cobertura teórica das despesas fisiológicas; 
 
b) Um fornecimento alimentar ótimo, que é superior ao restrito e que permite aos 
animais exprimir corretamente a sua capacidade de produção.  
 
Compreende uma margem de segurança que prevê: 
 
1 - Desequilíbrios prováveis da ração; 
2 - Erros na estimativa do valor nutritivo dos alimentos; 
3 - Condições ambientais e sanitárias desfavoráveis; 
4 - Existência de diferenças nas necessidades fisiológicas, entre indivíduos 
colocados nas mesmas condições. 
 
Um aumento deste fornecimento alimentar ótimo, permite por vezes um aumento 
apreciável da produção; é por exemplo o caso do "flushing" que aumenta a 
fecundidade do animal. 
 
c) Um fornecimento alimentar limitado, que é inferior ao restrito, implicando uma 
utilização de reservas corporais. 
 
É o caso muitas vezes das cabras leiteiras durante o período invernal, quando são 
exploradas de maneira extensiva. A produtividade destes animais é geralmente 
muito limitada, sendo a redução dos fornecimentos invernais uma necessidade 
económica. 
 



As necessidades alimentares da cabra podem ser definidas para os 
três níveis principais de alimentação: manutenção, gestação e 
lactação.  
 
O fim da gestação, principio de lactação é o mais delicado.  
 
Apresentam-se em seguida alguns valores relativos a estes níveis. 
 
2.1. MANUTENÇÃO 
 
Uma cabra com cerca de 60 Kg, pede um fornecimento energético de manutenção 
da ordem das 0,81 UFL (1,408 Kcal de energia net). Uma diferença de 10 Kg de 
peso vivo, corresponde a uma modificação de 0,10 UFL do fornecimento 
recomendado.  
 
Estas recomendações aplicam-se a cabras leiteiras tendo pouca atividade e que 
permanecem no estábulo. 
 
Devem ser aumentadas para cabras exploradas em pastoreio e que percorram 
grandes distâncias (deve-se aumentar de 15 - 20% para cabras em condições de 
pastoreio normal e de 30 - 60%, conforme a distância percorrida se situe entre 5 - 10 
Km). 
 
Se o terreno é muito declivoso, despendendo, portanto, a cabra mais energia, 
podemos dar-lhe um fornecimento suplementar de cerca de 0,10 UFL.  
 
Por outro lado, os gastos aumentam quando as cabras são expostas ao frio a partir 
de uma temperatura inferior a 10º C. 
 
2.2. LACTAÇÃO 
 
A quantidade de energia necessária para sintetizar 1 Kg de leite de cabra é 
comparável ao da vaca. 
 
A energia bruta de 1 Kg de leite de 3,0; 3,5 e 4% de teor butiroso é de respetivamente 
0,38 UFL (648 Kcal); 0,41 UFL (704 Kcal) e 0,44 UFL (760 Kcal) o que é próximo 
das necessidades de produção da vaca. 
 
A lactação, dependendo da raça e sistema de produção, tem uma duração média de 
240 dias para as adultas a 205 para as primíparas. 
 
A curva de lactação é comparável à da vaca com um máximo situado entre a 4ª e a 
8ª semanas de produção. 
 
O teor de azoto e o teor butiroso diminuem durante os dois primeiros meses e tornam 
a aumentar a partir do 6º mês de lactação. 
 
A produção máxima de leite com um teor butiroso de 3,5% intervém na primeira 
semana de lactação, enquanto que a ingestão máxima de energia e de matéria seca 
só se situa no fim do 2º mês de lactação. 
 



Esta diferença entre a produção máxima e a ingestão máxima é devida a uma maior 
mobilização das reservas que pode durar de 3 - 7 semanas, dependendo da 
importância das reservas na altura do parto, do balanço energético do início da 
lactação e do património genético da cabra, havendo uma perda de peso no 1º mês. 
 
Assim nesta fase a cabra deve ser bem alimentada, sendo conveniente dar um 
suplemento para não se fazer descer muito a produção de leite, posteriormente, nem 
deixar a cabra emagrecer demasiado, permitindo-lhe que em seguida consiga 
recuperar o peso perdido.  
 
Deve-se, pois, melhorar a sua alimentação em mais 20% das necessidades de 
manutenção, o que para um animal de 60 Kg corresponde a mais cerca de 0,16 UFL 
por dia. 
 
Este suplemento de alimentos concentrados por exemplo, deve ser dado, não 
massivamente no início da lactação, o que acarreta distúrbios digestivos, mas 
aumentando gradualmente, nunca mais de 200 - 250 g por semana. 
 
Depois da fase critica do início da lactação a cabra ganha peso a partir do 4º mês, 
aproximadamente 1 Kg de PV por mês, o que corresponde a um fornecimento 
energético equivalente à produção de perto de 0,5 litros de leite/dia. 
 
Muitas vezes o facto de se aumentar a MS ingerida não corresponde a um igual 
aumento de produção leiteira. 
 
Assim os aumentos devem verificar-se consoante a produtividade leiteira de cada 
uma e conforme as variações dos pesos dos animais, para que não haja gastos 
supérfluos de alimentos. 
 
No principio e fim de lactação, o leite tem um teor em matéria gorda mais elevado, o 
que leva a um acréscimo nas necessidades de produção de 1 Kg de leite.  
 
Da mesma maneira, em relação ao Kg de leite, as necessidades de produção de 
uma cabra fraca produtora, são mais elevados porque em geral o seu leite é mais 
concentrado do que os das boas produtoras. 
 
2.3. GESTAÇÃO 
 
Tendo em conta a evolução do aumento de peso da cabra durante a gestação, 
parece aceitável considerar que a cabra apresenta necessidades especificas, 
sobretudo durante os 2 últimos meses de gestação. Estudos realizados em França, 
para raças de grande porte, demonstraram que os animais aumentavam 
aproximadamente 1,5 Kg por semana, neste período, tendo-se concluído que as 
necessidades de gestação se situavam em média à volta de 0,48 UFL /dia. 
 
É preciso ter em conta as variações de peso que têm muita importância ao longo do 
ciclo reprodutivo. 
 
Durante a gestação, que dura em média 150 dias, o ganho de peso das cabras 
adultas atinge em média 12 Kg para as que têm partos simples e 15 Kg para as que 
têm 2 ou 3 cabritos. Este aumento de peso corresponde ao desenvolvimento do feto 
(90% de aumento de peso, situa-se nos últimos 50 dias de gestação) e à acumulação 
de reservas em particular às reservas de gordura acumuladas pela cabra. 
 



A matéria seca ingerida pelas cabras no decorrer das 8 últimas semanas de 
gestação mantém-se estável e situa-se à volta de 20 - 255 g de MS /Kg de peso vivo. 
 
Atualmente podem precisar-se os limites entre os quais os fornecimentos 
suplementares da gestação se devem situar. 
 
Abaixo de 0,30 UFL, os riscos de toxemia são mais prováveis. Acima de 0,65 UFL, 
os riscos de acidentes digestivos, de parto mais trabalhoso e de mau início de 
lactação, tornam-se importantes, sobretudo se a proporção de alimentos 
concentrados é importante na ração. 
 
De facto, parece desejável não se reduzir a razão Forragem/Alimento Concentrado 
abaixo de 2/1 em fim de gestação.  
 
É recomendável procurar dar à cabra o máximo de forragem antes do parto.  
 
Com efeito, as cabras que comem pouca forragem em fim de gestação, também a 
comem menos, que as outras, no início de lactação, para o mesmo nível de 
complementação. 
 
Assim a quantidade de energia ingerida é mais fraca, o que diminui as performances 
leiteiras. 
 
Em fim de gestação a cabra tem também maior necessidade de azoto, que aumenta 
com a utilização dos ácidos aminados pelo feto, sendo as necessidades azotadas 
maiores. 
 
Um período que também merece cuidados especiais alimentares é o das primeiras 
semanas pós-parto, sobretudo quando estão a amamentar os cabritos. 
 
2.4. CAPACIDADE DE INGESTÃO 
 
Para alimentar corretamente as cabras, tem que se ter em conta o seu 
comportamento alimentar.  
 
A cabra utiliza muito tempo a escolher as espécies vegetais que lhe são mais 
apetecíveis ou as partes das forragens que deseja ingerir.  
 
Assim para atingir um nível de ingestão satisfatório, para animais cujas necessidades 
são relativamente elevadas, é por vezes difícil reduzir o refugo a menos de 15-20% 
sobretudo se a forragem é de qualidade medíocre.  
 
As variações individuais de comportamento alimentar: quantidades ingeridas, etc., 
são muito importantes na cabra e aparentemente superiores às geralmente 
observadas em ovelhas. 
 
O consumo diário de matéria seca total (MST) apresenta uma evolução comparável 
no decorrer da lactação à da produção de leite bruto. Este consumo é sobretudo 
função da produção leiteira e do peso vivo, para cabras em plena lactação. 
 
As quantidades de matéria seca ingerida diminuem ligeiramente ao longo da 
gestação para atingir o máximo entre as 6 e as 3 semanas antes do parto, havendo 
uma quebra muito importante de ingestão, entre os 10 - 20%, na véspera do parto, 



após parição, a capacidade de ingestão é fraca. Mas nos dias imediatos torna a 
atingir os valores anteriores ao parto. 
 
A ingestão eleva-se nas primeiras semanas de lactação, mas de maneira insuficiente 
para compensar o forte aumento das necessidades, que são máximas a partir do fim 
da primeira semana. A cabra encontra-se então em forte deficit energético, que é 
compensado pela mobilização das suas reservas corporais. 
 
A idade também tem influência nas quantidades ingeridas, sendo maiores para 
cabras mais novas. Do mesmo modo cabras com dois fetos ou mais ingerem menos 
que cabras com um só feto, mas verifica-se o inverso quando elas começam o 
aleitamento.  
 
A matéria seca ingerida, como para os outros nutrientes, varia também entre outras 
coisas muito sensivelmente com a natureza e o estado vegetativo da forragem, a 
técnica de colheita e o método de conservação e está ligada ao comportamento 
próprio de cada animal, dependendo das suas necessidades e do estado fisiológico, 
como vimos. 
 
Para se obter as quantidades ingeridas e as performances leiteiras mais satisfatórias 
em plena lactação (4º - 5º mês), a densidade energética da ração deve situar-se 
aproximadamente nas 0,83 UFL /Kg de MS.  
 
Este valor deve ser acrescido no principio da lactação e diminuído no fim da lactação. 
 
Assim vimos que a aptidão de uma ração para cobrir as necessidades alimentares 
de um animal depende não somente da sua concentração em elementos nutritivos 
(em particular em energia) mas igualmente da quantidade que será ingerida.  
 
Esta quantidade depende da capacidade de ingestão do animal e ao mesmo tempo 
da ingestibilidade do alimento. 
 
Níveis de ingestão, segundo o tipo de ração, para uma cabra de 60 Kg  
EM PLENA LACTAÇÃO (produzindo de 2,5 - 3,5 Kg de leite) 
 

 Matéria Seca 
forragem 
(Kg) 

Matéria Seca 
total 
(Kg) 

forragem verde: 
Luzerna 
Gramínea 

 
2.0 - 2.2 
1.3 - 1.5 

 
2.7 - 2.9 
2.1 - 2.3 

silagem: 
Luzerna 
Gramínea 

 
1.5 - 1.7 
1.2 - 1.4 

 
2.2 - 2.4 
2.0 - 2.1 

feno: 
Luzerna 
Bom 
Mau                  
Gramínea 
Bom  
Mau 

 
 
1.8 - 2.0 
1.0 - 1.5 
 
1.7 - 1.9 
1.0 - 1.5 

 
 
2.5 - 2.7 
1.9 - 2.2 
 
2.5 - 2.7 
1.9 - 2.2 

 
 
A temperatura também influí na capacidade de ingestão, pois a mesma decresce 
com temperaturas acima dos 20ºC, comendo a cabra melhor na época fria, desde 
que não se atinjam temperaturas muito baixas. 
 



A razão entre o tempo em que a cabra come e o tempo de mastigação aumenta 
quando a temperatura desce, mas abaixo dos 10ºC diminui. A taxa de mastigação é 
máxima 110/minuto entre 5 - 10ºC e é de 90/minuto a 0ºC e a 20ºC. 
 
2.5. DIGESTIBILIDADE 
 
Na maior parte dos casos o coeficiente de utilização digestível dos caprinos é 
comparável ao dos ovinos ou bovinos embora tal comparação seja difícil de realizar. 
 
Todavia para o caso das forragens tropicais, ou de valor alimentar medíocre, ou 
fenos pobres com muita celulose e pouca matéria azotada, os caprinos apresentam 
uma tendência para digerir melhor a celulose que os bovinos ou ovinos, embora isto 
seja ainda difícil de quantificar. 
 
2.6. NECESSIDADES AZOTADAS 
 
A maior parte dos autores propõem um fornecimento entre 60 a 80 gramas de MAD 
para 100 Kg de peso vivo, para a manutenção, embora estes valores variem um 
pouco consoante a origem bibliográfica.  
 
Para a produção leiteira Devendra e Burns (1970) precisam que são necessários 47 
g de MAD para produzir 1 Kg de leite a 3,5% de teor butiroso (independentemente 
do teor em azoto). 
 
As necessidades azotadas de manutenção da cabra, parecem não ser muito 
diferentes das dos outros ruminantes sendo as necessidades de produção leiteira 
bastante próxima das da vaca. 
 
Assim as recomendações em MAD são calculadas, utilizando as mesmas 
necessidades da manutenção que as dos ovinos, isto é, 2,14 g de M.A.D/ Kg  
PV0,75. 
 
2.6. NECESSIDADES EM MINERAIS E VITAMINAS 
 
Os fornecimentos recomendados de Ca e P variam em função do peso vivo, do 
ganho de peso por dia, e do estado fisiológico do animal (manutenção, gestação e 
lactação).  
 
A relação Ca/P recomendadas nunca deve ser inferior a 1 e aumenta de 1,2 a 1,7 
em média, com a velocidade de crescimento. Devem-se fornecer ainda magnésio, 
potássio, sódio e cloro, além dos oligoelementos que ajudam ao funcionamento do 
sistema enzimático ou hormonal como o zinco, o cobre, o molibdénio, o cobalto, o 
ferro, o iodo, etc. e cuja carência pode originar quedas de produtividade. 
 
Quanto às vitaminas elas asseguram o equilíbrio alimentar. Algumas são 
sintetizadas no rúmen (Vitamina B) pelos microrganismos e existem nos alimentos 
em quantidades suficientes, mas os ruminantes tornam-se dependentes sobretudo 
das vitaminas lipossolúveis, em particular as do grupo A e E e secundariamente as 
do grupo D. 
 
Convém, pois, pôr próximo dos bebedouros os blocos de sais e dar um complexo 
vitamínico, que irão suprir as necessidades em falta. 



 

3. NECESSIDADES ALIMENTARES DOS BODES 

As necessidades alimentares dos bodes devem ser calculadas, aumentando de 
cerca de 10% em relação às cabras e de 15% na época de cobrição.  
 
Em período normal de manutenção devem receber o mesmo tipo de alimento que 
as cabras.  
 
Todavia recomenda-se que 6 semanas antes do período de cobrição, lhes seja 
fornecido um suplemento de alimentos concentrados de acordo com o estado dos 
mesmos, evitando-se, contudo, que eles fiquem demasiado gordos. 
 

4. NECESSIDADES ALIMENTARES DOS CHIBOS 

 
As crias devem ser alimentadas até aos 45 dias com o leite materno ou com o leite 
de substituição. 
 
Deve ter-se ainda em consideração que: 
 
- Até às 2 semanas as crias podem comer até 6 vezes por dia "ad libitum" 
 
- Com 2 semanas podem consumir até 2 litros de leite por dia, altura em que é 
conveniente começar a alimentação sólida de preferência dando feno de boa 
qualidade. Podem também começar a lamber os blocos minerais.         
           
- A partir dos 45 dias pode já fazer-se o desmame sendo de oferecer uma boa 
forragem, apetecível e de boa digestibilidade e ingestibilidade. Pode dar-se como 
complemento da erva 150 - 200 g de concentrado por dia e por animal. 
 
As chibas destinadas à reprodução, saem-se geralmente à idade de 7 - 8 meses, 
entrando, portanto, em produção a partir de 1 ano. 
 
A partir do 4º mês devem comer 1 Kg de MS e até ao fim do 7º mês 1,3 Kg MS, 
aumentando-se a partir da altura em que entram em gestação. Nesta altura o 
crescimento das chibas reduz-se um pouco, em favor do feto. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 A partir do que foi dito, podemos elaborar a nossa fórmula para um bom maneio 
alimentar: 
 
1º - Ter em conta as principais épocas de intervenção, programando-a 
antecipadamente, com o intuito de ajudar a cabra durante a gestação e lactação. 
 
2º - Desmamar os cabritos na época mais convenientemente em relação à nossa 
finalidade produtiva - carne ou leite. 
 
3º - Escolher para os cabritos após o desmame, boa forragem, apetecível e de boa 
digestibilidade para não termos quebras de crescimento. 



 
4º - Quando se utilizar pastagens de matos, dar à cabra o tempo necessário para 
fazer a sua escolha e ajustar a quantidade à qualidade de alimento, não a obrigando, 
contudo, a longas caminhadas, que levarão a perdas de energia. 
 
5º - Ter em conta que o nível de ingestão varia segundo a espécie vegetal. No caso 
da utilização das forragens: as leguminosas são melhor consumidas que as 
gramíneas e entre estas, por exemplo, o azevém é melhor consumido que o dactylus 
(panasco). 
 
6º - Dar um suplemento em concentrado nas épocas de maiores necessidades e 
sempre que o estado corporal o exija. 
 
7º - Ter em conta que o nível de consumo varia em função do estado vegetativo, 
sendo o máximo imediatamente antes do início do espigamento ou floração. 
 
8º - Ter em conta que a silagem de gramíneas e de luzerna são menos bem 
consumidas que os fenos correspondentes. 
 
9º - Prever o recurso a prados permanentes de regadio ou sequeiro tanto para 
pastoreio direto, como para distribuição em verde à manjedoura ou para fenar. 
 
10º - Prever ao longo do ano as variações sazonais dos alimentos, as necessidades 
em silagem, feno ou palha e a melhor forma de exploração das forragens, de acordo 
com a apetência da cabra para os mesmos de modo a maximizar a produtividade da 
cabra incrementando o rendimento económico. 
 


