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RESUMO: Os caprinos são animais sociais, cujos grupos são organizados a partir de
hierarquias de dominância, em geral estabelecidas através de comportamentos
agonísticos. A qualidade e produtividade do leite de cabras pode sofrer influência da
hierarquia de dominância. Dentro desse contexto, os objetivos do nosso trabalho foram,
caracterizar o comportamento social e alimentar dos caprinos da raça Saanen em um
sistema de produção semi-extensivo, caracterizar a organização social a partir da
avaliação das hierarquias de dominância em dois períodos sazonais e correlacionar a
quantidade e qualidade físico-química ao posto hierárquico. O experimento foi realizado
na estação experimental da EMPARN no município de Cruzeta/RN. Utilizamos 17
cabras de peso e idade variada. As observações foram realizadas na fase de chuva e
seca. Pelo método scan registramos a permanência no cocho e as interações agonísticas
pelo método “todas as ocorrências”. No pasto os comportamentos de comer, ruminar em
pé, ruminar deitado, ócio em pé, ócio deitado e andar, pelo método animal focal. O leite
das cabras foi submetido a análises de densidade, proteína, gordura, lactose, CCS e
sólidos totais. Os animais passam a maior parte do tempo no comportamento de comer e
as atividades que exigem maior gasto de energia foram realizadas no período da manhã.
A estrutura hierárquica durante os períodos sazonais sofreu mudanças em função da
retirada de alguns indivíduos do grupo, tendo mais comportamentos de agressão no
período da chuva. O animal dominante obteve menor produção, maior CCS e menor
gordura, enquanto animais intermediários na hierarquia obtiveram melhor produção e
qualidade do leite. Concluímos que as cabras da raça Saanen se adaptam ao ambiente e
às condições de grupo para garantir melhor sobrevivência e sua produção é influenciada
pela dinâmica interna do grupo.
PALAVRAS CHAVE: hierarquia, caprinos, leite, produtividade.
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ABSTRACT: Goats are social animals which groups are organized from dominance
hierarchies, established by agonistic behaviors. The quality and productivity of the
goat’s milk can be influenced by the dominance hierarchy. In this context, the
objectives of our work were describe the social and food behavior of Saanen goats in a
semi-extensive production system; characterize the social organization from the
assessment of dominance hierarchies in two seasonal periods and correlate the
physicochemical quality of the goats’ milk according hierarchical position. The
experiment was conducted in the EMPARN’s experimental station, located in the
district of Cruzeta/RN. We utilized 17 multiparous goats of the Saanen race, with
different age and weight. The observations were performed in precipitation and drought
phases. The scan method recorded the trough permanence and agonistic interactions by
method "all occurrences" in the pasture the alimentary behaviors of eat, ruminate on
foot, ruminate lying, leisure on foot, leisure lying and walk, by the focal animal
sampling method. The goats’ milk was submitted to analyzes of: density, protein, fat,
lactose, CSS and total solids. The animals spend most of the time feeding themselves,
and the activities that demand greater energy expenditure are done in the morning. The
animals changed the hierarchical structure during the seasonal periods because of the
withdrawal of some individuals of the group, having more aggressive behavior in the
rainy season. The dominant animal the lowet production, the more CSS and the lesser
fat, the goat in the middle of the hierarchy was the one that obtained the best production
and quality. We conclude that the Saanen goats adapt to the environment and the
conditions of the group to ensure better survival and its production is influenced by the
internal dynamics of the group.
KEY WORDS: hierarchy, goats, milk, productivity.
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APRESENTAÇÃO

A tese foi construída em formato já bastante utilizado em programas de PósGraduação do Brasil, o que facilita o entendimento intelectual, através da confecção dos
artigos científicos e as futuras publicações dos mesmos.
O conjunto dos produtos aqui apresentados refere-se a um único projeto de
pesquisa desenvolvido e executado pela autora com contribuições científicas da
professora orientadora do Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia. Tais produtos
abordam e discutem todos os dados obtidos nesta pesquisa. A tese consta de três estudos
empíricos e uma cartilha destinada aos pequenos e grandes produtores de caprinos.
Os estudos compartilham os mesmos procedimentos de coleta de dados, os
instrumentos utilizados e os animais participantes, havendo apenas algumas alterações
em tal configuração de acordo com o foco de cada estudo.
Inicialmente, será apresentada, uma introdução geral, que aborda, de modo inicial,
os temas investigados pelos diferentes estudos que compõe o todo da tese. Em seguida,
serão descritos os objetivos gerais e específicos que foram estabelecidos e foram
desenvolvidos em cada um dos estudos, bem como as hipóteses e predições
correspondentes.
Em seguida, serão expostos os estudos realizados a saber: Estudo 1- “Distribution
of Daily Activities of Saanen Goats in the Semi-arid Brazilian Northeast” (este artigo já
está aprovado pela Revista Brasileira de Zootecnia e encontra-se aguardando
publicação).

As

normas

da

revista

estão

no

link

a

seguir:

http://www.revista.sbz.org.br/instrucoes-aos-autores/normas-depublicacao.php?idiom=pt). Estudo 2- “Hierarquia de dominância de caprinos da raça
1

Saanen em dois períodos sazonais no semiárido nordestino”. Estudo 3- “Produção
leiteira de cabras Saanen em diferentes postos hierárquicos”. Estudo 4- “Cartilha
explicativa sobre comportamento social de caprinos para o pequeno produtor”. Os
mesmos foram organizados de modo independente, com suas respectivas seções de
Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão, Conclusões e Referências
Bibliográficas, podendo, inclusive, ser lidos de forma independente.
Finalizando a tese, será apresentada uma seção de Considerações Finais, que trará
um panorama geral dos resultados obtidos, seguida de uma seção com as Referências
Bibliográficas utilizadas na Introdução Geral e nas Considerações Finais.
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INTRODUÇÃO GERAL
O Nordeste brasileiro semiárido tem sido assumido, durante séculos, como área
de vocação pecuária, especialmente, para a exploração dos ruminantes domésticos. No
entanto, ressaltem-se os caprinos em face da característica de adaptação a ecossistemas
adversos, o que é fortemente influenciado pelos seus hábitos alimentares (Simplício,
2006).
O efetivo de caprinos apurado em 2010 no Brasil foi de 9.313 milhões de
cabeças, um aumento de 1,6% em relação a 2009. A Região Nordeste do país é
mantenedora do maior efetivo de cabras, acima de 90,0% do total nacional, tanto para
produção de leite como de carne. Oito estados com maior efetivo, ou seja, 91,9% do
total de animais (IBGE, 2010). As Regiões Sul, Sudeste e Nordeste apresentaram
crescimento do efetivo destes animais, ao contrário das Regiões Centro-Oeste e Norte,
que tiveram queda de 2,1% e 7,5%, respectivamente. Entre os 20 municípios com
maiores efetivos, dez estão no Estado da Bahia (IBGE, 2010).
O primeiro registro de que se tem notícia da presença dos caprinos no Nordeste
data de 1534, no início do período colonial. De acordo com revisão feita por Oliveira et
al. (2004) e Ribeiro et al. (2004), na época da colonização do Brasil, os caprinos foram
trazidos da Península Ibérica, e introduzidos através dos três principais pólos de
colonização do país: São Vicente (1534); Recife (1535) e Salvador (1550).
Os caprinos são caracterizados por selecionar intensamente o alimento a ser
ingerido, e mostram-se bastante hábeis nessa atividade; apresentam os lábios
extremamente móveis, a língua preênsil, uma grande agilidade e curiosidade,
permitindo que a seleção do alimento seja mais fácil. Além disso, têm hábito de pastejo
diurno e ruminam de 7 a 8 horas por dia, sendo que cerca de 75% desta atividade ocorre
preferencialmente a noite (Furlan et al., 2006).
3

A criação de caprinos voltada para a produção leiteira é a atividade bastante
realizada pelos produtores, levando em consideração o elevado consumo humano, venda
para produção de seus derivados e os lucros diretos com as vendas, e para isso procuram
raças especializadas para este fim. Assim a raça Saanen é bastante utilizada em todo
mundo para esta finalidade. Em pesquisa realizada por Soares Filho et al. (2001),
observaram influência significativa da raça sobre a produção de leite, sendo que a raça
Saanen apresentou superioridade na produção total de leite sobre a raça Alpina, a
Toggenburg e seus mestiços.
A raça Saanen, originada da Suíça, foi inserida no Brasil com essa finalidade e
vem se mostrando bastante eficiente. É a raça leiteira mais difundida do mundo. Tem
contribuído para a formação e/ou melhoramento de muitas outras raças caprinas
leiteiras. São animais muitos apreciados na Europa, Estados Unidos e outros países. Seu
peso é em torno de 45 a 60 kg nas fêmeas e 70 a 90 kg nos machos. A altura é de 70 a
83 cm nas cabras e 80 a 95 cm nos bodes. Apesar da pelagem clara, tem alto poder de
adaptabilidade em diferentes condições climáticas (Haris & Frederick, 1996; Keskin et
al., 2004) o que vem fazendo que os produtores optem cada vez mais por essa raça.
O leite de cabra é o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em
condições de higiene, de cabras sadias, bem alimentadas e descansadas (MAPA, 2000).
Apresentando alto valor nutritivo e qualidade dietética, é um alimento que apresenta
elementos necessários à nutrição humana, como: açúcares, proteínas, gorduras,
vitaminas e sais minerais. Tem alto valor nutricional e de baixa alergenicidade quando
comparado ao leite bovino, por isso a procura no mercado por este produto é cada vez
mais frequente, apresenta ainda alta digestibilidade, em função do tamanho e dispersão
dos glóbulos de gordura, bem como das características de sua proteína (caseína). O leite
de cabra pode ser utilizado por crianças alérgicas ao leite de vaca, ou pessoas que fazem
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tratamento quimioterápico, pois pode diminuir a queda dos cabelos. A porcentagem
média do teor de proteína do leite de cabra é de 3,98%, distribuído na forma de caseína,
lactoalbumina

e

nitrogênio

não-protéico.

A

caseína

é

predominante,

com

aproximadamente 80 % desse composto.
O leite de cabra é constituído de 0,70 a 0,85% de sais minerais, quantidade
pouco superior ao leite de vaca. Contudo, é bem superior ao da vaca em termos de
cálcio, fósforo, potássio, magnésio e superior o leite humano nos teores de fósforo,
sódio e potássio. Existe certa variação nos teores de vitaminas entre os diversos tipos de
leite, sendo que o leite de cabra apresenta teores mais elevados de vitaminas A, colina,
tiamina, riboflavina, ácido nicotínico e biotina, em relação ao leite humano, porém mais
baixos em vitaminas B6, B12, C e K, ácido fólico e piridoxinas.
Segundo Guimarães et al. (2004), a crescente demanda por produtos derivados
do leite de cabra, como leite em embalagem longa vida, leite em pó, queijos, iogurtes,
achocolatado, entre outros, tem levado à melhoria do produto final (Quadros, 2008).
Assim como ocorre com o leite de vaca, a composição físico-química do leite de
cabra varia em função de múltiplos fatores, entre os quais se destacam a raça, a estação
do ano, a idade do animal, a quantidade de leite produzida, condição corporal, fisiologia
do animal (Furtado & Pombo, 1978; Guimarães et al., 1989) e a fase de lactação
(Aganga et al., 2002; Prasad & Sengar,2002). Algumas pesquisas vêm estudando o
efeito do estresse na qualidade e produtividade do leite de cabras, porém estudos
contraditórios nessa linha de pesquisas são encontrados, como por exemplo, Gaiato
(2009) não encontrou relação significativa entre estresse e qualidade do leite, enquanto
Cunningham (2004) afirma que o sistema imunológico é afetado em situações de
estresse deixando o animal mais susceptível a infecções e consequentemente podem
alterar a qualidade e produtividade do leite.
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Apesar de várias pesquisas envolvendo assuntos como: nutrição, reprodução,
genética e sanidade (que são bastante relevantes para a sociedade), as pesquisas em
etologia também vêm tomando espaço no mundo científico. As observações de
comportamentos já eram utilizadas pelo homem primitivo como base para construir
armadilhas de caça ou mesmo fugir de predadores muitas vezes com o dobro de seu
tamanho, fato evidenciado nas cenas do cotidiano que são encontradas nas paredes das
cavernas (Del-Claro, 2004). Nas últimas décadas os dados comportamentais estão sendo
utilizadas em maneira conjunta com os aspectos fisiológicos para melhorar a
produtividade animal.
O estudo comportamental dos caprinos é muito importante, pois entendendo o
comportamento, podemos interferir e modificar algum manejo inadequado e assim
mitigar os efeitos negativos garantindo melhorias no bem-estar animal proporcionando
produção mais lucrativa.
Dentre os comportamentos estudados, o comportamento alimentar é um dos
meios utilizados para se avaliar a resposta dos animais a determinado ambiente,
tornando-se um instrumento relevante para que haja sucesso na produção animal.
Através deste, pode-se entender os fatores que atuam na regulação da ingestão de
alimentos e água, bem como estabelecer ajustes que melhorem a produção (Mendonça
et al., 2004).
Em trabalho realizado com cabras Saanen adultas confinadas, foi testado o efeito
do fotoperíodo nas atividades de mastigação, ruminação e ócio, verificando que houve
interferência da luz nas atividades de ruminação. Estes resultados sugerem que o relógio
biológico que atua no controle da ruminação seria orientado pela luz resultando em uma
maior quantidade de mastigação nos períodos claros (Oshiro et al.,1996). Além disso, as
diversas condições de alimentação podem modificar os parâmetros do comportamento
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ingestivo, como a característica da pastagem, condições ambientais e exigência
nutricional (Carvalho et al., 2006). Ainda, o tempo de ruminação é influenciado pela
natureza da dieta, em que alimentos finamente triturados tendem a reduzir o tempo de
ruminação, pois alimentos finos têm a taxa de passagem aumentada e salivação
diminuída e assim menor tempo de ruminação, ao passo que forragens com elevado teor
de parede celular elevam este tempo, no qual os animais encontram maior quantidade de
fibra e consequentemente maior tempo despendido na ruminação e salivação (Van
Soest, 1994).
O animal investe em torno de 5 a 9 h do dia para a ruminação, incluindo a soma
do tempo de regurgitação, de mastigação, salivação, deglutição e o intervalo entre os
bolos. A duração dos períodos de ruminação pode variar de um minuto a superiores a
uma hora. A remastigação e salivação levam 50 a 60 segundos, e o tempo gasto para
deglutir e regurgitar novamente gira em torno de 7 a 9 segundos (Pereyr & Leiras,
1991).
Animais da raça Saanen, por serem caracterizados como animais exóticos em
nosso país, são criados quase sempre em sistema de confinamento, pois necessitam de
manejo mais direcionado quanto à alimentação. Tal padrão se reflete nas pesquisas na
área de etologia aplicada em que a caracterização comportamental dos animais pode não
refletir, necessariamente, o comportamento natural desses animais. As interações sociais
entre os animais, tendo em vista que os caprinos são animais gregários e mantêm vida
social, vivendo em grupos organizados hierarquicamente, nos quais aparecem animais
dominantes e subordinados (Alados & Escos, 1992), podem ampliar a compreensão dos
hábitos alimentares da raça.
Comportamento social engloba todas as interações entre dois ou mais indivíduos
de um grupo que modificam a atividade destes e que abrangem as funções de
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comunicação intra-específicas. A motivação para realizar um comportamento depende
da interação entre fatores internos e externos que envolvem mecanismos de feedback
fisiológicos, ambientais, comportamentais e os mecanismos que servem para manter o
equilíbrio nas relações dentro de um grupo, que podem ser transitórios ou nulos, e
regulam a atividade social dos indivíduos (La Lama & Mattiello, 2010)
Na organização interna dos grupos uma ordem de dominância (habilidade
individual de ter acesso prioritário aos recursos disponíveis) se estabelece, com
consequente formação de ranks (La Lama & Mattiello, 2010): dominantes (geralmente
animais mais velhos e/ou mais fortes), intermediários e subordinados. Estudos
realizados com diferentes espécies de fêmeas unguladas mostraram que indivíduos mais
velhos usualmente ganham 89% das interações (cervos vermelhos - Thousoless &
Guinness, 1996) e 92% em ovelhas de chifres grandes (bighorn) (Festa-Bianchet, 1991).
No cabrito montanhês, a idade teve uma correlação com o rank de dominância (Fournier
& Festa-Bianchet, 1995).
No entanto, as características morfológicas não são, per se, os elementos que
definem um posto na hierarquia social. As relações de dominância são sempre
estabelecidas a partir da interação entre os animais. Esses parâmetros podem pesar de
maneira diferente nessas relações, mas eles são sempre características relativas, nunca
absolutas, das condições que um animal apresenta quando inicia uma disputa com um
coespecífico (Barroso, 2000). Os animais subordinados usam táticas para melhorar a
sobrevivência dentro do grupo, evitando o dominante, acompanhando-se de animais de
hierarquia mais avançada que a sua. Essas medidas são alteradas quando novos
indivíduos são introduzidos e/ou retirados do grupo, uma nova ordem hierárquica é
estabelecida.
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Os caprinos por serem animais gregários, tendem a se organizar em pequenos
grupos quando em vida livre (Humane Farm Animal Care, 2004). Nessa situação, os
animais dividem o mesmo ambiente, competem pelos recursos nele presentes e dividem
risco contra predadores, sendo uma condição marcada por intensas interações sociais
(Côté, 2000b). São animais que têm por característica a seletividade, por isso caminham
muito pela pastagem em busca das partes mais nutritivas das forrageiras, sendo esse
comportamento mais evidente em pastagens escassas. De uma maneira geral, pode-se
dizer que tais animais apresentam uma alta capacidade adaptativa, sobrevivendo e sendo
produtivos nas mais diversas condições de ambiente (Cunha et al., 1997).
A organização social dos caprinos é baseada em hierarquias de dominância,
apresentando uma hierarquia social quase linear, e as relações sociais estabelecidas
dentro do grupo são importantes na adaptação dos animais ao ambiente, influenciando
as reações individuais a eventos externos (Van et al., 2007).
A introdução ou remoção de novos indivíduos causa repercussão em todo grupo,
com influências na produção e bem-estar (Paranhos da Costa & Nascimento Jr., 1986)
uma vez que há perturbação do equilíbrio do grupo. Até que haja uma nova ordem
dominante estabelecida, pode ser observado aumento de agressão entre os animais. Os
animais subordinados que não aderem às “regras” dos dominantes podem sofrer lesões
graves, principalmente em confinamento pelo fato de não poderem se desligar do grupo,
como aconteceria em situação natural (Bakken, 2002).
De acordo com Patt et al. (2012) a introdução de um único animal em um grupo
de cabras anteriormente estabelecido, tem consequências negativas no bem-estar do
novo integrante do grupo como aumento no tempo de ócio com consequente redução da
alimentação, elevação do nível de cortisol e aumento no número de interações
agonísticas, principalmente no primeiro dia no grupo. Patt et al. (2013) estudando a
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introdução de cabras em pares em grupos já estabelecidos, constatou que é vantajoso
esse tipo de procedimento, em que a presença de animais em pares reduziu o número
total de interações agonísticas, bem como a proporção de interações que envolvem o
contato físico e menor nível de cortisol, concluindo que a presença de um animal
conhecido ao entrar em um novo grupo é vantajoso.
Algumas estratégias são utilizadas pelos indivíduos a fim de facilitar a
convivência e sobrevivência dentro do grupo como, por exemplo, não interagir com
todos os membros do grupo (Fournier & Festa-Bianchet, 1995). O subordinado pode
também tentar evitar o dominante, com a intenção de não sofrer agressões e/ou o
dominante inibe e/ou agride o subordinado. Além disso, os animais subordinados
também apresentam um estado de alerta mais evidente frequentemente na presença de
coespecíficos potencialmente agressivos (em geral animais dominantes) (Lovari &
Rosto, 1985) podendo ter o nível de estresse elevado, menor ingestão de alimento,
menor ganho de peso e consequentemente menor produção, permanecendo com status
inferior.
Algumas pesquisas vêm mostrando situações de estresse com o reagrupamento e
que na maioria das vezes causam diminuição no consumo de alimento, perdas de peso,
declínio de produção e consequentemente perdas econômicas. Pesquisa realizada por
Correia et al. (2010) com cabras da raça Saanen em lactação estudando o feito do
reagrupamento, observaram que houve transtorno no equilíbrio social do grupo, onde
houve maior ocorrência de agressões e declínio na produção leiteira após o
reagrupamento. É importante salientar que as interações podem aumentar o nível de
estresse tanto para o animal subordinado, que tem seu espaço regrado em função do
dominante, como também para o animal dominante que necessita, em algumas
situações, defender seu recurso para permanecer no poder (Correia et al., 2010).
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O tamanho do grupo e a densidade atuam de forma integrada na definição das
condições sociais. Se o espaço for considerável pode ocorrer diminuição da
agressividade, pois um dado animal teria condições de se afastar de outro, diminuindo
os encontros competitivos (Paranhos da Costa & Nascimento Jr., 1986). Ainda segundo
esses autores e pensando em animais no ambiente de cativeiro, o que se deve levar em
consideração é que o tamanho ideal de um grupo, para a manutenção da ordem social, é
menor em condições de criação intensiva do que extensiva.

Devido ao impacto

econômico e a saúde dos animais, os efeitos de altas densidades nas criações estão
ganhando espaço no mundo científico. Estudos que enfatizam as altas densidades dos
grupos relatam que aumentam a frequência da agressividade, problemas de
comportamentos, redução da eficácia do sistema imune, há diminuição no consumo de
alimento e consequentemente redução no desempenho zootécnico (Dove et al., 1974;
Fregonesi & Leaver, 2002).
Boe e Faerevik (2003) relataram que as interações agressivas foram reduzidas
quando a compensação de espaço por indivíduo aumentou, o qual pode indicar que o
espaço suficiente tem maior importância que tamanho de grupo em ordem de
classificação para reduzir a ocorrência de comportamentos agressivos de bezerros. Em
pesquisa realizada por Estevez et al. (2003) baixos níveis de agressão foram observados
em grupos grandes, porém Schmolke et al. (2004) verificaram que a agressão
permanece constante com o aumento dos grupos. Todas essas hipóteses sugerem
que o comportamento social dos animais de produção é muito mais plástico e dinâmico
do que se pensava inicialmente. Esta plasticidade comportamental permitiria aos
animais mudar as estratégias comportamentais e adaptar-se mais facilemente às
diferentes condições ambientais (físicas e sociais).
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Outro fator que pode influenciar a dinâmica social é a temperatura ambiente.
Segundo Svenden (1976) um animal exposto a um ambiente quente aumenta a sua perda
de calor por vasodilatação cutânea, sudorese e aumento da respiração. Este autor
salienta ainda que quando a temperatura ambiente alcança um determinado nível, o
organismo animal será incapaz de controlar a sua própria temperatura. Em altas
temperaturas, os animais reduzem o consumo de alimento, na tentativa de diminuir a
taxa metabólica, reduzindo a temperatura corporal. Collier e Beede (1985) afirmam que
a redução do consumo seria consequência da ação inibidora do calor sobre o centro do
apetite, devido ao aumento da frequência respiratória e redução na atividade do trato
gastrintestinal, reduzindo a taxa de passagem do alimento pelo rúmen.
O estresse térmico pode ser evidenciado, também, por meio das alterações do
comportamento do animal (Dantzer & Mormed, 1979; Stoot, 1981). Toda modificação
do processo biológico para regular a troca de calor pode ser classificada como
modificação do comportamento. Sob este enfoque, as alterações referem-se à mudança
dos padrões usuais de postura, movimentação e ingestão de alimentos, que pode ocorrer
sob o efeito do estresse térmico, afetando, por conseguinte, a interação para com os
outros indivíduos do grupo.
Nas fazendas, aonde a rotatividade de animais torna-se uma prática rotineira,
devido à compra e descartes de animais do plantel a mudança na hierarquia de
dominância causada pela adição e/ou retirada de um novo membro do grupo pode
causar estresse e consequentemente aumento no número de interações agonísticas a fim
de se restabelecer a hierarquia dentro do grupo.
O homem com a intenção de facilitar o manejo e melhorar a captação dos
índices zootécnicos usa uma prática bastante comum de separar os animais em lotes por
idade, produção, necessidade nutricional, escore corporal, período de lactação. No
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entanto, tais decisões podem causar prejuízo social, já que a mistura de animais
desconhecidos podem levar ao estresse causado pela reorganização da hierarquia e
consequentemente aumento dos comportamentos agonísticos e queda na produção e
qualidade do leite (Bøe & Færevik, 2003).
O estudo dos comportamentos alimentar e social dos caprinos permite a
caracterização do padrão de atividades diárias dos animais, favorecendo a compreensão
das interações entre os mesmos e avaliando de que maneira tais interações podem
influenciar o comportamento alimentar individual. Tais informações permitirão uma
intervenção mais adequada em termos de manejo, visando a melhorar o bem estar,
qualidade e produtividade de leite.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL
Caracterizar o comportamento social e alimentar dos caprinos da raça Saanen em
um sistema de produção semiextensivo.

Objetivos específicos
- Caracterizar os hábitos de pastejo, ruminação e ócio, relacionando-os com o pasto
consumido; (ESTUDO 1)
- Comparar o comportamento alimentar entre os turnos; (ESTUDO 1)
- Caracterizar o comportamento alimentar e correlacionar com as variáveis climáticas;
(ESTUDO 1)
- Identificar as relações hierárquicas dentro dos grupos de animais; (ESTUDO 2)
- Identificar parâmetros determinantes na dominância entre os animais; (ESTUDO 2)
- Comparar a hierarquia de dominância em função dos períodos sazonais; (ESTUDO 2)
- Avaliar a hierarquia de dominância em função da reestruturação do grupo de um
período para outro; (ESTUDO 2)
- Caracterizar a produção de leite de acordo com o posto hierárquico; (ESTUDO 3)
- Verificar a influência do posto hierárquico na produção e nos compostos bioquímicos
do leite; (ESTUDO 3)
- Elaborar uma cartilha para os pequenos e grandes produtores de caprinos da região
semiárida, utilizando uma linguagem bem clara e com o uso de figuras que facilitam o
entendimento (ESTUDO 4).
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HIPÓTESES E PREDIÇÕES

H1- A distribuição de atividades dos animais varia de acordo com a temperatura
ao longo do dia. (Estudo 1)
P1.1- Com o intuito de economizar energia, os caprinos passam mais tempo
movimentando-se no pasto no período de maior conforto térmico.
Justificativa: Os caprinos aumentam a atividade de andar e pastar nos horários da
manhã, onde o ambiente oferece melhores condições térmicas. Visando menor gasto
energético os caprinos diminuem essas atividades no turno vespertino, onde a
temperatura e umidade relativa do ar são mais elevadas.

P1.2- Os caprinos da raça Saanen permanecem em ócio quando o ambiente não
está dentro da zona de conforto, reduzindo as trocas de calor com o ambiente.
(Estudo 1)
Justificativa: Em horários nos quais a zona de conforto térmico ultrapassa a
temperatura crítica superior ou inferior, que para caprinos varia entre 20 a 30ºC (Baêta
& Souza, 2010), os animais sofrem pelo estresse térmico e tendem a permanecer
estáticos como alternativa para dissipar o calor endógeno excedente.

H2- A distribuição de atividades dos animais varia de acordo com as variações
climáticas ao longo de um período. (Estudo 1)
P2.1- Dentro da zona de conforto térmico, os animais realizam mais atividades que
exijam maior movimentação. (Estudo 1)
Justificativa: Com o passar dos dias as variáveis climáticas modificam; assim os
comportamentos dos animais tendem a serem alterados, pois os mesmos realizam suas

15

atividades em função da temperatura ambiente e umidade relativa do ar. Os índices
pluviométricos aumentam a qualidade do pasto, aumentando a disponibilidade de
alimento para os animais e diminuem a busca de alimentos dos caprinos.

H3- A frequência de realização de atividades por caprinos da raça Saanen não é
uniforme (Estudo 1)
P3.1- A atividade de comer é a mais observada entre os animais (Estudo 1)
Justificativa: Uma vez que a ingestão de alimentos é uma atividade essencial à
sobrevivência dos animais, os caprinos passam a maior parte do tempo na atividade de
comer.

H4- Características individuais interferem na expressão da dominância. (Estudo 2)
P4.1- Os animais que apresentam maior massa corporal e maior idade têm mais
chances de se tornar dominantes, com acesso prioritário aos recursos alimentares,
(Estudo 2)
Justificativa: Apesar de vários fatores poderem definir o animal dominante do grupo,
por exemplo: idade, peso, maior chifre, sexo, maior agressividade, maternidade, etc.
Acreditamos que maior massa corporal é um fator que pode dar ao animal mais força,
inibição de um animal menor, aumentando as chances de vitórias nas interações
agonísticas. O comportamento agonístico é, em geral, apontado como um elemento que
permite prever a organização hierárquica dentro dos grupos, tal como sugerido por La
Lama (2005).

H5- A retirada de alguns membros do grupo interfere na organização social em
termos de hierarquia de dominância. (Estudo 2)
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P5- Com a retirada de alguns animais do grupo, uma nova ordem hierárquica é
estabelecida, pois os indivíduos se reorganizam em função dos membros.
Justificativa: A introdução ou remoção de novos indivíduos causa repercussão em todo
grupo, com influências na produção e bem-estar (Paranhos da Costa & Nascimento Jr.,
1986) em que pode ser observado aumento de agressão decorrente da perturbação do
equilíbrio do grupo, até que haja uma nova ordem hierárquica estabelecida, quando os
animais dominados agem de forma adequada evitando novas agressões.

H6- Variações sazonais influenciam a expressão de comportamentos agonísticos
dentro do grupo (Estudo 2)
P6- Os comportamentos agonísticos são mais elevados no período de seca, quando
há escassez de alimento. Quanto maior a oferta de alimento, menor é a competição
alimentar e consequentemente menor quantidade de interações agonísticas.
Justificativa: A competição alimentar é uma ferramenta de sobrevivência, portanto
quanto menor a oferta de pasto, maior a competição. Na estação chuvosa, o pasto é mais
abundante, o que facilita a procura por alimento e diminui a competição alimentar entre
as cabras.

H7– A produção do animal tem relação com seu posto hierárquico. (Estudo 3)
P7.1- Os dominantes por se alimentarem mais, produzem uma maior quantidade
de leite.
Justificativa: As interações socias entre os animais que frequentemente se envolvem
em conflitos tendem a formar um rank de indivíduos, com o animal de status mais baixo
sofrendo redução no acesso ao alimento, restrição de espaço, sombra e perda de
parceiros para acasalamento uma vez que suas atividades podem sofrer interferência do
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animal de maior status. O contrário acontece com animais de alto posto que têm
prioridade e não são limitados de nenhum recurso que os favoreçam. A produção de
leite está proporcionalmente relacionada com a ingstão de alimento, por isso animais
que se alimentam com partes mais nutritivas e em maior quatidade tendem a produzir
mais leite.

P7.2- Os valores nutritivos do leite nos animais dominantes apresentam índices
bioquímicos mais favoráveis (Estudo 3)
Justificativa: Animais dominantes têm acesso aos melhores recursos alimentares
ingerindo assim alimentos mais nutritivos, sendo estes repassados para produção de
leite, o que faz com que o leite desses animais apresente índices mais favoráveis nos
compostos bioquímicos.
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ABSTRACT - The objective of the study was to characterize the daily feeding activity patterns of Saanen goats (Capra
hircus) as a function of changes in climatic variables. The investigation was conducted in the municipality of Cruzeta, 300 km
from the city of Natal, Brazil. Seventeen free-ranging female Saanen goats were selected for observation, wherein they were
kept on a pasture with native vegetation and also received concentrated feed in a trough. Observational records of behavior
on pasture were collected using focal animal and scan sampling for these specific behaviors: ruminating while standing or
lying down, standing idly or lying down, walking, grazing and eating. Eating was the predominant activity observed. The
frequency of some behaviors changed in accordance with certain climatic variables, with behaviors that require more active
movement occurring in the morning hours, when temperatures are milder, exhibiting higher frequencies. These observations
indicate that animals adjust their daily activities in order to minimize the effects of the stress caused primarily by environmental
conditions.
Key Words: applied ethology, behavior, bioclimatology

Introduction
Goat farming in Northeastern Brazil, mostly conducted
by small-scale farmers, is associated with a number of
objectives that are linked to satisfying short-term economic
needs, basic security and survival. The Saanen goat (Capra
hircus) provides a variety of resources that can be crucial
to alleviating poverty, encouraging greater interaction and
cooperation among people and providing more stability to
family units (França et al., 2006).
The Saanen goat breed was first introduced to Brazil
for this very purpose and has proved highly efficient in
combating poverty. According to reports by Capritec (2011),
the breed is widely used because of its excellent milk
production. Thus, research that relates daily activity patterns
in social and feeding behavior to levels of milk production is
innovative and highly relevant to increasing both milking and
breeding objectives, as such data can be utilized in offering
strategic comforts to minimize the animal stress.
Investigating and understanding goat behavior is
important in that it enables changes to be made in
inappropriate management practices, with the goal of
mitigating negative effects of stress and maximizing animal
welfare, thereby influencing the animals into producing
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Copyright © 2014 Sociedade Brasileira de Zootecnia. This is an Open Access article
distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial
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better and higher yields. Among the behaviors observed to
examine such an issue in this context, eating may be used
to evaluate animal responses to a specific environment,
pasture or other manageable situation and is an important
instrument for successful production in animal farming.
Factors involved in regulating food and water consumption
can also be important to making modifications that improve
production (Mendonça et al., 2004).
Saanen goats are classified as exotic animals in Brazil
and are almost always bred in confinement because they
require a more targeted feed management than some other
breeds. This sort of captive context reflects a common
aspect of study design in applied ethology research, where
it must be assumed that the behavioral characterization of
such animals may not necessarily represent their natural
behavior. Moreover, goats are naturally gregarious and
social animals that exist in organized hierarchies where
particular animals are dominant, subordinate or leaders
(Alados & Escos, 1992), a group-living situation that is not
always compatible with animal farm production.
Studying social and feeding behaviors of Saanen goats
enables the characterization of a large part of their daily
activity patterns, favoring a more direct understanding of
the interactions between them and an assessment of how
these factors may influence individual feeding behavior. The
objective of acquiring such information is to promote and
inform the implementation of more adequate management
practices, especially in terms of improving animal welfare
and, consequently, production to potentially alleviate more
poverty and suffering.
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In light of this objective, it is also important to
consider that most small-scale farmers in northeastern
Brazil do not have the resources to invest in modifying,
let alone providing proper facilities, and must put animals
out to graze to a much greater degree. The scarcity of data
regarding the feeding behavior of Saanen goats hinders a
real understanding of its role in their daily activities. As
such, the present study aimed to characterize and describe
the feeding activity patterns of Saanen goats on native
pastures of the semi-arid region of northeastern Brazil.

Material and Methods
The current study was conducted at the experimental
station of the Rio Grande do Norte Agricultural Research
Corporation (EMPARN), located in the municipality of
Cruzeta, 220 km from the state capital of Rio Grande do
Norte, Natal, in the extreme Northeast region of Brazil.
The study area covers an area of 288 km², located at
6º24'42"S latitude, 36º47'22"W longitude at an altitude of
232 m.
As the subjects of our study, we selected 17 pure-bred
female Saanen goats (Capra hircus), eight of which were
lactating. Age varied from one to seven years and weight
from 23 to 68 kg. At the beginning of the experiment, the
animals were dewormed, various body measurements were
taken and they were fitted with different colored collars to
facilitate individual identification.
The observation study was carried out from May to
June, 2011. The experiment was conducted over a period of
seven weeks, on two consecutive days per week,14 days of
data collection. Total rainfall during this period was 4 mm,
relative humidity was 67% and the maximum and minimum
temperatures were 30 ºC and 22 ºC, respectively.
In the early morning, lactating goats were taken to the
milking parlor before being reunited with non-lactating
individuals to receive concentrated feed. The animals were
distributed to identical troughs, 2.80 m long × 25 cm wide
and 23 cm high, each of which was placed into a 10 m
wide and 12 m long enclosure. All of the animals were then
released to graze on a native pasture measuring 2,881.5 m2,
where they spent the rest of the day. In the late afternoon
they were collected for trough-feeding again and then moved
to the milking parlor for the second time that day. The goats
spent the night in pens and were subjected to the same
procedure the following day.
The goats were offered a balanced feed, in quantities
based on 4% of their body weight, and containing 60%
cornmeal, 20% soybean meal, 15.5% wheat bran, 1.5%
urea, 2.0% of a mineral mixture and 1.0% limestone.

The behavioral categories were classified and defined
as follows:
Feeding behavior: Grazing - searching for food
(foraging activity), characterized by movement with
the head bent towards the pasture; Eating - ingesting the
food acquired during grazing; Ruminating while standing
- in a standing position and ruminating simultaneously;
Ruminating while lying down - in a lying down position
and ruminating simultaneously.
Other behaviors: Walking - moving through the
pasture by walking, with the head inclined forwards; Idle
while standing - in a standing position and not ruminating;
Idle while lying down - in a lying down position and not
ruminating.
In the week prior to our data collection period, the
subject animals underwent a period of adaption to the
presence of observers to avoid unnecessary interference with
their natural behavior. Observational data were gathered
in accordance with the standardized farm management
practices already in use, so as not to disrupt the normal
routine of the animals. To collect data on animals on
pasture, the area was monitored by two trained observers,
recording all of the observed behaviors. Animal focal
sampling, with instantaneous recording, was also used. The
latter method was based on that described by Carvalho et al.
(2007), which established an observation interval of up to
twenty minutes. In the current study, we used a window of
10 minutes with the goal of maximizing uptake behavior,
while the exact behavior was verified every 30 s during this
interval. Observation periods were in the morning between
06.30 h and 12.00 h and between 13.00 h and 16.30 h, for
each animal in the group. The observation sequence for
each individual in the study group was randomized, and all
animal ethical norms were respected.
The Kolmogorov-Smirnov test was applied to assess
the distribution of the data. Normality was not established,
so nonparametric statistical tests were used for intergroup
comparison. For comparisons between observation periods,
in order to obtain a breakdown of activities, each activity
(dependent variables) was evaluated as a function of the time
period (morning and afternoon; independent variables) using
the Mann-Whitney test. The Friedman test was applied to
analyze activity frequencies (dependent variables) and compare
activities within each time period. The Wilcoxon test was
used to compare pairs of activities. For the 21 post-hoc tests,
we applied the Bonferroni correction (P = 0.05/21 = 0.00238)
to each observation period. We also compared the frequency
of each activity (dependent variable) from weeks 1 to 7 using
the Kruskal-Wallis test, as well as pairs of weeks using the
Games-Howell approach.
R. Bras. Zootec.
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Results
In general, when comparing behavioral activities
between observation periods, only ruminating while
standing (U = 26,542.0; Z = −2.19; P = 0.03) and grazing
(U = 12,456.5; Z = −2.316; P = 0.021) showed a significant
difference between observation shifts. The former behavior
was more frequent in the afternoon, while the latter was
more frequent in the morning. The remaining behavioral
categories (idle while standing, idle while lying down,
ruminating while lying down, walking, grazing and eating)
showed no differences in their expression as a function of
time of day (U>25,093.0; Z>−1.95; P>0.05) (Figure 1).
Although significant differences between the periods
were observed only for ruminating while sanding and
grazing, in general, animals performed activities involving
movement throughout the morning hours, including walking
and eating, which require greater energy expenditure and
increase heat accumulation. In the afternoon, idle behavior
while standing was more common than walking or ruminating

Figure 1 - Distribution of behavioral activities in the morning and
afternoon for Saanen goats on native pasture.
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while standing or lying down. More static behavior such as
idleness and rumination occurred in the afternoon in order
to maintain more efficient homeothermy.
Grazing and walking activities exhibited an interesting
pattern, with a higher frequency of occurrence in the
morning compared with rumination while standing
(P<0.001) (Figure 2a). This pattern was inverted during
the afternoon hours in relation to rumination while lying
down (Figure 2b), reinforcing the natural eating habits of
the goats, which are characterized by more grazing in the
morning and rapid food ingestion.
Differences were also observed in the morning
(Figure 2a) with regard to idle and ruminating behavior,
wherein goats spent more of their time idle or ruminating
while lying down than they did standing.
Since climate affected Saanen goat behavior to the
point of altering their daily activity patterns, comparisons
were made over the course of the study, given the frequent
changes in weather, and allowing for a more detailed
analysis of the effect of the environment on these animals.
Nevertheless, not all behaviors exhibited significant
variations. The results for mean frequencies of idleness
while standing over the seven-week period of the
experiment (H = 37.43; gl = 6; P<0.001) (Figure 3) show
statistical differences (P = 0.009) between weeks 1 and 6,
when idleness while standing was higher in the first week
than in the sixth. Maximum temperature in the first week
was 29.8 °C, with rainfall of 3.8 mm and relative humidity
of 57%.
For walking activity (H = 22.39; gl = 6; P = 0.001) as
a function of time in weeks, significant frequencies were
observed during the first week compared with the remaining
weeks (P<0.024) (Figure 4). When beginning to graze in a
certain area, the animals first conduct a visual assessment,
establishing quantitative and qualitative references.

Different letters represent statistical differences between observed behaviors.

Figure 2 - Frequency of behavioral activities in the morning (a) and afternoon (b) for Saanen goats on native pasture.
R. Bras. Zootec.
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Eating behavior (H = 22.59; gl = 6; P = 0.001) was
more prevalent in weeks 3, 5 and 6 when compared with
week 2 (P<0.047). With respect to rumination while lying
down (H = 22.59; gl = 6; P = 0.001), week 3 showed greater
frequency than weeks 3, 5, 6 and 7 (P<0.032) (Figure 5).

Different letters indicate significant differences (Kruskal-Wallis test).

Figure 3 - Mean frequency for idle activity while standing for
Saanen goats on native pasture.

Different letters indicate significant differences (Kruskal-Wallis test).

Figure 4 - Mean frequency of walking activity among Saanen
goats on native pasture.

Discussion
Understanding the distribution of daily activities for
farm animals can be an important tool by favoring the
implementation of better routine management practices,
especially for small-scale farmers. Is this work, we analyzed
the activity patterns of female Saanen goats managed
according to a milk production routine that included feed
supply and grazing time on a native pasture in the semiarid region of Brazil. The distribution of daily activities
was analyzed according to the time of day as well as over
the duration of the study period in weeks, and considering
some changes in climate.
Goats reduce their frequency of physical effort when
placed in an environment that requires greater energy
expenditure. The distribution of daily behaviors was directly
related to climate variables. In our study area, the animals
experienced higher ambient temperatures (approximately
30.5 °C) and more intense sunshine in the afternoon.
This caused the animals to reduce their levels of activity
during this period to remain within a comfort zone, thereby
minimizing endogenous heat accumulation and maintaining
physiological patterns within the normal range. According to
Baêta (2010), the optimal conditions for goats are temperatures
between 20 and 30 °C and humidity levels above 50%.
The differences recorded between observation periods
for the rumination while standing and grazing behaviors
may be related to temperatures at the study site. As such,
the animals remained standing to reduce surface contact
with the ground and minimize conductive heat transmission
in the afternoon hours, while looking for food at higher
frequencies in the morning hours when temperatures are
coolest (Ribeiro, 1997). This reduces direct sun exposure
and endogenous heat storage, maintaining thermal comfort
levels and ensuring that their physiological parameters

Different letters indicate significant differences (Kruskal-Wallis test).

Figure 5 - Mean frequency for eating (a) and ruminating when lying down (b) among Saanen goats on native pasture.
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remain normal. We also observed a decline in walking
activity during the afternoon hours, presumably in order to
minimize the accumulation of endogenous heat. This also
reinforces the idea that idleness while standing dissipates
heat, saves energy and prevents the additional accumulation
of heat through direct contact with the ground.
In accordance with our results, Aich et al. (2007) found
that goats increased their grazing time during the winter
and decreased their time spent walking, indicating a shift
in their food-searching strategy and behavior to reduce
energy expenditure. During the summer, these authors also
recorded a higher frequency of idle time, which suggests
that a thermally uncomfortable environment induces such
animals to less movement and subsequent heat buildup.
Sharma et al. (1998) also reported that Indian goat breeds
showed different diurnal behavior patterns, spending more
time grazing during the rainy season (504.9 min) than in
winter (376.5 min) or summer (266.9 min).
When we compared the behaviors in each period,
eating activity was also more frequently observed than
other behaviors during the afternoon hours. Despite being
subjected to higher degrees of sun exposure, the animals
still prioritized eating, allowing us to conclude that they
spend most of the day engaged in this activity. Sufficient
eating ensures the individual animal survival and welfare,
improves its productive performance and generates betterquality products that have more value for the consumer and
generate greater profits for the producer.
Standing can be characterized as a behavior that requires
more energy than lying down; however, in the case of the
animals observed here, standing diminishes the transmission
of heat through direct contact with the ground and tends to
decrease heat stress. Furthermore, once they are satiated and
their nutritional demands are satisfied, the observed lack of
activity afterwards, as opposed to displaying behaviors that
require movement, such as walking and grazing, suggests
that the animals must remain idle to save energy.
Furtado (2008) describes increased idleness after
10.00 h, precisely when temperatures begin to rise. On the
other hand, the results of Barros et al. (2007) contrast with
those from the present study. These authors observed higher
incidences of idleness while standing than lying down, but
suggested that this behavior allows the goats to sharpen
their sense of sight and smell, which facilitates their search
for food and water. Despite the validity of this argument,
we believe the pattern observed in our study is more closely
related to the climate differences between regions, which
appear to have a direct influence on goat behavior with
regard to standing or lying down behavior with respect to
the time of day.
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Given that the animals in the present study were put
out to graze during the day and received only a small
supplement in the form of concentrated feed, we expected
less idleness and higher levels of rumination overall. This
prediction was based on our observation that the pasture
contains a substantial amount of fiber, which stimulates
rumination and lowers idle behavior. However, our results
contrasted with these expectations as idle periods were
observed to be more common than rumination behavior.
This may indicate behavioral differences in pasture and
stable environments, and represent a behavioral divergence
related to the extreme climatic conditions of the study
areas. Rumination is a demanding metabolic activity that
produces heat. Thus, as an alternative means of reducing heat
production, ruminants prioritize this activity for periods of
greater thermal comfort, such as late afternoon or at night.
Damasceno et al. (1999) studied Friesian cows in the city of
Brasília (Brazil) and found higher rumination rates in late
afternoon hours and at night. The authors argued that this
is due to lower air temperatures, suggesting that the heat
produced by rumination is more tolerable during periods of
cooler temperatures. Furlan et al. (2006) and Ruckebusch
and Bueno (1978) also showed that the pattern of expression
for this activity presents a greater frequency at night.
Goats are selective foraging animals by nature and
therefore tend to spend a significant amount of time
walking and grazing in search of the most nutritious forage
(Parente et al., 2005). The observations of the current study
occurred during the short period of high rainfall for the
semiarid region, which is otherwise characterized by high
temperatures and very little rain.
Average rainfall during the months of data collection
was 4.1 mm and there was abundant pasture during the
study period. As such, the animals did not need to walk
for significant periods in order to find food, which led to
higher incidences of eating behavior, notably greater than
the levels of other activities over both shifts.
Based on the data collected here, we conclude that
the environment in the first week can be considered less
stressful than the remainder of the study period. On the other
hand, the sixth week is critical in terms of understanding
these data because relative humidity was lower and
air temperature was higher, creating a more thermally
uncomfortable environment (Silva, 2000). We expected
contrasting behavior, with predominantly idle behavior
being observed in a thermally uncomfortable setting since,
to maintain homeothermy, the animals should engage in
more stationary behavior. A possible explanation is that the
animals may be adjusting their basic physiological functions,
such as respiratory rate (Srikandakumar et al., 2003) and
R. Bras. Zootec.
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heart rate (Lyons & Price, 1987; Morh et al., 2002), even in
environments that are outside of their thermal comfort zone,
in an attempt to maintain a stable internal temperature.
Another possible explanation is associated with the
nutritional concept, which involves understanding the
costs and benefits of expressing a certain behavior. By
spending less time standing and idle, while increasing their
feeding activity, the animals can remain well-nourished,
since they tend to lose energy under stressful conditions
such as maintaining homeothermy under extreme climatic
conditions. Research conducted by Barreto (2008) on
supplementation levels in the diet of confined native goats
found that animals fed low-concentrate diets reduced their
idle activity and increased feeding behavior, in accordance
with the energy balance of the diet. Barros et al. (2007)
recorded similar results, with goats exhibiting greater
feeding-related activity (around 71%) than idleness (35%)
throughout the day. Even in situations of thermal discomfort,
the animal prioritized feeding, ensuring a better nutritional
status and thereby guaranteeing their survival.
We also observed that the goats walked more during the
first week to assimilate the pasture area, which was extended
in the beginning of the study period due to the relocation of
males to another area. Walking behavior was subsequently
reduced over the duration of the study, as the animals moved
more directly to locations that offered better foraging and
abandoning a certain patch where the ingestion rate at the
site equaled the average rate of ingestion for the remainder
of the entire area. Such a behavior pattern in herbivores is
predicted by the Marginal Value Theorem (Charnov, 1976,
cited by O’Reagain & Schwartz, 1995).
In week 2, the goats displayed a much higher rumination
peak in comparison with other weeks; therefore, they may
have eaten more during that week due to greater rumination
during this same period. According to environmental data
provided by the EMPARN meteorological station, low
rainfall and high temperatures were recorded during the
two weeks leading up to week 2, with 3.8 mm and 29 ºC in
the second week and 0.9 mm and 31.4 ºC in the first week.
These data allow for a better understanding of the high
rumination rates observed at that time, given that the fiber
levels in the pasture may have increased in week 2 because of
the low rainfall and elevated temperatures during the previous
two weeks. This would make the pasture less nutritious and
more fibrous, leading to longer rumination times. Pasture
characteristics can alter the time spent ruminating, with
higher fiber content resulting in a slower passage rate and
increased rumination (Van Soest, 1994). A study conducted
by Barreto (2008) recorded greater rumination activity in
goats subjected to high-fiber diets.

The highest rainfall over the study period (11.6 mm)
was recorded in week 3. This may have caused animals to
reduce rumination while lying in comparison with week 2,
which experienced an average rainfall of 4.3 mm. When
lying down, goats come into direct contact with the wet
ground and eating activity may have been compensated by
rumination during this week. It is important to emphasize
that goats do not typically remain in wet areas since these
sites carry a greater risk of infection by ectoparasites
(Ribeiro, 1997).

Conclusions
In accordance with the environments into which
they are placed, animals must make economic decisions
to increase their chances of survival. The search for and
acquisition of food are among the key activities for
maintaining this survival. On the other hand, in the narrow
margin between the costs and benefits of decision-making,
goats modify the frequency of some behaviors according
to climatic variables, exhibiting higher levels of behavior
requiring movement in the morning, when temperatures
are cooler. Thus, we can conclude that, as an exotic species
to the semiarid-region of northeastern Brazil, Saanen goats
have adjusted their activities in response to local climate
conditions.

Acknowledgments
We would like to thank Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN) and the Coordination of
Improvement of Higher Education Personnel (CAPES) for
financial support and Agricultural Research Corporation
(EMPARN) for the use of space for research development.

References
Aich, A. E.; Assouli, N. E.; Fathi, A.; Morand-Fehr, P. and Bourbouze,
A. 2007. Ingestive behavior of goats grazing in the Southwestern
Argan (Argania spinosa) forest of Morocco. Small Ruminant
Research 70:248-256.
Alados, C. L. and Escos, I. 1992. The determinants of social status
and the effect of female rank on productive success in dama and
cuvier’s gazelles. Ethology, Ecology & Evolution l:151-164.
Baêta, F. C. and Souza, C. F. 2010. Ambiência em edificações rurais
conforto animal. 2.ed. UFV, Viçosa, MG.
Barreto, L. M. G. 2008. Comportamento ingestivo e utilização de
nutrientes por caprinos Moxotó e Canindé submetidos a dietas
com dois níveis de energia. Dissertação (M.Sc.). Universidade
Federal da Paraíba, Areia.
Barros, C. S.; Dittrich, J. R.; Rocha, C.; Silva, C. J. A.; Rocha, F. M.
P.; Monteiro, A. L. G.; Bratti, L. F. S. and Silva, A. L. P. 2007.
Comportamento de caprinos em pastos de Brachiaria hibrida
R. Bras. Zootec.

Daily activity patterns of Saanen goats in the semi-arid northeast of Brazil

cv. Mulato. Revista da Faculdade de Zootecnia, Veterinária e
Agronomia 14:187-206.
CAPRITEC, 2011. Soluções em caprinocultura e ovinocultura.
Available at: <http://www.capritec.com.br/csa/Rebanho/Saanen/RebSaa.htm>. Accessed on: Nov. 14, 2011.
Carvalho, G. G. P.; Pires, A. J. V.; Silva, H. G. O.; Veloso, C. M.
and Silva, R. R. 2007. Aspectos metodológicos do comportamento
ingestivo de cabras lactantes alimentadas com farelo de cacau e
torta de dendê. Revista Brasileira de Zootecnia 36:103-110.
Damasceno, J. C.; Baccari Júnior, F. and Targa, L. A. 1999. Respostas
comportamentais de vacas holandesas, com acesso à sombra
constante ou limitada. Pesquisa Agropecuária Brasileira 34:709-715.
França, F. M. C.; Holanda Júnior, E. V. and Sousa Neto, J. M. 2006.
Modelo de exploração de ovinos e caprinos para agricultores familiares
do semi árido por meio do sistema agrossilvipastoril. Available at:
<http://www.caprilvirtual.com.br/Artigos/modelo_exploracao_
agrosilvipastoril_ov_cap.pdf>. Accessed on: Jul. 11, 2012.
Furlan, R. L.; Macari, M. and Faria Filho, D. E. 2006. Anatomia
e fisiologia do trato gastrintestinal. p.1-23. In: Nutrição de
ruminantes. Berchielli, T. T.; Pires, A. V. and Oliveira, S. G., eds.
Funep, Jaboticabal.
Furtado, G. 2008. Respostas comportamentais de cabras Saanen
submetidas a estresse térmico na Mesoregião Central Potiguar.
Departamento de Aprendizagem Rural, SENAR – Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural, Natal, RN, Brasil.
Lyons, D. M. and Price, E. O. 1987. Relationships between heart rates
and behavior of goats in encounters with people. Applied Animal
Behavior Science 18:363-369.
Mendonça, S. S.; Campos, J. M. S.; Valadares Filho, S. C.; Valadares,
R. F. D.; Soares, C. A.; Lana, R. P.; Queiroz, A. C.; Assis, A. J.
and Pereira, M. L. A. 2004. Comportamento ingestivo de vacas

7

leiteiras alimentadas com dietas à base de cana-de-açúcar ou
silagem de milho. Revista Brasileira de Zootecnia 33:723-728.
Mohr, E., Langbein J. and Nürnberg G. 2002. Heart rate variability:
a noninvasive approach to measure stress in calves and cows.
Physiology & Behavior 75:251-259.
O’Reagain, P. J. and Schwartz, J. 1995. Dietary selection and foraging
strategies of animals on rangeland. Coping with spatial and
temporal variability. p.419-424. In: International Symposium on
the Nutrition of Herbivores. Clermont-Ferrand, France.
Parente, H. N.; Santos, E. M.; Zanine, A. M.; Oliveira, J. O. and
Ferreira, D. J. 2005. Hábito de pastejo de caprinos da raça Saanen
em pastagem de Tifton 85 (Cynodon ssp). Revista da Faculdade de
Zootecnia, Veterinária e Agronomia 12:143-155.
Ribeiro, S. D. A. 1997. Caprinocultura: criação racional de caprinos.
Editora Nobel, São Paulo.
Ruckebusch, Y. and Bueno, L. 1978. An analysis of ingestive behaviour
and activity of cattle under field conditions. Applied Animal
Ethology 4:301-313.
Silva, R. G. 2000. Introdução à bioclimatologia animal. Editora
Nobel, São Paulo.
Sharma, K.; Saini, A. L.; Singh, N. and Ogra, J. L. 1998. Seasonal
variations in grazing behaviour and forage nutrient utilization by
goats on a semi-arid reconstituted silvipasture. Small Ruminant
Research 27:47-54.
Srikandakumar, A.; Johnson, E. H. and Mahgoub, O. 2003. Effect
of heat stress on respiratory rate, rectal temperature and blood
chemistry in Omani and Australian Merino sheep. Small Ruminant
Research 49:193-198.
Van Soest, P. J. 1994. Nutritional ecology of the ruminant. 2nd ed.
Cornell University Press, Ithaca.

R. Bras. Zootec.

ARTIGO 2
HIERARQUIA DE DOMINÂNCIA DE CAPRINOS DA RAÇA
SAANEN EM DOIS PERÍODOS SAZONAIS NO SEMIÁRIDO
NORDESTINO
RESUMO: Os caprinos estabelecem hierarquia de dominância, que é pré estabelecida
através de comportamentos agonísticos. Alterações na composição dos grupos
promovem efeitos de reagrupamento para os quais os animais usam táticas visando
melhorar o seu bem-estar em períodos críticos. Dentro desse contexto, o objetivo deste
trabalho foi caracterizar estruturação do grupo através de hierarquias de dominância em
dois períodos sazonais. O experimento foi realizado na estação experimental da
EMPARN no município de Cruzeta/RN, utilizamos 17 cabras da raça Saanen, com
idade e peso variado. As observações foram realizadas na fase de chuva e seca. Foram
registrados os comportamentos de agressão, vocalização, deslocamento e dupla
cabeçadas no cocho. As interações agonísticas foram registradas pelo método “todas as
ocorrências”. Os animais modificaram a estrutura hierárquica durante os períodos
sazonais em função da retirada de alguns indivíduos do grupo, tendo mais
comportamentos de agressão no período da chuva. Concluímos que a hierarquia é
reestabelecida quando retiramos alguns indivíduos do grupo e a mesma é formada pelo
comportamento agonístico da agressão. Como alternativa de vida em grupo, as cabras
interagem mais no período da chuva, na qual a temperatura é menos elevada dessa
maneira há uma economia de energia no período de temperatura mais crítica.
PALAVRAS CHAVE: caprinos, hierarquia, vida em grupo
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INTRODUÇÃO
De uma maneira geral, os animais gregários convivem com algumas vantagens e
desvantagens da vida social. Os custos da vida em grupo podem ser mensurados
principalmente pela competição de alimento, água, parceiro para acasalamento, sombra,
melhor área de pastejo, liberdade maior para se movimentar. A competição torna-se
mais acentuada quando o recurso é diminuído.
Em animais selvagens os custos e benefícios vêm sendo muito estudados
(Pulliam & Caraco, 1984). De acordo com Beauchamp (2003) a maior vantagem da
vida em grupo é a diminuição do risco de predação, porém outras vantagens são
observadas como: maior facilidade de encontrar alimentos, aumento das chances de
detectar predadores (Krause & Ruxton, 2002). Essas duas linhas de pensamento
envolvem a mesma vertente que é escapar do perigo e garantir a sobrevivência.
Um grupo não é somente uma coleção de animais anônimos, mas é uma forma
ativa com interações e mudanças. Os grupos podem variar de agregações temporárias ou
mesmo uma sociedade organizada que vai depender, muitas vezes, de fatores como
sazonalidade, oferta de alimento ou reprodução de status social (Darwkins, 1989). Os
relacionamentos dentro do grupo se estabelecem a partir de uma numa mistura de
arranjos sociais. A organização social baseada em hierarquia de dominância favorece
maior ou menos sucesso para o animal dentro de seu grupo. A dominância social é,
portanto, definida nas relações entre dois indivíduos em que um é o subordinado e o
outro é o dominante (Drews, 1993). Na competição quem geralmente leva a vantagem é
o animal dominante (Estevez et al., 2007). Algumas pesquisas mostram que a
dominância é estabelecida por alguns atributos físicos como maior peso e maiores
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chifres (Pelletier & Festa-Bianchet, 2006), enquanto outros apontam a maior idade
(Festa-Bianchet, 1991) e a maternidade (Cameron et al. 2000). No entanto, essas
características por si só não são definitivas para estabelecer um rank dentro do grupo. O
rank de dominância é, em geral, estabelecido por interações agonísticas, nas quais os
animais disputam a melhor alimentação, sombra, água, parceiro para acasalamento.
Todos os animais de fazendas são espécies sociáveis com forte tendência para
formarem grupos. A vantagem de evitar predador pode parecer pouco aplicada para
animais de produção, no entando eles mantem um comportamento forte antipredador
(por exemplo: aves domésticas Newberry et al, 2001; Cornetto e Estevez, 2001;
ovelhas, Penning et al., 1993), que molda a sua resposta às características ambientais e
sociais.
Nas fazendas, onde a rotatividade de animais torna-se uma prática rotineira,
devido à compra e descarte de animais do plantel, a mudança na hierarquia de
dominância causada pela adição e/ou retirada de um novo membro do grupo pode
causar estresse e consequentemente aumento no número de interações agonísticas a fim
de se restabelecer a hierarquia dentro do grupo. O reagrupamento de indivíduos vem
sendo estudado com maior frequência nas últimas décadas, sendo ainda necessárias
mais investigações, pois ainda existem muitas contradições quanto ao comportamento
social de caprinos.
Dentro desse contexto e com a intenção de elucidar o conhecimento do
comportamento bem como os efeitos do reestabelecimento hierárquico dos caprinos,
nosso trabalho tem como objetivo comparar um grupo de fêmeas da raça Saanen bem
como esclarecer o efeito do reagrupamento em dois períodos sazonais.
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MATERIAL E MÉTODOS
Local
O experimento foi realizado na estação experimental da Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) com sede no município de Cruzeta,
situada a 243 km da cidade de Natal, fazendo parte da mesorregião Central Potiguar e
microrregião Seridó Oriental. A cidade apresenta área de 288km², latitude 6º24´42"S,
longitude 36º47’22’’W e altitude 232 m. A densidade demográfica é de 28,2 hab./km²
(IBGE, 2000)
Animais
Foram utilizadas 17 cabras multíparas da raça Saanen, que tiveram suas medidas
biométricas mensuradas e foram marcados com colares de cores diferentes para facilitar
a identificação (Tabela 1). Os dados foram coletados quando os animais estavam
recebendo a ração balanceada no cocho.
Condição de manejo no período chuvoso
As coletas do período chuvoso aconteceram no ano de 2011 entre os meses de
maio e junho as temperaturas máximas e mínimas foram de 30ºC e 22ºC
respectivamente. Mantivemos os animais sob a rotina de manejo da própria EMPARN.
Em tal rotina, os animais eram ordenhados às 5h da manhã e em seguida lhes era
oferecida suplementação no cocho. Os animais eram então soltos no pasto vegetação
nativa, onde passavam o dia, e às 15h30min eram recolhidos sendo oferecido
novamente o concentrado, seguido da ordenha (17h00min).
A suplementação (concentrado) utilizada na alimentação dos animais em estudo
foi à base de farelo de milho e farelo de soja. O fornecimento era feito em dois cochos
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idênticos, medindo 2,80m comprimento x 25cm largura x 23cm altura cada um e
ficavam situados em uma área de 10m largura x 12m comprimento. A oferta de
alimento foi calculada com base no peso vivo do animal, sendo oferecido 4% do peso
vivo dos animais.
Tabela 1- Demonstrativo da idade, peso inicial e final das cabras Saanen nos períodos
de chuva e de seca.
Animal*

Idade (meses)

Peso (kg) período chuva

Inicial
Amarelo
24
39
Azul
36
38
Vermelho
36
43
Preto
36
38
Laranja
48
42
Duplo azul
24
40
Duplo preto
24
34
Duplo vinho
36
58
Rosa
24
31
Laranja/verde
36
44
Preto/verde
48
43
Preto/azul
48
64
Verde/azul
84
68
Preto/laranja
24
28
Amarelo/azul
24
33
Vermelho/azul
12
23
Verde/amarelo
36
60
* cores dos colares para diferenciar os animais

Final
39
39
44
40
43
41
35
60
31
44
44
65
68
28
33
22
61

Peso (kg) período seca
Inicial
41
42
44
45
43
37
63
33
46
67
69
30
35
62

Final
39
43
43
45
43
37
63
33
46
68
69
30
35
62

Condição de manejo no período seco
As coletas no período de seca aconteceram entre os meses de setembro e
novembro de 2012, com temperaturas máximas e mínimas de 34ºC e 27ºC
respectivamente. Mesmo com a falta de pasto para os animais na época de seca os
animais permaneceram com a mesma rotina de manejo e suplementação no cocho,
porém sem pasto para alimentação. Para tentar suprir a falta do pasto era ofertada a
palma forrageira (Opuntia cochenillifera) à vontade. No período da seca os animais não
estavam sendo ordenhados. Ainda, foram retirados do grupo três animais, de acordo
com os princípios da empresa. Os animais retirados foram os de colar de cores:
Vemelho/azul, Vermelho e Laranja/verde.
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Observações comportamentais
As coletas de dados foram realizadas em dois dias semanais consecutivos,
durante 7 semanas, totalizado o número de 14 dias de observações na chuva e 10 dias na
seca. Os animais foram observados no momento da oferta de concentrado no cocho, em
duas janelas de 30 minutos, uma pela manhã e outra na parte da tarde. Para o registro
das interações agonísticas, foi utilizado o método “todas as ocorrências”. Para marcar o
tempo utilizamos um cronômetro digital e para registrar as interações e a permanência
no cocho utilizamos dois minigravadores, sendo um para cada observador. Os animais
foram acompanhados simultaneamente por dois observadores previamente treinados a
fim de registrar as categorias comportamentais selecionadas. Durante cada sessão de
observação experimental cada um dos observadores ficou responsável pelo registro da
movimentação relativa a um dos cochos. Os registros só se iniciaram após teste de
fidedignidade entre os observadores indicarem semelhança superior a 90%.
Comportamentos agonísticos registrados
a) Agressão: Momento em que um animal encontra-se na interação com o
outro indivíduo, e agride-o através de cabeçadas;
b) Dupla cabeçada: Acontece quando os animais se enfrentam de maneira
simultânea, ou seja, ambos agridem, mas nesse tipo de agressão não se sabe
quem iniciou o conflito.
c) Vocalização: Caracteriza-se pela emissão de sons de alta ou baixa
intensidade, mas bem direcionados para certo animal.
d) Deslocamento: Momento em que um animal evita a proximidade com o
outro indivíduo; logo, quando um se aproxima o outro imediatamente
desloca-se a outro local.
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Para cada comportamento agonístico, registramos o momento em que o mesmo
ocorreu, em relação ao início da janela de observação, e identificamos os animais
envolvidos na interação (o que emitia o comportamento, bem como o que recebia a
ação).
Análise estatística
Para estabelecer a ordem hierárquica utilizamos o programa estatístico
Domina®. O programa cria todas as díades possíveis, com a intenção de construir uma
árvore hierárquica. O método cria uma matriz impondo transitividade e produz uma
representação das relações de dominância, que permite a visualização da posição
hierárquica do indivíduo, ou subconjuntos de indivíduos, sendo também capaz de
detectar hierarquias parciais e completas. O método estrutura uma ordem levando em
consideração a transitividade para os membros, por exemplo, se consideramos os
membros A, B e C, e se A>B e B>C, então A>C. Uma falha na transitividade acontece
quando a estrutura mostra tríades circulares, por exemplo: quando A> B, B > C e C > A.
Ainda assim é possível aplicar o método, mesmo que ocorram desvios de linearidades
como: tríades circulares, intransitividade e incompatibilidade entre dois membros
utilizando os testes de De Vries (1995) e Appleby (1983).
Assim, uma hierarquia deve ter as seguintes características: irreflexiva,
assimétrica e transitiva (Izar et al., 2006). O conceito de hierarquia linear é
habitualmente encontrado em pesquisas nas quais há relações de dominância em
pequenas estruturas, como o caso do nosso estudo. No nosso trabalho foi detectada uma
hierarquia linear, nos dois períodos sazonais. Para construção do ranking hierárquico
utilizamos o comportamento de agressão, que apresentou índice de linearidade (que
varia de 0 a 1) mais elevado do que os demais comportamentos agonísticos analisados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Visando descrever a organização social de caprinos da raça Saanen nos período
chuvoso e na seca, construímos matrizes do comportamento de agressão (as emitidas
bem como as recebidas) e fizemos comparações dos rankings de dominância nas duas
estações com a finalidade de compreender a reorganização social após a retirada de
alguns animais do grupo.
Na Tabela 2 estão demonstrados os dados do rank de hierarquia no período da
seca e da chuva. Nos dois períodos o comportamento de agressão foi o que obteve
maior linearidade (h = 0,752 na seca; h = 0,770 na chuva) quando comparado com a
vocalização (h = 0,312 na seca; h = 0,109 na chuva) e deslocamento (h = 0,488 na seca;
h = 0,446 na chuva).
Tabela 2 - Ordem hierárquica estabelecida no período da chuva e no período da seca das
cabras da raça Saanen, obtida a considerando o índice de linearidade.
Rank na chuva
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º

Cor do colar do animal
Verde/azul
Preto/azul
Verde/amarelo
Preto/verde
Laranja/verde
Duplo vinho
Duplo/preto
Rosa
Amarelo/azul
Duplo/azul
Laranja
Vermelho
Preto
Azul
Amarelo
Preto/laranja
Vermelho/azul

Rank na seca
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
-

Cor do colar do animal
Preto/azul
Verde/azul
Duplo vinho
Preto/laranja
Preto/verde
Preto
Amarelo/azul
Verde/amarelo
Laranja
Rosa
Duplo Azul
Duplo Preto
Azul
Amarelo
-

A Tabela 3 representa uma matriz comportamental com a quantidade de
agressões de cada indivíduo (agressor e agredido) no período da chuva. A cabra de colar
Verde/azul foi a que apresentou maior frequência de agressão realizada e menor
quantidade de agressão recebida. Com base nesse critério, podemos afirmar que este
animal era o dominante durante o período de chuva. Este animal tem a maior idade e
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maior peso, fatores que acreditamos estar relacionados com sua alta colocação no posto
hierárquico. Côté (2000a) em estudo com cabras da montanha verificaram alta
linearidade na hierarquia de dominância e a mesma foi estabelecida pela idade. Tais
autores ainda afirmam que a estabilidade da posição social é um elemento importante na
vida social. Os indivíduos mais velhos podem ter vantagens competitivas nos conflitos
devido a maior experiência e, na maioria das vezes também têm maiores chifres, o que
facilita a vitória nos conflitos e garante mais alto posto na hierarquia (Côté & FestaBianchet, 2001). Em ranks sociais de machos ungulados, a massa corporal é geralmente
considerada um fator determinante (McElligott et al., 2001), e pode ter influenciado a
determinação do rank em nosso trabalho, uma vez que a cabra Verde/azul apresentava
também o maior peso corporal.
Tabela 3 - Matriz da interação agonística de agressão, no período da chuva entre as
cabras da raça Saanen. Cada linha representa agonismo recebido e as colunas
representam o agonismo feito. As cores representam os colares utilizados pelos animais.
1
2
3
Agredido
Amarelo
1
3
1
Azul
2
2
1
Vermelho
3
0
1
Preto
4
1
2
7
Laranja
5
1
0
0
Duplo azul
6
2
3
3
Duplo preto
7
0
2
0
Duplo vinho
8
1
0
2
Rosa
9
4
2
2
Laranja/verde 10
1
0
2
Preto/verde
11
0
0
0
Preto/azul
12
1
0
0
Verde/azul
13
0
0
0
Laranja/Preto 14
0
2
5
Amarelo/azul 15
2
4
3
Vermelho/azul 16
1
4
0
Verde/amarelo 17
0
0
5
*colunas em negrito representam
(nº16 – colar Vermelho/azul).

Agressor
8
9
10 11 12 13* 14 15 16* 17
15
4
21 10
2
0
15
1
15
0
11
2
22
5
4
1
2
4
7
0
1
0
8
5
1
3
0
2
6
0
13
2
21 16
5
0
3
1
5
0
2
5
0
9
2
17 28
3
11
11
0
13
1
5
6
24
7
3
0
15
2
0
0
13
2
2
7
0
7
7
0
0
6
4
1
4
1
64
0
2
0
31 14 40 10 19
0
8
0
15
7
3
5
12
14 14
5
0
3
2
2
0
0
33
1
0
2
0
4
10 13
1
0
12
0
1
0
1
0
2
1
3
7
1
3
6
4
0
1
3
2
1
1
0
3
1
0
0
3
9
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
5
10
3
2
17
2
13
6
5
6
2
4
1
32 23
1
3
26
5 101 14
8
3
6
10
0
12
6
9
6
40
3
5
15
3
7
6
5
11
0
5
0
0
1
0
10
2
6
0
1
8
0
animal dominante (nº 13 – colar Verde/azul) e o animal subordinado
4
18
8
0

5
8
8
5
10

6
1
2
2
2
10

7
1
0
0
3
1
1

No outro extremo da ordem social, encontramos a cabra Vermelho/azul,
considerada a subordinada, que foi agredida por quase todos os indivíduos e que
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apresentou baixa frequência de agressão. Esta cabra tem o oposto das características
mencionadas da cabra Verde/azul, a saber, menor idade e menor peso, corroborando
com a explicação dada para a cabra dominante.
Na Tabela 4 estão inseridas as agressões realizadas e as recebidas pelas cabras
no período da seca. Podemos observar que o animal de colar Preto/azul subiu uma
posição no ranking (Tabela 2), tornando-se a cabra dominante no período da chuva.
Esta foi uma das cabras que obteve aumento de peso e a segunda maior idade, fatores
que favorecem a dominância. É importante salientar que as avaliações das relações de
dominância consideram o balanço entre agressões feitas e recebidas, bem como número
de empates e circularidades entre os postos hierárquicos. Por exemplo, a cabra de colar
Duplo preto, foi o animal que apresentou elevada frequência de agressões realizadas; no
entanto, ela não é a dominante, porque apesar de ser uma cabra bastante agressiva ela
também apresentou episódios de agressão recebidas. A cabra de colar Amarelo
continuou com baixo status na transição da chuva para seca, confirmando o seu posto de
subordinada.
Quando comparamos os postos hierárquicos nos períodos da chuva e da seca,
podemos observar que houve uma reorganização social entre os animais. Alguns
animais subiram de posição e outros desceram. O fato de ter sido retirado três animais
(colares: Laranja/verde, Vermelho e Vermelho/azul) do grupo, foi pontual para ser
restabelecida a organização social e uma nova ordem foi construída, nenhum animal
permanecendo na mesma posição, caracterizando um reagrupamento.
A maioria dos estudos vistos na literatura busca a compreensão do
reagrupamento com a adição de novos integrantes no grupo, podendo haver aumento
(Jørgensen et al., 2007) ou diminuição (Estevez et al., 2003) das interações agonísticas.
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Em nossa pesquisa nos deparamos com o efeito da retirada de três indivíduos, que
também causou uma reestruturação do grupo, modificando a hierarquia já estabelecida.
Tabela 4 - Matriz da interação agonística de agressão, no período da seca entre as cabras
da raça Saanen. Cada linha representa agonismo recebido e as colunas representam o
agonismo feito. As cores representam os colares utilizados pelos animais.
Agressor
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Agredido
1*
Amarelo
1
7
13
2
13
12
14
9
6
2
Azul
2
12
13
8
4
47
5
4
4
0
Vermelho
3
1
2
0
3
40
10
7
4
2
Preto
4
4
31
4
10
48
1
11
9
1
Laranja
5
0
7
10
5
20
6
3
0
0
Duplo azul
6
0
17
4
17
53
17
6
5
0
Duplo preto
7
0
0
24
0
1
0
1
4
1
Duplo vinho
8
0
5
18
2
1
20
3
2
0
Rosa
9
1
6
3
2
1
19
0
7
3
Laranja/verde
10
1
3
0
2
1
2
0
0
0
Preto/verde
11
0
2
0
0
0
2
0
0
3
0
Preto/azul
12
2
4
3
4
8
24
3
1
1
0
Verde/azul
13
2
15
7
2
0
49
4
3
3
1
Laranja/preto
14
6
1
3
0
4
16
0
3
10
0
*colunas em negrito representam o animal dominante (nº 12 – colar Preto/azul) e o
(nº1 – colar Amarelo)

11
6
13
14
18
2
12
9
7
11
1

12*
19
15
6
28
4
2
0
16
4
1
2

13
9
12
0
8
14
8
0
6
0
0
1
4

2
23
13
5
6
6
animal subordinado

Os animais retirados do grupo ocupavam diferentes postos dentro da hierarquia:
o animal de colar Laranja/verde ocupava o 5º posto, e apesar de não ser considerado o
dominante do grupo foi o que apresentou maior frequência de agressão direcionado ao
animal Amarelo/azul (9º posto); no outro extremo a cabra de colar Vermelho/azul (17º
posto), que também foi descartada, era agredida por praticamente todas as outras,
durante todo período experimental da chuva, direcionando poucas agressões a outras
cabras. Por fim, também foi removida a cabra de colar Vermelho (12º posto), com
frequência baixa tanto de agressões feitas quanto recebidas.
A cabra de colar amarelo desceu seu posto hierárquico da estação chuvosa para a
seca. Apesar de ter a idade mediana e peso similar às demais cabras, no momento do
experimento na fase de seca, essa cabra apresentava-se com linfadenite caseosa, sendo
retirada grupo imediatamente após o término do experimento. O fato dela estar doente,
contribuiu para mantê-la na última posição da hierarquia, pois suas funções fisiológicas
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14
1
7
2
8
1
2
1
2
3
1
1
3
3

estavam alteradas, sistema imunológico diminuído deixando-a mais susceptível ao
ataque das demais cabras.
Outra cabra que merece destaque é a cabra de colar Preto/Laranja, a mesma
subiu da 16º posição na estação chuvosa para 4º posição na estação seca. Observamos
na matriz de agressão da estação chuvosa (Tabela 3) que esta cabra esteve envolvida em
interações agressivas com a cabra Laranja/verde e até com a cabra Vermelho/azul. A
saída dessas duas cabras (Laranja/verde e Vermelho/azul) pode ter contribuído para a
mudança de posição dessa cabra.
De uma maneira geral, no período da chuva, registramos em média, maior
índice de agressão do que no período da seca (176 na chuva e 152 na seca). Era
esperado que na época de seca, obtivéssemos maior média, devido a menor oferta de
alimento causado pela falta de pasto, e os animais competissem mais, como relata a
revisão de Estevez et al., (2007) que reporta que quanto menor é a quantidade do
recurso maior é a competição, porém observamos o contrário. Para explicar esse
resultado podemos levar em consideração dois aspectos: as altas temperaturas no
período da seca (Temperatura máxima e mínima respectivamente 34ºC e 27ºC) e a
redução na densidade animal. Com temperaturas elevadas os animais usam táticas de
economia de energia a fim de diminuir o calor endógeno; para isso diminuem as
interações agonísticas com a finalidade de manter a homeotermia e consequentemente
não acumular calor e sofrer pelo estresse térmico. A temperatura do ar é considerada o
fator climático com impacto mais importante sobre o ambiente físico do animal
(McDowell, 1974). Toda modificação do processo biológico para regular a troca de
calor pode ser classificada como modificação do comportamento. Sob este enfoque, as
alterações referem-se à mudança dos padrões usuais de postura, movimentação e
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ingestão de alimentos, que pode ocorrer sob o efeito do estresse calórico (Collier &
Beede 1985).
Outra explicação para a diminuição dos comportamentos agonísticos no período
da seca, pode ser a densidade animal. No período da chuva tínhamos mais animais por
espaço, ou seja, a densidade era maior o que aumenta a probabilidade de interações
agonísticas. De acordo com a revisão de Estevez et al. (2007), altas densidades animal
podem aumentar a frequência de agressão, problemas comportamentais e reduz a
performance em várias espécies de animais domésticos. Na seca com a ausência de três
animais diminuiu a densidade animal o que pode ter conduzido ao decréscimo das
interações, mesmo com a expectativa levantada por Andersen et al. (2008) que
observaram, em cabras leiteiras da Noruega, que as interações agonísticas aumentam
com o efeito do reagrupamento.

CONCLUSÃO
As cabras da raça Saanen em sistema de semi confinamento, reestabeleceram a
hierarquia de dominância com a retirada de indivíduos do grupo. A idade é um fator que
contribuiu para definir a hierarquia de dominância. Como alternativa para minimizar o
estresse calórico os animais usaram táticas de diminuírem as interações agonísticas no
período mais quente, ocorrendo mais agressões no período da chuva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Andersen, I,L.; Roussel,S., Ropstad, E.; Braastad, B,O.; Steinheim,G., Janczak, A,M.;
Jørgensen, G.M.; Bøe, K.E. Social Instability Increases Aggression in Groups of
Dairy Goats, But With Minor Consequences For The Goats’ Growth, Kid Production
And Development. Applied Animal Behaviour Science, v.114, p. 132–148, 2008.

39

Appleby, M.C. The Probability of Linearity In Hierarchies. Animal Behaviour, v.31,
p.600–608,1983.
Baêta, F.C. & Souza, C.F. Ambiência em edificações rurais: conforto animal.
Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 1997. 246p.
Beauchamp, G. & McNeil, R. Vigilance in Greater Flamingos Foraging at Night.
Ethology v.109, p. 511-520, 2003.
Boe K.E. & Faerevik, G. Grouping and social preferences in calves, heifers, and cows.
Applied Animal Behavaviour Science, v.80, n.3, p.175-190, 2003.
Cameron, E. Z.; Linklater, W. L.; Stafford, K. J.; Minot, E. O. Aging And Improving
Reproductive Success In Horses: Declining Residual Reproductive Value Or Just
Older And Wiser? Behavioral Ecology and Sociobiology, v. 47, p.243–249, 2000.
Collier, R.J. & Beede, D.K. Thermal Stress as a Factor Associated With Nutrient
Requirements And Interrelationships. A series of monographs. Academic Press,
p.59-67, 1985.
Corrêa, C.M. Qualidade do Leite, Comportamento e Saúde do Úbere: Aspectos
Sobre Cabras Leiteiras. Dissertação da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. 2010. 56p.
Cornetto, T.L. & Estevez, I. Influence of Vertical Panels on Use of Space by Domestic
Fowl. Applied Animal Behaviour Science, v.71, p. 141–153, 2001.
Côté, S.D. Determining Social Rank in Ungulates: A Comparison of Aggressive
Interactions Recorded at a Bait Site and Under Natural Conditions. Ethology, v.106,
p. 945–955, 2000a.
Côté, S.D. & Festa-Bianchet, M. Reproductive success in female mountain goats: the
influence of age and social rank. Animal Behaviour, v.62, p.173–181, 2001.

40

Dawkins, M.A. Explicando o comportamento animal. São Paulo: Manole, 1989.
158p.
Del-Claro,

K.

Comportamento

animal.

Uma

introdução

a

ecologia

comportamental. V1. Jundiaí: Livraria Conceito, 2004. 132 p
Drews, C. 1993. The Concept and Definition of Dominance in Animal behaviour.
Animal Behaviour, v.125, p.283-313.
Estevez, I.; Keeling, L. & Newberry, R.C. Decreasing aggression with Increasing Group
Size in Young Domestic Fowl. Applied Animal Behaviour Science, v.84, p.213218, 2003.
Estevez, I.; Andersen , I,L.& Nævdal, E. Group size, density and social dynamics in
farm animals. Applied Animal Behaviour Science, v.103, p.185-204, 2007.
Festa-Bianchet, M. The Social System of Bighorn Sheep: Grouping Patterns, Kinship
and Female Dominance Rank. Animal Behaviour, v.42, p.17-82, 1991.
Fregonesi, J.A. & Leaver, J.D. Influence of space allowance and milk yield level on
behaviour, performance and health of dairy cows housed in strawyard and
cubicle systems. Livestock Production Science, v.78, p. 245–257, 2002.
Fournier, F. & Festa-Bianchet, M. Social dominance in adult female mountain goats.
Animal Behaviour, v.49, n.6,p. 1449–1459,1995.
Humane Farm Animal Care. Padrões de Cuidados Com Animais. Cabras Leiteiras, de
Extração de Fibras e de Abate . Box 727, Herndon VA 20172, 2006.
Jørgensen, G.H.M.; Andersen, I.L. & Berg,S.,Bøe, K,E. Feeding, Resting and Social
Behaviour in Ewes Housed in Two Different Group Sizes. Applied Animal
Behaviour Science, v.116, p.198–203, 2009.

41

Izar, P.; Ferreira, R. G. & Sato, T. Describing the Organization of Dominance
Relationships by Dominance-Directed Tree Method. American Journal of
Primatology, v. 68, p.189–207,2006.
Krause, J. & Ruxton, G. D. 2002. Living in Groups. Oxford: Oxford University Press.
Lovari, S. & Rosto, G. Feeding rate and social stress of female chamois foraging in
group.In: the biolgy and Management of Mountain Ungulates. Lovari, S. (Eds.),
p.102-105 London, 1985.
McDowell, R.E. Bases biológicas de la produción animal em zonas tropicales.
1.ed.Zaragoza: Acribia, 1974. 692p
McElligott, A.G. & Hayden, T.J. Postcopulatory vocalizations of fallow bucks: who is
listening? Behaviour Ecology, v. 12, p. 41– 46, 2001.
Newberry, R.C.; Estevez, I. & Keeling, L.J. Group Size and Perching Behaviour in
Young Domestic Fowl. Applied Animal Behaviour Science, v.73, p.117–129,
2001.
Paranhos da Costa, M.J.R.; Nascimento Jr., A.F. (1986). Stress e comportamento. In:
Semana de Zootecnia, XI, FMVZ / USP, Pirassununga-SP, 1986, Anais ...,p. 65-72.
Patt, A.; Gygax,L.; Wechsler, B.; Hillmann, E.; Palme, R. & Keil, N.M. The
Introduction of Individual Goats into Small Established Groups has Serious Negative
Effects on the Introduced Goat but not on Resident Goats. Applied Animal
Behaviour Science, v.138, p. 47–59, 2012.
Patt, A.; Gygax,L.; Wechsler, B.; Hillmann, E.; Palme, R. & Keil, N.M. Behavioural
and physiological reactions of goats confronted with an unfamiliar group either when
alone or with two peers. Applied Animal Behaviour Science, v.146, p.56– 65,
2013.

42

Pelletier, F. & Festa-Bianchet,M. Sexual selection and social rank in bighorn rams.
Animal Behaviour, v.71, p.649–655, 2006.
Penning, P.D.; Parsons, A.J.; Newman, J.A.; Orr, R.J. & Harvey, A. The effects of
group size on grazing time in sheep. Applied Animal Behaviour Science, v.37,
p.101–109, 1993.
Pulliam, H.R. & Caraco, T. 1984. Living in groups: is there an optimal group size? in
J.R. Krebs & N.B. Davies (eds.), Behavioural Ecology: An Evolutionary
Approach (p.122-147), Blackwell Scientific Pubications: Massachusetts.
Svenden, P. Introducion a la fisiologia animal. Zaragoza: Acríbia, 1976. 216p.
Stood, G. H. What is Animals Stress and how it is Measured. Journal Animal Science,
v.52, p.150-157, 1981.
Vas,J.; Chojnacki, R.; Kjøren, M.F. & Lyngwa,C.,Andersen, I.L. Social Interactions,
Cortisol and Reproductive Success of domestic Goats (Capra hircus) Subjected to
Different Animal Densities During Pregnancy. Applied Animal Behaviour Science,
v.147, p.117– 126, 2013.
Veissier, I.; Boissy, A.; de Passille, A.M.; Rushen, J.; van Reenen, C.G.; Roussel, S.;
Andanson, S. & Pradel, P. Calves Responses to Repeated Social Regrouping and
Relocation. Journal Animal Science. v.79, p.2580–2593, 2001.
de Vries H. An improved test oflinearity in dominance hierarchies containing unknown
or tied relationships. Animal Behaviour, v.50, p.1375–1389, 1995.

43

ARTIGO 3
PRODUÇÃO LEITEIRA DE CABRAS SAANEN EM DIFERENTES
POSTOS HIERARQUICOS

RESUMO: Os caprinos vivem em grupos, formando hierarquia de dominância a
qualidade e produtividade do leite de cabras pode sofrer influência da hierarquia de
dominância. Dentro desse contexto, o objetivo do nosso trabalho é correlacionar à
qualidade físico químico e produção do leite de cabras em função dos níveis na
hierarquia. O experimento foi realizado na estação experimental da EMPARN no
município de Cruzeta/RN, utilizamos 17 cabras multíparas (apenas oito em lactação) da
raça Saanen, com idade e peso variado. Foram registrados os comportamentos de
agressão, vocalização, deslocamento e dupla cabeçadas no cocho as interações
agonísticas pelo registro de “todas as ocorrências”. O leite das cabras foi submetido às
análises de densidade, proteína, gordura, lactose, CCS e sólidos totais. O animal
dominante obteve menor produção, maior CCS e menor gordura, a cabra do meio da
hierarquia foi a que obteve melhore produção e qualidade. Concluímos que a hierarquia
de dominância foi construída a partir de interações de agressão e a mesma favoreceu as
cabras de maior idade. A cabra dominante obteve menor produtividade, menor gordura
e maior CCS, a dominância não favorece a cabra a melhor produção e qualidade. A
fêmea de nível intermediário apresentou melhor produção, menor CCS, sendo
considerado o melhor leite entre as demais.
PALAVRAS CHAVE: caprinos, leite, hierarquia.
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INTRODUÇÃO
A população mundial de caprinos aumentou 55% entre 1991 e 2011 enquanto o
número de bovinos só aumentou 9% e a população de ovinos decresceu 7%. Com esse
aumento efetivo na população de caprinos a produção de leite de cabra também obteve
um consequente aumento de 70 % entre os anos de 1991 e 2011 (Faostat, 2013). Tais
mudanças estão associadas a um aumento na procura dos produtos com reflexos na
caprinocultura, principalmente pelos pequenos produtores, pelo fato dos caprinos
exigirem poucos investimentos financeiros por apresentarem baixas necessidades
nutricionais quando comparadas a outras espécies, associado à possibilidade do
emprego de mão-de-obra familiar. Entre os fatores que têm colaborado para essa
consolidação, destacam-se as características particulares do leite (Gonçalves et al.,
2001) e o bom retorno financeiro da produção.
Segundo definição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA, 2000), o leite caprino apresenta alto valor nutritivo e qualidade dietética, sendo
um alimento que apresenta elementos necessários à nutrição humana como açúcares,
proteínas, gorduras, vitaminas e sais minerais. O consumo diário de 1 litro pode suprir
até 1/3 das necessidades alimentares diárias de um adulto.
O leite caprino apresenta quase três vezes mais ácidos graxos de cadeia curta
(caprílico - C6:0, capróico - C8:0 e cáprico - C10:0) do que o de vaca, tornando-os
quimicamente e fisiologicamente diferentes (Haenlein, 2004). Apresenta porcentagem
média do teor de proteína de 3,98%, distribuído na forma de caseína, lactoalbumina e
nitrogênio não-protéico. A caseína é predominante, com aproximadamente 80 % desse
composto. Além disso, o leite de cabra apresenta teores mais elevados de vitaminas A,
colina, tiamina, riboflavina, ácido nicotínico e biotina, em relação ao leite humano
(Quadros, 2008).
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A alta digestibilidade do leite caprino é um diferencial que atrai o consumo por
idosos, crianças e pessoas alérgicas ao leite de vaca. Para Bueno (2005), a diferença
principal e mais conhecida é o tamanho de seus glóbulos de gordura que apresentam
28% deles com diâmetro igual ou inferior a 1,5 mícron, diferentemente dos de vaca, que
medem de 1 a 10 mícron com apenas 10% destes de diâmetro menor. Devido a essa
particularidade, o leite de cabra apresenta uma maior e mais fácil digestibilidade.
Assim como ocorre com o leite de vaca, a composição físico-química do leite de
cabra varia em função de múltiplos fatores, entre os quais se destacam a raça, a estação
do ano, a idade do animal, a quantidade de leite produzida, condição corporal e
fisiologia do animal (Furtado & Pompo, 1978; Guimarães et al., 1989). Outro
importante e conhecido fator de variação da composição do leite é a fase de lactação,
Segundo pesquisas realizadas por Aganga et al. (2002) e Prasad e Sengar (2002) os
valores de proteína, lipídios e lactose aumentam no decorrer da lactação.
Os caprinos são animais gregários e formam grupos e hierarquias bem definidas,
nas quais há animais dominantes e subordinados. A hierarquia geralmente é definida
pelos comportamentos agonísticos em que o dominante tem acesso prioritário à
alimentação, água, sombra, parceiro para acasalar, sendo o contrário verdadeiro para o
subordinado (Alvarez, 2004). Apesar disso, não há resultados consensuais quanto ao
efeito do posto hierárquico sobre a quantidade de leite produzido ou mesmo quanto à
sua composição. Segundo Bøe e Færevik (2003), as interações agonísticas levam ao
estresse que por sua vez altera os comportamentos e diminuem a produção e qualidade
do leite. Por outro lado, Val-Laillet et al. (2008), ao estudar a relação de estresse social e
qualidade do leite em novilhas, reportaram que animais que sofrem o estresse social de
se manterem no topo da hierarquia tiveram a produção de leite influenciada
negativamente. Ainda, em pesquisa desenvolvida por Leite e Fischer (2011), não foram

46

observadas diferenças significativas quanto à produção e à composição química do leite
em cabras da raça Saanen submetidas ao estresse social.
A contagem de células somáticas (CCS) no leite é um indicador da evolução e
saúde da glândula mamária (Burvenich et al., 1994; Paape et al., 2002) e pode inferir
sobre a prevalência da mastite no rebanho. De acordo com Saharma et al. (2011) a CCS
aumenta no leite em resposta a invasão bacteriana a fim de destruir tal invasão. O
aumento na contagem de células somáticas influencia negativamente a composição do
leite, a atividade enzimática, o tempo de coagulação, a produção e a qualidade dos
derivados lácteos (Schäellibaum, 2000). Para Müller (2002), a CCS no leite é uma
ferramenta valiosa na avaliação e estimativa das perdas quantitativas e qualitativas da
produção do leite e derivados, como indicativo da quantidade do leite produzido na
propriedade e para estabelecer medidas de prevenção e controle da mastite.
O estudo do comportamento animal é de fundamental importância para toda
cadeia produtiva, visto que o conhecimento do comportamento de caprinos ainda é
insuficiente para esclarecimentos de algumas questões produtivas, como a influência na
qualidade do leite. É uma importante ferramenta que pode ajudar a minimizar alguns
efeitos negativos da produção leiteira. As características físico-químicas e a produção de
leite podem ser afetadas em função dos comportamentos agonísticos realizados entre os
animais para estruturar uma hierarquia de dominância.
A raça Saanen é bastante utilizada visando a produção de leite. Originada da
Suíça, foi inserida no Brasil e vem se mostrando bastante eficiente. É a raça leiteira
mais difundida do mundo. Tem contribuído para a formação e/ou melhoramento de
muitas outras raças caprinas leiteiras. Apesar da pelagem clara, tem alto poder de
adaptabilidade em diferentes condições climáticas (Keskin et al., 2004) o que vem
fazendo que os produtores optem cada vez mais por essa raça.
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Considerando os aspectos mencionados, objetivou-se investigar a influência da
hierarquia de dominância de cabras da raça Saanen em sistema semiextensivo de criação
sobre a produtividade e qualidade do leite.

MATERIAL E MÉTODOS
Local
O experimento foi realizado na estação experimental da Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) com sede no município de Cruzeta,
situada a 243 km da cidade de Natal, fazendo parte da mesorregião Central potiguar e
microrregião Seridó oriental. A cidade apresenta área de 288km², latitude 6º24´42"S,
longitude 36º47’22’’W e altitude 232 m. A densidade demográfica é de 28,2 hab./km²
(IBGE, 2000).
Animais
Foram utilizados 17 caprinos fêmeas da raça Saanen. Destas, apenas oito
encontravam-se em fase de lactação sendo todas multíparas. Os animais tiveram suas
medidas biométricas mensuradas e foram marcados com colares de cores diferentes para
facilitar a identificação. Os animais foram mantidos soltos no pasto de vegetação nativa
e também receberam o concentrado no cocho.
Condição de Manejo
Mantivemos os animais sob a rotina de manejo da própria EMPARN. Em tal
rotina, os animais eram ordenhados às 5h da manhã e em seguida lhes era oferecida
suplementação no cocho. Os animais eram então soltos no pasto de vegetação nativa,
onde passavam o dia, e às 15h30min eram recolhidos sendo oferecido novamente o
concentrado seguido da ordenha (17h).
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A suplementação (concentrado) utilizada na alimentação dos animais em estudo
foi à base de farelo de milho e farelo de soja. O fornecimento era feito pela manhã e no
final da tarde em dois cochos idênticos, medindo 2,80m comprimento x 25cm largura x
23cm altura cada um e ficavam situados em uma área de 10m largura x 12m
comprimento. A oferta de alimento foi calculada com base no peso vivo do animal,
sendo oferecido 4% do peso vivo dos animais.
Sessões e método de observação
A coleta de dados foi realizada em dois dias semanais, durante os meses de maio
e junho de 2011. Os animais foram observados no momento da oferta de concentrado
no cocho, em duas janelas de 30 minutos, uma pela manhã e outra na parte da tarde.
Para o registro das interações agonísticas, foi utilizado o método “todas as ocorrências”.
Para marcar o tempo utilizamos um cronômetro digital e para registrar as interações e a
permanência no cocho utilizamos dois mini-gravadores, sendo um para cada
observador.
Os animais foram acompanhados simultaneamente por dois observadores
previamente treinados a fim de registrar as categorias comportamentais selecionadas,
bem como realizar as coletas de leite. Durante cada sessão de observação experimental
cada um dos observadores ficou responsável pelo registro da movimentação relativa a
um dos cochos. Os registros só se iniciaram após teste de fidedignidade entre os
observadores indicarem semelhança superior a 90%.
Comportamentos observados
1. Comportamentos agonísticos:
 Agressão: Momento em que um animal encontrava-se na interação com o
outro indivíduo, e agredindo-o através de cabeçadas;
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Vocalização: Caracterizava-se pela emissão de sons de alta ou baixa
intensidade, mas bem direcionados para outro animal;



Deslocamento: Momento em que um animal evita a proximidade com o
outro indivíduo; logo, quando um se aproximava o outro imediatamente
deslocava-se a outro local, sem que houvesse nenhum contato entre eles;



Dupla cabeçada: Quando os animais se enfrentavam de maneira mútua, ou
seja, ambos agrediam, mas nesse tipo de agressão não era possível
identificar quem iniciou o conflito.

Para cada comportamento agonístico, registramos o momento em que o mesmo
ocorreu, em relação ao início da janela de observação, e identificamos os animais
envolvidos na interação (o que emitia o comportamento, bem como o que recebia a
ação).
Ordenha
As cabras eram ordenhadas manualmente pelo mesmo indivíduo, duas vezes ao
dia, sendo realizados o pré-dipping e o pós-dipping, nos quais os tetos eram imersos em
solução a base de iodo. A primeira ordenha era realizada no horário das 05h00min e a
segunda as 17h00min. A sala de ordenha era equipada com os utensílios necessários e
higienizada diariamente.
Para a medida de quantidade do leite, em cada um dos dias de observação, o leite
de cada cabra era pesado (ordenha de manhã + ordenha da tarde). Para a medida de
qualidade do leite, as amostras de leite foram coletadas semanalmente e posteriormente
acondicionadas em frascos plásticos de 40 ml. Em seguida, a amostra era identificada
por animal, congelada e enviada para o Laboratório de Qualidade do Leite
(LABOLEITE) da UFRN onde foi realizada a análise físico-química do mesmo
(gordura, proteína, lactose, sólidos totais, extrato seco desengordurado), realizadas por
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meio do analisador ultrassônico (Lactoscan). No momento das ordenhas da manhã e da
tarde, era aferida a temperatura do úbere com um termômetro de infravermelho modelo
TI-870 em três pontos distintos (temperatura superior do úbere, temperatura inferior
úbere e temperatura da teta) a fim de caracterizar a média total da temperatura do úbere
evitando um viés de partes com temperaturas diferentes devido a contato físico com
algum meio.
No momento da ordenha foi feito o teste para contagem de células somáticas
(CCS), pelo kit comercial do Somaticell®, seguindo todas as instruções sugeridas pelo
fabricante. As análises laboratoriais de gordura, proteína, lactose, sólidos totais, extrato
seco desengordurado, densidade e ponto crioscópico, foram realizadas pelo
equipamento analisador ultrassônico de leite lactoscan 90 LCD Fast Model - 90 Sec.
Análise estatística
Inicialmente, utilizamos o programa estatístico Domina® para estabelecer o rank
de indivíduos dentro do grupo, utilizando os comportamentos agonísticos registrados no
período experimental. Para investigar a relação entre o posto hierárquico com a
qualidade do leite, produção (Kg) e temperatura (ºC) do úbere foi utilizado o coeficiente
de correlação de Spearman. As diferenças dos indivíduos em função da qualidade do
leite, produção e temperatura do úbere foram avaliadas a partir de análises de variância.
O efeito do turno sobre o peso do leite ou temperatura do úbere foi realizada pelo teste t
de medidas repetidas. As análises foram realizadas pelo programa SPSS e foi
considerado um índice de significância de 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o intuito de oferecer mais uma perspectiva de avaliação quanto à produção
leiteira, investigamos, no presente trabalho, os efeitos da organização social das cabras
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da raça Saanen sobre a quantidade e qualidade do leite produzido. O primeiro passo foi
identificar o posto hierárquico ocupado por cada um dos animais a partir dos
comportamentos agonísticos registrados. A direção da interação (qual animal é
responsável pelo agonismo e qual o recebe) culminou na organização de uma matriz
hierárquica e índice de linearidade (h = 0.8775), que foi elevado, mostrando que a
hierarquia tendeu à linearidade. Na Tabela 1 estão inseridos todos os animais que
participaram da pesquisa, ordenados de acordo com o rank que ocuparam na hierarquia
e pela cor de seu colar identificador. Como destacado anteriormente, a avaliação dos
parâmetros produtivos considerou os animais em destaque, dos postos 1, 4, 5, 8, 11, 12,
13 e 14.
Tabela 1: Características dos animais de acordo com ordem hierárquica estabelecida a
partir das interações agonísticas das cabras Saanen no município de Cruzeta/RN.
Rank
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º

Cor do colar do animal
Idade (em meses)
Fase da lactação
84
Final
Verde/azul*
Preto/azul
48
Verde/amarelo
36
48
Final
Preto/verde*
36
Início
Laranja/verde*
Duplo vinho
36
Duplo/preto
24
24
Início
Rosa*
Amarelo/azul
24
Duplo/azul
24
48
Final
Laranja*
36
Início
Vermelho*
36
Início
Preto*
36
Início
Azul*
Amarelo
24
Preto/laranja
24
Vermelho/azul
12
Animais com asterisco (*) e fonte em negrito representam as cabras em lactação

Em relação à produção leiteira das cabras em estudo, encontramos diferenças
individuais na média do peso do leite (Kg) (F = 41,59; gl = 7, 88; p = 0,001) (Tabela 2).
A cabra do topo da hierarquia foi a que apresentou menor média na produção leiteira
(2068 kg). Esperávamos que esta cabra por ser a dominante apresentasse a maior
produção, visto que o dominante tem melhor acesso a alimentação e esse fator é crucial
na produção leiteria; no entanto, a dominante do grupo passa muito tempo interagindo
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com as demais cabras para manter-se no topo da hierarquia que pode ter minimizado o
seu tempo de ingestão de alimento e consequentemente obteve menor média no peso.

Tabela 2: Médias da produção de leite (Kg) nas ordenhas da manhã e da tarde das
cabras da raça Saanen.
Localização no rank
1ª

Cor do colar do animal

Média do peso leite (kg)*

Verde/azul

2.068a

4ª

Verde/preto

2.085a

5ª

Verde/laranja

5.100b

8ª

Rosa

3.050a

11ª

Laranja

2.745a

12ª

Vermelho

9.235c

13ª

Preto

5.500b

14ª

Azul
5.970b
* Letras diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas entre os animais para a
característica avaliada (Anova, p < 0,05).

Dentre os fatores que afetam a lactação estão o potencial genético, nível
nutricional, manejo, condições sanitárias e a idade. No caso dos animais em estudo os
fatores que afetam a lactação podem ser considerados bastante heterogêneos, sobretudo
quanto ao potencial genético, níveis de CCS e a idade. O potencial genético não pode
ser controlado, mas mostra que a cabra dominante tem lactação bastante persistente,
pois a sua idade já é um fator pontual para o fim da fase láctea. A elevada idade da
cabra dominante sugere que a mesma está em declínio da lactação, e a síntese hormonal
também é reduzida com a idade.
O baixo volume de leite dessa cabra também se deve a altos níveis de CCS
(Tabela 3), pois a mastite ocorre como consequência da deterioração das células
secretoras e do consequente acúmulo de leite, da oclusão dos canais secretores e da
diminuição da síntese de leite (Boscos et al., 1996). Este quadro tem sido descrito
também em bovinos (Halasa et al., 2009) e ovinos (Albenzio et al., 2002).
Em relação à qualidade, na Tabela 3 estão apresentados os dados da análise
físico-química do leite dos animais de acordo com o ranking. É possível observar
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diferenças individuais na quantidade de gordura (F = 7,56; gl = 7, 32; p < 0,001). O
indivíduo do 8º posto hierárquico (colar Rosa) apresentou média maior do que os
demais (M = 5,49 p < 0,008). Os indivíduos dos 8º e 13º (colar Preto) postos
hierárquicos apresentaram médias maiores do que o indivíduo do 1º posto (colar
Verde/azul) (M = 2,69) (p = 0,005). Além de fatores metabólicos, variáveis como raça,
turno de ordenha, período de lactação, clima, regime de manejo e alimentação podem
ser responsáveis pela variação do teor de gordura no leite (Guo et al., 2001; Prasad &
Sengar, 2002). Os animais do presente estudo são bastante homogêneos quanto a esses
fatores, exceto quanto à fase de lactação.
Os animais de 8º e 13º postos encontravam-se no início da fase de lactação o que
pode ter influenciado os níveis mais elevados de gordura. Gomes et al. (2004) ao
estudar o leite de cabra da raça Saanen verificaram um declínio no teor de gordura,
sólidos totais e lactose com o avançar da fase de lactação, ou seja, quanto mais no inicio
da lactação maior o teor de gordura, resultados que corroboram com nosso estudo. No
entanto, não é observado consenso quanto aos valores de gordura registrados de acordo
com a fase da lactação. Por exemplo, Zambom et al. (2005) registraram 3,23% de
gordura no leite de cabras Saanen no início da lactação.
A gordura no valor de 5,48% como o encontrado na cabra de 8º posto afetou
também a quantidade de sólidos totais, como já era esperado, visto que a variação nos
teores de sólidos totais é, em sua grande parte, dependente das variações do teor de
gordura do leite (Peres, 2001).
Quando consideramos o cruzamento das características observadas, pudemos ver
que a cabra do topo da hierarquia (colar Verde/azul), mesmo sendo a dominante do
grupo, é a que tem a maior idade e menor produção e encontra-se no final da lactação.
Esses fatores puderam contribuir para que a gordura do leite se apresentasse diminuída
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(2,7%). A idade é um fator que afeta diretamente a fisiologia do animal, há um declínio
nos níveis hormonais e isso pode influenciar a qualidade e produção leiteira. Diferente
dos resultados obtidos em nossa pesquisa, Queiroga et al. (2007) observaram que a fase
da lactação influencia os teores de lipídios bem como a acidez do leite, sendo que os
maiores valores foram encontrados no final da lactação.

Tabela 3: Análise físico-química do leite de cabra Saanen.
Gordura* Densidade
(%m/m)
(g/l)

Proteína
(%m/m)

Lactose
(%m/m)

CCS*
(células/ml x 106)

1,03

2,6

4,14

1.598,50a

10,3a

3,61ab

1,03

2,6

4,26

1.296,00a

11,2ab

Verde/laranja

3,51ab

1,02

2,5

4,08

1.085,5ab

10,8ab

8ª

Rosa

5,48c

1,02

2,4

4,01

104,20c

12,8b

11ª

Laranja

3,68ab

1,02

2,5

4,17

973,70ad

10,7ab

12ª

Vermelho

3,23ab

1,02

2,7

3,96

255,50ce

10,7ab

13ª

Preto

4,55bc

1,02

3,0

4,22

201,40cf

10,8ab

Rank

Cor do colar

1ª

Verde/azul

2,68a

4ª

Verde/preto

5ª

ST*

14ª
Azul
3,54ab
1,05
3,0
4,03
628,10bdef 10,8ab
*Letras diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas entre os animais para a
característica avaliada (Anova, p < 0,05). CCS: Contagem de célula somáticas; ST: Sólidos totais

Uma das causas que exerce influência extremamente prejudicial sobre a
composição e as características físico-químicas do leite é a mastite, acompanhada por
um aumento na contagem de células somáticas (CCS) no leite (Müller, 2002). Além do
aumento do número de células, a mastite provoca alterações nos três principais
componentes do leite: gordura, proteína e lactose, e nos secundários, que são as enzimas
e minerais (Cunha et al., 2008). No entanto Goetsch et al. (2011) afirma que apenas o
elevado número de CCS não pode afirmar uma inflamação na glândula mamária de
cabras. Dentro desse contexto, avaliamos a CCS e encontramos uma associação
negativa moderada entre posto hierárquico e contagem de células somáticas (rs = 0,568; p < 0,001).
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Os animais de topo na hierarquia apresentaram maiores médias de CCS (Tabela
3). As mesmas apresentam CCS acima de 1.000.000 células/ml um indicativo de mastite
subclínica, sendo possível que esta elevação seja a explicação para ao teor de gordura
tão baixo da cabra dominante. Corroborando tal explicação, podemos observar a CCS
da cabra de 8º posto (colar Rosa), ela apresentou menor CCS e maior teor de gordura
(5,48%). Associado a isso, a cabra dominante (colar Verde/azul) apresenta menor
volume de leite (Tabela 2) aumentando a concentração de CCS pelo efeito diluição. O
fator idade é muito importante para explicar esse elevado número de CCS, já que ela
passou por várias lactações e altos níveis de descamações do epitélio glandular secretor
e seus esfíncteres são mais abertos, o que facilita a contaminação. Além disso, essa
cabra já passou por diversas pressões manuais de ordenhadores durante sua vida, fatores
a deixam mais propícia a elevados níveis de CCS.
Correia et al. (2010) estudando cabras da raça Anglo-nubiana observaram que
cabras de mais idade apresentaram maior contagem de CCS, devido ao maior número de
lactações e consequente desgaste da glândula mamária. Pesquisa realizada por Paape et
al. (2007) recomendou, inclusive, que as cabras devem ser abatidas após a quinta
lactação, já que os níveis de gordura e proteína diminuem e a CCS aumenta com o
avanço da lactação, tornando mais benéfico para atingir os requisitos de qualidade.
Para efeito comparativo, normalmente a CCS no leite de cabras não infectadas é
maior que no leite de vacas nas mesmas condições. Em média, a CCS no leite de vacas
livres de infecções intramamárias varia de 40.000 a 80.000 células/ml de leite. Já em
relação ao leite de cabras livres desse tipo de patologia, a contagem varia de 50.000 a
400.000 células/ml. Pesquisas realizadas por Haenlein e Hinckley (1995) documentam
que tais diferenças na CCS estão relacionadas com diferenças fisiológicas no processo
de secreção de leite da vaca e da cabra, além do fato de nas cabras ocorrer uma grande
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variação na contagem de células somáticas relacionada com grau de infecção, idade,
volume de leite produzido, período de lactação, entre outros fatores (Contreras, 1998).
No momento, o valor de 1.000.000 células/ml é o limite regulamentado para rebanhos
tipo A nos Estados Unidos. Esforços têm sido realizados para reduzir o atual padrão da
CCS do leite de cabra de 1.000.000 células/ml para 750.000 células/ml (Souza et al.,
2007). No Brasil, a contagem de células somáticas, apesar de ainda não possuir um
padrão para caprinos, representa uma forma de detecção de mastite e contagens a partir
de 106 células/ml têm sido usadas como base para leite de animais com mastite (Paes et
al., 2003).
Encontramos diferenças individuais na Temperatura do úbere manhã (F = 4,71;
gl = 7, 88; p = 0,001) e na Temperatura do úbere tarde (F = 4,68; gl = 7, 88; p = 0,001).
Na Tabela 4 estão apresentadas as médias das temperaturas nos dois turnos, bem como a
classificação dos animais no rank da hierarquia. No período vespertino as temperaturas
foram mais elevadas, devido ao aumento da temperatura ambiente nesse período.
Encontramos diferenças significativas quanto à temperatura do úbere da cabra
dominante, a mesma foi a que apresentou menor média na temperatura do úbere, tanto
de manhã como de tarde, resultado que nos surpreendeu, visto que foi a cabra que
obteve maior contagem de células somáticas. A temperatura de úbere por si só não
afirma que o animal tem a mastite, mas na mastite clínica esse é um dos parâmetros
observado (Nascif Jr., 2001). A explicação para esse resultado está no baixo volume de
leite produzido, pois quando o úbere está cheio a temperatura tende a aumentar devido
ao acúmulo de leite na glândula.
Um fator que merece ser discutido é quanto ao estresse social que a cabra
dominante enfrenta para manter-se no topo da hierarquia, visto que, para manterem-se
no topo da hierarquia os animais alteram seu comportamento, apresentando mais

57

interações agonísticas, de forma que o estresse causado pela disputa do topo do rank
pode afetar o sistema imunológico, deixando o animal mais susceptível a infecções e
consequentemente podem alterar a qualidade e produtividade do leite. Apesar de tal
expectativa, em pesquisa realizada por Gaiato et al. (2012) a contagem de células
somáticas não foi influenciada pelo estresse, o que nos leva a interpretar que somente a
CCS pode não oferecer toda a explicação necessária.
Tabela 4: Temperatura do úbere nos turnos da manhã e da tarde das cabras Saanen.
Localização
no rank

Cor do colar do
animal

1ª

Verde/azul

31,89ª

34,2ª

4ª

Verde/preto

33,54b

35,5ab

5ª

Verde/laranja

33,93b

35,7b

8ª

Rosa

33,93b

35,4ab

11ª

Média da temperatura do
úbere de manhã (ºC)*

Média temperatura do
úbere de tarde (ºC)*

Laranja

34,40b

35,6ab

12ª

Vermelho

33,93b

35,1ab

13ª

Preto

33,37ab

36,4b

14ª

Azul
34,09b
36,1b
* Letras diferentes na mesma coluna representam diferenças significativas entre os animais para a
característica avaliada (Teste t, p < 0,05).

A cabra de colar vermelho tem a idade de três anos tem baixa CCS quando
comparada com as demais e está na 12º colocação no rank foi a que obteve maior
produção leiteria (9.235 kg). Essa cabra encontra-se em posição mediana na hierarquia,
o que faz dela uma cabra que sofre menor pressão social dos demais indivíduos do
grupo e não precisa gastar muita energia para manter-se no topo, como a dominante.
Pesquisa de Férnandez et al. (2007) relataram que cabras da raça Alpina de rank social
intermediário produziram maior quantidade de leite do que aquelas de baixo e alto
posicionamento no rank social, indicando que as primeiras sofreram menor pressão
social e as segundas gastaram menos energia para manutenção de posição de animais
dominantes. De acordo com Barroso et al. (2000) as cabras espanholas das raças
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Malageña, Serrana e Granadina em posição mediana também foram as mais produtivas.
Tais autores relataram ainda que é uma “estratégia social” adotada para a economia de
energia. Resultados semelhantes foram encontrados na espécie ovina da raça Merino
(Gelez et al., 2003).

CONCLUSÃO
A partir dos resultados observados em nosso estudo podemos concluir que a
hierarquia de dominância influenciou a produtividade e a qualidade do leite das cabras
Saanen em sistema de semi-confinamento. A idade foi um fator positivo quanto à
hierarquia de dominância (para permitir que o animal ocupasse o posto hierárquico),
porém um fator negativo na qualidade do leite, visto que a dominante apresenta baixos
níveis de gorduras e altos níveis de CCS e menor produtividade. Os animais
intermediários no rank foram os que apresentaram melhor desempenho na qualidade e
produção do leite, sendo interpretado como um importante fator para a atenção do
produtor, que pode investir em intervenções no manejo a fim de atenuar os efeitos para
os animais que se encontram nos extremos da hierarquia.
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Começando a conversa
Esta cartilha tem como finalidade ajudar o pequeno produtor de caprinos
a entender os comportamentos dos animais e com isso adotar algumas práticas
que ajudarão a melhorar a produtividade e a lucratividade.

Inicialmente,

abordaremos alguns conceitos que facilitarão a compreensão das dicas a serem
sugeridas.
Os caprinos são animais que vivem em grupos. Dentro dessa organização
existem o animal dominante e o subordinado. O dominante é o animal que tem
melhor acesso a alimentação, água, sombra, ao parceiro para acasalamento, ao
melhor local do pasto... já o subordinado não tem as vantagens do dominante,
muito pelo contrário, ele tem limitações no acesso aos recursos. Mas o que faz

um animal ser dominante dentro de um grupo? Alguns estudos mostram que
maior peso, maior idade, tamanho dos chifres e a maternidade podem ser
atributos que levam à dominância. No entanto, considerar as características
isoladamente pode não ser suficiente para definir a dominância; às vezes o
comportamento mais agressivo ajuda a definir seu local na hierarquia.

Hierarquia? Mas o que é isso?
Quando falamos em hierarquia, estamos nos referindo à forma como os
animais organizam suas interações. Dito de outra maneira, quando os animais
começam a fazer parte de um grupo, vemos que eles são diferentes uns dos
outros, e não estamos falando só de aparência: uns são mais ariscos, outros mais

tranquilos; uns são mais fortes outros mais fracos. No final das contas, essas
características individuais podem facilitar a vida de alguns e dificultar um pouco
a de outros.

Quando fazemos um retrato dessas relações é possível observar que um
parece mais ‘mandão’, o verdadeiro dono do pedaço, e aos poucos vemos que os
outros se organizam em função dele. Assim a hierarquia vai se formando, com
uma ordem de classificação que o animal se encontra em relação aos outros que

estão dentro do seu grupo. Por exemplo, o animal dominante encontra-se em
primeiro lugar na hierarquia, e o subordinado em último e alguns outros são
intermediários nessas relações. Com esse tipo de classificação podemos criar um
rank de indivíduos incluindo todos os animais do grupo e cada um no seu posto.

Além das características físicas, os caprinos definem seu posto na

hierarquia através de comportamentos agonísticos, comportamentos fáceis de
observar como as agressões bem direcionadas em forma de cabeçadas ou
mordidas em outro indivíduo, sendo bem importante saber quem agride e
quem é agredido, pois na maioria das vezes o agressor é o animal dominante.
Esse agonismo pode ser mais suave, através de vocalizações que são apenas
ameaças que podem estar indicando uma futura agressão, ou simplesmente
uma forma de avisar ao subordinado que o dominante está chegando. O
dominante também pode chegar caladinho, e somente sua presença faz com
que o subordinado se afaste daquele local; esse deslocamento é a evitação do
animal mais agressivo por parte do subordinado, de modo que o animal foge
do contato direto com seu dominante. Muitas vezes, animais que estão
próximos na hierarquia (ou seja, não está muito claro quem é o dominante e
quem é o subordinado) podem se enfrentar através de duplas cabeçadas,
quando os dois ‘atacam’ ao mesmo tempo.

Por que é importante saber sobre dominância e hierarquias?
Entender um pouco melhor as interações entre os animais pode ser
fundamental para o produtor, pois a produção de leite pode ser influenciada pelo
comportamento e pela ordem da hierarquia. Já dissemos antes que os animais
dominantes têm melhor acesso a alimentação, e o subordinado nem sempre
consegue se alimentar direito... Será que o dominante é mais produtivo? E o
subordinado, tem o leite ruim?
Quando falamos em leite de cabra, a raça Saanen é logo lembrada, pois é a

mais utilizada para essa aptidão. Originada da Suiça, foi inserida no Brasil e vem
se mostrando bastante eficiente. É a raça leiteira mais difundida do mundo.
Apesar da pelagem clara, ela é bastante adaptada a diversas regiões.

Confira algumas dicas e vejam um “dedinho de prosa” entre as cabras e
descubra o que elas têm a dizer...

Um dedinho de prosa com as cabras Saanen

Oi, meu nome é Maria
Bonita, sou a cabra
manda
chuva
do
pedaço!!!
Essas são
minhas companheiras.

Olá, nos gostamos
de viver em grupo,
mas é tão difícil a
convivência...

Olá, eu sou Jureminha, tenho
tanto medo da Maria Bonita.
Ela sempre me bate na hora
que eu vou comer, e é por isso
que tento ficar sempre longe
dela...

Eu sou Carminha, não sou tão
forte quanto Maria Bonita,
mas também não sou
medrosa igual a Jureminha

Eu sou Atenor dono
das cabras. Peraí!!!!

Estamos falando sim!!! E ainda
digo mais... eu sou a dominante
do grupo, como mais e é por isso
que tenho mais leite e meu leite é
o melhor... quer ver? Pegue
nosso leite e faça um exame lá na
cidade!! Eu sou sempre a melhor!!

/iQDFLGDGHQRODERUDWyULRGH4XDOLGDGHGR/HLWHGD8)51
Lá na cidade, no laboratório de Nutrição Animal da UFRN

Já estou com a
resposta!!!!!

A Maria Bonita, apesar de ser a
dominante do grupo, não tem o
melhor leite e não é a cabra de dá
mais leite. Ela passa muito tempo
brigando com as outras, se estressa
muito e isso afeta a alimentação, a
qualidade e produção do leite. A
coitada da Jureminha é subordinada
e não tem muita chance de se
alimentar, pois apanha demais das
outras...

Oxe, como pode?? Se não sou eu a que
mais produz, quem é que tem a melhor
produção??? E o melhor leite??

Vou explicar... A cabra que tem
melhor leite e melhor produção é
aquela que se encontra no meio da
hierarquia. Nesse caso, é a Carminha.
Ela não sofre pressão para se manter
no topo do rank e nem sofre por ser
a subordinada e apanhar das outras.

Agora, eu vou ensinar para
todo mundo o que vocês
devem fazer para melhorar a
produção
de
caprinos.
Prestem atenção!!!

Legal amiga zootecnista!!!
Vamos fazer tudo o que você
vai ensinar. Pode dizer...

Vejam as dicas:

Sobre as condições para manter os animais:
• Antes de começar sua criação de caprinos, procure saber se a raça é
bem adaptada ao ambiente onde você vive. Se fizer muito calor e a raça
não for nativa, ou seja, não está muito acostumada com o calor, os
animais sofrerão de estresse térmico: vão sofrer muito com o calor, e vão
ter uma produção muito baixa.

• Nunca faça lotes de caprinos envolvendo raças diferentes, existem raças
que são mais reativas do que outras e isso pode beneficiar ou prejudicar

alguns animais. Existem raças que são mais agressivas e quando misturadas
com raças dóceis pode levar a grandes conflitos e consequentemente
algumas lesões podem a aparecer.
• Não deixe os animais em espaço muito pequeno isso os obriga a
manterem-se muito próximos, o que facilita os comportamentos agonísticos.
• Ofereça a ração e a água em vários comedouros e bebedouros, pois isso
facilita no momento da alimentação, os animais subordinados terão outra
opção de cocho e bebedouro e poderão se afastar do dominante tendo assim
ração e água garantida.
• Em sistema semiextensivo, as cabras que comem pouco nos cochos com
concentrado aumentam a ingestão de alimento no pasto.

Sobre as interações dos animais:
• Não forme lotes muito grandes, isso dificulta a identificação do dominante
entre os animais, o que pode levar a conflitos e ferimentos.
• Observe bem seus animais e aprenda a distinguir os comportamentos

agressivos; se for possível, separe os animais mais agressivos em outro lote, para
que eles não comprometam a produção dos animais subordinados ou mesmo a
sobrevivência deles (lembre-se de que o acesso privilegiado do dominante pode
significar o prejuízo do subordinado).
• Para o animal se manter no topo da hierarquia, ele pode ficar muito
estressado.

Esse

estresse

pode

causar

prejuízos

na

alimentação

e

desenvolvimento do animal e na qualidade do leite.
• Apesar de o dominante ter melhor acesso à comida, o leite da cabra dominante
nem sempre é considerado o melhor leite, pois o dominante passa muito tempo
“preocupado” em permanecer no topo da hierarquia, o que pode fazer com que
ele perca tempo na alimentação.
• Animais que se localizam no meio do rank têm a produção e qualidade de leite
melhor, pois não sofrem o estresse de estar vigilante como o dominante e nem
sofrem a pressão de ser o subordinado.

Sobre as condições climáticas e o comportamento dos animais:
• Os animais modificam seus comportamentos de acordo com as estações do
ano. É provável que na estação seca os animais fiquem mais competitivos,
devido à pouca disponibilidade de alimento, enquanto que na época de
chuva, em que há maior oferta de alimento, é provável que aconteça menos
brigas entre os animais.
• As cabras Saanen passam a maior parte do seu tempo na atividade de
comer e isso acontece com mais frequência no período da manhã;
• No período da tarde, no qual as temperaturas são mais elevadas às cabras
Saanen realizam menos comportamentos que exijam movimento, como
estratégia para diminuir o calor. Para diminuir o estresse é necessário que o
produtor rural plante árvores e/ou construa sombrites, assim os animais
sofrem menos calor.

• Quando chove as cabras Saanen têm o hábito de ruminar mais tempo de
pé, assim elas evitam o contato direto com o chão encharcado e diminui a
incidência de ectoparasitas. É importante que o produtor tenha áreas

cobertas no pasto.

Conclusão:
Nos dias de hoje, é muito comum de se ver pesquisas envolvendo a
nutrição, genética e sanidade animal, mas o que muitos produtores ainda não
sabem é que, mesmo que o animal tenha boa alimentação, genética de
qualidade e boa saúde e não tiverem o bem estar garantido, eles não
conseguem produzir bem e de forma saudável. Aprendendo sobre o
comportamento dos animais podemos interferir e diminuir alguns problemas
que acabamos de ver e assim teremos animais com boa qualidade de vida e
com alta produção e para alegrar ainda mais o produtor... Teremos mais
lucros!!
Vamos aprender, estudar e compreender os

animais e assim melhorar a produção!!!
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No quadro a seguir podemos observar as hipóteses com suas respectivas
predições e em seguida os resultados obtidos e suas conclusões. Nota-se que algumas
hipóteses foram afirmadas comprovando alguns resultados já obtidos na literatura
científica. No entanto, algumas de nossas hipóteses não forma corroboradas, o que nos
leva a entender que alguns conceitos já conhecidos cientificamente precisam de mais
estudos que ajudem a elucidar respostas dos comportamentos apresentados pelos
caprinos.
Quadro 1. Resumo dos Resultados e suas Relações com as Predições

Hipótese 1: A distribuição de atividades dos animais varia de acordo com a
temperatura ao longo do dia
Predição
Resultados
Conclusão
Predição 1.1: Com o intuito de
Os caprinos passam a maior
economizar energia, os caprinos
parte do tempo no
passam mais tempo
comportamento de comer e o
movimentando-se no pasto no
mesmo é realizado em maior
Corroborada
período de maior conforto
proporção no período da manhã,
térmico.
no qual as temperaturas são mais
amenas e lhes conferem maior
conforto.
Predição 1.2: Os caprinos da
As cabras Saanen apresentaram
raça Saanen permanecem em
maior comportamento de ócio no
ócio quando o ambiente não
período da tarde como
está dentro da zona de conforto,
Corroborada
alternativa para manter a
reduzindo as trocas de calor
homeotermia.
com o ambiente.
Hipótese 2: A distribuição de atividades dos animais varia de acordo com as
variações climáticas ao longo de um período.
Predição 2: Dentro da zona de
As cabras da raça Saanen,
conforto térmico, os animais
passam mais tempo em
realizam mais atividades que
atividades de comer, andar e
Corroborada
exijam maior movimentação.
pastejar no turno da manhã, na
qual as temperatura são mais
amenas
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Quadro 1. Resumo dos Resultados e suas Relações com as Predições (continuação)

Hipótese 3: A frequência de realização de atividades por caprinos da raça Saanen
não é uniforme.
Predição 3. A atividade de
Os caprinos passaram a maior
comer é a mais observada entre
parte do tempo na atividade de
Corroborada
os animais
comer nos dois turnos.
Hipótese 4: Características individuais interferem na expressão da dominância.
Predição 4: Os animais que
apresentam maior massa
corporal e maior idade têm mais
Os animais de maior idade e
chances de se tornar
Corroborada
peso estão no topo da hierarquia.
dominantes, com acesso
prioritário aos recursos
alimentares.
Hipótese 5: A retirada de alguns membros do grupo interfere na organização
social em termos de hierarquia de dominância.
Predição 5: Com a retirada de
A ordem hierárquica foi
alguns animais do grupo, uma reestabelecida e todos os animais
nova ordem hierárquica é
modificaram seu posto
Corroborada
estabelecida, pois os indivíduos
hierárquico em função da
se reorganizam em função dos
retirada de indivíduos do grupo.
membros
Hipótese 6: Variações sazonais influenciam a expressão de comportamentos
agonísticos dentro do grupo
Predição 6: Os
comportamentos agonísticos
são mais elevados no período de As interações agonísticas foram
seca, quando há escassez de
mais elevadas no período da
alimento. Quanto maior a oferta
chuva. Como estratégia de
Não corroborada
de alimento, menor é a
economia de energia as cabras
competição alimentar e
interagiram menos no período
consequentemente menores
mais quente.
quantidade de interações
agonísticas.
Hipótese 7: A produção o animal tem relação com seu posto hierárquico
Predição 7.1:. Os dominantes
por se alimentarem mais,
O animal dominante foi o que
Não corroborada
produzem uma maior
apresentou menor produção
quantidade de leite
Predição 7.2: Os valores
nutritivos do leite nos animais
A cabra dominante foi a que
dominantes apresentam índices apresentou maior quantidade de Não corroborada
bioquímicos mais favoráveis
CCS e menor teor de gordura
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Conclusão Final
Estudos com animais de produção que incluam práticas de manejo que mais se
aproximem das condições naturais de vida dos animais são escassos. As exigências do
mercado muitas vezes pressionam o produtor na direção de redução de custos, para
aumentar a margem de ganhos, fazendo com que haja grande ênfase no aspecto
quantitativo e não qualitativo de seu rebanho.
No entanto, os dados apresentados em nosso trabalho nos permitiram chegar a
algumas conclusões. A primeira delas diz respeito à adaptabilidade das cabras da raça
Saanen. Vimos que para as condições ambientais típicas do semiárido há um ajuste na
expressão dos padrões comportamentais dos animais, não somente ao longo do dia,
como também de acordo com as estações do ano. Tal informação pode auxiliar
enormemente o manejo dos animais, sobretudo quando consideramos alguns aspectos
das instalações, como ventilação e sombreamento.
A segunda importante conclusão se refere à importância do conhecimento de
padrões individuais apresentados pelos animais diante das pressões apresentadas pela
vida em grupo; cada indivíduo se vale de estratégias comportamentais específicas para
se ajustar aos outros animais com os quais convive. Esse resultado tem um grande
potencial em termos de aplicabilidade, no que diz respeito à organização de lotes dentro
da propriedade.
Por fim, a adaptabilidade ao ambiente e às condições de grupo para garantir
melhor sobrevivência repercute diretamente sobre a produtividade do animal. Se o
objetivo final do produtor é aumentar a produtividade de seu rebanho, a atenção às
respostas comportamentais pode ser uma ferramenta importante para garantir condições
não só em termos de instalações, mas também em termos de organização social, para
reduzir níveis de estresse, favorecendo o bem-estar e em última instância a produção.
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