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I. INTRODUÇÃO 

As cabras desempenham importante papel na produção de 
alimentos, particularmente em regiões do mundo onde o clima é 
ameno e seco (DEVENDRA & BURNS, 1983; GARCIA ROLLÁN, 1989) . As 
populações caprinas concentram-se nas áreas tropicais e 
subtropicais, principalmente nos paises era desenvolvimento da 
África e da Ásia (Tabela 01). As estatísticas citadas no Anuário 
FAO da Produção (1975), permitem observar a importância que os 
caprinos representam para as áreas tropicais. Em países como a 
Nigéria e o Iêmen, por exemplo, o leite caprino representa 
50,0% da produção leiteira geral. Em 1974, a contribuição 
caprina para o suprimento mundial de leite era de 1,65%, tendo 
variado de 0,41% do leite consumido nas Américas, para 
aproximadamente 10,0% , na África. Na índia, 35,0% do total da 
carne consumida provém de caprinos (ACHARYA, 1992). 

TABELA I. Censo mundial de caprinos (em milhões de cabeças) 
por áreas geográficas. 

Áreas Geográficas 1977* 1978* 1979* 1985* 1992** 

África 140 142 144 156 174 
Am. Norte e Central 12 11 11 14 14 
Am. do Sul 18 18 18 19. 9 23 
Ásia 24 24 25 25 32 
Europa 17 17 17 19 22 

Total mundial 429 437 495 461 557 

- Fonte: GARCIA ROLLÁN, M.* (1989), ACHARYA, R.M. **, (1992). 
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A população mundial de caprinos tem aumentado 
continuamente nos últimos quarenta anos, tendo passado de menos 
de 300 milhões, era 1950 (WILKINSON & STARK, 1989), para mais de 
440 milhões, em 1979, quando representava em torno de 16% do 
total da população mundial de ruminantes domésticos (DEVENDRA & 
BURNS, 1983). A maior parte desse crescimento ocorreu em 
regiões do mundo onde a cabra se encontra estabelecida como um 
animal economicamente importante, talvez como resultado de 
avanços no manejo, que possibilitaram melhorias no estado 
nutricional e sanitário dos rebanhos (WILKINSON & STARK,1987, 
GARCIA ROLLÁN, 1989). Quanto mais inóspita a região, mais a 
cabra evidencia seu potencial produtivo, em razão de sua 
capacidade de converter alimentos variados era carne e leite, 
sendo ainda a espécie doméstica menos propensa aos efeitos 
nocivos de plantas tóxicas, como, por exemplo, a lantana 
(Lantana camara) (ACHARYA, 1992). Tais características de 
resistência e rusticídade fazem com que se encontre disseminada 
pela superfície terrestre, explicando a maior capacidade da 
espécie em adaptar-se a condições extremas de alimentação e 
manejo (SANTOS, 1990). 

Países como França, Espanha, Estados Unidos, África do 
Sul, Grã-Bretanha, Canadá e Israel, entre outros, apresentam os 
melhores rebanhos caprinos, utilizando o leite, a carne e o 
couro como fonte de intenso comércio externo. CORTELL (1986) 
informou que no ano de 1986, na França e na Espanha, a 
exploração de caprinos leiteiros visava a fabricação de queijos, 
demonstrando grande economicidade e lucratividade. Era agosto de 
1991, a França contribuiu cora 677 toneladas de queijos de leite 
caprino para os países da CEE (DMA/ONI LAI T, 1991) . Segundo 
TOUSSAINT (1989), existem na França criações onde se emprega 
alta tecnologia, cora produção anual de 65.000 litros de leite. 

No Brasil, em 1985, a exploração de caprinos leiteiros, 
além de recente, sofria prejuízos pela inexistência de animais 
com qualidades para tal fim, sendo que a maioria dos plantéis 
encontrava-se era fase de formação, através da aquisição de 
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reprodutores melhoradores importados, utilizados para 
cruzamentos absorventes (BENTO et al., 1985). As raças 
melhoradoras recomendadas por DEVENDRA & BURNS (1983) para a 
região tropical, no tocante à produção leiteira foram a Alpina, 
a Toggenburg, a Anglo Nubiana e a Saanen. 

0 aumento da população caprina brasileira, de 6,6 milhões 
de cabeças, em 1977 (IBGE, 1992), para 11,8 milhões em 1990 
(IBGE, 1992), justifica os trabalhos que se propagam para 
encontrar respostas e assegurar tecnologia apropriada aos 
produtores, melhorando o patrimônio genético nacional. 

O Brasil coloca-se em décimo lugar mundial em número de 
animais, sendo que desses, no ano de 1986, 91,0% se encontravam 
no Nordeste, com uma função social e econômica 
caracteristicamente de subsistência (FEPLAN, 1983; MACHADO, 
1986). Em 1991, esse percentual era de 92,0%, sendo um fator 
primordial para fixação da mão-de-obra na região do semi-árido 
nordestino (GONZALES & OLIVEIRA, 1991). 

No Paraná, o rebanho de caprinos se encontra com 
aproximadamente 275 mil cabeças (PARANÁ, 1990), descendentes dos 
animais trazidos, provavelmente, pelos colonizadores 
portugueses, e, mais tarde, pelos espanhóis e franceses. Nas 
importações mais recentes, a partir de 1980, foram trazidos 
animais da Suiça, França e Canadá (CIFFONI,1993). Desse 
contingente, 8,5% se encontram no Núcleo Regional de Curitiba, 
abrangendo 23 municípios, onde se concentram basicamente 
pequenos produtores, que praticam atividades de subsistência, 
dentre elas, a caprinocultura leiteira (PARANÁ, 1989). DEVENDRA 
& BURNS (1983) relataram que, segundo a FAO (1971), em torno de 
64,0% das cabras da América do Sul eram encontradas em 
propriedades de 1 a 5 hectares. 

Ao se conhecer algumas características do caprino, como 
rusticidade,- docilidade e alta prolificidade, entende-se o 
porque de ser considerado o animal ideal para pequenas 
propriedades. Sua produtividade leiteira, em torno de 600,00 Kg 
em iam período de lactação de 8 meses (CIFFONI, 1993), representa 
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média próxima à do rebanho bovino nacional que, segundo o 
Relatório Técnico do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de 
Leite (MARA/EMBRAPA/CNGL, 1992) é de 730,00 Kg por lactação. 

Assim como nos outros segmentos da pecuária, também a 
caprinocultura evolui através do esforço de criadores e 
profissionais interessados em obter melhorias na produtividade 
do rebanho, seja através de seleção dos animais existentes no 
Estado ou da importação de matrizes e de reprodutores 
selecionados. 

Essas importações geralmente ocorrem de regiões com clima 
diferente do paranaense, seja de clima temperado, como o 
europeu, onde a temperatura média fica abaixo de 20°C, e as 
estações são bem definidas, com invernos rigorosos, ou de clima 
tropical, como a Região Nordeste do Brasil, onde se encontra a 
maior parte do rebanho nacional. Dessa forma, a adaptação ao 
clima sub-tropical do Paraná, caracterizado por temperaturas 
médias inferiores a 20°C, e invernos de menor rigor, pode 
resultar em problemas de adaptação ambiental, interferindo no 
desempenho produtivo. 

Sabe-se que o melhoramento das condições ambientais do 
rebanho, como manejo, nutrição e sanidade, resulta era aumento 
dos índices produtivos, mas também depende da capacidade 
genética dos indivíduos. O melhoramento genético tem como 
vantagens, sobre o melhoramento ambiental, o fato de ser 
permanente, acumulativo e de custo relativamente baixo, 
dependendo de controle dos animais, medições, registros e 
condições mínimas de manejo (CARDELLINO-STERCKEN, 1978). 

Segundo SOUSA & PIMENTA FILHO (1991), as limitações 
encontradas no melhoramento genético de caprinos, no Brasil, são 
a insuficiência de profissionais capacitados para conduzir as 
provas zootécnicas; a falta de conscientização de criadores de 
caprinos 'sobre a importância da coleta de informações 
criteriosas referentes à genealogia e ao desempenho produtivo e 
reprodutivo dos rebanhos; o número limitado de bancos de dados, 
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principalmente quanto à produção leiteira; e a inexistência de 
informações sobre os efeitos ambientais na produção leiteira. 

Com base nesses fatos, decidiu-se realizar o presente 
estudo, cujo principal objetivo é a avaliação do desempenho 
produtivo e reprodutivo de cabras da raça Saanen, além de 
estimar parâmetros genéticos das características produtivas da 
raça Saanen, era um ambiente localizado na região de Curitiba, no 
Estado do Paraná. 
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n. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. 0 GÊNERO Capra 

2.1.1. Classificação sistemática 

A classificação sistemática dos caprinos, segundo NOWAK & 
PARADISO (1983) e AMO GARCIA (1989) é a seguinte: 

- Classe MAMMALIA 
- Ordem ARTIODACTYLA 
- Família BOVIDAE 
- Gênero Capra (Linnaeus, 1758) 

Existe certa controvérsia a respeito da classificação 
sistemática do gênero Capra, e das espécies que o compõe, tanto 
na domesticidade, quanto no estado selvagem (NOWAK & PARADISO, 
1983). Segundo os mesmos autores, era seu respeitado trabalho de 
revisão sobre a Classe MAMMALIA, o gênero Capra é composto por 
oito espécies, de acordo com a seguinte listagem: 
- Capra hircus - cabra doméstica, de ocorrência cosmopolita, em 
associação ao ser humano, tendo retornado ao estado selvagem em 
algumas regiões; 

Capra aegagrus (Bezoar de Pasang) - cabra selvagem de 
ocorrência natural em ambientes montanhosos da Ásia Menor, do 
Paquistão ao Afeganistão, e em Omã, Creta e ilhas do mar Egeu; 
- Capra itrsx^ (Ibex) - cabra selvagem de ocorrência natural na 
região alpina da Europa, Palestina, Sinai, península arábica, 
Egito e Sudão, a leste do rio Nilo, nordeste da Etiópia, e 
regiões montanhosas, do norte da índia ao lago Baikal; 
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- Capra walie (Ibex de Walia) - cabra selvagem de ocorrência 
natural nas montanhas Simien, no centro-norte da Etiópia; 
- Capra caucasica (Tur do oeste do Cáucaso) - cabra selvagem de 
ocorrência natural a oeste do Cáucaso; 
- Capra cylindricornis (Tur do leste do Cáucaso) - cabra 
selvagem de ocorrência natural a leste do Cáucaso; 

Capra pyrenaica (Ibex espanhola) - cabra selvagem de 
ocorrência natural na Espanha e em Portugal; 

Capra falconeri (Markhor) - cabra selvagem de ocorrência 
natural nas regiões montanhosas do sul do Usbequistão, 
Tadjiquistão e Afeganistão, e nas regiões do centro e norte de 
Cachemira e Paquistão. 

2.1.2. A cabra doméstica 

As evidências atualmente disponíveis indicam que a 
domesticação do gênero Capra ocorreu no sudeste da Ásia, há 
cerca de oito a nove mil anos (NOWAK & PARADISO, 1983; DEVENDRA 
& BURNS, 1983). A espécie selvagem Capra aegagrus seria oriunda 
da espécie Capra prisca, que teria vivido nos períodos Terciário 
e Quaternário (AMO GARCIA, 1989). Capra aegagrus é considerada 
como o ancestral direto da espécie doméstica Capra hircus (NOWAK 
& PARADISO, 1983; DEVENDRA & BURNS, 1983), sendo provavelmente 
responsável pelas formas de perfil côncavo, de montanha ou 
essencialmente alpinas, como a raça Saanen (AMO GARCIA, 1989). 

Existem numerosas raças de Capra hircus, com uma 
multiplicidade de formas e cores, sendo que algumas destas raças 
não apresentam chifres. Tais animais são explorados 
economicamente para a produção de leite, carne, pele e lã 
(GRZIMEK apud NOWAK & PARADISO, 1983), e podem viver e obter 
alimentos em locais geralmente inacessíveis a outros mamíferos 
domésticos (NOWAK & PARADISO, 1983). DEVENDRA & BURNS (1983) 
estimam que existam cerca de 300 raças de caprinos domésticos, a 
maioria delas nas regiões tropicais e subtropicais do globo. 
Segundo os mesmos autores, classificam-se atualmente as raças 
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caprinas por meio de vários atributos, como, por exemplo, origem 
geográfica, aptidão, tamanho e forma das orelhas e dos chifres. 

2.2. PARÂMETROS FENOTÍPICOS 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS 

O comportamento reprodutivo com alta eficiência, de uma 
determinada espécie em uma região, é fundamental para qualquer 
programa de melhoramento animal (CARDELLINO-STERCKEN, 1978). 
CANCIO (1992) observou que cabras mestiças na região Nordeste do 
Brasil apresentam melhor desempenho reprodutivo sob clima 
tropical, quando comparadas às cabras da raça Saanen. 

2.2.1.1. Idade ao primeiro parto 

Segundo LEMOS (1988), a característica do indivíduo em 
atingir o mais cedo possível a maturidade sexual denomina-se 
precocidade, e faz com que se aumente a eficiência reprodutiva, 
reduzindo a idade ao primeiro parto. A redução da idade ao 
primeiro parto está diretamente ligada à qualidade da 
alimentação das fêmeas, e a critérios de seleção durante o 
crescimento. 

Ao atingirem 60,0 a 75,0 % do peso adulto, as cabritas de 
raças leiteiras são consideradas em puberdade zootécnica, a 
partir da qual podem ser utilizadas como matrizes (TRALDI, 1986; 
WILKINSON & STARK, 1987; SMITH, 1991), atingindo o primeiro 
parto, conseqüentemente, entre 12 e 18 meses de idade. 

EPSTEIN & HERZ âpud DEVENDRA & BURNS (1983), em Israel, 
encontraram 52 semanas (aproximadamente 364 dias) para a idade 
ao primeiro parto de cabras Saanen. No Brasil, para diversas 
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raças, a idade média observada va~ de 475 a 603 dias (BARBIERI & 
G I RÂo , 1 98 9) . 

2.2.1.2. Intervalo entre partos 

No Brasil, segundo BARBIERI & GIRA0 (1989) , a 

estacionalidade reprodutiva, bem como as práticas de manejo, 

influem diretamente no intervalo entre partos, observando-se uma 

variação de 246 a 426 dias. Na Venezuela, o intervalo entre 

partos de cabras da raça Saanen foi de 390,6 ± 77 dias 

(STAGNARO, 1974). CARMENATI (1977) verificou ser de 327 dias o 

referido intervalo para esses animais, 

(1990b) não encontraram efeito do 

intervalo entre partos. GOGOI (1988) 

entre partos de 10,77±0,32 meses e 

Sudeste do Brasil, encontrou 332 

meses) . 

em Cuba. BARBIERI et ai. 

tipo de parto sobre o 

na índia, cita intervalo 

BENTO (1987), na Região 

dias (aproximadamente 11 

QUEIROZ (1986), para bovinos, utilizando o efeito do touro 

como aleatório e como fixos os efeitos da estação do ano e ordem 

do parto, encontrou efeito significativo (P<0,05) sobre o 

intervalo entre partos, sendo que os menores intervalos foram 

observados nos partos ocorridos no outono, e os ma1.ores, na 

primavera. RIBAS et ai. (1983a) não verificaram influência 

significativa da ordem do parto sobre a duração do intervalo 

entre partos, em trabalhos desenvolvidos com bovinos leiteiros 

na região de Castro Paraná, mas encontraram intervalos 

maiores do que os relatados para bovinos da raça holandesa em 

clima temperado (RIBAS et ai. , 1983b). 

2.2.1.3. Relação entre tipo de parto e ordem do parto, 

e relação entre tipo de parto e estação 

o número de filhotes por parto em capr1.nos, segundo 

MONTALDO et alo (1987) e AMOAH & GELAYE (1990), está relacionado 
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à idade da mãe e à ordem do parto. CIFFONI & HUAROTO ROSA PEREZ 
(1992) relatam a seguinte distribuição da relação entre tipo de 
parto e estação do ano: 7,38% ; 9,0% ; 64,2% e 19,3% para 
primeira (verão), segunda (outono), terceira (inverno) e quarta 
(primavera) estação do ano respectivamente, sendo 37,0% de 
partos tipo simples; 46,0% de tipo duplo; 7,30% de tipo triplo e 
2,4% de tipo quádruplo, em caprinos da raça Saanen, no Paraná. 

2.2.1.4. Prolificidade 

Diversos pesquisadores estudaram a prolificidade em 
caprinos, tendo por base o número de filhotes por parto. ANDRADE 
(1983) encontrou 1,58 filhotes/parto em cabras Saanen, na região 
de Pernambuco, e CANCIO (1992), em Alagoas, relatou 1,53 
filhotes por parto. No Nordeste, BELLAVER et al. (1980), 
encontraram índices variando de 1,4 a 1,6 para diversas raças e 
LIMA (1988), na mesma região, encontrou índice de 1,38 filhotes 
por parto para cabras sem raça definida (SRD). Na França, 
CHENOST & GEOFFROY apud DEVENDRA & BURNS (1983), citam 1,8 
filhotes por parto. Segundo SMITH (1991), a porcentagem de 
nascimentos múltiplos parece variar com a população em estudo. 
Nascimentos duplos ou triplos são mais comuns do que nascimentos 
únicos, em regiões tropicais, exceto para mães primíparas, sendo 
tal ocorrência fortemente ligada ã disponibilidade de alimentos 
(ACHARYA, 1992). 

RODRIGUES apud BARBIERI & GIRÃO (1989) observou efeito 
significativo do peso da mãe por ocasião da cobertura, bem como 
do ano de nascimento dos filhotes, sobre a prolificidade. 

2.2.1.5. Estação de cobertura 

Em regiões de clima temperado, os caprinos comportam-se de 
modo poliéstrico estacionai, sendo que a estação reprodutiva 
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corresponde ao final do verão e início do outono (de agosto a 
março, e, especialmente, de outubro a dezembro). No restante do 
ano, as fêmeas apresentam anestro fisiológico (SMITH, 1980; 
TRALDI, 1986) . Nas regiões próximas ao equador, onde há menor 
variação do fotoperíodo, não existe estacionalidade reprodutiva 
definida, e os animais apresentam atividade sexual durante todo 
o ano (SMITH, 1980; TRALDI, 1986). Tal fato provavelmente 
relaciona-se a outros fatores climáticos, tais como temperatura 
ou época de chuvas (EVANS & MAXWELL, 1990). Segundo TRALDI 
(1986), esse padrão de estacionalidade ocorre na região centro-
sul do Brasil, onde as cabras leiteiras apresentam ciclo estral 
de fevereiro a julho (final do verão, outono e inverno), com 
maior incidência no mês de março (68,5%), e os partos 
concentram-se no mês de agosto, seguidos por um longo período de 
anestro (TRALDI, 1988). 

Segundo EVANS & MAXWELL (1990), o estresse psicológico 
pode produzir interrupção na atividade cíclica ovariana, sendo 
uma causa comum de anestro em cabras da raça Angorá, quando 
mantidas em condições adversas. 

Visando amenizar a estacionalidade, utiliza-se a 
sincronização ou indução do cio, que aumenta a eficiência 
reprodutiva do rebanho e permite produção leiteira durante os 
meses de entre-safra (TRALDI, 1986; WILKINSON & STARK, 1987; 
VALLE et al., 1988; HAIBEL, 1990 ; YAMADA, 1992). 

2.2.1.6. Período de gestação 

Em caprinos da raça Saanen, o período de gestação é de 
cerca de 150 dias, havendo influência do mês de concepção sobre 
a duração da gestação (MEDEIROS et al., 1987). Na Europa, 
encontrou-Se ,a média de 151,3 dias para gestações iniciadas em 
agosto (verão) e 149,8 dias para as de fevereiro (inverno) 
(ASDELL apud MEDEIROS et al., 1987). GOGOI (1989), na índia, 
encontrou período de gestação de 146,7±0,48 dias, para cabras 
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autóctones, independente da estação do ano. ANDRADE (1983) 
encontrou período de 148,5 dias para cabras Saanen de linhagem 
britânica, na região de Pernambuco. 

Segundo LIMA (1988), a duração da gestação é geralmente 
influenciada pela raça, pelo peso ao nascer, pela nutrição e 
provavelmente, pelo tipo de parto. RODRIGUES & NERY (1986) e 
BARBIERI et al. (1990a) verificaram não haver efeito sobre a 
duração do período de gestação em cabras SRD (sem raça 
definida), na Região Nordeste, com 1 4 6 , 1 dias e 145,1 dias para 
parto simples e duplo respectivamente, resultados próximos aos 
encontrados por PANT et al. (1985), que foram de 145,71 dias e 
144,84 dias respectivamente, e de RODRIGUES apud BARBIERI & 
GIRÃO (1989), que foram de 149,2 dias e 147,9 dias para simples 
e múltiplos, respectivamente, mostrando o efeito significativo 
do tipo de parto sobre o período de gestação. Já na Região 
Sudeste, encontrou-se 150,5 dias e 148,75 dias respectivamente 
para partos simples e duplos (MEDEIROS et al., 1987 ; BENTO, 
1987). MONTALDO et al. (1986), no México, encontraram períodos 
mais longos para gestações simples e duplas em relação às 
triplas. SMITH (1991), porém, cita haver pequena ou nenhuma 
tendência a um nascimento precoce quando os fetos são múltiplos, 
em relação aos partos simples, Ainda em relação ao período de 
gestação, MEDEIROS et al. (1987) relatam que existe influência 
da idade da cabra, sendo que as de 2 e 3 anos tiveram gestações 
mais curtas do que as de 4 e 5 anos (150±1,0; 150±0,5; 151±0,5 e 
152±0,5 respectivamente). TRALDI & ALBUQUERQUE (1988c) 
encontraram interferência do peso do filhote sobre o período de 
gestação, sendo que, para uma média de 2,4 Kg ao nascimento e 
3,4Kg, relatam períodos de 149,64 ±2,99 e 151,24 ± 2,21 dias 
respectivamente. 

Casos de pseudogestação ou hidrometra são citados por 
DUQUESNEL !apud CIFFONI & BROSKO-ROSA (1992) e MIALOT et al. 
(1991) na França. Em 55,0% dos criatórios de cabras Saanen 
pesquisados no período de 1989 a 1990, os autores citados 
verificaram a incidência de pseudogestações, sendo que, em 
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alguns casos, o problema chegou a ocorrer em 100,0% das fêmeas 
do plantel. A maior incidência ocorreu era fêmeas cobertas fora 
da estação reprodutiva, no período de março a maio (primavera) . 
CIFFONI & BROSKO-ROSA (1992) relatam uma incidência de 15,0% de 
pseudogestações em três anos de avaliação de um rebanho Saanen 
no Paraná. 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS 

2.2.2.1. Peso ao nascimento 

Segundo LEMOS (1988), o peso ao nascer mostra o 
desenvolvimento durante a gestação, e a capacidade ou habilidade 
materna, sendo que filhotes com alto peso podem induzir a 
ocorrência de partos distócicos, enquanto que filhotes de peso 
muito baixo podem estar sujeitos a menores taxas de 
sobrevivência. 

O peso ao nascimento encontrado por PANT (1985) era 
diversas raças, no Nordeste, esteve era torno de 1,86 e 1,75 Kg, 
para machos e fêmeas, respectivamente, tendo variado conforme a 
raça e o tipo de parto (média de 1,94 Kg para partos simples e 
1,67 Kg para partos duplos). CANCIO (1992) e TRALDI & 
ALBUQUERQUE (1988) observaram influência do tipo de parto sobre 
o peso ao nascimento. Em Pernambuco, ANDRADE (1983) observou, em 
filhotes da raça Saanen, peso médio de 2,564 Kg e 2,248 Kg, para 
machos e fêmeas, respectivamente. NUNES & LIMA (1986), 
trabalhando com a raesraa raça, encontraram pesos em torno de 2,0 
Kg, quando utilizaram sincronização de cio, observando-se a 
ocorrência de partos múltiplos, nos quais os machos foram mais 
pesados do que as fêmeas. Os autores consideraram que o baixo 
peso observado para a raça era devido à polí-ovulação induzida 
pelos hormônios empregados na sincronização de cio, e ao 
conseqüente aumento no número de filhotes por parto. 
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RODRIGUES et al. (1986b) encontraram, para a raça 
leiteira Parda-Alpina, peso ao nascimento de 2,70 Kg, sendo que 
os machos superaram as fêmeas em 0,18 Kg. Segundo RODRIGUES et 
al. (1986b), CORREIA et al. (1987) e CIFFONI (1993c), existe 
diferença significativa (P<0,01) entre sexo e tipo de parto, no 
peso ao nascimento. TRALDI, em 1987, encontrou em filhotes da 
raça Saanen, na região de Teresópolis - Rio de Janeiro, peso 
médio ao nascimento de 3,55±0,76 Kg, sendo que o peso minimo foi 
de 1,85 Kg e o máximo 5,3 Kg. NO México, para cabritos saanen, 
HERRERA et al . (1987) encontraram peso médio de 2,98 Kg ao 
nascimento. 

Observações de DEVENDRA & BURNS (1983) indicam que, para 
que se obtenham valores corretos de peso ao nascer, é essencial 
que se pese o filhote até 12 horas após o nascimento, evitando-
se assim a ocorrência de aferições incorretas, tanto em função 
das perdas metabólicas, quanto pela ingestão de colostro. Os 
mesmos autores citam pesos variando de 2,7 Kg a 3,0 Kg e 2,9 Kg 
a 3,6 Kg para fêmeas e machos da raça Saanen, respectivamente, 
em regiões tropicais da Malásia, Israel e índia. 

SETIADI (1988) encontrou, para caprinos da raça Jamnapari, 
influência significativa da idade da mãe no peso do filhote ao 
nascimento. 

Um peso alto ao nascimento é desejável em caprinos, uma 
vez que tal característica relaciona-se com o ganho de peso, 
reduzindo assim o tempo necessário para que as fêmeas atinjam 
60,0% a 75,0% do peso adulto, e entrem em reprodução (TRALDI, 
1986; WILKINSON & STARK, 1987; SMITH, 1991), bem como reduzindo 
o tempo necessário para o abate (DEVENDRA & BURNS, 1983) . 

2.2.2.2. Peso ao desmame 

O peso ao desmame, segundo LEMOS (1988), mostra a 
influência da mãe, para rebanhos onde o filhote recebe 
aleitamento natural, demonstrando assim a habilidade materna, e 
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a habilidade individual de sobrevivência e crescimento dos 
filhotes. 

SILVA & SILVA (1983) recomendam que o desmame ocorra entre 
10 e 112 dias de idade, enquanto WILKINSON & STARK (1987) citam 
32 a 70 dias, período era que os filhotes já realizam um consumo 
regular de alimentos, ou quando já atingiram peso 2,5 vezes 
maior do que aquele com o qual nasceram, e que esse peso seja 
acima de 10 Kg (MOUCHREK & MOULIN, 1989). 

Na Paraíba, em animais da raça Parda Alpina submetidos a 
sistema melhorado de manejo e alimentação, e desmamados aos 112 
dias, foi observado peso ao desmame de 11,73 kg, sendo que os 
filhotes mais pesados ao nascimento apresentaram maior peso ao 
desmame (RODRIGUES et ai-, 1986c). TRALDI & ALBUQUERQUE (1988b) 
encontraram peso de 17,11 ± 2,71 Kg aos 90 dias, com ura ganho 
diário de 140 ± 40 g, com diferença significativa entre os 
sexos. 

Era Minas Gerais, trabalhando experimentalmente com 
caprinos leiteiros mestiços, MOUCHREK & MOULIN (1989) 
encontraram um peso ao nascimento de 2,61 Kg, sendo que o peso 
encontrado aos 91 dias, quando ocorreu o desmame, foi de 14,94 
Kg. MEDEIROS et al. (1992), em animais da raça Anglo-Nubiana, 
encontraram pesos de 3,02 Kg ao nascimento, e de 15,52 ao 
desmame, ocorrido aos 90 dias. 

NUNES & LIMA (1986) encontraram peso de 16 Kg aos 60 dias 
de idade, em filhotes da raça Saanen, e RODRIGUES et al. (1986b) 
relatam peso de 11,48 Kg, aos 120 dias de idade, para animais da 
raça Parda Alpina. 

2.2.2.3. Produção leiteira 

O estudo de características quantitativas, como a produção 
leiteira, mostra que existem diferenças entre indivíduos dentro 
de uma mesma população, bera como diferenças entre populações. 0 
conhecimento do comportamento da curva de lactação em animais 
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leiteiros permite a identificação de animais doentes antes do 
surgimento dos sinais clínicos de enfermidades, a determinação 
da evolução genética do rebanho, e a realização de estudos 
econômicos da formulação de rações (GIPSON et al., 1990). 

A variação na produção leiteira entre cabras de um 
determinado rebanho, ou entre diferentes rebanhos, não se deve 
apenas às diferenças genéticas entre os indivíduos. Caso 
contrário, no Brasil, obter-se-ia dos animais importados de 
regiões de clima temperado e alta tecnologia de produção, 
desempenho produtivo semelhante ao obtido no país de origem 
(FREIRE FILHO, 1989). Em condições tropicais, o desempenho das 
raças originárias de regiões temperadas, como Saanen, Toggenburg 
e Parda Alpina, é substancialmente reduzido, em função do 
estresse térmico e das condições de alimentação e manejo 
diferenciadas, conforme os dados citados por SHELTON (1978); 
JIABI (1987) e BARBIERI et al. (1990b), resumidos na Tabela II. 

TABELA II. Produção leiteira de caprinos por lactação, em 
diferentes países. 

Raça Inglaterra* EUA* Venezuela* índia* China*** Brasil** 
SA 1188,0 979,0 294,2 - 234, 9 269,5 
ALP 1136,0 970,0 232,3 310, 6 - -

TOG 1087,0 921, 0 283, 4 *— 

- Valores em Kg/lactação. 
- SA = Saanen; ALP = Parda Alpina; TOG = Toggenburg. 
- Fonte: *SHELTON (1978); ***JIABI (1987) e 

**BARBIERI et al. (1990b). 

Nas mesmas condições de manejo e alimentação, outros 
fatores, não - genéticos, interferem na variação do desempenho, 
como idade da cabra e estação do parto. 

Na França, que é um dos países do mundo que apresenta 
maiores Índices de produtividade leiteira dos caprinos, para se 
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promover o melhoramento genético do rebanho existe um apreciável 
programa de avaliação de reprodutores, baseado em testes de 
progénie (SOUSA & PIMENTA FILHO, 1991). 

A definição de valores obtidos nas condições brasileiras 
deverá substituir as estimativas estrangeiras atualmente 
utilizadas nos planos de melhoramento (MIRANDA, 1988), levando-
se em consideração ainda, as diferenças dos fatores fixos entre 
as várias regiões brasileiras. A utilização de registros de 
produção leiteira, como base para seleção de caprinos, 
normalmente é feita com registros parciais, durante 4 meses de 
lactação. Tal período encurta o intervalo entre gerações, em 
contrapartida ao que ocorre quando se estudam lactações 
completas, de 305 a 365 dias (WILKINSON & STARK, 1989) . No 
Brasil, são empregadas as determinações da Portaria SNAP número 
001 (ABCC, 1989), que recomenda 210 dias de lactação, com a 
finalidade estabelecer o controle leiteiro oficial. 

Devem ainda ser levadas em consideração as diferenças dos 
fatores fixos entre as várias regiões brasileiras. LIMA et al. 
(1988), encontraram como mais importante e significativo, dentre 
os fatores fixos, o efeito da estação do ano sobre todos os 
parâmetros de produção analisados na Região Nordeste. 

BARBIERI et al. (1990b) relatam que cabras que iniciaram a 
lactação em época chuvosa tiveram produção total superior 
àquelas que iniciaram em época seca, cujo período de lactação, 
porém, foi mais curto (191,95±9,58 Kg e 246,81±7,35 dias, 
respectivamente) . 

Na Suíça, CHEVRIX (1990) encontrou um efeito significativo 
da estação sobre a produção leiteira, havendo aumento na 
produção das lactações iniciadas na primavera. 

0 ano e a idade da cabra devem ser considerados como 
fatores que influem na produção (BARBIERI et al., 1990), sendo 
que CHEVRIX -(1990) observou aumento na produção leiteira a 
partir de 3 anos de idade. Segundo WILKINSON & STARK (1987), as 
cabras em primeira lactação mostrara produção de cerca de 70,0% 
do total observado nas lactações em idade adulta, sendo que os 
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rendimentos máximos ocorrem entre a terceira e a quarta 
lactação. HERRERA GARCIA et ai.(1985) relatam rendimento máximo 
na quarta lactação. ALENCAR (1988) não encontrou efeito 
significativo da covariável idade da vaca ao parto sobre a 
produção de leite. Em cabras leiteiras, no Canadá, SULLIVAN et 
al. (1987) encontraram efeito significativo da idade da cabra ao 
parto, sobre a produção leiteira. Em Málaga, SUBIRES (1989) 
encontrou variações conforme a ordem de lactação, em produções 
leiteiras corrigidas para zio dias, com os seguintes resuicaaos: 
438, 17 ± 13,6 Kg, 489,98 ± 11,3 Kg, 456,31 ± 11,9 Kg e 437, 63 ± 
11,2 Kg, para segunda, terceira, quarta e quinta lactação, 
respectivamente. Os dados citados mostram que a terceira e a 
quarta lactações foram as mais produtivas. JULIO (1989), na 
Espanha, verificou que a produção leiteira foi maior para as 
fêmeas entre a terceira e quinta lactações. 0 mesmo autor cita 
que as fêmeas que tiveram dois filhotes produziram mais do que 
as que tiveram um ou três. 

Segundo GARCIA et al. (1983), RODRIGUES et al. (1986), 
SUBIRES et al. (1989) e BARBIERI et al. (1990b), o tipo de parto 
não influencia significativamente a produção. PANT (1985), 
trabalhando com animais SRD e da raça Anglo Nubiana, encontrou 
menor produção leiteira nas cabras que tinham dois filhotes, em 
relação às que tinham apenas um filhote. O mesmo autor, ao 
trabalhar com a raça Parda Alpina, encontrou resultados inversos 
aos observados nas cabras SRD e Anglo Nubianas. HERRERA GARCIA 
et al. (1985), observaram alta significância (p«0,01) na 
relação entre tipo de parto e produção. Os mesmos autores citam 
que não existe influência da sucção feita pelo filhote ao mamar, 
sobre a produção leiteira, uma vez que mesmo sem esse estímulo 
direto, as fêmeas que tiveram mais filhotes continuaram a 
produzir mais. 
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2.2.2.4. Produção leiteira e período de lactação 

BARBIERI et al. (1990) encontraram um pique de produção de 
leite na terceira semana de lactação, com valores de 6,90 ± 0,37 
Kg, e uma produção total de 269,50 ± 7,24 Kg para um período de 
lactação de 116,68 ± 5,95 dias, em cabras da raça Saanen na 
região Nordeste. Para cabras da raça Verata, REX 4 SABATER 
(1987) observaram que a média de duração da primeira lactação 
foi de 180 dias e a produção máxima foi observada entre a 
terceira e a quinta semana de lactação. DUDOUET (1982),. na 
França, observou pique de lactação, duas a três semanas após o 
parto, existindo influência do manejo e da sanidade do rebanho 
sobre a persistência da lactação, com produções de 400 a 1200 
Kg/lactação. No México, GONZALES et al. (1988) encontraram, em 
cabras da região semi-árida, piques de produção na quinta e 
sexta semanas, e na décima e décima primeira semanas após o 
parto, sendo que a produção total variou com a alimentação. 
GIPSON & GROSSMAN (1988) verificaram que o pique de produção foi 
mais tardio para a primeira lactação, em relação às 
subseqüentes. HERRERA GARCIA et al. (1985), observaram o mesmo 
fato aos vinte e oito dias de lactação, sendo que ao primeiro 
mês, a produção foi de cerca de 25,0% do total, aumentando 
gradativamente até 44,0%, no último mês. RODRÍGUEZ et al. 

(1988) observaram pique de produção na oitava semana 
(aproximadamente 54 dias), sendo que segundo DEVENDRA apud 
RODRÍGUEZ et al. (1988), os períodos citados são considerados 
normais para a espécie. NUNES & LIMA (1986), na região de 
Alagoas, observaram que a produção leiteira inicial de 2,0 
Kg/dia decresceu aos 30 dias de lactação, elevou-se aos 75 dias, 
atingindo 2,3 Kg/dia , e baixou para 1,99 Kg/dia, aos 150 dias. 
DEVENDRA & BURNS (1983) citam produção média de 3,3 Kg/dia e 1,1 
Kg/dia para cabras Saanen, na índia e na Venezuela, 
respectivamente. 

A curva de lactação, em estudos realizados no Canadá por 
SULLIVAN & ALLEN (1988), apresentou piques de produção no 
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inverno (era janeiro e fevereiro), sendo miniraa a produção no 
verão. Estudos realizados por NAPOLEONE & GILLET (1990), na 
Itália, mostraram três tipos de curvas de lactação, cora 
variações relacionadas às diferenças geográficas e manejo 
alimentar, sendo que a primeira delas apresentou estabilização 
ou aumento no quarto mês, seguida de pequena queda. A segunda 
curva apresentou pique nos dois primeiros meses, seguido por uma 
diminuição constante, e a terceira não apresentou um pique 
marcante, com produção constante no inicio e tinal, e declínio 
na fase intermediária da lactação. GIPSON & GROSSMAN (1988) 
verificaram que o período de lactação variou conforme a estação, 
tendo sido menor no inverno. 

Em trabalhos desenvolvidos com bovinos, MILAGRES et al. 
(1988), verificaram que o ano do parto e a estação do parto 
influenciaram o período de lactação, sendo que as lactações 
iniciadas na época seca (abril a setembro), foram mais longas do 
que as iniciadas na época chuvosa (outubro a março). 

Segundo MAVROGENIS & PAPACHRISTOFOROV (1990), os períodos 
de lactação variam conforme a ordem de lactação, tendo observado 
que a segunda e a terceira lactações foram as mais longas. 

Dados da Província de Sichuan, na China, mostrara uma 
produção leiteira de cabras Saanen em torno de 234, 9Kg em 98,82 
dias (JIABI, 1987), e no Chile, HERNANDES-NAUS (1986), encontrou 
valores de 175 Kg para 167 dias de lactação. CORDEIRO (1991) 
relatou uma produção de 950 Kg para 305 dias , em cabras Saanen, 
na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, a 1.010 m de 
altitude, onde a temperatura média anual é de 17,8° C. Na 
França, para uma média de 275 dias de lactação (de 250 a 340 
dias), a produção média em 1990 foi de 764 Kg, sendo a mínima de 
538 Kg e a máxima de 1.101 kg (VIENNE, 1991). 

O tipo de parto não influencia significativamente o 
período de: lactação (GARCIA et al., 1983; RODRIGUES et al., 
1986; SUBIRES et al., 1989; BARBIERI et al., 1990b). 
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2.3. PARÂMETRO GENOTÍPICO 

As estimativas de parâmetros genéticos são utilizadas para 
se conhecer, em uma determinada população, as propriedades 
genéticas das principais características de interesse econômico. 
No Brasil, para caprinos, tais estimativas quase inexistem, em 
função da escassez de dados publicados (SOUZA & PIMENTA FILHO, 
1991) . 

2.3.1. Herdabilidade 

A herdabilidade (h2) mede a influência, de natureza 
genética, na determinação de uma característica (LEMOS, 1988). 
Segundo PEREIRA (1983) e SOUSA & PIMENTA FILHO (1991), a 
herdabilidade pode sofrer muitas variações, devendo ser 
calculada para cada rebanho ou região. As informações de maior 
valor para o cálculo da herdabilidade são aquelas observadas na 
progénie (SOUSA & PIMENTA FILHO, 1991). É necessário um número 
suficientemente grande de filhas para cada reprodutor avaliado, 
uma vez que se o número de filhas por reprodutor for demasiado 
pequeno, a exatidão da prova diminuirá (WILKINSON & STARK, 1987; 
FREIRE FILHO, 1989). O número ótimo recomendado pelos autores 
citados é de 15 filhas comprovadas por reprodutor. 

No México, a herdabilidade encontrada para o peso ao 
nascimento foi de 0,007 ± 0,041 , com um coeficiente de variação 
(CV%) de 33,9% (HERRERA et ai-, 1987). Para SETIADI (1988), na 
indonésia, o valor encontrado foi de 0,05 ± 0,24, para filhotes 
da raça Jamnapari, sendo que ENDANG (1988),na mesma região e 
para a mesma raça, encontrou herdabilidade de 0,75 ± 0,39. ROY 
et al. (1989), também na raça Jamnapari, encontraram o valor de 
0,46 ± 0,15, -na índia. ACHARYA (1992) cita herdabilidade entre 
0,10 e 0,24 , e SAXENA et al. (1990), consideram baixa a 
herdabilidade para o peso ao nascimento. 
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SULLIVAN et al. (1988), para a produção de leite na 
primeira lactação, calcularam uma herdabilidade de 0,3810,13^ Na 
França, para cabras da raça Saanen, a herdabilidade encontrada 
foi de 0,31 ± 0,06 para a mesma característica (BOICHARD et al., 
1989). MAVROGENIS et al. (1989) encontraram índices de 
herdabilidade de 0,46+0,12 para produção leiteira total, e de 
0,52±0,13 para produção leiteira de 90 dias. ACHARYA (1992) cita 
herdabilidade de 0,3 a 0,7 para produção leiteira. 

Na Suiça, foi determinada herdabilidade de o,36 para a 
produção leiteira de cabras da raça Saanen (RONNINGEN apud SOUSA 
& PIMENTA FILHO, 1991). 

2.4. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE CABRAS SAANEN 

A cabra Saanen é originária do Vale de Saanen, Cantão de 
Berna, na Suíça, cujo clima é temperado e úmido (DEVENDRA & 
BURNS, 1983). Caracteriza-se por possuir o perfil côncavo (AMO 
GARCIA, 1989) , sub-cõncavo ou retilíneo, com pelagem branca ou 
creme, pelos curtos e finos, podendo ser mais longos na linha do 
lombo e nas partes baixas do corpo (RIVAROLA, 1982). A cabeça é 
média, cónica, alongada e fina, a testa é descarnada e bem 
proporcionada- As orelhas são delicadas e mantidas próximas à 
horizontal. 0 peso dos animais adultos é de 70,0 a 90,0 Kg e 
45,0 a 60,0 Kg, para machos e fêmeas, respectivamente. A altura 
varia de 80,0 a 90,0 cm para os machos, e de 70,0 a 83,0 cm para 
as fêmeas (CIFFONI, 1993b). 

No Rio Grande do Sul, SCHMIDT et al. (1992) determinaram 
como altura da cernelha, para caprinos Saanen puros de origem 
(PO), valores de 84,3 cm e 71,7 cm, para machos e fêmeas, 
respectivamente. Em trabalhos de biometria de cabras Saanen, na 
região sude'ste do Brasil, CALDAS et al. (1987) encontraram, para 
perímetro torácico (PT), comprimento do corpo (CC), altura da 
cernelha (HC) e altura da anca (HA), as medidas descritas na 
Tabela III. 



TABELA III. Valores biométricos em cabras Saanen, na Região 
Sudeste do Brasil. 

FÊMEAS COM IDADES MACHOS E FÊMEAS COM 12 
VARIADAS A 24 MESES DE IDADE 

PT 87, 52 ± 1, 03 cm 82, 59 ± 0, 92 cm 
CC 80, 51 ± 1, 01 cm 79,03 ± 0, 90 cm 
HC 73, 50 ± 0, 81 cm 71, 29 ± 0, 72 cm 
HA 73, 18 ± 0, 74 cm 72, 38 ± 0, 66 cm 

PT = Perímetro Torácico 
CC = Comprimento do Corpo 
HC = Altura da Cernelha 
HA = Altura da Anca 
- Fonte: CALDAS et al. (1987). 
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HI. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. LOCALIZAÇÃO E ÉPOCA 

Os dados para a presente pesquisa foram compilados no 
período de fevereiro de 1986 a junho de 1991 e são provenientes 
dos registros produtivos e reprodutivos de um rebanho caprino da 
raça Saanen, de uma propriedade particular localizada na Região 
Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. 

0 município de Curitiba tem sua localização geográfica 
(PARANÁ, 1988) no primeiro planalto, a uma altitude de 908 
metros, latitude de 25°, 25' e 48" (SUL) e longitude de 49°, 16' 
e 15" (W.Gr.). 

A região apresenta clima sub-tropical úmido, raesotérmico, 
verões frescos, geadas severas e demasiado frequentes, sem 
estação seca. 

A maior diferença entre temperatura mínima e máxima ocorre 
no mês de agosto, sendo, em média, de 11,2°C. A menor diferença 
ocorre em abril, sendo, em média, de 8,4°C. A temperatura média 
anual é de 22°C. 

O mês de maior pluviosidade é dezembro, e o de menor 
precipitação é agosto. A média de precipitação anual é de 1448,0 
mm, sendo a média mensal de 120,7 mm. 

As estações do ano são assim divididas: 
- verão: dezembro, janeiro e fevereiro; 
- outono: março, abril e maio; 
- inverno: ; junho, julho e agosto; 
- primavera: setembro, outubro e novembro. 
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3.2. ANIMAIS 

Na data de 16 de dezembro de 1985, foram recebidos 18 
animais da raça Saanen (17 fêmeas e um macho) provenientes da 
região sul da França, após um período de quarentena no Estado do 
Rio de Janeiro. 

3.3. INSTALAÇÕES 

As fêmeas foram instaladas em um cabril, construído com 
paredes de alvenaria e piso ripado de madeira, obedecendo às 
recomendações de área por animal citadas por CIFFONI 
(1993a). As instalações contavam ainda com baias com a função de 
maternidade, e para filhotes. Para o bode, foi construído um 
recinto próprio, denominada bodil, o qual, por medidas 
higiênicas, distava 50 metros do cabril. Esta medida visa, em 
criações de caprinos leiteiros, evitar que o odor hircino do 
bode, oriundo da secreção das glândulas de . Schietzel, 
localizadas na base dos chifres , compreraeta a qualidade do 
leite e derivados. 

3.4. MANEJO 

Os animais foram mantidos no sistema intensivo de manejo, 
permanecendo estabulados durante todo dia, e recebendo 
alimentação (forragem e ração balanceada, conforme a categoria) 
e suplementação mineral era comedouros. Foram utilizadas, durante 
o período, rações de várias procedências. Não se levou em 
consideração portanto, neste estudo, a influência da 
alimentação, jOU das condições de manejo, sobre a produtividade. 
Os resultados das avaliações levadas a efeito, na presente 
pesquisa não servem, portanto, como normas de alimentação, 
manejo e reprodução. 
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O rebanho recebia pastagens de inverno e de verão, feno de 
alfafa, legumes variados, resíduos de cervejaria e plantas 
nativas. Não havia ura adequado manejo das pastagens, e os 
alimentos citados eram fornecidos conforme a disponibilidade, na 
ocasião. 

Os animais dispunham ainda de um solário com piso de 
cimento para a realização de exercícios, exposição ao sol e 
desgaste dos cascos. Nos dias secos, as forragens eram 
fornecidas também neste solário. 

As coberturas eram controladas, ou seja, quando se 
detectava alguma fêmea em cio, tanto natural quanto induzido, 
esta era conduzida ao bodil, e, após a monta, devolvida ao 
cabril. Com esta metodologia, ura bode seria suficiente para 20 a 
30 fêmeas. Para as cabritas, o manejo consistia em encaminhá-las 
para a reprodução, tanto em cio natural quanto induzido, ao 
atingirem o peso da puberdade zootécnica, ou seja, 60,0 a 75,0% 
do peso adulto. 

Próximo da época do parto, a fêmea era transferida para a 
baía-raaternidade, facilitando assim o pronto atendimento ao 
filhote. Imediatamente após o parto, o cabrito era separado da 
mãe, secado cora papel toalha, pesado . e identificado, com 
tatuagem e brinco na orelha. 

O colostro, após sofrer tratamento térmico, segundo as 
recomendações de KNOWLES (1987), era fornecido era mamadeira 
individual, até duas horas após o nascimento, e posteriormente, 
durante cinco a sete dias. A seguir, os filhotes passavam a 
receber leite três vezes ao dia, era mamadeiras individuais ou 
coletivas, do tipo Meurer, até os 90 dias, quando eram 
desmamados. A partir dos 10 dias de idade, recebiam também ração 
para filhotes, ad libitum, e tinham acesso à forragem. 

As fêmeas em lactação eram conduzidas para a plataforma de 
ordenha duás -vezes ao dia, sendo que a produção era pesada, e o 
valor obtido, anotado nas fichas de controle de produção diária 
(Figura 1), e, posteriormente, no controle leiteiro da ficha 
individual (Figura 2) . Nos anos de 1990 e 1991, porém, não se 
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utilizou a ficha de controle de produção diária. Em seguida, o 
leite era encaminhado para processamento, na leiteria ou 
queijaria. 

0 manejo sanitário incluia a realização de exames 
diagnósticos para brucelose e tuberculose, a cada seis meses, 
vacinação contra febre aftosa e controle de ecto e 
endoparasitas. Testes diagnósticos para mastite também eram 
realizados periodicamente. 

Por ocasião da vistoria para o Serviço de Registro 
Genealógico da CAPRIPAR (Associação de Caprinocultores do 
Paraná), algumas fêmeas foram submetidas a avaliação das 
características morfológicas . As vistorias aconteceram aos 18 
meses de idade, após o primeiro parto. 

3.5. FICHAS ZOOTÉCNICAS 

Os animais possuíam fichas individuais de identificação 
(Figura 2), com as seguintes informações básicas: 

- identificação do indivíduo (número da tatuagem e/ou brinco); 
- identificação do pai; 
- identificação da mãe; 
- data de nascimento; 
- sexo; 
- tipo de nascimento (parto simples, duplo, triplo, etc.) 
- peso ao nascimento. 

Para os reprodutores, constavam das fichas as seguintes 
informações adicionais: 

- número de coberturas realizadas ao ano; 
- número de filhotes nascidos; 
- média ajustada do peso da progénie ao nascer. 
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Para as matrizes, constavam das fichas as seguintes 
informações adicionais: 
- data da cobertura; 
- data do parto; 
- intervalo entre partos; 
- tipo de parto (número de filhotes por parto); 
- sexo dos filhotes; 
- produção de leite por lactaçao; 
- duração da lactação. 



CONTROLE LEITEIRO 

CABRA: NÚMERO: 

DATA DO PARTO: 

Data m t totó! Data m t total Dãia m t tOÍíJ 
1 1 1 
2 2 2 
3 3 3 
4 4 4 
5 5 5 
6 6 6 
7 7 7 
8 8 8 
9 9 9 
10 10 10 
11 11 11 
12 12 12 
13 13 13 
14 14 14 
15 15 15 
16 16 16 
17 17 17 
18 18 18 
19 19 19 
20 2 0 2 0 
2 1 21 21 
22 2 2 2 2 

! 23 2 3 2 3 
24 ! 2 4 2 4 
25 2 5 2 5 
26 2 6 2 6 
27 2 7 2 7 
28 2 8 2 8 
29 2 9 2 9 
30 3 0 3 0 
31 31 31 

j Total mes Total mês Total mês 1 

Figuca 1. Ficha de controle leiteiro diário. 



FAZENDA: FAZENDA: 

RGD: Norrie: N-Nnsc.: Rnçn- dir u Sangus ;: Bíincnv Chifif*-
Obs.: u Sangus 
Pai: í Av 5 b b 1 

IAVC 
Mãe: f Av< 

5 b b 1 
IAVC 

Mãe: f Av< 
5 b b 1 \ Ave 

5 b b 1 
COBERTURAS PARTOS PRODUTOS Data Bode Data Bode Data Ob: Sexo Núinoro Peso 

PESAGENS Ns do Animal: 

kg Obs.: 

Idade 

I s CIO 1« Parto 

CONTROLE LEITEIRO 
Início 

(Data) 
CONTROLE MENSAL Secagem 

(Data) 
Duração da 

Lactação 
(Dias) 

Produção 
Total ( Kg) 

Média 
(Kg) 

Início 
(Data) 1 ! 2» 3» 4» 6s 6s 7» 8» 9s 10s 

Secagem 
(Data) 

Duração da 
Lactação 

(Dias) 

Produção 
Total ( Kg) 

Média 
(Kg) 

Observações: 

0V1CAPRI Curitiba - Paraná 

Figura 2. Ficha zootécnica individual. 
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3.6. DADOS ANALISADOS 

Foram avaliadas as seguintes características: 

a) Características reprodutivas: 

- idade ao primeiro parto; 
- idade média nos diferentes partos; 
- intervalo entre partos; 
- relação entre tipo de parto e ordem do 
- período de gestação segundo a ordem do 
- número de filhotes nascidos; 
- estação de cobertura; 
- ordem do parto; 
- partos por estação do ano. 

b) Características produtivas: 

- peso dos filhotes ao nascimento; 
- peso ao desmame; 
- produção leiteira corrigida para 190 dias; 
- período de lactação. 

c) Características morfológicas: 

- perímetro torácico; 
- perímetro abdominal; 
- comprimento do corpo; 
- altura da cernelha; 
- altura da anca. 

parto; 
parto; 

d) Parâmetro genético - herdabilidade. 
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3.7. MÉTODOS DE ANÁLISE 

Os dados deste estudo foram, analisados pelo método dos 
Quadrados Mínimos, sendo que para a elaboração das planilhas 
foi utilizado o Programa LOTUS 1-2-3 (versão 2.0). 

3.7.1. Cálculos estatísticos 

Através de métodos estatísticos, foram avaliados os 
seguintes efeitos fixos: ano, estação do ano, ordem do parto, 
tipo de parto, idade da mãe e interação entre tipo de parto e 
idade da mãe. 

3.7.2. Cálculos da herdabilidade 

Estimou-se a herdabilidade das características produtivas 
de peso ao nascimento e de produção leiteira na primeira 
lactação, pela metodologia descrita a seguir: 

3.7.2.1. Peso ao nascimento 

Para o cálculo da herdabilidade para peso ao nascimento, 
utilizaram-se os métodos de regressão intra macho da progénie 
sobre a fêmea (pelo uso dos valores fenotípícos dos progenitores 
e das progénies) e da correlação intra classe entre meios-irmãos 
(com as informações sobre os valores fenotípicos da progénie de 
meios-irmãos). 

3.7.2.1.1. Regressão intra macho da progénie sobre a mãe 

Foram avaliadas 192 progénies de 11 pais e 61 mães, 
utilizando-se o peso ao nascimento das progenitoras e das 
progénies, submetidos à Análise da Variância e Covariância: 
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a) Análise da Variância: 

a.l.) Informações das mães 

(ZpA)2 + (ZpB)2 + (ZpX) 2 

SQ entre pais = 

nA nB nX 

onde: ZpA = somatória do peso das mães acasaladas cora o pai A 

nA = núraero de mães acasaladas com o pai A 

SQ entre mãe dentro do pai = (pAi)2 + (pA*)2 +...{pXi)2 

onde: pAi ^ ̂  #pXi = peso das fêmeas acasaladas com o pai A ao X 

a.2.) Informações das progénies 

(ZPA) 2 + (ZPB) 2 + 

SQ entre pais = 

nPA nPB 

onde: ZPA = somatória do peso das progénies do pai A 
nPA = número de progénies do pai A 
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SQ entre mãe dentro do pai= (pPAi)2 + (pPA*)2 +...(pPXi)2 

onde: pPAi .pPXi = peso das progénies do pai A ao X 

b) Análise da Covariância: 

(ZpA) x (ZPA) +... + (ZpX) x (ZpPX) 

SP entre pais = 

nA nX 

SP entre mães dentro do pai = (pA)x(pPA) + ... + (pX)x(pPX) 

(pA)x(pPA) + ... + (pX)x(pPX) 

CóvD (xy) = 
número de mães - número de pais 

c) Coeficiente de regressão (b): 

(pA)x(pPA) + ... + (pX)x(pPX) 

b = 

(pPAi)2 + (pPA2)2 +...<pPXi)2 
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d) Coeficiente de herdabilidade (h: 

h2 = 2 b 

e) Erro Padrão da herdabilidade: 

[ (pA) X (pPA) + . . • + (pX) X (pPX) ] 2 
SQentre mães dentro de pais-(pPAx)2+ (pPA*)2 +...(pPXi)z 

>2b)= (nf-nm-1) 

s2b 
dp (h2) = 2 

(pPAx }2 + (pPAz)2 +...(pPXi) 

s2b 

h2 = 2b ± 2 
(pPAi)2 + (pPAz)2 +...(pPXx) 
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3.7.2.1.2. Correlação intra classe da progénie de meios-

irmãos 

Foram avaliados 13 pais e 199 filhotes, com números 
desiguais de progénies por pai. Os pesos das progénies foram 
aferidos e submetidos à Análise da Variância: 

a) Decomposição da Variância: 

Fontes de G.L. Q.M. E (Q.M. ) 

Entre pais (s-1) QMg czm+ k ' ° 2 G 

Dentro das 

progénies de pais s(n-l) QMp o2m 

onde: variância devido ao ambiente; 

02ç=variância genética= QME-QMD .% K = 1 (n~I niz) 

K S-1 n 

s = número de pais 

n = número de progénies 

ni = número de progénies por pai 
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b) Cálculo da herdabilidade (h 2 ): 

c) Cálculo do Erro Padrâo da herdabilidade: 

2(n-l) (l-t) 2 [l+(k-l)t F 

dp (h I!) _ 4 

k Z (n-s) (s-l) 

onde: t = = correlação intra classe -----
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3.7.2.2. Produção leiteira na primeira lactação 

A produção leiteira na primeira lactação, teve os cálculos 
de herdabilidade efetuados por três métodos. Utilizaram-se os 
valores fenotipicos dos progenitores e das progénies (regressão 
entre mães e filhas), a correlação intra classe de progénies de 
meios-irmãos e a aproximação da regressão filha-mãe, ou Método 
de Lush. 

3.7.2.2.1. Regressão intra macho da progénie sobre a 

mãe 

Utilizou-se o mesmo método descrito no item 3.7.2.1.1., 
com dados de sete bodes e 21 progénies. 

3.7.2.2.2. Correlação intra classe da progénie de meios-

irmãos 

Utilizaram-se sete bodes e 21 progénies, com o mesmo 
método descrito no item 3.7.2.1.2. 

3.7.2.2.3. Aproximação da regressão filhas-mãe ou Método 

de Lush 

0 Método de Lush é um método empírico, utilizado quando se 
deseja calcular a herdabilidade a partir de poucos dados, 
fazendo-se a aproximação da regressão filhas-mãe, através das 
médias superiores e inferiores. Utilizaram-se dados de produções 
leiteiras corrigidas para 190 dias, de 17 progenitoras e 33 
progénies. 
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(Y sup - Y inf) 

h2 = 2 

(X sup - X inf) 

onde: X sup = metade superior das mães 

X inf = metade inferior das mães 

Y sup = metade superior das filhas 

Y inf = metade inferior das filhas 
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IV. RESULTADOS 

4.1. PARÂMETROS FENOTÍPICOS 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS 

4.1.1.1. Idade ao primeiro parto 

A idade média encontrada ao primeiro parto foi de 499,53 ± 
138,5 dias (n = 57). Para parte do plantei, o de fêmeas nascidas 
na França, a idade foi de 399,6 ± 37,15 dias (n = 17). Para as 
nascidas no Brasil, a idade foi de 542 ± 143,85 dias (n = 40) 
(Figura 3), resultado este não significativo (Tabela IV). 

TABELA IV. Análise da variância da idade ao primeiro parto em 
cabras Saanen, no Estado do Paraná. 

Fonte de Grau de Quadrado Valor de 
Variação Liberdade médio F 

Idade 16 86,26 0,19 n.s. 
Erro 40 444,95 

Total 56 

n.s. (P>0,05) não significativo 
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Figura 3. Distribuição gráfica da idade (em dias) ao 
primeiro parto em cabras Saanen. no periodo de 
1986 a 1991, no Estado do Paraná. 

4.1.1.2. Idade média nos diferentes partos 

Nos diferentes partos encontraram-se as seguintes idades 
médias: 499, 53 ± 138,5 dias (n = 57); 826,26 ± 231 dias (n = 
45); 1120,83 ± 109,5 dias (n = 31); 1471,5 ± 278,3 dias (n = 23) 
e 1583,57 ± 160,9 dias (n = 210) para o primeiro, o segundo, o 
terceiro, o quarto e o quinto partos respectivamente (Tabela V e 
Figura 4). 

TABELA V. Número de observações e estimativas das médias e dos 
desvios padrão da idade ao parto, segundo a ordem do 
parto em cabras Saanen, no período de 1986 a 1991, 
no Estado do Paraná. 

Ordem do parto Número de Idade ao parto 
observações (em dias) 

média ± desvio 

1 57 499,53 ± 138,50 
2 45 826,26 ± 231,00 
3 31 1120,83 ± 109,50 
4 23 1471,50 ± 278,30 
5 21 1583,57 ± 160,90 
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Figura 4. Distribuição gráfica da idade média (em dias) 
nos diferentes partos de cabras Saanen , no 
período de 1986 a 1991, no Estado do Paraná. 

4.1.1.3. Intervalo entre partos 

O intervalo médio entre os partos foi de 375,60 ± 141,77 
dias (n = 120), sendo de 378, 98 ± 158, 52 dias (n =44) entre o 
primeiro e o segundo; 351,39 ± 120,36 dias (n = 31) entre o 
segundo e o terceiro; 389,36 ± 134,10 dias (n = 25) entre o 
terceiro e o quarto; 344,00 ± 73,93 dias (n = 13) entre o quarto 
e o quinto partos (Tabela VI e Figura 5). 

TABELA VI. Número de observações e estimativas das médias e dos 
desvios padrão dos intervalos entre partos em cabras 
Saanen, no período de 1986 a 1991, no Estado do 
Paraná. 

Ordem do parto Número de 
observações 

Período em dias 
média ± desvio 

1 e 2 44 378,98 ± 158,52 
2 e 3 31 351,39 ± 120,36 
3 e 4 25 389,36 ± 134,10 
4 e 5 13 344,00 ± 73,93 

TOTAL 120 375,60 ± 141,77 
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Distribuição gráfica do intervalo médio (dias; 
entre partos de cabras Saanen, no período de 
1986 a 1991, no Estado do Paraná. 

4.1.1.4. Ordem do parto 

Durante o período de 1986 a 1991, a distribuição 
percentual da ordem de partos ocorridos foi de 34,0%, 25,0%, 
17,0%, 13,0% e 7,0% para primeira, segunda, terceira, quarta e 
quinta ordem, respectivamente, sendo que 4,0% deles foram 
relativos a abortos, pseudogestação, sexta ou sétima ordem 
(Tabela VII e Figura 6). 

Tabela VII. Distribuição da ordem dos partos ocorridos no 
período de 1986 a 1991, em cabras Saanen, no 
Estado do Paraná. 

Ordem do parto Freqüência % 

Primeira 60 34 
Segunda 46 25 
Terceira 31 17 
Quarta 24 13 
Quinta 13 7 
Outros* 8 4 

* abortos, pseudogestação, sexta e sétima ordem. 
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Figura 6. Distribuição da freqüência de ordem dos partos em 
cabras Saanen, no período de 1986 a 1991, no 
no Estado do Paraná. 

4.1.1.5. Relação entre tipo de parto e ordem do parto 

0 número de filhotes por parto, ou seja, o tipo de parto, 
no período de 1986 a 1991, obedeceu à seguinte proporção: 41,0 % 
de partos com um filhote (simples); 44,5 % com dois filhotes 
(duplo); 4,6% com três filhotes (triplo); 2,9% com quatro 
filhotes (quádruplo) e 3,7% para valores diferentes desses, Na 
Tabela 7 pode-se observar a distribuição da relação entre tipo 
de parto e ordem do parto, onde no primeiro parto 71,6% foram do 
tipo simples e 26,6% do tipo duplo. No segundo parto, 37,5% dos 
partos foram tipo simples; 46,6% do tipo duplo; 2,2% do tipo 
triplo e 4,4% do tipo quádruplo. No terceiro parto a porcentagem 
encontrada foi de 16,6% , 60,0% ,4,0% e 4,0% para tipo 
simples, duplo, triplo e quádruplo, respectivamente. Na quinta 
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ordem do parto, observou-se 7,7% 
partos duplos, 23,0% de partos 
quádruplos (Tabela VIII). 

de partos simples, 61,5% de 
triplos e 7,7% de partos 

TABELA VIII. Relação entre tipo de parto e ordem do 
parto, em Cabras Saanen, no período de 
1986 a 1991, no Estado do Paraná. 

Tipo de 1 2 3 4 5 
parto * T T T T T T 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Simples 43 17 5 5 1 71 
(71,6) (37,5) (16,6) (20,0) (7,7) (41,0) 

Duplo 16 21 18 14 8 77 
(26,6) (46,6) (60,0) (56,0) (61,5) (44,5) 

Triplo 0 1 3 1 3 8 
(0,0) (2,2) (10,0) (4,0) (23,0) (4,6) 

Quádru- 0 o 1 1 1 5 
plo (0,0) (4, 4) (3,4) (4,0) (7,7) (2, 9) 
Outros 1 4 3 4 0 12 

(1,6) (8,8) (10,0) (16,0) (0) (3,7) 

* O termo refere-se ao número de filhotes por parto: um, dois, 
três, quatro ou outros (aborto ou valor diferente dos quatro 
citados). 
T = Total de observações. 
% = Porcentagem observada. 

4.1.1.6. Prolificidade segundo a ordem do parto 

A prolificidade média observada no período de 1986 a 1991 
foi de 1,65 filhotes por parto (Figura 7), sendo que foi de 
1,27; 1,66; 2,00; 1,90 e 2,30 para primeiro, segundo, terceiro, 
quarto e quinto parto, respectivamente (Tabela IX). 
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TABELA IX. Prolificidade média segundo a ordem do parto em 
cabras Saanen, no período de 1986 a 1991, no 
Estado do Paraná. 

Ordem do parto Número de 
partos 

Número de 
filhotes 

Prolificidade 

1 59 75 1, 27 
2 41 68 1, 66 
3 27 54 2, 00 
4 21 40 1, 90 
5 13 30 2, 30 

TOTAL 161 267 1,65 

Figura 7. Distribuição da prolificidade média por parto, 
segundo a ordem do parto, em cabras Saanen no 
período de 1986 a 1991, no Estado do Paraná. 
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4.1.1.7. Período de gestação segundo a ordem do parto 

0 período médio de gestação observado foi de 152,59 ± 5,60 
dias (n = 121), sendo de 152,09 ± 5 dias; 151,9 ± 6,86 dias; 
151,08 ± 4,66 dias; 154,70 ±5,3 dias; 153,7 ±4,2 dias e 151,33 
± 2,05 dias para primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 
sexta e sétima gestação respectivamente (Tabela X e Figura 8). A 
análise da variância do período de gestação encontra-se na 
Tabela XI. 

TABELA X. Período de gestação (dias) segundo a ordem do parto 
em cabras Saanen, no período de 1986 a 1991, no 
Estado do Paraná. 

Ordem da gestação Período de Número de 
gestação (dias) observações 
média ± desvio 

1 152,09 ± 5,00 27 
2 151,90 ± 6,86 33 
3 151,08 ± 4,66 24 
4 154,70 ± 5,30 18 
5 153,90 ± 4,90 12 
6 154,70 ±4,2 4 
7 151,33 ± 2,05 3 

Total 152,59 ± 5,60 121 

TABELA XI. Análise da variância do período de gestação em 
cabras Saanen, no período de 1986 a 1991, no 
Estado do Paraná. 

Fonte de Grau de Quadrado Valor de F 
variação liberdade médio 

Gestação 26 0, 97 2, 3 ** 
Erro 94 0, 42 

Total 120 

** (P<0.01) significativo 
CV=2,46% 
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Figura 8. Distribuição do 
parto em cabras 
1991, no Estado 

período de gestação médio por 
Saanen, no período de 1986 a 
do Paraná. 

4.1.1.8. Período de gestação segundo o tipo de parto 

0 período de gestação, segundo o tipo de parto, foi de 
152,23 ± 4,69 dias; 152, 55 ± 6,29 dias; 152,72 ± 5,24 dias e 
151,75 ± 5,06 dias para parto de tipo simples, duplo, triplo e 
quádruplo, respectivamente (Tabela XII) . A análise da variância 
do período de gestação segundo o tipo de parto encontra-se na 
Tabela XIII. 
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TABELA XII. Período de gestação segundo o tipo de parto em 
cabras Saanen, no período de 1986 a 1991, no 
Estado do Paraná. 

Tipo de Período de Número de 
parto gestação (dias) observações 

média ± desvio 

simples 152,23 ± 4,69 43 
duplo 152,55 ± 6,29 59 
triplo 152,72 ± 5,24 11 
quádruplo 151,75 ±5,06 4 

TABELA XIII. Análise da variância do período de gestação 
segundo o tipo de parto em cabras Saanen, no 
período de 1986 a 1991, no Estado do Paraná. 

Fonte de Grau de Quadrado Valor de F 
variação liberdade médio 

Tipo de 43 0,51 2,3** 
parto 
Erro 77 0, 22 
Total 120 

** (P<0,01) Significativo 
CV= 2,73% 
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4.1.1.9. Estação de cobertura 

A distribuição percentual das coberturas ocorridas durante 
o período de 1986 a 1991 encontra-se representada nas Figuras 9 
e 10, e na Tabela XIV, sendo que os dados referentes ao ano de 
1985 dizem respeito às inseminações das 17 fêmeas do plantel 
inicial, realizadas na França, onde a estação de cobertura se 
concentra nos meses de outubro e novembro, equivalendo, no 
Brasil, aos meses de março e abril. Observou-se uma freqüência 
maior de coberturas no verão, mesmo naqueles anos em que não foi 
utilizada a sincronização de cio, exceto no ano de 1986, quando 
a maior freqüência ocorreu no inverno, e no ano de 1988, quando 
a maior freqüência foi no outono. 

TABELA XIV. Freqüência de coberturas ocorridas nas diferentes 
estações do ano, segundo o ano, durante o período 
de 1986 a 1991, em cabras Saanen, no Estado do 
Paraná. 

Ano 
1985* 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Estação % % % % % % % 

Verão 6 0 61, 5 40 45, 5 82 92 
Outono 94 27 30 48 48, 8 18 4 
Inverno 0 73 8,5 12 0 0 4 
Primavera 0 0 0 0 5,7 0 0 

* As coberturas do ano de 1985 ocorreram na França, durante os 
meses de agosto e setembro, correspondendo ao final do verão e 
início do outono. 
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Figura 9. Distribuição da estação de cobertura em cabras 
Saanen, no período de 1986 a 1991, no Estado do 
Paraná. 
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Figura 10. Distribuição de coberturas nas diferentes estações 
do ano,era cabras Saanen, no período de 1985 a 1991, 
no Estado do Paraná. 

No ano de 198 6 houve uma concentração das coberturas no 
mês de junho (Figura 11), correspondendo ao inverno. Para o ano 
de 1987 as coberturas se concentraram no mês de fevereiro, 
correspondendo ao final do verão (Figura 12) . No ano de 1988 
houve distribuição das coberturas entre os meses de fevereiro e 
maio (Figura 13), abrangendo o final do verão e o outono. Em 
1989 e 1990, a maior concentração de coberturas ocorreu no mês 
de janeiro (verão), devido à utilização da sincronização de cio, 
para prevenir a falta de leite durante os meses de inverno 
(Figuras 14 e 15) . Para o ano de 1991 a maior freqüência de 
coberturas ocorreu no mês de fevereiro (Figura 16) . Durante o 
período de 1986 a 1991 não se observou sazonalidade marcante no 
comportamento sexual dos machos, que apresentaram libido durante 
todo ano, sem influências da estação. À avaliação laboratorial, 
realizada nos meses de outubro e novembro, nos anos de 1988 a 
1991, o sêmen apresentava bom índice de espermatozóides viáveis. 
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Figura 11. Distribuição do período de cobertura em cabras 
Saanen, durante o ano de 1986, no Estado do Paraná, 
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Figura 12. Distribuição do período de cobertura em cabras 
Saanen, durante o ano de 1987, no Estado do Paraná. 
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Figura 13. Distribuição do período de cobertura era cabras 
Saanen, durante o ano de 1988, no Estado do Paraná, 
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Figura 14. Distribuição do período de cobertura era cabras 
Saanen durante o ano de 1989, no Estado do Paraná. 



30 t 

25 

2 0 •• 

Coberturas (9$ 15 

IO •• 

6 •• 

28 

0 lE^i 1 1 1 1 1 1 1 
jan fev mar at* mai jir> jul ago sei out nov dez 

Meses 

Figura 15. Distribuição do período de cobertura em cabras 
Saanen, durante o ano de 1990, no Estado do Paraná. 
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Figura 16. Distribuição do período de cobertura em cabras 
Saanen durante o ano de 1991, no Estado do Paraná. 
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4.1.1.10. Distribuiç~o de partos por estaçâo do ano 

No periodo de 1986 a 1991, os partos se concentraram 

durante o inverno (64,2%), em função das coberturas ocorridas no 

verâo (Tabela XIV). No verIa ocorreram 7,4% dos partos, no 

outono 9,1%, e, na primavera, cerca de 19,3% (Tabela XV e 

Figuras 17). 

Tabela XV. Distribuição da freqüência de partos por estaçAo do 
ano em cabras Saanen, no período de 1986 a 1991, no 
Estado do Paraná. 

Estação do ano Número 

Verão 
Outono 
Inverno 
Primavera 

de partos 

13 
16 

113 
34 

19% 

% 

7,4 
9,1 

64,2 
19,3 

.v~ 

C outono 
_inverno 
C prirravara 

Figura 17. Distribuição dos partos segundo a estação do ano, 
em cabras Saanen, no per1odo de 1986 a 1991, 
no Estado do Paraná. 
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4.1.2. CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS 

4.1.2.1. Peso ao nascimento 

A média de peso observada ao nascimento dos filhotes, 
durante o período de 1936 a 1991, foi de 3,33 ± 0,82 Kg e 3,07 ± 
0,67 Kg para machos e fêmeas, respectivamente (Tabela XVI). O 
peso máximo observado foi 5,0 Kg e o mínimo, considerado viável, 
1,50 Kg, ambos observados em machos. 

TABELA XVI. Peso médio da raça Saanen ao nascimento, 
no período de 1986 a 1991, no Estado do Paraná, 

Sexo Peso (Kg) 
média ± 
desvio 

Número de 
filhotes 

Macho 
Fêmea 

3,33 ± 0,82 
3, 07 ± 0,67 

77 
117 

30, 0 
70, 0 

4.1.2.2. Peso ao nascimento, segundo o sexo do filhote 

Durante o período analisado, observou-se que o peso médio 
dos filhotes ao nascimento, variou com a ordem do parto, e 
conseqüentemente, com a idade da mãe. O peso encontrado foi de 
2,97 ± 0,72 Kg, 3,11 ± 0,77 Kg, 3,14 ± 0,71 Kg, 3,08 ± 0,72 Kg e 
3,16 ± 0,91 Kg para primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto 
parto, respectivamente (Tabela XVII e Figura 18) . O maior peso, 
portanto, foi observado nos filhotes nascidos no quinto parto, 
quando a idade materna era de 1.583,57 ± 160,9 dias 
(aproximadamente 4,5 anos) (Tabela V). 



TABELA XVII. Peso médio da raça Saanen ao nascimento, 
segundo a ordem do parto, no per iodo 
de 1986 a 1991, no Estado do Paraná. 

Ordem do Peso (kgl Número de % 
parto média ± filhotes 

desvio 
1 2,97 ± 0,72 55 25,14 
2 3,11 ± 0,77 61 27,85 
3 3,14 ± 0,71 51 23,28 
4 3,08 ± ° 7') , ,~ 24 10,95 
5 3,16 ± 0,91 28 12,78 

3.2 
3.16 

3.15 

3.1 

3.05 
Peso(Kg) 

3 

2.95 

2.9 

2.85 
1 2 3 4 5 X 

adernO:> Parto 

Figura 18. Distribuição do peso médio (k:g) da raça Saanen 
ao nascimento, segundo a ordem do parto, 

. no período de 1986 a 1991, no Estado do Paraná. 
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4.1.2.3. Peso ao nascimento, segundo a estação do ano 

Nas diferentes estações do ano encontraram-se 05 seguintes 

pesos ao nascimento: 2,63 ± 0,55 Kg, 2,86 ± 0,44 Kg, 3,15 ± 0,76 

Kg e 3,14 ± 0,90 Kg para o verãc" o outono, o inverno e a 

primavera, respectivamente (Tabela XVIII e Figura 19). 

TABELA XVIII. 

Estação 

Verão 
Outono 
Inverno 
Primavera 

3.2 

3.1 

3 

2.9 

( )
2.8 

Peso Kg 
2.7 2.63 

2.6 

2.6 

2.4 

2.3 

Peso médio da raça Saanen l aonascimento l 

segundo a estação do ano, no periodo de 
1986 a 1991, no Estado do Paraná. 

Peso (K,]) Número de % 
média ± filhotes 
desvio 

2,63 ± 0,55 13 5,2 
2,86 ± 0,44 14 5,6 
3,15 ± 0,76 182 72,8 
3 / 14 ± 0,90 41 16,4 

3.15 3.14 

2.86 

outono imemo 
Estação do ano 

Figura 19. Distribuição do peso médio (Kg) da raça 
Saanen, segundo a estação de nascimento, no 
periodo de 1986 a 1991, no Estado do Paraná. 
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4.1.2.4. Peso ao nascimento, segundo o tipo de parto 

O peso médio de filhotes ao nascimento variou com o tipo 
de parto, sendo que os de parto simples foram mais pesados. 
Observou-se o peso de 3,44 ± 0,68 Kg, 3,11 ± 0,72 Kg, 2,69 ± 
0,72 Kg e 2,06 ± 0,27 Kg para partos tipo simples, duplo, triplo 
e quádruplo, respectivamente (Tabela XIX e Figura 20). 

TABELA XIX. Peso médio da raça Saanen, ao nascimento, 
segundo o tipo de parto, no período de 
1986 a 1991, no Estado do Paraná. 

Tipo de parto Peso 
média ± 

(Kg) 
desvio 

Número de filhotes 

Simples 3,44 ± 0, 68 65 
Duplo 3,11 ± 0, 72 141 
Triplo 2, 69 ± 0, 72 30 

Quádruplo 2,06 ± 0, 27 16 

T ipo de Parto 

Figura 20. Distribuição do peso (Kg) da raça Saanen, 
ao nascimento, segundo o tipo de parto, no 
período de 1986 a 1991, no Estado do Paraná. 



61 

4.1.2.5. Peso ao desmame segundo a estação de nascimento 

Os filhotes nascidos no outono apresentaram maior peso ao 
nascimento e ao desmame, ocorrido aos 90 dias de idade (3,55 ± 
0,69 Kg e 13,45 ± 0,69 Kg, respectivamente) (Tabela XX). 

4.1.2.6. Peso ao desmame segundo o tipo de parto 

os rilhotes provenientes ae partos simpies, no ano ae 
1987, apresentaram maior peso ao desmame (13,16 ± 2,26 Kg), em 
relação aos provenientes de partos duplos (12,73 ± 1,19 Kg) 
(representados na Tabela XX e Figura 21). 

TABELA XX. Peso corporal da raça Saanen, do nascimento 
ao desmame, em relação à estação do ano e 
ao tipo de parto, no ano de 1987, no 
Estado do Paraná. 

Fatores Número de Peso ao Ganho Ganho Peso ao 
filhotes nascimento pré- diário desmame 

(Kg) desmame pré- (Kg) 
média±SE (Kg) desmame média!SE 
(CV%) medialSE 

ÍCV%) 
(Kg) 

mêdia±SE 
(CV%) 

(CV%) 

População 57 3,Q5±0,78 10,02±2,02 0,12±Q,08 13,0512,14 
(25,57%) (20,15%) (66,6%) (16,39%) 

ESTAÇÃO 
Verão 2 2,33±0,32 9,67±0,23 0,11*0,00 11,95±0,05 

(13,73%) (23,8%) (0%) (0,41%) 
Outono 4 3,55±0,69 10,03±0,22 0,11±0 13,45±0,69 

(19,43%) (21,93%) (0%) (5,1%) 
Inverno 40 3,10±0,66 10,00±2 ,17 0,11±0,03 13,11±2,24 

(21,12%) (21,7%) f n -7 o t ( i 1 , i 1 -i 1 (17%) 
Primavera 11 2,83±0,98 10,20±1,82 0,11±0,02 13,03±2,14 

(34,6%) (17,84%) (18,18%) (16,42%) 
TIPO DE 
PARTO 
Simples 47 3,10*0,69 10,05±2,10 0, 11±0,02 13,16±2,26 Simples (22,251) (20,89%) (18,18%) (12,17%) 
Duplo 10 2,72±0,99 9,91±1,37 0,11±0,02 12,73±1,19 Duplo (36,39%) (13,82%) (18,18%) (9,89%) 

SE = Desvio Padrão CV% = Coeficiente de Variação 
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nascimento desmame 
Tipo de Parto 

B sjrrpJes 
D dufilo 

Figura 21. Distribuição do peso (Kg) da raça Saanen 
ao nascimento e ao desmame, segundo o tipo de 
parto, no ano de 1987, no Estado do Paraná. 

4.1.2.7. Peso ao desmame segundo o sexo do filhote 

O peso médio ao desmame, no ano de 1987, ocorrido aos 90 
dias, foi de 13,05 ± 2,14 Kg (Tabela XXI), sendo para os machos 
13,47 ± 1,64 Kg e para as fêmeas, 12,82 ± 2,36 Kg, com um ganho 
médio diário de 110 gramas, para ambos. O peso máximo observado 
ao desmame para machos e fêmeas foi 17,5 Kg e 15,0 Kg, 
respectivamente, com um ganho diário de 160 e 150 gramas, 
respectivamente. 

4.1.2.8. Interação entre tipo de parto e sexo do filhote no 
peso ao desmame 

Observou-se que os filhotes machos provenientes de partos 
simples, no ano de 1987, apresentaram maior peso ao desmame, 
sendo esse peso de 13,56 ± 1,76 Kg (Tabela XXI). 
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TABELA XXI. Peso corporal da raça Saanen, do nascimento 
ao desmame, era relação ao sexo e interação 
entre tipo de parto e sexo dos filhotes, 
no ano de 1987, no Estado do Paraná. 

Fatores Número de Peso ao Ganho Ganho Peso ao 
filhotes nascimento pré- diário de smame 

(Kg) d es mame pré- (Kg) 
médiaiSE (Kg) desmame média±SE 
(CV%) média ±SE (Kg) (CV%) 

(CV%) raédia±Sü 
(CV%) 

População 57 3,0510,78 10,02±2,02 0,1210,08 13,05+2,14 População 
(25,57%) (20,15%) (66,6%) (16,39%) 

SEXO 
Macho 24 3,0610,90 10,3911, 4 4 0,1110,02 13,4711,64 

(29,41%) (13,86%) (18,18%) (12,17%) 
Fêmea 33 3,0510,66 9,7712,27 0,1110,02 12,8212,36 

(21,63%) (23,23%) (18,18%) (18,4%) 
SEXO X 
TIPO 
Macho/ 20 3,33±0,7 0 10,2611,52 0,1110,02 13,5611,76 
simples (21,02) (14,8%) (18,18%) (12,97%) 
Fêmea/ 27 2,9310,63 9,9112,43 0,1310,11 12,8312,53 
simples (21,5%) (24,52%) (64,6%) (19,7%) 
Macho/ 4 1,71±0,17 11,1110,61 0,1210,01 12,7610,76 
duplo ! 9,94%) (5,4 9%) (83,00%) (6,00%) 
Fêmea/ 6 3,bÜlO,51 9,0711,29 0,1010,04 12,6711,5 
duplo (14,16%) (14,2%) (40,00%) (11,80%) 

SE = Desvio Padrão CV% = Coeficiente de Variação 

4.1.2.9. Produção leiteira 

4.1.2.9.1. Período de lactação segundo a ordem da lactação 

0 período médio de lactação variou conforme a ordem da 
lactação, sendo de 273,27 ± 92,84 dias, 250,63 ± 108,47 dias, 
278,34 ± 108,22 dias, 226,9 ± 76,4 dias e 218,00 ± 75, 64 dias 
para primeira, segunda, terceira, quarta e quinta lactações, 
respectivamente, com uma média de 258,6 ± 99,4 dias (Tabela XXII 
e Figura 22) . 
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TABELA XXII. Período médio de lactação segundo a ordem da 
lactação em cabras Saanen, de 1986 a 1991, no 
Estado do Paraná. 

Ordem da lactação Período (dias) Número de 
média ± desvio observações 

1 273,27 ± CO
 

CD
 

Ji
 33 

2 250,63 ± 108,47 27 
3 278,34 ± 108,22 23 
4 226, 90 ± 76, 40 12 
5 218,00 ± 75, 64 6 

Total 2 58,60 ± 99, 40 102 

Ordem da lactação 

Figura 22. Distribuição do período de lactação (dias), segundo 
a ordem da lactação, em cabras Saanen, no período 
de 1986 a 1991, no Estado do Paraná. 
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4.1.2.9.2. Produção leiteira segundo a ordem da lactação 

Foram computados os dados das fêmeas cujo período de 
lactação foi maior que 100 dias. A produção média por cabra foi 
de 1,65 Kg/dia e a produção máxima em 360 dias de lactação, foi 
de 1.040, 00 Kg, com uma média de 2,88 Kg/dia. Aproximadamente 
17,0% das cabras produziram acima de 600,00 Kg de leite por 
lactação, numa média de 808,49 Kg, para um período médio de 
354,70 dias, sendo a média diária de 2,28 Kg. Dessas lactações, 
53,0% foram de terceira ordem e 47,0% ocorreram no ano de 1SS7, 
A produção ficou assim distribuída: 330,00 ± 185,56 Kg, 411,97 ± 
249,00 Kg, 583,50 ± 232,20 Kg, 406,97 ± 188,90 Kg e 467,00 ± 
138,00 Kg para primeira, segunda, terceira, quarta e quinta 
lactações, respectivamente, com média geral de 426,40 Kg (Tabela 
XXIII e Figuras 23 e 24). 

TABELA XXIII. Produção leiteira de cabras Saanen, segundo a 
ordem da lactação, no período de 1986 a 1991, 
no Estado do Paraná. 

Ordem da lactação Produção leiteira Número de 
(Kg) Lactações 

média ± desvio 

1 330,00 ± 185,56 33 
2 411,97 + 249,00 27 
3 583,50 ± 232,20 23 
4 406, 97 + 188,90 12 
5 467,00 ± 138,00 6 

Total 426,40 ± 232,00 120 
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l a c t a ç ã o 
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Figura 23. Distribuição média da produção leiteira (Kg) segundo 
a ordem da lactação, em cabras Saanen, no período de 
1986 a 1991, no Estado do Paraná. 

Figura 24 
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5 0 0 --
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Produção - n f ) 
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T 300 

- 250 

1 2 3 4 5 média 
Ordem da lactação 

Produção leiteira (Kg) em cabras Saanen, segundo a ordem 
da lactação e o período de lactação (dias), no período de 
1986 a 1991, no Estado do Paraná. 
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4.1.2.9.3. Produção leiteira semanal 

A curva semanal de lactação foi avaliada até a 15" semana, 
mostrando pique de produção na quinta e oitava semanas para a 
primeira lactação; na terceira, sexta e nona semanas para a 
segunda lactação; na quarta e sexta semanas, com decréscimo e 
posterior aumento na nona e décima semanas, na terceira 
lactação, e pique na quarta e nona semanas, com decréscimo 
gradativo até a décima-quarta semana, na quarta lactação (Tabela 
XXIV e Figuras 25 e 2 6). 

TABELA XXIV Produção leiteira semanal de cabras Saanen, 
segundo a ordem da lactação, no período de 
1986 a 1989, no Estado do Paraná. 

# 1 2 3 4 5 6 

Semana* 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 5 7 8 8 9 8 7 8 7 7 7 6 6 6 5 
2 11 14 15 14 13 15 14 13 13 12 12 12 12 12 10 
3 14 18 18 20 20 19 18 18 19 18 18 17 16 15 15 
4 10 11 12 15 15 16 13 13 14 14 11 10 10 9 9 

# Ordem da Lactação: primeira, segunda, terceira, quarta. 
* Produção em Kg. 
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[3 segunda 
B terceira 
• quarta 

Figura 25. Produção leiteira semanal (kg) em cabras Saanen, 
segundo a ordem da lactação, no periodo de 19S6 
a 1989, no Estado do Paraná. 

1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 

S e m a n a s de L a c t a ç ã o 

- • - p r i m e i r a - m - s e g u n d a te rce i ra - X - q u a r t a 

Figura 26. Curvas de lactação semanais de cabras Saanen, 
segundo a ordem da lactação, no periodo de 198 6 
a 1989, no Estado do Paraná. 



69 

4.1.2.9.4. Produção leiteira segundo a estação do parto 

A avaliação da primeira lactação, segundo a estação do ano 
em que ocorreu o parto, apresentou o seguinte resultado: 217,71 
Kg (n = 10); 184,37 Kg (n = 8); 293,15 Kg (n = 24) e 292,62 Kg 
(n = 8), respectivamente para verão, outono, inverno e primavera 
(Figura 27). 

P r o d u ç ã o 
(Kg) 

300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 

verão o u t o n o inverno prim avéra 

E s t a ç ã o 

Figura 27. Produção leiteira (Kg) de cabras Saanen, na primeira 
lactação, segundo a estação do parto, no período de 
1986 a 1989, no Estado do Paraná. 
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4.2. PARÂMETRO GENOTÍPICO 

4.2.1. Herdabílidade 

Foram estimados os valores de herdabilidade para peso ao 
nascimento e para produção leiteira na primeira lactação. 

4.2.1.1. Peso ao nascimento 

A estimativa da herdabilidade. utilizando-se os valores 
fenotipicos dos progenitores e das progénies (regressão intra 
macho da progénie sobre a fêmea), teve como resultado 0,55 ± 
0,16 , e pela utilização dos valores fenotipicos de grupos de 
progénies de meios-irmãos (correlação intra classe), um valor de 
0,51 ± 0,29 (Tabela XXV). 

TABELA XXV. Análise da Variância da estimativa da herdabilidade, 
pela correlação intra classe da progénie de meios-
irmãos, para peso ao nascimento de filhotes da raça 
Saanen, no Estado do Paraná. 

Fonte de 
Variação 

Grau de 
liberdade 

Quadrados 
Médios 
(SQ/GL) 

E(Q.M) 

Entre pais 
Dentro das 
progénies 
de país 

12 
186 

1, 480 
0, 486 

0, 070 
0, 486 

Total 198 

4 x a 
h2 = 

SG 4 x 0, 07 
= 0, 51 

o, 55 
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4.2.1.2. Produção leiteira na primeira lactação 

A estimativa da herdabilidade, utilizando-se os valores 
fenotipicos dos progenitores e das progénies (regressão entre 
mães e filhas) apresentou o valor 0,97 ± 0,58. Pela correlação 
intra classe de grupos de progénies de meios-irmãos, encontrou-
se o valor 1,48 (Tabela XXVI) e, pelo método de Lush, método 
empírico para poucos dados que utiliza a aproximação da 
regressão rlina-mae, o valor roi o,83. 

Tabela XXVI. Análise da Variância da estimativa da 
herdabilidade, pela correlação intra classe da 
progénie de meios-irmãos, para produção leiteira 
na primeira lactação, em cabras Saanen, no 
Estado do Paraná. 

Fonte de Grau de Quadrados E(Q.M) 
Variação liberdade Médios 

(SQ/GL) 

Entre pais 6 10. 432, 71 7 , .971, 87 

Dentro das 
progénies 14 13. 573, 74 13 . . 573, 74 
de pais 

Total 20 

4 x a 2
G 4 x 7.971, 87 

h2 = = = 1, 48 

o 2
t 21.545,61 
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4.3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE CABRAS SAANEN 

Vinte e três fêmeas foram submetidas à avaliação das 
características morfológicas, por ocasião da vistoria para o 
Serviço de Registro Genealógico. As médias fenotípicas para 
perímetro torácico, perímetro abdominal, comprimento do corpo, 
altura da cernelha e altura da anca foram, respectivamente, de 
87,0 ±6,5 cm, 95,7 ± 20,9 cm, 78,5 ±4,3 cm, 70,6 ± 3,9 cm e 
73,4 ± 3,4 cm (Tabela XXVI). Naquela ocasião, os animais já 
haviam tido primeiro parto, e sua idade era de 18 meses. 

TABELA XXVI. Dados biométricos de 23 cabras Saanen, aos 
18 meses de idade, no Estado do Paraná. 

Característica Medida (cm) 
média ± desvio 

Perímetro torácico 87, 0 + 6, 5 
Perímetro abdominal 95, 0 + 20, 9 
Comprimento do corpo 78, 0 ± 4, 3 
Altura da cernelha 70, 6 + 3, 9 
Altura da anca 73, 4 ± 3, 4 
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V. DISCUSSÃO 

5.1. PARÂMETROS FENOTÍPICOS 

5.1.1. Características Reprodutivas 

5.1.1.1. Idade ao primeiro parto 

A idade média encontrada ao primeiro parto foi de 499,53 ± 
138,50 dias, o que está dentro do intervalo de 365 a 603 dias 
citado por EPSTEIN & HERZ apud DEVENDRA & BURNS (1983), TRALDI 
(1986), WILKINSON & STARK (1987), BARBIERI & GIRÃO (1989), e 
SMITH (1991). Apesar de estar dentro dos intervalos relatados 
pelos autores, a idade ao primeiro parto, para alguns animais, 
foi um pouco mais alta, ultrapassando em 34 dias os valores 
citados. 0 fato de tais fêmeas apresentarem este período maior 
para atingir a puberdade zootécnica se deve, provavelmente, à 
qualidade de sua alimentação, já que houve deficiência no manejo 
das pastagens, no decorrer do período. Esta hipótese é 
consubstanciada pelas afirmações de LEMOS (1988), de que há 
interferência da qualidade da alimentação e de critérios de 
seleção durante o crescimento, na redução da idade ao primeiro 
parto, e portanto, no aumento da eficiência reprodutiva. 

5.1.1.2. Intervalo entre partos 

O intervalo médio observado entre os partos, de 375,60 ± 
141,77 dias, está dentro do intervalo citado por BARBIERI & 
GIRÃO (1989), referente a pesquisa realizada no Brasil, e que é 
de 246 a 426 dias. Tal intervalo também está próximo aos citados 
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por outros autores que trabalharam com a mesma raça na Venezuela 
(STAGNARO apud DEVENDRA & BURNS, 1983), na região Sudeste do 
Brasil (BENTO, 1987), em Cuba (CARMENATI, 1977) ou com outras 
raças, na índia (GOGOI, 1988). 0 fato de se observar um 
intervalo com grande desvio padrão se deve, provavelmente, às 
mudanças de manejo ocorridas durante o período analisado, uma 
vez que estas influem diretamente no intervalo entre partos, 
concordando com BARBIERI & GIRÃO (1989). 

5.1.1.3. Relação entre tipo de parto e ordem do parto 

A ocorrência de partos gemelares, duplos ou triplos, 
mostra maior frequência a partir do terceiro parto. Esta 
observação está de acordo com as citações de MONTALDO et al. 
(1987) e AMOAH & GELAYE (1990), segundo as quais o tipo de 
parto está relacionado à idade da mãe e à ordem do parto. A 
incidência de 44,5% de partos duplos, observada neste trabalho, 
está próxima da citação de CIFFONI & HUAROTO ROSA PEREZ (1992), 
que relatara 46,0%, em caprinos da raça Saanen, no Paraná. 

5.1.1.4. Prolificidade 

A prolificidade média observada, de 1,65 filhotes por 
parto, esteve acima dos valores encontrados por autores como 
ANDRADE (1983) e CANCIO (1992), que trabalharam com a mesma raça 
na região Nordeste, onde a prolificidade média foi de 1,58 e 
1,53 filhotes por parto, respectivamente. Na mesma região, 
BELLAVER et al. (1980) encontraram índices variando de 1,4 a 
1,6, para diversas raças, e LIMA (1988) encontrou índice de 1,38 
filhotes por parto para cabras sem raça definida (SRD). Tais 
valores são explicáveis pela afirmação de ACHARYA (1992), de que 
a prolificidade está fortemente ligada à disponibilidade de 
alimentos. Esta seria a razão para os baixos índices observados 
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na região Nordeste, em comparação àqueles do grupo estudado no 
Paraná. 

Na França, CHENOST & GEOFFROY apud DEVENDRA & BURNS (1983) 
citam 1,8 filhotes por parto, valor próximo aos observados a 
partir da terceira gestação, no rebanho analisado. 

0 valor de 1,27 filhotes por parto, observado na primeira 
ordem, concorda com os relatos de autores como SMITH (1991) e 
ACHARYA (1992), segundo os quais as fêmeas priraíparas 
normalmente têm partos simples. 

5.1.1.5. Estação de cobertura 

A análise da estação de cobertura, para os anos de 1986 a 
1988, mostra uma distribuição não tão estacionai quanto a citada 
por SMITH (1980) e TRALDI (1986), para a região de clima 
temperado. Concorda, porém, com o padrão de estacionalidade 
citado por TRALDI (1986) para a região Centro-Sul do Brasil, uma 
vez que, nos três anos citados, os animais apresentaram ciclo 
reprodutivo durante o inverno. A alta incidência de coberturas 
durante o inverno de 1986 é provavelmente devida ao fato de que 
os animais se encontravam em fase de adaptação ao clima sub-
tropical, pois tal observação não ocorreria se estivessem no 
local de origem, onde o comportamento reprodutivo seria do tipo 
poliéstrico estacionai, conforme as citações de SMITH (1980) e 
TRALDI (1986). 

Não se observou ocorrência de interrupção da atividade 
reprodutiva mediada por estresse psicológico, ao contrário do 
citado por EVANS & MAXWELL (1990), uma vez que ocorreram 
coberturas no mês de dezembro de 1985, três dias após a chegada 
dos animais às novas instalações, situação que, teoricamente, 
seria estressante. 

Os resultados encontrados na presente pesquisa, onde 
verificou-se maior incidência no mês de fevereiro, nos anos de 
1987, 1988 e 1991, com as frequências 61,0% , 27,0% e 92,0% 
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respectivamente, são discordantes dos apresentados por TRALDI 
(1986), que cita, para a região Centro-Sul, maior incidência de 
coberturas (68,5%) no mês de março. 

Para os anos de 1989 e 1990, a utilização de sincronização 
de cio, com o mesmo objetivo, citado por TRALDI (1986), 
WILKINSON & STARK (1987), VALLE et ai. (1988), HAIBEL (1990) e 
YAMADA (1992), de produção leiteira na entre-safra, fez com que 
a maior incidência de coberturas ocorresse no mês de janeiro. 

A maior ocorrência de partos (64,2%) foi observada no 
inverno, em função da maior incidência de coberturas nos 
períodos supracitados, sendo que esses dados são compatíveis com 
os citados por TRALDI (1986), para a região Centro-Sul. 

5.1.1.6. Período de Gestação 

O período médio de gestação foi de 152, 59 ± 5,60 dias, 
valor que se encontra próximo aos valores de 151,3 dias citados 
para a Europa por ASDELL apud MEDEIROS et al. (1987), e para a 
região Sudeste, onde MEDEIROS et al. (1987), BENTO (1987) e 
TRALDI & ALBUQUERQUE (1988c) citam valores entre 148,75 dias e 
150,5 dias. Já na região Nordeste, autores como ANDRADE (1983), 
RODRIGUES & NERY (1986), BARBIERI et al. (1990a) e PANT et al. 
(1985) citam períodos de gestação mais curtos, entre 145,1 e 
149,2 dias. 

Com base na citação de ASDELL apud MEDEIROS et al. 
(1987), de que, na Europa, as gestações iniciadas em agosto 
(verão), com maior disponibilidade de alimentação, têm duração 
mais longa, é possível supor que o período de gestação mais 
longo observado na região Sul, esteja também relacionado à 
nutrição dos animais, conforme citação de LIMA (1988), uma vez 
que a disponibilidade de alimentos nessa região parece ser 
melhor do que a existente na região Nordeste. 

Pelos resultados encontrados nas diferentes gestações, 
observa-se o efeito significativo da idade da mãe sobre o 
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período de gestação, concordando com MEDEIROS et-ai. (1987), que 
afirmam que as fêmeas com dois e três anos de idade apresentam 
menor período de gestação, quando comparadas com as de quatro e 
cinco anos. 

Em relação ao tipo de parto, encontrou-se, assim como 
RODRIGUES apud BARBIERI & GIRÃO (1989), efeito significativo 
sobre a duração da gestação, discordando de RODRIGUES & NERY 
(1986) e BARBIERI et al. (1990a), que relatam não haver efeito 
significativo do tipo de parto sobre a duração do período de 
gestação. 

Na região Sudeste, MEDEIROS et al. (1987) e BENTO (1987), 
encontraram períodos mais longos para gestações simples (150,5 
dias), discordando dos resultados encontrados nesta pequisa, que 
foram de 152,23 dias, significativamente menores do que os 
encontrados para gestações duplas. Os valores encontrados também 
discordam dos relatados por MONTALDO et al. (1986) e RODRIGUES 
apud BARBIERI & GIRÃO (1989), que encontraram períodos mais 
longos para as gestações simples e duplas, em relação às 
triplas, concordando, porém, com SMITH (1991), que cita haver 
pequena ou nenhuma tendência ao nascimento precoce, quando os 
fetos são múltiplos. 

Ainda em relação ao período de gestação, MEDEIROS et al. 
(1987) relatam que existe influência da idade da cabra sobre 
este período, sendo que as de dois e três anos tiveram gestações 
mais curtas do que as de quatro e cinco anos (150,0 ± 1 , 0 , 
150,0 ± 0,5 e 151,0 ± 0,5 , 152,0 ± 0, 5 djasrespectivamente) . 
Nesta pesquisa foi obtido resultado semelhante ao citado, uma 
vez que observaram-se fêmeas com aproximadamente quatro anos, 
apresentando períodos de gestação mais longos (± 154,7 dias). 

Os casos de pseudogestação, ou hidrometra, encontrados 
durante o período, apresentaram menor incidência dos que os 
observados por MIALOT et al. (1991) e DUQUESNEL apud CIFFONI & 
BROSKO-ROSA (1992), na França, e CIFFONI & BROSKO-ROSA (1992), 
no Paraná. Observou-se, porém, comportamento semelhante, pois o 
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problema foi observado após coberturas ocorridas fora da estação 
reprodutiva. 

5.1.2. Características produtivas 

5.1.2.1. Peso ao nascimento 

A média de peso ao nascimento observada nesta pesquisa foi 
de 3,33 ± 0,82 Kg, para machos, e 3,07 ± 0,67 Kg, para fêmeas, 
valores próximos aos citados por DEVENDRA & BURNS (1983) para 
Israel, Malásia e índia, e por TRALDI (1987) para a região 
Sudeste, que foram de 3,55 ± 0,76 Kg, e superiores aos 
encontrados na região Nordeste, por ANDRADE (1983), que observou 
2,56 Kg e 2,24 kg, para machos e fêmeas, respectivamente, e no 
México, por HERRERA et al. (1987), para a mesma raça. Os 
valores observados nos anos em que se utilizou a sincronização 
do cio, não são significativamente mais baixos, e mostram-se 
superiores aos citados por NUNES & LIMA (1986), que encontraram 
média de 2,00 Kg para peso ao nascimento, quando empregaram a 
mesma metodologia. 

Coincidindo com os relatos de SETIADI (1988), encontrou-se 
um peso diferenciado dos filhotes ao nascimento, conforme a 
idade da mãe, sendo que no primeiro parto, quando a fêmea 
apresentava aproximadamente 1,5 anos de idade, o peso do filhote 
foi de 2,97 ± 0,72 Kg, e no quinto parto, quando as fêmeas 
estavam com aproximadamente 4,5 anos de idade, o peso foi de 
3,16 ± 0, 91 Kg. 

0 peso mínimo considerado viável, de 1,50 Kg, foi menor do 
que o observado por TRALDI (1987), que relatou peso de 1,85 Kg. 

RODRIGUES et al. (1986b) encontraram, para a raça leiteira 
Parda-Alpina, peso de 2,70 Kg ao nascimento, sendo que os machos 
superaram as fêmeas em 0,18 Kg, o mesmo ocorrendo com os 



79 

filhotes da raça Saanen da presente pesquisa, em que os machos 
apresentaram 0,26 ± 0,15 Kg a mais do que as fêmeas. 

5.1.2.2. Peso ao desmame 

0 peso médio observado ao desmame, durante o ano de 1987, 
de 13,05 ± 2,14 Kg, encontra-se abaixo do intervalo de 14,94 Kg 
e 19,82 Kg, citado por MOUCHREK & MOULIN (1989) e TRALDI & 
ALBUQUERQUE (1988b). Está também abaixo do observado por 
MEDEIROS et al. (1992), para animais da raça Anglo-nubiana, 
considerada de dupla aptidão. O peso ao desmame foi superior 
somente ao relatado por RODRIGUES et al. (1986bc), para animais 
da raça Parda Alpina, também de aptidão leiteira, e semelhante à 
raça Saanen, criados na região Nordeste do Brasil. 

O ganho diário de peso, de 120 ± 8 gramas, está aquém do 
observado por TRALDI & ALBUQUERQUE (1988b), que foi de 140 ± 40 
gramas. 

A recomendação de SILVA & SILVA (1983), para que o desmame 
ocorra a partir de 10 dias de idade, difere da de outros 
autores, como WILKINSON & STARK (1987) e MOUCHREK & MOULIN 
(1989), cuja recomendação está entre 32 e 90 dias, uma vez que 
aos 10 dias de idade, ainda não existe consumo regular de 
alimentos, nem tampouco desenvolvimento adequado do rúmem, e os 
animais apresentam baixo peso, inferior aos 10,00 Kg 
recomendados por MOUCHREK & MOULIN (1989), interferindo na 
sobrevivência e crescimento. 

5.1.2.3. Produção leiteira 

A média de 426,40 ± 232,00 Kg/lactação, para o período 
médio de 258, 60 ± 99,4 dias, foi superior à observada, para a 
mesma raça, por SHELTON (1978), JIABI (1987) e BARBIERI et al. 
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(1990b), na Venezuela, China e Nordeste do Brasil, 
respectivamente. 

Na região serrana do Rio de Janeiro, onde a temperatura 
média anual é de 17,8°C, CORDEIRO (1992) cita uma produção média 
de 950,00 Kg, para 305 dias de lactação, próxima à relatada em 
regiões de clima temperado, e próxima à observada em 17,0% das 
fêmeas do plantel estudado, que apresentaram 808,00 Kg para 354 
dias de lactação. 

Na terceira ordem de lactação, quando as fêmeas 
apresentavam aproximadamente três anos de idade, observou-se a 
maior produção leiteira, em concordância as citações de JULIO 
(1988) e CHEVRIX (1990). O fato da idade da cabra ter 
influenciado a produção leiteira concorda com o exposto por 
SULLIVAN et al. (1987) e BARBIERI et ai. (1990), discordando, 
porém, de ALENCAR (1988), que não observou o mesmo efeito na 
produção leiteira de vacas. 

Observou-se que para as fêmeas era primeira lactação, a 
produção leiteira esteve em torno de 56,0% da produção 
considerada máxima, ocorrida na terceira lactação, percentagem 
inferior à relatada por WILKINSON & STARK (1989), que é de 
70,0%. 

HERRERA GARCIA et al., WILKINSON & STARK (1989) e SUBIRES 
(1989) relatam rendimentos máximos entre a terceira e a quarta 
lactações, resultado diferente do observado nesta pesquisa, uma 
vez que, na quarta lactação, verificou-se uma queda de 
aproximadamente 30,0% da produção, em relação à terceira 
lactação. Observou-se também que entre a quarta e quinta 
lactações, ocorreu um aumento de 15,0% na produção. 

A curva semanal de lactação foi avaliada até a 15a semana, 
sendo que, na primeira lactação, foi observado pique de produção 
na quinta semana após o parto. Tal comportamento é semelhante ao 
observado por GIPSON & GROSSMAN (1988), que verificaram pique de 
produção mais tardio para a primeira lactação, em relação às 
subseqüentes. 
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Os autores consultados referem-se à ocorrência dos piques 
de produção em diversos estágios da curva de lactação, conforme 
citado a seguir: 
- DODOUET (1982) - segunda e terceira semanas após o parto; 
- BARBIERI et al. (1990) - terceira semana após o parto; 
- HERRERA GARCIA et al. (1985) - quarta semana após o parto; 
- REX & SABATER (1987) - terceira e quinta semanas após o parto; 
- RODRIGUEZ et al. (1988) - oitava semana após o parto; 
- NUNES & LIMA (1986) - entre terceira e quarta semanas, e 
décima e décima-primeira semanas após o parto; 
- GONZALEZ et al. (1988) - quinta e sexta semanas, e décima e 
décima-primeira semanas após o parto. 

Segundo DEVENDRA apud RODRIGUEZ et al. (1988) e NAPOLEONE 
& GILLET (1990), todos os intervalos citados são considerados 
normais para a espécie caprina, havendo variação de acordo com 
as diferenças geográficas e de manejo alimentar. 

Os períodos de lactação variaram conforme a ordem da 
lactação, sendo observado resultado semelhante ao relatado por 
MAVROGENIS & PAPACHRISTOFOROV (1990), pois as lactações de 
terceira ordem foram as mais longas. 

À avaliação da primeira lactação segundo a estação do ano, 
as maiores produções foram referentes às lactações iniciadas no 
inverno e primavera, provavelmente em função de melhoria no 
manejo alimentar durante o período de inverno e primavera, e 
durante os subseqüentes meses de verão. Este resultado é 
semelhante ao observado por SULLIVAN & ALLEN (1988), que 
verificaram maior produção no inverno, e concorda com o relatado 
por BARBIERI et al. (1990b) na região Nordeste, que observaram 
as maiores produções nas lactações iniciadas na época de chuvas 
(meses de outubro a março). 

A produção média diária, de 1,65 Kg/cabra, esteve acima da 
relatada por DEVENDRA & BURNS (1983) e BARBIERI et al. (1990b), 
na Venezuela e no Brasil, respectivamente, mas abaixo das 
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observadas pelos primeiros autores, na índia, por CORDEIRO 
(1991), no Brasil, e VIENNE (1991), na França. 

5.2. PARÂMETRO GENOTÍPICO 

5.2.1. Herdabilidade para peso ao nascimento 

Para o peso ao nascimento, obteve-se herdabilidade de 0,55 
± 0,16 , pela regressão intra macho da progénie sobre a fêmea, e 
0,51 ± 0,29 pela correlação intra classe de progénie de meios-
irmãos. Estes valores estão abaixo dos observados por ENDANG 
(1988), próximos aos relatados por ROY et al. (1989), e são 
contrários às citações de HERRERA et al. (1987) , SAXENA et al. 
(1990) e ACHARYA (1992), que consideram o peso ao nascimento uma 
característica de baixa herdabilidade. Para esta característica, 
ACHARYA (1992) cita intervalo entre 0,10 e 0,24. 

5.2.2. Herdabilidade para produção leiteira 

Pelo método de correlação intra classe de progénie de 
meios-irraãos, foi encontrado o valor de 1,4 8 de herdabilidade 
para produção leiteira à primeira lactação. Segundo SILVA 
(1982), valores de herdabilidade negativos ou acima de 1,00 
podem ocorrer quando se utiliza este método, que é sensível à 
estrutura do material. Eventualmente, o pesquisador pode também 
estar diante de uma situação em que a estimativa negativa ou 
acima de 1,00 , indica o emprego de modelo inadequado, devendo, 
portanto, refazer as análises, ou considerar a estimativa como 
indicação de insuficiência de dados, conforme as citações de 
WILKINSON & STARK (1987) e FREIRE FILHO (1989). 
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Com o emprego do método de Lush foram encontrados valores 
de herdabilidade de 0,89 para a característica, enquanto que 
através da regressão entre mães e filhas, a herdabilidade foi de 
0,97 ± 0,58. Tais valores são extremamente altos, para uma 
característica de produção, e encontram-se acima dos citados por 
SULLIVAN et al. (1988), BOICHARD et al. (1989), MAVROGENIS et 
al. (1989), RONNINGEN apud SOUSA & PIMENTA FILHO (1991) e 
ACHARYA (1992), que se encontrara entre o intervalo de 0,30 a 
0,70. 

Os valores encontrados na presente pesquisa justificam-se 
em função do número de progénies avaliadas, uma vez que, segundo 
WILKINSON & STARK (1987) e FREIRE FILHO (1989), é necessário um 
número suficientemente grande de filhas para cada reprodutor 
avaliado. Caso contrário, a exatidão da prova diminuirá, sendo 
que o número ótimo recomendado pelos autores citados é de 15 
filhas por reprodutor. 

5.3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE CABRAS SAANEN 

As cabras Saanen analisadas mantêm as características 
morfológicas citadas por AMO GARCIA (1989), RIVAROLA (1982) e 
CIFFONI (1993b). Os dados biométricos obtidos na presente 
pesquisa são semelhantes aos observados por CALDAS et al. 
(1987), na região Sudeste do Brasil, para perímetro torácico, 
comprimento do corpo, altura da cernelha e altura da anca, e por 
SCHMIDT et al. (1992), no Rio Grande do Sul, com relação à 
altura da cernelha, demonstrando que não houve interferência do 
meio ambiente e do manejo no desenvolvimento corporal dos 
animais. 
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VL CONCLUSÕES 

Os resultados da avaliação dos desempenhos produtivos e 
reprodutivos de um rebanho caprino da raça Saanen, na região 
metropolitana de Curitiba, no Estado do Paraná, permitem as 
seguintes conclusões: 

• Os animais importados da França adaptaram-se perfeitamente às 
condições climáticas da região, uma vez que os índices da 
avaliação produtiva e reprodutiva estiveram próximos aos 
relatados para regiões de clima temperado, e acima dos 
relatados para regiões de clima tropical; 
• É possível aumentar os índices produtivos e reprodutivos, 
através de melhorias no manejo das pastagens, uma vez que 
durante o período avaliado, ocorreram oscilações em tal manejo; 
• Com base nos dados de peso ao desmame observados, é possível 
a implantação de esquema de alimentação a partir dos 10 dias de 
idade, para que se obtenha maiores pesos ao desmame e, 
consequentemente, o abate precoce dos cabritos, a exemplo do que 
ocorre com a bovinocultura leiteira, onde os bezerros machos são 
utilizados como sub-produto da produção leiteira; 
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• É necessário o conhecimento do comportamento das curvas de 
lactação, para facilitar a classificação e seleção de 
matrizes, uma vez que na primeira lactação já é demonstrado o 
potencial de produção leiteira que a cabra atingirá na idade 
adulta; 

• Conhecendo-se os valores da herdabilidade de características 
produtivas no rebanho, é possível implantar programas de 
melhoramento. Assim, a alta herdabilidade facilita a seleção 
pelo valor fenotípico individual, e a baixa herdabilidade 
implica na necessidade de testes de progénie e de cruzamentos 
inter-raciais, para demonstrar a habilidade combinatória, com a 
finalidade de acentuar a manifestação destas características; 
• É necessário um número maior de observações, para que se 
obtenham valores de herdabilidade mais precisos e confiáveis. 
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v n . RESUMO 

Foram avaliados os desempenhos produtivos e reprodutivos de 
um rebanho caprino da Raça Saanen, no Estado do Paraná. 

Utilizaram-se os dados provenientes dos registros 
produtivos e reprodutivos de um capril, localizado na região 
metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, entre 1986 e 1991. 

Os animais, 17 fêmeas e um macho, foram importados da 
França em dezembro de 1985. Durante o período de 1986 a 1991, a 
idade observada ao primeiro parto foi de 499,53 ± 138,5 dias, o 
intervalo entre partos, de 375,60 ± 141,77 dias, e ocorreram 
41,0% de partos do tipo simples, 44,5% de partos gemelares do 
tipo duplo, 4,6% de partos gemelares do tipo triplo, e 2,9 % de 
partos gemelares do tipo quadrúplo. 

A prolificidade média observada foi de 1,65 filhotes por 
parto. 

A maior incidência de coberturas ocorreu no mês de 
fevereiro (27,0 a 92,0%), exceto nos anos de 1989 e 1990, quando 
se utilizou sincronização de cio, e as coberturas se 
concentraram no mês de janeiro. Os partos ocorreram com maior 
frequência nos meses de inverno. 

0 período médio de gestação observado foi de 152,59 ± 5,60 
dias, havendo diferença significativa (P<0,01) entre o período 
de gestação e a ordem da gestação (CV 2,46%)e entre o período de 
gestação e o tipo de parto (CV 2,73%). 

Ao nascimento, o peso médio observado, para machos e 
fêmeas, foi de 3,33 ± 0,82 Kg e 3,07 ± 0,6 Kg, respectivamente. 
0 peso ao desmame, para o ano de 1987, foi de 13,05 ± 2,14 Kg, 
com máximas de 15 e 17,5 Kg para fêmeas e machos, 
respectivamente. 

A produção leiteira apresentou média de 426,40 ± 232,00 Kg, 
para um período médio de lactação de 258,60 ± 99,4 dias. A 
produção máxima observada foi de 1.040,75 Kg/360 dias, com média 
de 2,88 Kg/dia. Durante o período, 17,0% das fêmeas produziram 
acima de 600,00 Kg, com uma média de 808,49 Kg/354, 7 dias de 
lactação. 

Observou-se que a produção à primeira lactação foi 56,0% da 
produção à idade adulta, na terceira lactação, considerada a de 
produção máxima. 

A curva semanal de lactação apresentou piques de produção à 
quinta e oitava semanas, para a primeira lactação; terceira, 
sexta e nona semanas, para a segunda lactação; quarta, sexta, 
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nona e décima semanas, para a terceira lactação, e quarta e nona 
semanas, para a quarta lactação. 

Como parâmetro genotípico, avaliou-se a herdabilidade para 
características de produção, utilizando-se três métodos. 0 peso 
ao nascimento apresentou herdabilidade 0,55 ±0,16 e 0,51 ± 
0,29, e a produção leiteira à primeira lactação, valores de 0,97 
± 0,58 e 0,89. 

Quanto às características morfológicas, foram avaliadas 23 
fêmeas, aos 18 meses de idade, que apresentaram as seguintes 
medidas: perímetro torácico de 87,0 ± 6,5 cm; perímetro 
abdominal de 95,7 ± 20,9 cm; comprimento do corpo de 78,5 ±4,3 
cm; altura da cernelha de 70,6 ± 3,9 cm, e altura da anca de 
73,4 ±3,4 cm. 
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VIII. SUMMARY 

Reproductive and productive performances were analyzed in a 
herd of Saanen goats in Curitiba, Paraná State, Brazil, from 
1986 to 1991. 

The age observed at the first parturition was 499.53 ± 
138.5 days; ana tne parturition interval was 3?a.eo ± 141.77 
days. The overall percentages of single, twin, triplet and 
quadruple births were 41.0%, 44.5%, 4.6% and 2.9% respectively. 

The prolificacy observed was 1.65. The breeding season had 
the great frequency in February (27.0 to 92.0%). During 1989 and 
1990, the breeding season was in January, with the 
synchronization of estrus. Most births occurred in the winter. 

The mean gestation period was 152.59 ± 5.60 days, with a 
significant difference (P<0,01) between gestation number and 
type of parturition. 

The birth weights were 3.33 ± 0.82 Kg for males and 3.07 ± 
0.6 Kg for females. At weaning, the weights were 13.05 ± 2.14 
Kg, with the peaks of 15.0 Kg for females and 17.5 Kg for males. 

The milk production average was 426.40 ± 232.00 Kg for 
258.60 ± 99.4 days. The production peak observed was 1,040.75 Kg 
per 360 days, with an average of 2.88 Kg per day. About 17.0% of 
the females had a milk production over 600.00 Kg, with an 
average of 808.49 Kg per 354.7 days. 

The production at the first lactation was 56.0% of the 
production at the mature age, considered at the third lactation, 
which showed the peak of production. 

The weekly curve of lactation presented the peaks of 
production at fifth and eighth weeks, for the first lactation; 
third, sixth and ninth weeks, for the second lactation; fourth, 
sixth, ninth and tenth weeks, for the third lactation, and 
fourth arid ninth weeks, for the fourth lactation. 

Heritability estimates of body weights at birth were 0.55 ± 
0.16 and 0.51 ± 0.29 , and heritability estimates of milk 
production at the first lactation were 0.97 ± 0.58 and 0.89 . 

Twenty-three females had been measured at 18 months of age, 
after the first parturition, and the average values in 
centimeters were 87.00 ± 6.5 for thoracic perimeter, 95.7 ± 20.9. 
for abdominal perimeter; 78.5 ± 4.3 for body length; 70.6 ± 3.9 
for height on top of shoulder and 73.4 ± 3.4 for rump height. 
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