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RESUMO - 0 estudo avaliou 0 desempenho de crias de tres ralj:as exoticas na fase
de aleitamento, em que contou com 594 cabritos das ralj:asAnglo-nubiano (353), Pardo Alpino
(42) e Saanen (199). Foram estudados os efeitos do tipo de parto, sexo, ralj:ae ano de nascimento
sobre 0 peso ao nascimento, aos 28 dias, aos 56 dias e ao desaleitamento (63 ou 84 dias), bem
como os ganhos de peso diano do nascimento as idades estabelecidas. Cabritos nascidos de
parto simples e os machos foram mais pesados que as femeas e os de partos multiplos para as
caracteristicas analisadas, com excelj:ao do ganho de peso medio do nascimento aos 84 dias. 0
ana de nascimento foi 0 efeito responsavel por grande parte da varialj:ao existente em todas as
caracteristicas, exceto peso ao nascimento. Crias das ralj:asSaanen e Pardo Alpina apresentararn,
de maneira geral, peso corporal superior as da ralj:aAnglo-nubiano e semelhantes entre si. A
ralj:ado cabrito nao teve efeito (p>O,05) sobre os ganhos de peso nos periodos estudados.

Palavras-chave: caprinos; ralj:a; varialj:ao.

Weight and Weight Dayly Gain in the Pre-Weaning Phase of Nubians, Alpine and
Saanen Kids in Sobral, Ceara State.

ABSTRACT - The study evaluated the pre-weaning performance of three exotic breeds
and included a total of 594 kids of the Nubian (353), Alpine (42) and Saanen (199) breeds. The
effect of kind of parturition, sex, breed and year of birth at birth weight, weight at 28 days, at 56
days and at weaning and also daily weight gain from birth to established ages. It was observed
that kids born of single parturition and males were heavier than those ones precedent of multiple
parturition and females for the analyzed traits, except average of daily weight gain from birth to
84 days of age. The year of birth was the effect responsible for the grater amount of presented
variance in all the ages, except birth weight. The kids belongs to Saanen and Alpine breeds
presented, in general, higher body weight than Nubians and alike between them. The breed did
not have effect (P>O.05) on weight gain for the studied periods.
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A despeito de constituir excelente fon-
te de proteina animal e de proporcionar au-
mento de renda para os agricultores familia-
res da Regiiio Nordeste, a produc;iio de
caprinos na Regiiio caracteriza-se por ser ainda
pouco tecnificada, principalmente no que se
refere a qualidade zootecnica dos rebanhos e
as condic;6es de manejo nutricional e sanita-
rio. Poucos produtores se dedicam a explora-
C;iiointensiva de leite ou carne, sendo os
criat6rios preferencialmente mistos e de do-
mfnio familiar (EMBRAPA,1993).

As rac;as nativas do Nordeste Moxot6,
Marota, Caninde e Repartida) siio tidas como
rUsticas, porem de pequeno porte e com baixo
desempenho produtivo (SHELTON e
FIGUEIREDO, 1981). 0 cruzamento entre
animais de rac;as nativas e ex6ticas tern sido
apontado como a estrategia principal para 0
melhoramento genetico caprino nestas condi-
c;6es (SHELTON et al., 1986). Dentre as ra-
c;as ex6ticas introduzidas no Brasil, a Anglo-
nubiano teve 0 prop6sito de originar rebanhos
de dupla aptidiio, alem de apresentar maior
rusticidade quando comparada com as demais
rac;as produtoras de leite (SILVEIRA FILHO,
1961). Posteriormente, as rac;as Saanen e
Pardo Alpina foram introduzidas, atendendo a
criat6rios especializados para produC;iiode lei-
te, situados nas regi6es SuI e Sudeste do pais.

Este estudo procurou comparar os pe-
sos corporais, bem como os ganhos de peso
dicirios observados em diversas fases do perf-
odo de aleitamento em cabritos das rac;as
Anglo-nubiano, Pardo Alpino e Saanen, cria-
dos em confinamento na Embrapa-Caprinos.

Os dados siio provenientes do rebanho
caprino das rac;as Saanen, Anglo-nubiano e
Pardo Alpino da Embrapa-Caprinos e refe-
rem-se as pesagens realizadas nos cabritos na
fase de aleitamento, de 1988 a 1995.

o Centro Nacional de Pesquisa de
Caprinos localiza-se na zona do Sertiio do
Ceara, Municipio de Sobral, situado a 30° 42
de latitude SuI, 40°21' de longitude Oeste, a
uma altitude de 83 metros. 0 clima da regiiio,
segundo a classificac;iio de Koppen, e do tipo
Aw de Savana, caracterizando-se por duas
estac;6es bem definidas: uma estac;iio seca (ju-
lho a dezembro), com precipitac;iio media de
apenas 36,8 mm; e uma estac;iio chuvosa (ja-
neiro a junho), que apresenta precipitac;iio
media de 722 mm. A temperatura media anu-
al e de 28°C, sendo as maximas e mfnimas em
torno de 35° e 22°C, respectivamente. A urni-
dade relativa do ar apresenta media de 69%
(EMBRAPA, 1989).

Os animais estudados foram 353 cabri-
tos Anglo-nubiano, 42 Pardo Alpino e 199
Saanen. As pesagens foram tomadas ao nas-
cimento e semanalmente ate 0 desaleitamento.
o desaleitamento destes animais era feito aos
63 dias de idade no periodo de 1988-1993. No
ano de 1994, devido a necessidade de se ele-
var 0 porte dos animais adultos, os cabritos
passaram a ser desaleitados aos 84 dias de
idade.

As variaveis estudadas foram os pesos
ajustados para as idades de 28, 56 e ao
desaleitamento (63 ou 84 dias) e os ganhos de
peso medio dimos do nascimento ate as mes-
mas idades. 0 peso do cabritoao
desaleitamento consistiu do peso ajustado para
63 dias de idade ate 0 ana de 1993, e ajustado
para 84 dias em 1994-95.

Os ajustes dos pesos corporais, em to-
das as idades,deram-se de acordo com a for-
mula:
PAP = PM - ( 1M - IP ) * GMD, onde:
PAP = peso a idade padriio (28, 56, 63 e 84
dias de idade);
PM = peso observado tornado mais proximo
da idade padriio;
1M = idade na qual se efetuou a medida de
peso;



IP = idade pardao (28, 56, 63 e 84 dias);
GMD = ganho medio diario no periodo estu-
dado.

A idade na qual 0 cabrito foi separado
de sua mae variou no decorrer do periodo
estudado. Nos anos de 1988 a 1990, 0 des-
marne (separa9ao dos cabritos de suas maes)
foi realizado aos sete dias de idade; de 1991
a 1993, setenta e duas horas ap6s 0 nasci-
mento. as cabritos foram todos a1eitados ar-
tificialmente. Em 1994, seguindo recomenda-
90es do Programa de contro1e da Artrite
Encefalite Caprina a Virus (CAEV), os ca-
britos foram desmamados logo ao nascerem.
as animais desmamados ao nascimento re-
ceberam colostro artificial (70% de leite, 30%
de soro sangiiineo de ovinos e 1 ovo) durante
dois dias, sendo oferecidas quantidades de
250 ml pela manha e 250 ml a tarde, fazendo
urn total de 1000 mll animal.

16
14 I-
12
10

8

6

4
2

o
1988

Ap6s 0 desmame, os cabritos eram levados
para baias coletivas, onde recebiam leite de
vaca na propor9ao de 20% do peso corporal
ate a setima semana de vida. A partir desta
idade, a quantidade de leite oferecida aos
animais permanecia constante ate 0
desaleitamento. A partir de 15 e 20 dias de
idade, foi oferecido capim elefante (Penisetum
purpureum) e concentrado 'ad libitum', com
34% de farelo de soja, 62% de milho, 3% de
sal mineral e 1% de sal comum.

as dados foram submetidos a analise
de variancia para dados nao balanceados, uti-
lizando 0 programa estatistico SAS
INSTITUTE (1990). Foram estudados os efei-
tos classificat6rios de ano de nascimento (Ai,
i=1988 ..1995), ra9a (Rj ,j= 1..3), sexo (Sk, k=
macho1..femea 2) e tipo de parto (TI , I
=simples1..multipl02). a peso da matriz ao
parto, dentro de ra9a, foi tornado como
covariavel. a efeito da esta9ao de nascimen-
to dos cabritos (periodo seco, de julho a de-
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Figura 1 - Medias ajustadas do peso ao nascimento (PN), aos 28 dias de idade (P28), aos 56

dias de idade (P56) e ao desaleitamento (PDES), em kg, durante 0 perido de 1988-
1995.

Figure 1 - Adjusted means to birth weight (PN), at 28 days of age (P28), at 56 days of
age (P56) and at weaning (PDES), in kg, by years 1988-1995.



zembro; perfodo chuvoso, de janeiro a junho)
nao constituiu uma fonte de variaS{aoimpor-
tante para os pesos e ganhos de pesos em
estudos preliminares, sendo por isso exclufdo
do modelo utilizado.

As medias dos quadrados mfnimos e
erros padroes dos efeitos principais foram es-
timadas para todas as caracterfsticas estuda-
das. 0 teste de hipotese MQM1 = MQM2
foi uti1izado para verificar a significancia das
diferenS{as entre as medias dos quadrados
mfnimos (MQM) das raS{as.

As amilises de variancia e os coefici-
entes de variaS{aopara as caracterfsticas es-
tudadas sao apresentados nas Tabelas 1 e 2.

o ano do nascirnento influenciou 0 peso
ao nascimento, aos 28 dias, aos 56 dias, aos
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63 dias e aos 84 dias de idade em 5,54%,
18,28%,27,45%,18,28% e 30,49% da soma
de quadrado total, respectivamente, e os gan-
hos medios dianos de peso do nascimento aos
28 dias, do nascimento aos 56 dias e do nasci-
mento aos 84 dias de idade, respectivamente,
em 27,41 %,30,70% e 34,15%.

Pode-se verificar nas Figuras 1e 2 que
no perfodo 1990-1994 houve queda acentua-
dil no desempenho dos cabritos. Esta queda
po de estar associada ao manejo de desmame
(separaS{ao da mae) que no ana de 1990 foi
modificado de sete dias para 72 horas apos 0
nascimento. No ana de 1994, especificamen-
te, houve um surto de eimeriose, 0 que pode
explicar a queda mais acentuada neste ano.
o manejo de desmame precoce visava me-
lhor adaptaS{ao dos cabritos ao aleitamento
artificial.

I-o-GMD28....o-GMD56--O--GMD84

Figura 2 - Medias ajustadas do ganho de peso diano do nascimento ate os 28 dias (GMD28),
ate os 56 dias (GMD56) e ate os 84 dias (GMD84) de idade, em kg, no perfodo
1988-1995.

Figure 2 - Adjusted means for weight daily gain from birth to 28 days of age (GMD28), to 6
days of age (GMD56) and to 84 days of age (GMD84), in kg, by years 1988-1995.



No entanto, os beneficios desta adap-
tac;ao nao foram evidenciados nesta analise.

Cabritos oriundos de parto simples pe-
saram e ganharam mais peso que os de parto
multiplos (P<O,Ol). 0 tipo de parto foi 0 fator
que mais contribuiu para a variac;ao no peso
ao nascimento, contribuindo com 16,91% da
soma de quadrado total da caracteristica.

Este efeito teve intensidade reduzida
com 0 avanc;ar da idade e chegando aos 84
dias foi responsavel por apenas 4,66% da va-
riac;ao (P<O,05). 0 ganho diario de peso do
nascimento aos 84 dias nao sofreu efeito sig-
nificativo do tipo de parto, entretanto para a
faixa do nascimento aos 28 dias e aos 56 dias
de idade este efeito foi significativo (P<O,05).

o efeito do sexo da cria foi altamente
significativo (P<O,Ol) em todas as faixas
etarias estudadas, nos pesos corporais e nos

ganhos de pesos dianos, com os machos pe-
sando mais e ganhando mais peso que as fe-
meas. Resultados semelhantes, demonstran-
do a superioridade dos machos e dos animais
oriundos de partos simples, foram relatados
por varios estudos (GARCIA, 1981;
MAVROGENIS et aI., 1984; SANCHEZ et
al., 1994).

A rac;a nao influ~nciou significativa-
mente 0 peso aos 84 dias de idade e 0 ganho
de peso do nascimento aos 84 dias de idade
(P>O,05). Todavia 0 peso ao nascimento, aos
28 dias, aos 56 dias e aos 63 dias de idade,
bem como 0 ganho de peso diano do nasci-
mento aos 28 dias e aos 56 dias de idade fo-
ram por ela afetados (P<O,05). Varios traba-
Ihos verificaram a existencia de diferenc;a no

Tabela 1- Analises de variancia e coeficientes de variac;ao nos pesos ao nascimento (PN), aos
28 dias (P28), aos 56 dias (P56), aos 63 dias (P63) e aos 84 dias (P84) de idade

Table 1 - Analysis of variance and variation coefficients in birth weight (PN), at 28 days (P28),
at 56 days (P56), at 63 days (P63) and at 84 days (P84) of age

Fonte de varial;ao GL Ouadrado Medio - Means Square
Source of variation DF PN P28 P56 P63 P84
Ano de nascimento 1 7 2,018 ** 23,528 ** 104,087** 85,164 ** 212,683 **
Year of Birth
Ral;a 2 0,852 * 6,143 ** 13,248 ** 13,249 * 0,3880
Breed
Tipo de parto 1 32,230 44,935 ** 71,025 ** 68,534 ** 13,739 *
Kind of Calving **
Sexo 1 18,229 100,233 ** 241,679 ** 275,376 ** 54,049 **
Sex **
Reg. linear
peso da matriz ao 3 7,403 ** 15,216 ** 35,589 ** 30,592 ** 11,278 **
parto
dams weight at
calving
Erro 2 0,240 0,990 2,745 3,762 2,654
Error
CV (%) 3 16,95 15,97 15,65 16,02 12,17

1GLpara P84= 1(DFforP84=1).
2GL erro= 579,536,488,357 e 113,respectivamentepara P28,P56,P63e P84.
(DF error= 579,563,488,357 and 113,respectivelyfor P28,P56,P63 andP84).
3 CV=Coeficiente devaria~ao(Coefficient of variation).
* efeito significante aomyel 0,05 (significative effect at level 0,05).
** efeito significante aomyel 0,01 (significative effect at level 0,01).



Tabela 2 - Analise de variancia e coeficiente de varia~ao para ganho de peso diano do nasci-
mento aos 28 dias de idade (GMD28), do nascimento aos 56 dias de idade (GMD56)
e do nascimento aos 84 dias de idade (GMD84).

Table 2 - Analysis of variation and variation coefficient for weight daily gains from birth
to 28 days of age (GMD28), from birth to 56 days of age (GMD56) and from
birth to 84 days of age (GMD84 ).

Fonte de varia~ao GL
Source of variation DF

Ano de nascimento 1 7
Year of Birth
Ra~a
Breed
Tipo de parto
Kind of Calving
Sexo
Sex
Reg. linear
peso da matriz ao parto
dams weight at calving
Erro 2

Error
CV (% )3

1GLparaP84= 1(DFforP84=1).
2GL etto= 579,536,488, 35Te 113;respectivamentepara P28,P56,P63 e P84.
(DFerror= 579,563,488, 357and 113,respectivelyfarP28, P56,P63 andP84).
3CV= Coeficiente de varia<;:ao(Coefficientof variation).
* efeito significante aomvel 0,05 (significative effect at level 0,05).
** efeito significante aomvel 0,01 (significativeeffect at level 0,01).

peso corporal entre grupos geneticos
(GARCIA, 1981).

Os dados referentes aos 84 dias, idade
estabelecida para 0 desaleitamento durante os
anos de 1994 e 1995, estiveram sob forte in-
fluencia do meio (mudan~a de manejo do des-
mame) que provavelmente mascararatn 0 efei-
to da ra~a.

A regressao linear do peso da matriz
ao parto sobre os pesos em cada idade foi al-
tamente sighificativa (p<0,01). FIGUEIREDO
et al. (1982) afinnaram que, dentro de rac;:a,
maes com maiores peso corporal pareceram
produzir cabritos com maior peso ao nascer e
maior ganho de peso diario. LIMA et al.
(1983) e SILVA et al. (1993) tambem obtive-
ram efeito linear significativo do peso da mae
~o parto sobre 0 peso da cria ao nascimento.

As medias observadas foram 2,89 kg,
6,23 kg, 10,58 kg, 12,11 kg e 13,39 kg, respec-
tivamente, para 0 peso ao nascimento, aos 28
dias, 56 dias, 63 dias e 84 dias. As medias
para os ganhos de peso medios dianos do nas-
cimento aos 28 dias, do nascimento aos 56 dias
e do nascimento ao desaleitamento foram, res-
pectivamente, 118 g, 137 g e 124 g.

Segundo OLIVEIRA e LIMA (1994),
a faixa de peso ao nascimento da regiao do
Sertao, em explora~6es de media tecnologia,
seria de 1,7 a 2,6 kg, sendo os resultados ob-
servados no presente estudo superiores a esta.
SILVA et al. (1993), em Sobral, obtiveram
medias de peso ao nascimento e ao
desaleitamento inferiores para cabritos mesti-
~os. Entretanto, em cabritos de diversos graus
de sangue da ra~a Anglo-nubiano, Alpina e
Toggenburg com animais nativos na Venezuela,

Ouadrado Medio- Means Squere
GMD28 GMD56 GMD84
0,0292 ** 0,0296 ** 0,0280 **



GARCIA (1981) obteve medias superiores
para 0 peso ao nascimento.

As medias apresentadas na Tabela 3,
indicam que a ra~a Anglo-nubiano apresen-
tou desempenho inferior as demais ap6s os
28 dias de idade, contrariando as expectativas
para uma ra~a de dupla aptidao. GARCIA
(1981), em estudo realizado em Zona semi-
arida na Venezuela, sugeriu 0 uso das ra~as
Alpina ou Toggenburg para 0 cruzamento com
as ra~as nativas para a produ~ao de leite,
desaconselhando a ra~a Anglo-nubiano.

A ra~a Anglo-nubiano nao apresenta
peso corporal superior as ra~as Pardo Alpina
e Saanen na fase pre-desaleitamento, como
esperado de uma ra~a de dupla aptidao.

o ano de nascimento, 0 sexo e tipo de
parto, bem como 0 efeito linear do peso da
matriz ao parto, sao importantes fontes de
varia~ao nos pesos as diversas idades na fase
pre-desaleitamento e devem ser considerados
na compara~ao do desempenho.

Tabela 3 - Numero de observa~6es (N), medias estimadas pelos quadrados minimos e seus
respectivos erros padr6es para os pesos ao nascimento (PN), aos 28 dias (P28), aos
56 dias (P56), aos 63 dias (P63) e aos 84 dias (P84) de idade e para ganho de peso
diario do nascimento aos 28 dias de idade (GMD28), do nascimento aos 56 dias de
idade (GMD56) e do nascirnento aos 84 dias de idade (GMD84).

Table 3 - Observations number (N), means of least square estimated and yours respectives
standards errors for birth weight (PN), at 28 days (P28), at 56 days (P56), at

63 days (P63) and at 84 days (P84) of age and for weight daily gains from
birth to 28 days of age (GMD28), from birth to 56 days of age (GMD56) and
from birth to 84 days of age (GMD84).

Caractenstica N
(Traits)

PN 594
P28 551
P56 503
P631 370
P842 122
GMD28 551
GMD56 503
GMD631 370
GMD842 122

Media dos Quadrados minimos (kg)
Least square means (kg)

Pardo Alpino
Alpine

2,84 ± 0,09 a
6,29 ± 0,20 a
11,20 ± 0,35 ab
12,60 ± 0,62 b
14,55 ± 0,44 b
0,118 ± 0,006 a
0,146 ± 0,006 a
0,155 ± 0,009 a
0,137 + 0,005 a

Anglo- nubiano
Nubians

2,98 ± 0,03 a
6,33 ± 0,06 a
10,72 ± 0,10 a
12,40 ± 0,13 a
12,55 ± 0,25 a
0,119 ± 0,002 a
0,138 ± 0,002 a
0,149 ± 0,002 a
0,115 + 0,003 a

3,02 ± 0,04 a
6,41 ± 0,08 a
11,34 ± 0,14 b
12,93 ± 0,20 b
14,09 ± 0,25 b
0,121 ± 0,002 a
0,149 ± 0,002 a
0,158 ± 0,003 a
0,130 + 0,018 a

a,b medias seguidas da mesma letra, na co luna, nao diferem (P>O,05) pelo teste de Tukey
(means followed by same letter, in a columm, no differ (p>O.05) by Tukey test)
1Periodo de 1988 -1993 (years ofl988-1993)
2 Periodo de 1994 -1995 (years of 1994-1995)
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