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RESUMO 

Objetivou-se com este trabalho analisar as formas de estabelecimento de hierarquia em 

um grupo de cabras da raça Saanen. Durante nove dias consecutivos foram realizadas 

observações por seis horas diárias, totalizando ao final do experimento 50 horas. As 

observações dos animais foram divididas em três turnos: de 08:00 às 10:00; de 12:00 às 

14:00; e de 16:00 às 18:00. Os animais foram pesados nos primeiro e ultimo dias de 

experimento. As temperaturas referentes aos períodos experimentais foram registradas 

diariamente. Foram registrados os comportamentos sociais de beber água (AG), andar 

(AN), bípede (BP), consumindo feno (CF), coçando (COÇ), deitada (D), ruminando 

(R), fezes (F), ócio (O) e urinando (U). Para comportamentos agonísticos, foram 

registradas as ações de cabeçadas (C), cabeçadas duplas (CD), mordendo (M) e 

perseguindo (PERS). Os comportamentos sociais foram utilizados como estatística 

descritiva, enquanto os comportamentos agonísticos foram correlacionados ao peso e à 

idade dos animais. Observou-se a maior agitação dos animais durante os três primeiros 

dias de experimento, quando a hierarquia ainda não havia se estabelecido. Dentre as 

correlações estabelecidas, aquelas que representam maior relevância para este estudo 

foram entre a idade dos animais e o número de cabeçadas (0,84062, com P<0,0001), a 

idade correlacionada com o consumo de feno (0,74493, com P=0,0009), e a idade 

correlacionada com a variável ganho de peso diário (0,61569, com P=0,0111). O 

modelo de regressão melhor ajustado aos dados foi entre as variáveis idade e cabeçadas, 

obtendo R² = 0,7066. É possível afirmar que a hierarquia de cabras da raça Saanen 

tende a se estabelecer primeiramente pela idade dos animais, e posteriormente pelo seu 

peso. 

 

Palavras chave: bem-estar, cabeçada, cabra, correlação, rank 
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ABSTRACT 

The objective of this work was to analyze the ways of establishment of hierarchy in a group 

with Saanen goats. The observations were made for six hours daily during nine consecutive 

days, totalizing at the end of the experiment 50 hours. The observations of the animals were 

divided into three shifts, from 08:00 a.m. to 10:00 a.m., 12:00 to 2 p.m. and from 4:00 p.m. to 

6:00 p.m. The animals were weighed on the first and last days of the experiment. The 

temperatures for the experimental periods were recorded daily. The social behaviors of drinking 

water (AG), walking (AN), biped (BP), consuming hay (CF), scratching (CO), lying (D), 

ruminating (R), feces (F), leisure O) and urinating (U). For agonistic behaviors, the actions of 

heads (C), double heads (CD), biting (M) and chasing (PERS) were recorded. Social behaviors 

were used as descriptive statistics, while agonistic behaviors were correlated to weight and age 

of the animals. The animals showed greater agitation during the first three days of the 

experiment when the hierarchy had not yet been established. Among the established 

correlations, the ones that represent greater relevance for this study were between the age of the 

animals and the number of heads (0.84062, with P <0.0001), the age correlated with hay 

consumption (0.74493, with P = 0.0009), and the age correlated with the daily weight gain 

variable (0.61569, with P = 0.0111). The regression model best explained to the data was 

between the variables "age" and "heads", obtaining R² = 0.7066. It is possible to affirm that the 

hierarchy of goats of the race Saanen tends to be established first by the age of the animals, and 

posteriorly, by its weight. 

 

 

Key words: welfare, header, goat, correlation, rank 
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1. INTRODUÇÃO 

Estima-se que o rebanho da caprinocultura brasileira seja aproximadamente 7,1 

milhões de cabeças. O Nordeste é a região de maior concentração de caprinos, com 6,4 

milhões cabeças, com destaque para os estados da Bahia (2,1 milhões) e Pernambuco 

(1,0 milhão) (IBGE, 2006). 

A criação de caprinos tem sido uma alternativa de alimentação para boa parte 

dos brasileiros, especialmente na região Nordeste, onde concentra-se o maior número de 

cabeças, com 90% de todo o rebanho brasileiro. A atividade está em ascensão no Brasil, 

destacando-se pelo potencial gerador de emprego e renda (SOUSA, 2007). 

Em um ambiente de produção, todas as ações submetidas aos animais geram 

determinados níveis de estresse nos mesmos, o que pode provocar oscilações na 

produtividade do rebanho. Segundo Van et al. (2007), os caprinos se organizam 

formando hierarquias de dominância. Ao adicionar ou remover um animal ao grupo, a 

hierarquia é reestabelecida, e para isso, há um aumento do comportamento de agressão. 

Os animais subordinados que não respeitam o dominante podem sofrer lesões, 

principalmente em sistemas de confinamentos, pelo fato de não poderem se desligar do 

grupo, como ocorreria em ambiente natural (BAKKEN, 2002). 

A introdução de um indivíduo em um grupo de cabras com a hierarquia já 

estabelecida tem consequências negativas sob o bem-estar do novo integrante do grupo, 

como o aumento do tempo de ócio com consequente redução da alimentação, elevação 

do nível de cortisol e aumento no número de interações agonísticas, principalmente no 

primeiro dia de grupo (PATT et al., 2012). 

Patt et al. (2013), constataram que introduzir cabras em pares em um grupo já 

estabelecido é mais vantajoso, pois desta forma a expressão de comportamentos 

agonísticos é reduzida, tendo como consequência o menor nível de cortisol. Os animais 
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subordinados permanecem em estado de alerta quando próximos a animais superiores 

em seu rank hierárquico, podendo ter seu nível de estresse elevado, o que provoca a 

diminuição na ingestão de alimentos, menor ganho de peso e consequentemente, menor 

produtividade. 

O objetivo do presente trabalho foi analisar as formas de estabelecimento de 

hierarquia em um grupo de cabras da raça Saanen. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Caprinocultura no Brasil 

Os caprinos foram os primeiros animais de produção a serem domesticados, 

tendo os primeiros registros de atividades com a caprinocultura no Brasil no ano de 

1535. Os animais vieram juntamente com os colonizadores portugueses para a região 

Nordeste (MAIA, 1997). Porém, apenas na década de 1970 foi fundada a Associação 

Brasileira de Criadores de Caprinos (ABCC), em Belo Horizonte.  

No ano de 1975, a ABCC iniciou a importação de animais da Suíça, da raça 

Saanen, Toggenburg e Parda Alpina. Na década de 1980 a preocupação com os 

investimentos na caprinocultura do país aumentou, o que resultou em mais empresários 

constituindo a cadeia produtiva da atividade, gerando maiores investimentos para a 

consolidação da caprinocultura no Brasil (FONSECA & BRUSCHI, 2009) 

Segundo Miranda do Vale (1946), a cabra domesticada era importante para 

desenvolver rituais de imolação, tanto religiosos como pagãos. Sacrificava-se o bode 

devastador de vinhedos para satisfazer os desejos vingativos dos deuses, e também 

imolavam a cabra a Júpiter, atendendo à mitologia pagã, que acreditava que o deus 

pagão havia sido amamentado por este animal. Os egípcios sacrificavam a cabra a 

Júpiter e davam-lhe o nome de or. Os lacedemônios veneravam a cabra e o bode, 
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oferecendo-os a Juno e Apolo. O simbolismo católico fez do bode a imagem do 

pecador, enquanto que a ovelha representa o justo. O paganismo classificava o bode 

como animal imundo, cujo contato deveria ser seguido de lavagens e purificações, 

enquanto que a cabra era um animal puro. 

A atividade da caprinocultura leiteira tem aumentado de forma significativa a 

sua participação na agropecuária brasileira, conquistando novos mercados para o leite 

de cabra e seus derivados. No Brasil a caprinocultura está em ascensão, com inúmeros 

estabelecimentos registrados nos Serviços de Inspeção que produzem e comercializam 

leite pasteurizado, leite ultrapasteurizado (UHT), leite esterilizado, leite em pó, iogurtes, 

sorvetes, doces e queijos composto por leite de cabra. A crescente oferta de produtos 

advindos do leite de cabra exige uma maior eficiência dos envolvidos na atividade 

(BORGES & BRESSLAU, 2002). 

Segundo Quadros (2008), a crescente demanda por produtos derivados do leite 

de cabra, tem levado à melhoria do produto final. Rohenkohl (2011) afirma que no 

Brasil o consumo per capita foi de 3,4 kg de queijo ao ano em 2010, e 2,6 kg no ano de 

2000. Isso equivale a um crescimento médio de 2,7% ao ano, no período do ano de 2000 

a 2010.  

Em países como a Argentina, Canadá, Austrália e Estados Unidos o consumo 

per capita constitui mais de 10 kg de queijo por ano. O leite de cabra é responsável por 

2,2% da produção mundial, sendo a participação brasileira no comércio internacional de 

queijos pequena. Destacam-se como exportadores a União Européia, a Nova Zelândia, a 

Austrália e os Estados Unidos. 

Na caprinocultura de corte, Sousa (2007) alega que o desenvolvimento desta 

cadeia produtiva no Brasil poderá ser uma alternativa de crescimento econômico e 

social, atendendo principalmente as necessidades da Região Nordeste, gerando 
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empregos e renda no campo. A região do Nordeste apresenta posição privilegiada para o 

setor de caprinocultura, o que reflete nas demandas de exportação de carne e pele para 

diversos países.  

2.2 A Raça Saanen 

Animais com aptidão para leite geralmente apresentam bom vigor, feminilidade, 

ligações harmoniosas do úbere, não têm carne em excesso e possuem formato de cunha, 

com membros bem aprumados. Podem apresentar produções de leite equivalentes em 

até 10-12 vezes o seu peso vivo durante uma lactação (MANUAL PRÁTICO DE 

CAPRINO E OVINOCULTURA, 2002). 

 Segundo o Manual de Criação de Ovinos e Caprinos (2011), a raça Saanen está 

entre as raças caprinas mais importantes para a produção de leite no mundo. Uma cabra 

Saanen produz em média entre 2,5 a 4,8 kg de leite por dia, com 3,0 a 3,5% de gordura. 

A raça é originária da Suíça, e possui períodos de lactação de 255 a 305 dias. Possui 

rusticidade reduzida, e baixa adaptabilidade à condições do nordeste brasileiro, devido à 

sua pele despigmentada. Porém, em sistemas de confinamento semi-extensivo a 

intensivo alcança seu ápice de produção. As fêmeas da raça Saanen possuem o peso 

corporal entre 45 a 60 kg e altura média de 70 a 83 cm, enquanto os machos variam o 

peso entre 70 a 90 kg, e altura de 80 a 95 cm. É característico desta raça a alta 

prolificidade, com altas taxas de partos gemelares. 

2.3 Hierarquia de Caprinos 

  Segundo Del-Claro (2004), as observações de comportamentos já eram 

utilizadas pelo homem primitivo como base para construir armadilhas de caça ou 

mesmo de fugir de predadores muitas vezes com o dobro de seu tamanho, fato 

evidenciado pelas pinturas rupestres que são encontradas nas paredes das cavernas. 
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 O estudo do comportamento também conhecido como etologia, é especialmente 

importante para caprinos. Conhecendo o comportamento podem ser feitas alterações nos 

métodos de manejo, com o intuito de erradicar os efeitos negativos causados pela 

interferência do homem. Dessa forma, é possível melhorar o bem-estar animal e, 

consequentemente, a sua produção (PAULO et al., 2014). 

 O animal dominante é aquele que conquista a habilidade individual de ter acesso 

prioritário aos recursos disponíveis, isso se estabelece com a formação de ranks, sendo 

os animais dominantes geralmente os mais velhos e/ou os mais fortes, e os demais 

intermediários ou subordinados (LA LAMA & MATTIELLO, 2010). 

 Os animais subordinados utilizam táticas que ajudam na sobrevivência em 

grupo, evitando a aproximação com o dominante e acompanhando os animais 

intermediários. Porém, a hierarquia tende a se reestabelecer quando se introduz ou se 

faz a retirada de animais de um determinado grupo (PAULO et al., 2014). A 

organização social de caprinos é estabelecida através de hierarquias de dominância, 

apresentando uma hierarquia social quase linear, e as relações sociais estabelecidas são 

importantes para a adaptação ao meio ambiente influenciando as reações individuais à 

eventos externos (VAN et al., 2007) 

2.4 Termorregulação e comportamento de caprinos 

 Nardelli et al., (2009), afirma que a radiação solar, temperatura ambiente e 

umidade relativa do ar, quando comprometidas, podem influenciar negativamente o 

bom desempenho dos animais de produção. O estresse térmico é um dos fatores 

limitantes para a produção animal. 

 Mesmo sendo considerados animais de fácil adaptação, a combinação entre as 

variáveis ambientais como temperatura do ar, umidade relativa do ar e irradiação, 

provocam alterações fisiológicas que acabam interferindo na produtividade animal nos 
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caprinos (SILVA et al., 2005). O estresse térmico prejudica principalmente o potencial 

produtivo do rebanho, reduzindo o rendimento e a qualidade do leite. 

 A redução da produção de leite durante a exposição ao calor não deve ser atribuída 

unicamente à diminuição da ingestão de alimento ou à qualidade da forragem. Também é 

importante o efeito provocado pelo calor sobre os mecanismos fisiológicos relacionados 

com a lactação, como o baixo nível sanguíneo de tiroxina. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no setor de caprinocultura da Universidade Federal 

de São João Del Rei, localizado no Campus Tancredo de Almeida Neves, no município 

de São João Del Rei-MG, no período entre 14 de fevereiro de 2017 e 22 de fevereiro de 

2017, dispondo um total de 50 horas de observações. O local está situado na latitude -

21.1365, longitude -44.2619, 21º 8’ 11’’ Sul, 44º 15’ 43” Oeste. O Clima da região é 

tropical de altitude, caracterizado por verões quentes e úmidos, do qual a temperatura 

média no mês de fevereiro é de 22,8ºC, sendo considerado o mês mais quente da região, 

enquanto julho alcança a média de 16,7ºC, assumindo a média de temperatura mais 

baixa no ano. O experimento foi previamente protocolado na comissão de ética de uso 

de animais (CEUA) da UFSJ com o número 014/2016. 

Para a realização deste trabalho, foram utilizadas 16 cabras da raça Saanen, com 

idades variando entre 19 a 32 meses e pesos entre 33,5 kg e 74,7 kg. Não havia 

nenhuma cabra em gestação ou lactante. As cabras foram identificadas com numeração 

(do número um ao 16) com caneta permanente na região toracolombar. Os animais 

foram alojados em um ambiente em comum, de 99,5 metros quadrados, com densidade 

de 6,21 m²/cabra. O volumoso feno de coast cross foi fornecido à vontade, em redes, 

enquanto o concentrado era disponibilizado duas vezes ao dia, em cochos próprios, 
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sendo uma oferta no período da manhã e outra no período da tarde. A água foi fornecida 

ad libitum. 

As observações dos comportamentos dos animais foram realizadas durante 6 

horas por dia, sendo divididas em três períodos de duas horas: o primeiro de 08 h às 10 

h; o segundo de 12 h às 14 h; e o terceiro de 16 h às 18 h. Os animais foram pesados no 

início do experimento e, posteriormente, em seu sétimo dia. Diariamente eram 

registradas as temperaturas de máxima e mínima referente ao dia, temperatura retal com 

o auxilio de um termômetro digital e a taxa respiratória dos animais através de 

contagem respiratória por minuto. Em cada intervalo de observação eram anotadas a 

temperatura e a umidade relativa do ar para aquele período a ser observado.  

Os comportamentos foram anotados em dois modelos diferentes de planilhas, 

sendo uma para o registro de comportamentos agonísticos, e outra para comportamentos 

sociais de acordo com a Figura 1.  

 

 

Figura 1: Modelo de planilha utilizada para registros de comportamentos agonísticos 
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Para o registro de comportamentos agonísticos, observava-se as ações agressivas 

dos animais, como as Cabeçadas Duplas (CD), que pode ser descrita como a forma de 

duas cabras baterem as cabeças simultaneamente; a Cabeçada (C), que ocorria quando 

apenas um animal colide a cabeça em outro; o comportamento de morder (M), que se 

dava quando um animal mordia outro; e o comportamento de Perseguir (Pers), que 

ocorria quando um animal corria atrás de outro com fins agressivos. 

Os comportamentos dos animais foram observados por no mínimo duas pessoas. 

Os comportamentos sociais de cada indivíduo eram anotados a cada dez minutos, sendo 

que sempre que o animal alterava sua ação, era feito novo registro. Observa-se na 

Figura 2 o modelo da planilha utilizada para o registro dos comportamentos sociais. 
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Figura 2: Modelo de planilha utilizada para registros de comportamentos sociais 

Eram considerados comportamentos sociais todas as ações realizadas pelas 

cabras que não tivessem como finalidade a agressividade. Na Tabela 1 observa-se os 

comportamentos sociais estudados e suas descrições. 

 

Data: __/__/___

Hora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

08:00-08:10

08:10-08:20

08:20-08:30

08:30-08:40

08:40-08:50

08:50-09:00

09:00-09:10

09:10-09:20

09:20-09:30

09:30-09:40

09:40-09:50

09:50-10:00

12:00-12:10

12:10-12:20

12:20-12:30

12:30-12:40

12:40-12:50

12:50-13:00

13:00-13:10

13:10-13:20

13:20-13:30

13:30-13:40

13:40-13:50

13:50-14:00

16:00-16:10

16:10-16:20

16:20-16:30

16:30-16:40

16:40-16:50

16:50-17:00

17:00-17:10

17:10-17:20

17:20-17:30

17:30-17:40

17:40-17:50

17:50-18:00

Animal
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Tabela 1: Comportamentos sociais registrados e sua descrição 

COMPORTAMENTO SIGLA DESCRIÇÃO 

Água  AG Ato de o animal beber água 

 

Andando AN Ato de o animal andar 

despreocupado 

 

Bípede BP Ato do animal em se 

elevar, apoiando-se nas 

patas dianteiras 

 

Consumindo Feno CF Ato do animal em 

consumir feno nas redes 

 

Coçando COÇ Ato do animal em arrastar 

o corpo pela parede 

 

Deitada D Ato do animal em 

permanecer deitado em 

descanso 

 

Ruminando R Ato do animal quando está 

ruminando 

 

Fezes F Ato do animal de defecar 

 

Ócio O Ato do animal em 

permanecer sem realizar 

nenhuma ação 

 

Urina U Ato do animal de urinar 

 

Os dados registrados em planilhas foram utilizados para estatística descritiva. A 

partir das médias de ocorrências de cada comportamento por animal, obteve-se a 

porcentagem de tempo que o indivíduo realizou cada comportamento durante o dia. 

As variáveis referentes aos comportamentos agonísticos foram submetidas a 

análise de correlação de Pearson, utilizando-se o procedimento CORR do SAS (versão 

9.0). Dentre essas variáveis, aquelas que apresentaram correlação significativa com o 
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peso e a idade dos animais foram submetidas a análise regressão, utilizando-se o 

procedimento NLIN do SAS. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 2 observa-se as médias das temperaturas registradas durante o período 

experimental. O ambiente de produção é complexo, com variáveis climáticas e 

ambientais, logo, a mudança na temperatura ambiente, na umidade relativa do ar, ou no 

manejo dos animais pode causar alterações de comportamentos nos mesmos. Essas 

variáveis podem ocasionar diferentes resultados sob a sanidade, reprodução e produção 

do rebanho (CURTIS, 1981). Nesse experimento as variações diárias de temperatura 

não foram drásticas, portanto, as possíveis modificações no comportamento dos animais 

podem não ser explicadas por essa variável, uma vez que, segundo Baeta e Souza 

(1997), temperaturas de 20ºC a 30ºC podem ser consideradas ideais para caprinos da 

raça Saanen.  

 

Tabela 2: Temperaturas e UR registradas durante o período de observação 

DATA 
TEMPERATURA 

MIN (ºC) 

TEMPERATURA 

MAX (ºC) 

TEMPERATURA 

MÉDIA DO DIA 

(ºC) 

UR (%) 

14/02/2017 - - - - 

15/02/2017 8 35 23,6 65 

16/02/2017 10,5 33 24,3 50 

17/02/2017 9 31 23,9 54 

18/02/2017 7 30 25,8 50 

19/02/2017 9 31 30,3 48 

20/02/2017 7 34 25,5 50 

21/02/2017 6 36 24,9 50 

22/02/2017 7 32 24,8 54 

 

Na Tabela 3 observa-se a frequência dos comportamentos sociais das cabras 

avaliadas no decorrer do experimento. É possível observar a variação da frequência de 



 

12 
 

cada comportamento durante todo o período experimental. As mudanças 

comportamentais são melhor observadas nas primeiras oito horas de observação, sendo 

duas horas no primeiro dia, quando se deu o início do período experimental às 16 horas, 

e seis horas segundo dia. Após esse período, as frequências se estabilizaram. 

 

Tabela 3: Média dos comportamentos sociais por dia 

COMPORTAMENTO 

MÉDIA DO DIA (%) MÉDIA 

DO DIA 

(%) 

14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 

1ºDIA 2ºDIA 3ºDIA 4ºDIA 5ºDIA 6ºDIA 7ºDIA 8ºDIA 9ºDIA 

ÁGUA 2,60 4,17 4,69 6,25 5,21 8,16 10,24 4,17 4,17 5,52 

ANDANDO 15,10 14,76 10,07 11,46 3,82 5,56 8,16 9,38 5,21 9,28 

BÍPEDE 2,08 1,91 3,30 4,17 5,56 2,08 4,69 1,22 1,91 2,99 

CONSUMINDO FENO 8,33 29,69 29,17 42,88 47,92 41,67 45,66 43,06 38,72 36,34 

COÇANDO 1,56 1,39 4,86 3,82 5,73 3,30 4,34 0,87 2,26 3,13 

DEITADA 0,52 50,00 35,07 35,94 30,03 34,20 24,48 24,13 30,73 29.46 

RUMINANDO 0,00 7,47 17,88 13,54 15,10 6,08 14,06 4,17 13,72 10,22 

FEZES 0,00 3,65 5,21 3,65 4,86 5,73 5,21 3,30 2,95 3,84 

ÓCIO 21,35 29,69 32,12 26,22 24,65 20,14 29,51 26,39 31,25 26,81 

URINA 0,52 4,34 6,60 4,17 3,82 6,77 3,47 5,90 3,82 4,38 

 

A pequena ingestão de água no primeiro dia (2,60%) pode estar relacionada a 

agitação dos animais, que apresentavam alto nível de estresse para que a hierarquia se 

estabelecesse no novo grupo formado. Muito embora a temperatura ambiental durante o 

período de avaliação, conforme explicitado anteriormente, não tenha estado fora da 

zona de conforto de caprinos da raça Saanen, a alta ingestão de água nos dias 19 e 20 de 

fevereiro (8,16% e 10,24%, respectivamente) podem estar associados à maior 

temperatura (Tabela 3). 

O comportamento descrito como “andando” obteve maiores índices nos quatro 

primeiros dias, o que demonstra ainda a agitação dos animais no novo ambiente que 

foram instalados. No primeiro dia o comportamento alcançou sua maior frequência 

(15,10%), decaindo no decorrer dos próximos dias, chegando ao seu menor valor no 
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quinto dia de experimento (3,82%). O hábito de andar pode ser referente à preocupação 

do animal em fugir do líder do rebanho, a fim de se proteger. 

Os comportamentos denominados como “bípede” e “coçando” se mantiveram 

constantes durante o experimento. Isso indica que o ambiente está adequado ao bem-

estar dos animais, que podem expressar livremente seus comportamentos naturais. Além 

disso, esses valores demonstram que a hierarquia tende a se estabelecer, já que apenas 

uma minoria dos animais se mantinha apreensiva para conquistar a liderança hierárquica 

do novo grupo. 

O tempo de ingestão de feno aumentou ao longo do experimento, no qual se 

estabilizou a partir do quarto dia. Nas duas primeiras horas de observação referentes ao 

dia 14 de fevereiro, obteve-se o menor consumo de feno (8,33%), chegando em seu 

maior valor (47,92%) no dia 18 de fevereiro. Correia et al. (2010) constataram que 

cabras submetidas ao estresse com reagrupamento diminuem a ingestão de alimento. 

Essa afirmação explica a menor frequência de ingestão de alimento nos três primeiros 

dias do período experimental, nos quais os animais ainda demonstravam maiores níveis 

de comportamentos agonísticos, característicos de estresse. 

Durante as primeiras horas de experimento os animais permaneceram apenas 0,52% 

do tempo deitados, o que contrasta com o segundo dia de observação, do qual 

alcançaram a frequência de 50% para este comportamento. A agitação das cabras para 

se estabelecer a hierarquia referente ao primeiro dia explica a baixa repetição desse 

comportamento. Enquanto no segundo dia, quando se obteve seu maior valor, indica um 

maior cansaço dos animais. 

A ruminação dos animais não se manteve constante durante o período experimental. 

Destacando o primeiro dia de experimento, em que os animais não ruminaram, visto que 

estavam agitados com o novo grupo, uma vez que ainda não havia sido estabelecida 
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uma nova hierarquia. Ao terceiro dia de experimento, o comportamento de ruminação 

obteve seu maior valor (17,88%). Porém, este valor decaiu alcançando seu menor valor 

no sexto dia (4,17%) de experimento. Neste experimento, as cabras contrastaram com 

os estudos de Ribeiro et al. (2006), que afirmam que o tempo habitual para ruminação 

de caprinos está em torno de 22,57% do tempo em um dia. 

O comportamento caracterizado como ócio, quando em excesso, pode ser indicador 

de que o bem-estar animal está comprometido. Isso se deve ao fato de que o animal 

deixa de se alimentar, para fazer o controle de homeotermia, causando perdas de peso e 

consequentemente, de produção (PAULO et al., 2014). Neste experimento, o 

comportamento de ócio manteve-se constante durante todo o período experimental, 

apresentando seu menor valor (20,14%) no dia mais quente, e seu maior valor (32,12%) 

em um dos dias mais frescos. Esse dado pode ser explicado pelo fato de que os animais 

se movimentam com menor frequência a fim de reduzir a produção de calor, podendo 

manter as energias para a produção. 

A frequência dos comportamentos de urinar e defecar mantiveram-se estabilizadas a 

partir do segundo dia de experimento. No primeiro dia, os animais urinaram em baixos 

períodos de tempo, sendo registrado apenas 0,52% do tempo. Enquanto não 

apresentaram defecação para o mesmo dia. Isso pode ser explicado devido à maior 

agitação dos animais ao início do experimento e menor consumo de alimento. 

Na Tabela 4 observa-se as idades de cada cabra utilizada no experimento, com o seu 

peso inicial, peso final e o quanto cada animal perdeu (em quilo) no decorrer do período 

experimental. 
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Tabela 4: Idades dos animais, seus pesos iniciais e finais e o ganho de peso diário 

ANIMAL ID PI PF PP 

1 30,5 74,7 68,8 -5,9 

2 30,7 62,1 60,6 -1,5 

3 31,8 71,1 68,3 -2,8 

4 32,2 54,7 52,3 -2,4 

5 31,7 42,2 41,8 -0,4 

6 43,7 64,0 63,5 -0,5 

7 43,7 63,8 61,6 -2,2 

8 19,8 45,4 40,1 -5,3 

9 19,8 40,1 37,6 -2,5 

10 19,7 42,2 37,6 -4,6 

11 19,3 42,6 38,4 -4,2 

12 19,8 42,2 39,4 -2,8 

13 19,8 36,6 36,9 0,3 

14 19,7 33,5 29,8 -3,7 

15 19,8 40,2 36,9 -3,3 

16 19,7 39,3 35,3 -4,0 

ID= idade (meses); PI= peso inicial (Kg); PF= peso final (Kg) 

PP= perda de peso (Kg)     

 

Nota-se que apenas um animal (13) não apresentou perda de peso durante o período 

experimental. Enquanto a maior perda de peso foi equivalente 5900 g (Tabela 4). 

Na Tabela 5 observa-se as correlações entre os comportamentos agonísticos, o peso, 

a idade, o consumo de feno, e o ganho de peso diário dos animais. 

Dentre as variáveis de peso e idade avaliadas em conjunto com os comportamentos 

agonísticos observados, aquele que apresentou o maior valor de correlação foi entre a 

idade dos animais e o número de cabeçadas (0,84062), com P<0,0001 (Tabela 4). 

Enquanto o peso quando correlacionado com o número de cabeçadas apresentou menor 

valor (0,50988) com P=0,0436. 
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Tabela 5: Correlações entre os comportamentos agonísticos, o peso, a idade, o consumo de feno, 

e o ganho de peso diário 

 ID PI CAB CABD MORD PERS CF GPD 

ID - 
0,76864 0,84062 0,55589 0,38546 0,61904 0,74493 0,61569 

0,0005** <0,0001** 0,0254* 0,1404 0,0106 0,0009** 0,0111* 

PI 
0,76864 

- 
0,50988 0,56073 0,66128 0,43058 0,78704 0,33957 

0,0005** 0,0436* 0,0238* 0,0053** 0,0959 0,0003** 0,1982 

CAB 
0,84062 0,50988 

- 
0,40847 0,28662 0,28065 0,63974 0,65397 

<0,0001** 0,0436* 0,1162 0,2818 0,2924 0,0076** 0,0060** 

CABD 
0,55589 0,56073 0,40847 

- 
0,01920 0,53089 0,41599 0,36554 

0,0254* 0,0238* 0,1162 0,9437 0,0344* 0,1090 0,1638 

MORD 
0,38546 0,66128 0,28662 0,01920 

- 
-0,04055 0,49001 0,16212 

0,1404 0,0053** 0,2818 0,9437 0,8815 0,0540 0,5486 

PERS 
0,61904 0,43058 0,28065 0,53089 -0,04055 

- 
0,26376 0,20802 

0,0106 0,0959 0,2924 0,0344* 0,8815 0,3236 0,4395 

CF 
0,74493 0,78704 0,63974 0,41599 0,49001 0,26376 

- 
0,28308 

0,0009** 0,0003** 0,0076** 0,1090 0,0540 0,3236 0,2881 

GPD 
0,61569 0,33957 0,65397 0,36554 0,16212 0,20802 0,28308 

- 
0,0111* 0,1982 0,0060** 0,1638 0,5486 0,4395 0,2881 

         

ID= idade; PI= peso inicial; CAB= cabeçada; CABD= cabeçada dupla; MORD= mordida; 

PERS= perseguir; CF= consumindo feno; GPD= ganho de peso diário 

Apenas o comportamento agonístico de morder não apresentou correlação 

significativa (0,38546; P=0,1404) com a idade dos animais. Porém, este comportamento 

obteve correlação positiva e significativa com o peso dos animais.  

Quando correlacionada com a idade, o comportamento agonístico referente às 

cabeçadas duplas obteve correlação moderada (0,55589), positiva e significativa 

(P=0,0254). Este comportamento obteve valores próximos quando correlacionado ao 

peso dos animais, com correlação de 0,56073 com P=0,0238. Segundo Boe e Faerevik 

(2003), ao retirar as cabras de suas baias e agrupa-las em um ambiente em comum, a 

tendência é que se formem grupos de hierarquias entre elas. Esses animais estabelecem 

a hierarquia por instinto, através de cabeçadas.  
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O comportamento agonístico de perseguição obteve correlação de 0,61904 

(P=0,0106) com a idade dos animais, não apresentando valor significativo quando 

correlacionado com o peso. 

O consumo de feno obteve correlação elevada, positiva e significativa com o peso 

(0,78704; P=0,003) e idade (0,74493; P=0,009) das cabras. Também pode ser observada 

a alta correlação do consumo de feno com o comportamento agonístico de cabeçada, 

alcançando o valor de 0,63974 (P=0,0076). Estes valores definem que os animais mais 

pesados e com idades superiores possuem maior facilidade em se alimentar em um novo 

grupo formado, devido a maior interação do comportamento agonístico de cabeçada nos 

demais animais.  

O ganho de peso diário obteve correlação elevada, positiva e significativa apenas 

com a idade (0,61569; P=0,0111) e com o comportamento agonístico de cabeçada 

(0,65397; P=0,0060). Esse resultado condiz com os demais valores correlacionados na 

Tabela 5, uma vez que o animal mais velho efetua maior número de cabeçadas, 

resultando em um maior consumo de feno, e consequentemente, maior ganho de peso 

diário. Observou-se ajuste linear entre as variáveis idade dos animais e o número de 

cabeçadas (Figura 3). 

O número de cabeçadas tende a aumentar de acordo com a idade dos animais, 

favorecendo a posição dos animais mais velhos no rank hierárquico. O comportamento 

agonístico de cabecear é determinante para a hierarquia do grupo, uma vez que os 

animais mais velhos e mais pesados estabelecem correlações significativas para este 

comportamento (Tabela 5), assumindo o modelo de regressão da Figura 3. Este fato 

evidencia a dificuldade dos animais mais jovens em se manter em um meio com 

animais superiores em peso e idade, o que desencadeia uma série de consequências, 

como o baixo consumo de feno (Figura 6), e um menor ganho de peso diário (Figura 7).  
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                            (     )   (         ) 

Figura 3: Regressão linear entre as variáveis “idade” e “cabeçadas” 

 

Nas Figuras 4 e 5 observam-se, respectivamente que o número de cabeçadas duplas 

e o ato de perseguir aumentam de acordo com a idade das cabras, ainda que seu 

coeficiente seja menor quando comparado ao comportamento de cabeçadas. Mais uma 

vez, o comportamento de dominância é relacionado a idade dos animais. O baixo valor 

do R
2
 observado nessa equação pode ser explicado pela regressão. Isso pode ser 

justificado por se tratar de variáveis comportamentais, que sofrem outras influências no 

meio. 

Observa-se uma tendência na análise de regressão do qual os comportamentos 

agonísticos aumentam de acordo com a idade, porém menos realçados para os 

comportamentos de cabeçadas duplas e perseguir.  
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                                 (     )     (         ) 

Figura 4: Regressão linear entre as variáveis “idade” e “cabeçadas duplas” 

 

                           (     )   (        ) 

Figura 5: Regressão linear entre as variáveis “idade” e “perseguir” 

 

A idade favorece a dominância no meio através do conjunto de comportamentos 

agonísticos, o que traz privilégios aos animais superiores no ranking, proporcionando-

lhes maior consumo de feno (Figura 6) e maior ganho de peso diário (Figura 7), que faz 
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com que as cabras mais velhas sempre permaneçam sendo as mais pesadas, 

corroborando com as correlações da Tabela 5. 

 

                                (     )   (         ) 

Figura 6: Regressão linear entre as variáveis “idade” e “consumo de feno” 

 

Na Figura 6 é possível observar a relação entre a idade e o consumo de feno dos 

animais, que manteve a mesma tendência dos demais. 

Nota-se que os animais mais velhos consomem mais feno quando comparados aos 

animais mais jovens (Figura 6). Essa ocorrência pode ser justificada pelo maior número 

de comportamentos agonísticos, especialmente de cabeçadas, cometidos pelos animais 

mais velhos, que impediam as cabras mais jovens em se alimentar, prejudicando o 

ganho de peso diário desses animais (Figura 7). 

Na Figura 7 observa-se a regressão linear obtida entre as variáveis “idade” e “ganho 

de peso diário”. Cada valor de ganho de peso diário foi relacionado proporcionalmente 

ao peso de cada animal do experimento. Nota-se que ocorreu maior perda de peso nos 

animais mais jovens, quando comparados aos mais velhos. Como dito anteriormente, 
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isso se deve à maior dificuldade dos animais mais jovens em se alimentar.

 

                                      (     )   (         ) 

Figura 7: Regressão linear entre as variáveis “idade” e “ganho de peso diário” 

 

5. CONCLUSÃO 

Ao inserir cabras da raça Saanen com variados pesos e idades em um novo grupo em 

comum, a hierarquia tende a se estabelecer primeiramente pela idade dos animais, e 

posteriormente pelo seu peso. Esse estudo evidencia a importância em separar os 

animais de produção por categorias, a fim de não prejudicar o ganho de peso e o bem-

estar animal. 
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