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Resumo: Com o objetivo de conhecer o temperamento das cabras e o efeito em seus cabritos no 
peso ao nascimento, ganho de peso e peso a desmama, foi realizado o teste de balança em 25 
cabras e as pesagens dos 45 cabritos do nascimento até á desmama. Os resultados mostraram que 
as cabras com temperamento mais calmo os seus cabritos apresentaram maior peso ao nascimento.  
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INTRODUÇÃO 
 
  O temperamento pode ser descrito 
como a reatividade do animal frente a 
situações inovadoras ou de desafio que 
existem no ambiente e é uma característica 
própria de cada animal que pode ser moldada 
pela experiência prévia (RECH et al., 2008). 
A ordem social, ou hierarquia se constitui na 
adição das relações entre dominantes e 
subordinados  em um dado grupo (HAFEZ e 
BOUISSOU, 1975). 

   Desde o parto até a desmama, os 
cuidados da mãe são cruciais para o ganho 
de peso dos cabritos, os comportamentos 
como lamber, cheirar, proteger o filhote,  
constroem um laço materno-filial seletivo 
(ALEXANDER et al., 1974; PINHEIRO et al., 
1997), que muitas vezes denota preferência 
da mãe por determinado filhote.  A hipótese 
deste estudo é que o comportamento da mãe 
com filhote varia de cabra para cabra e é  
influenciado por seu temperamento e, até 
mesmo, pela ordem de hierarquia. 

  Assim, o objetivo do presente estudo 
foi avaliar o temperamento das mães tem 
efeito no peso ao nascimento, no ganho de 
peso e no peso a desmama de seus filhotes.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
  O trabalho foi realizado no setor de 
Caprinos do Instituto Federal do Espírito Santo 
(IFES) – Campus de Alegre, localizado no 
Município de Alegre, região Sul do Espírito 
Santo, Brasil. 
 Foram utilizados 25 cabras e seus 45 
filhotes pertencentes a raça Saanen. Os 
animais foram criados em sistema intensivo 
em baias de 2x3 m e dispostos, em média, da 
seguinte forma: 4 cabras e 7 filhotes em cada 

baia. Foram alimentados, no cocho, duas 
vezes ao dia, uma na parte da manhã (7:00 h) 
e outra na parte da tarde (14:00 h). As 
forragens utilizadas foram capim-elefante 
picado, cana de açúcar picada e capim Tífton 
na forma de feno. Foi ministrado também 
concentrado para ovinos, cuja composição é 
22,00 % de proteína bruta, 2,3% de extrato 
etéreo, 4, 30% de fibra bruta, 1,20% de cálcio, 
0,30% de fósforo, 71,50% de NDT e 18 mg de 
promotor de crescimento que é adicionado à 
forragem na proporção de 2% do peso vivo. 
Foi fornecida sal mineral e água ad libitum. 
 Os cabritos foram pesados uma vez 
por mês desde o nascimento até a desmama.  
A desmama foi realizada  aos 90 dias, 
momento em que foram divididos em duas 
baias. O ganho de peso  avaliado compreende 
na diferença entre o peso ao nascimento e o 
peso à desmama. 
 Foi realizado o Teste da Balança (os 
animais dentro de uma balança, o tempo de 
fuga e o tipo de marcha) que  avalia o 
temperamento dos animais. O temperamento 
das cabras foi classificado em cinco 
categorias: calmo, ativo, inquieto, reativo e 
muito reativo 
 Os dados foram analisados 
estatisticamente, utilizando o programa (SAS, 
2002). Foi realizada um correlação entre o 
temperamento e as variáveis peso ao 
nascimento, ganho de peso e peso a 
desmama e o teste SNK. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  A correlação entre temperamento e as 
variáveis,  peso ao nascimento, peso a 
desmama e ganho de peso não foram 
significativas. Entretanto, ao realizar o teste 
SNK, verifica diferenças entre as médias em 
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relação ao temperamento da mãe com peso 
ao nascimento dos cabritos (Tabela 1).  
 
Tabela 1 – Médias  do peso ao nascimento 
dos cabritos em relação ao temperamento das 
mães. 
Temperamento da 
mãe 

Médias do peso 
ao nascimento 
(kg) 

Calmo 3,41 a 
Ativo 2,69 b 
Inquieto 2,95 ab 
Reativo 2,85 ab 
Muito Reativo 2,90 ab 
 
  As fêmeas que apresentaram o 
temperamento calmo obtiveram cabritos com 
maior ganho de peso ao nascimento. O ganho 
de peso e peso a desmama dos cabritos 
podem ter sido influenciados pelo sistema de 
criação que foi intensivo. 
 
CONCLUSÃO 
 

O temperamento das cabras tem 
efeito no peso ao nascimento dos cabritos, 
porém, propõem-se futuros estudos mais 
detalhado do temperamento em cabras em 
manejo extensivo.  
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