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Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar as respostas comportamentais e fisiológicas de cabras da
raça Saanen e cabras mestiças provenientes do cruzamento entre Saanen e Boer. O experimento foi
conduzido no setor de Caprinocultura da Fazenda Experimental de Iguatemi da Universidade Estadual de
Maringá-UEM com 36 cabras em gestação, sendo 19 animais da raça Saanen e 17 mestiças Saanen x
Boer, os animais apresentavam peso vivo médio de 58 Kg e 2 anos de idade. Foram realizadas
mensurações ambientais (temperatura do ar, umidade relativa, temperatura radiante média) para
correlação com variáveis fisiológicas (temperatura superficial e transferência de calor sensível por
radiação de ondas longas e convecção) e com variáveis comportamentais, onde se observou a postura
corporal dos animais(pé ou deitada) e atividades(ócio, comendo, bebendo água, ruminando, expressando
comportamento anormal) pelo método de observação por escaneamento, registrando-se essas observações
a para cada animal em intervalos de 15 minutos durante as horas mais quentes do dia por um período total
de dez dias de observação. Apesar de ambas as raças apresentarem sinais comportamentais e fisiológicos
de desconforto(elevação da temperatura superficial, comportamento esteriotipados, maior freqüência de
postura em pé, muita vocalização, elevação na freqüência respiratória, dentre outros), as cabras mestiças
dispuseram de mecanismos para a regulação térmica mais eficientemente, como pela maior dissipação de
calor por mecanismos sensíveis, enquanto que as da raça Saanen apresentaram menor tempo de
ruminação e mais comportamentos anormais, o que pode ser maléfico à gestação, bem estar e produção.
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Introdução
As raças caprinas especializadas em produção leiteira são originárias de regiões de clima temperado e
quando utilizadas em climas tropicais torna-se fundamental o entendimento do seu comportamento a fim
de proporcionar o manejo adequado a esses animais, sem perda de produtividade (Paulo & Lopes, 2014).
Em países de clima tropical é usual que se utilize o cruzamento de raças de produção leiteira com
outras mais rústicas em relação a resistência a temperaturas elevadas e que tem crescimento mais precoce
para que os animais se tornem bons produtores de carne e leite. Pesquisas mostram um bom potencial de
produção de animais provenientes do cruzamento entre Saanen e Boer (Osmari et al., 2009), porém são
necessários estudos suplementares sobre o impacto do ambiente no comportamento e desempenho
produtivo desses animais.
Sabe-se que as respostas produtivas e reprodutivas dos caprinos não são dependentes apenas da sua
genética. O ambiente, caracterizado pelo tipo de vegetação, clima, quantidade de radiação incidente,
velocidade do ar, temperatura, umidade relativa e carga térmica radiante, dentre outros fatores,
influenciam diretamente respostas fisiológicas e comportamentais dos animais (Silva et al., 2003). Lu et
al. (1989), relataram que temperaturas entre 25ºC e 30ºC caracterizam estresse térmico para caprinos de
maneira geral, com impactos negativos sobre a produção e consumo de alimentos e água. Porém, torna-se
necessário avaliar as características do ambiente em que caprinos provenientes de cruzamento industrial
estão mantidos a fim de mantê-los com bem estar elevado e não comprometer seu desempenho
zootécnico.
Caprinos podem apresentar alterações comportamentais (mudanças de postura, variação na ingestão de
alimentos e água, sinais de comportamentos anormais, mudanças no tempo despendido entre as diferentes
atividades, como ruminação, sono, ócio) e fisiológicas (variações na frequência respiratória e cardíaca,
temperatura superficial e corporal). Desta forma, índices fisiológicos associados aos comportamentais
funcionam como indicadores de bem-estar dos animais, que pode ser definido como o estado de um
animal em relação às tentativas de se adaptar ao meio ambiente (Broom, 1989). Esta avaliação em
caprinos deve passar pelos seguintes pontos (Dawkins, 2003): primeiro, analisar as reais necessidades dos
animais frente às condições de criação em regiões tropicais; e depois, avaliar o impacto das condições dos
sistemas de criação em índices produtivos, comportamentais e fisiológicos. Atenção especial deve ser
direcionada às cabras durante o período gestacional, pois fatores ambientais podem alterar o
desenvolvimento do embrião (Emesih et al., 1995), além de alterações fisiológicas e comportamentais ao
longo desse período, que pode refletir na sua produção e reprodução. Baseado nessas informações, o
objetivo deste trabalho foi avaliar indicadores fisiológicos e comportamentais de cabras da raça Saanen e
cabras mestiças provenientes do cruzamento entre as raças Saanen e Boer mantidas no mesmo sistema de
confinamento durante a fase de gestação em clima tropical.
Material e Métodos
O experimento foi realizado no Setor de Caprinocultura da Fazenda Experimental de Iguatemi (FEI),
da Universidade Estadual de Maringá (UEM), 23º 25' S; 51º 57' O, e 550 metros de altitude, no distrito de
Iguatemi, município de Maringá, Paraná, Brasil, entre os meses de junho e julho de 2016. Foram
realizados dez dias de observação, com horários estabelecidos entre as 08h00min e 17h00min.
Os animais analisados eram provenientes do rebanho do setor de caprinocultura da UEM, e a
instalação utilizada na pesquisa possui 200m² de piso suspenso ripado, 25 metros de comprimento e 8
metros de largura, altura de pé direito de seis metros e baias individuais de dois metros quadrados. A
instalação possui cobertura com telhas de fibrocimento e as paredes com tijolo vazado.
Para a avaliação do comportamento: desenvolveu-se um etograma de trabalho baseado nas
informações de Vilela (2013). Foram feitas observações em relação à postura (em pé ou deitada) e às
atividades realizadas pelos animais (ruminação, ingestão de água, ingestão de alimentos, comportamento
anormal ou em ócio), adotando-se o método de observação por escaneamento, em intervalos de 15
minutos.
Foi mensurada como variável fisiológica a temperatura superficial das cabras, escolhendo-se a cada 15
minutos aleatoriamente duas cabras de cada grupo para a avaliação. A temperatura superficial foi
mensurada por meio de um termômetro de infravermelho (Cole Parmer Instruments, modelo 39650-20),
ajustado para emissividade de 0.98, que é o valor para tecidos biológicos.
Foram mensuradas a temperatura do ar, a temperatura do globo negro e a umidade relativa do ar por
meio de registradores automáticos (Dataloggers, OnsetHobo®), em intervalos de dez minutos. Foi
instalado um registrador em cada um dos lados do galpão na altura dos animais.
A partir da temperatura do globo negro, calculou-se a temperatura radiante média, conforme descrito
por da Silva & Maia (2013) na fórmula:
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Onde G = 0,95 é a emissividade do globo negro; TG (K) é a temperatura do globo negro;  =
5,67051x10-8 (W m-2 K-4) é a constante de Steffan-Boltzmann e hG (W m-2 K-1) é o coeficiente de
convecção do globo negro, o qual foi determinado de acordo com da Silva & Maia (2013), e também a
CTR, que é uma importante medida para a comparação entre os ambientes. A CTR é calculada por:
CTR = σTRM^4, W m-2
A temperatura superficial das cabras foi utilizada para o cálculo do fluxo de calor sensível considerando a
transferência de calor ocorrendo por radiação de ondas longas e por convecção pela eq. (1):
(1)
onde: Gs é a transferência de calor sensível entre os cabritos e o ambiente (W m-2), ρ é a densidade do ar
(g m-3), cp é o calor específico do ar (J g-1 K-1), ro é a resistência da camada limite à transferência de calor
sensível (m s-1), Tsupé a temperatura superficial dos animais (K) e T o é a temperatura operativa (K) (uma
combinação entre a temperatura do ar e a temperatura radiante média).
A resistência da camada limite ao fluxo sensível foi calculada considerando a ocorrência dos
fluxos por radiação de ondas longas e convecção paralelamente, conforme descrito pela eq. 2:
(2)
onde: rh é a resistência da camada limite a transferência de calor por convecção (s m-1) e rl é a resistência
à camada limite ao fluxo por radiação de ondas longas (s m-1). Essas resistências foram calculadas pelas
eq. 3 e 4:
(3)
(4)
onde: db é o diâmetro médio do corpo das cabras, k é a condutividade térmica do ar (W m-1 ºC-1), Nu é o
número adimensional de Nusselt, Ɛs é a emissividade de tecidos biológicos (0,98), σ é a constante de
Stefan-Boltzmann (5,67051 × 10-8, W m-2 K-4) e
é a temperatura radiante média (K).
A temperatura operativa (T o,K) foi calculada pela eq. 5:
(5)
em que Taré a temperatura do ar (K).
StatisticalAnalysis System” (SAS, versão 9.2) de acordo com Littell&Freund (1991). Esse
programa foi utilizado para a organização dos arquivos, exame de distribuição dos dados com relação à
normalidade, estatísticas de tendência central, de dispersão, de associação e análise de variância, sendo
esta baseada no método de quadrados mínimos (Harvey, 1960). Realizou-se a análise de variância
considerando os efeitos das raças, dos dias de observação e dos horários avaliados em cada um dos dias
de pesquisa, considerando um nível de significância igual a 5%.
A avaliação dos dados comportamentais foi realizada por meio de análise de frequência, utilizandose o procedimento PROC FREQ do StatisticalAnalysis System (SAS, versão 9.2).
Resultados e Discussão
A temperatura do ar e umidade relativa mostraram variação ao longo dos dias de observação (Figura
1). De acordo com Baeta & Souza(1997), a umidade relativa ideal, pode variar de 50 a 70%. Neste
trabalho, o valor médio determinado entre todas as avaliações variando entre manhã e tarde foi de 61,4%.
Portanto, considerando que na pesquisa o ambiente onde as cabras estavam alojadas não era controlado,
obteve-se a umidade relativa dentro da condição de conforto (Figura 1). Em relação à temperatura do ar,
apenas em dois dias de observação obteve-se temperaturas superiores a 25ºC, portanto, não
caracterizando uma condição de estresse aos animais (Figura 1).
De acordo com Baeta & Souza (1997), a média de valores de temperatura para o conforto térmico de
caprinos pode variar entre 20 e 30°C, sendo a temperatura crítica superior igual a 35°C. Neste trabalho o
valor médio observado foi de 20,41°C, sendo assim, localizado na temperatura considerada de conforto
térmico aos animais.
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Figura 1 - Médias da umidade relativa (UR), da temperatura do ar e da Carga Térmica Radiante(CTR) ao
longo dos dias de observação

Com relação à CTR, observou-se que ela se manteve entre 400 e 460 Wm-2(Figura 1), que quanto
maior o seu valor, pode estar associada a uma condição de desconforto no interior das instalações. Porem
os valores observados neste trabalho são inferiores aos relatados por Gomes (2006), que encontrou
valores entre 540,2 e 632,7 Wm-² para caprinos em sistema de confinamento.
De maneira geral, as cabras Saanen e mestiças passaram a maior parte do tempo em pé (Figura 2).
Apesar de a postura em pé poder caracterizar uma condição de desconforto (Broom& Fraser, 2010),os
animais foram observados durante períodos com grande movimentação no interior da instalação, ou seja,
os animais eram alimentados, manejados e estimulados durante esse período, o que justifica a
predominância da postura em pé.
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Figura 2 - Frequência da postura em pé ou deitada e das atividades de cabras das raça Saanen e mestiças
provenientes do cruzamento entre as raças Saanen x Boer durante o período experimental.

Observou-se diferenças com relação às atividades desenvolvidas pelos dois grupos raciais no período
experimental (Figura 2). A atividade com maior frequência para as cabras foi o ócio, seguida da ingestão
de alimentos. Porém, ao observar-se a frequência de ruminação e expressão de comportamento anormal,
caracterizado por estereotipias, nota-se que as cabras da raça Saanen passaram menor tempo ruminando e
maior quantidade de tempo expressando comportamento anormal (Figura 2). o que pode nos indicar uma
melhor adaptação das cabras mestiças ao confinamento, visto que as temperaturas durante o período de
observação variaram entre 15 a 26°C.
Além da maior frequência de comportamento anormal e menor tempo de ruminação, as cabras Saanen
apresentaram maior temperatura superficial em relação às cabras mestiças (P<0,05), onde as médias
observadas foram iguais a 25,75ºC e 26,71ºC, respectivamente. Desta forma, esse resultado pode indicar
uma maior necessidade de dissipação de calor pelas cabras Saanen a fim de manter a sua homeotermia e
devido à sua maior sensibilidade às condições ambientais.
Ambas as raças apresentaram perda de calor sensível(principalmente por radiação de ondas longas)
para o ambiente durante o período experimental, mas as cabras da raça Saanen apresentaram uma média
inferior em relação as mestiças (P<0,05), correspondentes a 56 e 68 W.m-2, respectivamente (Figura 3).
Mas as perdas foram maiores quando a temperatura do ar era menor, exatamente por ser facilitada pela
diferença de temperatura entre a superfície do animal e o ar e devido a necessidade dos animais em
manter a temperatura corporal estável. Quando a temperatura do ar estava mais elevada (26°C) os animais
da raça Saanen perderam mais calor ao ambiente do que os da raça mestiça. Em contrapartida, em valores
menores de temperatura observados (15°C), as cabras mestiças perderam maior quantidade de energia
para o ambiente, algo que pode estar relacionado ao equilíbrio térmico e propriedades do pelame, o que
necessitaria de estudos complementares para avaliar de a diferença entre os padrões raciais e sua
participação na transferência de calor superficial dos animais.
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Figura 3 - Transferência de calor sensível de cabras da raça Saanen e mestiças Saanen x Boer

Conclusões
O sistema intensivo apresenta vantagens com relação ao alojamento de cabras durante o período
gestacional. Porém, pode causar variações nas respostas fisiológicas e comportamentais que podem
influenciar negativamente na fase de gestação, com impactos distintos entre diferentes raças. A raça
Saanen se mostrou mais sensível ao ambiente apresentando maior frequência comportamentos anormais,
o que nos indica que a utilização de animais mestiços Saanen X Boer, para a criação em clima tropical,
apresenta melhores resultados, conciliando o bem estar das cabras e no sucesso da prenhês. O
enriquecimento ambiental pode ser uma estratégia útil para reduzir os comportamentos anormais
promovidos pelo estresse e auxiliar no bem-estar de caprinos.
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