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DESEMPENHO PRODUTIVO  DE UM  REBANHO   CAPRINO NO  MUNICIPIO  DE 
BARRA   DO  RIBEIRO  - RS 
P.D.Parreira,  R.K. Amado,  M.L.Bernardi, A.M.L.Ribeiro 
<Departamento  de  Zootecnia,Faculdade de  Agronomia,  UFRGS> 

foram  analisados   dados  referentes a  4G7 partos ocorridos  durante  1988 
<n=131),1989Cn=133),1990<n=117)e   1991<n=86),  de  cabras 1/2  sangue   Saa- 
nen    criadas em sistema semi-extensivo,  com o  intuito de  determinar al- 
guns    parâmetros produtivos.Um  menor  percentual de  partos múltiplos  foi 
verificado  em   1988  <45%) ,em  comparação  a  1989(68%),  1990(74%)  e   1991 
<G2%>,os   quais n'ão diferiram entre si. O  peso  médio   aO-nascer  <PN>   foi 
significativamente   superior  no   nascimento de  1· <3',47)    ao   invés  de   2 
filhotes(3,19),  quando   os  dados   foram analisados  em conjunto.  Conside- 
rando-os   separadamente,  no  entanto, o  PN foi semelhante para  o   nasci- 
mento   de    1 ou   2  cabritos, em 1988<1=3,00;  2=2,76)   e     1991    (1=3,84; 
2=3,48>  .O   Peso   médio   aos  GO  dias<PGO>  foi  superior para o   nascimento 
de   H 11",73)     ao  invés de  2  cabritos ( 10,45),  em todos os  anos.   O    número 
médio    de  cabritos nascidos<NN>,  o  PN e  PGO  n'ão    diferiram  entre fêmeas 
de    1 . 2 . 3    e  4pariç'ão,       nos   anos  de  1990  e  1991. O  NN foi menor  em 
1988    (1,47),  em comparaç'ão   a  1989,1990 e  1991, os  quais n'ão   diferiram 
entre· si,  tendo sido  de  1,74,  1,7G   e  1,73, respectivamente. O  peso  mé- 
dio  da   fêmea  ao  part.o<PfP) foi  menor  em 1988(34,48)  em comparaç-ão   aos 
outros anos.  O  PfP  n:ão diferiu entre  1989(39,63) e  1990(38,50)  tendo 
sido,no  entanto,  inferior ao  de  1991<41,50).  O  PN de  1988  {2,89)  foi 
inferior ao   dos  outros anos.   O  PN de  1989   {3,33)  foi   semelhante ao   de 
1990    (3,45),   tendo no  entanto diferido do  de   1991. O  PMN  de    1990   foi 
semelhante   ao de  1991   {3,57). O  P50  diferiu entre  todos os  anos,   tendo 
sido de  10,24 (1988),  8,8  (1989),  13,02 (1990) e  12,03 em 1991. 
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