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A raca e/ou tipo de caprino Marota e nativa do Nordeste bra
sileiro e descende das racas .trazidas pelos colonizadores. Sua for
macao deu-se atraves de um processo de selecio natural ao longo dos
anos, em condicOes ambientais adversas. -sioanimais de pequeno por
te e de baixo potencial leiteiro, porem, de grande rusticidade e
adaptabilidade as condicoes do semi-arido.

Atualmente, vem sendo utilizado em cruzamento com reprodut£
res de racas exoticas, visando a obtencao de animals de maior pr£
ducao leiteira, com uniformidade de"pelagem, mantendo as condicoes
de adaptacao ao meio.

Como sac restritos os trabalhos de pesquisas conduzidos na
tentativa de se conhecer 0 real comportamento de cabras Marota, a
EMBRAPA/UEPAE de Terc3ina desenvolveu 0 presentp estudo com 0 obje
tivo de avaliar a sua variacao anual de peso.

o trabalho foi conduzido entre janeiro/82 e dezembro/88, em
Castelo do Piaui, onde os animais eram mantidos em pastagens nati
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vas, em sistema de pastejo direto, a uma taxa de lotacao de 1,5
ha/animal/ano. Nos periodos secos, quando havia escassez de forra
gem, os animais eram suplementados com capim verde e restolhos de
cu1turas.

Diariamente, os animais eram soltos pela manha, e recolhidos,
a tarde, ao aprisco suspenso. Recebiam sal mineral a vontade, cui
dados profilaticos e tratamento terapeutico das doencas mais fre
qOentes, com vermifugacoes sistematicas e pesagem a cada 28 dias •.
As femeas foram submetidas a uma estacao de cobricao continua nos
dois primeiros anos (82 e 83) e, controlada, com duracao de 60
dias (15 de novembro ~ 15 de janeiro), 'nosdemais anos (de 1984 a
1988).

Os dados anuais de peso das cabras, obtidos no periodo e~
rimental, sac apresentados na Tabela 1,cujas variacOes estao rela
cionadas, principalmente, com 0 estado fisiologico do animal (ge~
tacao, paricao eamamentacao).

Verifica-se pelas.medias dos dados que nao houve variacao
anual de ganho de peso vivo dos animais, apenas uma tendenc~a de
ganho no periodo seco, talvez devido a suplementacao dos animais
neste periodo. Recomenda-se portanto, para area de abrangencia da
pesquisa: suplementar as matrizes expostas a reproducao, manter a
taxa de lotacao de 1,5 ha/animal/ano para que haja alimentacao su
ficiente para atender os requerirnentos nutricionais dorebanho e,
evitar a concentracao de paricoes nos piques das chuvas.
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TABELA 1. Variacao anual de peso de ca:brasMarota (kg) em pastagem
nativa, no municipio de Castelo do Piaui entre 1982 e
1988.

ANOMis Media
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Jan 23,98 24,96 26,27 31,94 34.,12 33,97 28,29 29,07
Fev 25,50 27,83 29,17 32,65 32,96 36,65 28,73 30,49
Mar 26,30 31,08 28,29 32,25 33,,41 34,34 28,99 30,66
Abr 26,45 31,93 28,84 31,54 30,86 34,84 28,26 30,38
Mai 27,00 31,65 31,20 31,42 26,,13 28,77 29,36
Jun 28,17 33,17 33,37 29,16 28,12 30,01 26,41 29,77
Jul 29,16 33,37 33,4,0 31,08 28,63 29,61 29,73 30,71
Ago 30,18 32,37 34,71 32,29 29,35 29,73 31,59 31,46
Set 28,77 32,49 35,48 31,65 29,96 29,91 29,92 31,16

;< '-~:·-1 1-:'\ .irT:i,; \) ;--~ :1''-',',' .:. :.
Out 27,98 ,~(tt~1"~,~,+7i :~lt(Jf~/ 30,76 28,45 29,17 30,65
Nov 28,33 31, 88C"'34,17 3)'4;,6231,07 30,19 30,05 31,47
Dez 25,93 29,28 32,66 35,65 33,24 '31,93 28,8,9 31,08

Media 27,31 31,02 31,72 32,58 30,71 31,78 29,06 30,52


