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RECOMENDACOES TECNICAS
PARA A CRIACAo DE CAPRINOS

Luiz Pinto Medeirosl
Raimundo Nonato Gira02
Eneide Santiago Gira02
Edson Camara Italian03

o Estado do Piaui, con forme dados do A
nuario Estatistico do Brasil (1985), possui 0

segundo maior rebanho caprino do Brasil
(1.741.053 cabe~as) gra~as as suas condi~oes n~
turais favoraveis ao desenvolvimento desta esp~
cie. Apesar da sua importancia socio-economica
para 0 Nordeste e, particularmente para 0 Piaul,
a caprinocultura encontra varios fatores limi
tantes ao seu desenvolvirnento, dentre os quais
destacarn-se as condi~oes de precaria sanidade e
inadequadas praticas de rnanejo, alirnenta~ao e
rnelhorarnento dos rebanhos.

IMed.-Vet., BS, EMBRAPA/Unidade de ExecuGao de
Pesquisa de Ambito Estadual de Teresina (UEPAE
de Teresina). C. Postal 01. 64.035, Teresina,PI.

2Med.-Vet., M.Sc., EMBRAPA/UEPAE de Teresina.
3Eng.-Agr., M.Sc., EMBRAPA/UEPAE de Teresina.



A criacao de caprinos e uma atividade
caracteristica de pequenos e medios produtores
e se desenvolve em quase todas dS microrregioes
do Estado, destacando-se as zonas semi-aridas.
o sistema de criacao utilizado pela maioria dos
criadores e 0 extensivo, com a particularidade
de que ao final da tarde, os caprinos sac reco
lhidos aos "chiqueiros" ou "apriscos" que gera!
mente apresentam inadequadas condicoes de higie
ne e sanidade, consti tuindo-se em permanente
meio de infeccao e contaminacao por endoparasi
tas. Estes fatores acarretam crescimento retar
dado dos caprinos, baixa producao de carne e
leite, baixo indice de fertilidade e elevada ta
xa de mortalidade, notadamente de animais jQ
Yens.

Em razao destes fatores a Empresa Brasi
leira de Pesquisa Agropecuaria - EMBRAPA, atra
yeS de sua Unidade de Execucao de Pesquisa de
Ambito Estadual de Teresina - UEPAE de Teresina
e apoiada por recursos financeiros do Banco do
Nordeste do Brasil e Secretaria de Planejamento
do Estado do Piaui (Projeto Nordeste), vem de
senvolvendo pesquisas dirigidas ao aperfeicoa
mento dos conhecimentos tecnicos-cientificos vi



sando gerar tecnologias mais adequadas ao desen
volvimento da caprinocultura do Estado.

Este trabalho tern como principal objeti
vo fazer chegar aos caprinocultores algumas in
formacoes praticas sobre a criacao de caprinos,
as quais, se adotadas, muito contribuirao para
o aperfeicoamento desta atividade.

o sucesso de uma criacao exige, antes
de tudo, instalacoes apropriadas. A localizacao
das instalacoes na area da fazenda e fator pre
ponderante no born andamento dessa atividade.

No caso especifico dos caprinos, os cui
dados devem ser maiores quanta a determinadas
instalacoes, proprias para animais de pequeno
porte (EMBRATER 1984). Urn dos cuidados indispen
saveis aos caprinos e nao deixar que elespernoi
tern ao relento, ou seja, no campo, sujeito a
ventos e chuvas, nem tao pouco encerra-los em
compartimentos muito apertados que nao permitem
uma perfeita circulacao de are Estas medidas im
pedem a ocorrencia de promiscuidade e, conse



quentemente, a contaminacao com ecto e endopara
sitas.

Quanto as areas de pastagem, devem ser
divididas em piquetes ou cercados de acordo com
o tamanho do rebanho e as categorias animais.

Os caprinos nao se dao bem com 0 frio e
umidade, portanto, as instalacoes devem ser
construidas em local seco, alto, com urn pouco
de inclinacao (3 a 5%), expostas ao sol e prote
gidas dos ventos. Quando nao for possivel urn
terreno que reuna todos os requisitos deseja
dos, escolhe-se urn que se aproxime do ideal.

E conveniente a escolha de urn terreno
maior que 0 necessario as instalacoes, a fim de
que os animais tenham espaco suficiente para se
exercitarem.

Os apriscos sac de grande importancia
para os caprinos. Seu tamanho, (Anexo I), depen
de do numero de animais em exploracao e da fina



lidade da cria~ao. No aprisco, os caprinos pe£
noitam sob as vistas do tratador, que podera a
tender a qualquer acidente que por ventura se
verifique durante a noite. 0 aprisco deve ter
uma divisaria para recolher as cabras ern estado
adiantado de gesta~ao, e as recem-paridas. A a
do~ao de tais medidas que nao sac de altocusto,
permitira ao criador dispensa de melhores cuida
dos as matrizes e aos animais novos, cuidados
estes, que serao largamente recompensados, evi
tando-se perdas por acidentes.

Os apriscos poderao ser construidos uti
lizando-se 0 minimo de material. Deve ser uma
constru~ao salida, arejada, bem iluminada, pou
co sujeita a grandes oscila~oes da temperatura
interna, protegida contra a umidade e corrente
de are Deve ser suficientemente espa~osa e divi
dida de forma a facilitar os trabalhos de mane
jo, devendo ter area util de 0,80m2 a 1,Om2 por
animal. 0 piso deve ser ripado corn 1 cm entre
ripas, e elevado de 0,80 a 1,Om do solo. Os a
priscos e currais de manejo, devem ser construi
dos nas proximidades da casa do criador e desem
penhar as seguintes fun~oes:
. Abrigar os animais das intemperies.



. Proporcionar boas condicoes de higiene aos a
nimais.
Simplificar os trabalhos de manejo .

. Permitir limpeza rapida e facil.

Nao havendo possibilidade de construir
aprisco suspenso, urn chiqueiro com a mesma ori
entacao da construcao do aprisco pode funcionar
tao bem quanta 0 aprisco. E de baixo cust~ cons
truido com pouco material.

o piso devera ser de chao batido, utili
zando-se material que permita boa compactacao e
infiltracao do material liquido para evitar for
macao de umidade excessiva e que facilite a lim
peza. Deve apresentar urn declive em torno de 2
a 5%.

o frio e a umidade do piso podera ser ~
vitado com 0 emprego de estrados de madeira, me
dida indispensavel.

No local onde 0 vento frio venha a pre
judicar os caprinos, convem defende-losdos seus



efeitos por meio de tapumes no lade de entrada
dos mesmos.

A cobertura dos chiqueiros deve ser de
palha ou telha, de acordo com adisponibilidade.
Recomenda-se tambem, que, seja sempre bem loca
lizado, com agua limpa e proxima, para evitar 0

aparecimento de doen~as oriundas da falta de hi
giene.

Sempre que possivel numa cria~ao de ca
prinos devem existir varios currais, em comuni
ca~ao entre si. As dimensoes devem variar de a
cordo com 0 numero de animais ou com 0 tamanho
da fazenda. Em media recomenda-se dois
quadrados por cabe~a.

A existencia de varios cercados e impo~
tante, pois permite 0 isolamento do rebanho em
sele~ao ou melhoramento,dos cabritos em idade
nao permitida aos trabalhos de reprodu~ao, e,
das cabras recem-paridas. Alem do mais, facili
ta 0 emprego de rota~ao de pastagem elevando-se
a possibilidade de boa alimenta~ao, qualidade



da criacao e renovacao dos pastos.
Alem desses, deverao existir pequenos

cercados localizados junto a sede, objetivando
o cultivo de forrageiras e manejo de reprodut£
res ou animais que exijam cuidados especiais.

o maior numero de cercados proporciona
uma classificacao mais rigorosa corn reflexos na
qualidade dos animais.

Ern qualquer estabelecimento de criacao
deve-se pensar sempre ern reduzir ao minimo 0

custo da producao. As medidas tendentes a redu
zir as horas de trabalho de urn determinado ser
vico, ou executa-lo cornmenor numero de emprega
dos, virao contribuir para urnmais alto rendi
mento do capital.

Assim e que em uma exploracao de capri
nos deve existir todas as instalacoes indispen
saveis para 0 rapido e facil trato dos animais.

A divisao dos cercados deve ser de tal
forma que haja perfeita distribuicao das agu~
das e ?empre que possivel, cada cercado devera
ser construido por partes altas e baixas do cam
po. Istotem grande importancia nos periodos de
muita chuva ou excessivamente secos.

A sede da fazenda, de preferencia, deve
ser localizada no centro da propriedade e em urn
ponto de onde seja facil uma vista desta ern
qualquer direcao.



o numero e a area de cada cercado estao
condicionados a varios fatores como porexemplo,
a classificacao que se pretende fazer no reba
nho, ou seja, a separacao dos animais levando-
se em conta a idade, sexo e qualidade. A divi
sac das pastagens no maior numero possivel de
cercados, apesar do elevado custo com cercas, e
sempre uma grande vantagem pois impede a devas
tacao das forrageiras, permitindo que as mesmas
se regenerem e se propaguem pela semeadura nat~
ral. Ademais, contribui para reduzir a contami
nacao das pastagens por vermes, cuja prolifera
cao aumenta com 0 permanente excesso de lotacao.

Esta comprovado que, com 0 usa de manejo r~

tativo consegue-se elevar grandemente a lotacao
tanto das pastagens cultivadas como nativas.

As cercas sac de vital importancia para
o manejo dos caprinos, devendo ter 1,50 metros
de altura e serem construidas com nove fios de
arame, dispostos da seguinte maneira:

• lQ fio a 10 em do solo.
· 2Q, 3Q e 4Q fios distantes 10 em entre si.
· 5Q fio a 15 em do 4Q.
· 6Q fio a 15 em do SQ.
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· 7Q fio a 25 cm do 6Q.

· 8Q fio a 25 cm do 7Q.

· 9Q fio a 30 cm do 8Q.

Os caprinos gostam de ~gua limpa, por is
to esta dever~ ser distribuida em bebedourosque
permitam conserv~-la permanentemente limpa.

As aguadas deverao ser protegidas por
cercas, de modo que os animais nao entrem. Deve
r~ ser usado, de preferencia, agua corrente. Con
tudo, fornecimento de ~gua em bebedouro rustico,
porem higienico, pode tamb~m ser feito.

A construcao do isolamento, tamb~m cha
made de hospital, deve seguir as recomendacoes
do aprisco e/ou chiqueiro, por~m distante des
tes para evitar 0 contato de animais doentes com
aqueles clinicamente sadios.

Esta ~rea deve oferecer tranquilidade e
boas condicoes de higiene aos animais doentes,
e,sua capacidade ser~ de acordo com 0 tamanho
do rebanho.



A esterqueira, area reservada para 0 d~
posito de esterco, permite 0 melhor aproveita
mento do esterco e contribui para melhorar as
condicoes higienicas da criacao. A esterqueira
nao deve ficar muito proximo das instalacoes,
pois 0 esterco pode funcionar como reservatorio
de larvas de helmintos.

A finalidade do pediluvio e fazer a de
sinfeccao dos cascos dos animais. Essa desinfec
cao podera ser feita com solucao de formol co
mercial a 10% ou sulfato de cobre a 10%. Na au
sencia desses produtos quimicos, a cal virgem
diluida em agua, funciona como urn born desinfe
tante.

Os pediluvios deverao ser construidos
na entrada dos currais, com as seguintes dimen
soes:

• 2,0 metros de comprimento.
· 10 em de profundidade.
· Largura, correspondente a largura daporteira.

Proteger as partes laterais do pedilu
via com cerca de arame liso de_l,20 a 1,40 me
tros de altura.



Para a suplementacao mineral, sac bas
tante utilizados cochos feitos corn pneus corta
dos.

Eleva-los do solo 20 a 30 cm para dimi
nuir as perdas do sal.

Cochos construidos de madeira ou de ci
mento, sac tambem utilizados, no ultimo caso,
devem ser bem lisos para facilitar a limpeza.

Ambos poderao ser fixos ou moveis. As
dimensoes recomendadas sao:

· 30 a 40 cm de altura acima do piso.
· 20 cm de profundidade.
· 30 cm de largura.
· Comprimento nao deve ultrapassar aos dois me

tros.

Na exploracao de caprinos, principalme~
te ern sistemas extensivos, a alimentacao basica
e a pastagem nativa de cerrado, caatinga e/ou
chapada.

o manejo dos animais nas propriedades e
feito ern areas marginais, inviaveis para agri
cultura e criacao de outros animais como bovi



nos e ovinos. Essas areas sao, quase sempre, a
cidentadas, pedregosas ou arenosas e com veget~
cao arbustiva.

o manejo das pastagens e feito de forma
precaria e a falta de divisoes de areas impossi
bilita urnmanejo mais adequado das mesmas. Nas
areas cercadas, normalmente se observa superpQ
pulacao, acarretando, no periodo seco, alta mor
talidade, principalmente de animais jovens, de
vido a escassez de alimentos.

o born desempenho produtivo dos caprinos
em areas marginais e atribuido ao seu habito a
limentar e capacidade de aproveitar alimentos
grosseiros e de baixo valor nutritivo. Quando
manejados em pastagem nativa selecionam cerca
de 60% de ramas de arbustos e arvores, 30% de
gramineas e 10% de plantas herbaceas sendo que
estas preferencias podem variar com as estacoes
do ano. Na utilizaCao destas pastagens 0 fator
limitante e a baixa capacidade de suporte que e
de urn caprino adulto, 1,5 ha/ano. Esta baixa
capacidade de suporte pode ser aumentada, elimi
nando-se todas as plantas inaprovei taveis na die
ta alimentar dos caprinos e introduzindo-se ou
tras especies forrageiras. Estas, quando intro
duzidas, tern sido bem consumidas pelos animais.
No entanto, e de surna importancia a preservaCao



~a flora nativa, especialmente as leguminosas
arbustivas e rasteiras.

Uma boa pastagem satisfaz as necessida
des de mantenca dos caprinos. Para producao,
faz-se necessario acrescentar uma pequena quan
tidade de racao concentrada.

Na formacao de pastagens cultivadas, as
especies forrageiras mais recomendadas atualmeg
te sac os capins andropogon, jaragua, cOloniao,
rio de janeiro e brizantao. Para corte recomen
da-se 0 capim elefante, principalmente 0 came
ron.

Para melhor utilizar estas pastagens, e
necessario subdividir as areas de modo a se p~
der utilizar 0 sistema de pastejo rotacionado.
o uso de lotacao adequada possibilita urn melhor
aproveitamento da pastagem alem de diminuir as
possibilidades de degradacao das pastagens.

A suplementacao alimentar dos caprinos,
notadamente na epoca critica de escassez de ali
mentos, Medeiros (1984), e uma pratica altamente
viavel pois, alem de aumentar os indices produ
tivos do rebanho contribui para diminuir a mor



talidade, principalmente dos animais jovens. Nes
ta suplementacao podem ser usados os subprodu
tos da agricultura como restolhos da cultura do
milho, feijao, soja, mandioca e casca seca de
feijao. (Pimentel et ale 1984).

Outras alternativas alimentares que de
vem ser usadas na epoca seca sac os capins (que
podem ser fornecidos picados ou amarrados emfei
xes), ramas, raizes e vagens de leguminqsas co
mo algaroba, leucena, juca, faveira, feijao bra
vo etc, silagens, feno de rama de mandioca tri
turado, raiz de mandioca triturada e secada ao
sol.

A suplementacao se faz mais necessaria
nos seguintes casas:

• Terco final da gestacao (45 dias antes do par
to) •

• Apos 0 parte ou no periodo de acasalamento.
Animais jovens.

• Animais debilitados.

Os elementos minerais sac indispensaveis
a sobrevivencia e manutencao da saude e produ
tividade dos animais.



A deficiencia de nutrientes minerais re
flete-se negativamente na produtividade do reba
nho atraves da baixa percentagem de nascimento,
crescimento retardado, baixa producao de
leite, diminuicao da resistencia as doencas, ma
formacao ossea e ate morte do animal. Portanto,
esta e uma pratica importante e imprescindivel
na atividade pecuaria.

o suplemento mineral deve conter, na sua
composiCao, 0 sal comum, a farinha de ossos au
toclavada e urn complexo mineral. Normalmente uti
liza-se na mistura as proporcoes de 50% de sal
comum, 49% de farinha de ossos autoclavada e 1%
de complexo mineral. Esta mistura deve ser for
necida aos animais a vontade em cochos protegi
dos de chuvas.

o born desempenho de urn rebanho baseia-
se, principalmente, na sua sanidade, que se apoia
na profilaxia e na higiene. Embora sendo 0 ca
prino urn animal normalmente rustico, ele e afe
tado por varias enfermidades.

As principais doencas que afetam os ca
prinos no Estado do Piaui sao relacionadas a se
guir:



A verminose ou helmintose gastrintesti
nal', e uma doen<;a causada por parasi tas tambem
conhecidos por helmintos ou vermes. Estes, de a
cordo com seu cicIo evolutivo passam uma parte
de sua vida nas pastagens e 0 restante de sua e
xistincia no est6mago ou intestino dos caprinos.

Os animais parasitados, eliminam ovos
dos helmintos juntos com as fezes e estes, no
meio externo desenvolvem-se e dao origem aosve£
mes jovens (larvas infectantes) que saoencontr~
dos nas pastagens. Quando os animais vao ao earn
po se alimentarem, ingerem as pastagens junta
mente com as larvas. Apes a ingestao, osanimais
sac infectados e os parasitas jovens se trans for
mam em parasitas adultos em aproximadamente tres
a quatro semanas (dependendo da especie).

Em urn rebanho caprino a helmintose gas, -
trintestinal se caracteriza por:
• Perda de peso e desenvolvimento lento do ani

mal.
• Queda da produ<;ao de leite.
• Mucosas palidas (anemia)."
• Os animais parasitados nao aproveitam os ali

mentos com a mesma eficiencia daquelesanimais
desverminados,- como tambem ficam menos resis



tentes e permanecem susceptiveis a penetracao
de germes de outras doencas.

• Baixa produtividade do rebanho.
• Edema da regiao sub mandibular.
• Desidratacao e diarreia.
• Irritacao da mucosa gastrintestinal, transfor

mando-se em gastrite e gastro-enterite.
· Fechamento (oclusao) do intestino delgado.
· Secrecao e excrecao de' substancias toxicas.

A verminose e a principal causa de mortalida
de de animais jovens.

Pesquisas desenvolvidas no Estado do pi
aui por Girao et ale (1984) revelam que os ca
prinos sao parasitados por helmintos gastrinte~
tinais pertencentes a tres classes:

1. Nematoda: Haemonchus contortus, Trichostron
gylus colubriformis, T. axei, Strongyloides
pap1110sus, Cooperia curticei, c. punctata,
£~ pectinata, Bunostomum trigonocephalum, Ca
pillaria sp, Oesophagostomum columbianum, Tri
churis ovis, Trichuris globulosa e Trichuris
sp.

3. Trematoda: paramphistomum spp.
Os helmintos de maior ocorrencia nos ca

prinos sao: H. contortus, T. colubriformis, o.



columbianum e S. papillosus, sendo 0 primeiro 0

mais prevalente, de maior intensidade e patog~
nicidade. AS helmintos ocorrem durante todo 0

ana sendo em maior intensidade na epoca chuvo

tar:
A superlota<;;aodas pastagens, assim como 0 pa..§.,
tejo prolongado em uma determinada area, para
diminuir a contamina<;;aodo ambiente e 0 risco
de contamina<;;aoparasitaria dos animais.

· Que os animais sejam colocados nos pastos mui
to cedo, quando ha orvalho nas pastagens. Nes
ta hora do dia, encontram-se muitas larvas in
fectantes (vermes jovens) que vao ser ingeri
das juntamente com as pastagens e contaminar
os caprinos.

· Contamina<;;aode comedouros e bebedouros com fe
zes.

· Pastejo em campos com alta umidade ou mesmo
em margens de rios para evitar contamina<;;ao,
ja que estes lugares apresentam otimas condi
<;;oespara a sobrevivencia e permanencia dos
vermes.



• Pastejo ou corte de capim cultivado, de baixo
porte, nas primeiras horas do dia visando 0

controle de ingestao de larvas infec;tantes que
corn a umidade sobem pela vegetacao.

· Que animais de faixas etarias diferentes pa~
tern juntos para nao ocorrer contaminacao dos
animais jovens, pelos adultos.

· Pastejo intensivo ern pequenas areas.
· Concentracao de uma s6 especie de animal domes

tico ern uma determinada area.
• Acumulo do esterco nas pastagens para nao atu

ar como reservat6rio de larvas de vermes.

No Piaui Girao et ale (1987) recomendam
o seguinte esquema de vermifugacao para os ca
prinos:
• vermifugar todo 0 rebanho cinco vezes por ana

sendo tres na epoca seca (junho / agosto / out~
bro) e duas na epoca chuvosa (fevereiro e a
bril).

Na epoca seca, as condic5es de tempera
tura, umidade e precipi tacao, sac de'sfavoraveis
ao desenvolvimento e sobrevivencia de ovos e
larvas de helmintos gastrintestinais nas pasta
gens. A vermifugacao dos animais neste periodo



favorece a redu~ao da infec~ao no animal e con
sequentemente diminui a contamina~ao das pasta
gens por larvas de helmintos na epoca chuvosa
favorecendo uma menor contamina~ao dos animais
nesta epoca •...

Outras recomenda~oes de
sac:
· Em propriedades em que se pratica a esta~aode

monta, vermifugar as cabras duas a tres serna
nas antes da cobri~ao.

· Vermifugar as cabras urnmes antes e urnmes a
pas a pari~ao, visto que as cabras lactantes
promovem uma maior dissemina~ao de ovos de
helmintos nas pastagens.

· vermifugar os cabritos tres semanas apos sua
saida para 0 pasto.

· Vermifugar os cabritos ao desmame (tres meses
de idade).

Recomenda-se, para caprinos, anti-helmin
ticos de aplica~ao oral a base de Oxfendazole,
Levamisole, Ivermectin e Albendazole. Deve-se
observar rigorosamente as instru~oes, especial
mente quanta a dosifica~ao. Os principios ati
vos dos anti-helminticos utilizados devem ser
trocados anualmente.



Doenca causada por protozoarios perten
centes a diversas especiesdo genero Eimeria. E

mais frequente em epocas quentes e chuvosas, em
pastos umidos. Ataca animais de qualquer idade,
porem e mais comum em cabritos. Os animais doen
tes eliminam oocistos juntamente com as fezes.
Estes no meio ambiente, esporulam e ao serem in
geridos por outros animais, juntamente com opa~
to ou agua disseminam a doenca.

Os cabritos acometidos pela coccidiose
apresentam diarreia, perda de peso, falta de a
petite, crescimento retardado, enfraquecimento
e, as vezes, morte. Nos animais adultos a enfer
midade nao produz sintomas, porem estes atuam
como disseminadores da doenca.

As medidas sanitarias e de manejo sac as mais
importantes no controle da doenca .

. Fazer higiene nos alojamentos e bebedouros, e
vitar pastos umidos e alta densidade de ani
mais em pequenas areas por longos periodos. Os
animais jovens devem ser mantidos isoladosdos
mais velhos pois estes sao portadores daenfer
midade e se constituem em fonte de infecCaopa



Sempre que possivel, os animais doentes devem
ser tratados individualmente. Sao recomendados
medicamentos a base de sulfas, por via oral,
durante dois a tres dias.

Sao enfermidades causadas por acaros.
Os caprinos, geralmente sac acometidos pelas sar
nas sarcoptica, psoroptica (sarna auricular) e
demodecica, sendo a ultima de maior importancia
para esta especie.

A sarna demodecica dos caprinos e vul
garmente conhecida no Nordeste por "bexiga~ Seu
agente causal e 0 acaro Demodex caprae. A doen
~a manifesta-se pela presen~a de nodulos e pu~
tulas na pele, que posteriormente podem se trans
formar em crostas situadas de preferencia na re
giao do pesco~o, paletas e costelas. Nestes 10
cais sac formados numerosos e pequenosorificios
e placas esbranqui~adas que danificam apele, di



minuindo sua cotacao no mercado consumidor. Ern
muitos casos, as peles corn danos maiores, chegam
a ser recusadas pelos curtumes. A doenca se
transmite pelo contacto de urn animal a outro.
Sua propagacao e favorecida pela promiscuidade
ern que vivem os animais.

Sao causadas por larvas de moscas conhe
cidas vulgarmente como varejeiras.

Sao comuns ern regiao de clima quente.
As moscas depositam ovos nas feridas ou ao re
dor dos orificios naturais. Depois de algumas
horas, as larvas saem dos ovos e penetram nos
tecidos vivos dos animais onde se alimentam e
crescem durante mais ou menos uma semana. Depois
caem ao solo para completar 0 cicIo de vida da
mosca.

A mais importante produtora de miiase e
a mosca Cochliomyia hominivorax, de coloracao
verde-metalica.

as animais corn miiases apresentam inap~
tencia, inquietacao e emagrecimento. Se nao fo
rem tratados, podem morrer.

As miiases devem ser tratadas corn subs
tancia larvicida, limpeza das feridas, retirada



das larvas e aplicacao de repelentes e cicatri
zantes no local afetado, diariamente, ate a cu

Deve-se tratar 0 umbigo dos recem-nasci
dos com tintura de iodo a 10% como tambem tra
tar todas as feridas q~e forem vistas nos ani
mais, principalmente na epoca chuvosa.

As criacoes de caprinos que nao possuem
condicoes higienicas satisfatorias, geralmente
apresentam infestacoes macicas por piolhos mas
tigadores (Malofagos). A especie mais frequente
e a Bovicola caprae. Este parasita determina in
tensa coceira e irritacao da pele, chegando mes
mo a produzir escoriacoes. A pele fica seca, es
camosa e com crostas semelhantes as sarnas.

Os piolhos se localizam de preferencia
na linha dorso-lombar e na garupa, podendo atin
gir outras regioes. Uma infestacao macica deixa
os animais inquietos, sem comer, magros e esgo
tados, podendo leva-los a morte.



fazer frequentemente uma inspecao para detectar
o tipo de parasita externo .
. Em caso de sarna, separar os animais doentes

e trata-los com sarnicida de uso topico ou ge
ral (banhos com carrapaticidas) .

. Quando forem detectados casos de animais in
fectados por piolhos, deve-se tratar todo 0

rebanho com carrapaticida. Este deve ser mis
turado com agua na quantidade recomendada pe
10 fabricante. Segundo Padilha (1983) 0 banho
pode ser dado dentro de uma caixa de cimento
amianto ou em uma caixa de qualquer material
que nao fure a pele do animal. Tambem pode-se
utilizar a pulverizacao nas areas afetadas,
usando-se urn pulverizador costal, devendo-se
evitar 0 banho ou pulverizacao por mais de urn
minuto para nao ocorrer intoxicacao. Deve-se
tambem evitar que os animais estejam emjejum,
para que eles nao venham a ingerir a solucao.
o produto deve ser aplicado nas horas mais
frias do dia. Nao banhar as cabras que este
jam proximas de parir.



cimento de abscessos juntos aos linfonodos su
perficiais (ganglios) sendo vulgarmente, conhe
cida como mal-do-caro~o. A enfermidade acomete
tanto 0 caprino como 0 ovino. E causada pelabac
teria (Corynebacterium pseudotuberculosis) . A pe
netra~ao da bacteria se da atraves de ferimen
tos, arranhaduras, ou mesmo pela pele intacta.
Tambem segundo Silva et ale (1987) pode ocorrer
penetra~ao da bacteria atraves da via respirate
ria, (12,5%) digestiva (3,5%) e coito (2,0%).

Os abscessos localizam-se, com maior
frequencia nos ganglios pre-escapulares (pa) e
parotideos (pesco~o) seguidos pelos ganglios pre
crurais. 0 acometimento dos ganglios testicula
res, mamarios e internos e raro.

o melhor tratamento da linfadenite e 0

tratamento cirurgico. Quando 0 caro~o estivermo
Ie:

• Fazer tricotomia (corte dos pelos) e desinfec
tar a pele no local do caro~o com solu~ao a
base de iodo.

· Abrir 0 abscesso (com uma faca, canivete ou
qualquer objeto que corte) em toda a sua ex
tensao para facilitar a saida de todo 0 mate
rial purulento.

· Apes expremer todo 0 pus limpar e desinfectar
a "bolsa" colocando tintura de iodo a 10%.



A ferida deve ser protegida das moscas,
com aplica~ao de repelentes, diariamente, ate a
cicatriza~ao.

Opus retirado deve ser queimado e os
instrumentos usados devem ser bem limpos.

Caso no mesmo animal venham a ser forma
dos novos abscessos, e aconselhavel retira-lo
do rebanho.

Medidas profilaticas:
. Isolar os animais doentes e evitar que os abs

cessos existentes se rompam, evitando-se, as
sim, a contamina~ao do meio ambiente .

. Examinar os animais no momenta da compra, evi
tando-se a introdu~ao do germe napropriedade,
caso ainda nao exista.

E muito frequente nos caprinos, princi
palmente nos meses chuvosos, quando os animais
sac mantidos em cercados e abrigos sujos e lama
centos.

o principal agente causador da doen~a e
o germe Bacteroides nodosus. Na etiologia da
doen~a pode haver associa~ao de outrasbacterias
(Fusobacterium necrophorurn,Corynebacterium EYQ
genes etc.).



o sintoma mais evidente e a manqueira,
que logo chama a atencao dos criadores. Em exa
me mais detalhado nota-se a inflamacao do espa
co inter-digital (entre as unhas) com grande sen
sibilidade, exsudacao fetida no espaco interan
gular, ulceracao e necrose. Em muitos casos po
de haver a queda do casco. Com a evolucao da do
enca, os animais tern dificuldade de locomocao,
permanecendo quase sempre deitados, se alimen
tam mal, emagrecem e podem ser levados a morte.

Como prevenir a frieira:
. Manter os animais em abrigos secos e higieni

coso
• Passagem dos animais em pediluvio com solucao

de sulfato de cobre a 10% ou formal a 10%, se
manalmente.

Tratamento: retirar os animais da area
umida para urn local seco, fazer a limpeza dos
pes, cor tar todas as partes necrosadas e tratar
as lesoes com solucao de tintura de iodo a 10%
e/ou sulfato de cobre a 15%.

E uma enfermidade causada por virus, co
nhecida popularmente por boqueira. Acomete com
mais intensidade os cabritos, podendo atingi~



tambem os adultos. Caracteriza-se inicialmente
pelo aparecimento de pequenos pontos avermelha
dos nos labios e posterior forma~ao de pustulas
vesiculosas, que secam e se transformam em cros
tas. Observa-se tambem uma tumefa~ao do focinho
que dificulta a amamenta~ao dos cabritos. Alem
dos labios, pode haver forma~ao de vesiculas na
gengiva, narinas, ubere, as vezes, na lingua,
vulva, orelhas e espa~os inter digitais.

Indica-se, como tratamento, retirar as
crostas com cuidado e pincelar as lesoes, dia
riamente, com uma solu~ao de glicerina iodada a
10% ou violeta de genciana a 3%.

A mamite ou inflama~ao do ubere pode a
presentar-se sob as formas aguda, subaguda ou
cronica. Sao causas predisponentes: a alta ati
vidade do ubere, a reten~ao do leite, ferimentos
externos e falta de higiene.

A mamite tern como fatores determinantes
varios agentes microbianos sendo os mais freque~
tes Staphilococcus, streptococcus, Corynebacte
rium pyogenes, Coliformes e outros. Osmi~r6bios
penetram no ubere atraves de feridas ou do ori
ficio das tetas. As camas e utensilios, lssim



como 0 cabrito ao mamar ou a mao do ordenador, a
tuam como veiculos que levam os germes causado
res da enfermidade dos animais doentes aos sa
dios.

Algumas formas de mamites sac altamente
contagiosas, como por exemplo as causadas por
Streptococcus, outras nao.

- Sintomas: A mamite aguda (menos frequen
te) aparece em geral logo apos a paricao. A ca
bra apresenta febre, em seguida, parte do ubere
mostra-se com edema, dolorido e endurecido. 0
leite apresenta-se seroso, com coloracao averme
lhada e com grumos de pus; as vezes, com odor
repugnante (mal cheiro).

Nas formas subclinicas e cr6nicas, as
mais comumente encontradas, os sintomas sao: li
geira apatia e diminuicao na producao de leite
uni ou bilateral e ubere com nodulos de endure
cimento.

- Tratamento: Deve ser feito 0 mais rapi
do possivel, utilizando-se antibiotico de largo
espectro atraves da aplicacao intramamaria e em
alguns casos, intramuscular.

- Medidas de prevencao:
. Tratar os ferimentos existentes no ubere.
. Lavar com agua e desinfectante a base de iodo

o ubere das cabras e as maos do ordenhador an
tes de cada ordenha e enxugar em papel toalha.



· Manter as instalacoes ern boas condicoes de hi
giene.
Fazer isolamento dos animais doentes.

· Ter cuidados na aquisicao de femeas.
• Fazer exame periedico do ubere. Ern caso de sus

peita, isolar os animais.
Eliminar animais corn mais de duas tetas.

As instalacoes, especialmente oaprisco,
chiqueiro, bebedouros e comedouros devem ser lim
pos e ter os excrementos removidos diariamente.
Esta pr&tica poder& evitar a disseminacao de do
encas no rebanho.

Duas vezes por ano, apes uma limpeza ri
gorosa, deve-se fazer a desinfeccao de todo 0

piso corn uma solucao de sulfato de cobre a 3%
ou formal comercial a 5%.

Para a adocao de normas adequadas de ma
nejo reprodutivo e necess&rio que 0 produtor es
teja orientado sobre assuntos relacionados corn
as funcoes reprodutivas. Sao requeridos, porta~.
to, conhecimentos b&sicos sobre selecao e mane



jo de reprQdutores e matrizes, puberdade, peso
e idade dos animais para uso em reproducao, ci
clo estral, estro, epocas adequadas para a esta
cao de reproducao, sistemas de acasalamento,
prenh~z, parto e manejo das crias.

Na escolha de urnmacho para reprodutor
deve-se adotar rigorosos criterios de selecao,
tendo em vista que as qualidades e os defeitos
paternos sac transmitidos para urn numero bem
maior de descendentes embora ele participe igual
mente com a f~mea na formacao da cargagenetica.
Urnmacho destinado a reproducao, seja poraquisi
cao ou pela incorporacao de machos existentesna
propriedade, deve atender as exig~ncias minimas
para exercer essa importante funcao que, deacor
do com Simplicio (1980) e Traldi (1985), mere
cern destaque as mencionadas a sequir:
· Apresentar padrao racial caracteristico da ra

ca selecionada.
· Nao ser portador de doencas especificas da re

producao oude outras enfermidades. No ato da
selecao deve-se submeter 0 animal a exames cli
nico ge~dl e andrologico.

• Apresentar aspecto masculino.



· Os testiculos devem ser morfologicamente nor
mais, isto e, simetricos, ovoides, firmes e
presentes na bolsa escrotal. Devem ser rigoro
samente descartados os animais que apresent~
rem anomalidas, tais como: Criptorquidia (te~
ticulo dentro da cavidade abdominal) uni ou
bilateral; degeneracao testicular irreversi
vel devido a causas diversas e hipoplasia te~
ticular (testiculos pequenos ou ausentes).

• Nao ser portador de lesoes penianas e prepuci
ais.

· Presenca de boa libido (interesse sexual pela
f~mea) .

• Apresentar cascos sadios e bons aprumos.
• Aus~ncia de defeitos hereditarios (hernias,

agnatismo e prognatismo).
• Ter boa capacidade reprodutiva e fertilidade

comprovada, em casos de animais sexualmente
maturos.

A selecao do macho para a reproducao d~
vera ser a partir dos seis meses de idade, opo£
tunidade em que os machos refugados sac castra
dos. Caso sejam procedentes de compra, estes a
nimais devem estar na idade de 12 a 24 meses e
possuirem as cacacteristicas mencionadas acima.

Urn reprodutor podera atuar ativamenteno
rebanho ate os oito anos de idade, porem emcria



cao extensiva, este reprodutor devera ser subs
tituido a cada dois a tres anos, para evitar co
brir suas pr6prias filhas, maes e netas e favo
recer a consanguinidade. Quando isto acontece,
ha possibilidade de obter-se animais defeituo

Antes da selecao e aquisicao de femeas
para reproducao, 0 produtor precisa decidir 0

tipo de animal a ser explorado. Se animais para
producao de carne, para producao de leite ou de
dupla aptidao (carne e leite).

Os caprinos destinados a produzircarne,
devem apresentar uma velocidade de ganho de p~
so superior aqueles para producao de leite e ae
dupla aptidao. Independentemente da aptidao, na
escolha de uma femea para reproducao deve-seob~
decer criterios rigorosos de selecao. Neste sen
tido, segundo Traldi (1985), os itens relaciona
dos a seguir, sac de muita importancia e devem
ser considerados. Portanto, uma femea destinada
a reproducao deve apresentar as seguintes carac
teristicas:
. Aspecto feminino caracteristico .
. Born desenvolvimento ponderal.



• Ausencia de doencas ou defeitos fisicos.
• Born padrao racial da raca selecionada.
• Boa conformacao de ubere, com presenca de ape

nas duas tetas e evitando-se femeas com tetas
demasiadamente grandes e grossas.

• Born potencial leiteiro para atender as neces
sidades das crias.

• Gestacao e partos normais.
• Cascos sadios e bons aprumos.

Boa aptidao para criar.
• Idade jovem e compativel para uso em reprodu

cao.
• Boa fertilidade (capacidade de procriar).
• Prolificidade (numero de crias nascidas

femeas paridas).
Urn indice de prolificidade muito eleva

do nem sempre se traduz em vantagem para 0 pro
dutor. Quando este e superior a duas crias por
paricao, normalmente os produtos sao fracos e a
presentam urnmenor indice de sobrevivencia e de
senvolvimento ponderal lento, devido a disputa
pelo leite materno.
• Evitar a compra de matrizes com idade

ximadamente tres anos que nao esteja
ou que ainda nao tenha parido.
Nao incorporar ou adquirir femeas com
tismo ou com algurna alteracao ossea.

de apro
prenhe,



Algumas vezes, torna-se dificil se fa
zer a sele~ao das femeas baseando-se nos crite
rios mencionados, principalmente, tratando-sede
animais jovens (novilhas). Neste caso 0 melhor

seria orientar-se pelo desenvolvimento corporal
e conforma~ao da femea e nos indices de fertili
dade e de produ~ao da matriz mae, bem como, dos
seus ascendentes.

5.3. Puberdade, peso e idade de reprodu~~o para
femeas e machos

A idade e peso em que os caprinos atin
gem a puberdade depende da ra~a, do sexo e de
fatores ambientais (clima, alimenta~~o, manejo,
estado sanitario, entre outros).

Na femea, a puberdade se estabelece com
a ocorrencia da primeira ovula~~o, podendo vir
ou nao acompanhada de manifesta~ao clinica de
estro (cio). Normalmente nas condi~oes da regi
~o Nordeste do Brasil, as femeas caprinas at in
gem a puberdade em torno de sete a doze meses
de idade, com peso corporal entre 14 a 20 kg
(Foote et al. 1986). Entretanto, recomenda-se
que as femeas sejam usadas em reprodu~ao quando
atingirem 0 peso equivalente a 60 a 75% do peso
de uma femea adulta de sua ra~a e/ou tipo.



o macho caprino e bem mais precoce que
a femea. Atinge a puberdade quando ocorre 0 des
ligamenta do penis da mucosa prepucial (verifi
ca-se a exposicao do penis e 0 animal e capaz
de executar a copula), podendo apresentar, ou
nao, presenca de espermatozoides no ejuculado.

Os machos das racas e/ou tipos nativos
e os mesticos mais comumente criados no Nordes
te, atingem a puberdade em torno de quatro a
cinco meses de idade, com 10 a 15 kg de peso cor
poral. Acharn-se aptos a reproducao (maturidade
sexual) entre seis e oito meses de idade. Entre
tanto, devem ser usados com bastante cautela e
servindo a urn pequeno numero de femeas, para que
nao haja prejuizo do seu desenvolvimento e com
prometimento da fertilidade do rebanho, pois
sua capacidade reprodutiva, ainda e limitada.

o cicIo estral compreende 0 periodo en
tre dors estros (cios) onde ocorrem modi fica
coes hormonais no organismo e se caracteriza
pela atividade ciclica dos ovarios. Nos capri
nos a duracao normal do cicIo estral e de 18 a
21 dias (EMBRATER 1984)), havendo, entretantov~
riacoes para mais (ciclos longos) ou para menos



(ciclos curtos).
o estro ou cio, e 0 periodo em que a f~

mea ace ita 0 macho e esta apta a ser fecundada.
Em media, 0 estro tern uma duracao de 36 a 42 ho

Normalmente, as caracteristicas apresen
tadas pela femea durante 0 estro possibilitam a
sua identificacao pelo criador. A identificacao
da femea em estro, e de grande importancia para
a eficiencia reprodutiva, principalmente, em
criacoes que adotam a reproducao controlada. Os
principais sinais apresentados por uma cabra du
rante 0 estro sac:
· A cabra torna-se inquieta.
· Monta nas companheiras ou aceita ser montada

pelo macho e por outras cabras.
· A cauda apresenta movimentos laterais

dos.
· Diminui 0 apetite chegando a perder peso.
· Berra frequentemente.
· Procura 0 macho com grande interesse.
· Apresenta a vulva inchada e avermelhada.
· Apresenta uma secrecao com aspecto de clara

de ovo, tornando-se esbranquicada (aspecto de
pus) no final do cio.



Nas regioes de clima temperado, 0 capri
no comporta-se como pOliestrico estacional, com
atividade sexual e estacao reprodutiva outonal,
sendo que esta estacionalidade reprodutiva e
condicionada, principalmente, pela acao do foto
periodo (duracao de horas luz/dia).

Na regiao Centro-SuI do Brasil, onde,
tambem ocorre variacao fotoperiodica signific~
tiva, as racas leiteiras ali exploradas, vem se
guindo tambem esse padrao de estacionalidade,
concentrando a atividade sexual nos meses de fe
vereiro a julho (vera%utono), com maior inten
sidade no mes de abril (Traldi 1985).

Na regiao Nordeste do Brasil onde prati
camente nao existe variacao do fotoperiodo, os
caprinos apresentam atividade sexual em todos
os meses do ana (Poliestria continua). Verifi
ca-se, entretanto, que a epoca de maior ativida
de sexual coincide com 0 inicio do periodo chu
voso e, conseqllentemente, com 0 rebrotamento de
varias especies de forrageiras nativas, embora
nao se disponha de estudos mais profundos sobre
as interacoes dos fatores climaticos e ambien
t~ds que influenciam a atividade sexual dos ca
prinos, nos tropicos, especialmente, na regiao



Nordeste.
Com base nos fatos anteriormente mencio

nados, segundo Nunes & Simplicio (1980) e Girao
et al. (1986), na escolha da estacao de repro
ducao, 0 criador deve levar em consideracao, os
seguintes aspectos:

Optar pelo periodo de maior atividade sexual
(maior concentracao de cios) que, via de re
gra, coincide com ocorrencia das primeiras ch~
vas, que varia de acordo com a regiao. Como
exemplo, sugere-se que na microrregiao homoge
nea de Altos Piaui e Caninde a estacao de mon
ta deva ser realizada nos meses de outubro e
novembro.
A necessidade de maior disponibilidade de ali
mentos no terco final da gestacao, as epocas
de nascimentos e de lactacao.

A concentracao da epoca de reproducao
em urn unico periodo, facilita as praticas de ma
nejo reprodutivo, sanitario e alimentar; favor~
ce ao criador 0 estabelecimento de urnmelhorpro
grama de melhoramento genetico do rebanhoi e,
proporciona uma melhor orientacao no sistema de
comercializacao dos produtos.

Nas condicoes do Estado do Piaui, reco
menda-se uma estacao de reproducao por ano, com
duracao de 60 dias.



No manejo reprodutivo dos caprinos, po
dera ser utilizada a monta natural, a monta con
trolada, ou a inseminacao artificial.

Durante a estacao de monta, 0 produtor
devera estabelecer 0 numero de saltos para cada
reprodutor, de acordo corn sua faixa etaria. Por
exemplo, urn bode de 12 a 18 meses nao deve ser
colocado corn mais de 25 cabras. Durante esse pe
riodo, para reprodutor adulto, pode-se usar ate
40 cabras. No periodo de reproducao, 0 produtor
deve observar rigorosamente os machos que apr~
sentarem baixa atividade sexual (libido fraco)
e as femeas que repetiram 0 cio, para se proce
der urn descarte dos aliimais indesejaveis.

Monta natural nao controlada: As cabras
sac deixadas constantemente corn os reprodut~
res, ocorrendo cobertura durante todos os meses
do ano, sem qualquer controle. Esse tipo de aca
salamento e usado de maneira geral, ern sistema
de criacao extensiva, nos quais, as cabras sac
separadas apenas quando estao proxima da par~
cao.

Monta controlada: Nesse sistema, 0 rufi
ao (macho adulto vasectomizado) e deixado corn
as femeas nos piquetes e centros de manejos, du



rante 24 horas por dia, numa proporcao de 3%
(tres rufioes para 100 cabras). 0 rufiao deve
ser marcado na regiao peitoral, duas vezes ao
dia (no inicio da manha e no final da tarde),
com uma mistura cte tinta xadrez em po e graxa
patente, na proporcao de uma parte de tinta pa
ra quatro partes de graxa.

o rebanho deve ser examinado duas vezes
por dia. Pela manha se faz a primeira observa
cao e todas as cabras marcadas pelo rufiao du
rante a noite, sac cobertas pelo reprodutor as
7:00 e as 17:00 horas. A tarde se faz a segunda
observacao e aquelas cabras marcadas durante 0

dia, sac cobertas as 17:00 horas e as 7:00 horas
do dia seguinte. Esse metoda pode ser usado tan
to em criacoes intensivas quanta nasextensivas.
Nestas, os animais devem ficar em areas cerca
das, para que 0 produtor tenha 0 controle do re
banho.

A Inseminacao Artificial e uma tecnica
de reproducao em que a femea e fertilizada pela
introducao do semen no sistema genital sem a
participacao direta do macho. Tal tecnica e em



pre gada largamente ern outros paises e no Brasil,
apesar de pouco difundida os resultados obtidos
pelos 6rg~os de pesquisas se assemelham ~queles
registrados nos outros paises (60 a 70% de fer
tilidade ao parto).

Na introduc~o desta nova tecnologia, ca
da produtor deve ter ern sua propriedade as con
dicoes minimas necessarias e conhecer as vanta
gens e desvantagens do uso de tal tecnica.

- vantagens:
· Permite 0 aproveitamento de reprodutores de

born potencial genetico, incapacitados de rea
lizar a monta.

· Pode-se uniformizar todo 0 rebanho corn a uti
lizac~o de poucos reprodutores.

· Proporciona urnmelhoramento qualitative do re
banho ernmenor espaco de tempo.

· Favorece 0 controle das doencas da esfera re
produtiva.

· Possibilita ao criador utilizar 0 semen de re
produtores de sua preferencia.
- Desvantagens:

· A inseminac~o artificial pode apresentar cer
tas desvantagens devido a falta de pessoal ha
bilitado, instalacoes, alimentac~o e manejo a
dequados.

· Aumento das taras geneticas do reba~ho devido
./



Durante 0 periodo de gestacao, a cabra
deve receber atencao especial. Isto pode contri
buir para a ocorrencia de partos normais e a ob
tencao de maior numero de cabritos vivos. Den
tre as praticas indispensaveis citam-se:
· Manter as cabras em lotes de animais conheci

dos, evitando-se, portanto, a introducao de ~
nimais estranhos.

· Evitar pancadas pelos manejadores e passagens
rapidas em porteiras.

· Retirar os animais agressivos do lote de ca
bras prenhes, para reduzir os golpes por chi
fradas, diminuindo a ocorrencia de abortospor
traumatismos.

· Evitar stresses alimentares, nao se
trocas bruscas de forragens que fazem
do seu habito alimentar.

· Evitar longas caminhadas, transportes rodovia
rios, correrias e sustos.

· Proximo a epoca de paricao, colocar as femeas
em urn pequeno cercado (piquete maternidade) lQ
calizado proximo a casa do manejador e/ou prQ
dutor. Este manejo favorece a assistencia ao

fazendo
parte



parto e proporciona uma maior protecao as cri
as contra as acoes de animais predadores.

· Manter as femeas ern boas condicoes de saude,
sobretudo, livres de verminose e ern born esta
do nutricional, principalmente, nos ultimos 45
dias da gestacao. Neste periodo ocorre 70% do
desenvolvimento fetal verificando-se maior
exigencia nutricional da mae, principalmente,
nas gestacoes multiplas.

· Nas epocas de umidade elevada (periodo chuvo
so) evitar 0 pastejo nas primeiras horas da
manha e manter os animais ern local plano, se
co e bem arejado.

A femea quando fertilizada, apresenta si
nais caracteristicos como:
• Falta de interesse pelo macho.
• Ausencia de cio.
• Desenvolvimento do ventre, principalmente no

terco final da gestacao.
Movimentos fetais atraves do ventre, princi
palmente nos ultimos 45 dias de gestacao.



cinco meses, variando de 142 a 162 dias. Ao
se aproximar 0 parto a femea apresenta alguns
sinais evidentes que induzem 0 criador a pre~
tar-lhe maiores cuidados. Os mais marcantes sac:

Modificacao da garupa com marcante depressao
em cada lade da cauda; (Relachamento dos liga
mentos sacro-isquiaticos).
Depressao nos flancos.
A femea fica inquieta, deitando-se e levantan
do-se, frequentemente.
o animal comeca a apresentar contracoes reg~
lares e depois com maior frequencia; e, ao in.!.
cio do parto apresenta dilatacao do canal do
parto;

. Corrimento opaco, ligeiramente amarelo e con
tracoes regulares.

o tempo de nascimento e de aproximada
mente 30 minutos. Logo que a bolsa d'aqua se ro.!!!
pe, aparece os primeiros sinais de saida do fe
to, saindo em primeiro lugar as patas anterio
res com a cabeca descancando entre elas.

Em sistemas tradicionais de criacao de
caprinos, ocorre elevado indice de mortalidade
das crias, registrando-se perdas significativas



Inos primeiros dias de vida (Riera et ale (1980).

Para aumentar 0 indice de sobrevivencia
dos recem-nascidos e, conseqftentemente, 0 nume
ro de crias desmamadas,torna-se necessaria a ~
docao de praticas simples de manejo, tais como:
• As paricoes devem ocorrer, sempre que possi

vel em piquetes-maternidades, para facilitar
a assistencia ao parto. Estaassistencia, quan
do necessaria, deve se resumir em:

Ajuda no ate da expulsaoda cria.
Limpeza dos restos placen~ar~os e das nari
nas das crias.
Estimular as funcoes respiratorias e circu
latorias, segurando a cria pelos membrospo~
teriores e colocando*a de cabeca para baixo.
Se necessario, proceder massagem no torax.
Deve~se ter 0 cuidado de lava'r a's maos an
tes de pegar nas crias.

• Mamada do colostro. Logoa'pos 0 nascimento,
normalmente a cria procura:'maDl~r:o colostro.
Caso isto nao aconteca 'deve~se coloca-la para
mamar. A mamada do colostro e de grande impoE
tancia, pois e atravesde1eque, a cria adqui
re imunidade contra as doencas que acometemos
recem-nascidos.

• Corte e desinfeccao documbigo. 0 corte deve
ser feito a uma distanciade. aproximadamente
dois cm do abd6mem, utilizando-se uma tesoura



esterilizada. Para a desinfeccao, mergulhar 0

"coto" ern tintura de iodo a 10%, repetindo es
te procedimento durante dois a tres dias.

. Durante os primeiros 15 a 20 dias de vid~ man
ter os rec~m-nascidos presos ern instalac6es
limpas e arejadas (aprisco ou chiqueiro), que
oferecam protecao contra ventos fortes, chuva
e frio intenso. Outra alternativa de manejo ~
colocar urn obstaculo de aproximadamente 60 cm
de altura, na porteira do cabriteiro. Quando
os cabritos vencerem este obstaculo, estarao
aptos a acompanharem as maes ao pasto. Esta
pratica evita 0 confinamento desnecessario
das crias que podera favorecer 0 aparecirnento
de doencas como colibacilose, salmonelose, en
tre outras.
Criar os animais ern lotes homogeneos, corn lda
des mais ou menos iguais para reduzir as po~
sibilidades de transmissao de doencas dos ca
prinos adultos para os cabritos.

. Se possivel fazer exames de fezes
mente e vermifuga-los a partir dos
idade .

. Durante 0 periodo de aleitament~ possibilitar
o acesso a forragem verde, para estimular 0

processo de ruminacao.
Desmame e separacao por sexo. Todas as crias

periodic~
30 dias de



devem ser desmamadas e separadas por sexo, aos
112 dias de idade. Esta pratica favorece a e
ficiencia reprodutiva do rebanho de matriz, e
vita cobricao precoce das femeas e diminui os
riscos de consanguinidade do rebanho. Recomen
da-se 0 tratamento anti-helmintico das crias
desmamadas e suplementacao alimentar, caso 0

desmame ocorra na epoca seca.

Os machos que nao se destinam a reprodu
cao devem ser castrados para que:
• Tornem-se mais mansos e possam ser manejados

juntamente com as femeas •
• Produzam carne mais tenra, sem sabor e odor

desagradaveis. A ausencia da atividade sexual
possibilita urn melhor aproveitamento de ali
mentos e 0 animal engorda mais facilmente.

A castracao e mais facil e menos perigo
sa quando 0 animal e novo. Recomenda-se acastra
Cao entre'dois a quatro meses de idade. Nesta
faixa etaria a operacao e pouco dolorosa, ocorre
pouca hemorragia e a cicatrizaCao e mais rapi
da. 0 horario mais recomendado para a prati
ca da ca~tracao e pela manha e nos dias frios.



Emprega-se 0 modelo pequeno. ~ urn meta
do muito eficiente, nao ha perigo dehemorragia,
nao corta, nao fere a pele e nao provoca compl1
cacoes. Este metodo age pelo esmagamento doscor
does espermaticos, que e feito logo acima dos
testiculos, provocando a sua degeneracao pela i~
terrupcao da corrente sanguinea.

E urn processo muito simples, requerendo
apenas cuidado para que 0 esmagamento dos cor
does espermaticos seja total, para que 0 animal
fique realmente bem castrado.

Inicialmente, urn ajudante segura 0 ca
prino e 0 operador puxa-Ihe urn dos testiculos
para junto da bolsa escrotal, coloca a "boca" do
burdizzo perpendicular ao cordao e fecha-o du
rante urnminuto, em seguida repete a operacao
com 0 outro cordao.

Depois do cabrito bem contido (seguro)
corta-se-Ihe com bisturi, canivete ou faca bem
limpa, a parte inferior da bolsa escrotal, fa
zendo-se uma abertura suficiente para a saida



do testiculo. Em seguida 0 testiculo e puxadop~
ra baixo, juntamente com 0 cordao, urn de cada
vez, e raspado ate 0 rompimento total do cordao
espermatico. Em cabritos mais jovens e preferi
vel arrancar 0 cordao com 0 testiculo. Antes da
opera~ao a regiao deve ser lavada e desinfetada.
Apos a opera~ao tratar a regiao com solu~ao an
tisseptica ou pomada para evitar instala~ao de
miiase na incisao.

E urn processo recomendado para cabritos
novos. Consiste no uso de uma fita elastica que
e passada em torno do escroto, acima dos testi
culos, de modo a cor tar a circula~ao do sangue
e provocar a atrofia dos testiculos.
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