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A cria~io de caprinos i uma atividade que desempenha im
portente papel na forma~io de renda para pequenos e midios pr~
prietarios e/ou orodutores sem terra.

a sistema de cria~io i geralmente extensivo, os animais
sio criados ~ solta nas chapadas e/ou caatingas, com aus;ncia de
cuidados sanitarios, de manejo e alimenta~io, adequados conseque~
temeute a produiividade i baixa.

Na tentativa de identificar sistema de exp10rasao que in
cremente a produtividade do rebanho e proporcione maior rentabi1!
dade 20 produtor, a EMBRAPA/Unidade de Execu~ao de Pesquisa de Xm
bito Ectadua1 de Teresina (UEPAE de Teresina), conduziu nos anos
de 1981/1982, no munic[pio de Oeiras-Piau[, pesquisas uti1izando-
se'sistemas de produc;ao em diferentes n[veis de tecno10gia.

Foram conduzidos tr;s diferentes sistemas de produc;ao 0
•bedecendo 0 seguinte esquema experimental:

1. Sistemc:.51 (Testemunha) - Composto por matrizes e
nativos + chiqueiro + controle de verminose e uso

reprodutor
esporadico
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2. Sistema S2 - Matrizes e renrodutor nativos + chiqueiro + contro
1e de verminose + minera1iza~ao sistematica (mistura mineral:
49% de sa1 comum + 50% de farinha de osso + 1% de microe1emen
tos) •

3. Sistema S3 - Matrizes nativas e reprodutor da ra~a Bhuj + apris
co suspenso + contro1e de verminose + minera1iza~ao sistematica.

Cada sistema tinha 30 matrizes e 1 reprodutor que ficaram
junto 0 ana todo. Nos sistemas Sl e S2 os animais foram mantidos e_
pastagem nativa~ em area nao cercada. Enquanto no sistema S3 0 reba
nho foi rnantido em uma area de 50 ha de pastagem nativa cercada.

Os resultados sobre os diversos parametros, estudados nos
tres sistemas de produ~ao~ acham-se sintetizados ern seus va10res m
dios percentuais, na Tabe1as 1, de acordo com cada sistema.

Com re1a~ao aos parametros reprodutivos mensurados (pari
~ao, nata1idade, pro1ificidade e geme1idade ) observa-se que os S1S

temas Sl e S2 apresentaram uma boa eficiencia reprodutiva, durant
os anos 81/82. A taxa de geme1idade verificada nestes dais sistemas
(Si - 57,0% e S2 - 49,3% ) foi muito a1ta au at~ mesmo atipica,
que resu1tou ern urn consequente aurnento nos indices de nata1idade
de pro1ificidade dos referidos sistemas.

Observou-se, entretanto, que urn dos nrincipais problema
do sistema tradicional de cria~ao de caprinos sao as grandes perda
verificadas no rebanho, tanto devido a morte por desnutri~ao e po
doen~as, como aque1as oriundas da a~ao de animais predadores. Os d
dos registrados sobre rnorta1idade evidenciaram nerdas neste sistem
em torno de 25,0% + para adu1tos e de 34,0% para jovens em difere
tes idades, ( Tabe1a 1 ).

a sistema S3, conduzido na Fazenda Experimentc1 da EMBRAP
apresentou urn indice de pari~ao superior em 15,0% aos sistemas S
e S2.

Os dados obtidos no traba1ho perrnitern caracterizar 0 nive
de produtividade do rebanho e, servem como urn ponto de referencia
justificativas para se recornendar aos produtores 0 sistema 83 com
o mais promissor, dentre os sistemas testados.




