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A raca e/ou tipo de caprinos Gurgueia e nativa do Norde~
te brasileiro, tendo como possivel berco de formacao a regiao do
Vale do Gurgueia, no Estado do Piaui. Provavelmente esse tipo etni
co seja descendente dos caprinos do tronco alpino, introduzidos no
Brasil na epoca da colonizacao.

Apesar de nao se dispor de descricao oficial sobre os pa
droes raciais. dos caprinos Gurgueia, eles apresentam caracteris
ticas fenotipicas bem definidas que se assemelham as racas Pardas
Alpinas. A formacao desse tipo se deu atraves de um processo de s~
lecao natural ao longo dos anos e, em condicies ambientais adver
sas, dando origem a animais de grande rusticidade e adaptabilidade
porem, de pequeno porte e de baixo potencial leiteiro.

Atualmente, os ecotipos nativos como Marota, Caninde e
Gurgueia vem sendo utilizados em cruzamentos com reprodutores de
racas exoticas com caracteristicas fenotipicas semelhantes (racas
homologas) visando a obtencao de animais de maior'producao leitei
ra, com uniformidade de pelagem e que apresentem condicoes de me
Ihor adaptacao ao meio semi-arido.

lPesquisa financiada com recursos da EMBRAPA/Projeto Nordeste.
2Med.-Vet., Pesquisador - BS, EMBRAPA/Unidade de Execucao dePesqu~
sa de ~ito Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina), Caixa Pos
tal 01, CEP 64.035 - Teresina, Piaui.--

3Med.-Vet.,~Sc, EMBRAPA/UEPAE de Teresina.
4Med.-Vet..;B.SwFundacao CEPRO a disposicao da EMBRAPA-UEPAE Teresina.
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No Piaui, a EMBRAPA, atraves de sua Unidade de Execu~ao

de Pesquisa de Ambito Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina), vem
desenvolvendo urntrabalho de avalia~ao do potencial produtivo de
cabras da ra~a Gurgueia utilizadas em cruzamentos com reprodutores
da ra~a Parda Alema.

A pesquisa esta sendo conduzida na EMBRAPA/UEPAE de Tere
sina, no municipio de Teresina, utilizando-se 103 matrizes no pri
meiro periodo (ano de 1986) e 90 no segundo periodo (janeiro a maio
de 1987), seis reprodutores da ra~a Pardo Alema e cinco machos va
sectomizados (rufioes).

Os animais vem sendo mantidos em pastagem nat~va melh~~
da, past",,-gemcult ...l1'adae com sUJ:"lementa~aoa.mentar a base de t:a
pim verc.,)e ra~ao formulada com ingredientes de restolhos de cultu
ras regiona~.s. Como metodo de reprodu~ao vem se utilizando a monta
natural de torma controlada, e com cobri~ao durante 0 ana tod~ sor
teando-se urngrupo de cabras para cada reprodutor, para ~e ter 0

controle da paternidade, sendo que os reprodutores perteneem as li
nhagens geneticas diferentes. As cabras permanecem com os rufioes
~rcadores durante as 24 horas do dia, para identifica~aodo'estro.

~As marcadas durante 0 ~ia sao cobertas em torno das17:00 horas do
mesmo dia e as 7:00 horas do dia seguinte. Aquelas marcadas duran
te a noite sac cobertas as 7:00 e as 17:00 horas do dia seguinte.
o rebanho e vermifugado sistematicamente e 0 consumo de sal e vo
luntario. Os recem-nascidos alem do corte e desinfec~ao do umbigo,
permanecem no centro de rnanejo durante os primeiros 30 dias de v~
da. Em todo 0 rebanho a 1infadenite e controlada pela incisao dos
linfono,:os afetados, remo~ao do material cal._oso e aplica~ao local
de solu~oes bactericidas e cicatrizantes.

o comportamento reprodutivo d~s matrizes Gurgueia, vern
sendo avaliado atraves da rnensura~ao dos parimetrds de maior impor
tancia, para se medir a eficiencia reprodutiva. Esses dados refe
rentes aos parametros reprodutivos avaliados no periodo 4e janeiro
d.e1986 a maio de 1987, acham-se na Tabela 1.

\ Os resultados mostram que as cabras nativas do tipo Gu,!.
9~eia, vem apresentando urndesempenho reprodutivo satisfatori~ com
in4ices de parto a termo de 72,90 e 80,00% e prolificidade de 1,32
e ~,40 cabritos/cabra para os dois periodos, respectivamente.



A eficiencia reprodutiva apresentada nessa fase pre1imi
nar da pesquisa evidencia que os ecotipos nativos acham-se bem ada12.
tados as condicoes da reqiio e apresent&m um grande potencial para
o me1horamento genetico do rebanho regional.

Comportamento reprodutivo de cabras nativas da
tipo Gurgueia, no periodo de janeiro de 1986 a
1987, no Municipio de Teresina, PI.

ra~a e/ou
maio de

NO
Obs.

Femeas expostas a reproducao 103 90
Femeas cobertas 85 82,5 84 93,3
Femeas que morreram antes de parir 0,0 0,0
Femeas que abortaram 0,0 0,0
Femeas que pariram a tenro 75 72,9 72 80,0
Crias nascidas 99 101
Pro1ificidade 132,0 140,2
Paricao mii1tip1a 24 32,0 28 38,9
Paricao simples 51 68,0 44 61,1
Crias morfo1ogicamente norma is 99 100,0 101 100,0
Crias mascu1inas 52 52,5 44 43,6
Crias femininas 47 47,5 57 56,4

*Resu1tados de janeiro a m...•.io.


