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Entre as atividades agropastoris desenvolvidas na
Regiio
Nordeste a caprinocultura encontra posisao relevante, pois consti
tui import ante fator de fixa~io do rur!cola nas regioes mais ar.!
das e urnadas principais fontes de proteina animal para as popula
~oes de baixa renda.
De um modo geral, no Estado do Yiaui, a cria~io decaprinos
e urna ati~idadecaracteristica de pequenos e medios proprietario~
que utilizam um sistema extensivo de cria~io no qual predomina um
tipo de e~lora~io que emprega urn baixo nivel tecnologico.
Esta,
condi~io reflete de.modo negativo no pd~encial produtivo do
ani
mal, resultando em urnbaixo indice de produtividade.
Atualmente, na Regiao Nordeste,e, em particular, no Estado
do Piaui, os chamados caprinos sem rG~a;definida (SRD)hconsti tuea
a grande maioria do rebanho caprino existente.
Dentre as ra<;asexoticas introduzidas como animal _thor,!
dor 'do caprino nativo, destacam-se a Bhuj e a Anglo-Nubiana sendo
que, no Piaui, a primeira acha-se disseainada em varias regiOes do
Estado.
Com referencia aos caprinos Bhuj, Medeiros et ale
(1981)
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estudaram 0 comportamento produtivo de um nuc1!0 criado em regiao
do Piatii, nao tipicamente semi-arida (municipio de Teresina) e co!!.
c1uiram que esta ra~a apresentou um born desempenho produtivo.
En
tretanto, os autores ressa1tam a necessidade de estudar 0 COmpO!
tamento produtiv~ da ra~a Bhuj criada em regioes mais aridas
do
Estado do Piaui, bem-como, compara-1a com outros eco-tipos de ca
prinos exp10rados naS mesmas condi~oes.
Em estudos rea1izados em regiio arida do ceara em tres grupos
de ra~a de caprinos: nativos (Moxoto, Marota, Caninde e
Reparti
da), exoticos (Bhuj e Ang1~-Nubiana) e SRD, Figueiredo &
Pant
~
(1982) verificaram que 0 peso ao nasc'r foi 0 fator mais
impo!
tante no tempo de sobrevivencia dos cabritos. Re1ataram tambemque
o peso ao nascimento diferiu significativamente entre os grupos de
rac;a.
Objetivando comparar 0 potencial produtivo da ra~a Bhuj e
dos caprinos SRD, a Unidade de Execu~io de Pesquisa de Ambito Es
tadua1 de Teresina (EMBRAPA/UEPAE de Teresina). conduziu
pesqui
sas no periodo de janeiro de 1980 a dezembro de 1981, na Fazenda
Experimental de Castelo do Piaui.
Foram comparados dois sistemas de produ~io nas mesmas con
dic;oes de ,nanejo, sendo 0 primeiro formado por 40 matrizes
SRD,
representativas da regiio e por 2 reprodutores da ra~a Bhuj e, 0
segundo fo~mado por igua1 numero de mat~izes e reprodutores,
po
rem, todos da ra~a Bhuj.
Os caprinos de cada sistema foram manejados em uma area de
74,0 ha de pastagem nativa durante 0 ana todo e dispuseram de
a
priscos suspensos do solo e com piso ripado, aos quais os animais
eram recolhidos diariamente, ao final da tarde.
o rebanho recebia sal mineral
vontade e era vermifugado
sistematicamente com base nos exames copro1ogicos. As crias eram
pesadas ao nascimento, ao decimo dia e a cada 28 dias ate atingi
rem 12 meses de idade e os machos castrados com 2 a 3 meses
de
idade. As pesagens das matrizes obedeceram 0 mesmo interva10
de
28 dias. Alem destas priticas foram efetuadas corte e desinfecC;ao
do umbigo, cuidados profiliticos e tratament~ terapeutico das do
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enc;as mais freqUentes.
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Nas Tabelas 1 e Z acham-se os dados referentes ao desemp!
nho reprodutivo. indice de mortalidade e periodo medio de gesta~ao
dos caprinos da ra~a Bhuj e SRO, obtidos nos dois anos de observa

~ao.
A percentagem de pari~ao no grupo de caprinos SRD. no pr!
meiro e segundo ana foi de 87,S e 91,9\; relativamente superior a
obtida no mesmo periodo com a ra~a Bhuj ( 80,0 e 51,S\ ).

o

numero de cabrito nascido e .as-taxasde geme1idade se de!
tacaram favoravelmen ~ para os caIL'inos SRD. Pa:.....1
estes as
taxas
de morta1idade de jovem e adu1to foram inferiores as dos caprinos
da ra~a Bhuj.
Os dados obtidos mostram uma me1hor eficiencia reproduti
va dos caprinos SRD.( Tabe1a 1 J e um melhor desenvo1vimento pond!
ra1 dos caprinos mesti~os ( Tabe1a 3 ), em re1a~ao a ra~a Bhuj. V!
rifica-se, ,portanto, que a exp10ra~ao de caprinos puros da
ra~a
Bhuj. em regioes semi-aridas do Piaui, nio constitui uma boa a1te£
nativa. pa~a 0 incremento da produtividade do rebanho caprino
do
Estado.
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TABELA 1. Desempenho re~rodutivo e indice de morta1idade de capri
nos SRD e da ra~a Bhuj, submetidos as mesmas condi~oes
J - Castelo do Piaul-PI,
. .d e exp1ora~ao
1980 a' 1 9 81.

Total de feme as em reprodu~io

40,0

37,0

40,0

33,0

Pari~ao

87.5

91,9

80,">

51.5

49.0

44,0

44.0

20.0

122,5

118,9

11(1,0

60,5

(\)

Total de cabritos nascidos
Natalidade
Aborto

(\)

(\)

10,8

2,5

6.0

Partos simples (\)

62.8

71,0

66.0

82,0

Part os duplos (\J

3~,O

29.0

31,0

18.0

Partos trip10s (\)

3,0

3,0

Sexo

•.
•.

machos

(\)

41,0

50,0

48.0

40,0

feme as' (\)

59,0

50,0

52,0

60,0

7,5

8,0

17,5

15,0

24,0

29,S

43,0

30,0

Morta1idade

( \)

• cabras

.'

Cabritos de

- nao ocorrencia

o

a 12meses

do evento.
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TABBLA 2. Periodo medio de gesta~io.de caprinos SRD e da ra~a Bhuj,
submetidos as mesmas condi~oes de exp10ra~io, durante os
anos de 1980 a 1981 - Castelo do Piaui-PI.

Anos

Periodo medio. de gesta~io (dias)
SRD
Bhui

1980

145,73'':'2,57

144,77'.:.1,85

1981

146,08 .:.1,64

147.28

1980/81

146,06 .:.2,32

146,53

+ 3,37
-,:.3,19

TABELA 3. Desenvolvimento pondera1 de cabritos da ra~a Bhuj e me!
ti~o (1/2 sangue Bhuj x SRD), submetidos as mesmas condi
~oes de exp1ora~io - Castelo do Piaui-PI, 1980 e 1981.

