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EMANDAMENTO
COMPORTAMENTO PRODUTIVO DE CAPRINOS
AN~LO+NUBIANO NO ESTADO DO PIAUtl

Luiz Pihto Uedeir0S2
. . ~ 3Ra1mundo Nonato G1rao

o rebanho caprino existente no Estado do Piaui' e demais re
~i~es do Nordeste i, em sua grande maioria, constitui'da por ani
mais do tipo sem ra~a definida (SRD), oriundo da miscigena~ao das
ra~as e/ou tipos de caprinos nativos e ex5ticos.

Das ra9as ex5ticas introduzidas no Nordeste destaca-se a
Ehuj e Anglo-Nubiana, utilizadas na maioria das vezes em cruzamen
tos desordenados, como uma alternativa de melhoranento zootecnicodo
rebanho.

A ra~n Anglo-Nubiana foi formada na Inglaterra por volta de
1890 pelo cruzamento de cabras comuns inglesas com reprodutores da
Nubia (Zaraibi e Chitral) e da fndia (Jamnapari) e, e conhecida
mundialmente como umn ra9a de dupla aptidao (carne e leite).

Na regiao Nordeste e demais centros criat5rios de caprinos
do Brasil, a ra~a Anglo-Nubiana esta sendo grandemente difundida,
poren, restritos SaD os trabalhos de pesquisas conduzidos com 0

objetivo de se estudar suas potencin1idades. Preocupado com este
quadro e na tentativa de esclarecer ao produtor a real performance
da ra9a, a EMBRAPA/Unidade de Execu~ao de Pesquisa de Ambito Estad~
a1 ue Teresina - UEPAE de Teresina vem conduzindo pesquisas no muni
ci'pio de Oeiras (Microrregiao Homogenea Bai1toea Agri'c01ns Piauieuses)
com urn numero de caprinos sexua1mente maturos, pertencentes ao acer
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A pastagem nativa constitui 0 suporte alimentar basico do
rebanho, entretanto, em epocas de escassez e de ma qualidade do
pasta nativo, 0 rebanho recebe suplementa~ao alimentar a base de
capim verde picado e/ou restolho de culturas exploradas na regiao de
sal mineral comnosto de 50% de farinha de ossos, 49% de sal comum
e 17. de micronutrientes, fornecidos voluntariamente.

Estao sendo utilizados sistematicamente as seguintes praticas
de nanejo e sanidade:
- reco1himento do r~banho ao aprisco diariamente;
- pesagem de todo 0 rebanho a cada 28 dias;
- contro1e estrategico das endo e ectoparasitoses;
~ tratamento curativo e profi1atico da 1infadenite caseosa e outras

doen~as de importancia patogenica que acometem os caprinos;
~ desmame e separa~ao por sexo de cabritos aoa 4 meses de idade e

cuidados com os recem-nascidos e com as matrizes antes e pos-par-

as dados referentes a pari~ao, prolificidade, tipo de
proporcao sexual, aborto e morta1idade de jovens e adu1tos,
durante 1982 e parte de 83/84 estao apresentados em seus
quantitativos e percentuais nas Tabelas 1 e 2.
TABELA 1. !ndices reprodutivos de caprinos da ra~a Ang10-Nubiana

no municipio de Oeiras-Piaui, durante 0 ana de 1982*

parte,
obtidos

Matriz em reprodu~ao
Paric;ao
N9 de cabrito nascido
Pro1ificidade
Tipo de parto
- simples

92,0
144,0
156,5

- dup10
Proporc;ao sexual
- macho
- femea

43,5
56,5

47,2
52,8

Nati-mortis -
*Nao foram computados as mortalidades de jovens e adultos.



TABELA 2. Indices reprodutivos de caprinos da ra~a Ang1o-Nubiana
no municipio de Oeiras-Piaui, no neriodo de novembro de
1983 a junho de 1984.

Discriminac;ao N9 de observa~ao Percentagem

Natriz em reprodu~ao 20 -
Pari~ao 17 80,95
N9 de cabrito nascido 19 110,50
Pro1ificidade 19 111,76
Tipo de parto

~ - simples 15 88,23
- dup10 02 11,77
Propor~ao sexual - -
- macho 08 42,10
- feme a 11 57,90
Horta1idade
- jovens 03 15,78
- adu1tos - -

~ ~ossrve1 notar nn Tabe1a 3 que as matrizes apresent~
ram osci1a~oes de peso, as quais podem ter sido inf1uenciadas p~
10s piques de paric;oes e pe1a qua1idade e disponibi1idade de pa~
tagens.

TABELA 3. Peso medio de matrizes da ra~a Ang10-Nubiana, no muni
cipio de Oeiras, no neriodo de novembro/83 a maio/84.

Data do pes agem N9 de observac;oes Peso* Erro pndrao
28.11.83 23 33,05 1,55
24.12.83 23 35,05 1,59
21.01.84 22 36,79 1,65
17.02.84 23 35,93 1,54
17.03.84 23 39,89 1,63
14.04.84 23 39,89 1,87
12.05.84 23 41. 71 2,04

*Media e arro padrao
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Os dados mostrados nas Tabelas 1, 2 e 3, apesar de serem
oriundos de uma pequena amostra, indicam que se forem adotadas
tecnicas de manejo adequado e perfeitarnente possivel obter bons
indices produtivos de caprinos da ra9a Anglo-Nubiana, em regiao
semi-arida, con Drecipita~ao pluviometrica baixa e irregular, t~
do em vista que esta ra~a esta adaptada as condi~oes do Nordeste
do Bras i 1.


