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Na microrregiao homogenea de Campo Maior. Piauf. a caprin~
cultura destaca-se como uma das mais representativas do Estado. Po
rem. nao ha urn controle de cobri~ao do rebanho, ocorrendo pari~oes
durante todo 0 ano. muitas Vezes; em spocas inadequadas, tais como
em plena esta~ao chuvosa, ou em epacas de escassez de pastagem. Is
so tern sido responsavel pela alta taxa de mortalidade de cabritos
Em fun~ao desses fatores, a Unidade de Execu~ao de Pesquisa de Ambi
to Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina) esta dec;erlllnlvendo urn
trabalho de pesquisa. no municfpio de Castelo do Piauf, com siste
mas de produ9ao de caprinos, utili2ando diferentes nfveis de tecno
logia.

cada urn formado de 40 matrizes e dois reprodutores, obedecendo-se 0

seguinte esquema experimental: Sistema tradicional I - Sl (pastagem
nativa, area nao cercada, reprodutores e matrizes nativos, instala
~ao rudimentar tipo chiqueiro e praticas de exp1ora~ao usadas pelos
produtores), Sistema tradicional II - S2 (pastaEem nativa, area ceE
cada, reprodutores e matrizes nativos, instalaQao rudimentar tipo
chiqueiro e praticas de explora~ao usadas pe10s produtores); Siste
ma melhorado I - S3 (Pastagem nativa, area cercada, matrizes nati
vas e reprodutores da ra~a Bhuj, aprisco suspenso do solo com~ieo
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ripedo e praticas sistematiees de manejo e sanidade)J Sistema melh~
~ado II - S4 (pastagem nativa melhorada palo raleamento, metrizes
hativas e reprodutores da raga Bhuj, apriseo suspenso do solo, pr~
ieas sistematieas de manejo e sanidade)J Nueleo de eaprinos da ra

QB Bhuj - S5 - (Pastagem nativa melhorada pelo raleamento, matrizes
e repredutores de raga Bhuj, apriseo suspenso do solo com piso rip~
de e praticas sistematieas de manejo e sanidade).

Os resultados indicam que 8 ma10r pique de nascimento oeor
reu nos mesas de abril, maio, egesta e setembro, 8m~~ra tGnha sido

"'\ registrado naseimento em todos as rneses do ano (Tabela 1).
Durante dais anos de observagao, 0 maior e 0 menor numero

de naseimento oeorreu nos eaprinos dos sistemas melhorados (S4) e n~
cleo de eaprinos da reQB Bhuj (S5)' respeetivamente. Estes resulta
dos estao 58 repetindo no terceiro ana de observaQao.
! A concentraGao 08 nascimento de cabritos em todos os siste
~as de produQao tern S8 repetido nas mesmas epocas do ano.
IFS resultados apresentados, novernbro e dezembro tem sido a melhor 8
~oca para S8 preconizar uma estaQao de monta pLra as caprinos da re
II .-19~ao •
i:



0 T/\BELA 1. Oistribuir;ao p8rcentual, mensal, de nascim8nto de cabritos em diferentes sistemas de
~ produr;ao.Z
w
~
<t --_.
C N9 total Percentagem par m8SZ
<t Ana Sistema de nasci ._-- Total
~ - Abr. MaL Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Oez.menta Jan. Fev, Mar.w
<t
~ Sl 64 14,4 1,6 34,4 1 ,6 18,7 - - - 20,3 9,4 - - 100,0:::>
0 S2 46 17,4 - 2,2 8,7 47,8 - - 23,9 - - - - 100,0(I)
W0.. 19 i 8 S3 69 18,9 2,9 - 14,5 39,1 2,9 - - 17,4 4,3 - - 100,0

S4 75 9,3 - 4,0 54,7 - - 67,0 10,7 - 14,6 - - 100,0

S5 36 - - - 30,6 36,1 13,9 - 11, 1 - - 83,0 - 100,0

Media 58 13,5 I,D 8,0 22,0 28,0 3,0 1,0 9,0 7 ,5 5,5 1,5 - 100,0

S1 64 1,6 3, 1 - 4,7 20,3 3, 1 46,9 - 18,7 - 1,6 - 100,0

S2 43 - 4,6 11,6 - 23,3 - - 37,2 - - - 23, 3 100,0
1979 S3 57 - 5,3 - 42,1 21, 1 3,4 5,3 - - 22,8 - - 100,0

S4 82 - 20,7 - - 26,8 - - 4,9 47,6 - - - 100,0

55 LJ8 -- 4,2 - - 5?,O - 2, ].32,7 - - R j 1 L2 100.0
-

Media 58 0,3 7,6 2,3 9,4 28,7 1,3 10,9 14,5 13,3 4,6 6,2 0,9 100,0

1"1edi as para 58 7,0 /~, 3 5, 1 15, 7 28,3 2,0 6,0 11,5 10,4 5,0 3, B n , 9 100,0os dois anos
-----

( - ) N a ( foi registrado nascimento.


