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No Brasil, especialmente no Nordeste, a cria980 de ca
prinos destinados a produ980 de carne e pele e uma atividade bas
tante explorada, par ser uma especie animal bem adaptada as cond!
90es regionais. Em fun980 desses aspectos, a Unidade de =Execu980
de Pesquisa de Ambito Estadual de Teresina pretende selecionar,
no municipio de Castelo do Piaui, sistemas de produ980 de capr!
nos vi~veis, com as quais possam ser obtidos caprinos de born
senvolvimento em menor espa90 de tempo e com reduzido custo
produ980 •

.,
dais tradicionais (baixo nivel de tecnologial, dais melhorados
com pr~ticas de explora980 preconizadas pela pesquisal urn nucleo
de caprinos da ra9a Bhuj (com pr~ticas de explora980 identicas as
dos sistemas melhoradosl.

Os sistemas obedecem ao seguinte esquema experimental:
Sistema Tradicional I - Sl (pastagem nativa, ~rea n80 cercada, r~
produtores e matrizes nativos, instala980 rudimentar tipo chique!
ro e pr~ticas de explora980 usadas pelos produtoreslJ Sistema Tr~

I - Pesquisadores da EMBRAPA/UEPAE de Teresina
2 - Tecnico Agricola da EMBRAPA/UEPAE de Teresina



"dic!onal II - S2 (pastagem native, ere3 cercada, reprodutores e
metr!zes hativos e insta1a90es usadas pelos produtores); Sistema
Me1Hbrad6 I - S3 (pastagem nativa, area cercada, matL'izes natives
e re~~odutores da ra9a Bhuj, aprisco suspenso do solo com piso r!
pade b praticas sistematicas de manejo e sanidade); Sistema Me1h£
rado it - S4 (pastagem nativa melhorada pe10 ra1eamento, matrizes
natives e reprodutores da ra9a Bhuj, aprisco suspenso do so10,com
pi so ~ipado e, praticas sistematicas ds manejo e san~dQde); Nu
cleo de Caprinos da ra9a Bhuj - S5 (pastagem nativa melhorada p~
10 ra1eamento, matrizes e reprodutores da ra9a Bhuj, aprisco sus
pensb do solo com piso ripado e pratica3 sistematicas de manejo e
san:1.dade.

Cada sistema e composto por 58 matrizes e dois reprod~
tores. A monta e rea1izada a campo, com os reprodutores perman~
cendo com as matrizes 0 ana toda~ Os ca;Jrinas javens ficam com as
matr:l.zes durante tada a ana e sab pes;c1d1s aa nascar, aa 109 dia e
a cada 28 dias ate atingirem 12 meses d' idade, quando saa desti
nados ao abate para determina9aa do renjimenta de carca9a.

Atabe1a 1 mastra as pesos mG ias de carca9a, em quila~
das caprinas de todas as sistemas de prldu9aa, do nascimenta aas
12 meses de idade. Os resultados preli~~nares abtidas indicam que
as caprinos estao aferecenda um desenvc!vimenta panderal razaa
vel, embara tenham apresentado ligeiro retardamenta no crescimen
to devida a escaSS8Z de pastagem em dot3rminada spoca do ana.

Par outro 1ado as caprinos de sistema melhorada II apr~
sentaram a maiar peso ao nascer e m~iOI produ9aa de carne par he£
tare ano. Os do nucleo da ra9a Bhuj ~presentaram maior peso ao a
tingirem 12 meses de idade, porsm em pI~du9aa de carne par hecta
re faram inferiores aos demais sistena~

Com base nesses resultados, (Jnclui-se, preliminarmente,
que 0 5 cap ri nos uti 1izado s nos sisten1a ~ d e m a i 5 a 1ton :[vel d e t ec
no1ogia apresentarnm melhar desenvol\:ir ente,
maior pradu980 de sarne por hectare onl.
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0 Desenvo1vimento pondera1 de caprinos no municipio de Castelo do Piau!t- TABELA 1 -
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N9 de c~bri Peso aD 109 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280 308 J36 364~
w Sistemas tos a'Jatidos Dia Dias Dias Dias Dias Dias Dias Dias Dies Dias Dias Dias Dias Dias<t nascer
en
::>
0 Sl 128 2,1 3,5 5,0 5,3 6,7 8,9 10,2 10,7 13,8 14,2 16,4 16,4 17,0 18,0 18,9en
w~ 52 89 1,7 2,8 3,6 9,1 9,2 10,9 12,7 13,5 14,3 15,0 16,5 16,1 18,1 17,9 20,9

53 126 2,5 3,5 4,5 - 8,1 10,0 10,8 12,2 13,5 14,6 15,7 16,4 16,6 18,0 18,5

54 157 2,6 6,1 - - - 11,4 11,7 13,1 14,3 15,4 14,4 16,1 17,7 18,9 19,7

S5(Bhuj) 84 2,3 3,9 4,9 8,2 10,5 12,6 13,7 14,8 16,4 18,0 18,6 18,5 21,1 20,8 21,2


