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A caprinocultura representa uma das principais atividades
na maioria das propried~des do Estado do Piatir. A sua importancia
nio ~ ~~mente econ~mica mas tamb~m social, ji que representa a
principal fonte de proterna animal para a popula~ao de baixa rend~
Apesar de sua importancia, a caprinocultura apresenta baixos indi
ces produtivos em fun~io do sistema de produ9ao inadequado utiliza
do.

A base alimentar d<1"sc¥caprinos sac os diverses tipos de pa~
tagem nativa que ocorrem em cada regiao. Est8s, alem do baixo p~
tencial de produ~ao, apresentam uma concentra~ao de produ9ao no p~
riedo chuvoso.

Os rndices de produtividade, (taxa de desfrute, rendimento
e peso de carca9a), depend em da eficiencia reprodutiva e da idade
de abate dos machos. A alimenta9ao adequada na fase reprodutiva e
funda~ental nara aUMentar os rndices reprodutivos e, tornar-se mais
i~portante no pcrrodo seco onde a disponibilidade quantitativa e
qualitativa da pastagem e baixa. Ume alternative p3ra minimizar es
tes efeitos e 0 uso de suplementa9ao alimentar durante 0 perrodo
critico.
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Os subprodutos da agricu1tura, principalMente resto1hos de
cu1tivo, poderao ser usados cOmo cornponentes de uma ra~ao sup1emen
tar para canrinos em fun~ao da grande capacidade de digestao de a
1imentos com altos teores de fibras que os mesmos possuem. No Est~
do do Piaui 0 uso de resto1hos de cu1tura e de grande importancia,
ja que em 1981 possufa uma area p1antada de 189.331 ha de mi1ho
160,518 ha de feijao e 120.023 ha de mandioca (FIBGE, 1983).

Considerando que a sup1ementa~ao a1imentar no periodo
tico do ~no ryodera aumentar as indices reprodutivos e devido

~~ existencia de urn grande desperdicio de resto1hos de cu1tura
parte do produtor m todo 0 EstnJo, a EMBRAPA/Unidade de Execu9ac
de Fesquisa de Ambito Estadua1 de Teresina (UEPAE de Teresina) ini
ciou em 1983 urn traba1ho de pesquisa com caprinos objetivando de
terminar os efeitos da sup1ementa~ao a1imentar em matrizes sem ra
~a definida (SRD).

o t,;'t"abalhoesta sendo conduzido na fazenda experimental da
EMBRAPA/UEPAE de Teresina, localizada no municipio de Castelo
Piaui. Uti1izou-se dois grupos com 25 matrizes SRD, os quais
mantidos em area comum de pastagem nativa durante 0 ana todo.
grupo supiementado recebe urna ra~ao composta de 65% de fenD da par
te aerea da mandioca + 15% de casca de feijao + 20% de grao de m1

lho triturado, senda 0 consumo vo1untaric. A esta~ao de menta e de
finida (nevembro/dezembro) e a menta e feita a campo. Nos dais gr~
pos estao sende ava1iados peso mensa1 das matrizes, indices de ap~
recimento de cio, indices de pari~ao e proli..ficidade~ tipo de parto,
numero de cabritoG nascidos, peso ao nascer, peso ao desmame e
dice de morta1idade.

Os resultados abtidos da suplementa~ao a1imentar durante 0

perioea setembro/dezembro de 1983 estao na Tabe1a 1. 0 grupo sup1~
-mentado apresentou indices reprodutivos superiores aos nao sup1e

mentn~0S. 03 animais de grupo nao sup1ementade apresentaram mener
ganho de peso (2,70 kg), inclusive ocorrendo morte de animais en
fun9aa do estado nutriciona1.



o consumo medio diario por animais da suplementa~ao a1imen
tar foi de 373,6, 466~9, 473,1 e 487,7 g n9s meses desetembto, ou
tubro, novembro e dezembro, respectivamente.

TABELAI. Indices reprodutivos d~ matrizes sem ra~a definida (SRD)
com e sem suplementa~ao alimentar em area de pastagem n~
tiva e regime de pastejo contInuo, no munictpio de Caste
10 do Pi""lI, setembro/dezembro/84.

~iup6 nao suplementa
G..c - ,

N9 de
observa~ao

Percen
tagem

N9 de
observa~ao

Percen
tagem .

84,0
143,0
120,0

68,0
135,0
109,0

Paril$ao
Prolificidade
N9 de cabrito nascido
Tipo de parto
- simples
- duplo
Propor~ao sexual
- macho

~ - femea
I Mortalidade

- jovem
- adulto

57,0
42,8

64,7
35,3

46,7
53,3

69,6
30,4

0,0
4,0

0,0
16,0


