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PERFIL DE PRODUTORES DA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE CABRAS 

LEITEIRAS DO LESTE E AGRESTE POTIGUAR 

Silva, Larissa Fernanda do Nascimento. Perfil de produtores da associação de criadores de 

cabras leiteiras do Leste e Agreste potiguar. 2014. 63f. Dissertação (Mestrado em Produção 

Animal: Sistemas de Produção). Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Macaíba RN, 2014 

RESUMO: Objetivou traçar um perfil de caprinocultores leiteiros associados à Associação 

de criadores de leite de cabra do Leste e Agreste Potiguar (ACLAP), como também, 

caracterizar o pasto e do manejo alimentar de cabras dessas propriedades. Para isso, foram 

selecionados treze produtores de leite de cabra da ACLAP. E para traçar o perfil desses 

produtores, foi utilizado um questionário estruturado, de múltipla escolha. A seleção desses 

produtores foi baseada no método de amostragem não-probabilística intencional. Já que a 

associação é bastante representativa como produtora de leite de cabra na Região. Para a 

caracterização do pasto e do manejo alimentar das cabras, foi realizado um levantamento, 

com a utilização de um questionário estruturado, o que permitiu identificar: o regime de 

manejo; as principais espécies forrageiras cultivadas, a utilização da suplementação mineral, 

dos concentrados e os ingredientes nas misturas. Também foi realizado um levantamento 

fitossociológico no pasto. Os resultados obtidos foram analisados pela estatística descritiva. 

Os resultados mostram que a maioria dos produtores apresenta idade média de 55 anos ± 12 

anos e média de 10 anos ± 7 anos na atividade e ensinos médio e superior completos. Os 

produtores dessa associação sinalizaram, como principal preocupação, a baixa qualidade da 

mão de obra, indicando a necessidade de capacitação dos trabalhadores envolvidos na 

caprinocultura leiteira. O regime de manejo adotado pelos produtores é o semi-intensivo. O 

milho em grão moído e o farelo de soja são a principal base na ração concentrada dos 

animais. O capim elefante é a forrageira, na forma de capineira, presente em 83% das 

propriedades avaliadas. No levantamento fitossociológico, foi observado que as maiores 

frequências foram de espécies nativas no estrato herbáceo. Os valores médios para os 

nutrientes digestíveis totais (44,65%), sugerem a incorporação de suplementos energéticos 

na dieta dos animais. Realidade encontrada nas propriedades avaliadas. A área de pastagem 

durante o período de estudo, apresentou grande heterogeneidade de espécies. O manejo 

alimentar de cabras leiteiras nas fazendas consiste principalmente, no uso de pastagens 

nativas, capineiras de capim elefante e de concentrados a base de milho em grão e farelo de 

soja.  

PALAVRAS CHAVE: comercialização, manejo nutricional, pasto nativo, perfil do 

produtor 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROFILE OF THE PRODUCERS OF ASSOCIATION OF BREEDERS AND 

GOATS MILK EAST AGRESTE POTIGUAR 

Silva, Larissa Fernanda do Nascimento. Profile of the producers association of breeders and 

goats milk East Agreste Potiguar. 2014. 63f. Dissertação (Mestrado em Produção Animal: 

Sistemas de Produção). Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Macaíba 

RN, 2014 

ABSTRACT: Aimed to draw a profile of dairy goat farmers associated with the Association 

of breeders of goats' milk and Eastern Agreste Potiguar (ACLAP), but also characterize the 

pasture and feeding management of these properties goats. For this, we selected thirteen 

producers of goat milk ACLAP. And to profile these producers, a structured questionnaire 

was used, multiple choice. The selection of these producers was based on the method of 

intentional non-probabilistic sampling. Since the association is fairly representative as a 

producer of goat milk in the Region. For the characterization of pasture and feeding 

management of the goats, a survey was conducted using a structured questionnaire, which 

identified: the management regime; The main forage species cultured, the use of mineral 

supplements, concentrates, and the ingredients in the blends. A phytosociological survey 

was also carried out in the pasture. The results were analyzed using descriptive statistics. 

The results show that the majority of producers has an average age of 55 ± 12 years, mean 

age 10 years ± 7 years in the activity and complete secondary education and higher. The 

producers of this association signaled as the main concern, the low quality of labor, 

indicating the need for training of workers involved in the dairy goat. The management 

regime adopted by producers is the semi-intensive. The corn grain and soybean meal are the 

main base in concentrated animal feed. Napier grass is the forage in the form of capineira, 

present in 83% of the properties. The phytosociological survey, it was observed that the 

highest frequencies were of native species in the herbaceous layer. The average for total 

digestible nutrients (44.65%) values suggest the incorporation of energy supplements in 

animal diets. Reality found in the evaluated properties. The grazing area during the study 

period, showed great heterogeneity of species. Feeding management of dairy goats on farms 

consists mainly in the use of native pastures, fresh cultivation of elephant grass and 

concentrates from corn grain and soybean meal. 

Key words: marketing, nutritional management, rangeland, producer profile 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

A caprinocultura leiteira foi uma atividade, por muitos anos, marginalizada.  Caracterizada 

por pequenos produtores, explorada exclusivamente por famílias rurais. Estes utilizavam o leite de 

cabra apenas como produto para subsistência de suas familiais. O fator de importância comercial foi 

encarado a partir de incentivos gerados pelo Programa do Leite.   

Esse Programa foi iniciado no ano de 1994, e o Rio Grande do Norte foi pioneiro neste 

modelo. Ele é caracterizado pela distribuição de leite para a população mais carente e, em 

contrapartida, o leite é comprado dos produtores de leite de cabra do Estado do Rio Grande do Norte, 

o que favoreceu o estímulo à produção do leite e a fixação do homem no campo. 

Contudo, mesmo com a transformação proporcionada por esse Programa, ainda é encorajador 

saber que, mesmo um produto de alta qualidade nutritiva, o potencial econômico da caprinocultura 

está sub-explorado. Principalmente na Região Nordeste, que apresenta os Estados com maior 

produção (Souza et al. 2011). 

Outro aspecto concentra-se descapitalização do produtor, falta do conhecimento de 

tecnologias acessíveis e a ausência de controles efetivos no gerenciamento e aspectos contábeis, que 

levam ao empobrecimento do produtor, principalmente o pequeno produtor. Há necessidade, 

portanto, da geração de tecnologias, que possam ser internalizados pelas unidades produtoras de 

caprinos no Nordeste que possibilitará a elevação do padrão de vida no meio rural, contribuindo desta 

forma para superar a condição predominante de pobreza. Esta condição poderá então ser superada na 

melhoria da estrutura de comercialização e à aplicação de tecnologia adequada aos padrões de 

qualidade exigidos e a realidade destes produtores.  

 Faz-se, portanto, a necessidade de conhecer as peculiaridades dentro de cada sistema 

produtivo de leite de cabra no Rio Grande do Norte, para que desta maneira, possa provocar soluções 

adequadas às realidades locais. E desta forma, melhorar e impulsionar a atividade, para que esta 

adquira sua independência comercial. 

  

OBJETIVO GERAL: Objetivou-se com esse trabalho, realizar um estudo sobre a 

caprinocultura leiteira dos produtores associados à Associação de criadores de cabras leiteiras do 

Leste e Agreste Potiguar. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1. Contexto econômico e produtivo da caprinocultura leiteira 

A atividade de criação de cabras está ligada ao homem desde o início da civilização e foi 

importante para ajudar na fixação dos primeiros núcleos de assentamentos, fornecendo leite, carne e 

pele. Dentre estes aspectos, a produção de leite de cabra, tornou-se um fator de importância 

socioeconômica, na redução da desnutrição em diversas regiões do mundo, como também na melhoria 

da renda de seus produtores  

Com isso, foram produzidos, segundo a FAO (2010), 13 milhões de toneladas de leite de cabra em 

todo o mundo, sendo a Índia o país que detém a maior produção. Dentre esses aspectos de produção, 

ressalta-se que, nos países em desenvolvimento, quase totalidade do leite que é produzido é utilizado 

para a subsistência das famílias ou consumidores próximos aos locais de produção, não tendo estas 

regiões uma destacada indústria e comércio de laticínios de leite de cabra (Souza et al. 2011). 

Realidade diferente ao compararmos com países desenvolvidos, localizados especificamente no 

Continente Europeu, onde o leite de cabra produzido é quase totalmente transformado em queijos e 

outros derivados. Aproximadamente, 95% total do leite de cabra produzido, é destinado à produção 

de queijo. Isso mostra a existência de uma forte indústria e laticínios neste setor. Outro fator que 

favorece esse cenário, é o alto consumo desses derivados pela população. Na Europa, quase 23% do 

consumo total do queijo é proveniente do leite de cabra. Em contrapartida, existe uma maior 

exigência, tanto nos aspectos da produtividade do rebanho, como também, na qualidade deste leite 

(Boyazoglu & Morand-Ferh, 2001). 

No Brasil, como país em desenvolvimento, a realidade é semelhante a estes, com 55% do leite 

produzido utilizado como alimento das famílias produtores, apresentando neste caso, fator de 

subsistência muito importante (Cardoso, et al.,2010). Mesmo neste cenário, ressalta-se a existência 

de diferenciação nas regiões do país. Com destaque para as Regiões Sudeste e Nordeste.  

A Região Sudeste, concentra-se a maior produção de derivados do leite de cabra. As produções de 

leite têm como destino a confecção de queijos. Há também uma maior preocupação com os índices 

de qualidade e produtividade.  

 A região Nordeste, onde se concentra a principal bacia de leite cabra do país (Tabela 1), têm sua 

produção destinada basicamente para comercialização do leite in natura. E, este direcionado, 

principalmente para Programas de Distribuição de Alimento, importante propulsor na produção de 
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leite de cabra nesta Região. A partir de sua incorporação houve um aumento significativo da produção 

de leite de cabra (Holanda Júnior, et al., 2006).  

Tabela 1-Principais produtores de leite de cabra no Brasil 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2006 

Isso enfatiza os entraves encontrados na atividade, na Região Nordeste, devido a este cenário 

pouco dinâmico, já que o mesmo tem sua produção destinada, quase em seu total, para programas 

governamentais do leite in natura ou para consumo próprio, enquanto que, nas Regiões Sul e Sudeste, 

destina-se, em boa parte para produção de derivados, dinamizando e agregando valor ao setor, 

provocando assim, adoções de tecnologias para melhoria do produto (Holanda Júnior et. al, 2008).  

Nesse sentido, dos Estados Nordestinos, o Rio Grande do Norte obteve um aumento 

significativo na produção do leite de cabra, bastante influenciado pelo Programa de Distribuição de 

Alimento, nomeado por Programa do Leite, em que o que mesmo foi o precursor no Brasil. Com o 

início do Programa no Estado em 1994, pelo então governador do Rio Grande do Norte, Garibaldi 

Alves Filho, houveram mudanças significativas na produção de leite de cabra, (Tabela 2). O que 

fomentou impacto na fixação e aumento da renda dos produtores rurais, como também, na redução da 

desnutrição da população mais carente (Holanda Júnior, et al., 2006).   

Tabela 2- Série histórica da produção de leite de cabra do Brasil, Nordeste e do Rio Grande do Norte 

(mil litros) 

 1975 1980 1985 1995 2006 

Brasil 13.394 25.527 35.834 21.900 35.742 

Nordeste 10.836 21.987 27.625 15.275 26.782 

RN 530 935 935 229 2.508 

Fonte: IBGE, 2014 

Com a adesão do Programa pelos demais Estados Nordestinos, houve um aumento na 

participação da produção de leite de cabra na economia desta Região do País. O estímulo iniciado por 

sua incorporação, resultou na expansão da exploração da caprinocultura na Região Nordeste, observado 

também pelo maior efetivo caprino está presente nesta Região. A Bahia é o Estado que detêm o maior 

Estado Produção (mil litros) Percentual (%) 

Bahia 11.911 33,32 

Pernambuco 4.436 12,41 

Minas Gerais 3.021 8,45 

Paraíba 2.934 8,20 

Rio Grande do Norte 2.508 7,01 
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efetivo caprino, representando quase 30% do total nacional. Seguido por Pernambuco, Piauí, Ceará, 

Paraíba e o Rio Grande do Norte (IBGE, 2011). 

Contudo, a comercialização, nessa Região do País, é sem dúvida, o grande "desafio" da 

caprinocultura leiteira, estando o resultado da atividade sempre condicionado à aceitação e ao preço 

dos produtos em nível dos mercados e, particularmente, à qualidade dos produtos e ao poder de 

compra dos consumidores. O que, de certa maneira, influência a baixa produtividade dos rebanhos. 

Exemplo disso, é a Região do Cariri Paraibano, que a maioria dos sistemas de produção, mesmo 

utilizando raças especializadas para a atividade leiteira, apresentavam baixos rendimentos em relação 

à produção de leite, o que não ultrapassava a um litro cabra/dia (Souza et al, 2011) 

Faltam ainda, estudos que definam melhor os caminhos para a consolidação da atividade do 

leite caprino, especialmente no que se refere ao melhoramento animal, nutrição e padronização dos 

sistemas de produção. Para tanto, deve-se priorizar a produtividade, a rastreabilidade, a ética, a 

redução de custos e a competitividade, dentre outros aspectos, sem contudo negligenciar o retorno 

econômico e o impacto social. 

Pontos importantes, que são pouco considerados, para reforçar e melhorar o desenvolvimento 

são: a oferta constante do produto, este de excelente qualidade, o acondicionamento, e a apresentação, 

a frequência de entrega e o número de clientes, além do "marketing" adequado voltado para o público 

em geral ou, se for o caso, uma divulgação técnica específica para profissionais de saúde. 

2.2. Panorama da produção de leite de cabra no Rio Grande do Norte  

A caprinocultura leiteira é uma atividade econômica que vem crescendo no Estado do Rio 

Grande do Norte (RN), a partir de 1995 (Tabela 3). Após esse ano, houve o incentivo a atividade, o 

que resultou no aumento significativo na produção de leite de cabra no RN, que em 1996, produzia 

apenas 229 mil de litros ao ano e em 2006 foi para 2.508 mil toneladas litros. O Estado, detém a maior 

produção de leite, de cabra pasteurizado e possui cinco usinas de beneficiamento do leite que 

conseguem, ao total, pasteurizar 09 mil litros/dia (IBGE, 2006). Esta expansão deveu-se, inicialmente 

ao “Programa do Leite”: uma das modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos. Seu objetivo 

é propiciar o consumo do leite às famílias que se encontram em estado de insegurança alimentar e 

nutricional e incentivar a produção familiar de leite (MDS, 2013).  
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Tabela 3- Produção de leite de cabra (mil litros) e efetivo (nº de cabeças) caprino de acordo com os    

censos históricos 

Censo 1975 1980 1985 1995 2006 

Produção de leite 530 935 935 229 2.508 

Efetivo  180.038 179.942 223.582 288.340 407.931 

Fonte: IBGE, 2014 

A caprinocultura leiteira no RN, é uma atividade viável, porém dependente de compra com 

preços subsidiados pelo governo. Nesse contexto, a renda mensal média, oriunda da venda do leite 

de cabra, não ultrapassa um salário mínimo. Portanto, para mudança e melhoria, é necessário o 

estímulo a diversificação do mercado comprador e agregação de valor do leite fluido (Holanda Júnior 

et al. 2006). 

Esse panorama demonstra que a caprinocultura leiteira no RN já é uma atividade consolidada. 

Ressaltando-se a importância do Programa do Leite para os produtores de leite de cabra. No entanto, 

alguns aspectos apresentam-se como limitantes, principalmente no que se refere a produtividade do 

rebanho, muitas vezes justificada, pela a falta de investimento em tecnologia e descapitalização do 

produtor (Lima, et. al.,2006).  

Dentre as Mesorregiões do RN (Figura 1), a Central e a Oeste Potiguar são detentores do 

maior efetivo caprino do Estado. Além disso, os rebanhos dessas mesorregiões são responsáveis por, 

aproximadamente, 80% do total de leite de cabra é produzido no RN (Tabela 4). 
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Figura 01- Mapa do Rio Grande do Norte e suas mesorregiões, Oeste, Central, Agreste e Leste 

Potiguar.  

Fonte: IBGE, 2014  

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Efetivo de rebanho e produção de leite de cabra/Mesorregião 

Mesorregião Efetivo (nº de cabeças) Produção de leite (mil litros) 

Agreste Potiguar 55.105 203,32 

Central Potiguar 117.739 1459,99 

Leste Potiguar 12.275 42,063 

Oeste Potiguar 221.497 802,296 

Fonte: IBGE, 2006 

No município de Currais Novos, Região Central do Estado, com a política de incentivo à 

caprinocultura leiteira ocorreu, consideravelmente, o aumento da produção e do consumo do leite de 

cabra, a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o incentivo à agricultura familiar.  

Quase 90% dos criadores existentes fazem parte de programas da agricultura familiar e utilizam a 

caprinocultura como complemento da renda.  (Cardoso, et al. 2010). Essa abertura para 

comercialização do leite caprino com a compra do leite para programa de aquisição de alimentos da 

agricultura familiar, foi determinante para impulsionar novas políticas de orientação, que vêm 

restringindo o preconceito do consumo de derivados de origem do leite caprino. (Lopes, et al. 2012). 

2.3. Sistemas de produção de leite de cabra no Nordeste 

A região semiárida (Figura 2) compreende parte do Nordeste do Brasil e caracteriza-se pela 

presença do Bioma Caatinga. Esta, por sua vez, apresenta baixa capacidade de suporte, no entanto, é 

bastante diversificada, ecologicamente. Apresenta com frequência, de espécies das famílias 

Leguminosae e Cactaceae (Giulietti, et al. 2004).  Essa caracterização é importante, pois demonstra, 

que se bem manejada, à Caatinga pode ser um bom aliado a produção de leite nessa Região. Tanto na 

forma de pasto nativo para os animais, como também na forma conservada (feno e silagem).  
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Figura 02- Mapa da área semiárida no Brasil.  

Fonte: BNB, 2013 

A atividade da caprinocultura leiteira nessa Região, apresenta entraves principalmente em 

relação a produtividade. Muitos sistemas de produção têm utilizado raças caprinas especializadas 

geneticamente para a produção de leite, como por exemplo, a Saanen e Parda Alpina, no entanto, não 

significou aumento produtivo desses rebanhos. Possivelmente, devido a influência gerada por fatores 

ligados ao ambiente, alimentação e o manejo adotado pelos produtores. Fazendo com que a maioria 

dos sistemas de produção, mesmo utilizando essas raças, não apresente melhoria dos índices 

produtivos como o desejado (Souza et al, 2011).  

A maioria desses sistemas de produção, utilizam a associação de pasto nativo, capineiras, 

concentrados e a Palma (Napolea cocholinifera).  Em regime caracterizado como semi-intensivo de 

criação, com o uso extensivo do pasto pelos animais. Sem controle em relação ao manejo do pasto, 

que poderão acentuar a deficiência nutricional em que são submetidos os animais a esses inseridos. 

(Costa et al, 2008).  

A presença do Capim Buffel (Cenchurs ciliares) e do Capim Elefante (Pennisetum 

purpureum) também é significativo nos sistemas de produção. Na Região do Cariri, Estado da 

Paraíba, os produtores de cabra leiteira utilizam dessas espécies no manejo alimentar dos animais 

(Riet- Correia et al, 2013). Estado que, juntamente com o Ceará e o RN, apresentam menor relação 

entre a utilização do pasto cultivado em relação ao pasto nativo: caracterizado, principalmente pelo 

Bioma Caatinga. Relação proporcional que não ultrapassa os 20%. Índices que, aliados a baixa 
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capacidade de suporte do pasto, com o uso de uma taxa de lotação inadequada, são fatores importantes 

ligados a baixa produtividade desses rebanhos. (Giulietti, et al. 2004). 

Uma das formas de amenizar tais limitações é a conservação de forragem. Salientando ainda 

mais, os fatores endafoclimáticos dessa Região em que é marcante o período de estiagem, diminuindo 

a produção de forrageiras nativas e/ou cultivadas em sequeiro. Em 45 propriedades localizadas no 

Estado da Bahia, o sistema de produção predominante era o que utilizava o regime semi-intensivo, 

caracterizado pelo cultivo de áreas de Capim Buffel associado ao pasto nativo, mas também, a 

produção de forragem conservada na forma de silagem (Carmo, 2007).  

No RN, propriedades localizadas na Região Central do Estado, apresentavam sistemas de 

produção com a utilização de raças especializadas na produção de leite, predominantemente da raça 

Saanen e seus mestiços. Regime de criação semi-intensivo: acesso ao cocho durante a noite e no 

período diurno os animais submetidos ao pasto nativo, a maioria, sem produção de forragem 

conservada (Andrade, 2013).  

Nos sistemas de produção de cabras leiteiras, ocorre a tendência do uso de raças especializadas 

e seus mestiços. Porém, a capacidade produtiva desses animais é limitada por diversos fatores 

associados. Dentre eles, a alimentação e o ambiente. O manejo inadequado e a subutilização das 

pastagens (nativas e cultivadas) na Região Nordeste é marcante, promovendo com isso, a baixa 

produtividade dos rebanhos caprinos. 
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RESUMO: O presente trabalho, tem por objetivo, traçar o perfil de produtores de leite de cabra das 

dos produtores associados à Associação de Criadores de Cabras Leiteiras do Leste-Agreste Potiguar 

(ACLAP). A seleção tomou por base o método de análise de amostra não-probabilística intencional, 

já que a Associação apresenta grande representatividade na produção de leite de cabra nessa Região 

do Estado. A metodologia empregada foi a utilização de questionário fechado, com questões de 

múltipla escolha. Obteve-se, com as informações oriundas do questionário, a criação de um banco de 

dados com utilização do programa Acces® e, para descrição deste perfil, os dados foram submetidos 

à estatística descritiva, para determinação das médias, e desvio-padrão de cada item do questionário. 

Os resultados mostram que os caprinocultores avaliados, apresentam experiência na atividade em 

média de 10 anos. Os produtores que tinha acima de 5 anos na caprinocultura de leite apresentaram 

maior produção. A maioria (92%) possui grau de escolaridade entre o ensino médio e o superior 

completo. Os produtores sinalizaram preocupação em relação a qualidade da mão de obra existente 

na caprinocultura leiteira. O perfil dos produtores de cabras leiteiras parece dispostos a melhorar os 

índices ao traçar metas de planejamento futuro para a atividade. No entanto, é necessário o fomento 

de ações voltadas a capacitação dos trabalhadores envolvidos na atividade, como também abertura de 

canais de comercialização do leite de cabra. 

Palavras-chave: associação, comercialização, mão de obra 

 

PROFILE OF MILK PRODUCERS OF GOAT BREEDERS ASSOCIATION OF DAIRY 

GOATS AND EAST AGRESTE POTIGUAR -BRAZIL 

ABSTRACT: The present study aims, to profile producers of goat milk from the producers to the 

associated Breeders Association Dairy Goats-Eastern Wasteland Potiguar (ACLAP). The selection 

was based on the method of intentional non-probabilistic sample analysis, since the Association has 

a large representation in the production of goat milk in this region of the state. The methodology 

employed was the use of closed questionnaire with multiple choice questions. Obtained with the 

information from the questionnaire, creating a database using the Acces® program, for description 

of this profile, the data were submitted to descriptive statistics to determine the mean and standard 

deviation of each questionnaire item. The results show that raisers evaluated in the activity present 

experiment averaged 10 years. Producers who had over 5 years in goat milk had higher production. 

The majority (92%) have schooling between a college degree and higher. The producers have signaled 

concern about the quality of the existing work hand in dairy goat. The profile of dairy goat producers 

seem willing to improve the rates to set goals for future planning activity. However, the promotion 

of actions aimed at training workers involved in the activity, as well as opening of channel marketing 
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goat milk is needed.college and higher. The producers have signaled concern about the quality of 

existing work hand in dairy goat.  

Keywords: association, trade, labor work 

Introdução 

 A criação de programas governamentais de distribuição de alimento, foram um dos principais 

fomentadores para aumento na produção de leite de cabra nos Estados do Nordeste Brasileiro. Dentro 

desta política, recebe destaque o Estado do Rio Grande do Norte (RN), que foi o pioneiro na 

incorporação deste modelo de programa: compra do leite dos produtores locais, pela iniciativa pública 

e destinado, gratuitamente, para a população de baixa renda. Esse programa, possibilitou grande 

incentivo aos produtores de leite de cabra no RN. O que promoveu um significativo aumento de mais 

1000% na produção de leite do Estado. Antes da incorporação do modelo a quantidade que era 

produzida era de 208 mil litros de leite ao ano (IBGE, 1996), chegando aos 2508 mil litros de leite de 

cabra produzidos ao ano (IBGE, 2006). 

 O benefício criado desde a implantação do programa é bastante considerável para atividade. 

No entanto, os preços subsidiados pelo governo, não acompanhando os custos reais de produção e 

atrasos nos pagamentos ao produtor, têm causado grande preocupação por parte dos produtores, na 

continuidade da atividade (Holanda Júnior, et al. 2008) 

A formação de associações/cooperativas, apresenta-se como uma possibilidade para gerar a 

independência dos produtores de leite de cabra. Obtendo como exemplo, a experiência de associação 

de produtores da Região Sudeste do País. A Associação de Criadores de Cabras Leiteiras do Leste-

Agreste Potiguar apresenta potencial para desenvolvimento da cadeia de produção de leite de cabra 

no Estado. Contudo, a descapitalização dos produtores é uma realidade que limita, em parte, a 

implantação de tecnologias favoráveis a produção de leite.  

É necessário, portanto, a formulação de ações eficientes, oriundas de políticas públicas, no 

sentido de capacitar, melhorar e desenvolver a caprinocultura leiteira, para que promova a viabilidade 

e garantia de renda para os produtores envolvidos. Como, o estímulo à abertura de novos mercados e 

outras formas de comercialização do leite de cabra (Cardoso, et al.,2010) 

Para isso, o objetivo desse trabalho foi traçar o perfil de caprinocultores da Associação de 

Criadores de Cabras Leiteiras do Leste-Agreste Potiguar. 
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Metodologia 

Seleção e localização das propriedades avaliadas 

A seleção baseou-se no método de amostra não-probabilística intencional (Ariboni & Perito 

et al. 2004). Assim, os treze produtores selecionados para este trabalho, o foram por fazerem parte de 

uma mesma entidade, a Associação de Criadores de Cabras Leiteiras do Leste e Agreste Potiguar 

(ACLAP). Todos eles são criadores de cabras leiteiras e produtores de leite de cabra. Os 

caprinocultores selecionados estão distribuídos em seis municípios (Figura 1); três na Microrregião 

Agreste (Bom Jesus, Serrinha, Monte Alegre) e os demais da Microrregião de Macaíba (São José do 

Mipibu, Macaíba, Ceará - Mirim) do Estado do Rio Grande do Norte. 

 
Figura 1- Mapa com a localização das propriedades inseridos na ACLAP 

Aplicação dos Questionários 

A aplicação do questionário foi realizada de 27 de abril a 05 de setembro de 2013. Para traçar 

o perfil dos produtores, foram considerados os parâmetros de idade (faixa etária), sexo, grau de 

escolaridade, condição legal do produtor, beneficiário de algum programa institucional, tempo na 

caprinocultura,  participação em afiliações, assistência técnica, planejamento e ítens de maior 

preocupação para o desenvolvimento da  atividade. Para isto, foi utilizado o questionário fechado, com 

questões de múltipla escolha, elaborado com base em um modelo pré-existente, por Andrade (2013) 

distribuído nos temas: 
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1) Dados do produtor e de sua família;  

2) Dados da propriedade;  

3) Composição do rebanho;  

4) Características gerais da produção;  

5) Manejo alimentar;  

6) Produção de leite;  

7) Comercialização do leite;  

8) Assistência técnica e fontes de informação sobre a caprinocultura;  

9) Aspectos econômicos e administrativos da empresa rural;  

10) Avaliação do produtor com a caprinocultura;  

11) Considerações do entrevistado.  

A tabulação dos dados foi realizada com o auxílio do programa Acces®. Os resultados dos 

questionários foram organizados em função de uma sequência e indexados em função de um número 

código, com cinco algarismos, obedecendo a seguinte convenção: o primeiro dígito  indica a 

microrregião do estado: Agreste (3) ou Macaíba (4); segundo dígito, o município onde está localizada 

a fazenda Macaíba (1), Ceará Mirim (2), São José de Mipibu(3), Serrinha(4), Monte Alegre(5), Bom 

Jesus(6) e os três últimos dígitos correspondiam ao número do produtor propriamente dito, que vai 

de 001 a 0013.  

Como exemplo do número código, tem-se o 35006 

Onde:  

3: Microrregião do Estado - Agreste; 

5:  município de localização da propriedade - Monte Alegre 

006: produtor - nominado no questionário. 



26 
 

Assim, foi possível organizar o conjunto de dados e gerar relatórios de saída para os campos 

(parâmetros) avaliados, de maior interesse neste trabalho. Os dados (respostas) foram analisados, 

utilizando-se estatística descritiva obtendo-se a média de todos os parâmetros utilizados na pesquisa. 

Resultados e Discussão 

 A idade média dos produtores é de 55 anos ± 12 anos. O tempo de experiência na 

caprinocultura leiteira é em média de 10 anos ± 7 anos, apenas um produtor apresenta experiência 

acima de 20 anos. Mostrando que a maioria dos produtores tem de 5 a 15 anos na atividade (92%). 

Os produtores com mais de 05 anos na caprinocultura leiteira, apresentou rebanho com maior 

eficiência produtiva (produção total/número de matrizes). Esse resultado mostra que, de alguma 

maneira, a experiência é relevante para conseguir melhores índices de produtivos, pois estes, 

absorvem, no decorrer do tempo, conhecimento prático do dia-dia na lida com os animais. 

A escolaridade da maioria produtores foi o ensino médio e superior (Tabela 1). Perfil diferente 

dos caprinocultores na Chapada do Apodi e Angicos, que na maioria, apresentam ensino fundamental 

incompleto (Andrade 2013). Isso pode ser explicado pela condição do produtor. Na região da 

Chapada do Apodi e Angicos, a maioria dos produtores foram classificados como agricultor familiar 

e beneficiário de algum programa institucional.  Outro fator foi à distância dos grandes centros de 

ensino, universidades e escolas de ensino técnico. Os entraves para adoção de inovação, relacionados 

à resistência por parte do produtor, podem ser explicados pelos fatores culturais, como também, o 

baixo nível de escolaridade (Porto, et al. 2013).  É importante o conhecimento do perfil dos produtores 

em relação à escolaridade, para que assim seja possível a criação de políticas de capacitação 

específicas, destinadas para o desenvolvimento da caprinocultura leiteira, para este público.  

A maioria das propriedades tem área de 01-30 ha (Tabela 2). Dessa área total, 

aproximadamente 17% são destinados para a atividade caprinocultura leiteira. Os produtores com 

área destinada à caprinocultura inferior a 10 ha (6 propriedades), apresentaram maior produtividade 

por área. Certamente por possuírem, nesse caso, menores rebanhos. O que provavelmente, 

proporcionou maior controle de doenças e facilidade do manejo pela mão-de-obra.  

Tabela 1- Nível de escolaridade dos produtores de leite da ACLAP 

Parâmetros avaliados Escolaridade 

 Percentual (%) Número de Entrevistados 

Ensino Superior completo 54 7 

Ensino médio completo 38 5 

Ensino fundamental completo 8 1 

Total 100 13 
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A maioria dos produtores é proprietários; apenas um, é arrendatário das terras. A titularidade 

das terras, é um fator importante na aquisição de crédito para investimento e financiamento juntos as 

entidades credoras (Porto, et al. 2013). Na estrutura hídrica, todas as propriedades possuem poços e 

em duas propriedades, existem também um reservatório de água (um açude e um olheiro). Em relação 

as instalações físicas, três propriedades possuem apenas o curral de chão batido e próximo, áreas de 

alvenaria destinados para os animais em diferentes categorias, com exceção dos reprodutores e crias 

que ficavam em uma área separada dos demais animais. Duas propriedades possuíam aprisco ripado, 

com separação de animais por categoria. Nas demais propriedades, existiam uma estrutura de 

alvenaria com separação dos animais por categoria. Duas propriedades existiam sala exclusiva para 

a ordenha. A importância das instalações em um sistema de criação, deve priorizar a facilidade da 

mão-de-obra, durante o manejo diário, proteção e segurança dos animais, além de ser indispensável 

os aspectos de economicidade (EMBRAPA, 2005) 

Tabela 2-Distribuição da área total das propriedades  

Área total da propriedade (ha) Percentual (%) Nº de entrevistados 

1-10 25 3 

11-30 38 5 

31-50 0 0 

51-70 8 1 

71-100 8 1 

Acima de 100 25 3 

Total 100 13 

A média de produção por produtor foi de 40 litros/dia ± 26 litros/dia. O período médio de 

lactação das cabras foi de 7 meses ± 1,59 mês, e a maioria dos produtores (67%) fazem 2 ordenhas 

ao dia. A realização de duas ordenha diárias, é um manejo que poderá promover melhor desempenho 

reprodutivo e também maior produção de leite. Todavia, para isto, as cabras submetidas a esse manejo 

devem ser melhor alimentadas.  Assim, cabe ao produtor analisar a relação custo/benefício das duas 

ordenhas, a fim de tomar a decisão (Nobre, et al. 2006) 

Os resultados da Tabela 3, revelam que mais de 50% das cabras em lactação pertencem a raça 

Saanen e 70% dos reprodutores estão distribuídos entre a raça Saanen e SRD. Esse comportamento 

de inclusão de raças especializadas na caprinocultura leiteira também foi encontrado por Andrade 

(2013) e Riet-Correa et al. (2013). No entanto, é importante ressaltar que apenas a incorporação de 

raças especializadas na produção de leite, não significa, sempre, maior produtividade dos sistemas de 

produção. Existindo outros fatores limitantes da melhor eficiência produtiva. É importante frisar que 
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a maior produção de leite está ligada a diversos fatores além do genético (Souza, et al. 2011). A 

interação da genética e ambiente, deve ser considerada na produção leiteira. Raças especializadas 

apresentam demanda nutricional maiores para conseguir alcançar seu potencial produtivo. 

Tabela 3- Composição genética de cabras leiteiras, cabras secas e reprodutores nos sistemas de 

produção avaliados.  

Raças Nº de reprodutores Nº de cabras em 

lactação 

Nº de cabras secas 

Anglo Nubiana 0 1 0 

Canindé 0 4 0 

Mestiço 1 28 30 

Moxotó 1 0 20 

Muciana 1 20 25 

Parda Alpina 4 30 37 

Saanen 13 134 59 

SRD 15 4 30 

Torggenburg 4 38 39 

Total 39 259 240 

Os produtores comercializam o leite para um laticínio (usina), com destino para compra 

governamental. Essa usina é a principal beneficiadora de leite de cabra no Estado. Segundo dados 

obtidos na própria Associação, do total beneficiado em 2013 (± 893 mil litros), pela principal usina 

de beneficiamento da região, 19% (± 175 mil litros) é oriundo da ACLAP. O que demonstra, sua 

representatividade neste setor. Dos treze produtores, três também comercializam o leite para outros 

canais de venda. Podemos observar que mesmo filiados a uma associação o principal objetivo 

alcançado, está na parceria da venda do leite. Contudo, a associação ainda não utiliza dessa 

“ferramenta” para compra de insumos em conjunto. Esses resultados enfatizam que mesmo na 

formação de associações ainda há a oportunidade de organização com outros fatores importantes 

relacionados ao associativismo.  

A descapitalização citada pelos produtores, durante a pesquisa, oriunda dos atrasos no 

pagamento e pelo preço subsidiado inferior aos custos de produção, por parte do governo, sinalizam 

que a “dependência” gerada entre instituição pública e produtores de leite e necessitam de um estudo 

de mercado para gerar outras rotas comerciais do leite de cabra, como: agregação de valor (produção 

de queijos, doces e outros produtos) para possibilitar o estímulo e viabilidade econômica da atividade. 

 As principais fontes de informações dos produtores, relatadas nas entrevistas, foram: a troca 

de informações junto aos vizinhos, no meio rural; leitura de jornais/revistas especializadas; técnico 

do laticínio e técnico da iniciativa pública. Todos os produtores recebem assistência técnica de um 

veterinário e em alguns casos também de um engenheiro agrônomo e/ou técnico agropecuário Porém, 
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alguns dos produtores entrevistados ressaltaram que quando proveniente de instituições públicas, 

existe uma descontinuidade nos programas de assistência técnica, em especial da caprinocultura. 

Outro fator ligado a assistência técnica, é que a maioria conhecia o SENAR, SEBRAE e 

EMATER. No entanto, destas instituições públicas, o SEBRAE foi a que os produtores tiveram mais 

acesso a cursos de capacitação técnica. A EMATER foi citada como a única instituição que, mesmo, 

conhecida pela maioria dos produtores, não havia oferecido nenhum curso de capacitação. A presença 

da assistência técnica é um ponto positivo em qualquer cenário produtivo. No caso da caprinocultura 

leiteira, este parece ser o caminho para a estruturação da cadeia de produção, visto que, atualmente, 

ainda não está organizada/definida (Andrade, 2013). 

A maioria dos produtores planejam melhorar geneticamente o rebanho, por meio dos 

cruzamentos (Tabela 4). Isso revela a intenção do produtor em melhorar a produtividade de leite ou, 

até mesmo direcionar seu rebanho para produção de matrizes e reprodutores, alternativa à produção 

de leite. Outro ponto relevante e citado pelos entrevistados, refere-se à adoção de novas tecnologias 

para melhoria da sanidade: limpeza de úbere e das instalações com maior frequência. Esse 

diagnóstico, pode sugerir que há uma preocupação por parte do produtor, em relação a higiene do 

leite produzido. 

Tabela 4- Planejamento para a caprinocultura leiteira  

Planejamento para a atividade 

Item Percentual (%) Nº de entrevistados 

Manter como está 8 1 

Melhorar o rebanho através do cruzamento 46 6 

Adotar inovações tecnológicas para melhorar a 

sanidade 

23 3 

¹Outras alternativas 23 3 

1- Iniciar a exploração de outras espécies: ovinos e bovinos 

Quanto as dificuldades encontradas na produção de caprinos, 69% dos produtores tem como 

principal preocupação, a oferta e qualidade da mão de obra. Esse é um problema sério e que remonta 

a necessidade de políticas de estado para educação e preparação do jovem/adulto para o mundo do 

trabalho, em especial no meio rural. A alimentação, foi o segundo fator de preocupação dos 

produtores (46%). Esse perfil é diferente do encontrado em outras duas microrregiões da Chapada do 

Apodi e Angicos (Andrade, 2013), que definiu como principal preocupação desses produtores a 

alimentação do rebanho e incidência de roubo de animais. Isso demonstra a necessidade de políticas 
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especificas destinadas para cada região do Estado. Paralelamente a isso, as condições ambientais, 

nessas microrregiões, provocam maiores preocupações em relação à quantidade de alimento.  

Conclusões 

O perfil dos caprinocultores leite de cabra ACLAP, mostram que estes apresentam experiência 

na atividade e estão dispostos a melhorar os índices produtivos ao traças metas de planejamento futuro 

para a atividade. 

O principal fator limitante para os produtores é a mão-de-obra. Evidenciando a necessidade 

de ações para capacitação da mão-de-obra envolvida na caprinocultura, principalmente em relação à 

capacitação no manejo sanitário do rebanho. É necessário também a criação de políticas públicas que 

promovam o acesso ao crédito dos produtores para possibilitar incorporação de tecnologia, como ação 

que possibilite a abertura de novos canais de comercialização na produção de queijo, leite em pó e 

demais derivados.   
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4. CAPÍTULO II- CARACTERIZAÇÃO DOS PASTOS E DO MANEJO ALIMENTAR DE 

CABRAS LEITEIRAS NAS MICRORREGIÕES AGRESTE E MACAÍBA DO RIO GRANDE 

DO NORTE 
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RESUMO: Pretendeu-se, com esse trabalho, realizar a caracterização do pasto e do manejo 1 

alimentar de cabras leiteiras em propriedades localizadas nas microrregiões Agreste e Macaíba do 2 

Rio Grande do Norte. Para tanto, foi realizado um levantamento com a utilização de um 3 

questionário junto a treze produtores de cabras leiteiras. A seleção das propriedades teve como 4 

método a amostragem não-probabilística intencional. Os dados extraídos do questionário permitiu 5 

identificar o regime de manejo; as principais espécies forrageiras cultivadas; a utilização de 6 

concentrados e as respectivas proporções dos seus ingredientes nas possíveis misturas utilizadas. 7 

Também foi realizado um levantamento fitossociológico na pastagem. Os resultados obtidos, 8 

revelam que o método de conservação de forragem mais praticada é o da silagem. A principal 9 

forrageira cultivada em campineiras cultivada é o capim elefante, para o fornecimento no cocho 10 

dos animais. As áreas destinadas para pastejo apresentaram grande heterogeneidade de espécies 11 

nativas e exóticas. O estrato predominante nessas áreas é o herbáceo. O manejo alimentar das 12 

cabras nas fazendas avaliadas, consiste principalmente, no uso de pastagens nativas, capineiras de 13 

capim elefante e de concentrados a base de milho em grão e farelo de soja. 14 

Characterization of pastures and management of food dairy goats in the regions Agreste 15 

and Macaíba of the Rio Grande do Norte 16 

Palavras-chave: caprinos, levantamento fitossociológico, Pennisetum purpureum 17 

ABSTRACT: It was intended with this work characterize the feeding management of dairy goats 18 

and of the pastures in Agreste and Macaíba in region of Rio Grande do Norte. For this purpose, a 19 

survey was conducted with thirteen producers of dairy goats using a questionnaire. The method of 20 

selection of properties was the sampling non- probabilistic intentional.  The data from the 21 

questionnaire allowed the identification of management regime; major forage species grown, the 22 

use of concentrates and the proportions of the ingredients used in possible mixtures. A 23 

phytosociological survey was also carried out in the pasture. The results obtained show that 24 

producers in this region have been using the method of silage. The main forage grown in fresh 25 

cultivation is the elephant grass for the supply of animals in the trough. The areas designated for 26 

grazing showed diverse native and exotic species. The strata in these areas is predominantly 27 

herbaceous.The feeding of the dairy goat management in farms evaluated consists mainly in the 28 

use of native pastures, fresh cultivation of elephant grass and concentrates from corn grain and 29 

soybean meal. 30 
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Keywords: goats, phytosociological, Pennisetum purpureum 31 

INTRODUÇÃO 32 

 Os caprinos são conhecidos pela sua adaptabilidade em condições adversas, especialmente 33 

relacionadas a qualidade dos alimentos, como ocorre, por exemplo, nas áreas de clima semiárido 34 

do Brasil, durante a época seca do ano. Esta adaptabilidade é resultado da seletividade dos 35 

caprinos, devido ao lábio superior móvel que permite selecionar as porções mais nutritivas da 36 

planta e consequentemente, produzir face a condições aparentemente inadequadas. Essa é uma das 37 

possíveis explicações que permite aos caprinos, pastejar, com sucesso, vegetações arbustivas e/ou 38 

arbóreas (Leite, 2002). 39 

 Apesar da sua capacidade de adaptação a condições aparentemente adversas, a produção de 40 

caprinos, muitas vezes, é limitada pela oferta e qualidade dos alimentos disponíveis para essa 41 

espécie. No Nordeste, a maioria dos sistemas de produção não adotam ações de melhoria do pasto, 42 

como também, no manejo alimentar desses animais. Desta maneira, o produtor pode utiliza-se de 43 

alternativas, como a conservação de forragens e a aquisição de concentrados comerciais, a fim de 44 

reduzir o déficit nutricional do pasto. O uso dos concentrados pode ser fator limitante, pois 45 

aumenta os custos de produção, aliado ao empirismo durante a inclusão de nutrientes na 46 

formulação de misturas na propriedade, o que poderá causar o não balanceamento dos nutrientes. 47 

O Rio Grande do Norte (RN) é o 5° maior produtor de leite de cabra do Brasil (IBGE, 2006). 48 

O Estado, é dividido em quatro mesorregiões, Oeste, Central, Agreste e leste, que tem diferentes 49 

condições endafoclimáticos e representatividades em relação a pecuária caprina.  50 

Em suas microrregiões, a Agreste e Macaíba, apresentam grande potencial no 51 

desenvolvimento da atividade no Estado, por possuir características como: a proximidade do 52 

grande centro consumidor do RN (capital) e a produtividade dos rebanhos.  53 

 Por esses motivos, o objetivo deste trabalho foi caracterizar as pastagens e o manejo alimentar 54 

de cabras leiteiras nas Microrregiões Agreste e Macaíba do Rio Grande do Norte. 55 

  56 
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MATERIAL E MÉTODOS 57 

O trabalho consistiu no levantamento de informações de treze sistemas de produção de leite 58 

de cabra em termos de manejo nutricional de matrizes em lactação, localizadas na microrregião do 59 

Agreste Potiguar e Macaíba, Estado do RN. A seleção dos produtores foi baseada no método de 60 

amostra não-probabilístico intencional (Ariboni & Perito et al. 2004), visto que todos os produtores 61 

fazem parte de uma mesma associação, que é bastante representativa na produção de leite de cabra 62 

nessa região do Estado. 63 

A região é caracterizada por apresentar clima predominantemente quente, úmido e 64 

subúmido; com índice pluviométrico entre 800 e 1200 mm/ano. A maior porção da cobertura 65 

vegetal é da Caatinga do tipo Hipoxerófila e manchas de vegetação Cerrada nas regiões de 66 

tabuleiros (Fonte: IDEMA, 2013). No período da coleta, de 31 de julho a 31 de setembro de 2013, 67 

a precipitação média foi de 199 mm; a umidade relativa do ar de 79% e média de temperatura 68 

máxima e mínima de 29ºC e 21ºC, respectivamente (INMET, 2014).  69 

Para levantamento das informações utilizou-se um questionário estruturado com perguntas 70 

fechadas e abertas, a fim, de identificar: o regime de manejo; principais espécies forrageiras 71 

cultivadas; utilização de concentrados e na preparação de misturas. Também, foi realizado um 72 

levantamento fitossociológico nas pastagens. Com a observação visual em cada propriedade, 73 

realizada pelo pesquisador, juntamente com um engenheiro agrônomo. Foram feitos registros 74 

fotográficos das forrageiras, que, juntamente com publicações e banco de dados de imagens, 75 

tornaram possível a determinação dos seus nomes científicos. 76 

Após a identificação das forrageiras, essas foram classificadas em nativas ou cultivadas, e 77 

depois foi estimada a sua frequência nas pastagens (número de vezes que a mesma espécie foi 78 

identificada) de cada uma das fazendas avaliadas neste trabalho. Isso permitiu estimar a frequência 79 

de ocorrência das espécies forrageiras nas pastagens de acordo com seguintes termos: 80 

“Pontual”: espécie identificada em alguns pontos da pastagem; encontrada apenas em uma 81 

propriedade: 82 

“Frequente”: espécie identificada em vários pontos da pastagem; encontrada de duas à 83 

cinco  propriedades; 84 
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“Muito Frequente”: espécie identificada em vários pontos na pastagem; encontrada em 85 

mais de cinco propriedades. 86 

Além da identificação e frequência das espécies forrageiras, também foram coletadas 87 

amostras da pastagem em cada uma das fazendas avaliadas. A amostragem do pasto foi realizada 88 

utilizando o método direto, com o auxílio de um quadrado de 0,25 m², lançado aleatoriamente, em 89 

diversos pontos do pasto (Pedreira et al. 2002). Todas as amostras de forragem coletas nas 90 

pastagens foram analisadas quanto a composição química, no laboratório de Nutrição Animal da 91 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As amostras foram pesadas e colocadas em estufa 92 

para a pré-secagem, durante 72h em 62°C, em sacos de papel perfurados para determinação da 93 

matéria seca (MS). Posteriormente, procedeu-se a análise química para obter os teores de cinzas 94 

(MM), (NDT), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), procedimento descrito por Silva & Queiroz 95 

(2002); fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), Lignina, (Van Soest, 96 

1965) e proteína indigestível em detergente neutro e ácido (PIDN e PIDA).   97 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 98 

Todos os sistemas de produção avaliados utilizam o regime semi-intensivo de criação, 99 

caracterizado pelo acesso das matrizes ao pasto, nem sempre diariamente, e por um período 100 

variável de tempo, quatro a cinco horas diárias, em média. 101 

As áreas de pastagens são ocupadas por forrageiras nativas associadas ou não a espécies 102 

exóticas. Além dessas, observou-se que a presença de plantas invasoras é intensa nessas pastagens, 103 

em virtude, possivelmente, do manejo inadequado do solo e das pastagens. O Rio Grande do Norte 104 

é um dos Estados nordestinos que apresenta baixa relação de pasto cultivado e não cultivado, não 105 

superior à 20% (Giuliette et al, 2004) 106 

Na maioria das propriedades, o pasto é composto por diversas espécies nativas e exóticas. Em 107 

diferentes extratos: arbóreo, arbustivo e herbáceo. O que determina a heterogeneidade desse pasto, 108 

nesse período. Ao total, foram identificadas 48 espécies nos levantamentos realizados nas treze 109 

propriedades.  Na Tabela 1, encontram-se as principais espécies identificadas em função da escala 110 

de frequência.  111 
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Tabela 1- Relação das principais espécies encontradas em áreas de pastagens, como nome vulgar, 112 

científico e estrato 113 

Nome vulgar Nome científico Estrato Presença 

Fato de piaba Rhicardiagrandflora Herbáceo Muito frequente 

Cabeça de velho Borreriaverticillata Herbáceo Muito frequente 

Estilosante viscoso Stylosanhes viscosa Herbáceo Muito frequente 

Estilosantehumilis Stylosantheshumilis Herbáceo Muito frequente 

Capim Gengibre Paspalummaritimum Herbáceo Muito frequente 

Capim Panasquinho Eragrotis pilosa Herbáceo Muito frequente 

Andropogon Andropogongayanus Herbáceo Frequente 

Massai Panicummaximum Herbáceo Frequente 

Relógio Sida rhombifolia Herbáceo Frequente 

Catanduva Piptademia moniliforme Arbóreo Frequente 

Buffel Cenchrus ciliares Herbáceo Frequente 

Grama de burro Cynodondactylon Herbáceo Frequente 

Mata pasto Cassia uniflora Herbáceo Frequente 

Marmeleiro Crotonssp Arbóreo Frequente 

Braquiária Brachiariassp Herbáceo Frequente 

Amendoim rasteiro Arachispusilla Herbáceo Pontual 

Caracaxá Adenocalymmasplendens Arbóreo Pontual 

Capim veludinho Não identificado Herbáceo Pontual 

Capim navalha Não identificado Herbáceo Pontual 

Oró Phaseuoluspanduratus Herbáceo Pontual 

Malva Branca Sida cordifolia Herbáceo Pontual 

Jurema Mimosa malacocentra Arbóreo Pontual 

Pangolão Digitaria pentzii Herbáceo Pontual 

Colonião Panicummaximum Herbáceo Pontual 

Vê-se que a maioria das espécies encontradas está no estrato herbáceo. E, raramente, 114 

encontraram-se espécies arbóreas, com exceção da Catanduva (Piptademia moniliforme), a Jurema 115 

(Mimosa malacocentra) e o Marmeleiro (Croton ssp). Característica que não exerce limitação de 116 

consumo, pois para os caprinos o estrato, não necessariamente, possibilita limitação de consumo, 117 

já que a habilidade de selecionar porções mais nutritivas da planta é uma de suas principais 118 

características. Os Caprinos são classificados como animais selecionadores intermediários, ou 119 

seja, apresentando grande flexibilidade alimentar, adaptados a uma alimentação com diferentes 120 

estratos (Leite, 2002). 121 

Os resultados para a composição química média das forrageiras na pastagem, das treze 122 

propriedades estudadas (Tabela 2), mostram que os teores de MS (26,87 % ± 5,44) e de PB (10,75 123 
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% ± 3,21) estão dentro das margens encontradas para a maioria das gramíneas e de outras espécies 124 

de plantas forrageiras identificadas, conforme dados de Valadares Filho et al. (2006). Ressalta-se 125 

que a composição química é bastante influenciada pelo período do ano e dos estágios de maturação 126 

da planta. 127 

Os valores médios de NDT e CNF, 44,65% e 16,85%, respectivamente, sugerem a 128 

suplementação com alimentos de característica energética. Realidade encontrada nas propriedades, 129 

já que existe o fornecimento de misturas concentradas à base de milho. As frações de FDN, FDA 130 

e Lignina encontrados, poderão constituir de fator limitante na produção desses animais. Teores 131 

elevados de FDA e Lignina constituem em uma barreira física no processo de pastejo de 132 

ruminantes e poderão acarretar limitação de consumo (Silva, et al. 2012). 133 

A composição das pastagens, consequência da baixa incorporação de cultivares de melhor 134 

qualidade e de manejo, pode estar associado a decisão dos produtores para a não utilização de 135 

forma exclusiva do pasto como fonte de volumoso. Contudo, a adoção de manejo adequado e 136 

dessas espécies no pasto, poderão vir a contribuir na viabilidade desses sistemas de produção.  137 

Em relação ao manejo alimentar, a adoção o uso de capineiras foi constatado em 83% dos 138 

produtores, o que mostra a utilização do “verde” em prioridade nesses sistemas de produção. No 139 

entanto, deve-se ter a preocupação em relação ao manejo dessas capineiras, em relação ao período 140 

ideal para o corte. Nas capineiras, a principal espécie cultivada é o capim elefante (Pennisetum 141 

purpureum spp.). Outras espécies para esta finalidade foram: Capim Tifton (Cynodon sp.), 142 

Braquiaria  (Brachiaria ssp.). Outras espécies forrageiras exóticas, como o Capim Colonião, 143 

Massai e Pangolão também foram encontradas, mas sua utilização pelos produtores era nas formas 144 

verde e/ou no pasto em áreas pontuais. 145 

Além das gramíneas, alguns produtores também cultivam Mandioca (Manihot esculenta 146 

Crans), da qual  tilizam a parte aérea (maniva) picada  para os animais, como forragem 147 

suplementar. Outra espécie cultivada é a palma forrageira (Opuntia spp.). Todavia, no momento 148 

do desenvolvimento do trabalho, ela não estava sendo fornecida aos animais, pois o período não 149 

era propício para a colheita  e/ou devido a utilização de outros forrageiras.  150 

Dos treze produtores avaliados, quatro produziam silagem e destes, um também fazia feno. A 151 

preferência dos produtores por conservar a forragem na forma de silagem também foi observada 152 
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por Andrade (2013), e reflete a acessibilidade de ferramentas e máquinas, que facilitam a 153 

realização da tarefa e permitem a incorporação de tecnologia na unidade produtora. 154 

 A maioria das espécies encontradas pertence à família das gramíneas, leguminosas e rubiáceas 155 

nativas, ainda pouco estudadas para determinação de seu potencial de fitomassa e composição 156 

química. Na observação das plantas mais frequentes, apenas duas, capim veludinho e navalha, não 157 

foram identificadas cientificamente, o que sugere novas pesquisas na determinação botânica de 158 

plantas nessa região.  159 

As misturas concentradas fornecidas aos animais (lactação ou não) têm por base o grão de 160 

milho moído, associado ao farelo de soja e/ou torta de algodão e/ou farelo de trigo. Convém 161 

destacar que o milho, sempre usado pelos produtores, praticamente não é produzido no Estado e 162 

Região, por limitações climáticas. Desta forma, há uma permanente dependência da aquisição do 163 

milho produzido em outras Regiões do País, o que pode encarecer o preço final do concentrado e 164 

os custos totais da alimentação, em virtude da irregularidade e baixa oferta de outros substitutos 165 

desses alimentos. Contudo, vale ressaltar que a incorporação de pastagens cultivadas e/ou bem 166 

manejadas, poderão melhorar a viabilidade desses sistemas nessa região. 167 
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Tabela 2- Composição química média das pastagens nas treze propriedades avaliadas, seguido da média e desvio-padrão 168 

Parâmetros P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 Média 
(% na MS) 

Desvio-
padrão 

       MS 27,89 25,54 18,44 16,53 36,04 30,69 33,16 25,20 25,53 32,68 28,43 27,40 
 

21,94 26,87 5,44 

H2O 72,11 74,46 81,53 83,57 63,96 69,31 66,84 74,80 77,64 67,32 71,57 72,60 78,06 73,13 5,44 
PB 7,88 11,26 16,76 13,13 10,92 9,10 7,87 8,93 8,41 5,49 10,33 15,98 13,66 10,75 3,21 
MM 11,08 9,06 10,56 18,19 7,38 12,55 11,42 9,02 8,29 4,09 12,20 12,33 10,35 10,57 3,04 
MO 88,92 90,94 89,44 81,81 92,62 87,45 88,58 90,98 91,71 95,01 87,80 87,67 89,65 89,43 3,04 

EE 1,9 1,21 1,20 1,39 1,41 1,45 0,80 0,77 0,57 0,41 1,46 1,51 1,33 1,13 0,36 
FDN   68,55 66,92 65,90 68,13 67,38 45,37 78,81 65,46 63,81 75,40 65,21 62,98 60,13 65,70 7,57 
FDA 46,09 39,61 31,01 40,17 38,54 48,14 58,56 42,34 40,50 49,66 39,08 37,21 33,75 41,90 6,97 
Lignina 9,07 9,96 5,80 11,60 17,86 19,83 14,89 11,01 11,47 10,34 12,36 7,57 9,10 9,62 4,83 
CNF 13,40 15,75 11,78 3,96 17,38 34,94 3,90 20,52 17,55 19,80 17,71 14,07 23,77 16,45 7,69 
PIDN 2,1 4,2 6,19 4,86 4,45 3,45 3,41 2,8 4,7 3,63 6,09 6,91       8,64 4,99 1,79 
PIDA 1,12 1,92 1,74 1,98 3,73 3,51 1,49 1,86 1,95 1,19 2,18 2,57 3,44 2,21 0,83 
NDT 45,62 47,63 52,93 36,43 39,55 42,48 34,03 46,16 44,50 47,89 43,06 49,72 50,52 44,65 5,31 

Legenda: MS=matéria seca; PB= proteína bruta; MM=matéria mineral; MO=matéria orgânica; EE=extrato etéreo; FDN=fibra em detergente 169 
neutro; FDA=fibra em detergente ácido; CNF=carboidrato não fibroso; PIDN=proteína indigestível em detergente neutro; PIDA= proteína 170 

indigestível em detergente ácido; NDT=nutrientes digestíveis totais  171 
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CONCLUSÕES 172 

A área de pastagem, nesse período, apresentou grande heterogeneidade de espécies, de 173 

diversas famílias: gramíneas, leguminosas e rubiáceas. Em termos de porte, o estrato herbáceo é 174 

predominante.  175 

 O manejo alimentar de cabras leiteiras nas fazendas estudadas nesta pesquisa, consiste 176 

principalmente, no uso de pastagens nativas, capineiras de capim elefante e de concentrados a base 177 

de milho em grão e farelo de soja. 178 

 179 
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5. ANEXOS  

5.1QUESTIONÁRIO: Caracterização da caprinocultura. 

 

 

 

 

 

PROJETO: Caracterização e modelagem da caprinocultura nas microrregiões 

do Rio Grande do Norte (RN) 

 

 

 

CNPq – INSA – UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do produtor:______________________________________N°_____________ 

Telefone:______________________________________________________________ 

Microrregião:_________________________________Extrato:__________________ 

Município da Propriedade: ______________________________________________ 

Distância da propriedade à sede do município:___________________________Km 
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Data da entrevista: ______________________________________________________ 

Entrevistador:_________________________________________________________ 

1. Dados do produtor e da sua família: 

 

1.1. Idade do produtor:______anos. 

1.2. Sexo do produtor: 

1. ( ) Feminino. 2. ( ) Masculino. 

1.3. Escolaridade do produtor: 

1. ( ) Analfabeto. 

2. ( ) Ensino fundamental incompleto. 

3. ( ) Ensino fundamental completo. 

4. ( ) Ensino médio incompleto. 

5.( ) Ensino médio completo. 

6.( ) Ensino superior incompleto. 

7.( ) Ensino superior completo. 

1.4. Há quanto tempo é produtor de caprinos:_________anos. 

1.5. Condição legal do produtor: 

1.( ) Proprietário. 

2. ( ) Posseiro. 

3. ( ) Meeiro. 

4. ( ) Arrendatário. 

1.6. Participação em afiliações:  

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

1.7. Tipo: 

1. ( ) Sindicato. 

2. ( ) Cooperativa. 

3. ( ) Associação. 

4. ( ) Mais de uma afiliação. 

1.8. O proprietário exerce outras atividades geradoras de renda fora da propriedade?  

1. ( ) Sim. 2. ( ) Não. 

1.9. Se a resposta for sim, qual é a atividade?____________________________________. 

1.10. Principal residência do produtor:  

1. ( ) Na propriedade. 2. ( ) Na Cidade. 

1.11. Quantas pessoas da família têm como principal residência a 

propriedade?__________________________________________________________. 

1.12. Quantas pessoas da família trabalham na propriedade? ___________________.  

 

2. Dados da propriedade: 

 

2.1. Tamanho da propriedade?__________________ha 

2.2. Área utilizada para a caprinocultura: _________ha 

2.3. Qual a área de pastagem nativa?_____________ha  
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2.4. Qual a área de pastagem cultivada?___________ha 

2.5. Qual a espécie cultivada?________________________________________________. 

2.6. Suas pastagens são sombreadas? 

1.( ) Sim. 2. ( )Não. 

2.7. Se sim, o que utiliza? ___________________________________________________. 

2.8. Possui área irrigada? 

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

2.9. Se sim, qual a área irrigada?____________________________________________ha.  

2.10. Possui reserva de mata nativa? 

1. ( ) Sim.  2. ( ) Não. 

2.11. Se sim, qual a área de reserva?_____________________________________ha. 

2.12. Quais as três principais atividades rentáveis existentes na propriedade: 

1º___________________________________________________________________. 

2º___________________________________________________________________. 

3º___________________________________________________________________. 

2.13. Possui cerca demarcadora de território? 

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

2.14. Possui cercas de divisão de pastos? 

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

2.15. Possui energia elétrica? 

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

 

2.16. Possui painel de energia solar? 

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

2.17. Quais as três principais fontes de água que são utilizadas na propriedade (marque 1, 2 ou 

3, sendo 1 a mais importante)? 

1.( ) Rio perene. 

2. ( ) Rio intermitente. 

3. ( ) Riacho. 

4. ( ) Água encanada. 

5. ( ) Açude. 

6. ( )Barragem. 

7. ( ) Poço. 

8. ( ) Cisterna. 

9. ( ) Outras:______________________.

2.18. Qual é a qualidade da água para a agropecuária na propriedade? 

1.( ) Boa. 

2. ( ) Salobra. 

3. ( ) Poluída. 

2.19. Possui aprisco exclusivo para caprinos? 

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

2.20. Tipo de piso: 
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1.( ) Chão batido. 

2. ( ) Ripado. 

3. ( ) Cimentado. 

4. ( ) Outros:______________________. 

2.21. Possui um local para as fêmeas parirem? 

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

2.22. Possui brete? 

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

2.23. Possui cabriteiro? 

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

2.24. Possui baia para reprodutor? 

1.( ) Sim. 2.( ) Não. 

2.25. Faz silagem?  

1.( ) Sim. De que?_________________. 2. ( ) Não. 

2.26. Tipo de silo? _______________________Capacidade:____________________. 

2.27. Faz feno? 

1.( ) Sim. De que?_________________. 2. ( ) Não. 

2.28. Possui local para armazenamento de feno?  

1.( ) Sim. Dimensão (m²):___________. 2. ( ) Não. 

2.29. Possui tanque de refrigeração de leite? 

1. ( ) Sim. 1.1.( ) Individual.  

2. ( ) Não. 

  1.2. ( ) Coletivo .

  

 

3. Composição do rebanho: 

 

3.1. Inventário dos animais (Período de março de 2013 a agosto de 2013: 

Animais Quantidade 

que existia 

Quantidade 

comprada no 

período 

Mortes por 

problemas de 

saúde/ 

alimentação 

Perdas 

(acidentes, 

roubo, ataque 

de animais, 

etc.) 

Quantidade  

abatida p/ 

consumo 

familiar 

Caprinos      

Bodes reprodutores      

Cabras em lactação      

Cabras secas      

Cabritas acima de 8 meses      

Cabritos acima de 8 meses      
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3.2Distribuição genética do rebanho caprino: 

 

Raças Quantidade 

Bodes 

reprodutores 

Cabras em 

lactação 

Cabras 

secas 

Cabritos (as) 

acima de 8 

meses 

Cabritos (as) 

abaixo de 8 

meses 

Anglo- nubiana      

Boer      

Burj      

Canidé      

Mambrina      

Moxóto      

Parda alpina      

Cabritas até 8 meses      

Cabritos até 8 meses      

Ovinos      

Carneiros reprodutores      

Ovelhas matrizes      

Borregas acima de 8 meses      

Borregos acima de 8 meses      

Borregas até 8 meses      

Borregos até 8 meses      

Bovinos      

Touros reprodutores      

Vacas      

Garrotes      

Novilhas      

Bezerros      

Bovinos de tração      

Outros animais      

Eqüídeos      

Muares      

Asininos      

Galinhas      

Suínos      



48 
 

Saanen      

Toggenburg      

Mestiço      

SRD      

      

      

      

 

3.2. De onde vem a maioria dos animais do rebanho? (marque 1, 2 ou 3, sendo 1 o mais importante). 

1. ( ) Compra embrião de empresas comerciais. 

2. ( ) Compra de animais em exposições 

agropecuárias.  

3. ( ) Adquire de outros rebanhos 

conhecidos/vizinhos.                                           

4. ( ) Adquire animais em feiras livres.  

5. ( ) Do próprio rebanho. 

3.3. Quais as características que observa na compra de um animal para o seu rebanho? (marque 1, 2 

ou 3, sendo 1 a mais importante) 

1.( ) Nenhuma. 

2. ( ) A raça. Qual?_________________.  

3. ( ) O tamanho. Qual?______________. 

4. ( ) O peso. Qual?_________________. 

5. ( ) Se possui defeitos.  Quais? ______. 

 

4. Características gerais da produção: 

 

4.1. Tipo de exploração mais utilizadas na fazenda : 

1.( )  Carne. 

2. ( )  Leite. 

3. ( )  Mista. 

4.2. Tipo de criação: 

1.( ) Intensiva. 

2. ( ) Semi-intensiva. 

3. ( ) Extensiva. 

 

5. Manejo alimentar: 

 

5.1. Faz diferenciação do manejo alimentar nas épocas distintas do ano? 

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

5.2. Em que época do ano? 

1.( ) Período seco. 2. ( ) Período Chuvoso. 

5.3. Faz mineralização?  

1.( )Sim. Tipo_________________.     2. ( ) Não. 
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5.4. Faz suplementação volumosa no período seco? 

1.Capineira  ( ) Não ( ) Sim  ___________dias/ ano. 

2. Feno  ( ) Não ( ) Sim  ___________dias/ ano. 

3. Silagem ( ) Não ( ) Sim  ___________dias/ ano. 

 

6. Manejo sanitário: 

 

6.1. Quais as principais alterações clínicas, presentes em sua propriedade (marque 1, 2 ou 3, sendo 1 

a mais importante). 

1.( ) Aborto. 

2. ( ) Ectoparasitoses. 

3. ( ) Artrite. 

4. ( ) LinfadeniteCaseosa - Mal do Caroço. 

5. ( ) Miíases - Bicheiras. 

6. ( ) Mamites. 

7. ( ) Ceratoconjuntivites. 

8. ( ) Pneumonias. 

9. ( ) DiarréiasFreqüentes. 

10. ( ) Pododermatites - Mal dos Cascos. 

11. ( ) Sintomas Nervosos. 

12. ( ) Ectima Contagioso. 

6.2. Aplica algum tipo de vacina no rebanho caprino?  

1.( ) Não.   

2. ( ) Aftosa.   

3. ( ) Manqueira.  

4. ( ) Raiva.   

5. ( ) Outra________________________. 

6.3. Faz vermifugação? 

1.( ) Sim. Freqüência:_______________. 2. ( ) Não. 

6.4. Com que periodicidade troca vermífugo:____________________________________. 

6.5. Com que freqüência faz limpeza e desinfecção das instalações? 

1.( ) Não faz. 

2. ( ) Diária. 

3. ( ) Semanal. 

4. ( ) Quinzenal. 

5. ( ) Mensal. 

6.6. Utiliza que produtos na limpeza e desinfecção das instalações? 

1.( ) Detergente liquido. 

2. ( ) Água e sabão. 

3. ( ) Somente água. 

4. ( ) Outros:______________________.

6.7. Quando compra um animal de fora, utiliza algum procedimento de incorporação do mesmo ao 

rebanho?  

1.( ) Nenhum. 

2. ( ) Realiza quarentena.  

3. ( ) Solicita atestado/exames.  

4. ( ) vermífuga.  

5. ( ) combate bicheiras/piolhos e/ou vacina. 

 

7. Manejo reprodutivo: 
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7.1. Faz estação de monta? 

1. ( )Sim.  2. ( ) Não. 

7.2. Quais os métodos de cobertura ou praticas reprodutivas adota nos caprinos? 

1. ( ) Inseminação artificial.  

2. ( ) Monta natural controlada.  

3. ( ) Monta natural não controlada.  

4. ( ) Combinadas:__________________. 

7.3. Usa Rufiões?  

1. ( ) Sim. 2. ( ) Não. 

7.4. Qual o critério adotado para realizar primeira cobertura das fêmeas caprinas? 

1. ( ) Nenhum.     

2. ( ) Idade:_______________________. 

3. ( ) Altura:_______________________. 

4. ( ) Peso:________________________. 

5. ( )  Mais de um critério ou outro 

critério:__________________________.

7.5. Quando é mais fácil observar as cabras em cio? 

1.( ) No período das águas. 

2. ( ) No período da seca. 

3. ( ) Não difere. 

7.6. Qual é o intervalo entre partos (meses) das cabras? ___________________________. 

7.7. Quantas crias por ano? __________________________________________________. 

8. Manejo das crias: 

 

8.1. Faz identificação dos animais do rebanho? 

1.( ) Nenhuma. 

2. ( ) Utiliza brincos numerados. 

3. ( ) Marca a orelha. 

4. ( ) Ferra os animais. 

5. ( ) Colar (numerado e/ou colorido). 

8.2. Quais os cuidados que toma quando nasce um cabrito? 

1. ( ) Nenhum.   

2. ( ) Corte e desinfecção do umbigo.  

 

3. ( ) Deixa-o para mamar na mãe logo após o 

nascimento. 

4. ( ) Outros:______________________. 

8.3. Castra os caprinos machos? 

1. ( ) Não.      

2. ( ) Cirurgia. 

3. ( ) Burdizo. 

4. ( ) Elastrador. 

5. ( )Outros: ______________________. 

8.4. Com que idade realiza a castração dos animais? 

1. ( ) 10 a 30 dias.    

2. ( ) 31 a 60 dias.  

3. ( ) 61 a 90 dias.    

4. ( ) Mais de 90 dias. 

8.5. Logo após o parto, quanto tempo a cabra fica com a cria? 

1. ( ) 24 horas. 

2. ( ) 5 dias. 

3. ( )É imediatamente separada. Como oferece o 

colostro?_________________. 

8.6. De que forma os animais são aleitados? 
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1. ( ) Natural. 

2. ( ) Artificial.           1.1. ( )Balde. 

               1.2. ( )mamadeira. 

8.7. Com que idade realiza a desmama? 

1.( ) 2 meses. 

2. ( ) 3 meses. 

3. ( ) 4 meses. 

4. ( ) 5 meses ou mais. 

 

9. Produção de leite: 

 

9.1. Produção do último ano: 

1.Nas águas:___________ L/dia - período: _____________meses. 

2. Na seca: ____________ L/dia - período: _____________ meses. 

3. Média: ______________ L/dia. 

9.2. Tipo de Ordenha: 

1.( ) Manual. 2. ( ) Mecânica. 

9.3. Número de Ordenhas por dia : 

1.( ) 1 vez 2. ( ) 2 vezes. 

9.4. Local da Ordenha: 

1.( ) Sala de ordenha. 

2. ( ) Baia dos animais. 

3. ( )Curral / aprisco. 

9.5. Higienização da sala e/ou equipamento : 

1.( ) Sim.    2. ( )Não. 

Produto:______________________________________________________________. 

Como faz:____________________________________________________________. 

9.6. Limpeza das mãos e úbere : 

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

Produto:______________________________________________________________. 

Como faz:____________________________________________________________. 

9.7. Imersão das tetas após ordenha : 

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

Produto:______________________________________________________________. 

Como faz:____________________________________________________________. 

 

 

9.8. Tratamento preventivo de mastite em cabras secas: 

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

Produto:______________________________________________________________. 
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Como faz:____________________________________________________________. 

9.9. Qual o período médio de lactação das cabras:________________________________. 

 

 

 

10.  Comercialização do leite: 

 

10.1. Sala de processamento de leite: 

1.( ) Sim. Tipo:__________________.  2. ( ) Não. 

10.2. Destino do leite: 

( ) Consumo próprio:________________________________________________litros. 

( ) Venda:_________________________________________________________litros. 

10.3. Como o leite é comercializado? 

1. ( ) In Natura.  

2. ( ) Congelado.  

3. ( ) Em Pó. 

4. ( ) Longa Vida. 

5. ( ) Em forma de derivados lácteos. 

Quais?___________________________. 

10.4. Para quem vende o leite? 

1. ( ) Intermediários, que compram e revendem 

este leite a terceiros. 

2. ( ) Laticínios particulares, que processam o 

leite. 

3. ( ) Laticínios cooperativa/ associação que 

processam o leite. 

4. ( ) Diretamente para o consumidor da cidade. 

5. ( ) Diretamente para o consumidor rural 

(famílias vizinhas). 

10.5. Distancia da fazenda para o local de comercialização:__________________Km. 

10.6. Como é feito o transporte do leite, desde o local da ordenha até o ponto de entrega ( tanque 

de resfriamento, laticínios e comercialização)? 

1.( ) Carroça.  

2. ( ) Carro com carroceria aberta. 

3. ( ) Carro baú sem refrigeração. 

4. ( ) Carro baú com refrigeração. 

5. ( ) Moto. 

6. ( ) Outros_______________________. 

10.7. Qual o custo do litro de leite para o produtor?____________________________. 

10.8. Quanto o produtor recebe por litro de leite 

vendido?_____________________________________________________________. 

10.9. Existe algum contrato de venda entre o produtor e o consumidor ou laticínio? 

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

10.10. O produtor realiza compra de insumos em parceria com outros produtores/ associação? 

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

10.11. O produtor realiza entrega e/ou venda de leite em parceria com outros produtores/ 

associação? 
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1.( )Sim. 2. ( )Não. 

 

 

 

 

11. Produção de carne: 

 

 

 

Animais 

Vendas p/ abate Vendas p/ 

reprodução 

Vendas p/ cria ou 

recria 

Cabeças R$/ Kg Cabeças R$/ Kg Cabeças R$/ Kg 

Caprinos       

Bodesreprodutores       

Cabras em lactação       

Cabras secas       

Cabritas acima de 8 meses       

Cabritos acima de 8 meses       

Cabritas até 8 meses       

Cabritos até 8 meses       

Ovinos       

Carneiros reprodutores       

Ovelhas matrizes       

Borregas acima de 8 meses       

Borregos acima de 8 meses       

Borregas até 8 meses       

Borregos até 8 meses       

 

12. Comercialização da carne: 

 

12.1. Quando vende os animais quais são os principais motivos? (marque 1, 2 ou 3, sendo 1 o 

mais importante). 

1.( ) Pagar algum empréstimo. 

2. ( ) Preço de venda bom. 

3. ( ) Quando precisa de dinheiro para as 

despesas da família. 

4. ( ) Precisa de dinheiro para manter os animais 

na seca. 

5. ( ) Realiza descarte seletivo. 

6. ( ) Outros:______________________. 

12.2. Distancia da fazenda para o local de comercialização:__________________Km. 

12.3. Para quem vende a carne? 
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1.( ) Intermediários/ feirantes. 

2. ( ) Cooperativas. 

3. ( ) Consumidores. 

4. ( ) Outros_______________________. 

12.4. Como é feito o transporte da carne? 

1.( ) Carroça. 

2. ( ) Carro com carroceria aberta. 

3. ( ) Carro baú sem refrigeração. 

4. ( ) Carro baú com refrigeração. 

5. ( ) Moto. 

6. ( ) Outros:______________________.

 

13. Comercialização da pele: 

 

13.1. Beneficia a Pele?  

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

13.2. Destino da pele? 

1.( ) Não aproveita. 

2. ( ) Curtume. 

3. ( ) Intermediário. 

4. ( ) Mercado local (ao consumidor). 

14. Comercialização do esterco: 

 

14.1. O que faz com o esterco dos caprinos? 

1.( )Vende      

2. ( )Aduba culturas  

3. ( ) Outros:_____________________.

 

15. Escrituração zootécnica: 

 

15.1. O produtor possui ficha individual com os dados de cada animal? 

1.( )Sim. 2. ( )Não. 

15.2. O produtor faz separação dos animais por lote de produção? 

1.( )Sim. 2. ( )Não. 

15.3. Quais são os dados coletados e registrados? 

1.( ) Nenhum. 

2. ( ) Data de cobertura. 

3. ( ) Produção de leite total. 

4. ( ) Produção de leite de cada cabra. 

5. ( ) Venda de leite. 

6. ( ) Controle de custos. 

7. ( ) Compra de insumos. 

8. ( ) Controle de estoque. 

9. ( ) Data de nascimento. 

10. ( ) Idade ao primeiro parto. 

11. ( ) Outros:_____________________.  

15.4. Os controles estão sendo utilizados para tomada de decisões? 

1.( ) Sim. 

2. ( ) Não. 

3.( ) Às vezes. 
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15.5. Quais os meios utilizados para registrar os dados? 

1.( ) Não registra os dados. 

2. ( ) Caderno de anotações. 

3. ( ) Computador. 

4. ( ) Outros:______________________. 

15.6. Se não coleta e não registra dados. Por quê? 

1.( ) Não acha importante. 

2. ( ) Não tem tempo. 

3. ( ) Por falta de hábito. 

4. ( )Por falta de um modelo. 

 

16.  Assistência técnica e fontes de informações sobre a caprinocultura: 

 

16.1. Número de vezes que o técnico visitou sua propriedade para orientá-lo sobre a 

caprinocultura, no último ano: 

1.( ) Não foi visitado no último ano. 

2. ( ) De 1 a 2 visitas no ano. 

3. ( ) De 3 a 6 visitas no ano. 

4. ( ) Mais de 6 visitas no ano. 

16.2. Qual profissional realiza o acompanhamento: 

1.( )  Veterinário. 

2. ( ) Zootecnista. 

3. ( )  Engenheiro Agrônomo. 

4. ( )  Técnico em Agropecuária. 

16.3. O acompanhamento é de origem: 

1.( )  Privada  2. ( )  Pública 

16.4. Três principais fontes de informações (marque 1, 2 ou 3, sendo 1 a mais importante): 

1. ( ) Vizinho. 

2. ( )Técnico da laticínio. 

3. ( ) Técnico de empresa particular. 

5. ( ) Técnico de empresa pública. 

6. ( ) Leitura de jornais agropecuários. 

7. ( ) Leitura de revistas agropecuárias. 

4. ( ) Programas de TV. 8. ( ) Treinamento (curso, palestra). 

16.5. Informação que o produtor tem mais carência (marque 1, 2 ou 3, sendo 1 a de maior 

carência): 

1.( ) Planejamento da empresa rural. 

2. ( ) Cálculo do custo de produção. 

3. ( ) Alimentação do rebanho. 

4. ( ) Sanidade do rebanho. 

5. ( ) Manejo do rebanho. 

6. ( ) Melhoramento genético. 

16.6. Conhece a EMATER? 

1.( ) Sim . 2. ( ) Não. 

16.7. Participou de algum treinamento promovido pela EMATER no ultimo ano? 

1.( ) Sim.  2. ( ) Não. 

16.8. Conhece o SEBRAE? 

1.( ) Sim.  2.( ) Não. 

16.9. Participou de algum treinamento promovido pelo SEBRAE no ultimo ano? 

1.(  ) Sim.  2.( ) Não. 
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16.10. Conhece o SENAR? 

1.( ) Sim. 2.( ) Não. 

16.11. Participou de algum treinamento promovido pelo SENAR no ultimo ano? 

1.( ) Sim.  2. ( ) Não. 

 

17. Aspectos econômicos e administrativos da Empresa Rural: 

 

17.1. Como está distribuída a renda da caprinocultura? 

1.( )% do leite.  2. ( ) % venda de animais. 

17.2. Número de funcionários permanentes:_________________________________. 

17.3. Número de funcionários permanentes que trabalham com a caprinocultura? 

_____________________________________________________________________. 

17.4. Contrata trabalhador temporário? 

1.( ) Sim. 2. ( ) Não. 

17.5. No último ano, o empregado que trabalha com a caprinocultura participou de algum 

treinamento? 

1.( ) Sim.  

2. ( ) Não.  

3. ( ) Não tem empregado. 

17.6. Quem faz a administração da produção? 

1.( ) Apenas o proprietário. 

2. ( ) O proprietário e a família. 

3. ( ) Administrador contratado. 

4. ( ) Administrador e proprietário. 

17.7. Fez algum empréstimo para investir na propriedade nos últimos cinco anos?  

1.( ) Sim. 2.( ) Não. 

17.8. É beneficiado por algum programa de crédito? 

1.( ) Sim. Qual?__________________. 2. ( ) Não. 

 

18. Avaliação do produtor sobre a caprinocultura: 

 

18.1. O que você planeja para o futuro de sua propriedade? (marque apenas 1 opção). 

1.( ) Não tem planos.   

 2. ( ) Manter como está. 

3. ( ) Aumentar o rebanho.  

4. ( ) Melhorar o rebanho através de 

cruzamentos.   

5. ( ) Diminuir o tempo de abate. 

6. ( ) Adotar inovações tecnológicas para melhor 

a sanidade do rebanho.  

7. ( ) Se desfazer da propriedade . 

8. ( ) Outras alternativas:_____________.

18.2. Opinião do produtor sobre a sucessão da caprinocultura em sua propriedade: 
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1. ( ) Seus filhos continuarão com a caprinocultura na propriedade. 

2. ( ) Filhos trocarão de atividade rural. 

3. ( ) Filhos deixarão o meio rural. 

4. ( ) Venderá a propriedade. 

18.3. Quais são as principais preocupação com a produção?(marque 1, 2 ou 3, sendo 1 a mais 

importante). 

. ( )  Alimentação do rebanho. 

2. ( )  Sanidade. 

. ( )  Reprodução. 

4. ( )  Quantidade de mão de obra. 

5. ( )  Qualidade de mão de obra. 

6. ( )  Preço elevado dos insumos. 

 7. ( )  Inexistência de insumos no mercado. 

8. ( )  Melhoramento genético. 

9. ( )  Informações de pesquisa. 

10. ( )  Preço dos produtos. 

11. ( )  Assistência técnica. 

12. ( ) Roubo. 

13.()Outros______________________. 

Considerações do entrevistado: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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5.2. Instrução para elaboração de artigo:Revista Política Agrícola 

 

Artigo científico. 

O conteúdo de cada trabalho deve primar pela originalidade, istoé, ser elaborado a partir 

de resultados inéditos de pesquisa queofereçam contribuições teóricas, metodológicas e 

substantivaspara o progresso do agronegócio brasileiro. 

4. Forma de apresentação 

a) Tamanho – Os trabalhos devem ser apresentados no programaWord, no tamanho 

máximo de 20 páginas, espaço 1,5 entre linhase margens de 2 cm nas laterais, no topo e 

na base, em formatoA4, com páginas numeradas. A fonte é Times New Roman, corpo12 

para o texto e corpo 10 para notas de rodapé. Utilizar apenasa cor preta para todo o texto. 

Devem-se evitar agradecimentose excesso de notas de rodapé. 

b) Títulos, Autores, Resumo, Abstract e Palavras-chave (keywords) 

– Os títulos em Português devem ser grafados em caixabaixa,exceto a primeira palavra, 

ou em nomes próprios, com, nomáximo, 7 palavras. Devem ser claros e concisos e 

expressaro conteúdo do trabalho. Grafar os nomes dos autores porextenso, com letras 

iniciais maiúsculas. O Resumo e o Abstractnão devem ultrapassar 200 palavras. Devem 

conter síntese dosobjetivos, desenvolvimento e principal conclusão do trabalho. 

É exigida, também, a indicação de no mínimo três e no máximocinco palavras-chave e 

key-words. Essas expressões devem sergrafadas em letras minúsculas, exceto a letra 

inicial, e seguidasde dois-pontos. As Palavras-chave e Key-words devem serseparadas 

por vírgulas e iniciadas com letras minúsculas, nãodevendo conter palavras que já 

apareçam no título. 

c) No rodapé da primeira página, devem constar a qualificaçãoprofissional principal e o 

endereço postal completo do(s) autor(es),incluindo-se o endereço eletrônico. 

d) Introdução – A palavra Introdução deve ser grafada em caixaaltae baixa e alinhada à 

esquerda. Deve ocupar, no máximoduas páginas e apresentar o objetivo do trabalho, a 

importânciae a contextualização, o alcance e eventuais limitações do estudo. 

e) Desenvolvimento – Constitui o núcleo do trabalho, onde quese encontram os 

procedimentos metodológicos, os resultados dapesquisa e sua discussão crítica. Contudo, 

a palavra Desenvolvimentojamais servirá de título para esse núcleo, ficando a critériodo 

autor empregar os títulos que mais se apropriem à natureza doseu trabalho. Sejam quais 

forem as opções de título, ele deve seralinhado à esquerda, grafado em caixa-baixa, exceto 

a palavrainicial ou substantivos próprios nele contido.Em todo o artigo, a redação deve 

priorizar a criação de parágrafosconstruídos com orações em ordem direta, prezando pela 

clarezae concisão de ideias. Deve-se evitar parágrafos longos que nãoestejam 

relacionados entre si, que não explicam, que não secomplementam ou não concluam a 

idéia anterior. 

f) Conclusões – A palavra Conclusões ou expressão equivalentedeve ser grafada em 

caixa-alta-e-baixa e alinhada à esquerda dapágina. São elaboradas com base no objetivo 

e nos resultadosdo trabalho. Não podem consistir, simplesmente, do resumo 

dosresultados; devem apresentar as novas descobertas da pesquisa.Confirmar ou rejeitar 

as hipóteses formuladas na Introdução, sefor o caso. 

g) Citações – Quando incluídos na sentença, os sobrenomesdos autores devem ser 

grafados em caixa-alta-e-baixa, com adata entre parênteses. Se não incluídos, devem estar 

tambémdentro do parêntesis, grafados em caixa-alta, separados dasdatas por vírgula. 

• Citação com dois autores: sobrenomes separados por “e”quando fora do parêntesis ecom 

ponto e vírgula quando entreparêntesis. 

• Citação com mais de dois autores: sobrenome do primeiro autorseguido da expressão et 

al. em fonte normal. 
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• Citação de diversas obras de autores diferentes: obedecer àordem alfabética dos nomes 

dos autores, separadas por pontoe vírgula. 

• Citação de mais de um documento dos mesmos autores: nãohá repetição dos nomes dos 

autores; as datas das obras, emordem cronológica, são separadas por vírgula. 

• Citação de citação: sobrenome do autor do documento originalseguido da 

expressão“citado por” e da citação da obraconsultada. 

• Citações literais que contenham três linhas ou menos devemaparecer aspeadas, 

integrando o parágrafo normal. Após o anoda publicação, acrescentar a(s) página(s) do 

trecho citado (entreparênteses e separados por vírgula). 

• Citações literais longas (quatro ou mais linhas) serão destacadasdo texto em parágrafo 

especial e com recuo de quatroespaços à direita da margem esquerda, em espaço 

simples,corpo 10. 

h) Figuras e Tabelas – As figuras e tabelas devem ser citadas notexto em ordem sequencial 

numérica, escritas com a letra inicialmaiúscula, seguidas do número correspondente. As 

citaçõespodem vir entre parênteses ou integrar o texto. As tabelas eas figuras devem ser 

apresentadas, em local próximo ao desua citação. O título de tabela deve ser escrito sem 

negrito eposicionado acima dela. O título de figura também deve ser escritosem negrito, 

mas posicionado abaixo dela. Só são aceitas tabelase figuras citadas no texto. 

i) Notas de rodapé – As notas de rodapé devem ser de naturezasubstantiva (não 

bibliográficas) e reduzidas ao mínimo necessário. 

j) Referências – A palavra Referências deve ser grafada comletras em caixa-alta-e-baixa, 

alinhada à esquerda da página. 

As referências devem conter fontes atuais, principalmente deartigos de periódicos. Podem 

conter trabalhos clássicos maisantigos, diretamente relacionados com o tema do estudo. 

Devemser normalizadas de acordo com a NBR 6023 de Agosto 2002,da ABNT (ou a 

vigente).Devem-se referenciar somente as fontes utilizadas e citadas naelaboração do 

artigo e apresentadas em ordem alfabética.Os exemplos a seguir constituem os casos mais 

comuns, tomadoscomo modelos: 

 

 

5.3. Instruções para elaboração de artigo: Revista Acta Agropecuária no Semi-Árido 

Línguas e áreas de estudo: 

 

Os artigos submetidos à Revista Agropecuária podem ser elaborados em Português, 

Inglês ou Espanhol e devem ser produto de pesquisa nas áreas de Ciências Agrárias, 

Biologia, Agroecologia . 

 

Composição seqüencial do artigo 

 

a) Título: no máximo com 15 palavras, em que apenas a primeira letra da primeira palavra 

deve ser maiúscula; entretanto, quando o título tiver um subtítulo, ou seja, com dois 

pontos (:), a primeira letra da primeira palavra do subtítulo (ao lado direito dos dois 

pontos) deve ser maiúscula. 

 

b) Nome(s) do(s) autor(es):  

 

• Deverá(ao) ser separado(s) por vírgulas, sendo por extenso apenas o primeiro nome e o 

último sobrenome de cada autor, nos quais somente a primeira letra deve ser maiúscula e 

o último nome sendo permitido o máximo 5 autors 
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• Colocar referência de nota no final do último sobrenome de cada autor para fornecer, 

logo abaixo, endereço institucional, incluindo telefone, fax e E-mail.: exemplo de nota  

Patrício Borges Maracajá 

Eng. Agr. D. Sc., Professor Associado I do Departamento de Ciências Vegetais – 

UFERSA – Universidade Federal Rural do Semi Árido, Caixa Postal 137, 59625-900 

Mossoró-RN. E-mail: patricio@ufersa.edu.br 

• O artigo deverá ter no máximo cinco autores.  

• Em relação ao que consta na primeira versão do artigo submetida à Revista, não serão 

permitidas alterações posteriores na seqüência nem nos nomes dos autores.  

 

c) Resumo: no máximo com 15 linhas. 

 

d) Palavras-chave: no mínimo três e no máximo cinco, não constantes no Título, 

separadas por vírgula e com todas as letras minúsculas. 

 

e) Título em inglês: terá a mesma normatização do título em Português ou em Espanhol. 

 

f) Abstract: no máximo com 15 linhas, devendo ser tradução fiel do Resumo. A casa 

decimal dos números deve ser indicada por ponto ao invés de vírgula. 

 

g) Key words: terá a mesma normatização das palavras-chave. 

 

h) Introdução: destacar a relevância da pesquisa, inclusive através de revisão de literatura, 

em no máximo 2 páginas. Não devem existir, na Introdução, equações, tabelas, figuras 

nem texto teórico básico sobre determinado assunto, mas, sim, sobre resultados de 

pesquisa. 

 

i) Material e Métodos: deve conter informações imprescindíveis que possibilitem a 

repetição da pesquisa, por outros pesquisadores. 

j) Resultados e Discussão: os resultados obtidos devem ser discutidos e interpretados à 

luz da literatura. 

 

k) Conclusões: devem ser numeradas e escritas de forma sucinta, isto é, sem comentários 

nem explicações adicionais, baseando-se apenas nos resultados apresentados. 

 

l) Agradecimentos (facultativo) 

 

m) Literatura Citada: O artigo submetido deve ter obrigatoriamente 70% de referências 

de periódicos, sendo 40% dos últimos oito anos. Não serão aceitas citações bibliográficas 

do tipo apud ou citado por, ou seja, as citações deverão ser apenas das referências 

originais. Solicitamos caso seja possível,citar nossos artigos publicado desde que atenda 

ao assunto pesquisado. 

 Para os artigos escritos em Inglês, título, resumo e palavras-chave deverão, também, 

constar em Português e, para os artigos em Espanhol, em Inglês; vindo em ambos os casos 

primeiro no idioma principal. Outros tipos de contribuição (Revisão de Literatura e Nota 

Prévia) para a revista poderão ter a sequência adaptada ao assunto. 

 

Edição do texto 

 

a) Processador: Word for Windows 
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b) Texto: fonte Times New Roman, tamanho 12. Não deverão existir no texto palavras 

em negrito nem em itálico, exceto para o título, itens e subitens, que deverão ser em 

negrito, e os nomes científicos de espécies vegetais e animais, que deverão ser em itálico. 

Em equações, tabelas e figuras não deverão existir itálico e negrito. Evitar parágrafos 

muito longos devendo, preferencialmente, ter no máximo 60 palavras. 

 

c) Espaçamento: simples entre o título, nome(s) do(s) autor(es), resumo e abstract; 

simples entre item e subitem. 

d) Parágrafo: 0,5 cm. 

e) Página: Papel A4, orientação retrato, margens superior e inferior de 3 cm e esquerda e 

direita de 2,00 cm, no máximo de 20 páginas não numeradas. 

 

f) Todos os itens em letras maiúsculas, em negrito e centralizados, exceto Resumo, 

Abstract, Palavras-chave e Key words, que deverão ser alinhados à esquerda e apenas a 

primeira letra maiúscula. Os subitens deverão ser alinhados à esquerda, em negrito e 

somente a primeira letra maiúscula. 

 

g) As grandezas devem ser expressas no SI (Sistema Internacional) e a terminologia 

científica deve seguir as convenções internacionais de cada área em questão. 

 

h) Tabelas e Figuras (gráficos, mapas, imagens, fotografias, desenhos) 

• As tabelas e figuras devem apresentar largura de 9 ou 18 cm, com texto em fonte Times 

New Roman, tamanho 9, e ser inseridas logo abaixo do parágrafo onde foram citadas a 

primeira vez. Exemplos de citações no texto: Figura 1; Tabela 1. Tabelas e figuras que 

possuem praticamente o mesmo título deverão ser agrupadas em uma única tabela ou 

figura criando-se, no entanto, um indicador de diferenciação. A letra indicadora de cada 

sub-figura em uma figura agrupada deve ser maiúscula e com um ponto (exemplo: A.), 

posicionada ao lado esquerdo superior da figura. As figuras agrupadas devem ser citadas 

no texto, da seguinte forma: Figura 1A; Figura 1B; Figura 1C. As tabelas e figuras com 

18 cm de largura ultrapassarão as margens esquerda e direita de 3 cm, sem nenhum 

problema. 

• As tabelas não devem ter tracejado vertical e o mínimo de tracejado horizontal. Exemplo 

do título, o qual deve ficar acima da tabela: Tabela 1. Estações do INMET selecionadas 

(sem ponto no final). Em tabelas que apresentam a comparação de médias, mediante 

análise estatística, deverá haver um espaço entre o valor numérico (média) e a letra. As 

unidades deverão estar entre parêntesis. 

• As figuras não devem ter bordadura e suas curvas (no caso de gráficos) deverão ter 

espessura de 0,5 pt, podendo ser coloridas, mas sempre possuindo marcadores de legenda 

diversos. Exemplo do título, o qual deve ficar abaixo da figura: Figura 1. Perda acumulada 

de solo em função do tempo de aplicação da chuva simulada (sem ponto no final). Para 

não se tornar redundante, as figuras não devem ter dados constantes em tabelas. Em 

figuras agrupadas, se o título e a numeração dos eixos x e y forem iguais, deixar só um 

título centralizado e a numeração em apenas um eixo. Gráficos, diagramas (curvas em 

geral) devem vir em imagem vetorial. Quando se tratar de figuras bitmap (mapa de bit), 

a resolução mínima deve ser de 300 bpi. Os autores deverão primar pela qualidade de 

resolução das figuras, tendo em vista boa compreensão sobre elas. As unidades nos eixos 

das figuras devem estar entre parêntesis, mas sem ser separadas do título por vírgula. 

 

Exemplos de citações no texto 
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a) Quando a citação possuir apenas um autor: Folegatti (1997) ou (FOLEGATTI, 1997). 

 

b) Quando a citação possuir dois autores: Frizzone& Saad (1997) ou (FRIZZONE & 

SAAD, 1997). 

 

c) Quando a citação possuir mais de dois autores: Botrel et al. (1997) ou (BOTREL et al., 

1997).  

Quando a autoria do trabalho for uma instituição/empresa, a citação deverá ser de sua 

sigla em letras maiúsculas. Exemplo: EMBRAPA (2006). 

 

Literatura citada (Bibliografia) 

 

As bibliografias citadas no texto deverão ser dispostas na lista em ordem alfabética pelo 

último sobrenome do primeiro autor e em ordem cronológica crescente, e conter os nomes 

de todos os autores. Citações de bibliografias no prelo ou de comunicação pessoal não 

são aceitas na elaboração dos artigos.  

 

A seguir, são apresentados exemplos de formatação:  

 

a) Livros 

Nããs, I. de A . Princípios de conforto térmico na produção animal. 1.ed. São Paulo: Ícone 

Editora Ltda, 1989. 183p. 

 

b) Capítulo de livros 

Almeida, F. de A. C.; Matos, V. P.; Castro, J. R. de; Dutra, A. S. Avaliação da qualidade 

e conservação de sementes a nível de produtor. In: Hara, T.; Almeida, F. de A. 

C.;Cavalcanti Mata, M. E. R. M. (eds.). Armazenamento de grãos e sementes 

naspropriedades rurais. Campina Grande: UFPB/SBEA, 1997. cap.3, p.133-188. 

 

c) Revistas 

Pereira, G. M.; Soares, A. A.; Alves, A. R.; Ramos, M. M.; Martinez, M. A. 

Modelocomputacional para simulação das perdas de água por evaporação na irrigação 

poraspersão. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v.16, n.3, p.11-26, 1997. 

 

d) Dissertações e teses 

 

Dantas Neto, J. Modelos de decisão para otimização do padrão de cultivo em 

áreasirrigadas, baseados nas funções de resposta da cultura à água. Botucatu: 

UNESP,1994. 125p. Tese Doutorado 

 

e) Trabalhos apresentados em congressos (Anais, Resumos, Proceedings, Disquetes, CD 

Roms) 

Weiss, A.; Santos, S.; Back, N.; Forcellini, F. Diagnóstico da mecanização 

agrícolaexistente nas microbacias da região do Tijucas da Madre. In: Congresso 

Brasileiro deEngenharia Agrícola, 25, e Congresso Latino-Americano de Ingenieria 

Agrícola, 2, 1996,auru. Resumos ... Bauru: SBEA, 1996. p.130. 

 

f) WWW (World Wide Web) e FTP (File Transfer Protocol) 
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Burka, L.P. A hipertext history of multi-user dimensions; MUD history. 

http://www.ccs.neu.edu/home/lpb/mud-history-html. 10 Nov. 1997. 

 

No caso de CD Rom, o título da publicação continuará sendo Anais, Resumos ou 

Proceedings mas o número de páginas será substituído pelas palavras CD Rom. 

 

Outras informações sobre normatização de artigos 

 

a) Não colocar ponto no final das palavras-chave, keywords e títulos de tabelas e figuras.  

 

b) Na descrição dos parâmetros e variáveis de uma equação deverá haver um traço 

separando o símbolo de sua descrição. A numeração de uma equação deverá estar entre 

parêntesis e alinhada à direita: exemplo: (1). As equações deverão ser citadas no texto 

conforme os seguintes exemplos: Eq. 1; Eqs. 3 e 4. 

 

c) Todas as letras de uma sigla devem ser maiúsculas; já o nome por extenso de uma 

instituição deve ter maiúscula apenas a primeira letra de cada palavra. 

 

d) Nos exemplos seguintes de citações no texto de valores numéricos, o formato correto 

é o que se encontra no lado direito da igualdade:  

 

10 horas = 10 h; 32 minutos = 32 min; 5 l (litros) = 5 L; 45 ml = 45 mL; l/s = L s-1; 27ºC 

= 27 oC; 0,14 m3/min/m = 0,14 m3 min-1 m-1; 100 g de peso/ave = 100 g de peso por 

ave; 2 toneladas = 2 t; mm/dia = mm d-1; 2x3 = 2 x 3 (deve ser separado); 45,2 - 61,5 

=45,2–61,5 (deve ser junto).  

 

A % é a única unidade que deve estar junto ao número (45%). Quando no texto existirem 

valores numéricos seguidos, que possuem a mesma unidade, colocar a unidade somente 

no último valor (Exemplos: 20 m e 40 m = 20 e 40 m; 56,1%, 82,5% e 90,2% = 56,1, 82,5 

e 90,2%).  

 

e) Quando for pertinente, deixar os valores numéricos no texto, tabelas e figuras com no 

máximo duas casas decimais. 

 

f) Os títulos das bibliografias listadas devem ter apenas a primeira letra da primeira 

palavra maiúscula, com exceção de nomes próprios. O título de eventos deverá ter apenas 

a 1ª letra de cada palavra maiúscula. 


