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SISTEMA DE PRODUÇÃO MISTO DE CAPRINO NA REGIÃO CENTRAL  DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

André Júnior, José André Júnior. SISTEMA DE PRODUÇÃO MISTO DE CAPRINO NA 

REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 2013. 60f. 

Dissertação (Mestrado em Produção Animal) – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), Macaíba-RN, 2013. 

 

RESUMO: Objetivou-se avaliar o desempenho produtivo e a rentabilidade de caprinos da 

raça Canindé, mantidos em regime de manejo semi-intensivo sob sistema de exploração 

misto. Foram usados 84 animais, sendo 81 matrizes e três reprodutores. As médias 

inerentes à fertilidade ao parto, a prolificidade e as taxas de prenhez, de sobrevivência de 

crias e de reprodução foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de significância de 

5,0%. Os pesos das crias, ao nascer, aos 28 dias e aos 56 dias foram submetidos à análise 

de variância considerando o sexo e o tipo de nascimento e tiveram as médias comparadas 

pelo teste de Tukey a 5,0% de significância. Para as duas estações de monta, as 

porcentagens de fertilidade por ultrassografia e ao parto foram de 91,36 e 74,84, 

respectivamente. A prolificidade foi de 1,53. O desmame ocorreu aos 63 dias de idade. Os 

pesos médios das crias foram de 2,11 kg e 1,92 kg e 6,74 kg e 6,84 kg, para as crias 

machos e fêmeas, ao nascer e ao desmame, nessa ordem. Na primeira estação de partos os 

pesos médios das crias, PN, P28, P56, P63, foram 2,11 ± 0,46 kg; 3,63 ± 1,04 kg; 5,96 ± 

1,58 kg; 6,74 ± 1,79 kg. P<0,05 apenas no peso ao nascer das crias do reprodutor 153. As 

porcentagens de fertilidade ao parto, para primeira e segunda estação de monta foram de 

87,65 e 62,96, respectivamente (P<0,05). A prolificidade para primeira foi de 1,58 

enquanto que para a segunda 1,47. As porcentagens de sobrevivência de crias do 

nascimento aos 63 dias de idade, para primeira e segunda estação de parto (EP) foram de 

92,86 e 80,00, respectivamente. Na primeira EP a taxa de reprodução foi de 1,28 enquanto 

na segunda de 0,74. A duração da lactação foi de 104 dias na primeira EP e 38 dias na 

segunda. A produção total de leite foi de 853,50 kg. O ganho de peso das crias foi 

influenciado pela época de nascimento e pelo reprodutor e as crias do reprodutor placa 

número 128 apresentaram ganho superior (P<0,05). Conclui-se que a época da estação de 

monta e de parto afeta o desempenho produtivo e a rentabilidade do sistema de produção.    

PALAVRAS-CHAVES: caprinos nativos, desempenho produtivo, nordeste, semiárido, 

sistema de produção. 

 



 

 

André Júnior, José André Júnior. JOINT PRODUCTION SYSTEM OF GOATS IN 

CENTRAL MESOREGION POTIGUAR THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE. 

2013. 60f. Dissertation (MSc in Animal Production) - Federal University of Rio Grande do 

Norte (UFRN), Macaíba-RN, 2013. 

 

ABSTRACT: This study aimed to evaluate the performance and profitability of Canindé 

goats kept under semi-intensive management in mix farming system. 84 animals were 

used, being 81 does e three bucks.. The means of fertility rate at parturition, prolificacy and 

percentages of pregnant, kid survival and reproductive rate were compared by Tukey test at 

significance level of 5.0%. The kid weights from birth to weaning were submitted to 

variance analysis considering sex and birth type and the means were compared by Tukey 

test at 5.0% of significance. The percentages of fertility rate by ultrassographic were 91.36 

and parturition 74.84. The prolificacy was 1.53. Independently of sex the mortality rate of 

kids from birth to weaning was 12.3. The average weights of offspring were 2.11 and 1.92 

kg and 6.74 and 6.84 kg for male and female offspring at birth and weaning, in this order. 

The average weights of kids, meaning PN, P28, P56, P63, in the first season of kidding 

were 2.11 ± 0.46 kg, 3.63 ± 1.04 kg, 5.96 ± 158 kg and 6.74 ± 1.79 kg. There was 

significant differences (P<0,05) only to birth weight of kids sons of buck 135. However, 

the fertility at parturition for first and second breeding seasons (BS) were 87.65 and 62.96, 

respectively (P<0.05). The prolificacy was 1.58 and 1.47 to first and second BS in this 

order. The percentages of offspring survival from birth to weaning, to first and second BS 

were 92.86 and 80.00, respectively. From the first BS the reproduction rate was 1.28 while 

in the second was 0.74. After weaning the duration of lactation was 104 days to first 

breeding parturition and 38 days in the second one. The total milk production was 853.50 

kg. The kids weight gain was influenced by season of year, wet and dry and buck (P<0.05). 

Were concluded that the seasons of year when breeding season and parturition occur 

strongly affected the productive performance and profitability of production system. 

 

KEYWORDS: northeast, semiarid, native goats, production system, productive 

performance  
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1. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

Mudanças significativas vêm ocorrendo na caprinocultura brasileira, mas muito 

ainda está para ser feito, em especial no tocante a organização e gestão da cadeia 

produtiva. A atividade vem despertando maior interesse por parte dos governantes, 

técnicos e produtores, o que tem propiciado alterações em alguns de seus segmentos, como 

a intensificação da pesquisa com foco na exploração racional dos animais e no 

beneficiamento de seus produtos; crescimento do nível de organização dos produtores; 

aumento na apropriação e uso de conhecimentos e tecnologias e uma maior atuação dos 

agentes financeiros favorecendo o acesso ao crédito. Um importante aspecto a respeito da 

atividade diz respeito ao aumento da demanda pelos produtos caprinos e seus derivados 

nos mercados, interno e externo, particularmente nos segmentos, carne e leite.  Ressalte-

se que na região Nordeste uma significativa parcela das explorações caprinas apresenta 

produtividade ainda baixa. Possivelmente, esta situação é resultante do uso predominante 

do regime de manejo extensivo, com dependência da pastagem nativa; do uso de genótipos 

que apesar de adaptados não são especializados para a produção de carne ou de leite; a 

ausência de assistência técnica qualificada e permanente e do pequeno nível de 

organização e gestão da unidade produtiva (SAMPAIO, 2006). 

No entanto, mesmo na zona semiárida da região Nordeste os caprinos têm potencial 

para contribuir com a oferta de alimentos de elevado valor biológico atendendo ao 

consumo e a demanda do mercado local. Percebem-se mudanças nos segmentos de 

produção e organização, com o surgimento de criadores especializados na caprinocultura 

de corte e de leite o que tem contribuído expressivamente para se dar início ao processo de 

comercialização. Entende-se que, a médio e longo prazo, a atividade se tornará uma das 

opções do agronegócio regional e brasileiro e, desta forma, contribuir para a geração de 

emprego e renda, impactando, positivamente as áreas, econômica e social.   

 Nesse contexto, objetivou-se com esse trabalho, conhecer e avaliar o desempenho 

produtivo de caprinos da raça Canindé submetidos a um sistema de exploração misto em 

regime de manejo semi-intensivo na zona semiárida da mesorregião Potiguar, microrregião 

de Angicos no Rio Grande do Norte, a partir da obtenção de indicadores, reprodutivo, 

produtivo e econômico. 

 Os objetivos específicos foram de obter indicadores produtivos e econômicos de 

um sistema misto de produção de caprinos nativos, com base em: 
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 Fertilidade ao parto; 

 Sobrevivência de crias; 

 Taxa de reprodução; 

 Pesos das crias do nascimento ao desmame; 

 Produção de leite a partir do desmame aos 63 dias; 

 Comercialização de carcaças, vísceras e peles de crias abatidas ao desmame; 

 Produção de fêmeas e machos jovens para produtores; 

 Rentabilidade econômica do sistema de produção. 

 

 Esse trabalho é dividido em três capítulos. O primeiro trata do referencial teórico; o 

segundo, diz respeito ao estudo do desempenho produtivo de caprinos em sistema misto de 

produção e o terceiro descreve a avaliação da rentabilidade do sistema, baseado nos 

aspectos econômicos e zootécnicos. 

 

1.1. CAPRINOCULTURA: EFETIVO E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA  

 

A caprinocultura é importante para a economia do Rio Grande do Norte, uma vez 

que é uma alternativa para a produção de carne, leite e seus derivados, pele e esterco. 

Ressalte-se ainda o impacto social da atividade, pois, esta contribui para melhorar a dieta 

alimentar da população, especialmente a rural, com mais de 700 mil habitantes, 

representando 28,52% do total e no município de Pedro Avelino esse porcentual chega a 

74,04%, Gráfico 1. E, também para o aumento da renda do produtor, impactando 

positivamente na sua qualidade de vida (IBGE, 2013). 
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Gráfico 1. População brasileira residente nas áreas, urbana e rural. 

  Fonte: IBGE, 2013. 

 

Independente da função explorada, nos últimos anos a cadeia produtiva da 

caprinocultura brasileira tem experimentado mudanças significativas. A atividade vem 

despertando mais interesse por parte dos setores, público e privado, propiciando mudanças 

em alguns de seus segmentos. Evidencie-se a intensificação da pesquisa voltada para 

produção de animais e agregação de valor aos seus produtos, crescimento do nível de 

organização dos produtores, aumento na apropriação do conhecimento e no uso de 

tecnologia e a maior atuação dos agentes financeiros facilitando o acesso ao crédito. 

Também, tem ocorrido o incremento da demanda por produtos derivados de caprinos. Na 

zona semiárida da região Nordeste, busca-se a produção de cabritos para o abate com foco 

no uso da caatinga e no certificado de denominação de origem o que favorece a 

comercialização e a conquista e manutenção de novos mercados. Com este enfoque, 

acredita-se que a caprinocultura dar passos largos para se tornar uma atividade importante 

para o agronegócio brasileiro podendo gerar oportunidades, econômica e social, bem como 

contribuir para melhorar a compreensão sobre a importância da preservação do meio 

ambiente. 
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O efetivo caprino na região Nordeste é de 8.538.290, o que representa 90,97% do 

total brasileiro que é de 9.386.316. A evolução do rebanho entre os anos de 1993 a 2011 

está representada na Tabela 1 (IBGE, 2013). 

 

 

Tabela 1. Efetivo do rebanho caprino brasileiro por região no período de 1993 a 2011 

Ano/Região Brasil 
Região 

Nordeste 

Rio 

Grande 

do 

Norte 

Mesorregião 

Central 

Potiguar 

Microrregião 

de Angicos 

Pedro 

Avelino 

1993 10.618.531 9.351.034 211.880 48.258 17.430 2.271 

1994 10.879.286 9.622.676 245.098 53.495 17.770 2.566 

1995 11.271.653 10.023.365 288.340 59.512 23.188 3.724 

1996 7.436.454 6.913.058 231.608 51.617 24.569 5.733 

1997 7.968.169 7.417.960 226.241 51.973 24.133 5.503 

1998 8.164.153 7.596.256 275.182 50.430 22.959 5.283 

1999 8.622.935 8.032.529 295.798 56.803 26.384 6.399 

2000 9.346.813 8.741.488 325.031 59.430 27.573 6.718 

2001 9.537.439 8.908.722 333.314 74.259 40.600 7.725 

2002 9.429.122 8.790.919 372.571 88.623 53.733 8.034 

2003 9.581.653 8.905.773 406.108 111.618 72.873 24.102 

2004 10.046.888 9.331.460 428.278 117.481 75.589 22.897 

2005 10.306.722 9.542.910 439.400 115.706 64.561 14.879 

2006 10.401.449 9.613.847 407.931 122.404 68.970 17.706 

2007 9.450.312 8.633.722 401.510 107.290 57.487 15.937 

2008 9.355.014 8.521.388 409.359 112.474 59.286 14.661 

2009 9.163.560 8.302.817 398.679 111.386 56.620 14.794 

2010 9.312.784 8.458.578 405.983 117.625 57.976 14.800 

2011 9.386.316 8.538.290 406.616 117.739 57.063 15.784 

Fonte: IBGE, 2013. 

 

Registre-se que independente da região geográfica e do tipo de exploração a 

caprinocultura está presente em todos os estados brasileiros. No entanto, para o sucesso da 

exploração é fundamental tratá-la como negócio dando atenção as demandas dos mercados, 

sem negligenciar a importância do ambiente e do social. Por outro lado, a ética, a 

rastreabilidade e o genótipo devem sempre ser considerados. No entanto, também lembrar 

que ao se explorar animais adaptados se torna mais barato e fácil para se propiciar o bem 
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estar e por consequência se obter melhores desempenhos, reprodutivo e produtivo. 

Ressalte-se que as instalações são partes importantes do ambiente e devem ser compatíveis 

com os objetivos do sistema de produção e com o regime de manejo a ser imposto aos 

animais. Esses fatores são fundamentais quando se busca otimizar o uso de insumos, a 

produtividade e o desfrute, elementos-chave para a rentabilidade e a eficiência do sistema 

de produção. 

Na região Nordeste, em particular na zona semiárida, uma significativa parcela das 

explorações caprinas apresenta produtividade ainda baixa devido, possivelmente, à 

ausência de clareza no estabelecimento de objetivos, metas e estratégias e ao uso de 

sistemas de produção inadequados, independente do regime de manejo em uso. Muitas 

vezes, a aptidão dos animais para produzir carne, pele ou leite é pequena e é visível a 

necessidade de incorporação aos rebanhos de genótipos ou de indivíduos de raças 

especializadas ou geneticamente superiores. Neste cenário, o uso de práticas de manejo, 

em especial, alimentar, da nutrição, da promoção da saúde e da reprodução é de 

fundamental importância. No entanto, para se usar quaisquer técnicas de manejo devem-se 

avaliar os possíveis resultados esperados com foco nos mercados e na relação custo-

benefício (SIMPLÍCIO, 2001; SIMPLÍCIO e SIMPLÍCIO, 2006). O uso destas, em 

particular de manejo reprodutivo deve sempre ser precedido do descarte orientado e das 

escriturações, zootécnica e contábil. Estas, certamente, contribuirão fortemente para a 

organização da atividade como negócio e, particularmente da unidade produtiva 

(SIMPLÍCIO e SANTOS, 2005a e b; CASTELO et al., 2009).  

Independente da função explorada e de ser o produtor familiar ou não, aumentar a 

produtividade com rentabilidade econômico-financeira deve ser um dos objetivos do 

caprinocultor. Considera-se ser fundamental buscá-la desde que se respeite o equilíbrio 

agroecológico, o impacto social, a ética e a rastreabilidade. Caso contrário, poder-se-á ter 

sérios desafios na comercialização dos produtos e de seus derivados oriundos da 

exploração. Ressalte-se, também, a importância da organização e gestão da cadeia 

produtiva em todos os seus elos (SIMPLÍCIO, 2001; SIMPLÍCIO e SIMPLÍCIO, 2006). 

Por outro lado, é fundamental que os produtores de caprinos, independente de categoria, 

adotem a postura empresarial e entendam a importância em trabalhar com foco em sistema 

de produção. Estas condutas favorecem o estabelecimento de objetivos, metas e estratégias 

a serem perseguidas; identificar e interagir com os parceiros; com os mercados; com os 
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agentes financeiros; com os fornecedores de insumos, com os agentes da assistência 

técnica, dentre outros atores. 

As condições ambientais adversas predominantes na região Nordeste, 

particularmente na zona semiárida, caracterizam-se por incertezas principalmente quanto à 

ocorrência anual de uma época chuvosa regular, mormente quanto à quantidade e 

distribuição das chuvas ao longo desta. Esta situação, certamente dificulta a convivência 

com a época seca, destacando-se aqui a necessidade de se planejar a atividade como 

negócio. Por outro lado, deve-se ressaltar que a incerteza da regularidade da época chuvosa 

deve ser vista como oportunidade para que se busque a organização e gestão da atividade 

inserida nos mercados, independente do tipo de produtor.   

Nos últimos vinte anos registra-se que no município de Pedro Avelino, ocorre 

irregularidade constante nas precipitações pluviométricas, em geral, com alternância entre 

anos de valores acima e abaixo da média, como pode se observar no Gráfico 2. No ano de 

2011, a precipitação pluviométrica média anual foi acima da média, atingindo 849,20 mm 

e a época chuvosa se estendeu até o mês de setembro como visto no Gráfico 3. Porém, no 

ano de 2012, a região onde está localizada a Estação Experimental Terras Secas atravessou 

um período configurado como seca edáfica (CAMPOS, 1997), uma das mais severas dos 

últimos 20 anos. No gráfico 4 registra-se que a média de precipitação anual, atingiu 276,30 

mm, volume muito baixo quando comparado com a média histórica da região. Observa-se 

também, que a época chuvosa chegou ao mês de julho, o que não é usual, embora com o 

volume das precipitações muito pequeno.  
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Gráfico 2. Precipitação pluviométrica no período de 1993 a 2012 

     

    Fonte: EMPARN, 2013. 

 

Gráfico 3. Precipitação pluviométrica no ano de 2011    

 

      Fonte: EMPARN, 2013. 
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  Gráfico 4. Precipitação pluviométrica no ano de 2012 

        

  Fonte: EMPARN, 2013. 

 

 

1.2. EFICIÊNCIA REPRODUTIVA 

 

Esta, possivelmente é o parâmetro que mais contribui para o aumento da 

produtividade. Neste contexto, quando as condições de ambiente considerando, em 

particular, o bem estar dos animais; os custos de produção e os mercados são favoráveis, 

deve-se buscar otimizá-la. Em exploração para produção de carne e pele, a ER deve ser 

avaliada, preferencialmente pela taxa de reprodução (TR), isto é, pelo número de crias 

desmamadas por matriz exposta à reprodução, por ciclo de produção. Esta está na 

dependência da fertilidade ao parto (FP), do número de crias nascidas viáveis, isto é, da 

prolificidade (P) e da sobrevivência das crias à idade do desmame. Ainda, a TR é 

influenciada por diversos fatores, destacando-se: os manejos alimentar, da nutrição, da 

promoção da saúde e reprodutivo; o regime de manejo; as instalações; a habilidade 

materna e a capacidade de adaptação dos indivíduos ao meio ambiente. Enquanto, a 

prolificidade é influenciada pelo genótipo, pela ordem de parto, pela condição corporal das 

matrizes e reprodutores à época do acasalamento ou da inseminação artificial, pelo estádio 

de saúde dos animais e por fatores ambientais (ALVES e FIGUEIRÓ, 1986; ODUTOBE, 

1996; SIMPLÍCIO e SANTOS, 2005a; CEZAR e SOUSA, 2006). Em se tratando de 
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exploração leiteira, a persistência da lactação é muito importante, uma vez que este 

atributo e o número de fêmeas em produção em relação ao daquelas em idade reprodutiva 

no rebanho influencia fortemente a sustentabilidade do sistema de produção. Independente 

da exploração, com foco na produção de carne, de leite ou de ambos, atenção deve ser dada 

à idade ao primeiro parto, a duração do intervalo de partos (IP) e à longevidade produtiva 

dos animais. O IP é fortemente influenciado pela condição corporal das matrizes ao parto e 

pelos manejos alimentar e da nutrição destas durante o período pós-parto (ANDRIOLI et 

al., 1992; CEZAR e SOUSA, 2006). Evidencie-se que em regiões de clima tropical, para se 

elevar a eficiência reprodutiva, é de fundamental importância otimizar o peso em que os 

animais alcançam a puberdade e a maturidade sexual para serem incorporados ao processo 

produtivo.  

 

1.3. MANEJO DE MATRIZES E CRIAS 

 

Esforços devem ser feitos no sentido de garantir a sobrevivência e o bom 

desenvolvimento corporal das crias, do nascimento até a comercialização ou incorporação 

delas ao rebanho de produção. Para tanto, práticas de manejo inerentes ao ambiente e aos 

manejos alimentar, da nutrição e da promoção da saúde devem ser postas em prática já a 

partir de 60 a 50 dias antes da data provável do parto. Esta conduta favorece a condição 

corporal da matriz ao parto e está correlacionada, positivamente com a viabilidade e o peso 

da cria ao nascimento, ao pico e manutenção da lactação, à produção de leite e ao período 

de serviço. A primeira mamada ou aleitamento com colostro deve ser feita o mais cedo 

possível após o nascimento e continuar por um período de 36 a 48 horas. O colostro além 

de ser primordial para a sobrevivência e o bom desenvolvimento da cria por ser rico em 

anticorpos, gorduras e proteínas contem, aproximadamente 100 vezes mais vitamina A do 

que o leite e tem funções laxativas (SIMPLICIO et al., 2000). Os anticorpos são essenciais 

aos recém-nascidos, uma vez que os ruminantes, ao nascerem, são deficientes devido à 

placenta não permitir a transferência deles da mãe para o feto. A imunidade passiva é 

necessária para que o recém-nascido seja capaz de se adaptar e sobreviver no novo meio 

ambiente. A absorção dos anticorpos ocorre no intestino delgado e em sua quase totalidade, 

no transcorrer das primeiras 36 horas após o nascimento. Evidencia-se que a maioria das 

mortes de crias caprinas ocorre durante as primeiras 72 horas de vida, seguida da primeira 
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semana (SIMPLICIO et al., 2000). Quando o regime de manejo favorecer a presença da 

cria ao pé é aconselhável que esta tenha acesso direto à mãe do nascimento até, pelo 

menos, as primeiras 72 horas de vida. 

O cordão umbilical é o principal elo de comunicação entre mãe e cria na vida 

intrauterina. Uma vez rompido durante o nascimento, representa uma porta de entrada para 

microrganismos que, ao alcançarem a corrente sanguínea poderão causar doenças como 

artrite, poliartrite, pneumonia, pneumoenterite e abscessos no fígado e pulmões. Para 

minimizar a possibilidade de ocorrência dessas e de outras doenças, atenção deve ser dada 

ao corte e desinfecção do cordão umbilical mediante a imersão em solução de tintura de 

iodo a 10,0% (SIMPLICIO et al., 2000). Com foco no acompanhamento e 

desenvolvimento zootécnico da cria, esta deve ser pesada e identificada após o nascimento, 

porém, não antes que a matriz faça a lambedura. Exceção feita quando existir em 

andamento na unidade produtiva um programa de controle de doenças transmitidas por 

meio do colostro que exija a separação imediata entre mãe e cria. 

Em exploração de caprinos para produção de carne e pele, aumentar o número de 

partos por fêmea durante a vida produtiva é uma meta que deve ser perseguida. Para tanto, 

sugere-se que o desmame das crias seja feito entre 63 dias e 84 dias de idade, independente 

de raça e do destino zootécnico dos animais como matrizes e reprodutores ou o abate 

(RAMOS, 2004). Registre-se que a contribuição da matriz para o desenvolvimento da cria 

por meio do leite não justifica o prolongamento do período de amamentação além dos 84 

dias de idade e que um período de lactação longo poderá retardar o aparecimento do 

primeiro estro fértil pós-parto, prolongando desnecessariamente o intervalo de partos. Com 

este enfoque, também é possível colocar em uso práticas de manejo com relação à 

permanência, contínua ou não das crias junto às mães, durante o período de amamentação. 

A partir do início da segunda semana de vida, é possível manter o acesso das crias às mães 

durante apenas uma ou duas vezes ao dia, por vinte (20) a trinta (30) minutos, sem afetar 

negativamente a sobrevivência e o desenvolvimento ponderal das crias. Ainda, as matrizes 

apresentam estro e ovulam mais cedo no transcorrer do período pós-parto e chegam ao 

desmame em melhores condições corporais. Esses dois aspectos favorecem dar início a 

uma nova estação de monta ainda durante o período de amamentação (BELLAVER e 

NUNES, 1982; GUIMARÃES FILHO, 1983; MAIA e COSTA, 1998). 

Independente da função explorada, carne, leite ou ambas, as boas práticas de 

produção agropecuária (BPA) devem contemplar as três fases do sistema de produção. No 



 

 

26 
 

entanto, quando o foco é o manejo alimentar, da nutrição e da promoção da saúde das 

matrizes e crias as BPA devem ser postas em prática já a partir do segundo terço da 

gestação. Esta decisão influencia fortemente a condição corporal das mães ao parto, ao 

longo do período pós-parto e o intervalo de partos, bem como, a viabilidade e o peso da 

cria ao nascimento e sua sobrevivência no transcorrer do período de amamentação.  

Durante este, em especial no transcorrer das quatro primeiras semanas de vida, as crias 

demandam mais atenção no sentido de se garantir a sobrevivência e o bom 

desenvolvimento ponderal levando ao incremento no número e peso das crias ao desmame 

(SILVA, 1999). Também, nas duas últimas décadas, mudanças significativas foram 

impostas aos sistemas de produção, com o retorno econômico das atividades passando a 

merecer destaque. No entanto, não se deve esquecer que uma significativa parcela de 

clientes afora demandar carne e leite e seus derivados e peles em quantidade, também está 

atenta à qualidade desses produtos e procura, cada vez mais, compreender como eles foram 

produzidos. O desenvolvimento econômico é fortemente influenciado pelo mercado e pelas 

estratégias de comercialização, daí, aspectos como custo de produção, qualidade de 

produto, diversificação da produção, constância na oferta e logística são fatores 

fundamentais para a competitividade da atividade e em consequência para a conquista e 

manutenção de mercados. Ainda, o manejo alimentar, da nutrição e da promoção da saúde 

das crias é primordial para a formação de rebanhos economicamente produtivos, 

favorecendo a que os animais atinjam, o mais rápido possível, o peso mínimo satisfatório 

para serem submetidos à primeira estação de monta, influenciando diretamente a idade ao 

primeiro parto e o início da vida produtiva (CASTELO et al., 2009; MUNIZ, 2011). O 

acesso a um adequado aporte nutricional por meio do colostro, do leite e de alimentos 

sólidos, concentrado e volumoso, estes já a partir do início da segunda semana de idade, 

favorece o desenvolvimento dos compartimentos gástricos e contribui para a sobrevivência 

e crescimento da cria. Ao tempo em que permite fazer o desmame ou o desaleitamento a 

idade precoce e que a cria chegue mais rapidamente à idade e peso de abate. Afora, em 

exploração para corte, contribuir que a matriz seja posta em estação de monta no 

transcorrer do período de amamentação. Prolongar o período de amamentação ou de 

aleitamento artificial não é uma conduta técnica recomendável. No primeiro caso, deixa-se 

de comercializar mais leite ou derivados e no segundo, a despesa com o leite contribui para 

elevar os custos com o período de aleitamento. Ressalte-se que as crias dos caprinos têm 
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condições satisfatórias de sobrevida, independente de leite, já a partir dos 56 dias de idade 

(GOES, et al., 1998; FERREIRA, 1999).  

 

1.4. SUPLEMENTAÇÃO DE CAPRINOS EM PASTEJO COM MULTIMISTURA  

 

O Rio Grande do Norte possui um rebanho caprino da ordem de 406.616 cabeças 

(IBGE, 2013) e a maioria é explorada em regime de manejo extensivo ou semi-intensivo. 

No entanto, fatores como o uso de práticas de manejo inadequadas em particular no tocante 

ao ambiente, à alimentação, a nutrição, a promoção da saúde e a reprodução, levam ao 

alcance de parâmetros produtivos e reprodutivos, em geral, baixos. Registre-se a 

ocorrência de duas épocas climáticas na região, uma chuvosa e outra seca, sendo esta a 

principal responsável pela estacionalidade na produção e qualidade das forragens ao longo 

do ano. Os efeitos negativos da época seca são presentes com mais intensidade à medida 

que a época se prolonga. Nestas condições, o consumo de nutrientes pode ser insuficiente 

para atender as necessidades de mantença o que ameaça fortemente a sobrevivência, o 

desenvolvimento e a reprodução dos animais. Diante desse quadro urge a necessidade de se 

buscar alternativas para corrigir a deficiência nutricional dos animais com a suplementação 

alimentar que incrementem o sistema de produção. 

O referencial teórico a cerca da importância da suplementação proteico-energética 

de caprinos explorados em regime de manejo semi-intensivo, tendo a vegetação nativa 

“caatinga” como fonte primária para o pastejo é promissor. Neste contexto, as misturas 

múltiplas, formuladas a partir de alimentos de natureza proteica verdadeira e de energia, 

acrescidos de sal mineral, enxofre, ureia e cloreto de sódio são usadas com o intuito de 

aumentar o rendimento microbiano em nível de rúmen e, portanto, reduzir perdas que 

afetem a eficiência de produção dos ruminantes, Tabela 2. Todavia, o uso de mistura 

múltipla ou sal proteinado exige que exista disponibilidade de alimentos volumosos, 

mesmo que não sejam de boa qualidade, caso contrário, os efeitos positivos esperados 

poderão não ser alcançados. Recomenda-se o uso de mistura múltipla para caprinos 

mantidos a pasto, em particular na época seca, mas, o seu uso não é proibido na época 

chuvosa (ZANETTI et al., 1997; BARROS e BONFIM, 2004). 
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Tabela 2. Fórmulas de mistura múltipla usada para as matrizes e as crias. 

Ingredientes, kg I II 

Milho em grão, triturado 27,00 27,00 

Farelo de soja, triturado 20,00 15,00 

Cloreto de sódio 30,00 30,00 

Sal mineral 17,00 17,00 

Ureia pecuária 5,00 10,00 

Flor de enxofre 1,00 1,00 

Total 100,00 100,00 

Fonte: Barros e Bonfim, 2004. 

I. - Independente de idade, usada para a adaptação dos animais a ureia e para crias a 

idade não inferior aos 60 dias e durante a fase de recria; II. – Destinada aos animais 

adultos. I. e II preparadas mediante o uso de sal mineral não pronto para uso. 

 

O desempenho das funções produtivas pelo organismo animal gera demanda por 

nutrientes, em particular energia, proteína, minerais e vitaminas que servirão de suporte a 

produção de carne, leite, pele, fibra, pelo e esterco. Na busca pelo balanceamento no 

suprimento de nutrientes, deve-se considerar a eficiência de uso nos sistemas de 

alimentação em situações específicas para melhor usufruto dos ingredientes dietéticos 

disponíveis, ponderando-se desempenho e economia, fatores indissociáveis do ponto de 

vista zootécnico (DEVENDRA, 1987; VIEIRA, 2003). Neste aspecto, os caprinos são 

beneficiados por serem capazes de selecionar as melhores partes, ou seja, àquelas de 

melhor valor nutritivo dos diferentes extratos da vegetação ou forragem disponível (VAN 

SOEST, 1987). Estudos têm possibilitado demonstrar que ao satisfazer as necessidades dos 

microrganismos ruminais em proteína degradável e balanceando-se adequadamente a 

disponibilidade ruminal de carboidratos, otimiza-se a produção de proteína microbiana, 

que é a forma mais econômica de atendimento às exigências em proteína metabolizável 

(FOX e BARRY, 1995; PRIETO et al., 2000; SOTO-NAVARRO et al., 2004).  

Um ponto importante a ser considerado quando se decide pela suplementação 

alimentar é o seu objetivo. No entanto, o custo dos ingredientes para a formulação do 

suplemento deve ser controlado de forma que não exceda ao retorno obtido pelo 

incremento em produtividade (JOHNSON e VAN EYS, 1987; MORALES et al., 2000; 

MALAFAIA et al., 2004). Deve-se tomar cuidado especial no que se refere ao uso de 

suplementos acima do requerimento animal e evitar o efeito substitutivo que pode ocorrer e 
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contribuir para elevar o custo da suplementação. Kawas et al. (1999), ao suplementarem a 

dieta de caprinos em pastejo na caatinga com farelo de sorgo nos níveis de 0,6%, 1,2% e 

1,8% do peso vivo dos animais, verificaram decréscimo linear no consumo de forragem 

nas épocas chuvosa e seca, sendo os teores médios de proteína bruta da forragem 

consumida de 7,8% e 12,0%, respectivamente.  

Segundo Barros e Bonfim (2004) a multimistura por si só não é capaz de suprir os 

microrganismos ruminais em quantidades suficientes para atender suas necessidades, o que 

favorece a diminuição da população microbiana ruminal. Com a diminuição da microbiota, 

mesmo que a ingestão de matéria seca seja satisfatória, via de regra o uso de nutrientes 

pelo organismo para as funções produtivas, como crescimento, ganho de peso, reprodução 

e lactação é afetado, muitas vezes, situando-se abaixo do nível de mantença, o que se 

traduz em perda de peso e forte redução na função produtiva. Ressalte-se que o cloreto de 

sódio presente na mistura múltipla contribui fortemente para manter o consumo de ureia 

abaixo do nível de toxicidade, visto que, o excesso desta favorece a elevação do nível de 

amônia, produto da degradação da ureia no rúmen, o que pode levar a intoxicação e morte 

dos animais. É importante que a multimistura contenha uma fonte de energia de rápida 

degradação, para que a ureia seja convenientemente aproveitada pelos microrganismos 

ruminais. Em geral usa-se como fonte de energia o milho e o sorgo em grão, a raspa de 

mandioca, o melaço e a polpa cítrica (BARROS e BONFIM, 2004). 

O nitrogênio participa na síntese das proteínas microbianas e a ureia torna-se uma 

importante fonte deste nutriente, é de baixo custo e apresenta elevada concentração desse 

elemento. No entanto, seu uso apresenta limitações, principalmente, pela elevada 

toxicidade. Para se obter o crescimento máximo dos microrganismos ruminais a quantidade 

de NNP não deve ultrapassar a um terço do nitrogênio total da dieta. O restante deve ser 

fornecido na forma de proteína verdadeira, sendo que as fontes mais usadas para a 

preparação de mistura múltipla são o farelo de soja e a torta de algodão podendo se usar, 

também farelo de girassol, torta de babaçu e soja em grão (BARROS e BONFIM, 2004). 

Tratando-se de mistura múltipla, Lopes et al. (1998) comentam que uma fonte de proteína 

natural pode ser substituída por outra, porém, é importante a inclusão de uma fonte de 

proteína natural no sentido de melhorar o teor de proteína e sua qualidade na mistura. 

Embora forragens possam fornecer adequadas quantias de todos os minerais 

essenciais, em algumas situações são deficientes em um ou mais elemento mineral e a 

suplementação é requerida para garantir o bom desempenho e a saúde do animal. No caso 
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de ruminantes, o fornecimento adequado de minerais deve ser feito para otimizar a 

atividade microbiana do rúmen e, assim, o uso das forragens. Dos cerca de 50 minerais 

contidos no organismo, somente 15 são indispensáveis aos processos metabólicos e por 

esta razão devem estar presentes nos alimentos: Ca, P, Mg, K, Na, Cl, S, Fe, Mn, Cu, I, Co, 

Zn, Se e Mo. Os primeiros sete elementos são denominados de macrominerais, pois são 

necessários aos animais em quantidades maiores. Os oito últimos são considerados 

microminerais sendo necessários em pequenas quantidades (TOKARNIA et al., 2000). 

Embora a deficiência de enxofre nas pastagens seja quase inexistente, este elemento é de 

fundamental importância para a síntese de aminoácidos sulfurados. As fontes de enxofre 

mais usadas são o sulfato de amônia e o sulfato de cálcio. No entanto, Lopes et al. (1997) 

recomendam o uso do enxofre em pó, isto é, flor de enxofre como substituto destes 

compostos.   

Para facilitar o manejo é importante que o consumo de mistura múltipla seja 

voluntário o que depende, principalmente, de sua palatabilidade. Este aspecto é favorecido 

pela inclusão do farelo de soja e do milho o que leva ao aumento da ingestão. Por outro 

lado, a participação da ureia não deve ultrapassar 10,0% e o controle do consumo deve ser 

feito pela presença do cloreto de sódio e quanto maior a porcentagem deste menor será o 

consumo da mistura. Barros e Bonfim (2004) recomendam disponibilizar de 1,0 g a 2,0 g 

de mistura múltipla/ dia, por animal. Diante do exposto, entende-se que o uso de mistura 

múltipla como suplemento alimentar pode ser uma alternativa racional favorecendo a 

manutenção e o desempenho produtivo dos caprinos na zona semiárida do Nordeste 

Brasileiro. 

 

1.5.  COMERCIALIZAÇÃO 

 

Guimarães Filho (1983) lembra a importância de se proceder à inserção no mercado 

dos caprinos e de seus produtos oriundos de exploração de base familiar. E, para favorecer 

a comercialização, evidencia que uma forma de se agregar valor à caprinocultura na zona 

semiárida da região Nordeste é colocar foco na produção de cabrito ecológico da caatinga 

com certificação de denominação de origem (GUIMARÃES FILHO et al., 2006). 

Certamente, este enfoque facilitaria a identidade dos mercados com o produto e seus 

derivados contribuindo assim para a sustentabilidade da exploração. 
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Nos dias atuais, a idade de abate é considerada por uma significativa parcela dos 

empresários do segmento de abatedouros-frigoríficos como o principal aspecto de 

qualidade da carne. No entanto, Madruga (1999) enfatiza que apesar de existir forte relação 

positiva entre a idade de abate e a qualidade da carne é chegada a hora de considerar os 

verdadeiros atributos que conferem qualidade ao produto, como cor, maciez, sabor e 

suculência, dentre outros. E, ainda, não negligenciar quanto ao valor nutricional e à 

atenção que deve ser dada à apresentação, à conservação e à comercialização das vísceras 

(MADRUGA et al., 2003). Ressalte-se, também que o País é importador de peles, o que 

deve servir de estímulo para que os caprinocultores busquem interagir com os empresários 

dos abatedouros e curtumes no sentido de, via contrato, garantir a entrega de peles de 

qualidade com, no mínimo, 80,0% de aproveitamento, mas a um preço unitário que 

remunere o dispêndio de energia e recursos dos produtores (BARROS, 1994; LEITE e 

SIMPLÍCIO, 2002; JACINTO e COSTA, 2004; BARROS et al., 2005). Por outro lado, 

entende-se que o genótipo é muito importante. Entretanto, investir na melhoria ou na 

substituição de genótipo exige fazer melhorias também no ambiente, particularmente nas 

instalações e no regime de manejo, bem como nos manejos da alimentação, da nutrição, da 

promoção da saúde e reprodutivo. Ressalte-se, ainda que, possivelmente os maiores 

desafios para o sucesso da atividade estejam fortemente vinculados à organização e gestão 

da cadeia produtiva como elementos de tomada de decisão frente às demandas dos 

mercados. Ainda, evidencie-se a importância do esterco e a possibilidade de incluí-lo como 

mais um produto a ser comercializado, em particular, onde exista produção intensiva quer 

no setor agrícola quer no pecuário. Com este enfoque, o esterco produzido foi usado na 

adubação das forragens na unidade produtiva. Segundo estudo de Quadros et al. (2007), a 

produção diária de esterco de 100 animais presos à noite corresponde a 50 kg, logo, os 

animais em confinamento por 24 horas, produzem 100 kg por dia. Canafistula et al. (2008) 

ao avaliarem a equivalência energética do biogás do esterco caprino registraram que este 

animal produz, em média, 560g/dia, considerando apenas o horário noturno. Mogami 

(2005) verificou que cabras alimentadas com feno produziram maior quantidade de dejetos 

do que as alimentadas com silagem, sendo, em média 668,70 g/dia para feno e 578,90 para 

silagem. Amorim (2002) registra que o caprino produz entre 591,90 g e 824,90 

g/animal/dia de fezes.  
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2. DESEMPENHO PRODUTIVO DE CAPRINOS EM SISTEMA MISTO DE 

PRODUÇÃO 

 

RESUMO: Objetivou-se avaliar o desempenho produtivo e a rentabilidade de caprinos 

nativos da raça Canindé, mantidos em regime de manejo semi-intensivo sob sistema de 

exploração misto. Foram usados 84 animais, sendo 81 matrizes e três reprodutores, estes 

identificados com placas de números 128, 129 e 153. Os reprodutores permaneceram em 

baias e eram alimentados com capim elefante verde, picado e ração concentrada 

constituída de 70,0% de milho triturado, 25,0% de farelo de soja, 2,0% de sal mineral e 

3,0% de cloreto de sódio, na quantidade de 250 g/ dia fora da estação de monta e 500 g/ dia 

durante esta. Enquanto, as matrizes tinham como suporte forrageiro a pastagem nativa, 

predominantemente constituída de caatinga e suplementação com mistura múltipla ao 

longo do ano, independente de época, chuvosa ou seca, com acesso livre ao cocho. As crias 

tinham acesso livre à mistura concentrada a base de milho triturado, 60,0 %; farelo de soja; 

35,0%; cloreto de sódio, 2,0% e sal mineral com monensina, 3,0% a partir do início da 

segunda semana de vida até ao desmame aos 63 dias de idade. As porcentagens de 

fertilidade por ultrassografia e ao parto foram de 91,36 e 74,84, respectivamente. A 

prolificidade foi de 1,53. O desmame ocorreu aos 63 dias de idade. Os pesos médios das 

crias foram de 2,11 kg e 1,92 kg e 6,74 kg e 6,84 kg, para as crias machos e fêmeas, ao 

nascer e ao desmame, nessa ordem. Foi usado o teste de Tukey ao nível de significância de 

5,0%, para verificar o efeito de época, chuvosa e seca e de reprodutor, no desenvolvimento 

ponderal das crias, do nascimento ao desmame. Os pesos médios das crias PN, P28, P56, 

P63, na primeira estação de parto, foram 2,11 ± 0,46 kg; 3,63 ± 1,04 kg; 5,96 ± 1,58 kg; 

6,74 ± 1,79 kg. Houve diferença significativa (P<0,05) apenas no peso ao nascer das crias 

filhas do reprodutor de placa número 153. As porcentagens de fertilidade ao parto, para 

primeira e segunda estação de monta (EM) foram de 87,65 e 62,96 respectivamente, 

apresentando diferença significativa (P<0,05). A prolificidade para primeira EM foi de 1,58 

enquanto que para segunda foi 1,47. As porcentagens de sobrevivência de crias do 

nascimento aos 63 dias de idade, para primeira e segunda EM foram de 92,86 e 80,00, 

respectivamente. Na primeira EM a taxa de reprodução foi de 1,28 enquanto na segunda de 

0,74. A duração da lactação foi de 104 dias na primeira estação de parto (EP) e 38 dias na 

segunda. A produção total de leite foi de 853,50 kg. O ganho de peso das crias foi 
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influenciado pela época do ano, chuvosa e seca e pelo reprodutor tendo as crias do 

reprodutor de placa número 128 apresentado ganho superior (P<0,05). Conclui-se que as 

épocas de EM e de EP afetam fortemente o desempenho produtivo do sistema de produção.    

 

PALAVRAS-CHAVES: reprodução, fertilidade, crias, matriz, parto.  

 

 

ABSTRACT: This study aimed to evaluate the performance and profitability of Canindé 

goats kept under semi-intensive management in mix farming system. 84 animals were 

used, being 81 does e three bucks, identified with numbers 128, 129 and 153. These were 

kept in pens and fed elephant grass green, chopped and a also concentrate mixture 

compound by 70.0% grain corn, 25.0% soybean meal, 2.0% of mineral salt and 3.0% 

sodium chloride, in the amount of 250 g / day outside the breeding season and 500 g / day 

during this. Does were kept on native pasture, predominantly of scrub and supplementation 

with multiple mixture throughout the year, regardless of season, wet or dry. The kids had 

free access to a concentrate mixture of grain corn, 60.0%; soybean meal, 35.0%; sodium 

chloride 2.0% and mineral salt contained 3.0% of sodium monesin from the onset of 

second week of life until weaning at 63 days age. Was used the Tukey test at a significance 

level of 5.0% The kids weights from birth to weaning were submitted to variance analysis 

considering sex and birth type and the means were compared by Tukey test at 5.0% of 

significance. The means of fertility rate at parturition, prolificacy and percentages of 

pregnant, kid survival and reproductive rate were compared by Tukey test at significance 

level of 5.0%. The kid weights from birth to weaning were submitted to variance analysis 

considering sex and birth type and the means were compared by Tukey test at 5.0% of 

significance. The percentages of fertility rate by ultrassographic were 91.36 and parturition 

74.84. The prolificacy was 1.53. Independently of sex the mortality rate of kids from birth 

to weaning was 12.3. The average weights of offspring were 2.11 and 1.92 kg and 6.74 and 

6.84 kg for male and female offspring at birth and weaning, in this order. The average 

weights of kids, meaning PN, P28, P56, P63, in the first season of kidding were 2.11 ± 

0.46 kg, 3.63 ± 1.04 kg, 5.96 ± 158 kg and 6.74 ± 1.79 kg. There was significant 

differences (P<0.05) only to birth weight of kids sons of buck 128. However, the fertility at 

parturition for first and second breeding seasons (BS) were 87.65 and 62.96, respectively 

(P<0.05). The prolificacy was 1.58 and 1.47 to first and second BS in this order. The 
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percentages of offspring survival from birth to weaning, to first and second BS were 92.86 

and 80.00, respectively. From the first BS the reproduction rate was 1.28 while in the 

second was 0.74. After weaning the duration of lactation was 104 days to first breeding 

parturition and 38 days in the second one. The total milk production was 853.50 kg. The 

kids weight gain was influenced by season of year, wet and dry and buck (P<0.05). Were 

concluded that the seasons of year that the breeding season and parturition occur strongly 

affected the productive performance and profitability of production system. 

 

KEYWORDS: northeast, semiarid, native goats, production system, productive 

performance.  
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2.1. INTRODUÇÃO 

 

Em se tratando de produção animal, o genótipo assume importância relevante no 

que diz respeito às características biológicas potenciais, como a aptidão para produção de 

carne, leite, pele, pelo e lã; a adaptação ao ambiente, a resistência às doenças, dentre 

outras. O desempenho reprodutivo e produtivo dos caprinos, como de quaisquer outros 

ruminantes, está na dependência direta do genótipo, do ambiente, do regime de manejo em 

uso e de práticas de manejo. Nestas últimas enfatizam-se as que dizem respeito ao manejo 

alimentar, da nutrição, da promoção da saúde e reprodutivo. No tocante ao ambiente, 

evidencie-se a importância das instalações e de variáveis climáticas como chuva, 

temperatura e umidade (ALVES, 1988; RODRIGUES, 1988; SIMPLÍCIO, 1980; 

SIMPLÍCIO et al., 1990; RIBEIRO, 1998). 

Na caprinocultura a eficiência reprodutiva, possivelmente é o parâmetro que mais 

contribui para elevar a produtividade dos rebanhos. Em especial, por ser possível otimizá-

la mediante o uso de técnicas, ressaltando-se aqui a importância da gestão do ambiente e o 

descarte orientado, este com foco na remoção dos animais improdutivos e menos 

produtivos dos rebanhos (FOOTE e SIMPLÍCIO, 1989; SIMPLÍCIO et al., 1990; 

RIBEIRO, 1998). Para tanto, é fundamental que as práticas adotadas estejam em 

consonância com o objetivo da exploração e com o controle zootécnico e contábil do 

sistema de produção. Ressalte-se, ainda, que o uso racional de práticas de manejo é 

indispensável para a sustentabilidade do sistema de exploração (SIMPLÍCIO et al., 1990; 

RIBEIRO et al., 1999). 

Os manejos, alimentar e da nutrição, seguidos pelo da promoção da saúde podem 

ser vistos como os que mais contribuem, positivamente, para se otimizar o potencial 

reprodutivo. Assertiva esta que dar suporte para se obter os parâmetros produtivos que 

permeiem a sustentabilidade do sistema de produção (SRIVASTAVA et al., 1981; SANTOS 

et al., 1989; RODRIGUES, 1988; SIMPLÍCIO et al., 1990; MAIA e COSTA, 1997; 

RIBEIRO, 1998). No tocante a nutrição, um aspecto que não pode ser negligenciado é que 

durante o terço final da gestação ocorre o incremento nas necessidades nutricionais da 

fêmea. Fato este explicado pelo crescimento exponencial do(s) feto(s) com forte 

repercussão no peso ao nascer e na sobrevivência da(s) cria(s), particularmente no 

transcorrer da primeira semana de vida extra-uterina. Independente da ordem de parto 

registra-se que a condição de nutrição e higidez da matriz no período periparto, também 
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interfere diretamente com a duração do período de serviço e com a do intervalo de partos 

(MIES FILHO, 1982; VIEIRA, 1984; MEDEIROS et al., 1987a; SIMPLÍCIO et al., 1990; 

MACIEL, 1992; MAIA e COSTA, 1997; MEDEIROS et al., 1997; RIBEIRO, 1998). 

O objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho produtivo e a rentabilidade de 

um sistema de produção misto de caprinos nativos da raça Canindé, mantidos em regime 

de manejo semi-intensivo. 

 

2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido na Estação Experimental Terras Secas, município de 

Pedro Avelino, que se encontra inserido na mesorregião Central Potiguar, microrregião de 

Angicos de propriedade da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 

(EMPARN) e teve a duração de, aproximadamente 16 meses, no período de 02/08/2011 a 

20/11/2012. Tendo como característica a exploração mista, isto é, a produção de carne, 

leite, pele e esterco. Foram usados 84 animais, adultos, sendo 81 fêmeas e três (03) 

reprodutores. As fêmeas tiveram como suporte forrageiro a pastagem nativa, 

predominantemente constituída de “caatinga”, mantendo-se um animal para, 

aproximadamente, 1,5 hectares/ ano (ARAÚJO FILHO et al., 1996). Nas épocas do ano, 

chuvosa e seca, as matrizes tiveram acesso livre e diário, no cocho, a mistura múltipla, na 

proporção de 1,5 g a 2,0 g por kg de peso vivo (BARROS e BONFIM, 2004). 

Independente da época do ano, os reprodutores foram mantidos em baias, com acesso a 

capim elefante picado, à vontade e a mistura concentrada a base de milho triturado, 70,0%; 

farelo de soja, 25,0%; sal mineral, 2,0% e cloreto de sódio, 3,0% na quantidade de 250 g/ 

dia fora da estação de monta e 500 g/ dia durante esta. As matrizes foram vermifugadas, 

aproximadamente, 30 dias antes do início da estação de monta (EM) e no transcorrer do 

último mês da gestação (VIEIRA et al., 1997). Além destes dois tratamentos anti-

helmínticos ao longo do período experimental os animais eram avaliados e quando 

necessário vermifugados seguindo-se as recomendações do método FAMACHA. Também, 

durante a época seca, os animais foram submetidos à toalete dos cascos e quando se 

observava alguma lesão estes eram submersos numa solução aquosa de formol a 5,0%. 



 

 

41 
 

Registre-se que a precipitação pluvial na época chuvosa de 2012 foi abaixo da 

média, afetando a disponibilidade e qualidade da forragem na caatinga e, por consequência 

a sobrevivência e o desempenho dos animais. Esta situação levou a necessidade de se 

suplementar as matrizes com 80 g/animal/dia de caroço de algodão a partir de duas 

semanas antes do parto até o desmame.  

A estação de monta teve a duração de 49 dias e os reprodutores permaneciam juntos 

as matrizes, apenas, das 17:00 horas às 07:30 do dia seguinte. Independente da época, 81 

fêmeas foram expostas a duas EM numa relação de 1:40 e 1:41, reprodutores 128 e 129, 

respectivamente, na primeira EM e de 1:40 e 1:41, reprodutores, 128 e 153, na segunda 

EM. As matrizes foram submetidas ao diagnóstico de prenhez aos 59 dias após o início e 

ao término das estações de monta por ultrassonografia. Para o melhor acompanhamento 

das mães e crias no transcorrer do período periparto, aos 144 dias após o início da estação 

de monta as fêmeas que apresentavam sinais clínicos claros que evidenciassem a 

aproximação do parto eram separadas das demais e permaneciam no centro de manejo, 

passando a receber capim elefante verde, picado e silagem mista de milho e sorgo. Após o 

nascimento, tão logo a mãe tinha feito o reconhecimento da cria por meio da lambedura, 

procedia-se as anotações em ficha própria do número de identificação e peso da mãe, data 

do parto, tipo de nascimento, sexo e peso da cria. Esta era identificada mediante colar e 

placa provisória contendo os números da mãe e da cria e o cordão umbilical era cortado 

com tesoura a, aproximadamente dois centímetros da pele. Independente da época do ano, 

chuvosa ou seca, o coto umbilical era imerso em solução de tintura de iodo por um a dois 

minutos, usando-se frasco de boca estreita. Entre o quarto e quinto dias após o parto as 

matrizes voltavam ao regime de pastejo na caatinga. 

A partir do início da segunda semana de vida até ao desmame aos 63 dias de idade, 

as crias tinham acesso livre à mistura concentrada a base de milho em grão triturado - 

65,0%; farelo de soja triturado - 30,0%, sal mineral com monensina - 3,0% e cloreto de 

sódio – 2,0% durante o dia e, à noite, permaneciam juntas as mães. Inicialmente foi 

disponibilizado 300 g da mistura, diariamente, na expectativa dos animais familiarizarem-

se com o alimento. Este era distribuído pela manhã, ficando disponível durante todo o dia e 

a sobra recolhida e pesada no dia seguinte, também, pela manhã e registrada. A quantidade 

disponibilizada era aumentada, semanalmente, a partir do início do consumo e incremento 

no peso médio e número de crias. No transcorrer da quarta semana de vida tinha início a 
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disponibilidade de feno de rebrota de leucena, esta a idade não superior a 42 dias ou de 

capim elefante a idade de 42 dias a 49 dias. Independente da estação de parto, ao desmame 

era feito o descarte orientado das crias, independente de sexo, descartando-se, 

aproximadamente 20,0% das fêmeas e 90,0% dos machos com base, em especial, na 

presença de defeitos e de nuanças que comprometiam o padrão racial e o destino 

zootécnico da cria; macho(s) mocho(s) de nascimento e no subdesenvolvimento corporal. 

Neste caso, considerando-se o peso médio das crias do mesmo sexo e o tipo de nascimento. 

As crias eram abatidas e as carcaças congeladas e comercializadas inteiras. As crias não 

descartadas passavam à fase de recria e continuavam recebendo ração concentrada na 

quantidade, inicialmente de 80 g/animal/dia que era corrigida a cada 14 dias mantendo-se o 

mesmo regime alimentar quanto ao volumoso oferecido, tendo como foco a incorporação 

ao rebanho e a venda para produtores. Para tanto, as crias de ambos os sexos, entre os nove 

(09) e 12 meses, eram novamente avaliadas com vista à incorporação definitiva ao sistema 

de produção, como futuras matrizes e reprodutores e vendas para os produtores. A 

avaliação das crias levou em consideração atributos tais como: - a produção de leite e kg de 

crias produzidos pelas mães, no ciclo de produção; - na conformação e desenvolvimento 

dos sistemas mamário e reprodutor, dos aprumos, cascos e temperamento das crias e,  no 

tipo funcional. 

Os dados foram organizados em planilhas eletrônicas do Microsoft Office Excel 

2010 e usados como base para análise no módulo GLM do sistema de aplicação integrada 

SAS/STAT. O teste de Tukey ao nível de significância de 5,0% foi aplicado aos dados 

inerentes à fertilidade ao parto, a prolificidade e as taxas de prenhez, de sobrevivência de 

crias e de reprodução. Os pesos das crias, ao nascer, aos 28 dias e aos 56 dias, foram 

submetidos à análise de variância considerando o sexo e o tipo de nascimento e tiveram as 

médias, também, comparadas pelo teste de Tukey a 5,0% de significância. 

 

2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados da taxa de prenhez (TP) encontram-se na Tabela 3. A fertilidade ao 

parto (FP) foi influenciada pela estação de monta (P<0,05), sendo de 87,65% e 62,96% 

para a estação I e II, respectivamente, Tabela 1. Enquanto, a prolificidade (PR) na EM I foi 
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de 1,58 e na EM II de 1,47 sendo significativamente diferentes (P<0,05), Tabela 3. Esses 

valores estão em harmonia com aqueles descritos por Moreira et al. (2004), para caprinos 

mestiços, suplementados na época seca, no estado de Pernambuco, que variaram de 

76,00% a 88,00% e de 1,26 a 1,55, respectivamente. Avaliando estações de monta em 

épocas diferentes usando as raças caprinas nativas Canindé e Repartida, Moura Neto et al. 

(2008), descreveram valores de fertilidade ao parto entre  40,00% e 80,00% e prolificidade 

entre 1,10 e 1,50, que estão parcialmente em consonância com os descritos nesse trabalho e 

com aqueles obtidos por Araújo et al. (2001) para a prolificidade de 1,44 na raça Moxotó. 

No entanto, esses mesmos autores descrevem a fertilidade ao parto de 99,00%, valor este 

maior do que o encontrado neste trabalho. 

A fertilidade ao parto e a prolificidade de caprinos nativos explorados 

extensivamente na região do Nordeste do Brasil varia de 76,00% a 88,00% e de 1,26 a 

1,55, respectivamente (SIMPLÍCIO et al., 1982; MOREIRA et al., 2004). Ressalte-se que 

em comparação aos resultados descritos para os caprinos nativos na região Nordeste os 

resultados aqui alcançados no sistema de produção são semelhantes, em particular para a 

fertilidade ao parto e a prolificidade e, também corrobora com aqueles descritos por 

Nogueira et al. (2005). 

A sobrevivência das crias foi superior na estação de parto I do que na estação de 

parto II sendo de 92,86% e 80,00%, nessa ordem (P<0,05), o que reflete diretamente no 

número de crias desmamadas, sendo também maior em decorrência da EM I, 104 do que 

na EM II, 60. Estes dois parâmetros repercutem diretamente na taxa de reprodução e esta 

foi de 1,28 e 0,74, respectivamente, para as estações, I e II, diferindo estatisticamente 

(P<0,05).  
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Tabela 3. Taxas de prenhez (TP), de fertilidade ao parto (FP), de reprodução (TR) e de 

sobrevivência (TS) e prolificidade (P), em relação às estações de monta. 

Variáveis Estações 

I II I + II 

TP 91,36
a
 74,84

b
 83,10 

FP 87,65
a
 62,96

b
 75,31 

P 1,58
a
 1,47

b
 1,53 

TS 92,86
a
 80,00

b
 86,43 

TR 1,28
a
 0,74

b
 1,01 

  P<0,05 para valores seguidos de letras diferentes, na mesma linha. 

A taxa de sobrevivência encontrada nesse trabalho e apresentada na Tabela 3, de 

86,43% é maior do que as descritas por Maia et al. (1997) e por Figueiredo (1987) que 

foram de 82,26% e 81,82% para a raça Canindé, no Rio Grande do Norte e na Paraíba, 

respectivamente. 

Simplício (2007) reporta que a eficiência reprodutiva deve ser avaliada 

preferencialmente pela taxa de reprodução (TR). Valores de TR ≥ 1 indicam que em média      

cada matriz exposta a reprodução desmamou pelo menos uma cria. Em todo período 

experimental obteve-se a TR de 1,01 conforme indicado na Tabela 3. Resultado este 

inferior aos de Holanda Júnior et al. (2004), que descrevem valores entre 1,3 e 1,5 para o 

número de crias desmamadas por matriz exposta em sistema semi-extensivo na região do 

sub-médio São Francisco. 

Esses resultados foram influenciados, positivamente pela época de estação de 

monta e consequentemente de parto. A primeira EM transcorreu nos meses finais da quadra 

chuvosa, agosto e setembro de 2011. Ressalte-se que neste ano as precipitações 

pluviométricas foram acima da média da região que é de 578,9 mm (CPRM, 2005) e a 

época chuvosa foi longa, o que favoreceu positivamente a disponibilidade e a qualidade da 

forragem ao longo de todo o ano. Esta condição, certamente refletiu sobre o desempenho 

reprodutivo e produtivo dos animais. Por outro lado, a estação chuvosa de 2012, apesar de 

tender a mostrar uma distribuição normal, o volume das precipitações pluviométricas foi 

muito abaixo da média. 

Na Tabela 4, evidencia-se que as crias apresentaram pesos diferentes apenas ao 

nascimento. Este é influenciado pelo manejo alimentar e da nutrição e pela disponibilidade 
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e qualidade das forragens no transcorrer do último terço da prenhez. Possivelmente, as 

matrizes paridas na estação de monta II, apresentavam boa habilidade materna no tocante a 

produção de colostro e de leite. Condição esta que favoreceria o desenvolvimento ponderal 

das crias do nascimento aos 28 dias de idade. Ao nascer, observa-se que as crias filhas do 

reprodutor de placa número 153 são mais leves (P<0,05) quando comparadas as dos 

reprodutores de placas números 128 e 129. Não havendo diferença estatística (P>0,05) 

entre as filhas destes.  O peso médio ao nascer de 2,03 ± 0,46, mostrado na Tabela 4, 

retrata um dado importante dentro do sistema de produção, uma vez que está vinculado a 

taxa de sobrevivência das crias e consequentemente, com a viabilidade econômica. 

Percebe-se que na EM I, o PN foi maior em relação a EM II e se obteve mais crias 

desmamadas. O valor médio para o PN aqui descrito assemelha-se aos resultados 

encontrados por FIGUEIREDO (1988) e SILVA et al. (1993), que aferiram valores de 

1,98±0,09 kg e 1,99±0,31 kg, respectivamente, ao trabalharem com caprinos da raça nativa 

Canindé  n’outros estados da região Nordeste. 

 

 Tabela 4. Pesos médios das crias ao nascimento, 28, 56 e 63 dias em função da estação de 

monta e do reprodutor. 

Variável, kg PN P28 P56 P63 

Estação de monta 

EM I 2,11 ± 0,46
 a
 3,62 ± 1,05

 a
 5,96 ± 1,59

 a
 6,75 ± 1,80

 a
 

EM II 1,83 ± 0,44
 b
 3,26 ± 0,87

 a
 5,61 ± 1,52

 a
 6,66 ± 1,71

 a
 

EM I + II 2,03 ± 0,46 3,54 ± 1,00 5,89 ± 1,57 6,70 ± 1,79 

Reprodutor 

Placa número 

128 

2,10 ± 0,47
 a
 3,72 ± 1,01

 a
 6,13 ± 1,54

 a
 7,07 ± 1,76

 a
 

Placa número 

129 

2,08 ± 0,44
 a
 3,52 ± 1,05

 a
 5,85 ± 1,60

 a
 6,57 ± 1,80

 a
 

Placa número 

153 

1,83 ± 0,45
 b
 3,42 ± 0,91

 a
 5,39 ± 1,55

 a
 6,40 ± 1,78

 a
 

P>0,05 para valores seguidos de letras iguais, na mesma coluna. 

 

Por outro lado, no Gráfico 5 observa-se com clareza a diferença entre os pesos das 

crias ao nascimento. No entanto, não se pode inferir essa diferença exclusivamente ao pai, 

uma vez que o reprodutor com placa número 153 não foi usado para acasalar na época 

chuvosa, quando as crias nasceram mais pesadas. A condição corporal das matrizes ao 
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parto na estação de parto II pode ter afetado a sobrevivência das crias no transcorrer dos 

primeiros 28 dias de vida contribuindo assim para a menor taxa de desmame e, por 

consequência a reduzida taxa de reprodução, impactando negativa e fortemente a 

rentabilidade do sistema de produção. Ainda, no mesmo gráfico, elucida-se que as crias do 

reprodutor com placa número 153 aos 28 dias de idade já apresentavam pesos 

estatisticamente iguais aos dos outros dois.  

      

   Gráfico 5. Curva de desenvolvimento ponderal das crias do nascimento ao desmame. 

 

  

 Na EM I ocorreu diferença significativa (P<0,05) para a TP; FP; P; TS e TR 

indicando que o reprodutor com placa número 128 alcançou valores para os parâmetros em 

epígrafe superiores aqueles obtidos para o reprodutor com placa número 129, uma vez que, 

os dois foram usados para acasalamento na mesma época chuvosa, Tabela 5. Na EM II, não 

ocorreu diferença significativa (P>0,05) entre as taxas de prenhez, de sobrevivência e a de 

reprodução. No entanto, a fertilidade ao parto e a prolificidade foram influenciadas 

significativamente pelo reprodutor. Ressalte-se que, independente de reprodutor e, 

particularmente, na estação de monta II a taxa de reprodução foi fortemente influenciada 

pela estação de monta.  
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Tabela 5. Taxas de prenhez (TP), de fertilidade ao parto (FP), de sobrevivência de crias e 

de reprodução e prolificidade (P) em relação a estação de monta e ao reprodutor. 

Variável 

Estação I 

Reprodutor com placa número 

128 

Reprodutor com placa número 

129 

TP 97,50 
a
 85,37 

b
 

FP 92,50 
a
 82,93 

b
 

TS 89,23 
a
 97,87 

b
 

TR 1,45 
a
 1,12 

b
 

P 1,76 
a
 1,38 

b
 

Variável 

Estação II 

Reprodutor com placa número 

128 

Reprodutor com placa número 

153 

TP 77,50 
a
 68,29 

a
 

FP 57,50 
a
 68,29 

b
 

TS 86,11
a
 74,36 

a
 

TR 0,78 
a
 0,71

a
 

P 1,57 
a
 1,39 

b
 

P>0,05 para valores seguidos de letras iguais, na mesma linha. 

   

 No tocante a eficiência reprodutiva, particularmente em sistemas de produção onde 

o foco principal é a produção de carne e pele a taxa de reprodução é, provavelmente, o 

parâmetro que mais fidedignamente representa a liquidez do sistema. Ressalte-se que ela 

expressa a resultante da fertilidade ao parto, da prolificidade e da sobrevivência das crias 

do nascimento ao desmame.  

A Tabela 6 evidencia que desde o nascimento até os 63 dias de vida o tipo de 

nascimento, simples ou duplo, influenciou no desenvolvimento ponderal das crias, 

apresentando valores significativamente diferentes (P<0,05). Ainda, no Gráfico 6 é 

evidenciado que o tipo de nascimento simples auferiu peso superior as crias do nascimento 

ao desmame, muito embora, independente do sexo, ao nascimento as crias apresentavam 

pesos muito próximos. Este fato deve repercutir a influência materna sobre o 

desenvolvimento ponderal das crias no transcorrer do período de amamentação. 
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Tabela 6. Peso médio das crias PN, P28, P56 e P63 em função do tipo de nascimento. 

Variável, kg 
Tipo de nascimento 

Simples Duplo 

PN 2,16±0,47 
b
 1,98±0,45 

a
 

P28 4,10±0,10 
b
 3,38±0,92 

a
 

P56 6,39±1,71 
b
 5,69±1,47 

a
 

P63 7,39±2,00 
b
 6,52±1,62 

a
 

          P<0,05 para valores seguidos de letras diferentes na mesma linha. 

 

 

 Gráfico 6. Desenvolvimento ponderal das crias em função do tipo de nascimento. 
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2.4 CONCLUSÃO 

As épocas em que ocorrerem às estações de monta e de parto influenciaram o 

desempenho reprodutivo dos animais e produtivo do sistema de produção. 
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3. AVALIAÇÃO DA RENTABILIDADE DE SISTEMA MISTO DE PRODUÇÃO DE 

CAPRINO NATIVO 

RESUMO: O estudo teve como objetivo avaliar a rentabilidade econômica de um sistema 

misto de produção de caprinos nativos sendo estes submetidos ao regime de manejo semi-

intensivo. As receitas foram obtidas a partir dos seguintes parâmetros: venda de carcaça de 

cria, leite, pele, vísceras, matrizes de descarte, cabritas e cabritos na fase de recria e 

novilhas de cabra. A análise da rentabilidade econômica foi feita por meio do indicador 

econômico de margem bruta onde foram analisados dois ciclos de produção, um a partir da 

época chuvosa e outro da época seca. Os resultados foram obtidos por estatística descritiva 

com auxilio de planilha eletrônica de cálculo. Para o ciclo total de produção que foi de 476 

dias, aproximadamente, 16 meses, obteve-se uma receita total (RT) de R$ 14.062,97 sendo 

que os custos operacionais totais (COT) foram na ordem de R$ 9.892,22 resultando numa 

renda mensal de R$ 260,67. Conclui-se que o sistema misto de produção de caprinos 

nativos na zona semiárida do Nordeste apresenta-se como uma atividade viável.  

 

PALAVRAS-CHAVE: caprino nativo, sistema de produção, receita, margem, 

rentabilidade. 

 

 

ABSTRACT: This study aimed to evaluate the profitability of the production system of 

native goat submitted to semi-intensive management. Revenues were obtained from seal of 

offspring carcass, milk, skin, viscera, adult female of discard and young’s female and male 

to producer. The economic indicator of raw margin (RM) was used to analyze two harvest 

periods, being one rainy season and other dry season. The results were obtained using 

descriptive statistics. For the total production cycle of 476 days, there was obtained a total 

revenue (RT) of R$ 14,062.97. Total operating costs (TOC) was in the order of R $ 

9,892.22 resulting in a monthly income of R$ 260.67. It was concluded that native goat 

submitted to mix production system at semiarid zone of Northeast of Brazil is profitable. 

 

KEYWORDS: native goat, production system, raw margin, revenue, profitability. 
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3.1. INTRODUÇÃO 

 

A caprinocultura pode ser vista como a principal atividade agropecuária familiar ou 

apenas, participar como fonte complementar da renda. Em princípio, as atividades são 

distribuídas entre os membros da família, destacando-se a participação dos jovens e das 

mulheres nas diferentes atividades de manejo dos animais. Evidencia-se, ainda, o 

pequeníssimo ou o não uso de mão de obra contratada, o que de certa forma favorece aos 

membros da família a possibilidade de qualificação para o exercício de atividades mais 

sofisticadas.  

Em função da demanda dos mercados urge a necessidade de acesso imediato a 

informações relevantes que auxiliem na tomada de decisões com foco na competitividade 

dos produtos caprinos e de seus derivados. Por outro lado, entende-se que só assim a 

caprinocultura poderá tornar-se, a curto e médio prazo, uma atividade lucrativa. No 

entanto, Khan et al. (2009) ressaltam que a falta de organização e de gestão da cadeia 

produtiva e de interação entre seus elos acabam dificultando a apropriação de resultados e 

de tecnologias e a estruturação de canais de comercialização fundamentais para que a 

atividade cumpra bem o seu papel.  

Neste contexto, a escrituração contábil é de suma importância e deve reunir dados e 

informações que sirvam de suporte a análise da produção e possibilite a avaliação da 

situação econômica e financeira da atividade pecuária. Além disso, a escrituração deve ser 

uma das ferramentas para avaliação do sistema, pois, ao se confrontar os índices 

alcançados com os planejados, é possível identificar e dar soluções as inconformidades e 

suas causas, bem como auxiliar no planejamento futuro do empreendimento. Por esses 

motivos, a escrituração contábil deve ser complexa o suficiente para satisfazer as 

necessidades de informações gerenciais do empreendimento agropecuário e simples o 

suficiente para que o registro de dados torne-se rotineiro, sem interferir negativamente, no 

desenvolvimento das demais atividades desenvolvidas na unidade produtiva.  

 Uma das ferramentas para se analisar, planejar e estudar a viabilidade de sistemas 

agroindustriais é a avaliação do custo de produção, ou seja, a soma dos valores de todos os 

insumos e serviços empregados na produção de um determinado bem (CANZIANI, 1999; 

YAMAGUCHI, 1999). O termo custo para fins de análise econômica significa a 

compensação que os donos dos fatores de produção, usados por uma empresa, para 

produzir determinado bem devem receber para que eles continuem fornecendo esses meios 
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à empresa (HOFFMANN et al., 1992). Os custos de produção são todos os desembolsos 

que o produtor desprende para realizar a compra e/ou usar insumos a fim de obter o 

produto planejado para o sistema de produção durante um período de tempo definido 

(HOLANDA JUNIOR et al., 2006).  

O custo operacional efetivo (COE) corresponde a todos os desembolsos ou gastos 

efetivamente realizados para a compra de insumos destinados a produção e/ou a 

comercialização de produtos, por exemplo: alimentos, sal mineral, contratação de serviços, 

frete, combustível, equipamentos e infraestrutura. Enquanto, o custo operacional total 

(COT) é o resultado da soma do COE com a depreciação dos bens e a remuneração do 

produtor. A depreciação corresponde à desvalorização que a máquina ou o animal sofre à 

medida que vai envelhecendo após este adentrar no processo de produção. A margem bruta 

(MB) é a diferença entre a renda bruta (RB) de uma atividade agropecuária e os custos 

operacionais efetivos (COE), ou seja, é o retorno da atividade sobre estes. As margens 

brutas são expressas em unidades relativas a algum recurso comum: por exemplo, margem 

bruta por cabeça é usada para mensurar a eficiência das atividades de produção animal 

(HOLANDA JUNIOR et al., 2006). Neste sentido, a análise econômica não é mais do que 

a análise zootécnica pautada em critérios de desempenho produtivo e financeiro da 

atividade, uma vez que, por definição, a zootecnia é uma ciência aplicada que envolve a 

adaptação econômica do animal ao ambiente exploratório e vice-versa (DOMINGUES, 

1968). 

 Assim, o objetivo desse trabalho foi de avaliar a rentabilidade de um sistema de 

produção misto de caprinos nativos explorados em regime de manejo semi-intensivo a 

partir da obtenção do indicador econômico margem bruta (MB). 

 

3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

Em princípio, evidencia-se que o manejo das matrizes, reprodutores e crias foi 

conduzido como descrito no capítulo I. No entanto, independente da época em que ocorreu 

o desmame, no primeiro dia após este, teve início a ordenha das cabras, uma vez ao dia, 

pela manhã. Imediatamente após a ordenha o leite de cada cabra era pesado e toda aquela 

que produzisse menos de 120 g/ordenha, deixava de ser ordenhada. Em função da distância 

entre a estação experimental e a unidade beneficiadora do leite, este era congelado e 

comercializado com a Associação dos Pequenos Produtores do Sertão de Angicos 
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(APASA), situada na cidade de mesmo nome. Quando do encerramento das ordenhas se 

procedeu ao descarte orientado e venda de matrizes. Esta feita diretamente aos açougueiros 

na própria região e aquele com base na idade e na ocorrência de problemas, em particular 

das glândulas mamárias. Por outro lado, ao desmame teve início o descarte e abate de crias, 

a comercialização de carcaça, de vísceras e de peles. Também, crias do sexo feminino, na 

fase de recria, foram comercializadas para produtores. 

 As carcaças das crias abatidas foram acondicionadas em sacos plásticos, congeladas 

e comercializadas no município de Lajes e na grande Natal. 

As peles foram salgadas e vendidas a R$ 3,00 a unidade para produtores de 

artefatos de couro e pele da região. A inspeção visual apresentavam qualidade excelente, 

uma vez que, ao longo do período de amamentação até o desmame as crias permaneceram 

no centro de manejo e por consequência livres de injúrias. 

  

3.3. DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO 

 

3.3.1. CUSTO OPERACIONAL EFETIVO (COE) 

 Para determinação do Custo Operacional Efetivo (COE), que corresponde às 

despesas efetivamente desembolsadas, foram levadas em consideração as despesas com: 

ração para crias, ração dos reprodutores, multimistura, ração de recria, medicamentos e 

vermífugos, energia elétrica e combustível e custo com mão de obra. 

3.3.2. CUSTO OPERACIONAL TOTAL (COT)  

 O Custo Operacional Total (COT) é a somatória do COE e de outros custos 

operacionais não desembolsáveis que, especificamente, para este estudo, considerou-se 

depreciação de bens duráveis. 

3.4. DETERMINAÇÃO DAS RECEITAS DE PRODUÇÃO 

 Para a determinação das receitas, foi adotada a metodologia usada por Campos 

(2001). Para efeito da renda bruta anual, foram considerados todos os animais vendidos 

para abate, recria, venda da carne, matrizes, pele e vísceras. 
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3.5. INDICADORES DE RENTABILIDADE  

3.5.1. MARGEM BRUTA E MARGEM LÍQUIDA 

 Foram usados os indicadores de rentabilidade Margem Bruta (MB), calculada 

subtraindo-se da Renda Bruta (RT) o Custo Operacional Efetivo (COE) e Margem Líquida 

(ML), calculada subtraindo-se da RT o Custo Operacional Total (COT).  

  Para uma MB > 0 - significa que a RB é superior ao COE, e o produtor 

poderá sobreviver no curto prazo, se a mão de obra familiar estiver sendo remunerada, no 

caso da MB < 0 - ocorre quando a RB é inferior ao COE. Isso significa que a exploração 

está antieconômica, pois não está sendo capaz nem de cobrir os desembolsos efetivos. Já 

para  MB = 0 - ocorre quando a RB é igual ao COE, o que significa que a mão de obra 

familiar não está sendo remunerada, e se o produtor não possui outra atividade ele não 

sobreviverá por muito tempo (NOGUEIRA et al., 2001). 

 Segundo Nogueira et al. (2001), valores para ML > 0 significa que a RB é superior 

ao COT e o produtor pode permanecer na atividade no longo prazo. Para valores de ML = 

0 indicam que a RB é igual ao COT, neste caso, as depreciações e a remuneração da mão 

de obra familiar estão sendo cobertas, mas o capital não foi remunerado. Para valores de 

ML < 0 a RB é inferior ao COT, significa que alguns dos fatores de produção não estão 

sendo remunerados e o produtor encontra-se em processo de descapitalização. 

 Segundo Yamaguchi (1999), os serviços executados pelos membros da família, 

devem ser valorizados segundo o salário de um trabalhador vigente na região, havendo ou 

não pagamento em dinheiro. O Lucro (L) é resultante da diferença entre a Renda Bruta e o 

Custo Total, nesse trabalho foi denominado de Renda média mensal, representando a razão 

entre a MB e o período total em que se desenvolveu o sistema de produção, ou seja, 16 

meses. 

 Num sistema misto de produção envolvendo vários produtos é possível contornar 

os desafios de se separar o destino dos insumos e das receitas de cada um deles, 

transformando as rendas e despesas num parâmetro divisor de cálculo. Nesse trabalho o 

parâmetro usado foi quilos de carne. Isso foi feito dividindo-se a renda e/ou despesa de 

cada produto pelo preço da carne. Também, é importante esclarecer a fonte de renda 

proveniente de animais de reposição, isto é, a variação do rebanho. Esta foi obtida a partir 
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da seguinte fórmula: VAIR – VADR - VAC, onde: VAIR = valor dos animais 

incorporados ao rebanho no final do ciclo de produção; VADR = valor dos animais 

descartados do rebanho e vendidos a preços praticados na época no final do ciclo de 

produção; VAC = valor dos animais comprados durante o transcorrer do ciclo de produção 

(R$ 3.814,20 – R$ 2.015,30 – 0,00 = R$ 1.798,90). O VAIR entrou como receita total, 

considerando que o sistema apresentou ganho no valor total do rebanho. Ressalte-se que a 

fórmula usada é capaz de identificar possíveis mudanças no inventário animal durante um 

ciclo de produção em termos de valores reais (GOMES, 1986). 

Os dados foram organizados em planilhas eletrônicas do Microsoft Office Excel 

2010 e submetidos à análise descritiva usando o sistema de aplicação integrada 

SAS/STAT.  

3.6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando-se os dados contidos na Tabela 7 se observa que se fez a transformação 

da renda proveniente de animais para recria, leite, animais de descarte, carcaças, vísceras, 

variação do rebanho e pele, dividindo-se a receita total R$ 11.513,77, pelo preço recebido 

por um (01) quilo de carcaça, isto é R$ 12,00. O resultado foi de 959,48 quilos, que foi a 

produção usada como divisor no cálculo do custo de 1 quilo de carne. Ressalve-se que 

cabras descartadas por idade, problemas de glândula mamária, dentre outros fatores eram 

vendidas a R$ 8,00 o kg vivo considerando-se 50,0% de rendimento. 

 

Tabela 7. Receitas dos produtos do sistema de produção 

Variável, kg Quantidade 

Valor 

unitário, 

R$ 

Receita, 

R$ 

Valor em 

carcaça, kg 

Valor, 

% 

Animais para recria 293,55 10,32 3.030,00 252,50 26,32 

Leite 853,50 1,23 1.053,05 87,75 9,15 

Animais de descarte 199,40 10,11 2.015,30 167,94 17,50 

Carcaça 220,36 12,00 2.644,32 220,36 22,97 

Vísceras 73,82 10,00 738,21 61,52 6,41 

Variação do rebanho 317,85 12,00 1.798,90 149,91 15,62 

Pele, unidade 78,00 3,00 234,00 19,50 2,03 

Receita total (RT)   11.513,77 959,48 100,00 
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Na Tabela 8 exercita-se o artifício de transformar os custos variáveis, como: 

mistura concentrada para crias no período da amamentação, crias em recria e reprodutores, 

mistura múltipla para matrizes prenhas e não prenhes, aquisição de vermífugos, vacinas e 

outros medicamentos, despesas com energia, combustíveis, mão de obra e depreciação de 

instalações, dividindo-se os custos operacionais totais R$ 10.514,22 por R$ 12,00 (preço 

recebido por um (01) kg de carcaça. O resultado foi de 876,18 quilos, que foi o custo 

operacional total na base de quilograma de carne. 

 

Tabela 8. Despesas do sistema de produção 

Variável Despesa, R$ 
Valor em carcaça, 

kg 

Valor, 

% 

Ração para crias no período de 

amamentação 
852,30 71,03 16,31 

Ração para reprodutor 626,67 52,22 11,99 

Mistura múltipla 2.957,52 246,46 56,60 

Ração para crias em recria 236,91 19,74 4,53 

Medicamento: vermífugo, vacina, 

outros 
488,37 40,70 9,35 

Outras despesas: Energia, 

Combustível etc. 
63,78 5,32 1,22 

Custo operacional efetivo (COE) 5.847,55 487,30 100,00 

Instalações: investimento 35.000,00 2.916,67  

Depreciação, 10 anos – período de 16 

meses 
4.666,67 388,89  

Custo operacional total (COT) 10.514,22 876,18  

MB 7.594,22 632,84  

ML 2.927,36 243,95  

Renda média mensal sobre MB 474,63 39,55  

 

 

Com esses dados ao se calcular o custo variável médio, que é igual ao custo 

variável total dividido pela produção de carcaça encontrou-se R$ 10.96 = (10.514,22 ÷ 

959,48), enquanto a renda por kg de carcaça foi de R$ 12,00. Esse resultado mostra que, 

para o sistema de produção em epígrafe, os custos variáveis estão sendo cobertos indicando 

a viabilidade da atividade. 

 O Gráfico 7 apresenta os valores correspondentes às receitas em real e convertidas 

para quilo de carcaça, bem como o porcentual que cada uma representa dentro do sistema 

de produção. Observa-se que as receitas mais significativas foram provenientes da venda 



 

 

60 
 

de animais para recria, seguido pela venda de carcaça. Enquanto, o leite, as vísceras frescas 

e a pele representaram as menos significantes.  

 

Gráfico 7. Receitas totais do sistema de produção 

 

 

 

Em geral, os caprinos nativos da região Nordeste do Brasil apresentam potencial 

biológico limitado para produção, em particular de carne e leite (SAMPAIO, 2006). Esta 

situação certamente contribui para se obter respostas econômicas nem sempre satisfatórias, 

mesmo quando se realiza melhorias no ambiente e se faz uso intensivo de insumos 

inerentes às práticas de manejo alimentar, da nutrição e da promoção da saúde. Contudo, 

esses animais respondem bem ao uso de técnicas de manejo reprodutivo, desde que a 

escolha das matrizes e reprodutores seja feita com critérios técnicos e foco na produção. 

Alia-se esta condição, a rusticidade, a adaptação a zona semiárida do Nordeste e a 

produção de pele de qualidade para que se justifique a não substituição das raças nativas e 

dos tipos sem padrão racial definido.  

No primeiro ciclo de produção compreendido entre o período de 02.08.2011 a 

09.04.2012, a estação de monta foi iniciada no final do período chuvoso de 2011 quando 

ainda existia forragem na caatinga em quantidade e qualidade. Esta condição favorecia o 
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bom escore de condição corporal dos animais e por consequência a obtenção de bons 

parâmetros reprodutivos. Esse fato certamente contribuiu para o melhor desempenho do 

sistema de produção, repercutindo de forma positiva nas receitas. No Gráfico 8 registra-se 

com clareza que se obteve bons parâmetros reprodutivos e produtivos, destacando-se a 

fertilidade ao parto; a prolificidade e a sobrevivência de crias, parâmetros estes que 

repercutem diretamente nas taxas de desmame e de reprodução e para o retorno econômico 

do ciclo de produção. Para tanto, registre-se a forte influência da ocorrência e da curva de 

distribuição das chuvas ao longo de 2011, bem como, que nesse ciclo, o sistema teve 

resultado positivo, lucro, conforme se observa nos valores de receitas de produtos nas 

Tabelas 9 e 10.  

 

 

Gráfico 8. Receitas do primeiro ciclo de produção 
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Tabela 9. Receitas dos produtos no primeiro ciclo de produção 

Variável, kg Quantidade 
Valor 

unitário, R$ 

Receita, 

R$ 

Valor em 

carcaça, 

kg 

Valor, % 

Animais para recria 246,30 10,00 2.463,00 205,25 30,72 

Leite 798,30 1,21 967,01 80,58 12,06 

Animais de descarte 129,90 7,00 909,30 75,78 11,34 

Carcaça 142,86 12,00 1.714,32 142,86 21,38 

Vísceras 47,86 10,00 478,58 39,88 5,97 

Variação do rebanho 187,05 12,00 1.335,30 111,28 16,65 

Pele, unidade 50,00 3,00 150,00 12,50 1,87 

Receita total (RT)   8.917,51 668,13 100,00 

 

 

 

Tabela 10. Despesas referentes ao primeiro ciclo de produção 

Variável Custo, R$ 
Valor em carne, 

kg 
Valor, % 

Ração para crias no período de 

amamentação 552,88 46,07 16,06 

Ração para reprodutor 270,33 22,53 7,85 

Multimistura 1.565,14 130,43 45,47 

Ração para crias em recria 236,91 19,74 6,88 

Medicamento: vermífugo, vacina, 

outros 163,12 13,59 4,74 

Outras despesas: Energia, 

Combustível etc. 31,89 2,66 0,93 

Mão de obra familiar 622,00 51,83 18,07 

Custo operacional efetivo (COE) 3.442,27 286,86 100,00 

Instalações: investimento 35.000,00 2.916,67  

Depreciação, 10 anos – período de 

16 meses 2.333,33 194,44  

Custo operacional total (COT) 5.775,61 481,30  

MB 5.539,14 461,59  

ML 3.205,80 267,15  

Renda média mensal sobre MB 692,39 57,70  

 

 

No segundo ciclo de produção compreendido entre o período de 10.04.2012 a 

20.11.2012, a estação de monta teve início em meados de março de 2012, período em que 

se configurava o fenômeno da seca hidrológica, pois, os volumes das precipitações eram 

tão baixos que se quer existia forragem na catinga em disponibilidade e qualidade, apesar 

da distribuição das chuvas se mostrar dentro da normalidade para a região. Esta situação 
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contrastou com a vivenciada em 2011. Certamente, o pequeno volume das precipitações 

contribuiu, negativamente, para a redução no desempenho reprodutivo e consequentemente 

produtivo dos animais, repercutindo de forma negativa nas receitas. O Gráfico 9 elucida 

que houve uma notória queda na produtividade em todos os itens de produção. De maneira 

geral, nesse ciclo, o sistema teve resultado negativo conforme observado nos valores 

mostrados na Tabelas 12.  

 

 Gráfico 9. Receitas do segundo ciclo de produção. 
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Tabela 11. Receitas inerentes ao segundo ciclo de produção 

Variável Quantidade 
Valor 

unitário, R$ 

Receita, 

R$ 

Valor em 

carcaça, 

kg 

Valor, 

% 

Animais para recria 47,25 12,00 567,00 47,25 16,22 

Leite 55,20 1,55 85,56 7,13 2,45 

Animais de descarte 69,50 8,00 556,00 46,33 15,90 

Carcaça 77,50 12,00 930,00 77,50 26,60 

Vísceras 25,96 10,00 259,63 21,64 7,43 

Variação do rebanho 130,80 12,00 1.013,60 84,47 28,99 

Pele, unidade 28,00 3,00 84,00 7,00 2,40 

Receita total (RT)   3.495,79 291,32 100,00 

 

 

Tabela 12. Despesas referentes ao segundo ciclo de produção 

Variável Despesa, R$ 
Valor em carne, 

kg 

Valor, 

% 

Ração para crias no período de 

amamentação 299,42 24,95 9,89 

Ração para reprodutor 304,30 25,36 10,05 

Multimistura 1.392,38 116,03 46,00 

Ração para crias em recria 236,91 19,74 73,83 

Medicamento: vermífugo, vacina, 

outros 140,30 11,69 0,40 

Outras despesas: Energia, 

Combustível etc. 31,89 2,66 4,63 

Mão de obra familiar 622,00 51,83 1,05 

Custo operacional efetivo (COE) 3.027,20 200,43 100,00 

Instalações: investimento 35.000,00 2916,67  

Depreciação, 10 anos – período de 16 

meses 2.333,33 194,44  

Custo operacional total (COT) 5.360,53 394,88  

MB 1.432,49 119,37  

ML -900,85 - 75,07  

Renda média mensal sobre MB 179,06 14,92  
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3.7. CONCLUSÕES 

O sistema de produção misto de caprinos nativos na mesorregião central potiguar 

pode ser viável economicamente a depender da quantidade e distribuição das chuvas ao 

longo do ano. 
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APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. Reprodutor                                                                             2. Matriz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Novilhas de cabra para reposição                                 4. Unidade de manejo de crias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     5. Consumo de multimistura                                                 6. Toalete dos cascos                                                                                                            
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        7. Pré-dipping                                                           8. Uso de papel toalha                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

9. Corte do umbigo                                                  10. Assepsia do coto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ultrassonografia                                                   12. Vermifugação 
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            13. Carcaças embaladas para congelamento e comercialização                                         

 

 

 

14. Fórmulas usadas para cálculo de parâmetros reprodutivo e produtivo. 

 

P =
n° de crias nascidas

n° de fêmeas paridas
 

 

TR =
n° de crias desmamadas

n° de fêmeas expostas
 

 

TS =
n° de crias desmamadas

n° de crias nascidas
 

 

TP =
n° de fêmeas prenhas

n° de fêmeas expostas
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15. Análise bromatológica das rações concentradas e da multimistura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÂMETROS 

COMPOSIÇÃO (%) 

Multimistura Ração de 

reprodutor 

Ração de 

cria 

Umidade 5,79 8,61 8,75 

Matéria Seca 94,21 91,39 91,25 

Matéria Mineral (Cinzas) 50,32 11,70 11,57 

Matéria Orgânica 49,68 88,30 88,43 

Proteína Bruta 33,54 18,63 23,08 

Extrato Etéreo (Gordura) 2,45 3,61 2,74 

Fibra em Detergente Neutro (FDN) 10,57 21,24 26,84 

Fibra em Detergente Ácido (FDA) 8,71 5,28 7,39 

Hemicelulose 1,86 15,96 19,45 

Carboidratos Totais 13,68 66,06 62,61 

Carboidratos Não Fibrosos (CNF) 3,11 44,83 35,78 

Lignina 1,20 0,46 0,33 

Celulose 7,15 4,82 7,05 

Proteína Insolúvel em Detergente Neutro 0,68 1,75 2,32 

Proteína Insolúvel em Detergente Ácido 0,15 0,45 0,64 

Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) 38,38 76,05 74,16 

Energia Digestível (Mcal/kg) 1,68 3,35 3,27 
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16. Análise bromatológica dos alimentos volumosos 

 

 

 

 

PARÂMETROS 

COMPOSIÇÃO (%) 

Feno de 

capim 

elefante 

Feno de 

Leucena 
Silagem de 

milho 

Umidade 8,71 7,82 10,49 

Matéria Seca 91,29 92,18 89,51 

Matéria Mineral (Cinzas) 7,18 4,46 5,89 

Matéria Orgânica 92,82 95,54 94,11 

Proteína Bruta 8,70 13,48 7,83 

Extrato Etéreo (Gordura) 1,66 0,73 1,32 

Fibra em Detergente Neutro (FDN) 66,10 64,53 64,57 

Fibra em Detergente Ácido (FDA) 35,45 42,17 39,85 

Hemicelulose 30,65 22,36 24,72 

Carboidratos Totais 82,46 81,33 84,97 

Carboidratos Não Fibrosos (CNF) 16,36 16,80 20,39 

Lignina 4,94 10,09 5,47 

Celulose 30,50 32,07 34,38 

Proteína Insolúvel em Detergente Neutro 0,52 1,29 1,30 

Proteína Insolúvel em Detergente Ácido 0,28 0,84 0,80 

Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) 56,99 51,41 57,37 

Energia Digestível (Mcal/kg) 2,51 2,27 2,53 


