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CARACTERIZAÇÃO DA CAPRINOCULTURA NAS MICRORREGIÕES DA 

CHAPADA DO APODI E DE ANGICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

Andrade, Juliana Justino de. Caracterização da caprinocultura nas microrregiões da 

Chapada do Apodi e de Angicos do Estado do Rio Grande do Norte. 2013. 101f. 

Dissertação (Mestrado em produção animal: Sistemas de produção). Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Macaíba RN, 2013. 

RESUMO GERAL: Os objetivos desta pesquisa foram caracterizar os sistemas de 

produção de caprinos, identificar os fatores limitantes e formular soluções que 

promovam a melhoria da caprinocultura no Estado do Rio Grande do Norte. Para isso, 

foram aplicados 162 questionários contendo parâmetros produtivos, econômicos e 

sociais. O levantamento foi realizado nas microrregiões de Chapada do Apodi e 

Angicos, essas foram escolhidas, por deterem o maior efetivo e maior densidade de 

caprino. Identificou-se que a maioria dos produtores entrevistados é do sexo masculino, 

está na faixa etária de 31 a 50 anos, cursou apenas o ensino fundamental incompleto, 

participa de afiliações e reside com sua família na propriedade. Suas principais 

preocupações são com a alimentação do rebanho e o roubo de animais. Sua propriedade 

tem em torno de 11 a 100 hectares. A caprinocultura de corte é mais praticada na 

Chapada do Apodi e a de leite na microrregião de Angicos. O sistema de produção mais 

utilizado é o extensivo. Quanto à produção e comercialização dos produtos, nota-se que 

existe uma deficiência na diversidade de produtos e uma necessidade de ampliar o 

mercado consumidor, assim percebe-se que a caprinocultura apresenta grande potencial 

para tornar-se um setor lucrativo da região, porém necessita de políticas que incentivem 

os produtores na adoção de medidas para organizar a cadeia produtiva. 

PALAVRAS CHAVE: Cadeia de produção, caprino, distribuição geográfica, efetivo de 

rebanho, questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Characterization of goat production in the Chapada do Apodi and Angicos micro 

regions of Rio Grande do Norte State 

 

Andrade, Juliana Justino de. Characterization of goat production in the Chapada do 

Apodi and Angicos microregions of Rio Grande do Norte State. 2013. 101f. Master 

Science Degree in Production Animal: Area: production systems. Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), Macaíba RN, 2013. 
 

ABSTRACT: The objectives of this study were to characterize the goat production 

systems and to identify the factors limiting the production chain and develop  solutions  

to improve the goat industry in the Rio Grande do Norte State, Brazil. One hundred and 

sixty two questionnaires were applied to goat farmers looking for productive, economic 

and social information about the utilized systems in the micro regions of Chapada do 

Apodi and Angicos. The majority producers interviewed were male, aging from 31 to 50 

years old, attended elementary school, associated to farm organizations and living with 

his family on farm. Their main concerns are feeding the heard and animal theft. Their 

average farmlands areas range from 11 to 50 hectares. Goat meat is the main production 

in Chapada do Apodi whereas milk is produced by farmers in Angicos micro region. 

The majority of goat production works with an extensive system, with low 

technological inputs. It was detected that the meat and milk production as the marketing 

of goat products is not well conducted. Other point to be improved is to increase the 

meat and dairy goat products to be available for consumers. Goat systems for meat and 

milk production has great to potential for this micro regions, although public policies  

for an organized supply chain is needed. 

 

KEY WORDS: Geographical distribution, goats, livestock population, production 

chain, survey  
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1. INTRODUÇÃO  

A maior parte do rebanho caprino brasileiro concentra-se na região Nordeste. As 

características regionais e a estrutura de agricultura familiar fazem da criação de 

caprinos uma possível alternativa econômica e social em função da produção de leite e 

carne, proteínas de origem animal com qualidade nutricional superior para uma 

população carente de alimentos e renda.  

No entanto, o agronegócio da caprinocultura no Rio Grande do Norte não é bem 

estruturado, falta interação de entidades públicas, privadas e de produtores individuais 

ou associados. Esta interação contribuiria para análise aprofundada dos desafios e 

oportunidades da cadeia de produção e, consequentemente, estabelecer ações dirigidas 

para soluções locais, onde o respeito às peculiaridades ambientais da região é 

prioritário. Desta forma, para que as ações de incentivo a essa atividade gerem 

resultados em benefícios da sociedade são necessários o planejamento, execução e 

avaliação constantes. Este procedimento será possibilitado por estudos que identifiquem 

as microrregiões que se destacam na atividade, os sistemas de produção praticados, as 

dificuldades e deficiências do processo produtivo.  

Com isso, os objetivos desse trabalho foram identificar e caracterizar os sistemas 

de produção usados na caprinocultura no RN, identificar os fatores limitantes da 

produção e procurar formular soluções que possam promover e melhorar a atividade da 

caprinocultura nas microrregiões do RN com potencialidades para atividade. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL 

O rebanho brasileiro de caprinos é composto por cerca de 9.312.784 cabeças, 

com 90,80% concentrado na região Nordeste (IBGE, 2011). O Rio Grande do Norte 

(RN) tem 4,35% do total do rebanho caprino nacional, ou seja, 405.983 caprinos; possui 

ainda o sexto maior rebanho do país e ocupa a terceira colocação na produção de leite 

de cabra, Paraíba e Pernambuco ocupam a primeira e segunda posição, respectivamente 

(IBGE, 2007). 

O rebanho caprino do RN é distribuído por todo o território Estadual, esse de 

acordo com o IBGE, possui quatro mesorregiões, dezenove microrregiões e 167 

municípios.  As mesorregiões são o Leste Potiguar, Agreste Potiguar, Central Potiguar e 

Oeste Potiguar. Litoral Nordeste, Macaíba, Natal e Litoral Sul são as quatro 

microrregiões do Leste Potiguar; enquanto, Baixa Verde, Borborema Potiguar e Agreste 

Potiguar são as três microrregiões pertencentes à mesorregião Agreste Potiguar.  A 

mesorregião Central Potiguar é formada por cinco microrregiões que são Macau, 

Angicos, Serra de Santana, Seridó Ocidental e Seridó Oriental. Completando as 

mesorregiões e sendo aquela com maior número de microrregiões, vem a Oeste Potiguar 

abrangendo as microrregiões de Mossoró, Chapada do Apodi, Médio Oeste, Vale do 

Açu, Serra de São Miguel, Pau dos Ferros e Umarizal. 

 

 Figura 1 – Mapa do Estado do Rio Grande do Norte e suas microrregiões. 



 

¹A referência IBGE (2007) – Censo 2006, foi utilizada, por não existir outra mais atualizada. 
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 Das mesorregiões do RN a Oeste Potiguar é a que possui maior efetivo de 

caprinos com 219.361 animais (IBGE, 2011). Segundo o SEBRAE (2001), nessa 

mesorregião está varias obras de captação e aproveitamento de recursos hídricos, que 

contribuem para um forte impacto na socioeconômica mesorregional e estadual, fato 

que pode explicar o porquê dessa mesorregião ter o maior rebanho caprino do Estado. O 

segundo maior efetivo de rebanho se encontra na Central Potiguar, 117.625; o terceiro 

na Agreste Potiguar, 56.599; e o quarto na Leste Potiguar, 12.398 possuindo pouca 

representatividade no rebanho Estadual. Quando se calcula a densidade de animais por 

área isto é, caprinos/km², a sequencia de efetivo de rebanho se repete com 10,36; 7,44; 

6,04 e 1,92, para as mesorregiões Oeste, Central, Agreste e Leste Potiguar. 

Entre as microrregiões do Estado que possuem maior efetivo de rebanho caprino 

estão a Chapada do Apodi, 77.275 cabeças de caprinos que, de acordo com SEBRAE 

(2001) é conhecida pela tradição na exploração da caprinocultura, Angicos, 57.976; 

Mossoró, 37.039; Pau dos Ferros, 34.086; e Borborema Potiguar, 29.5023. Dentro de 

cada mesorregião as microrregiões que se destacam são: Chapada do Apodi, na Oeste 

Potiguar; Angicos, na Central Potiguar; Borborema Potiguar na Agreste Potiguar; e 

Litoral Nordeste na Leste Potiguar. 

As maiores densidades, caprinos/Km² estão nas microrregiões de Chapada do 

Apodi, 79,51; Angicos, 18,91; Borborema Potiguar, 15,08; Pau dos Ferros, 11,76; e 

Seridó Oriental, 13,40.  

De acordo com o IBGE (2007)¹, o Estado do RN possui 8.812 estabelecimentos 

agropecuários com caprinos. Destes 4.862 estão localizados na mesorregião Oeste 

Potiguar, 2.529 na Central, 1.415 na Agreste e 186 na Leste. Entre as microrregiões as 

que possuem maior número de estabelecimentos agropecuários com caprinos são a 

Chapada do Apodi com 1.588, Angicos com 982, Borborema Potiguar 784, Seridó 

Oriental 715 e Pau dos Ferros 683. Dos 8.812 estabelecimentos agropecuários com 

caprinos no RN, 721 produziram leite de cabra no ano de 2006, estando estes 

localizados: 295 na mesorregião Oeste, 310 na Central, 94 na Agreste, e 22 na Leste. 

Entre as microrregiões as que mais se destacaram foram: Angicos com 243, Chapada do 

Apodi com 110, Mossoró com 58, Borborema Potiguar com 55 e Seridó Oriental com 

53 propriedades produtoras de leite de cabra. 
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 Quanto ao número de propriedades que venderam leite de cabra no ano de 2006 

o RN teve 545 propriedades estando estas localizadas: 206 na mesorregião Oeste, 275 

na Central, 46 na Agreste, e 18 na Leste. Entre as microrregiões as que mais se 

destacaram foram: Angicos com 208, Chapada do Apodi com 100, Seridó Oriental com 

44, Vale do Açu com 41 e Borborema Potiguar com 25, propriedades que venderam 

leite de cabra no ano de 2006. O RN produziu 2.507.682 litros de leite de cabra no ano 

de 2006. Destes 802.296 litros produzidos na mesorregião Oeste, 1.459.995 litros na 

Central, 203.328 litros na Agreste, e 42.063 litros na Leste. Em relação às microrregiões 

as que mais se destacaram foram Angicos com 1.096.290 litros, Vale do Açu com 

278.835 litros, Chapada do Apodi com 266.466 litros, Seridó Oriental com 193.512 

litros e Borborema Potiguar com 131.930 litros de leite produzidos no ano de 2006 

(IBGE, 2007). 

Segundo a Sebrae Agronegócios (2007), em pesquisa direta feita pelo SEBRAE-

RN e COOPAGRO, apontou que cinco usinas beneficiam diariamente 10.467 litros, 

produzidos por 495 caprinocultores em 50 municípios, o que dá uma média diária de 

21,1 litros per capita. Cerca de outros 1.500 litros/dia são convertidos em queijos, 

rapaduras, iogurtes, doces, licores e outros. Essas usinas se localizam nos municípios de 

Angicos, São José do Seridó, Currais Novos, Apodi e Mossoró. O município de 

Angicos se localiza na microrregião de Angicos; São José do Seridó e Currais Novos na 

microrregião Seridó Oriental; que pertencem à mesorregião Central Potiguar. Os 

municípios de Apodi e Mossoró se localizam, respectivamente, nas microrregiões de 

Chapada do Apodi e Mossoró, pertencendo à mesorregião Oeste Potiguar. Assim 

existem três (03) usinas na mesorregião Central Potiguar e duas (02) na Oeste Potiguar. 

Quanto ao número de caprinos abatidos no Estado do RN segundo o IBGE 

(2007), no ano de 2006 foram abatidos 10.686 cabeças. Destes 6.761 na mesorregião 

Oeste Potiguar, 2.626 na Central, 885 na Agreste e 414 na Leste. Em relação às 

microrregiões as que tiveram maior número de caprinos abatidos foram: Chapada do 

Apodi, 2.629, Angicos, 1.284, Pau dos Ferros, 1.215, Vale do Açu, 826 e Seridó 

Oriental, 735. 

Diante do exposto e de acordo com os parâmetros usados, pode-se observar que 

as mesorregiões Oeste e Central Potiguar são as de maior destaque na atividade. Dentre 
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as microrregiões as que mais se destacaram foi: Chapada do Apodi, Angicos, Seridó 

Oriental, Borborema, Pau dos Ferros, Mossoró e Vale do Açu. O que leva a assumir que 

se houver investimento na caprinocultura nessas regiões a atividade pode favorecer o 

crescimento da economia nessas microrregiões. 

2.2. SISTEMAS DE PRODUÇÃO  

O efetivo caprino da região nordeste, cujo percentual do efetivo nacional 

equivale a 90,80%, bem traduz a vocação natural da região para a exploração deste 

pequeno ruminante, diante da sua significativa adaptação às condições de clima, solo, 

vegetação e demais condições edafo-climáticas. A atividade apresenta-se como de 

grande importância econômica para a região, especialmente com a oferta de proteína 

animal às populações, rural e urbana; de pele para a agroindústria e de esterco para os 

crescentes pontos de irrigação. 

 Os sistemas de produção variam de acordo com a região ou estado da criação. 

Segundo Sandoval Jr., et al. (2011), o que diferencia um sistema do outro é a forma de 

exploração dos recursos disponíveis e a intensidade de uso de tecnologia. Desta forma, 

são classificados em: sistema extensivo, semi-intensivo e intensivo. 

O sistema extensivo é o mais simples, rústico e de menor custo. Normalmente 

são criados animais de menor exigência nutricional. São mantidas as pastagens naturais, 

sendo que o rendimento da atividade depende totalmente da fertilidade natural do solo, 

das condições climáticas e da produção sazonal das pastagens. As instalações são 

mínimas, as práticas de manejo sanitário são raramente usadas, a intensidade de adoção 

de tecnologia é baixa, o que reflete em baixos índices reprodutivos, elevada taxa de 

mortalidade e por consequência, menor produtividade. O semi-intensivo tem certo grau 

de adoção de tecnologia, uma vez que envolve a base do sistema extensivo com 

algumas melhorias dos índices produtivos por meio da adoção de algumas ferramentas 

como a suplementação dos animais, práticas de manejo sanitário, dentre outras. E o 

intensivo tem como objetivo a maior produtividade por animal ou maior produção por 

área, por meio do melhor uso de recursos tecnológicos, como cultivo e adubação de 

pastagens, divisão das áreas de pastejo em piquetes, fornecimento de ração balanceada, 

uso da estação de monta, instalações adequadas e práticas preventivas de manejo da 
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promoção da saúde. As ações devem ser bem planejadas, pois os custos de produção são 

superiores aos demais sistemas (SANDOVAL JR. et al. 2011). 

A escolha do sistema é complexa e depende da adequação à realidade de 

determinada propriedade ou região. O mais eficiente será aquele capaz de atender o 

objetivo principal da criação, que deve ser obter um produto de qualidade e a custo 

competitivo que atenda a necessidade do mercado consumidor, possibilitando ganho ao 

produtor, sem afetar negativamente, o meio ambiente.  

 Os atuais sistemas de produção de caprinos são heterogêneos tanto em área 

quanto em uso de tecnologia e apresentam possibilidades de expansão a partir da 

identificação dos pontos de estrangulamento e de possível subuso dos recursos naturais 

existentes.  

 Assim, é necessário o estudo dos sistemas de produção vigentes e dos diversos 

segmentos da cadeia produtiva da caprinocultura para poder identificar os fatores de 

produção limitantes e/ou os obstáculos existentes na atividade, bem como indicar áreas 

carentes de informação e áreas com potencialidade para o desenvolvimento da 

atividade. 

2.3. DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

A cadeia produtiva da caprino-ovinocultura no Estado do Rio Grande do Norte, 

apesar de ser promissora, apresenta problemas em seguimentos específicos e nos fluxos 

financeiros e de produtos. Estes problemas envolvem a maioria das instituições públicas 

e privadas que atuam diretamente na cadeia produtiva. Há também a influência de 

aspectos subjetivos, como a questão cultural, que afetam sobremaneira os seguimentos 

de produção e de consumo (FREITAS et al., 2010). Segundo Holanda Júnior et al. 

(2008), a caprinocultura leiteira é uma das alternativas mais indicadas para a geração de 

emprego e renda no campo, especialmente nos programas de fortalecimento da 

agricultura familiar. Segundo Cordeiro e Cordeiro (2009), em 1999 teve início o sistema 

organizado de aquisição, industrialização e distribuição de leite no RN, com os 

programas institucionais do Governo Estadual que foi seguido por vários outros Estados 

com sucesso, em consequência da mobilização dos produtores através das associações, 

como pelo volume de renda propiciado, dando como resultado imediato melhoria aos 

produtores no campo e a população urbana beneficiada. Holanda Júnior et al. (2006),  



 

² O programa do leite tem como foco dar apoio nutricional às pessoas carentes, com prioridades para 

gestantes, crianças desnutridas e idosos, por meio da distribuição diária de um (01) litro de leite bovino ou 

caprino pasteurizados tipo C, por família, o Programa do Leite no RN é visto, atualmente, como uma 

política pública de Estado, para além dos Governos e se constituiu também um forte mecanismo de apoio 

ao desenvolvimento da bacia leiteira do RN, através da compra pública e abertura de um novo mercado 

para os produtores de leite do Estado. 

 

³ O programa compra direta é desenvolvido pelo Ministério do  Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome e operacionalizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Esse tem o objetivo 

promover a articulação entre a produção da agricultura familiar e a destinação desta produção, visando o 

desenvolvimento da economia local, e o atendimento direto às demandas de suplementação alimentar e 

nutricional dos programas sociais locais. 
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descreveram que a produção de leite de cabra praticada por produtores familiares no 

semiárido tem sua viabilidade centrada nos seguintes aspectos:  

1) Ausência de encargos sociais sobre o uso de mão de obra familiar e baixo custo 

com a gestão da propriedade, por ser pequena e facilmente administrada pelo 

proprietário, que também exerce o papel de trabalhador rural;  

2) Garantia de compra da produção e do preço subsidiado por meio do Programa 

do Leite²;  

3) Baixo custo da terra nua e da pastagem originária da Caatinga;  

4) Baixo custo da infraestrutura hídrica por ser de pequeno porte e por ter se 

beneficiado de apoio governamental. 

 Dentre as áreas carentes de informação na caprinocultura leiteira, destacam-se o 

custo de produção e da mão de obra necessária para a atividade no sistema. O 

conhecimento destas informações poderá auxiliar o estabelecimento de programas de 

fomento a produção de leite de cabra, e consequentemente a geração de alimento, 

emprego e renda para as populações carentes (HOLANDA JÚNIOR et al. 2008). 

 Se tratando da cadeia produtiva de carne de caprinos no RN, Freitas et al. (2010) 

afirmam que o escoamento da produção ocorre basicamente via marchante. Este 

profissional compra os animais diretamente do produtor rural em suas propriedades, 

leva para o abate e revende a carne preponderantemente na feira livre da própria cidade, 

sem que este processo seja supervisionado pela fiscalização da vigilância sanitária. 

Raros são os casos de venda em canais de distribuição como restaurantes e hotéis da 

capital do Estado. Outra opção de escoamento da carne de caprinos e ovinos explorada 

pelos produtores é a venda ao programa compra direta³. 
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 A falta de qualidade e a irregularidade no fornecimento das carnes estão 

diretamente relacionadas à prestação deficiente de assistência técnica, baixo nível de 

disseminação de tecnologia e baixos níveis culturais dos produtores. Estes três fatores 

oneram as relações entre os seguimentos da cadeia produtiva e os canais de distribuição, 

além de funcionarem como catalisadores no aumento da desconfiança entre os 

negociadores. Os clientes não têm como prever de maneira minimamente segura se 

haverá o fornecimento de animais regularmente e na qualidade requisitada, caso 

houvesse o estabelecimento de um contrato de fornecimento com a cadeia. Esta 

impossibilidade de previsão está diretamente relacionada à “racionalidade limitada” 

que, por sua vez, é alimentada pela suscetibilidade a “oportunidades” secundárias por 

parte dos produtores, isto é, venda para atravessadores, manejo inadequado etc. 

(FREITAS et al., 2010). 

 Sendo atividade de importância social e econômica a caprino-ovinocultura 

carece de estudos de dados descritivos e analíticos para o esclarecimento dos diferentes 

processos de produção existentes, avaliação de riscos e impacto das enfermidades 

infecciosas e parasitárias que são fatores limitantes da produção, na comercialização de 

animais e seus produtos, além da questão de doenças que afetam a saúde pública 

(ALVES et al., 2008).  
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3. CAPITULO I: PERFIL DO CAPRINOCULTOR DO RIO GRANDE DO 

NORTE
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Perfil do caprinocultor do Rio Grande do Norte 

RESUMO: Objetivou-se traçar o perfil do produtor de caprino no Rio Grande do Norte 

e, para isso, foram aplicados 162 questionários contendo parâmetros produtivos, 

econômicos e sociais. Do total dos produtores entrevistados a maioria é do sexo 

masculino, faixa etária de 31 a 50 anos, exerce a atividade de 5 a 15 anos, possui ensino 

fundamental incompleto, reside na propriedade, participa de afiliações, pretende 

aumentar seu rebanho, acreditam que os filhos vão continuar a atividade e se preocupa 

principalmente com a alimentação do rebanho e o roubo de animais. A atividade da 

caprinocultura apresenta potencial para tornar-se um setor lucrativo da região, porém 

necessita de políticas que incentivem os produtores na adoção de medidas para 

organizar a cadeia produtiva e incentivar o consumo dos produtos oriundos dessa 

atividade. 
 

PALAVRAS CHAVE: Caprino, efetivo de rebanho, levantamento, questionário 
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Profile of goats farmers of Rio Grande do Norte State 

 

Abstract: The aim of this research was to characterize the profile of meat and milk goat 

farmers in the  Rio Grande do Norte State, Brazil. One hundred and sixty two (162) 

questionnaires were applied to goat farmers looking for productive, economic and social 

information about the utilized systems in the micro regions of Chapada do Apodi and 

Angicos in the Rio Grande do Norte State. The majority of producers interviewed were 

male, aging from 31 to 50 years old, working on this activity for more than 10 years, not 

attended elementary school, were associated to farmers organization, live with family 

on farm, they intend to increase herds sizes and believe that the sons will continue the 

goat production. Their main concerns are feeding the herd and animal theft. The meat 

and milk goat production could be a tool for increase and develop the economy in the 

micro regions studied. However, It require public policies that permit an organized goat 

industry and supply chain. 

 

Keywords: Geographical distribution, goats,livestock population, survey 
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3.1. INTRODUÇÃO  

A caprinocultura é uma atividade que desempenha uma importância social e 

econômica para a população rural e que vem recebendo destaque à sua reestruturação no 

Estado do Rio Grande do Norte. Nas ultimas décadas, ações públicas como a inserção 

do leite de cabra no programa do leite, vem aumentando as possibilidades econômicas 

da atividade, pelas potencialidades que o Estado apresenta em recursos naturais e 

apropriados à atividade e às condições favoráveis de mercado. 

Observa-se no RN, que poucas criações de caprinos são desenvolvidas por 

produtores com visão de integrar-se aos mercados consumidores. A maioria, é formada 

por criatórios, que não potencializam, em seu conjunto, requerimentos e possibilidades, 

que maximizem a eficiência dos agentes econômicos envolvidos e o desenvolvimento 

da cadeia produtiva. Assim a atividade caracteriza-se pelo baixo nível tecnológico e 

produtivo, pelo fato de em muitos casos ser praticada de forma extensiva e quase sem 

nenhuma adoção de tecnologia. Consequentemente, obtendo baixa produtividade e 

reduzida rentabilidade. Neste contexto os principais desafios são de ordem 

organizacional, gerencial, econômica, tecnológica e de qualificação profissional no 

interior das unidades produtivas. Por outro lado à inexistência de dados 

socioeconômicos e de caracterização dos produtores têm se tornado um empecilho para 

o avanço mais significativo de ações governamentais. Daí para se buscar soluções, a 

análise do perfil dos produtores torna-se uma ferramenta para a interpretação da forma 

de organização social dos pecuaristas, buscando o entendimento dos fatores que 

influenciam na atividade e, com isso, propiciando maior segurança e objetividade nas 

tomadas de decisão e direcionamento das ações de fortalecimento a categoria. 

Assim, objetivou-se neste estudo, traçar o perfil dos produtores de caprinos nas 

microrregiões da Chapada do Apodi e Angicos do Estado do Rio Grande do Norte.  
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3.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.2.1. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Esse levantamento foi realizado no Estado do Rio Grande do Norte, nas 

microrregiões da Chapada do Apodi e Angicos. As microrregiões selecionadas foram 

aquelas que possuíram os seguintes índices em destaque: Efetivo do rebanho caprino; 

densidade de caprinos por km²; número de estabelecimentos agropecuários com 

caprinos; quantidade de leite de cabra produzido; localização das usinas beneficiadoras 

de leite e número de caprinos abatidos por microrregião.  

 

Figura 1- Mapa do Rio Grande do Norte com as microrregiões em estudo em destaque.  

A microrregião da Chapada do Apodi, pertencente à mesorregião Oeste 

Potiguar, tem população de 72.447 habitantes (IBGE, 2011) e possui área total de 

4.095,443 km². Os municípios que a compõe são Apodi, Caraúbas, Felipe Guerra e 

Governador Dix Sept Rosado. A microrregião de Angicos pertencente à mesorregião 

Central Potiguar tem população de 51.304 habitantes (IBGE, 2011) e possui área total 

de 4.079,762 km². Os municípios que a compõe são Afonso Bezerra, Angicos, Caiçara 

do Rio dos Ventos, Fernando Pedroza, Jardim de Angicos, Lajes, Pedra Preta e Pedro 

Avelino.  

O tamanho da amostra (n), 162, foi calculado de acordo com o número de 

estabelecimentos agropecuários com caprinos de cada microrregião representando



 

4
O Programa Agentes de Desenvolvimento Regional Sustentável (ADRS) - tem como objetivo geral 

promover o desenvolvimento econômico-social e fortalecer a base produtiva da caprinocultura, 

viabilizando aos produtores da agricultura familiar o acesso à orientação técnica, econômica, social e 

ambiental através da atuação dos  Agentes.  
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6,00% do total de produtores das duas microrregiões (2.499). Sendo que na 

microrregião Chapada do Apodi o n amostral foi 100, e 62 em  Angicos. 

A escolha dos produtores a entrevistar foi realizada a partir de uma listagem com 

1780 caprinocultores das microrregiões estudadas, obtidas em bancos de dados do 

IDIARN, EMATER-RN, Cooperativas de produtores rurais e Agentes de 

desenvolvimento regionais sustentáveis (ADRS)
4
 da Fundação Banco do Brasil. A 

listagem foi unificada, foram excluídos os nomes em duplicidade, depois separadas de 

acordo com as microrregiões. A listagem da microrregião Chapada do Apodi foi 

composta de 937 produtores e em Angicos de 843. Em seguida, foi realizado o sorteio 

para escolha dos entrevistados, usando tabela de números aleatórios de acordo com Ott 

e Mendenhall (1990). O sorteio foi realizado usando os três primeiros dígitos de cada 

coluna da tabela de números aleatórios. Quando surgia algum número não existente na 

listagem ou um número repetido o mesmo não era usado. 

Após o sorteio das propriedades que participariam da pesquisa a distribuição 

entre os municípios das microrregiões de estudo ficou da seguinte forma: na Chapada 

do Apodi 30, 38, 11 e 21 respectivamente, para os municípios de Apodi, Caraúbas, 

Felipe Guerra e Governador Dix Sept Rosado. Em Angicos 21, 13, 3, 13, 3 e 14, nessa 

ordem, para Afonso Bezerra, Angicos, Fernando Pedroza, Lajes, Pedra Preta e Pedro 

Avelino. Nem todos os municípios entraram na pesquisa pelo fato de o sorteio ser 

aleatório e por microrregião. 

3.2.2. ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

O questionário foi elaborado com base em modelos pré-existentes, já usados em 

projetos de pesquisa com finalidades semelhantes e foi dividido nas seguintes partes:  

1) Dados do produtor e de sua família;  

2) Dados da propriedade;  

3) Composição do rebanho;  

4) Características gerais da produção;  

5) Manejo alimentar;  
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6) Manejo sanitário; 

7) Manejo reprodutivo 

8) Manejo de crias;  

9) Produção de leite;  

10) Comercialização do leite;  

11) Produção de carne;  

12) Comercialização de carne;  

13) Comercialização da pele;  

14) Comercialização do esterco;  

15) Escrituração zootécnica;  

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

17) Aspectos econômicos e administrativos da empresa rural;  

18) Avaliação do produtor com a caprinocultura; 

19) Considerações do entrevistado. 

As perguntas do questionário são em sua maior parte com respostas objetivas, de 

múltipla escolha ou sim/não, para facilita a tabulação dos dados, realização da entrevista 

e homogeneidade de respostas. 

3.2.3. APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

A aplicação do questionário foi realizada pelo pesquisador e por um colaborador 

em cada município visitado, que receberam um breve treinamento de como deveriam 

realiza-lo garantindo a fidelidade dos dados quanto às respostas dos produtores. 

Os questionários foram aplicados com os produtores em visitas às suas 

propriedades. Em situações em que o produtor sorteado precisou ser substituído ficou 

definido “a priori” o procedimento que se realizaria. Assim foram determinadas as 

seguintes condições: 

1) Nas situações em que o produtor sorteado não aceitou participar da pesquisa, 

ficou definido, que o questionário seria aplicado na propriedade localizado a 

frente e a direita da qual houve recusa do produtor em participar do estudo; 

2) Naquelas em que o produtor não fosse localizado, se aplicava o questionário 

a outro na mesma comunidade; 

3) Se falecido e a família ainda criasse caprinos, a pesquisa era realizada com 



 

30 
 

um membro do núcleo familiar. Se não se aplicava o questionário com o 

produtor abaixo dele na listagem; 

4)  Se o produtor não criasse caprino há mais de um ano e fosse identificado 

antes de ir ao campo, era substituído pelo próximo da lista, se identificado 

apenas no campo, pelo próximo à frente e à direita. 

 

3.2.4. PONTOS DE LOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES 

 Durante a visita a unidade produtiva realizou-se a marcação da localização das 

propriedades através de um aparelho de GPS modelo Garmin eTrex Legend
®
. Se no 

momento da visita o proprietário ou responsável não estivesse presente, o ponto era 

marcado e o questionário aplicado posteriormente. 

A marcação dos pontos de localização possibilitou a geração de um mapa 

temático com a localidade de todas as propriedades onde foi realizada a pesquisa. Para a 

criação do mapa foi usado o software  TerraView
®
 e o Google earth

®
, que permitiram 

visualizar dados geográficos que se encontram em um banco de dados. 

Figura 2- Mapa do Estado com os pontos de localização das propriedades visitadas. 

3.2.5. TABULAÇÃO DOS DADOS 

Após a aplicação dos questionários foi criado um banco de dados usando o 

Microsoft Access
®
, onde todas as informações coletadas foram organizadas em função 

da microrregião, município e da identificação da unidade produtiva. Isto permitiu 
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minimizar a ocorrência de erros de transcrição/tabulação dos dados e facilitou a geração 

de tabelas para as análises estatísticas. 

3.2.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Usou-se a estatística descritiva, percentuais gerando gráficos e figuras com o 

auxílio do aplicativo Microsoft Office Excel
®
, a fim de  montar o perfil do produtor de 

caprinos do Rio Grande do Norte.  

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 observa-se que a maioria dos produtores é do sexo masculino, 

90,74% e está na faixa etária de 31 a 50 anos, 44,44%; também se observa que, 38,27% 

tem de 51 a 70 anos o que mostra que o caprinocultor está com a idade mais elevada 

esse fato, possivelmente está aliada à pequena entrada de pessoas jovens na atividade, 

quer por sucessão familiar, quer por empreendedorismo. Holanda Júnior e Campos 

(2003) relataram que a idade do produtor pode influir na administração da propriedade, 

baseando-se na diferença das expectativas entre os jovens e os mais velhos. Esses 

autores afirmam que os jovens são mais inovadores. Todavia, não se deve desprezar a 

experiência adquirida com a idade, que Moura et al. (2000) julgaram primordial ao 

estudarem a assistência técnica e a extensão rural no Ceará.   

Além da idade do produtor, o tempo na atividade é outra característica que pode 

“refletir sua tradição e o seu crescimento” (FARIA et al., 2004). Nesse estudo 

constatou-se que a maioria dos produtores está exercendo a atividade de cinco (5) a 15 

anos.  

Quanto à escolaridade do produtor, Tabela 1, observa-se que a maioria possui o 

ensino fundamental incompleto. Enquanto, o ensino superior representa apenas 6,18% 

do total de entrevistados. O baixo grau de escolaridade pode ser considerado um dos 

principais entraves na adoção de tecnologias e entendimento dos processos 

agropecuários.  

A maioria dos produtores participa de afiliações, seja associações, cooperativas 

ou sindicatos, visão que mostra que a cooperação inter produtores está sendo usada. 

Mas observa-se que essa participação está muitas vezes relacionada com a facilitação 



 

5 
O Segundo o INCRA (2012), o assentamento é o retrato físico da Reforma Agrária. Ele nasce 

quando o INCRA, após receber a terra legalmente, transfere-a para trabalhadores rurais sem terra a fim de 

que a cultivem e promovam seu desenvolvimento econômico.  

6 
O Crédito Fundiário é um programa coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) por meio da Secretaria de Reordenamento Agrário (SRA). Instituído como Programa Nacional de 

Crédito Fundiário (PNCF), oferece condições para que os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca 

terra possam comprar imóvel rural por meio de financiamento. O recurso também é usado para 

investimentos em infraestrutura, necessários à produção e à assistência técnica e extensão rural (IDAF, 

2012).  
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em adquirir a aposentadoria como trabalhador rural e empréstimos para custeio e 

investimento na propriedade rural. 

Outro ponto de interesse e de importância é que 69,75% dos entrevistados não 

exercem outras atividades fora da propriedade. Ou seja, a principal fonte de renda é a 

unidade produtiva. O que levanta a necessidade de acompanhamento dos responsáveis 

pela fomentação das políticas públicas para a região, pois isso mostra que a 

caprinocultura exerce forte ação na permanência das famílias na zona rural dessas 

microrregiões. 

De modo geral, o produtor reside com sua família na propriedade, 82,10%; com 

o número de pessoas variando de 1 a 4, 58,03%; sendo que destas, duas pessoas em 

média trabalham na propriedade, 72,84%, sendo esses seus filhos e esposa. Esta 

situação é de importância em economia baseada na Agricultura Familiar, uma vez que, a 

residência de membros familiares no ambiente de trabalho contribui para o 

desenvolvimento da atividade, maior tempo dedicado à atividade, identificação e 

solução de problemas e, consequentemente melhor gestão (HOLANDA JÚNIOR e 

CAMPOS, 2003).  

No que diz respeito à condição legal de propriedade da terra do produtor, Tabela 

1, a maioria é proprietário, seguido por assentados do INCRA
5 

e assentados via Credito 

Fundiário
6
.  

 



 

7
Chiqueiro de piso de terra batida é a denominação dada à instalação rústica cuja finalidade é reunir os 

animais durante a noite. Em geral, esse tipo de instalação não possui divisões internas e pode ou não 

conter cochos (ALENCAR et al., 2010). 
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Tabela 1 - Dados referentes as características do produtor e sua família. 

Variáveis  Informações 

Número de 

entrevistados do total 

de 162 

Porcentual 

(%) 

Sexo 
Masculino 147 90,74 

Feminino 15 9,26 

Faixa etária 

(ano) 

21 a 30  17 10,49 

31 a 50 72 44,44 

51 a 70 62 38,27 

71 a 90 11 6,79 

Experiência na 

atividade (ano) 

1 a 5 23 14,20 

5 a 15 81 50,00 

16 a 30 37 22,22 

31 a 50 17 10,49 

51 a 80 5 3,09 

Grau de 

instrução 

Analfabeto 23 14,20 

Ensino fundamental incompleto 83 51,23 

Ensino fundamental completo 12 7,41 

Ensino médio incompleto 6 3,70 

Ensino médio completo 28 17,28 

Ensino superior incompleto 2 1,23 

Ensino superior completo 8 4.94 

Condição legal 

do produtor 

Proprietário 93 57,41 

Posseiro 2 1,23 

Meeiro 2 1,23 

Arrendatário 7 4,32 

Assentamento do INCRA 33 20,37 

Assentamento do Crédito fundiário  21 12,96 

Parceiro 4 2,47 

Participação em 

afiliações 

Não 18 11,11 

Um tipo de afiliação 71 43,83 

Mais de um tipo de afiliação 73 45,06 

 

Na avaliação geral das microrregiões a principal atividade da propriedade foi a 

caprinocultura de corte, Figura 3, sendo que, na microrregião de Angicos, a 

caprinocultura de leite se mostrou mais representativa.  A maioria das propriedades 

visitadas dispunha de chiqueiro de piso de terra batida
7
, 52,47%; apriscos, 43,83%; e 

apenas, 3,70% não possuíam abrigo para os animais. A finalidade desses abrigos era 

somente reunir e abrigar os animais no final do dia, onde geralmente se oferecia água, e 

na época seca, suplementação alimentar.   
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Figura 3 - Análise da principal atividade econômica das propriedades nas microrregiões Chapada do 

Apodi e Angicos. 

Nas figuras 4 e 5 encontram-se, respectivamente, dados referentes a fonte  e 

qualidade da água usada pelos produtores. A água para abastecimento da produção é 

principalmente proveniente de poços, açudes e cisternas. A água não é tratada e sofre 

influência das épocas de seca, reduzindo os volumes ofertados ou até secando. Assim, 

na maioria das propriedades, a água usada para o consumo do produtor e de sua família, 

é proveniente do abastecimento de carros pipas e da compra de água mineral.  

 

Figura 4 - Análise da principal fonte de água das propriedades dos entrevistados nas microrregiões 

Chapada do Apodi e Angicos. 
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Figura 5 - Análise da qualidade da água nas microrregiões Chapada do Apodi e Angicos. 

 De acordo com o Figura 6 registra-se  que são poucos os produtores que 

produzem reserva alimentar, isto é silagem e feno. E quando produzem optam pela 

silagem. O fato da produção de reserva alimentar não ser corriqueira entre os produtores 

de caprinos preocupa, pois, em uma região como o Estado do RN onde a seca é um 

evento anual, essa prática ajudaria muito a manter a produção durante o período de 

estiagem. Essa medida ajudaria também a diminuir os custos com alimentação, pois 

esses produtores recorrem a compra de suplementos alimentares como o milho. 

 

Figura 6 - Análise da produção de silagem e feno nas microrregiões Chapada do Apodi e Angicos. 

Observa-se no Figura 7 que apenas cerca de 20,00% dos produtores realizam 

algum tipo de anotação, sendo esta de forma precária constando apenas de dados a cerca 

de produção de leite e datas de nascimento e vermifugação. Aqueles que não registram 

os dados argumentam que não o fazem por falta de hábito, 54,33%; por não ter tempo, 

22,05%; não acham importante, 18,90%; e por falta de um modelo, 4,72%.  
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Figura 7 - Análise do registro de dados zootécnicos nas microrregiões Chapada do Apodi e Angicos. 

Observa-se na Figura 8, que em média 54,00% dos produtores recebem visitas 

de assistência técnica, sendo em sua grande parte de origem pública, realizada por 

Médicos Veterinários, Zootecnistas e ADRS, oriundo de instituições como EMATER, 

Secretária de Agricultura do Município e SEBRAE. A presença da assistência técnica é 

evidenciada na Figura 9, onde se observa que as principais fontes de informação sobre a 

caprinocultura são os técnicos de assistência técnica, privada e publica.  A presença de 

assistência técnica é um ponto positivo em qualquer cenário produtivo, principalmente 

em pequenas propriedades, onde geralmente existe uma grande lacuna a ser preenchida 

com informações, tecnologias adequadas e melhorias na produtividade.  A Figura 10 

evidencia que a principal preocupação do produtor é a sanidade animal. 

 

Figura 8 - Análise do acompanhamento de técnico na propriedade nas microrregiões Chapada do Apodi e 

Angicos. 
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 Figura 9 - Análise da principal fonte de informação nas microrregiões Chapada do Apodi e Angicos. 

 

Figura 10 - Análise da informação que o produtor tem mais carência nas microrregiões Chapada do Apodi 

e Angicos. 

Como evidenciado na Figura 11, quanto ao planejamento para o futuro da 
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em geral, funcionarem como uma reserva de valor para os pequenos produtores assim se 
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Quanto à sucessão, 68,52% dos produtores acreditam que os seus filhos 

permanecerão na atividade. Mas pode-se observar, de acordo com a idade média do 

produtor que essa só ocorre quando o patriarca falece ou já está sem condições de 

administrar a propriedade.   

 

Figura 11 - Análise do planejamento para o futuro da propriedade nas microrregiões Chapada do Apodi e 

Angicos. 

Quanto às preocupações do caprinocultor, Figura 12, as duas mais importantes 

foram à alimentação do rebanho, 55,56% e o roubo de animais, 17,90%. Além destas, 

outras dizem respeito à falta de água, o atraso no pagamento do leite de cabra pelo 

Governo do Estado, a falta de mercado para o leite de cabra e o ataque de predadores. 

Vale ressaltar que a pesquisa foi realizada em ano de seca, e era comum escutar como 

resposta para principal preocupação “agora é alimentação!” Isto pode explicar o fato de 

a falta de alimento ter se apresentado como primeira preocupação. E o fato de o roubo 

aparecer em segundo lugar evidencia a necessidade de políticas públicas para que o 

produtor rural tenha segurança para manter sua atividade, pois vários produtores estão 

diminuindo e até deixando a caprinocultura por causa da frequência e intensidade dos 

assaltos. 
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Figura 12 - Análise das principais preocupações da produção nas microrregiões Chapada do Apodi e 

Angicos. 

3.4. CONCLUSÕES 

O produtor de caprinos do RN está com idade avançada, tem certa experiência 

com a exploração de caprinos, possui ensino fundamental incompleto e organiza-se 

através de associações, cooperativas e sindicatos.  

Esse produtor tem com principal fonte de renda a propriedade onde reside com 

sua família, o que mostra a importância da caprinocultura para a agricultura familiar. 

A atividade necessita de políticas públicas que tenham como foco, 

particularmente, o econômico e o social. 

A alimentação dos animais é o item de maior preocupação dos caprinocultores 

nas duas microrregiões, apesar dos produtores não produzirem reserva alimentar na 

forma de silagem e feno e quando a realizam produzem mais a silagem. O incentivo a 

esse modo de reserva alimentar pode fazer com que a produção da mesma aumente. 

Dos produtores entrevistados, 43.83% pretendem aumentar o rebanho, 

significando que a atividade apresenta potencial para se tornar lucrativa e contribuir a 

economia do Rio Grande do Norte.    
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A cadeia produtiva da caprinocultura é desorganizada e exige investimentos em 

todos os seus segmentos, particularmente na organização e gestão. 
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4. CAPITULO II: CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE 

CAPRINOS NAS MICRORREGIÕES DA CHAPADA DO APODI E DE 

ANGICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
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Caracterização de sistemas de produção de caprinos nas microrregiões da 

Chapada do Apodi e de Angicos do Estado do Rio Grande do Norte 

RESUMO: O objetivo deste foi identificar e caracterizar os sistemas de produção 

usados na caprinocultura, identificar os fatores limitantes da cadeia produtiva e formular 

soluções que possam promover e melhorar a atividade nas microrregiões estudadas. 

Para esse fim, foram aplicados 162 questionários contendo parâmetros produtivos, 

econômicos e sociais. O levantamento foi realizado nas microrregiões de Chapada do 

Apodi e Angicos, essas foram escolhidas, por deterem o maior efetivo de rebanho 

caprino e maior densidade de animais. Através de analise de componentes principais 

foram selecionadas as características a serem analisadas através da frequência dos dados 

por microrregião estudada. Em geral a propriedade tem em torno de 11 a 100 hectares. 

Quanto a atividade desenvolvida na Chapada do Apodi, a caprinocultura de corte é mais 

evidenciada e na de Angicos é a caprinocultura de leite, o sistema utilizado nas duas é o 

extensivo. O manejo alimentar deficiente caracterizara-se como fator limitante ao 

desenvolvimento da atividade. Quanto à produção e comercialização dos produtos de 

origem caprina, nota-se que existe uma deficiência na diversidade de produtos, na 

distribuição e uma necessidade de ampliar o mercado consumidor, assim deve ser 

intensificada a capacitação técnica de maneira que a produção e a comercialização 

tornem-se mais racionais. 

PALAVRAS-CHAVES: Caprino, comercialização, efetivo de rebanho, produção, 

questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
44 

Characterization of goat production systems in the Chapada do Apodi and Angicos 

regions of Rio Grande do Norte State, Brazil 

 

ABSTRACT: The objective of this research was to characterize the production goat 

systems and to identify the factors limiting the production chain and develop  solutions  

to improve the goat industry in the micro regions of Chapada do Apodi and Angicos of 

the Rio Grande do Norte (RN) State, Brazil. One hundred and sixty two questionnaires 

were applied looking for productive, economic and social information about the utilized 

in goat production systems in the RN State. These micro regions were chosen because 

they have the highest population and density of goats in the RN State. The statistics 

used was principal component analysis. It permitted identify that the most common 

characteristics of farm by micro region studied,  Chapada do Apodi and Angicos. The 

farm area for both ranges from 11 to 50 hectares and the majority of goat production 

works with an extensive system and low technological inputs. Another coincidence 

existing for both micro regions is that main concerns about feeding heard and animal 

theft. On the other hand, the objectives of production are different, in the Chapada do 

Apodi the goat meat production is majority and in Angicos is the milk production. It 

was detected that the meat and milk production as the marketing of goat products is not 

well conducted. Other point to be improved is to increase the meat and dairy goat 

products to be available for consumers. Goat systems for meat and milk production has 

great to potential for this micro regions, although public policies  for an organized 

supply chain is needed. 

KEY WORDS: Commercialization, goats, production, sheep effective, survey 
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4.1. INTRODUÇÃO 

O rebanho caprino brasileiro está localizado, em sua maior parte, na região 

Nordeste seguida pela Sudeste do país. Pelo tamanho do rebanho existente e potencial 

de exploração do Nordeste brasileiro, este apresenta ainda um pequeno aproveitamento 

de seu potencial de produção de produtos de origem caprina. Isto remonta a necessidade 

de mais programas e incentivos para se alcançar um grande desenvolvimento do setor.   

Segundo Almeida e Nobre (2010), o Rio Grande do Norte se destaca como um 

dos Estados nordestinos, que possui grande potencial para o desenvolvimento da 

caprino-ovinocultura em função das condições ambientais. Mas observa-se que a 

maioria dos produtores são pequenos produtores  e não potencializam, em seu conjunto, 

requerimentos e possibilidades, que maximizem a eficiência dos agentes econômicos 

envolvidos. Assim essa atividade caracteriza-se pelo baixo nível tecnológico e 

produtivo, pelo fato de em muitos casos ser praticada de forma empírica e extensiva, 

adotando baixos níveis de tecnologia e, consequentemente, trazendo baixa 

produtividade e reduzida rentabilidade.  

Diante disso as propriedades que desenvolvem a caprinocultura, precisam de 

uma base comparativa que respeite as suas características, assim como às peculiaridades 

da região e do momento em que está inserida. Portanto, torna-se importante a 

caracterização dos produtores de caprinos e da região em estudo, assim como, buscar a 

identificação das principais variáveis relacionadas ao sistema produtivo adotado, 

podendo assim, estabelecer possíveis tendências. 

Nesse contexto o objetivo desse trabalho foi identificar e caracterizar os sistemas 

de produção usados na caprinocultura no RN, identificar os fatores limitantes do 

desenvolvimento da atividade e procurar formular soluções que possam promover e 

melhorar a atividade nas microrregiões estudadas. 

4.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.2.1. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Esse levantamento foi realizado no Estado do Rio Grande do Norte, nas 

microrregiões da Chapada do Apodi e Angicos. As microrregiões selecionadas foram 

aquelas que possuíram os seguintes índices em destaque: Efetivo do rebanho caprino; 
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densidade de caprinos por km²; número de estabelecimentos agropecuários com 

caprinos; quantidade de leite de cabra produzido; localização das usinas beneficiadoras 

de leite e número de caprinos abatidos por microrregião.  

 

Figura 1- Mapa do Rio Grande do Norte com as microrregiões em estudo em destaque.  

A microrregião da Chapada do Apodi, pertencente à mesorregião Oeste 

Potiguar, tem população de 72.447 habitantes (IBGE, 2011) e possui área total de 

4.095,443 km². Os municípios que a compõe são Apodi, Caraúbas, Felipe Guerra e 

Governador Dix Sept Rosado. A microrregião de Angicos pertencente à mesorregião 

Central Potiguar tem população de 51.304 habitantes (IBGE, 2011) e possui área total 

de 4.079,762 km². Os municípios que a compõe são Afonso Bezerra, Angicos, Caiçara 

do Rio dos Ventos, Fernando Pedroza, Jardim de Angicos, Lajes, Pedra Preta e Pedro 

Avelino.  

O tamanho da amostra (n), 162, foi calculado de acordo com o número de 

estabelecimentos agropecuários com caprinos de cada microrregião representando 

6,00% do total de produtores das duas microrregiões (2.499). Sendo que na 

microrregião da Chapada do Apodi o n amostral foi 100, e na de Angicos 62. 



 

4
O Programa Agentes de Desenvolvimento Regional Sustentável (ADRS) - tem como objetivo geral 

promover o desenvolvimento econômico-social e fortalecer a base produtiva da caprinocultura, 

viabilizando aos produtores da agricultura familiar o acesso à orientação técnica, econômica, social e 

ambiental através da atuação dos  Agentes.  
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A escolha dos produtores a entrevistar foi realizada a partir de uma listagem com 

1780 caprinocultores das microrregiões estudadas, obtidas em bancos de dados do 

IDIARN, EMATER-RN, Cooperativas de produtores rurais e Agentes de 

desenvolvimento regionais sustentáveis - Fundação Banco do Brasil (ADRS)
4
. A 

listagem foi unificada, foram excluídos os nomes em duplicidade, depois separadas de 

acordo com as microrregiões. A listagem da microrregião da Chapada do Apodi foi 

composta de 937 produtores e a de Angicos de 843. Em seguida, foi realizado o sorteio 

para escolha dos entrevistados, usando tabela de números aleatórios de acordo com Ott 

e Mendenhall (1990). O sorteio foi realizado usando os três primeiros dígitos de cada 

coluna da tabela de números aleatórios. Quando surgia algum número não existente na 

listagem ou um número repetido o mesmo não era usado. 

Após o sorteio das propriedades que participariam da pesquisa a distribuição 

entre os municípios das microrregiões de estudo ficou da seguinte forma: na Chapada 

do Apodi 30, 38, 11 e 21 respectivamente, para os municípios de Apodi, Caraúbas, 

Felipe Guerra e Governador Dix Sept Rosado. Em Angicos 21, 13, 3, 13, 3 e 14, nessa 

ordem, para Afonso Bezerra, Angicos, Fernando Pedroza, Lajes, Pedra Preta e Pedro 

Avelino. Nem todos os municípios entraram na pesquisa pelo fato de o sorteio ser 

aleatório e por microrregião. 

4.2.2. ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

O questionário foi elaborado com base em modelos pré-existentes, já usados em 

projetos de pesquisa com finalidades semelhantes e foi dividido nas seguintes partes:  

01) Dados do produtor e de sua família;  

02) Dados da propriedade;  

03) Composição do rebanho;  

04) Características gerais da produção;  

05) Manejo alimentar;  
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06) Manejo sanitário,  

07) Manejo reprodutivo 

08) Manejo de crias;  

09) Produção de leite;  

10) Comercialização do leite;  

11) Produção de carne;  

12) Comercialização de carne;  

13) Comercialização da pele;  

14) Comercialização do esterco;  

15) Escrituração zootécnica;  

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

17) Aspectos econômicos e administrativos da empresa rural;  

18) Avaliação do produtor com a caprinocultura; 

19) Considerações do entrevistado. 

As perguntas do questionário são em sua maior parte com respostas objetivas, de 

múltipla escolha ou sim/não, para facilita a tabulação dos dados, realização da entrevista 

e homogeneidade de respostas. 

4.2.3. APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

A aplicação do questionário foi realizada pelo pesquisador e por um colaborador 

em cada município visitado, que receberam um breve treinamento de como deveriam 

realiza-lo garantindo a fidelidade dos dados quanto às respostas dos produtores. 

Os questionários foram aplicados com os produtores em visitas às suas 

propriedades. Em situações em que o produtor sorteado precisou ser substituído ficou 

definido “a priori” o procedimento que se realizaria. Assim foram determinadas as 

seguintes condições: 

01) Nas situações em que o produtor sorteado não aceitou participar da pesquisa, 

ficou definido, que o questionário seria aplicado na propriedade localizado a 

frente e a direita da qual houve recusa do produtor em participar do estudo; 

02) Naquelas em que o produtor não fosse localizado, se aplicava o questionário 

a outro na mesma comunidade; 

03) Se falecido e a família ainda criasse caprinos, a pesquisa era realizada com 
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um membro do núcleo familiar. Se não se aplicava o questionário com o 

produtor abaixo dele na listagem; 

04)  Se o produtor não criasse caprino há mais de um ano e fosse identificado 

antes de ir ao campo, era substituído pelo próximo da lista, se identificado 

apenas no campo, pelo próximo à frente e à direita. 

 

4.2.4. PONTOS DE LOCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES 

 Durante a visita a unidade produtiva realizou-se a marcação da localização das 

propriedades através de um aparelho de GPS modelo Garmin eTrex Legend
®
. Se no 

momento da visita o proprietário ou responsável não estivesse presente, o ponto era 

marcado e o questionário aplicado posteriormente. 

A marcação dos pontos de localização possibilitou a geração de um mapa 

temático com a localidade de todas as propriedades onde foi realizada a pesquisa. Para a 

criação do mapa foi usado o software  TerraView
®
 e o Google earth

®
, que permitiram 

visualizar dados geográficos que se encontram em um banco de dados. 

Figura 2- Mapa do Estado com os pontos de localização das propriedades visitadas. 

4.2.5. TABULAÇÃO DOS DADOS 

 

Após a aplicação dos questionários foi criado um banco de dados usando o 

Microsoft Access
®
, onde todas as informações coletadas foram organizadas em função 

da microrregião, município e da identificação da unidade produtiva. Isto permitiu 
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minimizar a ocorrência de erros de transcrição/tabulação dos dados e facilitou a geração 

de tabelas para as análises estatísticas. 

4.2.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Com foco no objetivo desse trabalho usou-se a estatística multivariada de dados, 

especificamente a Análise de Componentes Principais (ACP). CARRER (2000) afirma 

que a análise multivariada possui grande potencial para elucidação de problemas 

semelhantes aos investigados, isto é: produzir o diagnóstico do estádio atual de um setor 

produtivo, neste caso a caprinocultura e determinar as diferenças que afetam o 

desempenho sócio produtivo do setor. 

A ACP consiste em identificar um número relativamente pequeno de fatores que 

podem ser usados para representar relações entre um conjunto de variáveis inter-

relacionadas. Assim essa técnica se relaciona com a explicação da estrutura de 

covariância por meio de poucas combinações lineares das variáveis originais em estudo.  

Num conjunto de variáveis, nem todas tem quantidade de informações relevante, 

podendo-se por meio dessa técnica selecionar aquelas que mais apresentam relevância. 

Diante disso, após a tabulação dos dados, a ACP foi aplicada nas partes do 

questionário analisadas para caracterizar o sistema de produção de caprinos para reduzir 

o número de variáveis a um conjunto menor de fatores independentes, de tal forma, que 

esses fatores pudessem explicar de forma simples e reduzida cada parte do questionário.  

Então, foram usados os primeiros componentes principais até esses explicarem 

pelo menos 90,00% do conjunto de variáveis, sendo usada a quantidade de componentes 

principais necessárias para isso. Assim analisaram-se as variáveis que tiveram 

coeficiente de correlação acima de ±0.6 com os componentes principais, por meio da 

frequência desses dados por microrregião estudada. 

As variáveis que foram constantes, ou seja, aquelas que foram iguais à zero para 

todos os produtores não entraram na análise. 

 

 

 

 

 

 



 

8
De acordo com a Lei 11.326/2006 agricultor familiar é aquele que desenvolve atividades rurais em área 

de até quatro módulos fiscais. Este segundo o INCRA é a unidade de medida expressa em hectares, 

determinada para cada município, considerando o tipo de exploração predominante neste, renda obtida 

com a exploração predominante e outras explorações existentes no município que, embora não 

predominantes, sejam significativas em função da renda ou da área usada.  Segundo as Instruções 

especiais do INCRA, Nº 20, de 28 de maio de 1980 e Nº37, de 26 de agosto de 1997, o modulo fiscal dos 

municípios onde se realizaram a pesquisa, varia de 50 a 60 hectares.  
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4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Aplicou-se a ACP em cada parte do questionário em estudo e assim do total de 

309 variáveis, 93 foram selecionadas e as tabelas dos coeficientes de correlação de todas 

as partes do questionário se encontram no Anexo 4.  

Na Tabela 1, constam as variáveis referentes as características da propriedade. 

Verifica-se que o tamanho desta foi bastante variável, mas em geral, a maior parte dos 

produtores possuem de 11 a 100 hectares.  Sabe-se que o tamanho das propriedades 

representa um fator importante quanto à decisão do que e como explorar, além de ser 

um limitante que precisa ser adequadamente estudado, sobretudo no que tange a 

peculiar zona semiárida nordestina (COSTA et al., 2008). Além disso, o tamanho da 

propriedade/área produtiva é usado como mecanismo garantidor de crédito e, algumas 

vezes, de hipoteca em financiamentos bancários. 

Considerando-se o tamanho médio das propriedades participantes desse estudo 

pode-se afirmar que isto reforça a importância da caprinocultura, para a agricultura 

familiar
8
 nas duas microrregiões estudada. A inserção da caprinocultura leiteira nos 

sistemas de produção do agricultor familiar possibilita às famílias um fluxo de recursos 

mais regular do que só com caprinos de corte, já que o leite é um produto disponível 

para a venda todos os dias. 
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Tabela 1 - Frequências das variáveis selecionadas pela análise de componentes 

principais, para dados do produtor e da propriedade. 

Variáveis Informações 

Microrregiões 

Apodi Angicos 

Quantidade  % Quantidade % 

Tamanho da propriedade 

(hectares) 

1 a 10 9 9,00 9 14,52 

11 a 30 45 45,00 12 19,35 

31 a 50  16 16,00 11 16,13 

51 a 100 14 14,00 11 16,13 

101 a 500 12 12,00 14 22,58 

501 a 1000  2 2,00 3 4,84 

1001 a 3000 2 2,00 3 4,84 

  0  19 19,00 11 17,74 

Área utilizada para a 

caprinocultura (hectares) 

1 a 10  23 23,00 5 8,07 

11 a 100 50 50,00 35 56,45 

100 a 100  7 7,00 11 17,74 

1001 a 2000 1 1,00 0 0,00 

Área coletiva utilizada 

para a caprinocultura 

(hectares) 

0  84 84,00 52 83,87 

10 a 100 1 1,00 0 0,00 

101 a 500  3 3,00 9 14,52 

500 a 1000 12 12,00 1 1,61 

Área de pastagem nativa 

(hectares) 

0  19 19,00 11 17,74 

1 a 10  33 33,00 5 8,07 

11 a 100 42 42,00 37 59,67 

101 a 600  6 6,00 9 14,52 

Área coletiva de pastagem 

nativa (hectares) 

0  84 84,00 52 83,87 

50 a 500  9 9,00 9 14,52 

500 a 1000 7 7,00 1 1,61 

Área de reserva de mata 

nativa (hectares) 

0  12 12,00 9 14,52 

Não sabe informar o tamanho 20 20,00 8 12,90 

1 a 10  26 26,00 16 25,81 

11 a 100 28 28,00 21 33,87 

100 a 100 14 14,00 8 12,90 

Ainda na Tabela 1, a variável área coletiva, corresponde aos produtores 

provenientes de assentamento sejam do INCRA ou do Credito Fundiário, pois nesses 

assentamentos geralmente cada assentado tem sua área individual e existe uma área 

maior de uso comum onde eles podem deixar o animal pastando ou fazer alguma 

plantação em comum com os outros assentados.  

Observa-se que em torno 12,00% e 14,52%, dos produtores das microrregiões da 

Chapada do Apodi e Angicos, respectivamente, não possuem área de reserva de mata 

nativa e 20,00% e 12,90%, não sabem informar o tamanho da mesma, o que pode 

evidenciar que boa parte dos produtores não dá a devida importância a essa prática. 
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A Tabela 2 contém as variáveis para origem do rebanho. Cerca de 60,00% dos 

produtores entrevistados na Chapada do Apodi, têm como segunda opção de compra de 

animais, a aquisição a partir de rebanhos vizinhos ou conhecidos. Enquanto em Angicos 

46,77% dos produtores faz isso em feiras livres, o que mostra perfis diferentes dos 

produtores dessas microrregiões quanto à aquisição de animais. 

Tabela 2 - Frequências das variáveis selecionadas pela análise de componentes 

principais, para origem do rebanho. 

Variáveis 
Informações 

Microrregiões 

Apodi Angicos 

Quantidade  % Quantidade % 

De onde vêm os 

animais do rebanho 

(2ª opção) 

Não tem 2ª opção 26 26,00 9 14,52 

Compra  animais de exposição 6 6,00 0 0,00 

Adquire de outros rebanhos 

conhecidos/vizinhos 
60 60,00 2 3,23 

Adquire animais em feiras livres 5 5,00 29 46,77 

Do próprio rebanho 3 3,00 22 35,48 

De onde vêm os 

animais do rebanho 

(3ª opção) 

Não tem 3ª opção 73 73,00 22 35,48 

Compra  animais de exposição 1 1,00 0 0,00 

Adquire de outros rebanhos 

conhecidos/vizinhos 
2 2,00 0 0,00 

Adquire animais em feiras livres 21 21,00 21 33,87 

Do próprio rebanho 3 3,00 19 30,65 

1ª característica 

observada na compra 

de um animal 

Nenhuma 30 30,00 10 16,13 

A raça 44 44,00 36 58,06 

O tamanho 8 8,00 5 8,06 

O peso 7 7,00 4 6,45 

Se o animal possui defeitos 11 11,00 7 11,29 

2ª característica 

observada na compra 

de um animal 

Nenhuma 60 60,00 35 56,45 

A raça 8 8,00 4 6,45 

O tamanho 17 17,00 6 9,68 

O peso 5 5,00 6 9,68 

Se o animal possui defeitos 10 10,00 11 17,74 

3ª característica 

observada na compra 

de um animal 

Nenhuma 91 91,00 54 87,10 

A raça 5 5,00 0 0,00 

O tamanho 1 1,00 1 1,61 

O peso 1 1,00 4 6,45 

Se o animal possui defeitos 2 2,00 3 4,84 

Quanto às características observadas na compra de um animal pode-se perceber 

que a 1ª característica observada é a raça, sendo as mais citadas a Anglo-nubiana e Boer 

na Chapada do Apodi, enquanto a Parda Alpina e Saanen em Angicos, o que mostra a 

tendência de produção de carne para a primeira microrregião e de leite para a segunda.  
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Quanto ao inventario dos animais, Tabela 3, constata-se que 84,90% dos 

produtores da Chapada do Apodi e 74,42% dos produtores de Angicos, também criam 

aves, evidenciando sua importância como componente da renda e de alimentos para as 

famílias. 

Tabela 3 - Frequências das variáveis selecionadas pela análise de componentes 

principais, para inventario do rebanho. 

Variáveis Informações 

Microrregiões 

Apodi Angicos 

Quantidade  % Quantidade % 

Quantidade de aves que 

existia quando foi 

realizado o 

levantamento 

0 16 16,00 14 22,58 

De 1 a 50 74 74,00 43 69,36 

De 50 a 100 7 7,00 4 6,45 

De 100 a 200 2 2,00 1 1,61 

1500 1 1,00 0 0,00 

Quantidade de aves 

comprada no ultimo ano 

0 97 97,00 61 98,39 

De 1 a 50 2 2,00 1 1,61 

De 50 a 100 0 0,00 0 0,00 

De 100 a 200 0 0,00 0 0,00 

1000 1 1,00 0 0,00 

 

Quanto à genética do rebanho, Tabela 4, em ambas as microrregiões existe um 

alto porcentual de caprinos mestiços. Na Chapada do Apodi mostra-se mais presente a 

raça Anglo-nubiana e animais Sem Padrão de Raça Definido (SPRD), já em Angicos 

observa-se a maior presença das raças Saanen e Parda Alpina. 

A raça Anglonubiana, por ser de dupla aptidão, carne e leite, apresenta-se como 

importante alternativa aos produtores. Em relação às raças naturalizadas, possui maior 

potencial para a produção de leite e melhor conformação de carcaça, aliadas a 

rusticidade. Logo, a utilização dessas raças exóticas possibilita ganhos produtivos, por 

meio do ganho genético em função da heterose, quando há cruzamentos com os animais 

SPRD nativos, e da introdução de genes que favorecem a produção. Além disso, ambas 

as raças agregam valor comercial às crias. Entretanto, deve-se estar atento para a 

manutenção dos rebanhos nativos, que são a base de produção local (QUINZEIRO 

NETO et al., 2011).  
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Tabela 4 - Frequências das variáveis selecionadas pela análise de componentes 

principais, para genética do rebanho¹. 

Variáveis 

Informações 

Microrregiões 

Apodi Angicos 

Genótipos 
Categoria 

animal 
Quantidade % Quantidade % 

Anglo-nubiana 

Cabras em 

lactação  

0 86 86,00 58 93,55 

1 a 50  13 13,00 4 6,45 

50 a 100 1 1,00 0 0,00 

Cabras secas  

0 87 1,00 58 93,55 

1 a 50  12 12,00 4 6,45 

50 a 100 1 1,00 0 0,00 

Cabritos (as) 

abaixo de 8 

meses  

0 89 89,00 59 95,16 

1 a 50  10 10,00 3 4,84 

50 a 100 1 1,00 0 0,00 

Parda Alpina 

Cabras em 

lactação  

0 99 99,00 44 70,97 

1 a 50  1 1,00 18 29,03 

50 a 100 0 0,00 0 0,00 

Cabras secas  

0 98 98,00 45 72,58 

1 a 50  1 1,00 17 27,42 

50 a 100 1 1,00 0 0,00 

Cabritos (as) 

abaixo de 8 

meses 

0 98 98,00 46 74,19 

1 a 50  2 2,00 16 25,81 

50 a 100 0 0,00 0 0,00 

Sannen 

Cabras em 

lactação 

0 95 95,00 45 72,58 

1 a 50  5 5,00 17 27,42 

50 a 100 0 0,00 0 0,00 

Cabras secas 

0 95 95,00 45 72,58 

1 a 50  5 5,00 17 27,42 

50 a 100 0 0,00 0 0,00 

Mestiço 

Cabras em 

lactação 

0 40 40,00 8 12,90 

1 a 50  60 60,00 50 80,65 

51  a 100 0 0,00 2 3,22 

100 a 200 0 0,00 2 3,22 

Cabras secas 

0 41 41,00 10 16,13 

1 a 50  57 57,00 49 79,03 

51 a 100 2 2,00 2 3,22 

100 a 200 0 0,00 1 1,61 

Cabritos (as) 

acima de 8 meses 

0 49 49,00 10 16,13 

1 a 50  50 50,00 51 82,26 

50 a 100 1 1,00 1 1,61 

Cabritos (as) 

abaixo de 8 

meses 

0 47 47,00 6 9,68 

1 a 50  52 52,00 55 88,71 

50 a 100 1 1,00 1 1,61 

¹continua... 
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Tabela 4 - Frequências das variáveis selecionadas pela análise de componentes 

principais, para genética do rebanho (continuação). 

Variáveis 

Informações 

Microrregiões 

Apodi Angicos 

Grupos 

raciais 
Categoria animal Quantidade % Quantidade % 

SPRD 

Cabras em lactação 

0 82 82,00 61 98,39 

1 a 50  17 17,00 1 1,61 

50 a 100 1 1,00 0 0,00 

Cabras secas 

0 82 82,00 61 98,39 

1 a 50  17 17,00 1 1,61 

50 a 100 1 1,00 0 0,00 

Cabritos (as) acima 

de 8 meses 

0 85 85,00 61 98,39 

1 a 50  14 14,00 1 1,61 

50 a 100 1 1,00 0 0,00 

Cabritos (as) 

abaixo de 8 meses  

0 80 80,00 61 98,39 

1 a 50  20 20,00 1 1,61 

50 a 100 0 0,00 0 0,00 

Nambi 

Bode reprodutor 

(Nambi) 

0 99 99,00 61 98,39 

1 a 50  1 1,00 1 1,61 

50 a 100 0 0,00 0 0,00 

Cabras secas 

(Nambi) 

0 98 98,00 61 98,39 

1 a 50  1 1,00 1 1,61 

50 a 100 1 1,00 0 0,00 

Cabritos (as) acima 

de 8 meses 

(Nambi) 

0 99 99,00 61 98,39 

1 a 50  1 1,00 1 1,61 

50 a 100 0 0,00 0 0,00 

Quanto às características gerais da produção, Tabela 5, verifica-se que na 

microrregião da Chapada do Apodi, 86,00%, dos produtores, usa a unidade produtiva 

para a produção de carne. Na microrregião de Angicos, 48,39% usa a propriedade para a 

produção de leite e 22,58% para carne e leite. Ocorre a predominância das criações 

extensivas, sem presença da intensiva e com 6,00% de criação do tipo semi-intensiva na 

microrregião da Chapada do Apodi e 14,52% na microrregião de Angicos. Estes dados 

concordam com Pedrosa et al. (2003), que concluíram que o regime de manejo 

predominante na exploração caprina no RN é o extensivo. 
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Tabela 5 - Frequências das variáveis selecionadas pela análise de componentes 

principais, para características gerais da produção. 

Variáveis Informações 

Microrregiões 

Apodi Angicos 

Quantidade  % Quantidade % 

Tipo de exploração mais 

utilizada na fazenda 

Carne 86 86,00 18 29,03 

Leite 2 2,00 30 48,39 

Mista 12 12,00 14 22,58 

Tipo de criação 

Intensiva 0 0,00 0 0,00 

Semi-intensiva 6 6,00 9 14,52 

Extensiva 94 94,00 53 85,48 

De um modo geral, o manejo alimentar das duas microrregiões foi semelhante. 

Na época chuvosa, com boa disponibilidade de forragem, os animais são normalmente 

criados à pasto. O uso da suplementação alimentar, ocorre normalmente nas épocas 

secas, numa tentativa de manter o rebanho. O fornecimento de capineira e de silagem, 

quando é feito, dura de 120 a 200 dias ao ano, ou seja na época de pouca oferta de 

alimento, Tabela 6.  

Tabela 6 - Frequências das variáveis selecionadas pela análise de componentes 

principais, para manejo alimentar.  

Variáveis 
Informações 

Microrregiões 

Apodi Angicos 

Quantidade  % Quantidade % 

Faz suplementação com 

capineira 

Sim 22 22,00 27 43,55 

Não 78 78,00 35 56,45 

Quantos dias no ano 

(capineira) 

0 78 78,00 35 56,45 

100 0 0,00 4 6,45 

120 16 16,00 1 1,61 

150 3 3,00 5 8,07 

200 3 3,00 16 25,81 

300 0 0,00 1 1,61 

Faz suplementação com 

silagem 

Sim 21 21,00 10 16,13 

Não 79 79,00 52 83,87 

Quantos dias no ano 

(silagem) 

0 79 79,00 52 83,87 

90 1 1,00 0 0,00 

120 14 14,00 3 4,84 

150 1 1,00 2 3,23 

200 5 5,00 3 4,84 

250 0 0,00 1 1,61 

300 0 0,00 1 1,61 

No tocante ao manejo sanitário teve-se como variáveis explicativas, as principais 

alterações clinicas, aplicação de vacinas, troca de vermífugo e procedimentos de 
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incorporação de animais no rebanho, Tabela 7. As seguintes alterações clinicas, foram 

relatadas como mais frequentes, na Chapada do Apodi: linfadenite caseosa (mal do 

caroço), diarreias, e clostridiose; e para a microrregião de Angicos: linfadenite caseosa e 

diarreias.  

As vacinações foram mais realizadas na microrregião de Angicos, 67,64% 

enquanto na Chapada do Apodi apenas 35,00% realizaram tal pratica. Quando realizada, 

em ambas as microrregiões as vacinas mais frequentes foram contra clostridiose e raiva. 

Quanto aos procedimentos de incorporação de animais no rebanho, quando fazem, 

realizam com mais frequência à quarentena e a vermifugação. 

A ocorrência de diarreias frequentes, a aplicação de vermífugo nos animais pela 

maioria dos produtores e a preocupação em vermifugar os animais recém inseridos, 

mostra que em ambas as microrregiões há um problema com verminoses.  

Segundo Quinzeiro Neto et al. (2011), medidas simples, como o 

dimensionamento das instalações, a higienização regular e adequada destas, a realização 

de vacinações e as vermifugações com troca anual de principio ativo, podem contribuir 

significativamente para melhorar a saúde dos rebanhos em ambos os municípios.  
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Tabela 7 - Frequências das variáveis selecionadas pela análise de componentes 

principais, para manejo sanitário².  

Variáveis 
Informações 

Microrregiões 

Apodi Angicos 

Quantidade  % Quantidade % 

1ª Principal 

alteração clinica  

Nenhuma 1 1,00 0 0,00 

Aborto 4 4,00 0 0,00 

Ectoparasita 10 10,00 6 9,68 

Artrite 0 0,00 0 0,00 

Linfadenite caseosa 9 9,00 19 30,65 

Míiase 8 8,00 6 9,68 

Mamite 0 0,00 1 1,61 

Ceratoconjutivite 1 1,00 2 3,23 

Pneumonia 6 6,00 1 1,61 

Diarreia frequente 26 26,00 7 11,29 

Mal dos cascos 3 3,00 1 1,61 

Sintoma nervoso 0 0,00 2 3,23 

Ectma contagioso 0 0,00 0 0,00 

Anemia 0 0,00 15 24,19 

Clostridiose 27 27,00 2 3,23 

Raiva 1 1,00 0 0,00 

Intoxicação 4 4,00 0 0,00 

Nenhuma 7 7,00 0 0,00 

2ª Principal 

alteração clinica 

Nenhuma 0 0,00 7 11,29 

Aborto 1 1,00 0 0,00 

Ectoparasita 6 6,00 4 6,45 

Artrite 1 1,00 0 0,00 

Linfadenite caseosa 29 29,00 17 27,42 

Míiase 11 11,00 5 8,06 

Mamite 0 0,00 0 0,00 

Ceratoconjutivite 3 3,00 5 8,06 

Pneumonia 2 2,00 9 14,52 

Diarreia frequente 35 35,00 6 9,68 

Mal dos cascos 1 1,00 0 0,00 

Sintoma nervoso 0 0,00 0 0,00 

Ectma contagioso 2 2,00 0 0,00 

Anemia 2 2,00 6 9,68 

Clostridiose 0 0,00 1 1,61 

Raiva 0 0,00 1 1,61 

Intoxicação 0 0,00 1 1,61 

²continua... 
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Tabela 7 - Frequências das variáveis selecionadas pela da análise de componentes 

principais, para manejo sanitário (continuação). 

Variáveis 
Informações 

Microrregiões 

Apodi Angicos 

Quantidade  % Quantidade % 

3ª Principal 

alteração clinica 

Nenhuma 34 34,00 18 29,03 

Aborto 0 0,00 0 0,00 

Ectoparasita 10 10,00 1 1,61 

Artrite 0 0,00 0 0,00 

Linfadenite caseosa 14 14,00 14 22,58 

Míiase 17 17,00 7 11,29 

Mamite 0 0,00 0 0,00 

Ceratoconjutivite 1 1,00 4 6,45 

Pneumonia 4 4,00 2 3,23 

Diarreia frequente 11 11,00 11 17,74 

Mal dos cascos 6 6,00 0 0,00 

Sintoma nervoso 0 0,00 0 0,00 

Ectma contagioso 0 0,00 0 0,00 

Anemia 3 3,00 4 6,45 

Clostridiose 0 0,00 0 0,00 

Raiva 0 0,00 1 1,61 

Intoxicação 0 0,00 0 0,00 

Aplica algum 

tipo de vacina 

Não 65 65,00 20 32,26 

Aftosa 0 0,00 0 0,00 

Manqueira  1 1,00 0 0,00 

Raiva 11 11,00 13 20,97 

Clostridiose 16 16,00 7 11,29 

Aftosa e Raiva 6 6,00 0 0,00 

Raiva e Clostridiose 1 1,00 21 33,87 

Manqueira e Clostridiose 0 0,00 1 1,61 

Troca de 

vermífugo 

Não vermífuga 3 3,00 0 0,00 

A cada aplicação 13 13,00 6 9,68 

A cada 2 aplicações 30 30,00 18 29,03 

A cada 3 aplicações 5 5,00 2 3,23 

A cada 4 aplicações 4 4,00 7 11,29 

A cada 5 aplicações 1 1,00 0 0,00 

A cada 6 aplicações 2 2,00 6 9,68 

A cada 7 aplicações 42 42,00 23 9,68 

Procedimento de 

incorporação de 

um animal no 

rebanho 

Nenhum 41 41,00 20 32,26 

Realiza quarentena 15 15,00 9 14,52 

Solicita exames 1 1,00 3 4,84 

Vermífuga 23 23,00 12 19,35 

Combate bicheira, piolho e/ou 

vacina 
1 1,00 0 0,00 

Realiza quarentena e vermífuga 16 16,00 17 27,42 

Vermífuga, combate bicheira, 

piolho e/ou vacina 
1 1,00 0 0,00 

Quarentena, vermífuga, combate 

bicheira, piolho e/ou vacina 
2 2,00 1 1,61 
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Na Tabela 8, encontram-se as variáveis selecionadas em manejo reprodutivo, 

podemos observar que, 88,00% e 51,61% dos produtores das microrregiões da Chapada 

do Apodi e de Angicos, respectivamente, mencionaram que observam com mais 

frequência o cio das cabras na época das chuvas, havendo assim, concentração de partos 

em uma época do ano. O ciclo estral é desencadeado em poucos dias, logo após o inicio 

das primeiras chuvas. Esse fato pode estar relacionado com a maior oferta qualitativa e 

quantitativa de forragem (NOGUEIRA et al. 2008).  O intervalo entre partos foi de seis 

(6) meses e tinham-se em média duas crias ao ano, esses dados não são compatíveis 

com a concentração do cio das cabras na época das chuvas. 

Tabela 8 - Frequências das variáveis selecionadas pela análise de componentes 

principais, para manejo reprodutivo, de acordo com as microrregiões estudadas. 

Variáveis 
Informações 

Microrregiões 

Apodi Angicos 

Quantidade  % Quantidade % 

Observação de 

cio 

Na época chuvosa 88 88,00 32 51,61 

Na época seca 3 3,00 7 11,29 

Não difere 9 9,00 23 37,10 

Intervalo entre 

partos (mês) 

5 5 5,00 0 0,00 

6  52 52,00 42 67,74 

7 8 8,00 2 3,23 

8 18 18,00 7 11,29 

9  8 8,00 3 4,84 

10 1 1,00 6 9,68 

11  1 1,00 2 3,23 

12  7 7,00 0 0,00 

Crias por ano 

1  17 17,00 20 32,26 

1,5 26 26,00 0 0,00 

2 57 57,00 42 67,74 

 

Na Tabela 9 estão apresentadas as variáveis selecionadas para manejo de cria. A 

identificação dos animais, é observada em 92,00% das propriedades visitas na Chapada 

do Apodi e em 83,87% na microrregião Angicos. O modo de identificação utilizado 

com maior frequência em ambas as microrregiões é a marca a ferro quente. 

Segundo Castillo Granados et al. (2006), no momento do nascimento, duas 

praticas de manejo são muito importantes de considerar, visando assegurar a 

sobrevivência e saúde do recém-nascido. São elas o corte e desinfecção do umbigo e a 

ingestão do colostro, que deve iniciar-se o mais rápido possível. O primeiro leite contém 

anticorpos que a fêmea não propicia ao feto durante a gestação. Nesse estudo constatou 



 

 
62 

que 36.00% dos produtores da Chapada do Apodi e 25,81% na microrregião de 

Angicos, se preocupam em realiza essas duas praticas e 55,00% e 50,00%, 

respectivamente, cuidam para que o animal mame logo ao nascer.  

Tabela 9 - Frequências das variáveis selecionadas pela análise de componentes 

principais, para manejo de cria, de acordo com as microrregiões estudadas. 

Variáveis 
Informações 

Microrregiões 

Apodi Angicos 

Quantidade  % Quantidade % 

Identificação 

dos animais 

Nenhuma 8 8,00 10 16,13 

Brinco numerado 6 6,00 5 8,06 

Marca a orelha 20 20,00 9 14,52 

Ferra os animais 60 60,00 30 48,39 

Colar (numerado e/ou colorido) 1 1,00 4 6,45 

Brinco numerado e ferra dos animais 0 0,00 3 4,84 

Marca a orelha e ferra dos animais 4 4,00 1 1,61 

Ferra os animais e colar  1 1,00 0 0,00 

Cuidados ao 

nascer  

Nenhum 3 3,00 1 1,61 

Corte e desinfecção do umbigo 0 0,00 1 1,61 

Mamar logo após nascer 55 55,00 31 50,00 

Outros  0 0,00 0 0,00 

Corte e desinfecção do umbigo e mamar 36 36,00 16 25,81 

Mamar logo após nascer e outros 5 5,00 13 20,97 

Corte e desinfecção do umbigo; mamar e 

outros 
1 1,00 0 0,00 

Castração 

dos machos 

Não castra 35 35,00 47 75,81 

Cirurgia 0 0,00 0 0,00 

Burdizio 43 43,00 7 11,29 

Elastrador 13 13,00 4 6,45 

Macete ou faca 4 4,00 2 3,23 

Burdizio e elastrador 2 2,00 0 0,00 

Burdizio e macete ou faca 2 2,00 1 1,61 

Elastrador e Macete ou faca 1 1,00 1 1,61 

Idade de 

castração 

(dias) 

Não faz 35 35,00 47 75,81 

10 a 30  7 7,00 2 3,23 

31 a 60 4 4,00 2 3,23 

61 a 90 6 6,00 2 3,23 

Mais de 90 47 47,00 9 14,52 

31 a 90 1 1,00 0 0,00 

Idade de 

desmama 

(mês) 

2  2 2,00 16 25,81 

3  3 3,00 6 9,68 

4 0 0,00 4 6,45 

5 ou mais 95 95,00 36 58,06 
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A castração dos machos aparece com mais frequência na Chapada do Apodi, 

65,00%, que em Angicos, 24,19%.  Isso pode ser explicado pelo fato de a Chapada do 

Apodi ter seus animais mais destinados ao abate. Quando realizadas, as castrações eram 

feitas quando os cabritos já tinham idade superior aos 90 dias, e frequentemente por 

meio do burdizio ou do elastrador.  

A idade a desmama se mostrou bastante tardia na microrregião da Chapada do 

Apodi, 95,00% dos produtores deixam o cabrito apartar da mãe naturalmente, ou seja o 

cabrito mama até mais de cinco (5) meses. Já em Angicos 58,06% dos produtores 

deixam o cabrito mamar até mais de cinco (5) meses enquanto 25,81%, apartam com 

dois (2) meses, 9,68% com três (3) e 6,45% com quatro (4) meses, o que acontece 

provavelmente pela tendência a produção de leite que está microrregião apresenta. No 

entanto, a predominância da idade tardia em exploração leiteira mostra o uso 

inadequado de práticas de manejo. 

A análise desse levantamento de dados indica que a microrregião da Chapada do 

Apodi tem uma maior aptidão para a produção de carne e Angicos para leite, Tabela 10. 

Nesta registra-se que apenas 12,00%, dos produtores da Chapada produzem leite de 

cabra pelo menos em uma época do ano, época seco/chuvoso, contra 58,06% em 

Angicos. É observado que a produção de leite na época chuvoso é maior do que na 

época seco, devido certamente à disponibilidade e qualidade dos alimentos.  

Quanto à ordenha, em todas as propriedades produtoras de leite essa é realizada 

de forma manual, e na maioria dos casos apenas uma vez ao dia. O local da ordenha é 

na maioria dos casos no curral ou aprisco, sendo que dos 12 produtores de leite da 

Chapada do Apodi, dois (2), realizam-na em sala de ordenha, e na microrregião de 

Angicos dos 36 que produzem leite, seis (6), realizam a ordenha em sala de ordenha, 

oito (8), em plataforma de ordenha, e os 22 restantes no curral ou aprisco. Assim 

percebe-se que existe emprego de tecnologia na atividade leiteira na microrregião de 

Angicos.  

Quanto à higienização no momento da ordenha todos os produtores de leite da 

Chapada realizam alguma higienização no local da ordenha, no úbere do animal 

ordenhado e nas mãos do ordenhador. Já na de Angicos dos 36, 12 não realizam 

higienização no local da ordenha e sete (7) não a fazem no úbere do animal ordenhado e 
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nas mãos do ordenhador.  Segundo Cardoso et al. (2010) no tocante a higiene dos 

animais, a adequada higiene da glândula mamária é considerada a medida isolada mais 

importante na prevenção de infecções intramamárias. 

Tabela 10 - Frequências das variáveis selecionadas pela análise de componentes 

principais, para produção de leite.  

Variáveis 
Informações 

Microrregiões 

Apodi Angicos 

Quantidade  % Quantidade % 

Produção do ultimo ano na época 

chuvosa (litro) 

0 90 90,00 27 43,55 

1 a 10 3 3,00 3 4,84 

11 a 50  7 7,00 22 35,48 

51 a 100 0 0,00 10 16,13 

Época chuvosa (mês) 

5 93 93,00 62 100,00 

6 6 6,00 0 0,00 

7 1 1,00 0 0,00 

Produção do ultimo ano na época 

seca (litro) 

0 89 89,00 26 41,94 

1 a 10 6 6,00 13 20,96 

11 a 50  5 5,00 23 37,10 

51 a 100  0 0,00 0 0,00 

Época seca (mês) 

5 1 1,00 0 0,00 

6 6 6,00 0 0,00 

7 93 93,00 62 100,00 

Produção média do ultimo ano 

(litro) 

0  88 88,00 26 41,94 

1 a 10 6 6,00 3 4,83 

11 a 50  6 6,00 28 45,17 

51 a 100 0 0,00 5 8,06 

Tipo de ordenha 

Não produz leite 88 88,00 26 41,94 

Manual 12 12,00 36 58,06 

Mecânica 0 0,00 0 0,00 

Números de ordenha por dia 

Não produz leite 88 88,00 26 41,94 

1 9 9,00 29 46,77 

2 3 3,00 7 11,29 

Local da ordenha 

Não produz leite 88 88,00 26 41,94 

Sala de ordenha 2 2,00 6 9,68 

Baia dos animais 3 3,00 0 0,00 

Curral/Aprisco 7 7,00 22 35,48 

Plataforma 0 0,00 8 12,90 

Higienização do local da ordenha 

Não produz leite 88 88,00 26 41,94 

Sim 12 12,00 24 38,71 

Não 0 0,00 12 19,35 

Limpeza das mãos e úbere 

Não produz leite 88 88,00 26 41,94 

Sim 12 12,00 29 46,77 

Não 0 0,00 7 11,29 

Período médio de lactação das 

cabras (mês) 

Não produz leite 88 88,00 26 41,94 

3 a 5  2 2,00 18 28,98 

6 a 8  10 10,00 16 25,76 

12 0 0,00 2 3,22 
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Na tabela 11 tem-se as variáveis para comercialização de leite. Observa-se que 

entre os produtores de caprinos que trabalham com o produto leite, nenhum fabrica 

derivados, todos vendem para laticínios, sejam eles particulares no caso da Chapada do 

Apodi ou do tipo associação, na microrregião de Angicos. Isso revela carência de uma 

política efetiva de agregação de valor ao leite em nível de unidade produtiva. Os 

produtores vendem seu leite para os laticínios que por sua vez o vendem para o governo 

do Estado que o destina ao programa do leite. Quando ocorre algum problema nas 

finanças, e o pagamento pelo fornecimento do leite é postergado os produtores ficam 

sem receber aquele dinheiro por algum tempo. Ressalta-se que em muitos casos é a 

principal fonte de renda da família. Daí possivelmente uma alternativa seria a criação de 

outros caminhos para a comercialização do leite, como a fabricação de derivados 

lácteos, como iogurte, licores e queijos.  

Tabela 11 - Frequências das variáveis selecionadas pela análise de componentes 

principais, para comercialização do leite. 

Variáveis Informações 

Microrregiões 

Apodi Angicos 

Quantidade  % Quantidade % 

Litros de leite 

vendido por dia 

0  90 90,00 28 45,16 

De 1 a 10  5 5,00 2 3,23 

De 10.1 a 60  5 5,00 32 51,61 

Para quem vende 

o leite 

Laticínios particulares 10 10,00 0 0,00 

Cooperativa/ associação  0 0,00 34 54,84 

Não produz ou não vende leite de 

cabra 
90 90,00 28 45,16 

Distância da 

fazenda para o 

local de 

comercialização 

(Km) 

Não produz ou não vende leite de 

cabra 
90 90,00 28 45,16 

De 0.5 a 5 1 1,00 9 14,52 

De 6 a 10  1 1,00 15 24,19 

De 10 a 50  7 7,00 10 16,13 

De 50 a 80 1 1,00 0 0,00 

Como trasporta 

o leite 

Não produz ou não vende leite de 

cabra 
90 90,00 28 45,16 

Carroça 0 0,00 0 0,00 

Carro com carroceria aberta 10 10,00 18 29,03 

Carro baú sem refrigeração 0 0,00 3 4,84 

Carro baú com refrigeração 0 0,00 0 0,00 

Moto 0 0,00 10 16,13 

Á pé 0 0,00 3 4,84 

Quanto o 

produtor recebe 

por litro de leite 

Não produz ou não vende leite de 

cabra 
90 90,00 28 45,16 

R$ 1.00 2 2,00 3 4,84 

De R$ 1.25 a 1.35 8 8,00 27 48,39 

R$ 1.50 0 0,00 4 6,45 
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A Tabela 12 trás as variáveis para venda de animais seja para o abate, 

reprodução, cria ou recria. A venda de cabras em lactação, cabras secas e cabritas com 

mais de meses (8) meses para reprodução, e cabritas de até oito (8) meses para cria ou 

recria, não é muito realizada em ambas as microrregiões, já 24,00% e 54,84% dos 

produtores da Chapada e de Angicos, respectivamente, vendem cabras secas para o 

abate.  

Tabela 12 - Frequências das variáveis selecionadas pela análise de componentes 

principais, para venda de animais.  

Variáveis 
Informações 

Microrregiões 

Apodi Angicos 

Quantidade  % Quantidade % 

Cabras em lactação 

(reprodução - cabeça) 

Não vendeu 98 98,00 59 95,16 

1 a 10 1 1,00 0 0,00 

11 a 50 1 1,00 3 4,84 

Cabras em lactação 

(reprodução - R$/Kg) 

Não vendeu 98 98,00 59 95,16 

R$ 6,00 a R$ 8,00 0 0,00 0 0,00 

R$ 8,50 a R$ 10,00 0 0,00 1 1,61 

R$ 10,50 a 12,00 2 2,00 0 0,00 

R$ 15,00 a R$ 20,00 0 0,00 2 3,22 

Cabras secas 

 (Abate - cabeça) 

Não vendeu 74 74,00 28 45,16 

1 a 10 24 24,00 34 54,84 

11 a 50 2 2,00 0 0,00 

Cabras secas  

(Abate - R$/Kg) 

Não vendeu 74 74,00 28 45,16 

R$ 6,00 a R$ 8,00 13 13,00 2 3,22 

R$ 8,50 a R$ 10,00 13 13,00 32 51,62 

R$ 10,50 a 12,00 0 0,00 0 0,00 

Cabras secas  

(Reprodução - cabeça) 

Não vendeu 100 100,00 60 96,77 

1 a 10 0 0,00 1 1,61 

11 a 50 0 0,00 1 1,61 

Cabras secas  

(Reprodução - R$/Kg) 

Não vendeu 100 100,00 60 96,77 

R$ 6,00 a R$ 8,00 0 0,00 0 0,00 

R$ 8,50 a R$ 10,00 0 0,00 1 1,61 

R$10,50 a 12,00 0 0,00 0 0,00 

R$ 15 a 12,00 0 0,00 1 1,61 

Cabritas acima de 8 meses 

(Reprodução - cabeça) 

Não vendeu 99 99,00 60 96,77 

1 a 10 1 1,00 1 1,61 

11 a 50 0 0,00 1 1,61 

Cabritas acima de 8 meses 

(Reprodução - R$/Kg) 

Não vendeu 99 99,00 60 96,77 

R$ 6,00 a R$ 8,00 0 0,00 0 0,00 

R$ 8,50 a R$ 10,00 0 0,00 1 1,61 

R$ 10,50 a 12,00 0 0,00 0 0,00 

R$ 15,00 a R$ 20,00 1 1,00 1 1,61 

Cabritos acima de 8 meses 

(Abate - cabeça) 

Não vendeu 4 4,00 4 6,45 

1 a 10 58 58,00 10 16,13 

11 a 50 34 34,00 41 66,13 

51 a 100 3 3,00 5 8,06 

101 a 200 1 1,00 2 3,23 

Cabritas abaixo de 8 meses 

(cria ou recria - R$/Kg) 

Não vendeu 97 97,00 60 96,77 

R$ 6,00 a R$ 8,00 0 0,00 0 0,00 

R$ 8,50 a R$ 10,00 2 2,00 1 1,61 

R$ 10,50 a 12,00 1 1,00 1 1,61 
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Percebemos também que 96,00% e 93,55%, na Chapada e em Angicos, 

respectivamente, vendem os cabritos para o abate, com mais de 8 meses. O que mostra a 

tendência de comercializar-se animais jovens. No entanto, ressalta-se que ao se 

programar o abate de bodetes com mais de seis (6) meses, estes devem ser castrados a 

idade não superior aos quatro meses. Assim, é importante esforço para fortalecer a 

cadeia produtiva da carne caprina para que os animais sejam vendidos, para o abate a 

idade não superior aos 12 meses. Essa atitude favorecerá o alcance na regularidade da 

oferta de crias acabadas.  

Na Tabela 13 constam os dados referentes a comercialização de carne, pele e 

esterco. Percebe-se que o principal motivo pelo qual os produtores, de ambas as 

microrregiões, vendem os animais é quando precisam de dinheiro para despesas 

familiares e para manter os animais na seca ou quando realiza descarte seletivo.  Essa 

decisão por venda reforça a ideia de que esses produtores usam o rebanho de pequenos  

ruminantes como reserva de valor.  

Quanto ao destino da pele, como na maioria dos casos o animal é vendido vivo, 

assim o comprador do animal é quem dá destino a pele, mas de acordo com relatos 

geralmente essa é vendida para os curtumes. Já o destino do esterco é bem variado, os 

produtores o utilizam para adubar as culturas, o trocam por algum insumo que precisem, 

vendem ou até doam para pessoas que o usam para algum fim. 
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Tabela 13 - Frequências das variáveis selecionadas pela análise de componentes 

principais, para comercialização de carne, esterco e pele.  

Variáveis Informações 

Microrregiões 

Apodi Angicos 

Quantidade  % Quantidade % 

Comercialização da carne 

2ª principal 

motivo para 

vender os 

animais  

Para pagar algum empréstimo 19 19,00 2 3,23 

Preço de venda bom 4 4,00 0 0,00 

Precisa de dinheiro para despesas da 

família 
17 17,00 29 46,77 

Precisa de dinheiro para manter os 

animais na seca 
26 26,00 5 8,06 

Realiza descarte seletivo 13 13,00 15 24,19 

Outros 21 21,00 11 17,74 

3ª principal 

motivo para 

vender os 

animais  

Para pagar algum empréstimo 12 12,00 7 11,29 

Preço de venda bom 10 10,00 1 1,61 

Precisa de dinheiro para despesas da 

família 
10 10,00 20 32,26 

Precisa de dinheiro para manter os 

animais na seca 
24 24,00 7 11,29 

Realiza descarte seletivo 27 27,00 24 38,71 

Outros 17 17,00 3 4,84 

Distância da 

fazenda para o 

local de 

comercialização 

(Km) 

0 5 5,00 1 1,61 

De 0.5 a 5  11 11,00 6 9,68 

De 6 a 10 17 17,00 24 38,71 

De 11 a 50 64 64,00 31 50,00 

De 50 a 100 4 4,00 0 0,00 

Comercialização da pele e do esterco 

Destino da pele 

Não aproveita 2 2,00 0 0,00 

Curtume 1 1,00 3 4,84 

Intermediário 97 97,00 59 95,16 

Mercado local (ao consumidor) 0 0,00 0 0,00 

O que faz com 

o esterco dos 

caprinos 

Vende 26 26,00 19 30,65 

Aduba culturas 54 54,00 18 19,03 

Outros (Dar ou troca) 9 9,00 12 19,35 

Vende e aduba culturas 11 11,00 11 17,74 

Vende e outros (Dar ou troca) 0 0,00 2 3,23 

Quanto aos aspectos econômicos e administrativos da empresa rural, Tabela 14, 

a renda da caprinocultura para a microrregião da Chapada do Apodi, segundo 90,00% 

dos produtores corresponde de 90,00 a 100,00% a venda dos animais, seja para o abate, 

reprodução ou cria/recria. Já na microrregião de Angicos 45,16% dos produtores 

relatam que a renda da caprinocultura corresponde de 51,00% a 90,00% a venda do 
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leite. Confirmando a tendência pela caprinocultura de corte para a Chapada do Apodi e 

de leite para Angicos. 

Tabela 14 - Frequências das variáveis selecionadas pela análise de componentes 

principais, para aspectos econômicos e administrativos da empresa rural. 

Variáveis 
Informações 

Microrregiões 

Apodi Angicos 

Quantidade  % Quantidade % 

Porcentagem da renda 

referente à venda do leite 

0 90 90,00 27 43,55 

1 a 20 4 4,00 0 0,00 

21 a 50 2 2,00 7 11,29 

51 a 90 4 4,00 28 4,16 

90 a 100 0 0,00 0 0,00 

Porcentagem da renda 

referente à venda dos 

animais 

0 0 0,00 0 0,00 

1 a 20 1 1,00 18 29,03 

21 a 50 4 4,00 14 80,64 

51 a 90 5 5,00 3 4,84 

90 a 100 90 90,00 27 43,55 

Número de funcionários 

permanentes 

0 90 90,00 51 82,26 

De 1 a 2 9 9,00 9 14,51 

De 3 a 7 1 1,00 1 1,61 

Número de funcionários 

permanentes que 

trabalham com a 

caprinocultura 

0 91 91,00 55 88,71 

1 7 7,00 7 11,29 

2 2 2,00 0 0,00 

Contrata trabalhador 

temporário 

Sim 52 52,00 43 69,35 

Não 48 48,00 19 30,65 

No ultimo ano o 

empregado que trabalha 

com caprinocultura 

participou de algum 

treinamento 

Sim 2 2,00 0 0,00 

Não 8 8,00 9 14,52 

Não tem empregado 90 90,00 53 85,48 

Quem faz a administração 

da produção 

Apenas o proprietário 37 37,00 16 25,81 

O proprietário e a família 63 63,00 44 70,97 

Administrador contratado 0 0,00 0 0,00 

Administrador e proprietário 0 0,00 2 3,23 

Fez algum empréstimo 

para investir na 

propriedade nos últimos 

cinco anos 

Sim 52 52,00 33 53,23 

Não 48 48,00 29 46,77 

É beneficiado por algum 

programa de crédito 

Sim 56 56,00 40 64,52 

Não 44 44,00 22 35,48 

Noventa por cento e 82,26%, dos produtores das microrregiões da Chapada do 

Apodi e de Angicos, respectivamente, não tem funcionário permanente. Quando 

precisam de algum serviço 52,00% e 69,35%, contratam trabalhadores temporários. 

Esses dados sobre funcionários, juntamente com a informação de que em 63,00% e 
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70,97% das propriedades das duas microrregiões, quem administra a produção é o 

proprietário e sua família, mostra a importância da caprinocultura para a agricultura 

familiar, pois quem realiza as atividades necessárias para o desenvolvimento da 

atividade é o próprio produtor e sua família. 

Com relação à realização de empréstimos em ambas as microrregiões, em média, 

a metade dos produtores fez algum empréstimo nos últimos cinco (5) anos e 56,00% 

deles na Chapada do Apodi e 64,52% em Angicos, são beneficiados por algum 

programa de credito isto é Pronaf, Agroamigo ou Credito fundiário.  O acesso ao crédito 

tem dois aspectos distintos, o positivo do ponto de vista de financiamento da produção e 

o negativo, pois pode gerar o endividamento do produtor. 

4.4. CONCLUSÕES 

Independente de microrregião os produtores possuem área de até um módulo 

fiscal e usa a mão de obra familiar para conduzir a atividade, seja produção de leite e/ou 

de carne. 

Na microrregião da Chapada do Apodi, a caprinocultura de corte é mais 

presente, enquanto na de Angicos é a atividade leiteira e, também predomina de o uso 

raças especializadas para produção de leite e seus mestiços. 

O regime de manejo extensivo é o mais usual e apresentando falta de manejo 

alimentar adequado e o uso extrativista da pastagem nativa e a não conservação 

rotineira de forragem, nativa e/ou cultivada.  

É necessário promover a confecção de silagem e feno como alternativas para 

amenizar o efeito da estacionalidade na produção e qualidade de forragens. 

A produção e comercialização dos produtos de origem caprina necessita de 

ampliação da diversidade de produtos, o que favorece a comercialização e o 

atendimento da demanda.  

É importante identificar e ampliar os canais de distribuição com foco no 

atendimento e satisfação do consumidor. 
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5. ANEXOS 

ANEXO 1: 

 

 

QUESTIONÁRIO: 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 

Data da entrevista:___________________________________________________ 

Entrevistador:_______________________________________________________ 
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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.     5.( ) Ensino médio completo. 

2. ( ) Ensino fundamental incompleto.  6.( ) Ensino superior incompleto. 

3. ( ) Ensino fundamental completo.   7.( ) Ensino superior completo. 

4. ( ) Ensino médio incompleto.    

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

1.5. Condição legal do produtor: 

1. ( ) Proprietário.     5. ( ) Assentado (INCRA) .  

2. ( ) Posseiro.     6. ( ) Assentado (Credito fundiário). 

3. ( ) Meeiro.     7. ( ) Parceiro. 

4. ( ) Arrendatário. 

1.6. Participação em afiliações: 

1. ( ) Sim.       2. ( ) Não. 

1.7. Tipo: 

1. ( ) Sindicato.     3. ( ) Associação. 

2. ( ) Cooperativa.     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 

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.       3. ( ) Incompleta. 

2. ( ) Não. 
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2.14. Possui cercas de divisão de pastos? 

1. ( ) Sim.       2. ( ) Não. 

2.15. Possui energia elétrica? 

1. ( ) Sim.       3. ( ) Só na vila. 

2. ( ) Não. 

2.16. Possui painel de energia solar? 

1. ( ) Sim.       3. ( ) Sem funcionamento. 

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.     6. ( )Barragem. 

2. ( ) Rio intermitente.    7. ( ) Poço. 

3. ( ) Riacho.     8. ( ) Cisterna. 

4. ( ) Água encanada.    9. ( ) Outras:_________________. 

5. ( ) Açude. 

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

1. ( ) Boa.      3. ( ) Poluída. 

2. ( ) Salobra. 

2.19. Possui aprisco exclusivo para caprinos? 

1. ( ) Sim.       3. ( ) Chiqueiro. 

2. ( ) Não. 

2.20. Tipo de piso: 

1. ( ) Chão batido.     3. ( ) Cimentado. 

2. ( ) Ripado.     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.   1.2. ( ) Coletivo. 

2. ( ) Não.  
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3. Composição do rebanho: 

3.1. Inventário dos animais (Período de março de 2011 a fevereiro de 2012): 

 

3.2. Distribuição 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      

Saanen      

Toggenburg      

Mestiço      

SRD      

Murciana      

Nambi      

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      

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      
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3.3. De onde vem à maioria dos animais do rebanho? (marque 1, 2 ou 3, sendo 1 o mais 

importante). 

1. ( ) Compra embrião de empresas   4. ( ) Adquire animais em feiras  

conhecidos/vizinhos.    livres.    

2. ( ) Compra de animais em exposições  5. ( ) Do próprio rebanho. 

agropecuárias.    

3. ( ) Adquire de outros rebanhos 

comerciais. 

3.4. 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.     4. ( ) O peso. Qual?_______________. 

2. ( ) A raça. Qual?_____________.   5. ( ) Se possui defeitos. Quais? _____. 

3. ( ) O tamanho. Qual?________. 

 

4. Características gerais da produção: 

 

4.1. Tipo de exploração mais utilizadas na fazenda: 

1. ( ) Carne.     3. ( ) Mista. 

2. ( ) Leite. 

4.2. Tipo de criação: 

1. ( ) Intensiva.     3. ( ) Extensiva. 

2. ( ) Semi-intensiva. 

 

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. Disponibiliza sal mineral aos animais? 

1. ( ) Sim. Tipo_________________.   2. ( ) Não. 

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.     9. ( ) Diarréias Freqüentes. 

2. ( ) Ectoparasitoses.    10. ( ) Pododermatites - Mal dos  

3. ( ) Artrite.     Cascos.   

4. ( ) Linfadenite Caseosa - Mal do   11. ( ) Sintomas Nervosos. 

Caroço.      12. ( ) Ectima Contagioso. 

5. ( ) Miíases - Bicheiras.    13. ( ) Anemia. 

6. ( ) Mamites.     14. ( ) Clostridiose. 

7. ( ) Ceratoconjuntivites.    15. ( ) Raiva. 

8. ( ) Pneumonias.     16. ( ) Intoxicação. 

6.2. Aplica algum tipo de vacina no rebanho caprino? 

1. ( ) Não.      4. ( ) Raiva. 

2. ( ) Aftosa.     5. ( ) Outra______________________. 

3. ( ) Manqueira. 

6.3. Faz vermifugação? 

1. ( ) Sim. Frequência:_______________.   2. ( ) Não. 
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6.4. Com que periodicidade troca vermífugo:____________________________________. 

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

1. ( ) Não faz.     5. ( ) Mensal. 

2. ( ) Diária.     6. ( ) Semestral. 

3. ( ) Semanal.     7. ( ) Anual. 

4. ( ) Quinzenal. 

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

1. ( ) Detergente liquido.    3. ( ) Somente água. 

2. ( ) Água e sabão.     4. ( ) Outros:_____________________. 

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

mesmo ao rebanho? 

1. ( ) Nenhum.     4. ( ) vermífuga. 

2. ( ) Realiza quarentena.    5. ( ) combate bicheiras/piolhos e/ou 

3. ( ) Solicita atestado/exames.   vacina. 

 

7. Manejo reprodutivo: 

 

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.    3. ( ) Monta natural não controlada. 

2. ( ) Monta natural 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.     4. ( ) Peso:_______________________. 

2. ( ) Idade:________________________.  5. ( ) Mais de um critério ou outro 

3. ( ) Altura:_______________________.  critério:_________________________. 

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

1. ( ) No período das águas.    3. ( ) Não difere. 

2. ( ) No período da seca. 

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.     4. ( ) Ferra os animais. 

2. ( ) Utiliza brincos numerados.   5. ( ) Colar (numerado e/ou colorido). 

3. ( ) Marca a orelha. 

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

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

2. ( ) Corte e desinfecção do umbigo.  após o nascimento. 

       4. ( ) Outros:_____________________. 

8.3. Castra os caprinos machos? 

1. ( ) Não.      4. ( ) Elastrador. 

2. ( ) Cirurgia.     5. ( )Outros: _____________________. 

3. ( ) Burdizo. 

8.4. Com que idade realiza a castração dos animais? 

1. ( ) 10 a 30 dias.     3. ( ) 61 a 90 dias. 

2. ( ) 31 a 60 dias.     4. ( ) Mais de 90 dias. 

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

1. ( ) 24 horas.     3. ( ) É imediatamente separada. Como 

2. ( ) 5 dias.      oferece o colostro?________________. 
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8.6. De que forma os animais são aleitados? 

1. ( ) Natural. 

2. ( ) Artificial. → 1.1. ( )Balde. 

1.2. ( )mamadeira. 

8.7. Com que idade realiza a desmama? 

1. ( ) 2 meses.     3. ( ) 4 meses. 

2. ( ) 3 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.    3. ( ) Curral / aprisco. 

2. ( ) Baia dos animais.    4. ( ) Plataforma. 

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:__________________________________________________________________. 

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.     5. ( ) Em forma de derivados lácteo 

2. ( ) Congelado.     Quais?_________________________.  

3. ( ) Em Pó.     6. ( ) Não vende o leite. 

4. ( ) Longa Vida.           

10.4. Para quem vende o leite? 

1. ( ) Intermediários, que compram e  4. ( ) Diretamente para o consumidor da 

revendem este leite a terceiros.   cidade. 

2. ( ) Laticínios particulares, que   5. ( ) Diretamente para o consumidor 
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processam o leite.     rural (famílias vizinhas). 

3. ( ) Laticínios cooperativa/ associação  6. ( ) Não vende o leite. 

que processam o leite. 

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.     4. ( ) Carro baú com refrigeração. 

2. ( ) Carro com carroceria aberta.   5. ( ) Moto. 

3. ( ) Carro baú sem refrigeração.   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? 

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       

Bodes  reprodutores       

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.   4. ( ) Precisa de dinheiro para manter os 

2. ( ) Preço de venda bom.    animais na seca. 

3. ( ) Quando precisa de dinheiro para as  5. ( ) Realiza descarte seletivo. 

despesas da família.    6. ( ) Outros:____________________. 

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

12.3. Para quem vende a carne? 

1. ( ) Intermediários/ feirantes.   3. ( ) Consumidores. 

2. ( ) Cooperativas.     4. ( ) Outros_____________________. 
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12.4. Como é feito o transporte da carne? 

1. ( ) Carroça.     4. ( ) Carro baú com refrigeração. 

2. ( ) Carro com carroceria aberta.   5. ( ) Moto. 

3. ( ) Carro baú sem refrigeração.   6. ( ) Outros:_____________________. 

 

13. Comercialização da pele: 

 

13.1. Beneficia a Pele? 

1. ( ) Sim.       2. ( ) Não. 

13.2. Destino da pele? 

1. ( ) Não aproveita.    3. ( ) Intermediário. 

2. ( ) Curtume.     4. ( ) Mercado local (ao consumidor). 

 

14. Comercialização do esterco: 

 

14.1. O que faz com o esterco dos caprinos? 

1. ( ) Vende      3. ( ) Outros:_____________________. 

2. ( ) Aduba culturas 

 

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.     7. ( ) Compra de insumos. 

2. ( ) Data de cobertura.    8. ( ) Controle de estoque. 

3. ( ) Produção de leite total.   9. ( ) Data de nascimento. 

4. ( ) Produção de leite de cada cabra.  10. ( ) Idade ao primeiro parto. 

5. ( ) Venda de leite.    11. ( ) Outros:___________________. 

6. ( ) Controle de custos. 

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

1. ( ) Sim.      3. ( ) Às vezes. 

2. ( ) Não. 

15.5. Quais os meios utilizados para registrar os dados? 

1. ( ) Não registra os dados.    3. ( ) Computador. 

2. ( ) Caderno de anotações.    4. ( ) Outros:_________________ ___. 

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

1. ( ) Não acha importante.    3. ( ) Por falta de hábito. 

2. ( ) Não tem tempo.    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.  3. ( ) De 3 a 6 visitas no ano. 

2. ( ) De 1 a 2 visitas no ano.   4. ( ) Mais de 6 visitas no ano. 

16.2. Qual profissional realiza o acompanhamento: 

1. ( ) Veterinário.     3. ( ) Engenheiro Agrônomo. 

2. ( ) Zootecnista.     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): 
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1. ( ) Vizinho.     5. ( ) Técnico de empresa pública. 

2. ( ) Técnico da laticínio.    6. ( ) Leitura de jornais agropecuários. 

3. ( ) Técnico de empresa particular.  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.  4. ( ) Sanidade do rebanho. 

2. ( ) Cálculo do custo de produção.   5. ( ) Manejo do rebanho. 

3. ( ) Alimentação 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. 

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.      3. ( ) Não tem empregado. 

2. ( ) Não. 

17.6. Quem faz a administração da produção? 

1. ( ) Apenas o proprietário.    3. ( ) Administrador contratado. 

2. ( ) O proprietário e a família.   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.    5. ( ) Diminuir o tempo de abate. 

2. ( ) Manter como está.    6. ( ) Adotar inovações tecnológicas p/ 

3. ( ) Aumentar o rebanho.                               melhorar a  sanidade do rebanho. 

4. ( ) Melhorar o rebanho através de   7. ( ) Se desfazer da propriedade . 

cruzamentos.     8. ( ) Outras alternativas:___________. 

18.2. Opinião do produtor sobre a sucessão da caprinocultura em sua propriedade: 

1. ( ) Seus filhos continuarão com a   3. ( ) Filhos deixarão o meio rural. 

caprinocultura na propriedade.   4. ( ) Venderá a propriedade. 

2. ( ) Filhos trocarão de atividade rural. 
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18.3. Quais são as principais preocupação com a produção? (marque 1, 2 ou 3, sendo 

1 a mais importante). 

1. ( ) Alimentação do rebanho.   8. ( ) Melhoramento genético. 

2. ( ) Sanidade.     9. ( ) Informações de pesquisa. 

3. ( ) Reprodução.     10. ( ) Preço dos produtos. 

4. ( ) Quantidade de mão de obra.   11. ( ) Assistência técnica. 

5. ( ) Qualidade de mão de obra.   12. ( ) Roubo. 

6. ( ) Preço elevado dos insumos.   13. ( ) Outros____________________. 

7. ( ) Inexistência de insumos no 

mercado. 

 

19. Considerações do entrevistado: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 
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ANEXO 2: Tabelas de coeficiente de correlação das variáveis para cada parte do 

questionário com os  primeiros componentes principais, explicando pelo menos 90%, 

considerando a amostra total. 

Tabela 1 - Coeficiente de correlação das variáveis de dados da propriedade, com os três 

primeiros componentes principais, considerando a amostra total. 

Variáveis 
Princ 1  Princ 2 Princ 3 

Tamanho da propriedade 0,98918 0,04248 0,06323 

Área usada para a caprinocultura 0,88146 -0,00567 0,06028 

Área coletiva utilizada para caprinocultura  -0,19269 0,96701 0,14955 

Área de pastagem nativa 0,78169 -0,09026 0,32583 

Área coletiva de pastagem nativa -0,18897 0,96720 0,13503 

Área de pastagem cultivada 0,27465 0,14984 0,15315 

Qual espécie usada na pastagem cultivada -0,05905 0,26030 0,06805 

Área de agricultura 0,33011 -0,02897 -0,00642 

Área coletiva de agricultura -0,02914 0,00731 -0,04030 

Qual espécie usada na agricultura -0,08699 0,11290 -0,04025 

Área de irrigação -0,05609 0,26608 -0,24189 

Reserva de mata nativa 0,05074 0,16926 -0,03675 

Área da reserva 0,57923 0,50591 -0,63261 

1ª atividade rentável da propriedade 0,00182 -0,08609 0,00206 

2ª atividade rentável da propriedade 0,01710 0,08484 -0,09689 

3ª atividade rentável da propriedade -0,00262 -0,07192 -0,01361 

Cerca demarcatória -0,04041 0,02990 0,05622 

Cerca divisória 0,05488 -0,10022 0,03777 

Energia elétrica -0,18260 0,23278 -0,13075 

Energia solar 0,05617 0,01652 0,04891 

1ª fonte de água 0,11817 0,10651 -0,01941 

2ª fonte de água 0,0338 0,05103 -0,04814 

3ª fonte de água -0,03995 0,00287 0,15119 

Qualidade da água 0,06515 -0,09093 0,03466 

Possui aprisco -0,08300 -0,03772 -0,04421 

Tipo de piso do aprisco -0,01879 0,08148 0,05056 

Possui um local para as fêmeas parirem 0,08190 0,12813 -0,03785 

Possui brete -0,02923 0,07557 -0,00231 

Possui cabriteiro 0,10960 0,16120 -0,06826 

Possui baia para o reprodutor 0,07706 0,00042 0,07998 

Faz silagem 0,07499 -0,05185 -0,12612 

Faz silagem de que? -0,00939 -0,00021 -0,05765 

Capacidade do silo 0,19515 -0,01156 -0,13218 

Tipo do silo 0,13178 -0,05708 -0,10231 

Faz feno 0,01037 -0,09912 0,01929 

Local de armazenamento do feno 0,00861 -0,08713 0,01825 

Tamanho do local do armazenamento do feno -0,02587 -0,07621 -0,00849 

Possui tanque de resfriamento de leite 0,10734 -0,01849 0,10570 

Tipo do tanque 0,10734 -0,01849 0,10570 

Distância da propriedade 0,00444 0,00655 -0,03513 

Variância explicativa (%) 61,87% 26,89% 5,69% 

Variância cumulativa (%) 61,87% 88,76% 94,45% 
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Tabela 2 - Coeficiente de correlação das variáveis de origem do rebanho, com os quatro 

primeiros componentes principais, considerando a amostra total. 

Variáveis Princ 1  Princ 2 Princ 3 Princ 4 

De onde vêm os animais do rebanho (1ª opção) -0,09740 -0,16428 -0,21433 -0,00234 

De onde vêm os animais do rebanho (2ª opção) 0,67072 0,34146 0,49539 -0,16272 

De onde vêm os animais do rebanho (3ª opção) 0,76806 0,49733 -0,39150 -0,04982 

1ª característica observada na compra de um animal 0,46494 0,28306 0,64696 0,25388 

2ª característica observada na compra de um animal 0,71084 -0,68702 0,64696 -0,13774 

3ª característica observada na compra de um animal 0,50125 -0,24684 -0,14475 0,77715 

Variância explicativa (%) 44,72% 24,84% 13,84% 8,63% 

Variância cumulativa (%) 44,72% 69,56% 83,40% 92,03% 
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Tabela 3 - Coeficiente de correlação das variáveis de inventário do rebanho, com os 

dois primeiros componentes principais, considerando a amostra total ¹. 

Variáveis Princ 1  

Bode reprodutor (Quantidade que existia) -0,02702 

Bode reprodutor (Quantidade comprada no período) -0,01751 

Bode reprodutor (Mortes por problemas de saúde/alimentação) -0,01194 

Bode reprodutor (Perdas) -0,02391 

Cabras em lactação (Quantidade que existia) 0,00527 

Cabras em lactação (Quantidade comprada no período) -0,01095 

Cabras em lactação (Mortes por problemas de saúde/alimentação) 0,11345 

Cabras em lactação (Perdas) -0,02801 

Cabras em lactação (Abatido para consumo familiar) -0,00502 

Cabras secas (Quantidade que existia) -0,01399 

Cabras secas (Quantidade comprada no período) -0,01157 

Cabras secas (Mortes por problemas de saúde/alimentação) 0,38975 

Cabras secas (Perdas) -0,01956 

Cabras secas (Abatido para consumo familiar) -0,01035 

Cabritas acima de 8 meses (Quantidade que existia) -0,01517 

Cabritas acima de 8 meses (Quantidade comprada no período) -0,00512 

Cabritas acima de 8 meses (Mortes por problemas de saúde/alimentação) -0,01751 

Cabritas acima de 8 meses (Perdas) -0,01741 

Cabritos acima de 8 meses (Quantidade que existia) 0,00222 

Cabritos acima de 8 meses (Mortes por problemas de saúde/alimentação) -0,02382 

Cabritos acima de 8 meses (Perdas) -0,02647 

Cabritos acima de 8 meses (Abatido para consumo familiar) 0,01251 

Cabritas abaixo de 8 meses (Quantidade que existia) 0,04215 

Cabritas abaixo de 8 meses  (Quantidade comprada no período) -0,00618 

Cabritas abaixo de 8 meses  (Mortes por problemas de saúde/alimentação) -0,02544 

Cabritas abaixo de 8 meses  (Perdas) -0,01978 

Cabritas abaixo de 8 meses (Abatido para consumo familiar) -0,00852 

Cabritos abaixo de 8 meses (Quantidade que existia) 0,03428 

Cabritos abaixo de 8 meses  (Quantidade comprada no período) -0,00618 

Cabritos abaixo de 8 meses  (Mortes por problemas de saúde/alimentação) -0,02662 

Cabritos abaixo de 8 meses  (Perdas) -0,01673 

Cabritos abaixo de 8 meses (Abatido para consumo familiar) -0,01200 

Carneiro reprodutor (Quantidade que existia) 0,00921 

Carneiro reprodutor (Quantidade comprada no período) -0,01139 

Carneiro reprodutor (Mortes por problemas de saúde/alimentação) -0,00917 

Carneiro reprodutor (Perdas) -0,00976 

Ovelhas matrizes (Quantidade que existia) 0,00062 

Ovelhas matrizes (Quantidade comprada no período) -0,01318 

Ovelhas matrizes (Mortes por problemas de saúde/alimentação) 0,10379 

Ovelhas matrizes (Perdas) -0,01406 

Ovelhas matrizes (Abatido para consumo familiar) -0,01021 

 

¹ continua... 
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Tabela 3 - Coeficiente de correlação das variáveis de inventário do rebanho, com os 

dois primeiros componentes principais, considerando a amostra total (continuação). 

Variáveis Princ 1  

Borregas acima de 8 meses (Quantidade que existia) -0,03267 

Borregas acima de 8 meses (Mortes por problemas de saúde/alimentação) -0,00733 

Borregas acima de 8 meses  (Perdas) -0,00573 

Borregos acima de 8 meses (Quantidade que existia) 0,02191 

Borregos acima de 8 meses (Mortes por problemas de saúde/alimentação) 0,23280 

Borregos acima de 8 meses  (Perdas) -0,00346 

Borregos acima de 8 meses (Abatido para consumo familiar) 0,06583 

Borregas abaixo de 8 meses (Quantidade que existia) 0,06218 

Borregas abaixo de 8 meses (Mortes por problemas de saúde/alimentação) 0,24902 

Borregas abaixo de 8 meses  (Perdas) -0,00710 

Borregos abaixo de 8 meses (Quantidade que existia) 0,07166 

Borregos abaixo de 8 meses (Quantidade comprada no período) -0,00269 

Borregos abaixo de 8 meses (Mortes por problemas de saúde/alimentação) -0,02299 

Borregos abaixo de 8 meses  (Perdas) -0,01190 

Touros reprodutores (Quantidade que existia) 0,04620 

Touros reprodutores (Quantidade comprada no período) -0,00734 

Touros reprodutores (Perdas) -0,00734 

Vacas (Quantidade que existia) 0,12898 

Vacas (Mortes por problemas de saúde/alimentação) -0,01201 

Garrotes (Quantidade que existia) 0,16652 

Novilhas (Quantidade que existia) 0,20991 

Novilhas (Perdas) -0,00646 

Bezerros (Quantidade que existia) 0,11798 

Bovinos de tração (Quantidade que existia) -0,03510 

Bovinos de tração (Mortes por problemas de saúde/alimentação) -0,00595 

Equídeos (Quantidade que existia) 0,01902 

Equídeos (Mortes por problemas de saúde/alimentação) -0,00595 

Muares (Quantidade que existia) -0,03152 

Muares (Mortes por problemas de saúde/alimentação) -0,00595 

Asininos (Quantidade que existia) -0,01167 

Aves (Quantidade que existia) 0,99997 

Aves (Quantidade comprada no período) 0,99987 

Aves (Mortes por problemas de saúde/alimentação) -0,00595 

Aves (Perdas) -0,00905 

Aves (Abatido para consumo familiar) -0,06305 

Suínos (Quantidade que existia) -0,02811 

Suínos (Abatido para consumo familiar) -0,02133 

Variância explicativa (%) 99,80% 

Variância cumulativa (%) 99,80% 
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Tabela 4 - Coeficiente de correlação das variáveis de genética do rebanho, com os dois primeiros componentes principais, considerando a 

amostra total². 

Variáveis Princ 1  Princ 2 Princ 3  Princ 4 Princ 5 Princ 6 Princ 7 Princ 8 

Bode reprodutor (Anglo-nubiana) -0,216 0,09607 0,19263 0,10153 -0,01821 -0,20155 -0,17184 -0,1547 

Cabras em lactação (Anglo-nubiana) -0,05662 -0,02417 0,94988 0,03383 -0,00641 -0,05897 0,02471 -0,07064 

Cabras secas (Anglonubiana) -0,11849 0,01635 0,92087 0,08286 0,03576 -0,283 -0,05137 -0,01775 

Cabritos (as) acima de 8 meses (Anglo-nubiana) -0,07773 0,035 0,42446 -0,04541 -0,0445 -0,11757 0,05886 0,05987 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses (Anglo-nubiana) -0,08744 -0,01335 0,82115 0,01584 0,01504 -0,29965 -0,07553 -0,04964 

Bode reprodutor (Boer) 0,2116 0,03786 0,03735 0,14823 -0,19808 -0,0645 -0,06055 -0,03156 

Cabras em lactação (Boer) 0,24217 0,16721 0,11745 -0,12646 -0,3329 -0,02447 0,00937 0,14339 

Cabras secas (Boer) 0,26154 0,3685 0,17148 0,05379 -0,36453 -0,0069 -0,1175 0,35707 

Cabritos (as) acima de 8 meses (Boer) 0,11063 0,16569 0,06814 -0,15343 -0,15823 -0,07055 0,06697 0,17666 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses (Boer) 0,13213 0,02714 0,0438 -0,16115 -0,16154 -0,04249 0,0928 0,02023 

Bode reprodutor (Canindé) 0,36499 0,0912 0,17456 -0,32052 -0,40638 0,07509 -0,11707 -0,024 

Cabras em lactação (Canindé) 0,39329 0,11032 0,19645 -0,377 -0,50318 0,06823 -0,07153 -0,01807 

Cabras secas (Canindé) 0,38169 0,16046 0,20468 -0,3674 -0,4892 0,05956 -0,08338 0,04126 

Cabritos (as) acima de 8 meses (Canindé) 0,37963 0,11561 0,17787 -0,40395 -0,57257 0,03095 -0,02428 -0,01763 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses (Canindé) 0,38263 0,10201 0,19799 -0,34339 -0,43879 0,08679 -0,09574 -0,01747 

Bode reprodutor (Parda Alpina) 0,00757 -0,10509 0,58042 0,04319 0,08515 0,50712 0,18544 0,07883 

Cabras em lactação (Parda Alpina) 0,00604 -0,07949 0,22497 -0,02727 0,09555 0,67426 0,10962 0,19305 

Cabras secas (Parda Alpina) -0,07051 -0,08892 0,7339 0,12984 0,07239 0,5448 0,12594 0,03348 

Cabritos (as) acima de 8 meses (Parda Alpina) -0,0664 -0,08968 0,36219 -0,0234 0,03296 0,38893 0,21439 0,10453 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses (Parda Alpina) -0,07874 -0,0892 0,67021 0,02727 0,12787 0,52816 0,11999 0,08058 

Bode reprodutor (Saanen) 0,06976 -0,08957 0,17843 0,09745 0,08206 0,51212 0,06148 0,11913 

Cabras em lactação (Saanen) -0,01332 -0,09483 0,24987 0,06611 0,09451 0,63153 0,16601 0,16135 

Cabras secas (Saanen) 0,01078 -0,09005 0,24142 0,19399 0,0727 0,64113 0,11419 0,1589 

Cabritos (as) acima de 8 meses (Saanen) -0,0236 -0,06098 0,05793 0,02075 0,00624 0,17598 0,22976 0,08032 

 

² continua... 
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Tabela 4 - Coeficiente de correlação das variáveis de genética do rebanho, com os dois primeiros componentes principais, considerando a 

amostra total (continuação). 

Variáveis Princ 1  Princ 2 Princ 3  Princ 4 Princ 5 Princ 6 Princ 7 Princ 8 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses (Saanen) -0,02259 -0,08362 0,24802 0,06622 0,12807 0,51157 0,25099 0,15102 

Bode reprodutor (Toggenburg) -0,05881 -0,03316 -0,01446 0,04343 0,02666 0,08739 -0,01903 0,1301 

Cabras em lactação (Toggenburg) 0,01757 -0,02512 -0,0089 0,06944 0,03141 0,19664 -0,0685 0,10057 

Cabras secas (Toggenburg) -0,04082 -0,03754 -0,02241 0,01339 0,0106 0,10848 -0,05613 0,0781 

Cabritos (as) acima de 8 meses (Toggenburg) 0,01919 -0,02451 -0,00889 0,0719 0,03008 0,19445 -0,06911 0,09551 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses (Toggenburg) 0,01234 -0,01298 0,00418 0,01032 0,0663 0,191 -0,06484 0,20131 

Bode reprodutor (Mestiço) 0,44668 0,03162 0,06712 0,17698 -0,06865 -0,13419 0,14359 0,03628 

Cabras em lactação (Mestiço) 0,88674 0,12442 0,08285 -0,42295 -0,10265 0,02655 -0,01176 -0,00308 

Cabras secas (Mestiço) 0,8316 0,03727 -0,00437 0,52557 -0,15019 0,02267 -0,08519 -0,0108 

Cabritos (as) acima de 8 meses (Mestiço) 0,76039 0,02067 -0,04748 0,16697 0,1387 -0,18832 0,57386 0,06386 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses (Mestiço) 0,80504 0,03071 -0,03225 0,00657 0,55502 -0,00065 -0,18862 -0,02285 

Bode reprodutor (SRD) -0,25962 0,50611 -0,09142 -0,00451 -0,06079 0,06125 0,00333 -0,30297 

Cabras em lactação (SRD) -0,21344 0,93872 0,00652 0,06637 0,06822 0,0547 0,0462 -0,14025 

Cabras secas (SRD) -0,22552 0,74725 -0,0523 0,03521 -0,08607 0,04075 0,02556 -0,18359 

Cabritos (as) acima de 8 meses (SRD) -0,18495 0,6884 0,05385 0,04006 -0,02069 -0,12413 -0,11129 0,64356 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses (SRD) -0,22813 0,68318 -0,05039 0,01634 -0,1475 -0,00257 -0,03703 0,01695 

Cabras em lactação (Murciana) -0,04475 -0,02803 -0,02072 -0,03171 0,00766 0,01963 -0,00734 0,00756 

Cabritos (as) acima de 8 meses (Murciana) -0,04475 -0,02803 -0,02072 -0,03171 0,00766 0,01963 -0,00734 0,00756 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses (Murciana) -0,04475 -0,02803 -0,02072 -0,03171 0,00766 0,01963 -0,00734 0,00756 

Bode reprodutor (Nambi) -0,07713 0,42997 0,07791 0,00632 0,08433 -0,01582 -0,09637 0,6389 

Cabras em lactação (Nambi) -0,06298 0,33579 0,05908 -0,00299 0,06946 0,01128 -0,09391 0,55508 

Cabras secas (Nambi) -0,10447 0,56134 0,0936 0,0342 0,06883 -0,08258 -0,10673 0,7225 

Cabritos (as) acima de 8 meses (Nambi) -0,07713 0,42997 0,07791 0,00632 0,08433 -0,01582 -0,09637 0,6389 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses (Nambi) -0,01095 0,08162 0,02516 0,00632 0,07023 0,09151 -0,05323 0,29666 

Variância explicativa (%) 41,66% 14,69% 12,19% 9,75% 3,99% 3,42% 2,97% 2,64% 

Variância cumulativa (%) 41,66% 56,35% 68,55% 78,3% 82,29% 85,71% 88,68% 91,32% 
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Tabela 5 - Coeficiente de correlação das variáveis de manejo alimentar com os dois 

primeiros componentes principais, considerando a amostra total. 

Variáveis Princ 1 Princ 2 

Diferenciação alimentar nas épocas distintas do ano 0,29186 0,10379 

Época que faz a diferenciação (periodo seco/periodo chuvoso) 0,30232 0,05918 

Realiza mineralização -0,05056 -0,03786 

Se faz suplementação com capineira 0,89883 -0,26305 

Quantos dias faz suplementação com capineira 0,96311 -0,25772 

Se faz suplementação com feno 0,38508 0,20362 

Quantos dias faz suplementação com feno 0,44728 0,23719 

Se faz suplementação com silagem 0,30275 0,8867 

Quantos dias faz suplementação com silagem 0,35913 0,8867 

Variância explicativa (%) 55,27% 55,27% 

Variância cumulativa (%) 33,55% 88,82% 

 

Tabela 6 - Coeficiente de correlação das variáveis de manejo sanitário com os seis 

primeiros componentes principais, considerando a amostra total. 

Variáveis Princ 1  Princ 2 Prin 3 Princ 4  Princ 5 Princ 6 

Principal alteração clinica R1 0,86258 0,41677 0,28165 0,02155 0,02466 0,00278 

Principal alteração clinica R2 -0,04011 0,72425 -0,68404 -0,01088 0,0407 0,04465 

Principal alteração clinica R3 -0,64743 0,60355 0,46046 -0,01906 0,02905 0,05756 

Aplicação de vacina 0,00893 -0,04089 0,01792 -0,64325 0,67491 -0,32681 

Vermifugação 0,05345 0,09217 -0,05684 0,12707 0,25266 -0,08426 

Frequência de vermifugação -0,03212 0,22304 -0,06137 0,34281 0,21691 -0,44234 

Troca de vermífugo -0,03212 -0,14426 0,0032 0,7914 0,55158 0,18555 

Limpeza e desinfecção das 

instalações 0,17439 0,27914 -0,0295 0,27801 -0,24909 0,1815 

Produtos para limpeza e desinfecção 

das instalações 0,01051 0,1276 -0,05714 0,01963 0,03679 -0,30594 

Procedimentos de incorporação de 

um animal 0,20736 0,1206 -0,03585 -0,45221 0,21016 0,74734 

Variância explicativa (%) 28,98% 23,22% 15,49% 11,31% 7,31% 5,9% 

Variância cumulativa (%) 28,98% 52,21% 67,7% 79,01% 86,32% 92,22% 
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Tabela 7 - Coeficiente de correlação das variáveis de manejo reprodutivo com os seis 

primeiros componentes principais, considerando a amostra total. 

Variáveis Princ 1 Princ 2 

Estação de monta 0,01301 -0,01077 

Métodos de cobertura 0,04938 -0,05192 

Critério para realizar 1ª cobertura -0,06985 0,00947 

Observação de cio -0,06312 0,998 

Intervalo de partos 0,99978 0,01323 

Crias por ano -0,94365 -0,01813 

Variância explicativa (%) 77,74% 16,5% 

Variância cumulativa (%) 77,74% 94,24% 

 

Tabela 8 - Coeficiente de correlação das variáveis de manejo de cria com os seis 

primeiros componentes principais, considerando a amostra total. 

Variáveis Princ 1 Princ 2 Princ 3 Princ 4 

Identificação dos animais 0,2836 0,39714 0,86657 -0,0653 

Cuidados ao nascer um cabrito 0,03881 0,89818 -0,34833 0,25859 

Castração dos machos 0,90852 0,00077 -0,02701 -0,15747 

Idade de castração 0,95028 -0,04751 -0,12506 0,05178 

Tempo cabra com a cria -0,09084 0,10046 -0,11416 -0,28685 

Aleitamento (artificial ou natural) -0,07176 0,19614 0,02064 -0,13212 

Aleitamento artificial (balde ou mamadeira) -0,07176 0,19614 0,02064 0,29192 

Idade da desmama 0,24376 -0,36882 -0,13212 0,82337 

Variância explicativa (%) 51,62% 16,18% 15,43% 8,5% 

Variância cumulativa (%) 51,62% 67,79% 83,22% 91,72% 

 

Tabela 9 - Coeficiente de correlação das variáveis de características gerais da produção, 

com os dois primeiros componentes principais, considerando a amostra total. 

Variáveis Princ 1 Princ 2 

Tipo de exploração mais usada na fazenda 0,99969 0,02493 

Tipo de criação -0,17183 0,98513 

Variância explicativa (%) 87,49% 12,51% 

Variância cumulativa (%) 87,49% 100.00% 
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Tabela 10 - Coeficiente de correlação das variáveis de produção de leite, com os dois 

primeiros componentes principais, considerando a amostra total. 

Variáveis Princ 1  Princ 2 

Produção do ultimo ano no periodo chuvoso 0,97074 -0,23953 

Período chuvoso (meses) 0,78705 0,08389 

Produção do ultimo ano no periodo seco 0,79266 0,60892 

Período seco (meses) 0,80555 0,0598 

Produção do ultimo ano (média) 0,9913 0,12898 

Tipo de ordenha 0,80047 0,07044 

Números de ordenha por dia 0,81285 0,19169 

Local da ordenha 0,74468 0,09069 

Higienização do local da ordenha 0,61885 0,04208 

Limpeza das mãos e úbere 0,77381 0,04962 

Imersão das tetas após a ordenha 0,38573 0,02792 

Imersão das tetas após a ordenha (produto) 0,38573 0,02792 

Período médio de lactação das cabras 0,78061 0,07896 

Variância explicativa (%) 88,30% 10,40% 

Variância cumulativa (%) 88,30% 98,70% 

 

 

Tabela 11 - Coeficiente de correlação das variáveis de comercialização do leite com os 

dois primeiros componentes principais, considerando a amostra total. 

Variáveis Princ 1  Princ 2 

Destino do leite (consumo próprio) -0,06158 -0,01032 

Destino do leite (venda) 0,96527 -0,26099 

Como o leite é comercializado 0,3263 0,05154 

Para quem vende o leite 0,68839 0,02988 

Distância da fazenda para local de comercialização 0,58045 0,81426 

Como transporta o leite 0,64684 -0,00461 

Custo do litro de leite para o produtor 0,38266 0,0728 

Quanto o produtor recebe por litro de leite 0,89595 0,11439 

Contrato de venda 0,1768 0,19941 

Variância explicativa (%) 71,56% 26,79% 

Variância cumulativa (%) 71,56% 98,35% 
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Tabela 12 - Coeficiente de correlação das variáveis de Venda de animais (produção de 

carne), com os quatro primeiros componentes principais, considerando a amostra total ³.  

Variáveis Princ 1  Princ 2 Princ 3 Princ 4 

Bode reprodutor (Abate- Cabeças) 0,2323 -0,17025 -0,03082 0,24829 

Bode reprodutor (Abate- R$) 0,24618 -0,1788 -0,03231 0,2511 

Bode reprodutor (Reprodução - Cabeças) 0,11061 -0,06223 0,33709 -0,05074 

Bode reprodutor (Reprodução - R$) 0,07393 -0,04878 0,59981 -0,02644 

Bode reprodutor (Cria ou recria - Cabeças) -0,08569 0,02081 -0,00601 -0,03188 

Bode reprodutor (Cria ou recria - R$) -0,08982 0,02163 -0,00831 -0,04166 

Cabras em lactação(Abate- Cabeças) 0,25651 -0,08437 -0,01373 0,39656 

Cabras em lactação (Abate- R$) 0,31095 -0,16001 0,09172 0,46087 

Cabras em lactação(Reprodução - Cabeças) -0,0183 -0,05384 0,95485 -0,03154 

Cabras em lactação (Reprodução - R$) -0,01768 -0,08212 0,88127 0,00493 

Cabras em lactação (Cria ou recria - Cabeças) -0,06369 0,01469 -0,01304 -0,05878 

Cabras em lactação(Cria ou recria - R$) -0,06369 0,01469 -0,01304 -0,05878 

Cabras secas (Abate- Cabeças) 0,11565 -0,02589 0,34417 0,64964 

Cabras secas (Abate- R$) 0,22874 -0,05202 0,22333 0,81488 

Cabras secas (Reprodução - Cabeças) 0,03137 -0,07936 0,77388 -0,13526 

Cabras secas (Reprodução - R$) 0,04883 -0,06385 0,79897 -0,1749 

Cabras secas (Cria ou recria - Cabeças) -0,07122 0,01269 0,0761 0,01658 

Cabras secas (Cria ou recria - R$) -0,07575 0,00022 0,28821 0,08138 

Cabritas acima de 8 meses (Abate- Cabeças) 0,07795 -0,0965 -0,03941 0,20291 

Cabritas acima de 8 meses (Abate- R$) -0,0088 -0,04558 -0,03515 0,18296 

Cabritas acima de 8 meses  (Reprodução - Cabeças) 0,05771 -0,06998 0,77502 -0,16654 

Cabritas acima de 8 meses (Reprodução - R$) 0,13536 -0,02082 0,64267 -0,16654 

Cabritas acima de 8 meses  (Cria ou recria - Cabeças) 0,07082 0,09893 0,05181 0,27845 

Cabritas acima de 8 meses  (Cria ou recria - R$) -0,02863 0,07449 0,22584 0,20655 

Cabritos acima de 8 meses (Abate- Cabeças) 0,93799 -0,34629 -0,00795 -0,00867 

Cabritos acima de 8 meses (Abate- R$) 0,23512 -0,12908 -0,08556 0,12416 

Cabritos acima de 8 meses  (Reprodução - Cabeças) -0,05147 -0,00239 -0,00464 0,03427 

Cabritos acima de 8 meses (Reprodução - R$) -0,05147 -0,00239 -0,00464 0,03427 

Cabritas abaixo de 8 meses (Abate- Cabeças) -0,0425 0,03609 0,01286 0,14585 

Cabritas abaixo de 8 meses (Abate- R$) -0,0425 0,03609 0,01286 0,14585 

Cabritas abaixo de 8 meses  (Cria ou recria - Cabeças) 0,19431 0,14123 0,54675 -0,08213 

Cabritas abaixo de 8 meses  (Cria ou recria - R$) 0,08901 0,0646 0,8014 -0,04222 

Cabritos abaixo de 8 meses (Abate- Cabeças) -0,07925 -0,01787 0,35739 0,07178 

Cabritos abaixo de 8 meses (Abate- R$) -0,09322 0,01017 0,38095 0,14473 

Cabritos abaixo de 8 meses  (Cria ou recria - Cabeças) 0,0569 -0,02877 0,77818 -0,17762 

Cabritos abaixo de 8 meses  (Cria ou recria - R$) 0,03832 0.00000 0,71564 -0,1102 

 

³ continua... 
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Tabela 12 - Coeficiente de correlação das variáveis de Venda de animais (produção de 

carne), com os quatro primeiros componentes principais, considerando a amostra total 

(continuação).  

Variaveis Princ 1  Princ 2 Princ 3 Princ 4 

Carneiro reprodutor (Abate- Cabeças) 0,20994 0,03638 -0,01769 0,1243 

Carneiro reprodutor (Abate- R$) 0,27191 0,01906 -0,02159 0,14177 

Carneiro reprodutor (Reprodução - Cabeças) 0,15186 0,04417 0,04133 -0,17713 

Carneiro reprodutor (Reprodução - R$) 0,15186 0,04417 0,04133 -0,17713 

Ovelhas matrizes (Abate- Cabeças) 0,28689 0,24922 -0,04429 0,36399 

Ovelhas matrizes (Abate- R$) 0,43304 0,30386 -0,04216 0,52498 

Ovelhas matrizes  (Reprodução - Cabeças) 0,15186 0,04417 0,04133 -0,17713 

Ovelhas matrizes (Reprodução - R$) 0,15186 0,04417 0,04133 -0,17713 

Ovelhas matrizes  (Cria ou recria - Cabeças) -0,04982 -0,0062 -0,01889 -0,02974 

Ovelhas matrizes (Cria ou recria - R$) -0,04982 -0,0062 -0,01889 -0,02974 

Borregas acima de 8 meses (Abate- Cabeças) 0,08901 0,08501 -0,01424 0,22787 

Borregas acima de 8 meses (Abate- R$) 0,08356 0,08402 -0,01492 0,2186 

Borregas acima de 8 meses  (Cria ou recria - Cabeças) 0,06641 0,04291 -0,01308 0,22111 

Borregas acima de 8 meses  (Cria ou recria - R$) 0,08312 0,05238 -0,01184 0,24547 

Borregos acima de 8 meses (Abate- Cabeças) 0,82055 0,57044 0,00567 -0,0151 

Borregos acima de 8 meses (Abate- R$) 0,34945 0,49082 -0,0646 0,14753 

Borregos acima de 8 meses  (Cria ou recria - Cabeças) -0,03982 -0,01914 -0,01477 0,02323 

Borregos acima de 8 meses  (Cria ou recria - R$) -0,03982 -0,01914 -0,01477 0,02323 

Borregas abaixo de 8 meses  (Cria ou recria - 

Cabeças) 
0,07652 0,02092 0,42979 -0,20188 

Borregas abaixo de 8 meses  (Cria ou recria - R$) 0,07652 0,02092 0,42979 -0,20188 

Borregos abaixo de 8 meses (Abate- Cabeças) -0,03064 0,00982 -0,00605 0,15376 

Borregos abaixo de 8 meses (Abate- R$) -0,03064 0,00982 -0,00605 0,15376 

Borregos abaixo de 8 meses  (Cria ou recria - 

Cabeças) 
0,07652 0,02092 0,42979 -0,20188 

Borregos abaixo de 8 meses  (Cria ou recria - R$) 0,07652 0,02092 0,42979 -0,20188 

Variância explicativa (%) 66,17% 17,28% 4,68% 1,98% 

Variância cumulativa (%) 66,17% 83,45% 88,13% 90,11% 

 

Tabela 13 - Coeficiente de correlação das variáveis de comercialização da carne com os 

dois primeiros componentes principais, considerando a amostra total. 

Variáveis  Princ 1  Princ 2 

Venda de animais R1 -0,0595 0,02063 

Venda de animais R2 0,12316 0,68407 

Venda de animais R3 0,03653 -0,79761 

Distância da fazenda para local de comercialização 1.0000 -0,00067 

Para quem vende a carne 0,03665 0,16073 

Como transporta a carne -0,04269 0,08466 

Variância explicativa (%) 95,92% 1,32% 

Variância cumulativa (%) 95,92% 97,24% 
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Tabela 14 - Coeficiente de correlação das variáveis de comercialização da pele e do 

esterco com os dois primeiros componentes principais, considerando a amostra total. 

Variáveis Princ 1 Princ 2 

Destino da pele 0,00691 0,99998 

O que faz com o esterco dos caprinos 1,00000 -0,00048 

Variância explicativa (%) 93,53% 6,470% 

Variância cumulativa (%) 93,53% 100,00% 

Tabela 15 - Coeficiente de correlação das variáveis de Aspectos econômicos e 

administrativos, com os cinco primeiros componentes principais, considerando a 

amostra total. 

Variáveis Princ 1  Princ 2 Princ3  Princ 4 Princ 5 

Renda da caprinocultura (do leite) 0,09573 -0,02365 -0,05221 0,47172 -0,86907 

Renda da caprinocultura (da carne) -0,09675 0,02141 0,05402 -0,47401 0,86781 

Número de funcionários permanentes 0,97452 0,03741 -0,01496 -0,14867 -0,0594 

Número de funcionários permanentes 

(caprino) 
0,84872 -0,10289 -0,12293 -0,01947 0,07163 

Trabalhador temporário 0,31178 0,05442 0,01329 0,87804 0,33689 

Funcionário fez algum treinamento -0,72269 0,1072 0,22983 -0,10609 -0,16297 

Administração da produção 0,15451 0,20617 0,96208 0,00805 -0,01371 

Empréstimo nos últimos cinco (5) anos -0,01444 0,91718 -0,15759 -0,07232 0,05781 

Programa de crédito -0,04106 0,91549 -0,11548 0,04979 -0,07215 

Variância explicativa (%) 36,26% 20,98% 13,85% 12.00% 8,69% 

Variância cumulativa (%) 36,26% 57,24% 71,09% 83,08% 91,77% 

Tabela 19 - Coeficiente de correlação das variáveis de avaliação do produtor sobre a 

caprinocultura, com os três primeiros componentes principais, considerando a amostra 

total. 

Variáveis Princ 1 Princ 2 Princ 3 

Planos para o futuro da propriedade 0,02321 -0,02145 0,00912 

Sucessão da caprinocultura na propriedade 0,02445 -0,10607 0,12072 

1ª preocupação com a produção 0,96631 -0,00352 0,25722 

2ª preocupação com a produção -0,54231 -0,67565 0,49919 

3ª preocupação com a produção -0,37207 0,85929 0,35095 

Variância explicativa (%) 48,02% 30,68% 11,9% 

Variância cumulativa (%) 48,02% 78,7% 90,6% 
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ANEXO 3 : Tabelas referente a informações sobre o rebanho caprino da área estudada. 

Tabela 1– Inventário do rebanho caprino (Período de março de 2011 a fevereiro de 

2012), referente à Microrregião da Chapada do Apodi: 

Variáveis 
N 

amostral 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
Média 

Bode 

reprodutor 

Quantidade que existia 100 0 12 1,62 

Quantidade comprada no período 100 0 3 0,12 

Mortes por problemas de saúde/alimentação 100 0 5 0,07 

Perdas 100 0 2 0,12 

 Abatido  para consumo familiar 100 0 0 0.00 

Cabras em 

lactação 

Quantidade que existia 100 0 150 16,27 

Quantidade comprada no período 100 0 6 0,14 

Mortes por problemas de saúde/alimentação 100 0 30 0,81 

Perdas 100 0 10 0,99 

 Abatido  para consumo familiar 100 0 1 0,01 

Cabras 

secas 

Quantidade que existia 100 0 150 20,37 

Quantidade comprada no período 100 0 8 0,08 

Mortes por problemas de saúde/alimentação 100 0 20 0,41 

Perdas 100 0 20 0,47 

 Abatido  para consumo familiar 100 0 3 0,06 

Cabritas 

acima de 

8 meses 

Quantidade que existia 100 0 80 5,23 

Quantidade comprada no período 100 0 10 0,1 

Mortes por problemas de saúde/alimentação 100 0 5 0,14 

Perdas 100 0 5 0,18 

 Abatido  para consumo familiar 100 0 0 0,00 

Cabritos 

acima de 

8 meses 

Quantidade que existia 100 0 35 4,76 

Quantidade comprada no período 100 0 0 0,00 

Mortes por problemas de saúde/alimentação 100 0 7 0,25 

Perdas 100 0 10 0,79 

 Abatido  para consumo familiar 100 0 24 3,88 

Cabritas 

abaixo de 

8 meses 

Quantidade que existia 100 0 30 5,98 

Quantidade comprada no período 100 0 0 0,00 

Mortes por problemas de saúde/alimentação 100 0 10 0,46 

Perdas 100 0 5 0,24 

 Abatido  para consumo familiar 100 0 2 0,02 

Cabritos 

abaixo de 

8 meses 

Quantidade que existia 100 0 30 5,95 

Quantidade comprada no período 100 0 0 0,00 

Mortes por problemas de saúde/alimentação 100 0 8 0,43 

Perdas 100 0 4 0,15 

 Abatido  para consumo familiar 100 0 5 0,1 
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 Tabela 2 – Inventário do rebanho caprino (Período de março de 2011 a fevereiro de 

2012), referente à Microrregião de Angicos: 

Variáveis 
N 

amostral 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
Média 

Bode 

reprodutor 

Quantidade que existia 62 0 8 1,56 

Quantidade comprada no período 62 0 1 0,04 

Mortes por problemas de saúde/alimentação 62 0 2 0,03 

Perdas 62 0 1 0,08 

 Abatido  para consumo familiar 62 0 0 0.00 

Cabras em 

lactação 

Quantidade que existia 62 0 250 27,64 

Quantidade comprada no período 62 0 20 0,46 

Mortes por problemas de saúde/alimentação 62 0 12 0,93 

Perdas 62 0 20 1,03 

 Abatido  para consumo familiar 62 0 0 0.00 

Cabras 

secas 

Quantidade que existia 62 0 150 22,8 

Quantidade comprada no período 62 0 10 0,27 

Mortes por problemas de saúde/alimentação 62 0 8 0,33 

Perdas 62 0 5 0,4 

 Abatido  para consumo familiar 62 0 0 0.00 

Cabritas 

acima de 

8 meses 

Quantidade que existia 62 0 50 10,11 

Quantidade comprada no período 62 0 32 1,03 

Mortes por problemas de saúde/alimentação 62 0 4 0,14 

Perdas 62 0 5 0,21 

 Abatido  para consumo familiar 62 0 0 0.00 

Cabritos 

acima de 

8 meses 

Quantidade que existia 62 0 34 4,88 

Quantidade comprada no período 62 0 0 0.00 

Mortes por problemas de saúde/alimentação 62 0 5 0,41 

Perdas 62 0 2 0,08 

 Abatido  para consumo familiar 62 0 40 5,06 

Cabritas 

abaixo de 

8 meses 

Quantidade que existia 62 0 50 8,48 

Quantidade comprada no período 62 0 4 0,06 

Mortes por problemas de saúde/alimentação 62 0 5 0,37 

Perdas 62 0 4 0,13 

 Abatido  para consumo familiar 62 0 1 0,02 

Cabritos 

abaixo de 

8 meses 

Quantidade que existia 62 0 60 8,13 

Quantidade comprada no período 62 0 3 0,04 

Mortes por problemas de saúde/alimentação 62 0 5 0,35 

Perdas 62 0 3 0,09 

 Abatido  para consumo familiar 62 0 2 0,05 
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Tabela 3 – Distribuição genética do rebanho caprino, para microrregião da Chapada do 

Apodi. 

  Variáveis 
N 

amostral 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
Média 

Anglo-nubiana 

Bode reprodutor 100 1 15 10,26 

Cabras em lactação 100 0 100 2,73 

Cabras secas  100 0 100 3,33 

Cabritos (as) acima de 8 meses  100 0 24 0,95 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  100 0 60 1,69 

Boer 

Bode reprodutor 100 0 2 0,13 

Cabras em lactação 100 0 20 0,28 

Cabras secas  100 0 10 0,15 

Cabritos (as) acima de 8 meses  100 0 20 0,25 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  100 0 8 0,08 

Canindé 

Bode reprodutor 100 0 1 0,01 

Cabras em lactação 100 0 0 0.00 

Cabras secas  100 0 2 0,02 

Cabritos (as) acima de 8 meses  100 0 0 0.00 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  100 0 0 0.00 

Parda Alpina 

Bode reprodutor 100 0 5 0,08 

Cabras em lactação 100 0 30 0,3 

Cabras secas  100 0 80 1,3 

Cabritos (as) acima de 8 meses  100 0 12 0,12 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  100 0 40 0,6 

Saanen 

Bode reprodutor 100 0 4 0,11 

Cabras em lactação 100 0 35 0,67 

Cabras secas  100 0 45 0,68 

Cabritos (as) acima de 8 meses  100 0 18 0,18 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  100 0 20 0,31 

Toggenburg 

Bode reprodutor 100 0 1 0,01 

Cabras em lactação 100 0 0 0.00 

Cabras secas  100 0 22 0,22 

Cabritos (as) acima de 8 meses  100 0 0 0.00 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  100 0 0 0.00 

Mestiço 

Bode reprodutor 100 0 8 0,71 

Cabras em lactação 100 0 50 8,25 

Cabras secas  100 0 100 10,91 

Cabritos (as) acima de 8 meses  100 0 70 6,17 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  100 0 52 7,3 

SDR 

Bode reprodutor 100 0 3 0,22 

Cabras em lactação 100 0 150 4,11 

Cabras secas  100 0 60 3,28 

Cabritos (as) acima de 8 meses  100 0 94 2,12 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  100 0 33 2,18 

Murciana 

Bode reprodutor 100 0 0 0.00 

Cabras em lactação 100 0 0 0.00 

Cabras secas  100 0 0 0.00 

Cabritos (as) acima de 8 meses  100 0 0 0.00 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  100 0 0 0.00 

Nambi 

Bode reprodutor 100 0 1 0,01 

Cabras em lactação 100 0 7 0,11 

Cabras secas  100 0 60 0,62 

Cabritos (as) acima de 8 meses  100 0 8 0,08 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  100 0 4 0,06 
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Tabela 4 – Distribuição genética do rebanho caprino, para microrregião de Angicos. 

  Variáveis 
N 

amostral 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
Média 

Anglo-nubiana 

Bode reprodutor 62 0 11 0,76 

Cabras em lactação 62 0 20 0,74 

Cabras secas  62 0 11 0,53 

Cabritos (as) acima de 8 meses  62 0 9 0,27 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  62 0 12 0,42 

Boer 

Bode reprodutor 62 0 1 0,03 

Cabras em lactação 62 0 15 0,37 

Cabras secas  62 0 13 0,37 

Cabritos (as) acima de 8 meses  62 0 8 0,12 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  62 0 3 0,04 

Canindé 

Bode reprodutor 62 0 2 0,05 

Cabras em lactação 62 0 45 0,96 

Cabras secas  62 0 22 0,48 

Cabritos (as) acima de 8 meses  62 0 10 0,16 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  62 0 9 0,22 

Parda Alpina 

Bode reprodutor 62 0 2 0,45 

Cabras em lactação 62 0 20 2,41 

Cabras secas  62 0 24 1,87 

Cabritos (as) acima de 8 meses  62 0 10 1,16 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  62 0 16 1,55 

Saanen 

Bode reprodutor 62 0 2 0,32 

Cabras em lactação 62 0 15 1,91 

Cabras secas  62 0 28 2,29 

Cabritos (as) acima de 8 meses  62 0 11 0,72 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  62 0 12 0,9 

Toggenburg 

Bode reprodutor 62 0 1 0,03 

Cabras em lactação 62 0 20 0,46 

Cabras secas  62 0 12 0,35 

Cabritos (as) acima de 8 meses  62 0 18 0,4 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  62 0 12 0,35 

Mestiço 

Bode reprodutor 62 0 5 0,53 

Cabras em lactação 62 0 170 20,43 

Cabras secas  62 0 107 16,38 

Cabritos (as) acima de 8 meses  62 0 58 11,53 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  62 0 110 12,43 

SDR 

Bode reprodutor 62 0 1 0,01 

Cabras em lactação 62 0 7 0,11 

Cabras secas  62 0 21 0,34 

Cabritos (as) acima de 8 meses  62 0 25 0,4 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  62 0 11 0,17 

Murciana 

Bode reprodutor 62 0 0 0.00 

Cabras em lactação 62 0 3 0,04 

Cabras secas  62 0 0 0.00 

Cabritos (as) acima de 8 meses  62 0 1 0,02 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  62 0 4 0,06 

Nambi 

Bode reprodutor 62 0 1 0,02 

Cabras em lactação 62 0 10 0,16 

Cabras secas  62 0 24 0,38 

Cabritos (as) acima de 8 meses  62 0 8 0,13 

Cabritos (as) abaixo de 8 meses  62 0 30 0,48 
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Tabela 5 - Venda de animais, referente à Microrregião Chapada do Apodi. 

  Variáveis 
N 

amostral 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
Média 

Bode 

reprodutor 

Venda para o abate (Cabeças) 100 0 1 0,04 

Venda para o abate (R$) 100 0 9 0,33 

Venda para reprodução (Cabeças) 100 0 6 0,15 

Venda para reprodução (R$) 100 0 15 0,48 

Venda para cria ou recria (Cabeças) 100 0 2 0,03 

Venda para cria ou recria (R$) 100 0 10 0,18 

Cabras em 

lactação 

Venda para o abate (Cabeças) 100 0 10 0,56 

Venda para o abate (R$) 100 0 10 1,32 

Venda para reprodução (Cabeças) 100 0 35 0,41 

Venda para reprodução (R$) 100 0 12 0,23 

Venda para cria ou recria (Cabeças) 100 0 10 0,1 

Venda para cria ou recria (R$) 100 0 8 0,08 

Cabras secas 

Venda para o abate (Cabeças) 100 0 17 1,03 

Venda para o abate (R$) 100 0 10 2,21 

Venda para reprodução (Cabeças) 100 0 0 0.00 

Venda para reprodução (R$) 100 0 0 0.00 

Venda para cria ou recria (Cabeças) 100 0 15 0,18 

Venda para cria ou recria (R$) 100 0 11 0,21 

Cabritas acima 

de 8 meses 

Venda para o abate (Cabeças) 100 0 40 0,65 

Venda para o abate (R$) 100 0 10 0,51 

Venda para reprodução (Cabeças) 100 0 5 0,05 

Venda para reprodução (R$) 100 0 15 0,15 

Venda para cria ou recria (Cabeças) 100 0 11 0,34 

Venda para cria ou recria (R$) 100 0 11 0,41 

Cabritos acima 

de 8 meses 

Venda para o abate (Cabeças) 100 0 150 14,96 

Venda para o abate (R$) 100 0 10 8,13 

Venda para reprodução (Cabeças) 100 0 0 0.00 

Venda para reprodução (R$) 100 0 0 0.00 

Venda para cria ou recria (Cabeças) 100 0 0 0.00 

Venda para cria ou recria (R$) 100 0 0 0.00 

Cabritas 

abaixo de 8 

meses 

Venda para o abate (Cabeças) 100 0 5 0,05 

Venda para o abate (R$) 100 0 7 0,07 

Venda para reprodução (Cabeças) 100 0 0 0.00 

Venda para reprodução (R$) 100 0 0 0.00 

Venda para cria ou recria (Cabeças) 100 0 40 0,53 

Venda para cria ou recria (R$) 100 0 11 0,3 

Cabritos 

abaixo de 8 

meses 

Venda para o abate (Cabeças) 100 0 7 0,17 

Venda para o abate (R$) 100 0 8 0,23 

Venda para reprodução (Cabeças) 100 0 0 0.00 

Venda para reprodução (R$) 100 0 0 0.00 

Venda para cria ou recria (Cabeças) 100 0 5 0,05 

Venda para cria ou recria (R$) 100 0 10 0,1 
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Tabela 6 – Venda de animais, referente à Microrregião de Angicos. 

  Variáveis 
N 

amostral 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
Média 

Bode 

reprodutor 

Venda para o abate (Cabeças) 62 0 1 0,04 

Venda para o abate (R$) 62 0 9 0,43 

Venda para reprodução (Cabeças) 62 0 2 0,03 

Venda para reprodução (R$) 62 0 15 0,24 

Venda para cria ou recria (Cabeças) 62 0 0 0 

Venda para cria ou recria (R$) 62 0 0 0 

Cabras em 

lactação 

Venda para o abate (Cabeças) 62 0 10 0,56 

Venda para o abate (R$) 62 0 10 2,32 

Venda para reprodução (Cabeças) 62 0 40 1,77 

Venda para reprodução (R$) 62 0 20 0,72 

Venda para cria ou recria (Cabeças) 62 0 0 0 

Venda para cria ou recria (R$) 62 0 0 0 

Cabras 

secas 

Venda para o abate (Cabeças) 62 0 10 1,45 

Venda para o abate (R$) 62 0 10 4,92 

Venda para reprodução (Cabeças) 62 0 30 0,64 

Venda para reprodução (R$) 62 0 15 0,4 

Venda para cria ou recria (Cabeças) 62 0 0 0 

Venda para cria ou recria (R$) 62 0 0 0 

Cabritas 

acima de 

8 meses 

Venda para o abate (Cabeças) 62 0 20 0,34 

Venda para o abate (R$) 62 0 9 0,29 

Venda para reprodução (Cabeças) 62 0 28 0,61 

Venda para reprodução (R$) 62 0 15 0,4 

Venda para cria ou recria (Cabeças) 62 0 30 0,48 

Venda para cria ou recria (R$) 62 0 9 0,14 

Cabritos 

acima de 

8 meses 

Venda para o abate (Cabeças) 62 0 150 28,35 

Venda para o abate (R$) 62 0 11 8,57 

Venda para reprodução (Cabeças) 62 0 3 0,04 

Venda para reprodução (R$) 62 0 7 0,11 

Venda para cria ou recria (Cabeças) 62 0 0 0 

Venda para cria ou recria (R$) 62 0 0 0 

Cabritas 

abaixo de 

8 meses 

Venda para o abate (Cabeças) 62 0 0 0 

Venda para o abate (R$) 62 0 0 0 

Venda para reprodução (Cabeças) 62 0 0 0 

Venda para reprodução (R$) 62 0 0 0 

Venda para cria ou recria (Cabeças) 62 0 16 0,64 

Venda para cria ou recria (R$) 62 0 12 0,27 

Cabritos 

abaixo de 

8 meses 

Venda para o abate (Cabeças) 62 0 20 0,64 

Venda para o abate (R$) 62 0 9 0,27 

Venda para reprodução (Cabeças) 62 0 0 0 

Venda para reprodução (R$) 62 0 0 0 

Venda para cria ou recria (Cabeças) 62 0 18 0,56 

Venda para cria ou recria (R$) 62 0 12 0,35 

 


