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RESUMO - 0 presente estudo foi realizado para avaliar as prodw;:oes totais e mensais
acumuladas de leite de cabras meio sangue, em Sobral-CE, submetidas as condiyoes climaticas
do semi-arido nordestino. Foram utilizadas 6l2lactayoes de 246 cabras, filhas de 20 reprodutores
da raya Pardo Alpina, manejadas em pastagem nativa e suplementadas no perfodo seco com
milho e farelo de soja. 0 modele estatistico continha os efeitos fixos: estayao-ano de pariyao,
ordem de lactayao, tipo de parte e os efeitos aleat6rios: reprodutor e cabra dentro de reprodutor.
As medias ajustadas pelos quadrados minimos e os erros-padrao foram de l67,30± 16,68 kg,
para a prodw;:ao total e, para as produyoes mensais aos 30,60,90, 120, 150, 180 e 210 dias de
lactayao, de 27,42±1,3l; 23,67±1 ,70; 22,55±1 ,08; 22,01±1 ,00; 19,37±0,83; l7,66±0,75 e l4,07±0,6l
kg, respectivamente. Os efeitos de estayao-ano de pariyao e ordem de lactayao foram importantes
fontes de variayao para a produyao total e as produyoes mensais de leite, 0 que indica que os
dados devem ser ajustados para estas variaveis quando se avalia 0merito genetico dos animais.
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Dairy Goat Produc.tion of 1/2 Pardo Alpine x Moxoto at the State of Ceara,

Brazil

ABSTRACT- The present study was carried out to evaluate the total milk and the
monthly cumulative milk yield of Alpine x Moxoto half-breed goats, in Sobral-CE, Brazil, under
the semi-arid climate conditions. Data from 612 lactations of246 half-breeds Alpine x Moxoto,
daughters of 20 Alpine breed sires were used. The animals were raised in native pasture and
supplemented with corn and soybean meal during the dry season. The statistical model included
the fixed effects of year-season of kidding, lactation order, kidding type and the random effects
of sire and sire within goat. The total yield mean, ajusted by the least square method and the
standard error were 167.30±16.68 kg and the monthly milk yield at 30,60, 120, 150, 180 and 210
days oflactation were 27.42±1.31, 23.67±1.70, 22.55±1.08, 22.0l± 1.00, 19.37±0.83, l7.66±0.75
and l4.07±0.6l kg, respectively. The effects of year-season of kidding and lactation order were
important sources of variation for total and monthly milk yield, indicating that data must be
adjusted for these effects when the genetic merit of animals is being evaluated.
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A caprinocultura leiteira no Brasil,
principalmente no Nordeste, desempenha papel
economico-social dos mais relevantes, e nos
ultimos anos, tomou impulso significativo em
todo 0 territorio nacional, fornecendo as
populayoes de baixa renda alimentayao a base
de leite de cabra. Ela tambem e responsavel
por gerayao de emprego e renda no campo,
pela inseryao de pequenos produtores no
agronegocio e na reduyao de exodo rural. Por
outro lado, deve ser ressaltado que os rebanhos
de caprinos nativos e Sem Raya Definida
(SRD), apesar de constituirem 0 maior grupo
populacional do Nordeste do Brasil,
apresentam baixa produyao de leite (Fernandes
et aI., 1985; Silva et aI., 1993).

Uma melhoria no desempenho destas
cabras na produyao de leite tem sido em
decorrencia do usa adequado de algumas
tecnicas de manejo e alimentayao, bem como
da melhoria genetica dos rebanhos, como pode
ser comparado pelos resultados do trabalho
realizado por Lima (1994), que constatou um
incremento de 46,7% na produyao de leite de
cabra no pais, no periodo de 1982 a 1991,
enquanto a produyao mundial no mesmo
periodo cresceu apenas 19%.

A introduyao em regioes tropicais de
genotipos exoticos de aptidao leiteira como a
Saanen, Parda Alpina, Toggenburg e British
Alpine, tem sido feita, principalmente, para usa
como rayapaterna em cruzamentos
objetivando produzir cabras mestiyas, onde se
associa no mesmo animal, 0 potencial
produtivo da raya exotica e a rusticidade da
nativa, proporcionando incrementos na
produyao de leite (Silva e Araujo, 1996; Pereira,
1999). Entretanto, deve-se ressaltar que as
mestiyas tomam-se mais exigentes quanta as
condiyoes ambientais, isto e, por manifestarem
maior potencial genetico produtivo, requerem
melhor sistema de alimentayao. Vale salientar
ainda que muitos produtores tendem a criar as

mestiyas nas mesmas condiyoes da raya
nativa, de maneira que estes animais
apresentam, muitas vezes, indices produtivos
mais baixos que 0 esperado.

o incremento na produyao de leite e de
fundamental importancia, pois as cabras sao
muito prolificas, contribuindo assim para
diminuiyao da mortalidade dos cabritos, alem
de aumentar 0 fornecimento de proteina animal
via leite as populayoes da regiao Nordeste
(Silva e Mello, 1996). Ressalte-se que ja estao
disponiveis algumas tecnologias para a
explorayao leiteira na regiao, 0 que falta e
melhorar a eficiencia da transferencia destas
tecnologias a comunidade, tal que a adoyao
delas pelo maior numero de produtores ocorra
e resulte em aumento da produtividade.

A ineficiencia do sistema de produyao
persiste em funyao da pouca utilizayao, pelos
produtores, das tecnologias para a explorayao
de cabras de leite,pois as informayoes
recebidas e internalizadas sao ainda
inexpressivas, principalmente em funyao do
aspecto cultural. Este fato tem chamado a
atenyao dos responsaveis pela gerayao de
tecnologias e de conhecimentos, numa visao
holistica de agroecologia e socio-economia para
regiao Nordeste.

o objetivo deste trabalho foi avaliar a
influencia dos efeitos fixos e de reprodutores
sobre as produyoes total e mensais acumuladas
de leite em cabras meio sangue Parda Alpina
x Moxoto, na regiao do Nordeste do Brasil.

Os dados analisados referem-se a 612
lactayoes, de 246 cabras meio sangue Parda
Alpina x Moxoto, filhas de 20 reprodutores da
raya Parda Alpina, criadas na fazenda
Experimental Santa Rita, em Sobral, CE, no
periodo de 1989 a 1994. Foram analisadas as
produyoes mensais aos 30, 60, 90, 120, 150,
180 e 210 dias de lactayao e a produyao total
de leite. As cabras foram ordenhadas



diariamente, pela manha e a tarde, enquanto a
pesagem do leite, para efeito de avaliayao,
somente era feita em intervalo de 7 dias.

As cabras foram mantidas em regime
semi-intensivo em pastagem nativa de caatinga
e, no periodo seco, recebiam suplementayao
de silagem de sorgo a vontade, alem de 300
gramas/cabeya/dia de rayao a base de milho
com farelo de soja. 0 sat mineral foi fornecido
a vontade.

o tratamento anti-helmintico foi
efetuado de acordo com as recomendayoes
de vermifugayoes estrategicas proposto por
Costa e Vieira (1984), para a regiao.

Os cabritos permaneciam com as maes
por ate 48 horas para a mamada do colostro,
posteriormente, no cabriteiro, passaram a
receber leite em mamadeira coletiva,
acompanhado por rayao a base de feno de
leucena. Para a obtenyao das produyoes
mensais acumuladas de leite, calculou-se a
media dos controles realizados no mes e
multiplicou-se por 30,5, para efeito de ajuste
dos dados.

A analise estatistica foi procedida
usando-se 0 metoda dos quadrados minimos
para dados com numeros desiguais nas
subclasses para a estimayao dos componentes
da variancia (Harvey, 1990). As medias obtidas
foram comparadas pelo teste de Tukey, a 1%
ou 5%.

omodelo estatistico utilizado na analise
foi:
Y
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Em que, Y"klmn = observayao n da produyao
total ou mensal de leite, verificada na cabraj,
filha do reprodutor i, parida na estayao-ano k,
de ordem de lactayao I, de tipo de parto m;

Il = constante inerente a todas observacyoes;

R, = efeito aleatorio do reprodutor i (i =

1,2 20);

reprodutor i;

E
k
= efeito fixo de estayao-ano de pariyao k

(k =1 ,2);

01 = efeito fixo da ordem de pariyao I
(I = 1,.. .4);

Tm = efeito fixo do tipo de parto m
[m =1 (simples), 2 (duplo)];

ElJklmn = erro aleatorio associado a cada
observayao, considerado normal e
independentemente distribuido com media zero
e variancia (J".

As medias ajustadas pelos quadrados
minimos e os erros-padrao para produyao total
de leite e produyoes mensa is aos 30, 60, 90,
120, 150, 180 e 210 dias de lactayao foram
167,30±16,68, 27,42±1,31, 23,67±1,70,
22,55±1,08,22,01±1,00, 19,37±0,83, 17,66±0,75
e 14,07±0,61 kg, respectivamente. A
constatayao do pico de lactayao no primeiro
mes apos 0 parto concorda com resultados que
tem sido observados em varias pesquisas (Kala
e Prakash, 1990; Andrade, 1999) entre outros
e, tem sido aceito que esse comportamento e
independente da raya estudada.

A boa qualidade genetica dos animais e
tambem a qualidade do nivel de tecnologia
usada no rebanho pesquisado se evidencia ao
serem comparados os resultados aqui obtidos
com os de Barbieri et al. (1990) e de Silva et
al. (I 992), que constataram menor produyao
de leite para esse mesmo grupo genetico
(mestiyas de Pardo Alpina x Moxoto), criadas
tambem no estado do Ceara.

Ao se detalhar mais a discussao sobre
a durayao da lactayao, merece destaque nessa
pesquisa 0 fato dos animais apresentarem, no
primeiro mes de lactayao, produyao media
diaria estimada em tornode 800 gramas de
leite, valor este que pode ser considerado muito
bom para a regiao, principal mente, se for



comparado com 0 que seria esperado se a
produyao fosse com animais nativos. Assim,
animais mestiyos dessa composiyao genetica
caracterizam-se, como de born potencialleiteiro
para a regiao; e, 0 mais importante ainda e 0
fato da produyao ter se mostrado persistente,
sendo constatado que ate 180 dias ap6s 0 parto
ocorreu reduyao em tomo de 36% em relayao
ao pico de lactayao do primeiro mesoAos 210
dias a produyao media ainda se mostrou acima
de 50% da inicial, indicando ser essa data urn
born momenta de realizayao da secagem dos
animais, tal que a gestayao seguinte ocorra num
intervalo de parto de ate urn ano, que tern sido
apresentado na literatura como 0 recomendado
para caprinos leiteiros (Girao et aI., 1982;
Medeiros et aI., 1987).

Com relayao ao estudo dos efeitos
aleat6rios (de reprodutor e de matrizes)
incluidos no modelo, constatou-se que foram
significativos (P<O,O1) sobre a produyao de leite
total e mensais acumuladas, concordando com
resultados de Thatcher et al. (1980) e Lima
(1994). Efeito do reprodutor sobre 0

desenvolvimento ponderal das crias tambem
foi observado.

Nesse estudo constatou-se tambem
influencia de efeitos fixos sobre a produyao
de leite total e mensais acumuladas. 0 efeito
da estayao-ano da lactayao foi significativo
(P<O,OI), concordando com resultados obtidos
por Lima (1994) e Andrade (1999) pesquisando
tambem animais mestiyos em condiyoes
similares as desse estudo. A explicayao que e
encontrada com maior frequencia na literatura
sobre a influencia da estayao-ano da lactayao
na produyao de leite atribui esse fato as
oscilayoes de oferta de forragem, tanto em
quantidade como em qualidade, que se observa
no periodo seco do ana em regioes tropicais.
Quanto aos resultados dessa pesquisa
especificamente, constatou-se que a
suplementayao alimentar usada durante a
entressafra de forragem, nao foi suficiente para
anular 0 efeito do fator alimento.

A ordem de lactayao exerceu intluencia
(P<O,O1) sobre a produyao total e todas as
produyoes mensais acumuladas de leite, com
exceyao da produyao estimada para 0 primeiro
mes de lactayao. Esse resultado implica que,
independentemente da idade do animal, 0 pica
de lactayao das matrizes no primeiro mes foi
equivalente, apesar das primIparas terem
apresentado men or produyao nas demais
datas, alem da menor produyao total.

A explicayao para a menor produyao
de leite das primiparas, e que elas, ao parto,
ainda nao atingiram a maturidade fisiol6gica
plena, aJem do fato de apresentarem maiores
exigencias nutricionais que as plurfparas,
segundo afirmayoes de Lima (1994).

Observou-se tambem que a produyao
de leite, de modo geral, teve tendencia
crescente ate a quarta lactayao. Resultados
semelhantes foram obtidos por Pimenta Filho
e Sousa (1992) e Lima (1994), em cabras puras
leiteiras e meio sangue Parda Alpina x Moxot6,
respectivamente, na Paralba e Ceara.

o tipo de nascimento da matriz
influenciou (P<0,05) a produyao de leite
somente nos primeiros 30 dias de lactayao,
sendo que aquelas oriundas de parto duplo
foram 8% superior as de parto simples.
Resultados estes semelhantes aos encontrados
por Silva e Araujo (1996), Araujo et at. (1999)
e Oliveira et al. (2001

Os animais mestiyos expressaram
potencial leiteiro nas condiyoes de criayao
dessa pesquisa, mas ficou evidente a intluencia,
tanto das diferenyas entre reprodutores como
entre as matrizes, sobre as produyoes de leite
total e mensais acumuladas.

A suplementayao alimentar feita com
volumosos e rayao concentrada durante a
epoca see a do ana nao se mostrou eficiente
para anular a influencia da estayao-ano da
lactayao, sobre as caracterfsticas estudadas.



A ordem de parto mostrou-se influente
sobre as produyoes de leite, 0 mesmo nao
ocorrendo com 0 tipo de nascimento das
matrizes, se de partos simples ou duplo.
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