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Introdução

A caprinocultura consiste em uma atividade de alta 
potencialidade, tanto social como econômica para as 
populações de média e baixa renda do Nordeste, onde 
se encontra 93% do rebanho brasileiro, (IBGE, 2008) 
[1].

Com excelentes características dietéticas e pouca 
gordura, a carne caprina tem ganhado cada vez mais a 
preferência do consumidor. Além da carne de relevante 
valor biológico, a caprinocultura oferece ao produtor a 
oportunidade de aproveitamento à exploração da pele e 
o dos componentes não-carcaça, para confecção de 
embutidos e pratos regionais.

Um dos grandes problemas do sistema de produção 
de carne caprina é os custos com a alimentação, com 
isso tem-se adotado algumas técnicas de manejo 
visando a otimização dos fatores de produção, um 
exemplo disso é a restrição alimentar.

Na espécie caprina alguns fatores afetam o seu 
rendimento de carcaça, como idade, peso ao abate, 
sexo e sistema de criação, Mattos et al. 2006 [2].

O objetivo avaliar o desempenho as características 
de carcaça, os rendimentos de cortes comerciais e os
componentes carcaça e não-carcaça de caprinos SPRD 
em sistema de pastejo na caatinga em Pernambuco.

Material e métodos

O experimento foi conduzido no Centro de 
Treinamento em Caprino-Ovinocultura pertencente à 
Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária de 
Pernambuco - IPA, localizada na cidade de Sertânia-
PE.

Foi realizado no período chuvoso no primeiro 
semestre de 2008, onde 20 cabritos SPRD, não-
castrados, com peso vivo (PV) médio inicial de 15 kg e 

aproximadamente 90 dias de idade, tratados contra endo e 
ectoparasitas foram submetidos a período de adaptação ao 
ambiente e ao manejo durante 15 dias. O período 
experimental teve duração aproximada de 105 dias, 
divididos em cinco sub-períodos de 21 dias cada. Os 
animais foram mantidos em pastagens de caatinga em área 
correspondente a 37 ha, sob lotação intermitente e 
suplementados apenas com sal mineral comercial.

Dois grupos de animais foram selecionados 
aleatoriamente: pastejo a vontade até o abate (PA), com 
acesso irrestrito ao pasto e pastejo restrito (PR) com acesso 
ao pasto durante aproximadamente quatro horas/dia.

Feita a esfola e evisceração, foram retiradas a cabeça e 
as patas para registro do peso da carcaça quente, incluindo 
rins e gordura pélvica-renal (PCQrg). Foi obtido ainda o 
peso dos componentes não-carcaça para determinação de 
seu rendimento em relação ao peso do corpo vazio (PCVZ).

Posteriormente, as carcaças foram mantidas em câmara 
de resfriamento por 24 horas a 2ºC. Ao final deste período, 
foi registrado o peso da carcaça fria, incluindo rins e 
gordura pélvica-renal (PCFrg), calculando o índice de 
quebra por resfriamento (IQ = (PCQrg – PCFrg)/PCQrg) x 
100. Obtidos os pesos dos rins e da gordura pélvica-renal, 
seus valores foram subtraídos para determinação dos pesos 
da carcaça quente (PCQ) e fria (PCF).

Para a avaliação da carcaça após a retirada da cauda, 
cada carcaça foi dividida longitudinalmente em duas meias-
carcaças, onde foram seccionadas em sete regiões 
anatômicas: pescoço, paleta, costelas, serrote, lombo e
pernil. O peso individual de cada corte, composto pelos 
cortes efetuados nas meias-carcaças esquerda e direita, foi 
registrado para cálculo de sua proporção em relação à soma 
das duas meias-carcaças, obtendo-se o rendimento 
comercial dos cortes da carcaça.

O delineamento utilizado para a avaliação de carcaça e 
componentes não-carcaça foi o inteiramente casualisado 
(DIC) com dois tratamentos PA e PR, com oito repetições. 
Foi feita análise de variância e, para comparação de 
médias, foi utilizado o teste F (P = 0,001; 0,01 e 0,05).



Resultados e discussões

Os resultados obtidos para peso vivo ao abate 
(PVA), peso da carcaça quente (PCQ), peso da carcaça 
fria (PCF), peso do corpo vazio (PCVZ), paleta, pernil, 
costela, serrote, pescoço, lombo e a relação entre 
PCVZ e os cortes: paleta, pernil, costela, serrote, 
pescoço e lombo, são apresentados na tabela 1.

Os dados obtidos para todas as variáveis em kg 
(PVA, PCQ, PCF, PCVZ, paleta, pernil, costela, 
serrote, pescoço e lombo) apresentaram diferença 
estatística significativa (P<0,05) entre os tratamentos. 
O pastejo a vontade (PA), foi o tratamento que obteve 
maiores médias em todas as variáveis, essa diferença 
entre os tratamentos provavelmente ocorreu devido ao 
maior tempo de pastejo dos animais do tratamento PA,
tendo assim, a possibilidade de consumir maior 
quantidade e consequentemente, aumentar seu ganho 
médio diário (GMD). Médias semelhantes para PVA, 
PCQ e PCF foram encontradas por Mascioli et al., 
2008 [3], que avaliaram diferentes proporções de 
concentrado e volumoso e observaram valores de: 
19,28; 8,58 e 7,59, respectivamente.

Os rendimentos dos cortes comercias em relação ao 
PCVZ, não apresentaram diferenças significativas 
(P>0,05) com exceção do lombo. Possivelmente, a 
medida que aumentou o ganho em peso dos animais, 
houve um aumento proporcional  no peso dos cortes em 
valores absolutos, mas comparando o peso dos cortes 
comerciais em relação ao PCVZ, os valores se 
apresentaram mais próximos, o que não ocorreu com o 
lombo. Resultado semelhante foi encontrado por 
Mascioli et al. 2008 [3] e  Gonzaga Neto et al. 2006 
[4].

Os cortes nobres (pernil, paleta e lombo) 
representaram 62% e 63% do PCF para os tratamentos 
PR e PA respectivamente, resultado semelhante foi 
encontrado por Yáñez (2002) que observou média de 
62% para cabritos Saanen abatidos com 20 kg de peso 
vivo.

Na tabela 3 estão às médias, os coeficientes de 
variação (CV) e o nível de significância (P) para a 
análise morfométrica das variáveis estudadas (baço, 
coração, pericárdio, fígado, pulmões, rins, língua, 
traquéia, esôfago, diafragma, pâncreas, pênis, gordura
pélvica renal (GPR), couro, patas, cabeça, cauda e 
sangue).

Não houve diferença estatística significativa 
(P>0,05) para língua, traquéia, esôfago, pênis, cauda e 
sangue. Para os demais componentes não carcaça 
houve diferenças estatísticas significativas (P<0,05) 
entre os tratamentos. Com o aumento de peso dos 
animais houve também, um aumento proporcional na 

morfometria desses componentes para os animais do PA 
em função do maior tempo de pastejo. 

É importante salientar que órgãos como o fígado e o 
pâncreas participam de forma expressiva nos processos 
metabólicos, como: transformação de amônia em uréia, 
emulsificação de gordura no processo digestivo através da 
secreção da bile e controle da concentração de insulina e 
glucagon no sangue, respectivamente. Clementino et al. 
2007 [5], observaram o comportamento linear crescente 
sobre os componentes: sangue, fígado, rins, brônquios + 
pulmões, baço e coração com o aumento do concentrado na 
dieta. Deste modo, o desenvolvimento de componente não-
carcaça está diretamente ligado à alimentação, bem como 
ao metabolismo corporal dos animais, visto que, necessitam 
suprir suas necessidades nutricionais para um bom 
desempenho.
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Tabela 1. Médias, coeficiente de variação (CV) e significância para ganho médio diário (GMD), peso vivo ao abate (PVA), peso 
da carcaça quente (PCQ), peso da carcaça fria (PCF), peso do corpo vazio (PCVZ), paleta, pernil, costela, serrote, pescoço, 
lombo e a relação entre PCVZ e os cortes: paleta, pernil, costela, serrote, pescoço e lombo de caprinos SPRD mantidos a 
pasto no período das chuvas no semi-árido Pernambucano

Tratamentos
Variável

PR (Kg) PA (Kg)
CV(%) P

GMD 0,0137 0,0462 39,1 0,0007
PVA 17,562 21,000 4,643 0,0000
PCQ 6,633 7,971 6,259 0,0000
PCF 6,145 7,513 6,258 0,0000

PCVZ 13,910 15,827 5,552 0,0003
Paleta 1,201 1,605 19,452 0,0103
Pernil 1,976 2,402 6,041 0,0000

Costela 1,127 1,373 8,079 0,0002
Serrote 0,624 0,771 8,897 0,0003
Pescoço 0,441 0,528 10,308 0,0039
Lombo 0,641 0,800 8,400 0,0001

% PCVZ
Paleta 8,608 10,147 20,258 0,1277
Pernil 14,244 15,185 6,257 0,0596

Costela 8,133 8,676 8,246 0,1393
Serrote 4,490 4,877 8,100 0,0609
Pescoço 3,180 3,335 8,905 0,3029
Lombo 4,614 5,053 6,890 0,0197

significância (P>0,05); pastejo a vontade (PA); pastejo restrito (PR).

Tabela 2. Médias das variáveis, coeficiente de variação (CV), nível de significância (P) para os componentes não-carcaça, de 
caprinos mantidos a pasto no semi-árido pernambucano

Tratamentos
Variável

PA (kg) PR (kg)
CV(%) P

Baço 0,24 0,19 17.935 0,0114
Coração 0,85 0,75 10.564 0,0329

Pericárdio 0,43 0,30 28.281 0,0236
Fígado 0,34 0,28 10.090 0,0003
Pulmão 0,16 0,15 9.820 0,0273

Rins 0,66 0,55 13.454 0,0202
Língua 0,67 0,65 13.114 NS

Traquéia 0,84 0,69 29.589 NS
Esôfago 0,51 0,58 23.612 NS

Diafragma 0,72 0,52 13.224 0,0003
Pâncreas 0,39 0,28 18.885 0,0033

Pênis 0,29 0,26 18.217 NS
GPR 0,55 0,21 33.689 0,0000

Couro 1,10 0,86 11.328 0,0006
Pata 0,59 0,53 4.394 0,0007

Cabeça 1,30 1,16 4.868 0,0004
Cauda 0,25 0,23 22.127 NS
Sangue 0,73 0,64 19.121 NS

Nível de Significância de 5% de probabilidade (P) pelo teste F; (PA) pastejo à vontade; (PR) pastejo Restrito; (CV) coeficiente de variação; 
Gordura Pélvica Renal (GPR); e Não significativo (NS).


