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Resumo 

Com 0 objectiv~ de estimar a composic;:ao da carcac;:a e a composic;:ao em depositos de gordura de 

cabritos recorrendo a medida da gravidade especifica foram utilizados 24 animais da rac;a Serrana (12,5 

± 5,5 kg de peso vivo). Apos 0 abate foi obtida a carcac;a e 0 peso dos depositos internos de gordura. A 

carcac;:a foi dividida em duas metades. A metade esquerda fai totalmente dissecada em museu 10, 

gordura subcutanea, gordura intermuscular e 0550. A metade direita fai utilizada para a determinac;:ao 

da gravidade especffica. Recorrendo a analise de regressao simples verificou-se que a gravidade 

especifica permite explicar 30 a 63% da variac;ao dos tecidos da carcac;a e dos depositos de gordura. Os 

valores de r2 rna is elevados forarn observados para as dep6sitos de gordura (r2 entre 0,43 e 0,63; 

P<O,Ol). Pode ser concluido que a medida de gravidade especifica tem potencial para estimar a 

composi~ao de cabritos. 

Introduc;ao 

Em prodw;ao animal tem sido desenvolvidas e aplicadas varias metodologias para estimar a composi!,;ao 

da carca!,;a das diversas especies de interesse zootecnico (Teixeira, 2009). Esta preocupa!,;ao prende-se 

com a necessidade de conhecer as diferentes tecidos da carca!,;a sem causar a sua destrui~ao. Foi nesse 

sentido que se desenvolveram varias tecnicas de imagem (ultrasonografia, tomografia 

computadorizada) ou a bio-impedancia, a condutividade electrica total do corpo e a gravidade especifica 

(Stanford et ai., 1998). Esta ultima tecnica recebeu uma aten,ao consideravel por parte dos 

investigadores dado que e de aplica~ao simples, rapida e nao destrutiva. A gravidade especffica tem 

como principio 0 facto de a gordura ser menos densa que os outros tecidos corporais (Alliston, 1983) e 

tem sido aplicada em varias especies (Garrett e Hinman, 1969; Timon e Bichard, 1965). No entanto, nao 

foram encontrados trabalhos com caprinos. 0 objectivo deste trabalho e investigar a possibilidade de 

utilizar a gravidade especffica para estimar a composi~ao da carca~a e a composi~ao em depositos de 

gordura de cabritos. 

Material e Metodos 

Foram utilizados 24 cabritos da ra,a Serrana (12,5 ± 5,5 kg de peso vivo). Antes do abate os animais 

foram submetidos a um jejum de 24 h e obtido 0 peso vivo (PV). Os animais foram abatidos e obtido 0 

peso vivo vazio (PVVL que representa a diferen~a entre a PV e a peso dos conteudos gastricos e 

intestinais. Ao longo do processo de abate foram sendo pesados numa balanc;a digital (AND com 

precisao de 1 g) os depositos internos de gordura (gordura mesenterica, omental, perirenal e pelvica). 0 

peso dos conteudos gastricos e intestinais foi determinado por diferen~a entre os compartimentos 

(rumen+retfculo, omaso, abomaso, intestino delgado e intestino grosso) cheios e vazios. Foi entao 

obtida a carcac;a que neste trabalho representa 0 animal depois de morto, sangrado, esfolado, 

eviscerado, sem cabe~a, que e separada pela articula!,;ao atloido-occipital, sem genitais, sem 

extremidades, que sao separadas ao nfvel das articula!,;5es carpico-metcarpicas e tarsico-metatarsicas e 

sem rins e gordura perirenal e pelvica. A carca~a foi identificada e colocada numa camara frigorffica a 

4°C. Apos 24 h a carca,a foi pesada e determinado 0 peso da carcac;a. Apos esta operac;ao a carcac;a foi 

cortada ao meio com 0 maximo cuidado. Para isso a carcaC;a foi suspensa num chambaril de abertura 
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variavel e utilizada uma serra de dentes curtos para aumentar a precisao do corte. A meta de esquerda 

foi utilizada para determinac;ao da composic;ao em musculo, OSSO, gordura subcutanea e gordura 

intermuscular. A metade direita foi utilizada para a determina~ao da gravida de especifica. Assume-se 

que a carcac;a e simetrica pero que todas as determinac;6es realizadas numa metade sao va lidas para a 

outra metade. A determina~ao da gravidade especifica foi obtida de acordo com a seguinte expressao: 
p carca,a 

Gravidade espedfica = p H20 

em que , p carca,a representa a densidade da carcap e p H 20 representa a densidade da agua. A agua 

apresentava a temperatura de 13,5QC a que corresponde uma densidade de 0,999312 g/cm' 

( http://www .si m etric.co. u k/). 

Para determinar a densidade da carca,a foi utilizada a seguinte expressao: 
PC 

p CaITap = V 
em que: PC representa a peso da carcac;a e V representa 0 volume da carcaC;a. 

A determina~ao do volume das carca~as foi obtida pelo principio de Arquimedes. Para isso as carca~as 

foram tota lmente mergulhadas numa tina e determinado 0 volume da agua deslocada. Para obter 0 

maximo rigor neste processo a carcac;a foi mergulhada lentamente e foi criada uma tina com urn orificio 

que permitia a recolha de toda a agua deslocada. Para alem disso durante 0 processo de submersao da 

ca rca~a houve sempre 0 cui dado de verificar que nao havia ar aprisionado na carca~a. Para todas as 

pesagens foi utilizada uma balan,a de precisao (Precisa 32000D, 32000±0,01 g). A re l a~ao entre a 

gravidade especifica e a composi~ao da carca,a e a composi,ao em depositos de gordura foi obtida por 

ana lise de regressao simples recorrendo ao program a SAS. 

Resultados e Discussiio 

No Quadro 1 sao apresentados os valores de media, desvio padrao (DP), minima, maximo e coeficiente 

de varia~ao (CV) para 0 peso vivo, 0 peso vivo vazio, a peso da carcac;a, a gravidade espedfica, a 

composi~ao da carca~a, a composi~ao em depositos internos de gordura e gordura corporal para os 24 

cabritos estudados. 

Quadro 1. Media, desvio padrao (DP), minimo, maximo e coeficiente de varia~ao (CV) para 0 peso vivo, 0 

peso vivo vazia, 0 pesa da carcac;a, a gravidade espedfica, a composi~ao da carcac;a, a composic;ao em 

depositos internos de gordura e gordura corporal (n=24). 

Caracteristica Media OP Minima Maximo CV,% 

Peso vivo, kg 12,5 5,5 4,5 22,4 44,0 
Peso vivo vazio, kg 10,6 4,5 4,2 18,9 42,1 

Peso da carcap, kg 5,2 2,3 1,9 9,9 44,4 

Gravidade especffica 0,963 0,085 0,844 1,21 8,8 

Composil;ao da carca~a, g 

Musculo (M) 3342 1581 1104 6537 47,3 
Gordura subcuta nea (G5) 292 151 83,4 607 51,6 
Gordura intermuscular (GI) 429 189 169 850 44,0 
Osso (0) 1185 491 513 2189 41,4 

Gordura da carca~a 721 322 269 1357 44,6 
Dep6sitos internos de gordura, g 

Gordura perirenal e pelvica (GPP) 90,9 42,3 9,2 166 46,5 
Gordura omental (GO) 123 71,7 22,8 291 58,1 
Gordura mesenterica (GM) 134 73,2 40,4 249 54,7 
Gordura interna 348 172 101 695 49,3 

Gordura corporal, g 1069 475 421 1828 44,4 
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Os cabritos apresentaram um PV medio de 12,5 kg e um CV de 44%. Esta amplitude reflecte -se na 

varia,ao do peso da carca,a e na sua composi,ao, que apresentaram um CV entre 41 e 52%. 

Relativamente a composi,ao da carca,a a GS foi 0 componente que apresentou maior varia,ao (CV= 

55%) e a GI representa 0 maior deposito de gordura (4% do PVV). 0 deposito de GO foi 0 que 

apresentou maior varia<;ao (58%) e a gordura corpora l representou 11% do PVV. Estes valores sugerem 

qu e mesmo em an imais jovens e de baixo peso, a gordura e urn componente importante e que 

apresenta elevada variac;ao. 0 que e de sa lientar, uma vez que, se trata de caprinos e e reco nh ecido que 

esta especie apresenta menor proporc;ao de gordura nas carcac;as que as ovinos em carcac;as leves. De 

facto, num dos poucos trabalhos que comparam estas especies ao mesmo grau de maturidade (Santos 

et aI., 2008) foi verificado que as carca,as de caprinos apresentaram maior (P<O,OS) quantidade de 

musculo e menor quantidade de gordura que as ovinos. 

No Quadro 2 sao apresentados os valores de coeficiente de determina,ao (r') ede desvio padrao 

residua l (dpr) para as equa,6es simples entre as variaveis de composic;ao (variavel dependente) e a 

gravidade especifica (variavel independente). De uma forma geral, ha uma rela,ao significativa entre os 

tecidos da carcac;a e os depositos de gordura e a gravida de especifica (r' entre 30 e 63%). E de destacar 

que as valores de r2 sao mais elevados para as depositos de gordura do que para 0 musculo e OS50 (r2 

entre 0,43 e 0,63 vs 0,33 e 0,32, respectivamente). Estes resultados vao no mesmo sentido, no entanto, 

com menores valores de r2 de trabalhos noutras especies (bovinos- Garrett e Hinman, 1969; ovinos

Timon e Bichard, 1965). 0 que pode ser explicado pela menor propor,ao de gordura na carca,a dos 

cabritos relativamente as outras especies. De facto, a maioria dos estudos com gravidade especffica 

utilizaram carca,as com elevada propor,ao de gordura 20 a 40% (Kraybill et aI., 1952; Kelly et aI., 1968). 

Trabalhos posteriores mostraram que a gravida de especffica apresenta maiores limita~5es de estimativa 

da composi,ao em carcac;as com menos de 12% de gordura (Preston et aI., 1974), 0 que e proximo ao 

observado no presente trabalho (13%). 

Quadro 2. Valores de coeficiente de determina,ao (r' ) e de desvio padrao residual (dpr) para as 

equac;6es simples entre as variaveis de composic;ao (variavel dependente) e a gravidade especffica 

(variavel independente). 

Variaveis dependentes 

CompasiC;aa da carcac;a, g 

Musculo (M) 

Gordura subcutanea (G5) 

Gordura intermuscular (GI) 

Osso (0) 

Gardura da carcac;a 

Depositos internos de gordura, g 

Gordura perirenal e pelvica (GPP) 

Gordura omental (GO) 

Gordura mesenterica (GM) 

Gordura interna 

Gordura corporal. g 

, 
r 

0,33 

0,63 

0,49 

0,32 

0,61 

0,43 

0,49 

0,49 

0,53 

0,63 

dpr P 

1323 0,0033 

93,6 0,0001 

137 0,0001 

414 0,0039 

204 0,0001 

36,1 0,0054 

52,4 0,0001 

53,3 0,0001 

121 0,0001 

295 0,0001 

Os resultados encontrados neste trabalho mostram a necessidade de aprofundar 0 conhecimento sabre 

a aplicac;ao da tecnica da gravidade especifica em caprinos de modo a melhorar a sua capacidade de 

estimativa. 
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