
~

EMBRAPA
~ Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito EstadualW Av. Duque de CUlas. 5650 • Bamo Buenos Aires

Cx. Pastil. 01-Fo_: (086) 222·6141/76lt/9195 - Telex: (862337)
64.000 - Teresina - Piau; PESQUISA

EM
ANDAMENTO

1
§

RENOIMENTO DE CARCA~A nE CAPRINOS SUBMETIOOS A DIFERENTES
SISTEMAS DE PRODU~Ao

1Luiz Pinto Medeiros
- IRaimundo Nonato Gireo_ 1

Jose Alcirnar Leal
2Francisco das Chagas Neves

Os capr1no5 representam urna 1mportante Tonte produtora
de cerne e sac capazes de produz1rem econom1camente em regioes on
de estao bem adeptados. No Nordeste brasile1ro, as cond1Qoes cli
meticas e a ocorrencia de uma grande variedade de especies veg~
tais. que se prestem para a alimentaQao destes animais, sao Tato
res importantes na exploraQ80 dessa especie animal. No entanto,
em deterrninedas epocas do ano, essas especies vegetais tornam-se
pouco dispon{veis, reduzindo, portanto, a utilizaQ80 de nutrien-
tes pelos animais e, como consequencia 0 crescimento dos mesmo e
retardado e 0 rendimento de carcaga 8 baixo.

No Piau{, as inTormaQoes sobre produgao de carne e ren
dimento de carcaQa de caprinos sem raga deTinida (SRD) e Bhuj sac
bastante escassas. Isto levou a Unidade de ExecuQao de Pesquisa
de Ambito Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina) a conduzir tra
balhos de pesquisa no munic{pio de Castelo do Piau{. em sistemas
de produQao com diferentes n{veis de tecnologia, cujo objet1vo
foi avalier as caprinos como produtores de carne e obter conhec1
mentos besicos para novas pesquisas.
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Os caprines foram pesados ao nascimento, ao 109 dia e a
cada 28 dias ate atingirem 12 meses de idade, quando eram conduzi
dos ao abat~, para determina~ao do rendimento de carca~a.

Os trabalhos constam de S sistemas de produ~ao, sendo 2
tradicionais (Sl e S2)' 2 melhorados (S3 e S4) e um nucleo de ca
prinos da ra~a Bhuj (Ss). Cada sistema e formado de 40 matrizes e
2 reprodutores, obedecendo-se ao esquema experimental a seguir.

Sistema tradicional I (Sl) - pastagem nativa, area nao
cercada, repradutores e matrizes sem ra~a definida (SRO), instal~
~ao rudimentar (chiqueiro) e praticas de explara~ao usadas pelos
produtores) •

Sistema tradicional II (S2) - pastagem nativa, area cer
cada, ~eprodutores e matrizes SRO, instala~ao rudimentar (chique1
ro) e praticas de explora~ao usadas pelos reprodutores.

Sistema melhorada I (S3) - psstagem
da, matrizes SRO e reprodutares da ra9a Bhuj,

\solo, com piso ripado, e praticas de manejo e
I

aprisco suspenso do
sanidade.

Sistema melharada II (S4) - pastagem nativa melhorada
VjJpela raleamento, matrizes SRO e reprodutores da ra9a Bhuj, apris
~~~l'co suspenso do solo, com pisa ripada, e praticas sistematicas de

;maneja e sanidade.
Nucleo de caprinos da ra9a Bhuj (SS) - pestagem nativa

melhorada pelo raleamento, matrizes e reprodutores da ra9a Bhuj,
aprisco suspenso do solo, com piso ripado, e praticas sistemati
cas de manejo e sanidade.

Em todos os sistemas os caprinos apresentaram
pesos e rendimentos de carca9a em epocas chuvosas.

Os resultados, apresentados na Tabela 1, mostram que os
caprinos da ra9a Bhuj apresentaram rendimento medio de carca9a in
ferior ao rendimento encontrado nos mest190s de Bhuj e SRO. Fai
observado tambem maior rendimento de carca9a nos machos.

Nao houve diferen~a de rendimento de carca9a dos ani



TABELA 1 - Peso e rendimento de carcar;a de caprinos, com 12 meses de
0 idade, submetidos a diferentes sistemas de produgao.
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f\J'1 deZ Peso vivo (kg) Peso quente Rendimento dec( carcdga carcar;a
2 Sistemas animais ( % )
1&1

Variar;aoc( abatidos Media Media Variar;ao Media Variar;ao•-:»
~ Sl 57 19,82 12,60-35,00 8,34 3,50-15,00 39,69 22,20-56,67UIGo

S2 28 17,95 9,40-37,00 7,05 3,50-16,00 38,78 33,29-60,81

S3 47 20,12 12,00-28,00 7,62 4,21-11,50 37,20 31,58-52,50

S4 65 20,04 12,60-36,00 7,71 3,70-16,00 38,51 26,86-57,80

S5 10 20,80 13,00-29,50 8, 11 4,93-10,03 32,30 29,35-38,46


