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GANHO DE PESO NA FASE FINAL DE CRESCIMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DA 

AV ALI AÇÃO DE CARCAÇA DE TR:t:;S CATEGORI AS DE CAPI VARAS 

C Hydrochoerl.ls hydrochaeris hydrochaeris 1..1766) : MACHOS 

INTEIROS. MACHOS CASTRADOS E FÊMEAS. 

RESUMO 

Au~ora: NATÁLIA INAGAKI DE ALBUQUERQUE 

Orien~ador: PROF. OR. ABEL LAVORENTI 

Os obje~i vos do presen"le ~rabalho :foram veri:ficar as 

di:ferenças en~re ~rês di:feren~es ca~egorias de capivaras 

(machos inteiros. machos cas~rados e :fêmeas), em relação ao 

ganho de peso na fase :final de crescimen~o. e avaliar suas 

carcaças, a~ravés da sis~ema~ização dos di:feren~es componen~es 

des~as. 

Para avaliar o ganho de peso, foram u~ilizados vin~e e 

três animais com idade inicial e :final médias de 329 e 419 dias 

e peso inicial e :final médios de 23 e 35kg. Des~es vin~e e ~rês 

animais. doze foram aba~idos para avaliação de suas carcaças. 

As capivaras foram divididas em ~rês ca~egorias: machos 

inteiros, machos castrados e fêmeas. O peso :foi tomado 

i ndi vi dual men~e, no i nl ci o do exper i men~o e' a cada qua~orze 

dias. com um to~al de seis pesagens. As carac~eris~icas da 
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carcaça avaliadas í'oram peso vivo e perdas de peso, medidas 

lineares do animal, componen~es corpóreos, órgãos e glandulas, 

rendimen~o de carcaça, cor~es comerciais e dissecção física da 

carcaça. 

As médias do ganho diário de peso para os dií~eren~es 

trat.ament.os foram de 140, 134 e 162 g/dia para machos 

inteiros, machos castrados e fêmeas respec~i vament.e. 

Quanto á carcaça, as médias Ckg) dos pesos vivos, 

perdas de peso e component.es corpóreos para machos inteiros, 

machos cast.r{3-dos e fêmeas foram as seguJ.nt.es peso v·i vo: 

35 • 10, 34 , 10 e 34, 40 peso em jejum: 32.90, 32,60 e 32,60~ 

cont.eúdo gastrointestinal: 2,22, 2,95 e 2,59; peso do corpo 

vazio: 30,40, 29,70 e 30,10 e 30,40; cabeça: 3,20, 2,80 e 3,10; 

patas: 0,80, 0,90 e 0,80; couro: 2,70, 3,00 e 2,90; meia 

carcaça esquerda: 8,30, 8,30 e 8,20; meia carcaça direita: 

8,30, 8,00 e 8,20. No referent.e ao volume de sangue, os valores 

encont.rados foram: 0,90, 0,90 e 0,80 litros. 

As médias Ccm) das medidas lineares do animal foram 

aI tura: 53,80, 52,80 e 53,00; compriment.o: 76,90, 72,20 e 

73,30; per í metr o t.or áxi co: 71.40,71,30 e 72,90 para machos 

i nt.eiros, machos cast.l-ados e fêmeas respect.i vamente. 

Para os órgãos e glândulas (a), dissecção física Cb) e 

cortes comerciais das carcaças Cc), as médias Ckg) encontradas 

para machos inteiros, machos cas~rados e fêmeas foram 

respect.ivament.e a) peso tot.al: 1,00, 0,80 e 0,90; figado: 

0,46, 0,41 e 0,50; coração: 0,10, 0,09 e 0,10; pulmões: 0,17, 



xii 

0,15 e 0,16; baço: 0,10, 0,08 e 0,08; rins: 0,10, 0,08 e 0,09; 

b) gordura i n"Ler muscul ar : 0,41, 0,38 e 0,45; gordura 

subcutânea: 3,20, 2,90 e 3,00; músculos: 6,10, 6,20 e 6,20; 

ossos: 1,30, 1,30 e 1,20; c) pernil: 1,96, 2,00 e 1,93; lombo: 

1,00, 0,90 e 1,00; paleta: 1,35, 1,47, e 1,50; costelas: 0,74, 

0,74 e 0,76; filé mignon: 0,12, 0,12 e 0,11. 

Os rendimen"Los de carcaça quente C~) em relação ao peso 

em jejum e ao peso do corpo vazio foram: machos inteiros: 50,70 

e 54,30; machos castrados: 49,80 e 54,90; fêmeas: 50,40 e 

54,90. 

As diferenças mais evidentes en"Lre as categorias de 

capivaras notaram -se nos ganhos diários de peso, tendo as 

fêmeas obtido pesos maiores. possivelmen"Le devido a um maior 

metabolismo, o que é comprovado pelos resul"Lados apresentados. 

onde houve uma maior porcen"Lagem do figado em relação ao peso 

vazio para esta categoria de animal; quanto aos órgãos e 

glândulas e o peso da cabeça, os machos castrados apresentaram 

menores pesos que os demais. 
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WEIGHT GAIN OURING THE FINAL PERIOO OF GROWTH ANO 

SYSTEMATIZATION OF THE CARCASS EVALUATION OF THREE CATEGORIES 

OF CAPYBARAS CHydrochoerus hydrochaeri..s hydrochaeri..s l.. 1766): 

INTACT MALES. CASTRATED MALES AND FEMALES. 

Author: Nat.ália Inagaki de Albuquerque 

Adviser: Prol. Dl". Abel Lavorent.i 

SUMMARY 

The present work objectives. were to verify the 

dilferences between three diflerent categories OI capybaras 

Cintact males. castrated males and Iemales). in relation to the 

weight gain during the final period OI growth. and to evaluate 

their carcasses, with the systematization OI their different 

components. 

To evaluat.e t.,he weight gain. twenty three animals were 

used. with the average initial and final ages of 329 and 419 

days. and the average initial and Iinal weights oí' 23 and 35kg. 

From these twenty t.hree ani mals. twel ve were slaught.ered for 

carcass evaluat.ion. 

The capybaras were di vi ded into t.hree categories: 

intact. males, castrated males and fernales. The weight. was t.aken 

individuallyat. the beginning of the experimento and alt.er 
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every fourt-een days wit-h a t~ot.al 01' six weighings. The carcass 

charaet-erist-ics evaluat-ed were: live weight- and weight loss, 

the ani mal' s 1 i near measurement-. body components, organs and 

glands. dressing percent-age, primai cut-s and physical carcass 

disseet-ion. 

The average daily weight gain f'or the dif'ferent 

treatments were 140. 134 and 162 g/day for t-he intaet males. 

cast-rat-ed males and f'emales respeet-ively. 

In relation to the careass, the average Ckg) of t·he 

1 i ve wei ght and wei ght. loss and the body eomponents f'or t.he 

intact males, castrated males and f'emales were the f'ollowing: 

live weight.: 35.10, 34.10 and 34.40; fasting weight: 32.90, 

32.60 and 32.60; gast.roint.est.inal eontents: 2.22, 2.95 and 

2.59; empt.y body weight: 30.40. 29.70 and 30.10; head: 3.20, 

2.80 and 3.10; f'eet: 0.80. 0.90 and 0.80; hide: 2.70. 3.00 and 

2.90; Ief't. carcass: 8.30, 8.30 and 8.20; right earcass: 8.30. 

8.00 and 8.20. The average Cl) of' t.he blood volume were: 0.90, 

0.90 and 0.80. 

The average C em) or the ani mal • s 1 i near measurement.s 

were - height.: 53.80, 52.80 and 53.00; Iength: 76.90, 72.20 and 

73.30; t.horaxie perimeter: 71.40, 71.30 and 72.90 ror intaet 

mal es, eastrat.ed mal es and remal es respecti vel y. 

For the organs and glands Ca) • eareass physieal 

dissect-ion Cb) and primaI eut.s Cc), the average Ckg) round ror 

int.act· males, castrat.ed males and í~emales were a) total: 
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1.00, 0.80 and 0.90; li ver: 0.4ô, 0.41 and 0.50; hear"l: O. lO, 

0.09 and 0.10; lungs: 0.17, 0.15 and O.lô; spleen: 0.10. 0.08 

and 0.08 kidney: 0.10, 0.08 and 0.09; b) in"lermuscular fa"l: 

0.41, 0.38 and 0.45; subcu"laneous fa"l: 3.20. 2.90 and 3.00; 

muscles: ô.l0. ô.20 and ô.20; bone: 1.30. 1.30 and 1.20; c) 

ham: 1.9ô,2.00 and 1.93; loin: 1.00. 0.90 and 1.00; shoulder 

blade: 1.35, 1.47 and 1.50; ribs: 0.74, 0.74 and 0.7ô; mignon: 

0.12, 0.12 and 0.11. 

The hot. dressing percen"lage in rela"lion "lo fast.ing 

weight. and to empt.y body vveigh"l were: in"lac"l males: 50.70 and 

54.30; cast.ra"led males: 49.80 and 54.90; females: 50.40 and 

54.90. 

The mos"l evident. differences be"lween t.he ca"legories 

were daily weigh"l gain, where females had higher weigh"ls. This 

difference is believed t.o be due t.o t.he female's higher 

me"labolism, which is proved in t.he result.s shown where "lhe 

females had a higher percent.age of t.he liver in rela"lion "lo "lhe 

emp"ly body wei gh"l; and for "lhe organs and gl ands and "lhe head 

weight., t.he cast.rat.ed males had shown lower weight.s "lhan "lhe 

ot.her ca"legories. 



1 - INTRODUÇÃO. 

No Brasil, apesar da degradação dos habitats naturais e 

da consequente redução da fauna silvestre. existe ainda a 

possibilidade de que esta continue fazendo parte da alimentação 

humana, principalmente a das populações rurais mais pobres, 

onde existe a dificuldade de consumir devido ao seu alto custo, 

carnes de animais domésticos, comumente çomercializadas. 

No entanto. para uma utilização econômica viável da 

fauna silvestre, necessita-se de um plano de manejo e criação 

baseado em pesquisas cientificas sobre a biologia de cada 

espécie em foco. Os roedores, em particular, constit.uem animais 

de interesse para consumo, como é o caso da paca CAgouti paca) , 

a cut.ia CDasyprocta sp.), o mocó CKerodon rupestris). o preá 

CCavia sp.). o rat.ão-do-banhado CHyocastor coypus) e a capivara 

CHydrochoerus hydrochaeris). 

A capivara possui caracteristicas biológicas 

precocidade, i nt.eressant.es para a domest.icação, t.ais como 

rusticidade. docilidade e reprodução em cativeiro. t.endo. 

ainda. uma carne de boa aceitação e de excelente qualidade 

nutrit.iva, além de um couro considerado de alto padrão. 

1 

Devido ser a capivara uma das principais espécies • 

si I vestres no Brasi I, com pot.enci aI para produção de prot.eína 

alt.ernativa a baixo custo, e passível de exploração comercial, 



há uma crescenté necessi dade de i nformações a respei to do 

potencial produti vo dessa espécie. Existem poucos estudos de 

sua criação em cativeiro, performance de crescimento, dados 

sobre sua carcaça e carne para poder explorá-la racionalmente • 

e. ao mesmo tempo, ajudar na sua preservação. 

Os objeti vos do present.e t.rabalho foram verificar as 

diferenças ent.re três categorias de capivaras (machos int.eiros, 

machos cast.rados e fêmeas), em relação ao ganho diário de peso 

na fase final de crescimento at.é quando at.ingiram o peso ideal 

de abat.e. além de avaliar suas carcaças através da 

sistematização dos diferentes component.es dest.as. 

2 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRAFICA. 

2.1. - Considerações gerais. 

A capivara é um mamlfero herbívoro pert.encent.e à ordem 

Rodent.ia. É a maior espécie de roedor existent.e, atingindo os 

adult.os, em média, 100cm de compriment.o, 50cm de alt.ura e 30 a 

60 k g de peso vi vo. C OJ ASTI, 1972; FUERBRI NGER, 1974; GONZALEZ 

JIMÉNEZ, 1973,1977; ALHO,1986). No Brasil, exist.em registTos de 

capivaras com peso ent.re 91 e 120 kg C MONES, 1973; 

FUERBRI NGER , 1974; ). 

A dist.ribuição geográfica desse roedor vai desde o sul 

do canal do Panamá, na América Cent.ral, at.é o Uruguai, nort.e da 

Argent.ina e a lest.e da cordilheira dos Andes na América do Sul. 

C MONES, 1973; ALHO,1986 ). 

OJ ASTI C 1972), baseado em t.r abal hos de pal eontól ogos 

argent.i nos, est.udou a evol ução da capi vara. Acredi t.a-se que 

seja originária da América do Sul, devido à presença de fósseis 

de parentes ext.int.os, que compart.ilhavam os aspect.os 

morfológicos e possivelment.e t.ambém os hábit.os semiaquát.icos da 

capivara at.ual. 

A filogenia da capivara pode ser remont.ada at.é a 

faOOlia Eocardiidae do Oligoceno inferior Sul Americano. No 

Mioceno, houve uma ramificação na evolução com as í~amilias 
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Caviidae c que incl ui os cobaios e f'ormas af'i ns) e 

Hydrochoeridae C as capivaras e suas formas ancest.rais). Os 

fósseis do Plioceno e Pleist.oceno apresent.am uma grande 

variedade de capivaras, seis supost.os gêneros com numerosas 

espécies. o gênero mais divergent.e do grupo foi 

Protohydrochoerv.s, do Plioceno argent.ino, caract.erizado por 

ext.remidades alongadas e crânio relat.ivament.e est.reit.o. o 

progenitor imediato da espécie at.ual é desconhecido. (OJASTI, 

1972). 

A sit.uação at.ual da capivara, na classificação 

zoológica, é um pouco divergent.e ent.re aut.ores, mas a 

nomenclat.ura adéquada, segundo OJASTI (1972) e MONES (1973), é 

a da classificação de Si mpson , 1945. Assim, a capivara pert.ence 

à ordem Rodent.ia, sub ordem Hyst.ricomorpha CCaviomorpha segundo 

Wood, 1955), Família Hydrochoeridae CGill,1872), um único 

gênero vivente Hydrochoerv.s CBrisson. 1962) e espécie 

hydroc haer i s ( Li nnaeus , 1 766) . Hydrochoerus significa porco 

d'água, e Linnaeus, o criador da nomenclatura binária, pensou 

que se t.rat.ava de um porco quando classificou erroneament.e a 

capivara como Sv.s hydrochaeris. 

Exist.e soment.e uma espécie vivent.e C Hydrochoerv.s 

hydrochaerisJ. com quat.ro supost.as subespécies: Hydrochoerv.s 

hydrochaeris hydrochaeris C Venezuela, Guianas, Colombia e 

Brasil)~ Hydrochoerv.s hydrochaeris dabbenei (Paraguai e 

nordest.e da Argentina)~ Hydrochoerv.s hydrochaeris 1.J.T'v.8v.ayensis 
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Cles'le da Argen'lina e Uruguai) (PICCININI e'l aI. 1971; OJASTI, 

1972; MONES, 1973) ; e Hyàrochoerus hydrochaeris isthm.ius 

(Panamá, nor'le da Colombia. e nordes'le da Venezuela). sendo 

essa ul'lima variedade menor que as an'leriores, com peso médio 

em 'lorno de 28kg. ( OJASTI,1972; TREBBAU, 1980; ALHO, 1986 ). 

2.2. - Alimen'lação e nu'lrição. 

A capivara é um animal herbívoro semiaquá'lico, mui'lo 

sele'livo nas espécies de plan'las que consome. MILAN (1978), 

identificando a cu'lícula de vege'lais nas fezes de capivaras, 

chegou à conclusão de que as espécies vege'lais consumidas em um 

mês de'lerminado não excederam a seis. A mesma au'lora observou 

que. apesar de sua sele'lividade. a capivara possui grande 

adap'lação em seus hábi'los alimen'lares. já que as plan'las que 

ingeriu foram trocadas dras'licamen'le de mês a mês. nas zonas 

es'l udadas. 

Devido possuírem incisivos desenvolvidos, as capivaras 

são capazes de cortar forrageiras ren'les ao chão, podendo 

aI i mentar -se i ncl usi ve de pl an'las com espi nhos ou pl an'las 

aquá'licas. não compe'lindo, por'lan'lo, nes'le i'lem. com bovinos em 

sua alimen'lação C FUERBRINGER, 1974; GONZÁLEZ JIMENEZ e'l 

aI. ,1978; TREBBAU, 1980; ALHO, 1986 ). 

ESCOBAR & GONZÁLEZ JIMENEZ (1973) es'ludaram a epiderme 

de espécies forrageiras ingeridas por alguns herbívoros, entre 



6 

eles a capivara, com a finalidade de est-udar a compet.ição 

aliment-icia que exist-e ent-re eles para uma det-erminada produção 

primária. Chegaram à conclusão de que as capivaras consomem 82% 

de sua diet-a em forrageiras de lugares baixos e alagados, 

enquanto o consumo dos bovinos é da ordem de 64%. A diferença é 

que as capivaras possuem um consumo não compet-i"livo de 

Ciperaceas (16%) e pl an"las aquát-icas como a Eichhornia 

sp.(lirio d'água), ou de algumas forrageiras de al"lura pouco 

acessível a bovinos, como a Paratheria prostata. ( GONZÃLEZ 

JI MÊNEZ, H~77). 

A capivara é um animal considerado exclusivamen"le 

herbí voro, mas TREBBAU (1980) observou esse animal duran"le as 

est-ações de seca alimen"lando-se de peixe. FUERBRINGER (1974) 

observou capivaras comendo "lalos de cana br a va ( Sac har-um. 

officinarum,L.) e algumas variedades de ur"liga (Urtica dioica e 

Urtica urins) , e, em ca"liveiro. ob"leve bons rendimen"los com o 

forneciment-o de farelo de arroz com um "leor de 12,5% de 

pro"leinas e 9,25% de fibra. como complemen"lo nu"lricional para 

capivaras em cresciment-o. 

A capi var a é um ani mal que possui ceco funci onal , 

apresent-ando um pH ó"limo para ferment-ação microbiana. A maior 

concent-ração de ácidos graxos volá"leis ocorre nesse órgão, 

sendo a maior part-e de ace"la"lo e a menor de bu"lira"lo. como 

ocorre na maioria dos her bí vor os • excet-o nos coelhos. 

C CHEEKE • 1987) . 
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GARROD (1876), est..udando a anat..omía do ceco da 

capivara, verif'icou que é bem dif'erente da de out..ros roedores. 

i) int..estino delgado ent..ra cerca de uma polegada da ext..remidade 

do enorme ceco saculado ,e ,no começo dest..e ceco, há uma f'ort..e 

curva si gmói de que se desenvol voe em um verdadeiro ceco 

secundár i o. o mesmo autor medi u os i nt..esti nos de um macho 

adult..o, encontrando o intestino delgado com 6,40m, o intestino 

grosso com 2.0m e o ceco com 0,55m. 

PARRA & GONZÁLEZ _TIMÉNEZ (1972), através de estudos 

sobre a fisiologia digesti va da capi vara, mediram o t,rato 

gastrointestinal de machos e f'êmeas com a média de peso vivo de 

35,5kg. As medidas f'oram expressas em metros: intestino 

delgado= 5,97, int..estino grosso= 1,98 e o reto= 0,80. 

O consumo diário de alimento de uma capivara depende de 

seu peso, tamanho e est..ado de saúde. Uma capivara adulta ingere 

cerca de 3 a 4 kg de matéria seca de volumoso por dia e mais de 

50% de matéria orgânica, inclusiv'e a celulose, é digerida. 

(FUERBRINGER,1974~ TREBBAU,1980). 

GONZÁLEZ JIMÊNEZ & ESCOBAR (1975) 

experimento para comparar a digestibilidade 

coelhos e ovinos, com dietas de dif'erentes 

realizaram um 

em capivaras, 

proporções de 

Iorragem e concent.rado. Concl uíram que a digestibilidade da 

matéria seca em capivaras Ioi superior mas a digestibilidade 

do nit..rogênio Ioi menor que nas demais espécies. Estes autores 

assim como GONZÃLEZ JIMÉNEZ et alo (1976), acreditam que as 
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perdas prot-ei cas el evadas da capi vara se devem ao fat-o de não 

haver a prát-ica da coprofagia. No ent-ant-o HERRERA (1985) 

observou evidência da coprofagia em capivaras de vida livre. 

PARRA C 1 976), est-udando o cresci ment-o de capi varas de 

ambos os sexos, com pesos inicial e final de 11 e 25kg, 

alimentadas com uma diet-a de volumoso e concent-rado com 14% de 

prot-eina brut-a fornecida ad libit-um, encont-rou ganhos de peso 

de: 90,3+-20,9 g .. /dia para machos e 85,2+-23,6 g/dia para 

fêmeas. 

PARRA et- ai. (1978) testaram diferent-es diet-as em 

capivaras com peso médio inicial entre 14,8 a 21,0 kg, que 

foram as seguint-es: Tl= Capim elef"ante CPennisetvm. pv.rpv.re'l..J.l"f0 

ad 1 ibi tum; T2= Capi m el ef"ante + Concentrado 1 . • e T3= Capim 

elefant-e + Concentrado 2; encontraram ganhos de peso de 91,8 +-

15.2; 110,3 +- 22,4 e 39,5 +- 18,1 respectivamente. 

O , t,l Jas l (1978). citado por ALHO (1986) , pesando 

capivaras em condiçôes naturais, encontrou dados do ganho de 

peso de 62 a 67 g/dia. 

LAVORENTI et alo ( 1990) estudaram o efeito de 

diferent-es ni veis de proteína bruta na ração sobre a 

performance de crescimento em capivaras com peso médio inicial 

1 
ojasti., J. 

capybara 

The reta.tion 

(Hydrochoerus 

1978. 204p. Tese phD. 

betveen poputa.tion and producti.on of 

h:ydroc haer i s). Athens, Un1.v. of Georg 



de 20kg. Hão houve dif'erenças para o consumo de ma"téria seca, 

ganho de peso e conversão alimen"lar en"tre os tra"lamen"los. O 

consumo "lo"tal de ma"léria seca diário dos animais f'oi de 1106,36 

g/dia e a conversão alimen"tar roi de 13,54: 1 em ma"téria seca. 

Par a T1 = 13,5% PB encontr ar am a médi a do ganho de peso de 

105,35 g/dia; para T2 = 17?~PB. 106,34 g/dia e para T3= 20,5%, 

107,3 g/dia. 

SILVA NETO e"l ai. (1990) avaliaram a perrormance de 

crescimen"lo de capi varas de ambos os sexos com os seguin"les 

tra"lamen"los: 

A) Ração com 17% de pro"teína bru"ta CPB) e capim 

Cameroum CPennisetum purpureum0 ambos ad libi"tum 

B) Ração com 1 7?~ de PB con"lrol ada C 35% do consumo 

volun"tário observado no "tra"tamen"to A), e capi m Camer oum ad 

libi "lum 

C) Ração com 17% de PB ad libi"lum 

D) Capim Cameroum ad libi"tum 

Cs au"tores chegaram às seguin"tes conclusões: o ganho de 

peso médio diário f'oi de 129,76; 48,24 e 110,11 g/dia para os 

tra"Lamen"tos A, B e C respec"li vamente. Os ani mai s do tra"lamento 

D perderam em média 39,75 g/dia. Não houve dif'erenças en"lre os 

sexos para a variável ganho de peso. 

2.3. Exploração econômica. 

A capivara é uma espécie silves"lre com um grande 



pot.encial para a produção de carne e couro, sendo. por isso, 

caçada em mui tos pai ses da América do Sul. Na Venezuel a, por 

exemplo, exist.e uma tradição na Semana Santa de consumo da 
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carne desse roedor. c MACKEY et alo , 1976; GONZÁLEZ 

JIMÉNEZ,1973, 1977; ). Por esse motivo, a caça é mais intensa 

na est.ação da seca Cjaneiro a abril), e isto é vantajoso por 

vár i os mot. i '.,."os: 1 Os animais concentram-se em volta de poças 

de água e são facilmente capturados; 2 - Nessa época do ano, a 

reprodução é mini ma; 3 Os animais estão com menos gordura 

subcutânea, evi tando uma possi vel ai ter ação no sabor da carne. 

COJASTI & PADILLA, 1972). 

SANTOS et ai. (1986) estudaram os ácidos graxos da 

gordura subcutânea de capivara, e chegaram à conclusão de ser 

bastante complexa, semelhante à gordura do leite bovino, 

apresentando ácidos graxos de alto e de baixo peso molecular, 

sendo os ácidos oleico CC18: 1) e palmitico Ce16: O) os mais 

importantes. A natureza, estado físico e odor da gordura são 

explicados pela composição centesimal dos ácidos graxos. Os 

ácidos graxos de baixo peso molecular, como o butírico CC4:0) e 

capróico CC6: O) são responsáveis pelo odor sui generis e seu 

paladar tipico. A grande participação do ácido oleico explica a 

sua natureza liquida na temperatura de 20oC. 

A carne da capivara para consumo na Venezuela é 

utilizada seca e salgada, manipulação questionável devido ao 

aspecto ruim do produto, rústico e anti higiênico. As perdas 
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são em tor no de 1 7~'-;; do peso total e 1/3 do rendi ment·o da 

carcaça. Os custos de material e mão de obra também são 

significativos. COJASTI & PADILLA, 1972). 

Por esse motivo, torna-se necessário buscar um melhor 

aprovei tamento de tal recurso para usos al ternati vos, como o 

emprego da carne fresca como ingrediente de embutidos e 

enlatados. Algumas empresas de embutidos na Venezuela 

realizaram provas com a carne de capi vara para avaliar suas 

características físico químicas e organolépticas, tanto da 

carne fresca como de produtos ter mi nados. De acôrdo com 

análises sensoriais, esses produtos tiveram boa aceit.ação, não 

existindo preferência pelos confeccionados com a carne de 

capivara ou de outra espécie. C GOOOY et. aI., 1976b.). 

Na Venezuela, a carne de capivara é considerada ótima 

para fabricação de embutidos e enlatados como salsichas, 

mortadelas, sal ames , chouriços, presuntos e carnes enlatadas. 

CGONZÁLEZ JI~NEZ. 1977). 

A carne fresca possui um sabor agradável, e cor 

vermelha mais forte que a das carnes de porco e boi. Possui um 

brilho intenso, o qual indica sua boa qualidade, e uma ligeira 

dureza devido ser fibrosa, o que, no entanto, não representa 

maior inconveniente para sua utilização industrial. CGOOOY et 

al., 1 976b. ) . 

Segundo a Di visão de Economia. CIEPE CCentro de 

Investigaciones del Estado para la Producción Experimental 
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Agroindustrial) durante o ano de 1975, na Venezuela, foram 

vendidas 400 t.oneladas de carne de capivara, o que representa 

cerca de 53.000 cabeças. C ASSAF et aI .• 1976c. ). O consumo 

dessa carne salgada. em 1975, alcançou aproximadamente 150 

toneladas. CGODOY et aI .• 1976a.). 

O laboratório de alimentos animais do CIEPE estudou as 

características de retenção de água e poder de emulsificação da 

carne de capi vara em relação às outras part.es do corpo e em 

comparação com a carne de boi. porco e frango. Verificou também 

a relação entre a água livre e a perda de água durante a cocção 

e a capacidade de retenção de água em carne lio:filizada. A 

carne de capi vara apresentou aI ta qual i dade entre os quatro 

ti pos de carne estudados, quanto à perda de água durante a 

cocção e à retenção de água na carne lio:filizada.CASSAF et aI., 

1976b. ). 

Compararam-se três tipos diferentes de carne: lombo de 

porco, alcatra de vaca e lombo de capivara. A carne de capivara 

:foi a que apresentou menor perda de água na liofilização e na 

cocção. Quanto à água livre. praticamente não houve di:ferenças 

ent.re as carnes, mas quanto à emulsi:ficação, a carne de 

capivara mostrou uma maior quantidade de água. CFRASSON & 

SALGADO, 1990). 

Através de análises microbiológicas, empresas de 

embutidos na Venezuela indicaram que a carne de capivara e os 

produtos fabricados são adequados para o consumo humano. A 
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composição química da carne não variou mui to em dií'erentes 

partes do corpo, sendo a seguinte umidade: 77,26% +- 1,71; 

proteína: 21,64% +- 1,28; graxa: 0,34% +- 0,28; cinzas: 1,04% 

+- 0,17. CGODOY et ai .• 1976b.). 

ASSAF et al.C1976a.) analisaram a carne de capivara em 

duas estações do ano e observaram que, no inverno, a umidade 

foi de 77%, e a graxa 0,41 a 0,44% para o pernil traseiro e 

2,94 a 5,95% para o peito e os ombros. A porcentagem de 

proteína foi de 16,36 a 18,7% para peito e ombros e 20,94 a 

22,79% para pernil traseiro. No verão as porcentagens de 

umidade, graxa e proteína variaram respectivamente entre 73,61 

a 80,52%, 0,03 a 1,29% e 18,37 a 23,8%, sendo que a graxa teve 

uma variação maior entre as estações. 

Análises da carne de capivara eí'etuadas no Instituto 

Nacional de Nutrição na Venezuela C ASSAF et ai.', 1976a. ) 

apresentaram a seguinte composição: 77,9% de umidade, 18,4% de 

proteína e 0,7% de graxa. Todavia, em trabalhos realizados na 

Colômbia, constatar,am-se 63,7, 22,1, e 4,5% de umidade, 

proteína e graxa, respectivamente. 

Análises de farinha de carne de capivara revelaram 6,0 

a 7, 7% de umi dade, 86,1 a 93, 9% de pr oteí na e 3, O a 6,0% de 

graxa; na carne de vaca, 6,9, 78,5 e 27,1% de umidade, proteína 

e graxa, e na de porco, 6,0 a 6,9% de umidade, 74,1 a 88,2 de 

proteína e 17,5 a 22,5% de graxa. CFRASSON & SALGADO, 1990). 

A carne de capivara apresenta um valor nutritivo maior 
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que as carnes de porco e boi sendo mais magra. Por isso, ao se 

prepararem embu~idos com a mesma, é necessário adicionar 15% de 

~oucinho. CGill 

SALGADO,1990). 

el 
2 

aI. , 1976 ci~ado por FRASSON & 

(3AONA (1974). baseando-se em resul~ados do Inst.i~u~o 

Nacional de Nulrição da Colômbia, de análises da carne de 

capivara em comparação à de ou~ras espécies animais, observou 

que a carne de capivara possui um valor alimenlício similar às 

ou~ras, superando-as em cont.eúdo pro~eico, com a van~agem de 

ter pouca graxa e ser nolavelmenle rica em niacina, superada 

somen~e pela carne de frango e coelho. Os dados encont.rados em 

100g de parle comes~ível foram pro~eína: 22,1g, graxa: 4,5g 

cinzas: 8,5g e niacina: 7,1mg. A ni aci na previ ne e cura a 

pelagra, que afet.a animais e o homem, sendo causada 

principalmen~e devido ao consumo de die~as mal equilibradas. 

CMAYNARD e~ aI., 1984). 

Por oulro lado, o couro de capivaras pesa em média 

5,3kg e lem um grande valor por sua suavidade, resis~ência e 

superfície vis~osa. Podem-se elaborar diversos produt.os de alla 

qualidade, como luvas, car~eiras e correias de vários ~ipos. Os 

produt.os mais finos são ob~idos da camada mais ex~erna do 

2 
GILL. M. 

i.ntegral 

et 

del 

alo Anali.ses de 

chi.gui..re o ca.pybara 

Fundaci..on CIEPE. :1976. 75p. 

pl'e-facti.bi.Li.da.d para la. I'aci.onai 

en Venezuela. San Feli..pe. 



15 

couro. CGODOY e~ ai., 1976c. ~ GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 1977). 

densidade populacional ó~ima para produção 

sus~en~ada da capi var a roi esti mada nas savanas do estado de 

Âpure, na Venezuela, e es~á en~re 1,5 e 3 animais por hec~are. 

Níveis mais altos da população causaram diminuição da biomassa 

vege~al a nlveis cri~icos. causando danos na reprodução, perdas 

de peso e al~a mortalidade. COJASTI ,1979). 

Quan~o à diferenciação sexual da capivara, não é 

',risivel ex~ernamente devido às geni~álias ex~ernas estarem 

encobertas por uma prega cu~ânea anal. Deve-se abrir amplamen~e 

es~a prega para poder observar o pênis ou a abertura vaginal, 

situados anteriormente ao ânus. ( OJASTI, 1972; ALHO, 1986). 

PICCININI aI. (1971) , es~udando a criação de 

capivaras em cativeiro, ob~iveram os seguin~es dados, através 

de uma necrópsia realizada em uma capivara macho de 66,8kg de 

peso vi vo - comprimento ~o~al: 1, 24m, comprimen~o da cabeça: 

O,26m, períme~ro ~oráxico: O,83m, peso da pele limpa: 6,8kg, 

peso da carcaça limpa: 36,9kg, peso meia carcaça direita: 15kg, 

peso do quarto posterior e an~erior direito: 7,2 e 7,8kg, peso 

do pernil direi~o: 5,4kg. 

Os mesmos au~ores ~ambém pesaram os órgãos e glândulas 

obtendo os seguintes valores em quilogramas - vísceras ~otais: 

23.10, pulmões e ~raquéia: 0,42, coração: 0,16, rim direi~o: 

0,15, rim esquerdo: 0,14, fígado com vesícula biliar cheia: 

0,96, baço: 0,60, es~ômago cheio: 0,81, es~ômago vazio: 0,22, 
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in~es~inos cheios: 8,65. in~es~inos vazios: 1.70. 

OJASTI (1972) pesquisou, na Venezuela, a biologia de 

capivaras de vida livre. Encon~rou, em um lo~e de 104 animais, 

os seguin~es valores médios: peso corporal de 48,9kg, 

comprimen~o de 1,2m e altura entre 0,5 e 0.6m. 

SCHALLER & CRAWSHAW JR. (1981) observaram, no pan~anal 

mato grossense - Brasil, a organização social em capi varas de 

vida livre e verificaram que as fêmeas são tão grandes quanto 

os machos: a medi a de ai ~ ur a dos machos f i cou 53, 5cm e das 

fêmeas, 54cm. referentes a um peso corporal entre 30 e 58 kg. 
\ 

GONZÁLEZ JIMÊNEZ & PARRA C1972a.), com a finalidade de 

ob~er dados sobre o potencial da capi vara para produção de 

carne, sacrificaram 18 animais adultos de ambos os sexos, com 

peso vivo médio de 42.2kg para machos e 38,2kg para fêmeas. Os 
L) 

pesos de diferentes órgãos e partes do corpo foram para machos 

e fêmeas respectivamente cabeça: 4.0 e 3,3kg, pele: 5.0 e 

5.3kg, pulmões: 0,25 e 0.24kg, figado: 0,71 e 0,63kg, rins: 

0,23 e 0,20kg, trato gas~rointestinal cheio: 8,45 e 7,23kg. O 

rendimento de carcaça quent.e foi de 44,3 e 45.7% para machos e 

fêmeas. 

PARRA & GONZÁLEZ JIMÊNEZ (1972). alravés de esludos 

sobre a fisiologia digest.iva da capivara. pesaram o tralo 

gaslroint.eslinal vazio e seu conleúdo de machos e fêmeas com 

média de peso vivo de 35.5kg. Os pesos foram expressos em kg e 

em porcenlagem do peso vi vo. Assi m, lralo gast.roi nlesli nal : 



2,118 e 5,24, es~6mago: 0,223 e 0,55, in~es~ino delgado: 0,650 

e 1,61, ceco: 0,798 e 1,97, colon: 0,273 e 0,68, re~o: 0,175 e 

0,43, con~eúdo gas~roin~es~inal: 6,672 e 16,48. 
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ASSAF e~ aI. C1976a.) realizaram pesquisas sobre a 

carne de capi vara em duas es~ações do ano e encon~raram, no 

inverno, rendimen~os de carcaça de 52,92, 53,64, e 56,19% em 

animais de 38,14, 30,80 e 50,98kg de peso vivo, 

respec~i vamen~e. No verão, encon~raram rendimen~os de carcaça 

quente en~re 49,89 a 59,21% e frio en~re 46,39 a 58,37%. Os 

mesmos au~ores encontraram o rendimen~o de carne en~re 85,74 a 

88,51% do peso da carcaça. 

OOOOY e~ a!. C1976b. ) es~udaram a viabilidade de 

indus~rialização da carne de capivara, encon~rando rendimen~os 

de carcaça fria em relação ao peso vivo de 51,51%, e o 

rendimen~o de carne de 84,88%, em relação ao peso da carcaça. 
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3 - MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. - Local e época de realização do experimen~o. 

o presente trabalho foi realizado nas dependências do 

Departament.o de Zoot.ecnia da Escola Superior de Agricult.ura 

"Luiz de Queiroz" Universidade de São Paulo, em Piracicaba 

sp, no período de outubro de 1991 a janeiro de 1992. 

3.2. Avaliação do ganho de peso de três diferentes categorias 

de capivaras (machos inteiros, machos castrados e 

rêmeas). 

Para avaliar o ganho de peso das categorias de 

capivaras na rase final de crescimento, roram utilizados vinte 

e três animais agrupados por idades (nove, dez, onze e doze 

meses), em quatro piquetes experimentais, sendo que cada 

piquete cont.inha seis animais, com exceção de um, que cont.inha 

cinco. 

Cada piquete possuía 120m
2

, sendo 12m
2 

de área cobert.a, 

4m
2 

de área de t.anque para banho e bebedouro e 104m
2 

de área de 

exercício. 

Os animais provieram do criadouro da ESALQ, com idade 
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inicial e final média de 329 e 419 dias, e peso inicial e final 

médio de 23 e 35kg, respec~ivamen~e. 

Foram aplicados, an~es do inicio do período 

experimental. banho carrapa~icida, a~ravés de pulverização com 

um sarnicida à base de diazinon, na diluição de 250ppm, e um 

vermifugo via oral, à base de febendazole, na dosagem de 10mg 

de principio a~ivo por quilo de peso vivo. 

As capivaras foram divididas em ~rês categorias: machos 

inteiros, machos castrados e fêmeas, sendo que, em cada 

pi quete, foi escol hi do ao acaso um ani mal de cada cat.egor i a, 

para posterior abate. A castração cirúrgica dos animais foi 

fei~a , vin~e e um dias an~es do início do experimento. 

Os ~es~ículos direitos foram fixados em formal a 10% e 

cortados para exame histológico, com a finalidade de saber se 

os ani mai s es ta vam i mpúber es • não tendo sido constatada a 

presença de espermatozóides nos cortes histológicos. 

Os animais foram submetidos a um regime alimentar 

ado~ado pelo criadouro da ESALQ, sendo fornecida diariamente 

uma ração balanceada com 3092 kcal/kg de energia bruta e 13,3% 

de proteina bruta, complementada com forragem e água ad 

libitum. Antes do período experimen~al, os animais recebiam 

ração balanceada somen~e uma vez por semana. 

Os pesos dos animais foram ~omados individualmente no 

início do experimento e a cada 14 dias, com um ~otal de seis 
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pesagens. O período experimenLal roi de 70 dias. 

O delineamenLo experimenLal utilizado roi inLeiramenLe 

ao acaso, com o número de repeLiçôes direrenLes para os 

LraLamenLos: machos i nLei ros Coito repetiçôes). machos 

casLrados CquaLro repeLiçôes) e rêmeas Conze repeLições). 

Cada repeLição roi represenLada por um animal. 

Os dados foram analisados de acôrdo com um modelo 

inteiramente ao acaso. incluindo o efeito da caLegoria e de 

covariável adequado ao Lipo de dado. 

As médias ajust.adas dos t.rat.amenLos roram comparadas 

at.ravés de conLrasLes ort.ogonais. do t.est.e F. 

3.3. Avaliação da carcaça de Lrês direrenLes cat.egorias de 

capivaras Cmachos inLeiros, machos casLrados e rêmeas). 

A meLodologia uLilizada para a colet.a de dados da 

carcaça, roi baseada em Lrabalhos com bovinos CFELíCIO et. ai. 

1979; PI CCHI et. al. 1979). Dent.re os vinLe e t.rês animais 

uLilizados na avaliação do ganho de peso CiLem 3.2.), doze 

roram abaLidos para avaliação de suas carcaças. Para o abaLe, 

ut.ilizaram-se as insLalaçôes do set.or de Suinocult.ura na ESALQ. 

O periodo experiment.al para os dados de carcaça foi de 

31 dias, do primeiro ao úlLimo abaLe. 

Os parâmeLros de carcaça avaliados roram: peso vi vo e 
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perdas de peso. medidas lineares do animal. componentes 

corpóreos. órgãos e glândulas. rendimento de carcaça, cortes 

comerciais e dissecção fisica da carcaça. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 

ao acaso, com quatro repetiçôes por tratamento. Cada repetição 

foi representada por um animal. 

As médias dos tratamentos foram comparadas através de 

contrastes ortogonais. pelo teste F. 

3.3.1. Peso vi vo e perdas de peso. 

Considerou-se como 35kg. o peso médio de abate. Ã 

medida que os animais atingiam tal média. iam sendo abatidos. 

Foi feito um jejum de 24h antes de cada abate. obtendo-se o 

peso vivo e o peso em jejum dos animais. O peso do corpo ·vazio 

foi calculado pela diferença entre o peso em jejum e o 

conteúdo gastrointestinal. 

O peso vivo e as perdas de peso foram analisados. de 

acôrdo com um modêlo que incluiu o efeito da categoria, e como 

covariáveis o peso vivo a idade de abate e o peso em jejum dos 

animais. 
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3.3.2. Medidas lineares do animal. 

Na hora do abate, foram feitas as medidas lineares dos 

animais, medindo-se o comprimento (do púbis à primeira vértebra 

cervical) , a alt.ura (da cernelha até a ponta da pata 

dianteira), e o perímetro toráxico. 

As medidas lineares foram analisadas de acôrdo com um 

modêlo que incluiu o efeito da categoria e a covariável peso em 

jejum. 

3.3.3. Componentes corpóreos. 

o sacr i:f í ci o dos ani mai s di vi di u-se em duas etapas: o 

atordoamento ou insensibilização e a sangria. 

No atordoamento, aplicou-se o método por concussão 

cerebral, comumente utilizado 

consiste na compressão das 

em animais 

meninges em 

domésticos, 

conseqüência 

que 

de 

violentos golpes com uma marreta sobre o encé:falo. 

A morte real do animal ocorreu em conseqüência da 

sangria que :foi :feita através do seccionamento da jugular. No 

ato da sangria. :foi feita a coleta e pesagem do sangue por se 

tratar de um dos componentes corpóreos. 

Após a sangr i a, :foi fei ta a es:fol a o processo foi 

iniciado com a desarticulação da cabeça entre os côndilos 
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occipi"lais e a primeira vért..ebra cervical Ca"llas); a seguir, 

desar"licularam-se as pa"las dian"leiras e "lraseiras na al"lura do 

joane"le, e descolou-se o couro com equipamen"los apropriados. 

Procedeu-se, en"lão, à cole"la dos dados rereren"les aos 

componen"les corpóreos: 

Peso das pa"las: sem limpeza, incluindo unhas e pêlos. 

Peso do couro: rei"lo imedia"lamen"le após a 

limpeza do couro. 

remoção e 

Peso da cabeça: a cabeça roi lavada com água para 

remover os coágulos de sangue. O peso 

incluiu a lingua e a gargan"la. 

Os componen"les corpóreos, roram analisados de acórdo 

com um modêlo que incluiu o erei"lo da ca"legoria e a covariável 

peso em j ej um. 

3.3.4. órgãos e glândulas. 

Após a esfola, deu-se início à evisceração, com a 

divulsão da ampola re"lal, a liberação da bexiga e a oclusão dos 

esrinc"leres anal e do esórago com amarrilho. Procedeu-se, 

en"lão, à re"lirada das vísceras abdominais e "loráxicas e à 

cole"la dos dados referen"les aos órgãos e glândulas: 

Peso do fígado: com a vesícula biliar vazia, devido à 

grande variação de liquido. 
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Peso do coração. 

Peso dos pulmões: após a remoção do pilar do diafragma 

que se si~ua en~re os dois pulmões no 

espaço medias~ínico. 

Peso do es~ômago e in~estinos cheios. 

Peso do es~ômago e in~es~inos vazios. 

Peso do baço. 

Peso dos rins: removidos das cápsulas renais. 

Os órgãos e glândulas í'oram analisados conforme modêlo 

incluindo ca~egoria e como covariável o efei~o do peso do corpo 

vazio. 

3.3.5.Rendimen~0 de carcaça. 

ApÓs a evisceração, a carcaça foi serrada em duas meias 

carcaças, pesadas para calcular o rendimen~o da carcaça quen~e 

- a relação en~re o peso da carcaça e o peso em jejum ou o peso 

do corpo vazi o. O peso do corpo vazio permi~iu compu~ar o 

rendimen~o de carcaça com maior precisão, eliminando-se os 

erros devidos às variações do con~eúdo gas~roin~es~inal. 

O rendiment.o de carcaça foi subme~ido à análise de 

covariância, de acordo com um modêlo incluindo os efei~os da 

ca~egoria, do peso do corpo vazio e do peso em jejum dos 

animais. 
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3.3.6. Cor~es comerciais e dissecção física da carcaça. 

Para medir os cor~es comerciais. pernil. lombo, pale~a, 

cos~elas e filé mignon, foi u~ilizada a meia carcaça esquerda~ 

e para a dissecção flsica da carcaça em músculos. ossos e 

gordura, os principais cons~i~uin~es da carcaça, foi u~ilizada 

a meia carcaça direi~a. 

Foi pesada ~ambém a gordura subcu~ânea, re~irada na 

limpeza do couro. 

Os órgãos e glândulas, cor~es comerciais, ossos, carne 

e gordura da carcaça foram pesados em balança digi~al de 

precisão; já os demais i~ens, em balança de pra~o e de 

ma~adouro. 

Os cor~es comerciais foram analisados conforme modêlo 

con~endo o efei~o de ca~egoria e como covariável o peso da meia 

carcaça esquerda, e os componen~es fi si cos da carcaça foram 

analisados do mesmo modo sendo a covariável o peso da meia 

carcaça di rei ~a. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

4.1.- Ganho diário de peso. 

Na tabela 1, encontram-se as médias de ganho diário de 

peso Cg/dia),das diferen"les categorias Cmachos in"leiros. machos 

castrados e fêmeas), ajustadas para o peso e idade inicial por 

covariância, o t.este F para os efeitos de ca"legoria, peso 

inicial e idade sobre o ganho diário de peso dos animais, e os 

contras"les, além dos coeficientes de variação. 

O maior ganho diário de peso foi para fêmeas. seguidas 

dos machos inteiros e machos cas"lrados. Acredi "la-se que tal 

fato tenha ocor r i do devi do a um mai ar metabol i smo nas fêmeas, 

comprovado por uma maior porcen"lagem do fígado C"labela 5.) em 

relação ao peso do corpo vazio. 

Observou-se a influência dos pesos e idades iniciais 

sobre os ganhos diários de peso dos animais, no decorrer das 

pesagens. Houve efeito de ca"legoria para os ganhos diários de 

peso acumulados até o 560 e o 700 dia de experimento, 

detectando-se efeito para o contras"le macho in"leiro X fêmea nos 

ganhos diários de peso acumulados até o 420, 560 e 700 dia de 

experimento. com as fêmeas apresentando ganhos maiores. O 

contr aste macho cast.r ado X demais não foi afe"lado pelas 

categorias. Os con"ll-ast.es rest.an"les não foram considerados por 
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Tabela 1 - Médias ajustadas por covariância do ganho diário de peso (g/dial para 

efeito de peso e idade inicial; n i ve 1 de s i 9 n i f i cân cf a para efeito de 

categoria, peso e idade inicial e para os contrastes; e os respecti-

vos coeficientes de variaç~o, para os diferentes tratamentos (machos 

inteiros, machos castrados e fêmeas). 

Médias** Teste F* Teste F* C.V. 
para efeito de para contrastes 

Macho Macho Fêmea Cato Peso' Idade M.castrado M.inteiro 
inteiro castrado inicial inicial X Demais X Fêmea 

GDPA2 110 121 130 0,54 0,01 0,09 0,94 0,27 29,7 
GDPA3 121 131 145 0,13 0,001 0,01 0,86 0,05 18,23 
GDPA4 121 133 151 0,02 0,001 0,0005 0,78 0,008 15,6 
GDPA5 140 134 162 0 205 0 2 008 0 2 001 0 2 21 0 2 04 15 2 6 

CaL= Categoria 

C.V.= Coeficiente de variaç~o 

GDPA2= Ganho diário de peso acumulado (g/dia) até o 28° dia de experimento. 

GDPA3= Ganho diário de peso acumulado (g/dia) até o 42° dia de experimento. 

GDPA4= Ganho diário de peso acumulado (g/dia) até o 56'" dia de ex perimen to. 

GDPA5= Ganho diário de peso acumulado (g/dia) até o 70° dia de experimento. 

M= Hiveis de s i 9 n i f i c 'ân c i a . 

**= 11édias ajustadas para efeito de peso e idade inicial. 
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não produzirem efei~os significa~ivos. 

A Figura 1. moslra a curva de crescimenlo das 

dií~erenles categorias durant.e o período experimenlal de 70 

dias, com o in~ervalo de pesagens de 14 dias. Os valores 

máximos e mínimos de ganho diário de peso para machos inleiros. 

machos castrados e fêmeas foram os seguinles: 207 e 65; 137 e 

94 e 206 e 87 g/dia, sendo que no de experimento os 

machos inteiros e as fêmeas obtiveram médias de ganho de peso 

semelhantes entre si. e superiores aos machos castrados. 

Segundo os r esul lados descr i tos na label a 1, pôde-se 

observar que t~odos os trabalhos pesquisados apresentam valores 

menor es de ganho di ár i o de peso CP ARRA. 1976; PARRA et aI .• 

1978; LAVORENTI et aI., 1990; SILVA NETO, et aI., 1990), sendo 

que PARRA (1976) encontrou ganhos superiores para machos, e 

SILVA NETO el aI. (1990) não encont.raram diferenças entre os 

sexos para o ganho diário de peso. É possível que esse ganho de 

peso maior no presente experimento seja devido a um ganho 

compensatório dos animais após um período de alimentação 

rest.ri ta adotado antes do periodo experiment.al. 

O baixo desempenho do tratamenlo machos inteiros para o 

ganho diário de peso (Tabela 1.) pode estar relacionado com o 

nivel proteico da ração fornecida aos animais (13% de proteína 

bruta), que seria insuí~iciente para alender às necessidades 

dessa cat.egoria de animal. Segundo trabal ho real i zado com 
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- Ganho diário de peso (g/dia) na fase final de cresci
mento de três diferentes categorias de capivaras 
(machos inteiros, machos castrados e fêmeas). 
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suínos CPRESCOTT & LAMMING. 1964) , sugerem que os machos 

in~eiros ~êm maior exigência pro~eica do que os cas~rados ou do 

que as rêmeas. Tal carac~eris~ica es~aria relacionada ao ra~o 

de os machos in~eiros. em runção da ação hormonal. apresen~arem 

maior capacidade de ret.enção de n~ ~rogênio em forma de músculo. 

4.2. - Peso vivo e perdas de peso. 

As médias do peso vi vo e das perdas de peso (kg) dos 

animais dos diferen~es ~ra"lamen~os. ajus~adas por covariância 

para o peso em jejum. os erei~os de ca~egoria, idade de aba~e, 

peso vivo e peso em jejum sobre o peso vivo e as perdas, e os 

coericien~es de variação es"lão na ~abela 2. 

Os maiores valores de pesos roram observados nos machos 

in~eiros. com exceção do peso do con~eúdo gas~roin~estinal. que 

foi maior nos machos castrados (tabela 2). Acredita-se que o 

maior peso vivo em machos in~eiros se deva ao rato de um maior 

desenvol vi mento ósseo ( "label a 6), e maior peso da cabeça 

Ctabela 4), o que está de acórdo com a literatura que justirica 

tal rato. na maioria dos animais domés"licos, devido a uma 

ma~uridade precoce em machos inteiros, pela ação de hormônios 

masculinos. CPRESCOTT & LAMMING. 1964). 

PICCININI et aI. (1971) encontraram em uma capivara 

macho, de peso vi vo super i or aos das capi varas do presen"le 

experimen"lo, maiores pesos de con"leúdo gastroin"lestinal que 
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TabeLl. 2 Médias ajustadas por covariância (kg) do peso vivo e perdas de 

peso para a idade de abate, peso vivo e peso em jejum; níveis de 

significância para efeito de categoria, idade de abate, peso vivo 

e peso em jejum. e os respectivos coeficientes de variaç~o para 

três diferentes categorias de capivaras (machos inteiros, machos 

castrados e fêmeas). 

Médias"'* 

Macho Macho 
inteiro castrado 

Peso vivo 35,16 34,13 

Peso em jejum 32,93 32,65 
'/ 95,25 94,45 '. 
TG1CH 4,11 4,08 
% 11 ,92 14,27 

TG1VA 1,85 1,99 
% 5,38 5,76 

CG1 2,22 2,95 
%*** CG1 6,79 9,10 

PCV 30,47 29,76 
% PCV 93!11 90 2 85 

CG1= Conteúdo gastrointestinal 
C.V.= Coeficiente de variaç~o 
PCV= Peso do corpo vazio 

Fêmea 

34,41 

32,60 
94,35 

4,55 
13,27 

1,95 
5,68 

2,59 
7,96 

30,13 
92,00 

TGICH= Trato gastrointestinal cheio 
TG1VA= Trato gastrointestinal vazio 
%= Porcentagem em relaç~o ao peso vivo 

Teste F** pl efeito de 

. Categoria Idade Peso Peso C.V. 
de abate vivo em jejum ---

0,87 0,47 8,4 

0,70 0,07 0,0001 1,75 
0,72 0,07 0,73 1,75 

0,42 0,84 17,76 
0,44 0,30 18,47 

0,31 0,05 6,07 
0,34 0,14 6,34 

0,41 0,26 0,63 27,47 
0,41 0,28 0,73 28,53 

0,43 0,23 0,0001 2,38 
0,43 0,25 0,71 2 48 

*= Médias ajustadas para efeito de idade de abate, peso vivo e peso em jejum. 
**= IHvel de signific'ância 
***= Porcentagem em relaç~o ao peso em jejum 
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os apresen~ados na ~abela 2. 

PARRA & GONZÁLEZ JIMÊNEZ (1972) ~ambém encon~raram 

valores de con~eúdo gas~roin~es~inal, superiores aos da ~abela 

2, mas em ani mai s de pesos vi vos si mi I ar es aos dos u~i I i zados 

nes~e ~rabalho. 

Essa variação de peso de con~eúdo diges~ivo encon~rada 

na 1 i ~era~ura, di :feren~e dos valores da ~abel a 2, pode ser 

explicada devido ao peso do con~eúdo gas~roin~es~inal variar 

amplamen~e em função da idade do animal, do sis~ema de 

alimen~ação e do ~empo decorrido da úl~ima refeição. 

4.3. - Medidas lineares dos animais. 

As médi as das medi das 1 i near es ( cm) dos ani mai s dos 

diferen~es ~ra~amen~os, ajus~adas por covariância para o peso 

em jejum, os efei~os de ca~egoria e de peso em jejum para os 

dados das medidas lineares e os coeficien~es de variação, es~ão 

na ~abela 3. 

Não se regis~rou e:fei~o de ca~egoria, mas houve uma 

~endência 

compridos, 

dos machos in~eiros serem 

seguidos das fêmeas e, por 

mais al~os e mais 

úl~imo, dos machos 

cas~rados, concordando com dados de li~era~ura sobre ou~ras 

espécies animais, que iden~ificam um maior desenvolvimen~o 

ósseo em machos in~eiros. As medidas de perime~ro ~oráxico das 

fêmeas foram superiores as dos animais de ou~ras 
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Tabela 3 - ~lédias das medidas lineares (em) ajustadas por eovariância para peso 

em jejum; níveis de significância para efeito de categoria e peso em 

jejum. e os respectivos coeficientes de variaç~o para três dife 

rentes categorias de capivaras (machos inteiros, machos castrados e 

fêmeas) • 

Médias* Teste F** C.v. 
para efeito de 

____________ M.inteiro M.castrado Fêmea Categoria Peso em jejum 

Altura 53,87 52,83 53,04 0,92 0,73 6,92 

Comprimento I 76,90 72,23 73,36 0,16 0,93 4,25 

P. T. *** I 71 1 46 71 1 33 72 1 95 0,57 0,04 3,23 

C.V.= Coeficiente de variaç~o. 

~= Médias ajustadas para efeito de peso em jejum. 

**= Níveis de significância. 

***= Perímetro toráxico. 
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ca~egorias. (~abela 3.). 

PICCININI alo (1971 ) cons~a~aram valores do 

períme~ro toráxico e comprimen~o de uma capivara macho 

superiores aos da tabela sendo tal lato previsí vel , 

consi der ando-se que os autor es obt.i ver am dados de um exempl ar 

mais pesado (66.8kg de peso vivo) que os animais do presen~e 

experiment.o. 

OJASTI (1972) e SCHALLER & CRAWSHAW JR. (1981) 

encont.raram na na~ureza, ~an~o capivaras machos como Iêmeas com 
/ 

al~uras semelhan~es às das dos animais ut.ilizados nest.e 

t.rabalho, sendo que o primeiro aut.or encont.rou t.ambém 

exemplares mais compridos. 

4.4. - Component.es corpóreos. 

Na t.abela 4, encont.ram-se as médias de pesos (kg) e 

volumes (1) dos component.es corpóreos dos animais dos 

diferent.es t.rat.ament.os, ajust.adas por covariância para o peso 

em jejum, além dos efeit.os de cat.egoria e de peso em jejum 

sobre os component.es corpóreos, os efeitos dest.es para os 

cont.rast.es e ainda os coeficien~es de variação. 

Os valores de pesos e porcent.agens de órgãos e 

glândulas em relação ao peso do corpo vazio, í'oram afet.ados 

pelas cat.egorias, havendo os machos castrados ob~ido valores 

inferiores quando comparados com os machos in~eiros e com as 
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Tabela 4 - Médias dos pesos (kg) e volumes (1) dos componentes co~pó~eos ajusta 
das po~ cova~iância pa~a o peso em jejum; niveis de significância 
pa~a efeito de catego~ia, peso em jejum, e pa~a os cont~astes, e os 
~espectivos coeficientes de va~iaçao dos dife~entes t~atamentos 
(machos intei~os, machos cast~ados e fêmeas). 

I'lédias* Teste F** 
Macho f'lacho Fêmea pa~a efeito de 
intei~o castr-ado CaL Peso jejum 

Peso sangue 1,05 1,07 0,96 0,19 0,001 
% 3,44 3,60 3,19 0,21 0,31 
VaI. sangue 0,95 0,90 0,83 0,21 0,002 

Cabeça 3,17 2,85 3,08 0,12 0,02 
% 10,43 9,63 10,24 0,3 0,2 

Patas diant 0,27 0,32 0,29 0,62 0,12 
% 0,92 1,06 0,95 0,53 0,68 

PaL t~asei 0,53 0,58 0,50 0,28 0,04 
% 1,76 1,96 1,67 0,18 0,82 

Cour-o 2,71 3,00 2,90 0,30 0,007 
'/ '. 8,92 10,06 9,69 0,29 0,72 

C.esque~da 8,33 8,33 8,29 0,99 0,0008 
% 27,21 27,89 27,58 0,84 0,17 

C.dir-eita 8,31 8,00 8,21 0,7 0,003 
% 27,27 26,84 27,31 0,86 0,95 

O.G. 0,98 0,82 0,93 0,05 0,01 
% 3,22 2,75 3,08 0,03 0,88 

Resíduo 5,08 4,79 4,92 0,87 0,51 
% 16!81 16!18 16!27 0!94 0!45 

%= Por-centagem em ~elaç~o ao peso do co~po vazio. 
C.= Car-caça. 
Cat.= Catego~ia. 
C.V.= Coeficiente de va~iaç~o. 
*= Médias ajustadas pa~a efeito do peso em jejum. 
**= Níveis de significância. 
O.G.= Ór-g~os e q1'ândulas. 

Teste F** C.V. 
pa~a os cont~astes 

M.castr-ado M.inteir-o 
X Demais X Fêmea 

0,23 0,17 7,96 
0,16 0,28 8,88 
0,87 0,09 9,71 

0,05 0,51 6,29 
0,14 0,71 6,86 

0,36 0,76 19,29 
0,29 0,77 19,05 

0,15 0,54 12,0 
0,09 0,54 11,25 

0,23 0,30 8,43 
0,23 0,29 10,01 

0,96 0,93 6,99 
0,62 0,75 5,67 

0,43 0,79 6,25 
0,6 0,97 4,98 

0,02 0,35 8,99 
0,01 0,37 7,01 

0,67 0,78 15,97 
0!83 0!78 15!93 
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fêmeas. (tabela 4.). 

Comparando as três diferentes categorias de capivaras, 

os machos castrados obtiveram valores inferiores, e os machos 

inteiros superiores do peso da cabeça. Este fato concorda com 

os dados de animais domésticos, onde os machos inteiros sempre 

apresentam um maior peso de cabeça, acreditando-se que se deva 

à ação de hormônios no tecido muscular dessa região. CPRESCOTT 

& LAMMI NG, 1964). 

PICCININI et alo (1971), estudando os valores de 

componentes corpóreos de uma capi vara macho, com peso vi vo 

superior aos animais do presente experimento, 

também valores superiores para todos os 

principalmente no caso do peso do couro. 

encontraram 

componentes, 

GONZÁLEZ JIM~NEZ & PARRA (1972) encontraram para machos 

e para :fêmeas, médias de peso da cabeça similares e peso dos 

couros super i ores aos obti dos no presente estudo porém os 

autores não esclarecem se os couros foram limpos ou se 

conservaram a gordura subcutânea. 

4.5. - órgãos e glândulas. 

As médias de peso dos órgãos e glândulas (g), ajustadas 

por covariância para o peso em jejum, os efeitos de categoria e 

peso vazio sobre os órgãos e glândulas, os efeitos destes sobre 

os contrastes e os coeficientes de variação estão na tabela 5. 
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Tabela 5 - !1édias ajustadas (g) dos ór-g\1ros e glândulas ajustadas por- cov.:lxiância 
p a r- a o peso do c o r- p o vazio; n i ve i s de s i g n i f i cân c i a p a r- a efeito de 
categoria, peso vazio e par-a os contr-astes, e os r-espectivos coefi
cientes de var-iaç~o par-a três difer-entes categor-ias de capivar-as 
(machos inteiros, machos castrados e fêmeas). 

11édiaslt< Teste Flt<>f. Teste F>t<lt< 
para efeito de para os contrastes 

Macho Macho Fêmea CaL Peso vazio M.castrado M.inteiro 
in tei ro castrado X Demais 

Total 972,95 832,96 930,26 0,06 0,004 0,02 

Fígado 466,60 416,70 478,80 0,03 0,004 0,01 
%1 48,18 50,11 51,62 0,27 0,62 0,9 
%2 1,54 1,38 1,59 0,03 0,68 0,01 

Coraç::to 106,90 96,35 113,20 0,10 0,003 0,05 
%1 11 ,01 11,57 12,18 0,42 0,46 0,97 
%2 0,35 0,32 0,37 0,08 0,32 0,04 

Pulmeres 169,80 154,70 163,80 0,68 0,01 0,42 
%1 17,37 18,54 17,51 0,62 0,36 0,34 
%2 0,56 0,51 0,54 0,73 0,38 0,48 

Baço 103,77 82,76 85,53 0,27 0,42 0,3 
%1 10,66 9,95 9,16 0,33 0,25 0,96 
%2 0,34 0,27 0,28 0,28 0,49 0,34 

Rins 125,80 82,43 88,79 0,09 0,14 0,14 
;~1 12,77 9,82 °9,52 0,14 0,86 0,36 
%2 0!41 0!27 0!29 0 1 08 0!76 ° 1 13 

Total= total de órgãos e glândulas. 
%1= Porcentagem em r-elação ao total de órgãos e glândulas. 
%2= Por-centagem em r-elação ao peso do cor-po vazio. 
Cat.= Categor-ia. 
C.V.= Coeficiente de variação. 
*= Médias ajustadas (g) para efeito do peso do cor-po vazio. 
lt<lt<= Híveis de significância. 

X FOemea 

0,42 

0,57 
0,11 
0,54 

0,39 
0,20 
0,34 

0,72 
0,91 
0,74 

0,18 
0,15 
0,18 

0,07 
0,07 
0!06 

C.V. 

7,57 

6,25 
5,41 
6,34 

9,13 
10,03 
8,64 

13,93 
9,74 

13,58 

19,12 
13,06 
18,76 

24,92 
20,38 
23!98 
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o peso total de órgãos e glândulas, foi afetado pelas 

categorias de capivaras, constatando-se valores superiores para 

os machos inteiros, seguidos das fêmeas e, por último, dos 

machos castrados. Acredita-se que os valores de peso inferiores 

encontrados para os machos castrados em relação aos órgãos e 

glândulas junto com os valores também menores do peso da cabeça 

e do peso da carcaça (tabela 4.) produziram um menor peso vivo 

em machos castrados. 

Dentre os órgãos e glândulas, os valores de peso e 

porcentagem de fígado em relação ao peso vazio foram afetados 

pelas categorias, com as fêmeas apresentando valores maiores, 

seguidas dos machos inteiros e dos machos castrados (tabela 

5.) , acreditahdo-se que o maior peso do fígado em fêmeas 

expl i que um mai ar metabol i smo, segui do de um mai ar ganho de 

peso para tal categoria de animal. 

Os valores de peso e porcentagem dos rins em relação ao 

peso total de órgãos e glândulas e ao peso vazio, foram 

afetados pelas categorias, com os machos inteiros apresentando 

valores superiores às fêmeas e aos machos castrados. (tabela 

PICCININI et aI. ( 1971) encontraram dados bastante 

superiores aos da tabela 5. principalmente no caso do baço, 

mesmo considerando que o peso vivo do animal estudado era 

superior à média dos pesos dos animais estudados no presente 

trabalho. 



Os pesos dos pulmões, í'ígado e rins (tabela 6.) são 

menores - do que os obt.l.dos por GONZALEZ _TIMENEZ & PARRA 

(1972a.), tanto para machos como para fêmeas. 

4.6. - Dissecção física da carcaça. 

Na labela 6, enconlram-se as médias dos componentes 

físicos da meia carcaça direita Ckg) dos animais das diferent.es 

categorias. Os valores de gordura subcutânea foram ajustados 

por cavar i ânci a par a o peso do cor po vazi o, enquanto que os 

valores de gordura int.ermuscular, músculos e ossos i'oram 

ajustados para o peso da meia carcaça direita. 

Os efeitos de categoria, do peso da meia carcaça 

di rei t a e do peso do cor po vazi o sobr e os component.es f í si cos 

das carcaças e os coeficientes de variação estão na tabela 6. 

Os coeficientes de variação da gordura tanto subcutânea 

como intermuscular foi alto (tabela 6.), possivelmente devido à 

falha técnica no momento da coleta do material, onde houve uma 

maior ou menor int.rodução de impurezas, como por exemplo 

vestígios de pêlos. Por este mot.i vo. o í'ato de os machos 

castrados lerem apresentado uma tendênci a a um menor peso de 

gordura (tabela 6.) quando comparado às demais categorias. não 

deve ser considerado já que o contrário é o que ocorre 

comumente em outras espécies animais. 

Os componentes físicos da carcaça dos animais não foram 



40 

Tabela 6 - Médias (kg) dos componentes físicos (ossos. mfisculos e gordura) da 

meia carcaça direita ajustadas por covariância para o peso da meia 

carcaça direita, e para o peso do corpo vazio; níveis de significância 

para efeito de categoria, peso da meia carcaça direita e peso do corpo 

vazio, e os respectivos coeficientes de variaç~o de três diferentes 

categorias de capivaras (machos inteiros, machos castrados e fêmeas). 

Médias"" Teste F** pl efeito de 
f'lacho Macho Fêmea 
inteiro castrado 

Gim 0,415 0,386 0,455 
% 5,040 4,708 5,622 

Gsc 3,234 2,959 3,061 
%*"'* 10,896 9,916 10,073 

Músculos 6,108 6,187 6,180 
% 74,595 75,643 75,534 

Ossos 1,345 1,295 1,268 
% 16,441 15,867 15,558 

Resíduo 0,310 0,310 0,275 
., 
'. 3,923 3,782 3 , 286 

C.V.= Coeficiente de variaç~o. 
Gim= Gordura inter muscular. 
Gsc= Gordura subcutânea. 
Mcd= Meia carcaça direita. 
Pcv= Peso do corpo vazio. 

Categoria Mcd 

0,79 0,39 
0,76 0,93 

0,93 
0,91 

0,67 0,0001 
0,63 0,26 

0,68 0,02 
0,72 0,44 

0,93 0,81 
0 , 86 0,76 

*= Médias ajustadas(kg) para efeito de Mcd e Pcv. 
**= l'líveis de significância. 
***= Porcentagem em relaç~o ao Pcv. 
%= Porcentagem em relaç~o a Mcd. 

Pcv 

0,92 
0,45 

c.v. 

33,9 
33,9 

32,3 
31,8 

2,1 
2,1 

9,2 
9,2 

49,9 
46,9 



afei:.ados pelas cai:.egorias de capi varas. Houve no eni:.ant..o uma 

tendência dos machos ini:.eiros apreseni:..arem um menor peso de 

músculos C i:.abel a 6.), o que foge à regra da maioria das 

espécies animais, embora tenham obi:.ido valores superiores do 

peso de carcaça Ci:.abela 4.) quando comparados com as demais 

cat..egorias. 

ASSAF ei:. aI. C1976a. ) e GODOY ei:. aI. C 1976b. ) 

enconi:.raram em carcaças de capivaras machos e fêmeas maiores 
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porcentagens de músculo na carcaça que os observados no 

preseni:.e experiment..o. 

4.7. - Cori:.es comerciais da carcaça. 

As médias em peso Ckg) dos cort.es comerciais da meia 

carcaça esquerda (pernil. lombo. palei:.a. cosi:.elas. filé mignon) 

dos animais dos diferent..es trat.ament.os. ajust.adas por 

covariância para o peso da meia carcaça. enconi:.ram-se na t.abela 

7. Na mesma t.abel a. t.ambém esi:.ão os valores dos efei t.os de 

cai:.egorias e do peso da meia carcaça esquerda sobre os cort.es 

comerciais das carcaças e dos resíduos. bem como os 

coeficieni:.es de variação. 

Não houve efeit.o de cat.egoria sobre os valores dos 

cort.es comerciais. embora t.enha havido uma t.endência do valor 

percent.ual de cort.es comerciais na carcaça ser superior para as 

fêmeas. seguida dos machos int.eiros e dos machos cast.rados. 
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Tabela 7 - Médias (kg) dos cortes comerciais da meia carcaça esquer~a ajustadas 
por covariância para a meia carcaça esquerda; níveis de significância 
para efeito de categoria. meia carcaça esquerda e os respectivos 
coeficientes de variaçao dos diferentes tratamentos (machos inteiros. 
machos castrados e fêmeas). 

Médias* 
l'Iacho ~Iacho Fêmea 
inteiro castrado 

Pemi I 1,962 1,977 1,932 
% 23,771 23,822 23,240 

Lombo 1,064 0,956 1,029 
% 12,988 11,522 12,398 

Paleta 1,357 1,473 1,495 
% 16,270 17,618 17,918 

Costelas 0,746 0,737 0,762 
% 8,974 8,904 9,132 

F.mignon 0,123 0,124 0,114 
% 1,483 1,491 1,372 

Total 5,253 5,268 5,332 
% 63,486 63,360 64,060 

Residuo 3,067 3,053 2,988 
% 36 2 514 36 2 640 35 1 939 

C.V.= Coeficiente de variaç~o. 
Mce= Meia carcaça esquerda. 
%= Porcen tagem em relaçâ'o a ['Ice. 

Teste F** 
Categoria 

0,69 
0,57 

0;49 
0,44 

0,50 
0,50 

0,93 
0,96 

0,61 
0,62 

0,87 
0,92 

0,87 
0 1 92 

*= Médias ajustadas(kg) para efeito de Mce. 
**= l'líveis de significância. 

pl efeito de C.V. 
I'Ice 

0,0001 3,85 
0,01 3,52 

0,28 12,36 
0,10 12,32 

0,001 11,57 
0,30 11,46 

0,01 12,47 
0,88 12,87 

0,007 12,38 
0,77 12,87 

0,0001 4,31 
0,23 4,09 

0,0001 7,51 
0 1 23 7 2 15 
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Houve uma tendência dos machos inteiros apresentarem um 

menor peso de cortes comerciais (tabela 7.) junto com um peso 

inferior de músculos na carcaça (tabela 6.). embora tenham 

obtido um maior p,eso de carcaça (tabela 4.) quando comparados 

com as demais categorias de capivaras estudadas. 

PICCININI et alo (1971) encontraram em uma capi vara 

macho, maior peso vivo e maior peso e porcentagem do pernil em 

relação à carcaça, que os obtidos com os animais do presente 

trabalho. 

4.8. - Rendimentos da carcaça. 

Na tabela 8, encontram-se as médias C%) dos rendimentos 

de carcaça quente dos dif'erentes tratamentos, ajustadas por 

covariância para o peso do corpo vazio (rendimento de carcaça 

em relação ao peso do corpo vazio). e para o peso em jejum 

(rendimento de carcaça em relação ao peso em jejum). 

Os efei tos de categoria, de peso do corpo vazio e de 

peso em jejum para os rendimentos de carcaça e os coeficientes 

de variação também estão na tabela 8. 

Os resultados da tabela 8 concordam com os valores 

obt i dos por ASSAF et al. C 1 976a. ), que anal i sando a car ne de 

capivara em duas estações do ano, verif'icaram também os 

rendimentos da carcaça quente de capivaras machos e fêmeas, 

tanto no inverno como no verão. 
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Tabela 8 - Médias (%) do ~endimento de carcaça quente ajustadas para o peso do 

corpo vazio e peso em jejum; níveis de significãoncia para efeito de 

categoria, peso do corpo vazio, peso em jejum, e os respectivos 

coeficientes de variaçao para os diferentes tratamentos (machos 

inteiros, machos castrados e fêmeas). 

Médias* Teste F** pl efeito de C.V. 

Macho 11acho Fêmea 
inteiro castrado Ca tegoria Pcv Peso em jejum --

RC1 50,77 49,80 50,46 0,91 0,41 6,32 

RC2 54 1 30 54 1 89 54 2 92 0 1 94 0 1 30 4 1 82 

C.V.= Coeficiente de variaç~o. 

Pcv= Peso do co~po vazio. 

RC1= Rendimento de carcaça em relaç~o ao peso em jejum. 

RC2= Rendimento de carcaça em relaç~o ao Pcv. 

*= Médias ajustadas (%) para efeito do Pcv, e do peso em jejum. 

**= Níveis de significância. 
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(30NZÁLEZ JIMÉNEZ PARRA C1972a.), est.udando o 

pot.enci al da capi vara para produção de carne. encont.raram 

rendi ment.os de carcaça quent.e inferiores aos do present.e 

t.rabalho. obt.idos t.anto em machos como em fêmeas. 
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'3 - CONCLUSDES. 

Os result-ados obt.idos no present.e trabalho levaram as 

seguint-es conclusões: 

1 - Dentre as cat-egorias de capivaras est-udadas (machos 

int-eiros. machos cast-rados e fêmeas), as fêmeas apresent.aram 

desempenhos 

int.eiros. 

para ganho de peso superiores aos dos machos 

2 As medidas lineares dos animais Cal t.ura. 

compriment-o e perimet.r'o toráxico). não foram afet.adas pelas 

diferent.es cat.egorias de capivaras. Houve no ent.ant.o. uma 

tendência para os machos int.eiros apresent.arem medidas de 

alt.ura e compriment.o. superiores aos valores apresent.ados nas 

out.ras cat-egorias. 

Os machos inteiros quando comparados às demais 

cat.egorias est.udadas. most.raram uma tendência de um peso 

superior de carcaça, e de um maior valor percent..ual de ossos na 

carcaça. 

4 No referent.e aos component.es corpóreos, os machos 

cast.rados apresent.aram valores inferiores às demais cat.egorias 
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quan~o aos pesos da cabeça e peso to~al de órgãos e glândulas. 

5 - Den~re os órgãos e glândulas, os valores de peso e 

porcentagem do figado em relação ao peso do corpo vazio, foram 

afet.ados pel as ca~egor i as com as í'êmeas apresentando valores 

superiores. seguidas dos machos inteiros e por últ.imo dos 

machos castrados. 



48 

REFERê:NCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

.. ALHO, c. J. R . Criação e manejo de capivaras em pequenas 

propriedades rurais. Brasília, EMBRAPA/DDT, 1986. 48p. 

ASSAF, A.; CRUZ M., O.; AGUERO, A.; GONZÁLEZ JI MENEZ, E. 

Estudio sobre las características rísico-químicas de la 

carne de chigüire y la inrluencia del verana y el invierno 

sobr e 1 as mi smas. In: SEMINARIO SOBRE CHIGüIRES Y BABAS, 

2., Maracay, 1976, Reswnos. Car ac as, Uni ver si dade Centr al 

de Venezuela / Faculdade de Agronomia, 1976a. n. p. 

ASSAF, A.; CRUZ M., O.; AGUERO, A.; GONZÁLEZ JIMENEZ, E. 

Estudio sobre la capacidad de retencion de agua y poder de 

emulsiricacion de carne de chiguire can relacion a la de 

res, cerda y pollo. In: SEMINARIO SOBRE CHIGOIRES Y BABAS, 

2. , Maracay, 1976, Resumos Caracas, Universidade 

Central de Venezuela / Faculdade de Agronomia, 1976b. n. p. 

ASSAF, A.; CRUZ M., O.; AGUERO, A.; GONZÁLEZ JIMENEZ, E. 

Utilizacian industrial de la carne de chigüire. In: 

1976, SEMINARIO SOBRE CHIGOIRES Y BABAS, 2. , Maracay, 

Resumos Caracas, Universidade Central de Venezuela / 



49 

Faculdade de Agronomia. 1976c. n. p. 

CHEEKE. P. R. Nutrition of the capybara. In: CHEEKE. P. R. 

Rabbi t feeding and nutri tion. 

1987. cap.20, p.354-7. 

New York. Academic Press, 

ESCOBAR. A. Di agnosti co tecni co-economi co de 1 a expl otaci on 

c:omercial del chigüire CHydrochoerl.l.s hydrochaeris). In: 

SEMINARIO SOBRE CHIGüIRES Y BABAS. 2 .• Maracay, 1976. 

Resumos. Caracas, Universidade Central de Venezuela / 

Faculdade de Agronomia. 1976. n.p. 

ESCOBAR, A. & GONZÁLEZ JIM~NEZ, E. Estudio de la competencia 

alimenticia de los herbi voros mayores del llano inundable 

con especial al chigüire ( Hydrochoerl.l.s hydrochaeris ) 

Agronomia Tropical, Maracay, 26(3): 215-27, 1973. 

FELíCIO. P. E. de; PICCHI, V.; CORTE, o. o. Sistematização da 

avaliação final de bovinos e bubalinos - 11. Composição da 

carcaça. Boletim Técnico do Centro de Tecnologia da 

Carne, Campinas, (3): 33-65. 1979. 

FRASSON. C. & SALGADO. J.M. Animais silvestres: capivara - uma 

opção contra a fome e a deficiência em proteina animal 

In: SIMPóSIO INTERFACE NUTRIÇÃO x AGRICULTURA, 2. , 



50 

Piracicaba. 1990. Piracicaba. ESALQ, 1990 

• FUERBRINGER, B.J. EI chigüiro~ su cria y explo~acion racional . 

Temas de Orientacion Agropecuaria, Bogo~á, ~(99): 5-59, 

1974. 

GAONA. J. L. T. La carne de chigüiro como alimen~o. Temas de 

Orientacion Agropecuaria. Bogo~á, 2(99); 69-75, 1974. 

GARROD. A. H. 

capybara) 

On lhe caecum coli OI ~he capybara CHydrochoeru.s 

Proceedings of the Zoological Society of London, 

London, ~: 20-3, 1876. 

GODOY, M. ~ JOSÉ, F.; GÓMEZ, A.; EZEQUIEL, A. Es~udio de 

mercado de chigüire. In: SEMI NARI O SOBRE CHI GOl RES Y BABAS, 

2., Maracay, 1976, Resumos. Caracas, Universidade Cen~ral 

de Venezuela ./ Faculdade de Agronomia, 1976a. n. p. 

GODOY. M.; JOSÉ, F. ~ GóMEZ, A.; EZEQUIEL, A. Indus~riaIizacion 

de la carne de chiguire. In: SEMINARIO SOBRE CHIGOIRES Y 

BABAS. 2., Maracay, 1976. Resumos Caracas, Uni versidade 

Central de Venezuela ./ Faculdade de Agronomia. 1976b. n. p. 

GODOY, M.; JOSÉ. F.; GóMEZ. A. EZEQUIEL, A. IndustriaIizacion 

ue I a pi el deI chi gui re. In: SEMINARIO SOBRE CHIGüIRES Y 



51 

BABAS, 2., Maracay, 1976, Resumos Car acas , Uni ver si dade 

Cent.ral de Venezuela / Faculdade de Agronomia, 1976c. n. p. 

I GONZÁLEZ J I MENEZ, E. El pot.encial ecologico del chiguire o 

capibara CHydrochoerv.s hydrochaeris) para la produccion de 

carne en el llano inundable In: SI MPóSI O I NTERNACI ONAL 

SOBRE FAUNA SILVESTRE E PESCA FLUVIAL E LACUSTRE 

AMAZóNI CA. 26., Mana us , 1973. Informes de conferências 

cursos y reuniones. Bel ém, TROPI CO / I BDF / SUDEPE, 1973. 

v.2, p.8 Cl-C9. 

; GONZÁLEZ J I M1::NEZ , E. The capybara, an indigenous source of 

meat. in t.ropical America. 

24-30, 1977. 

World Animal Review. Rome 

GONZÁLEZ _TI M1::NEZ. E. & ESCOBAR. A. Digest.ibilidad comparada 

ent.re chigüire CHydrochoerv.s hydrochaerisJ conejos y ovinos 

con raciones de diferent.es proporciones de forrajes y 

concent.rado. Agronomia Tropical, Maracay, 25(3): 283-90, 

1975. 

GONZÁLEZ JIMENEZ, E. & PARRA. J. R. P. Est.udios sobre el 

chigüire CHydrochoerv.s hydrochaerisJ: 1- Peso de diferent.es 

organos y part.es del cuerpo. 

Maracay, 23:30, 1972a. 

Acta Científica Venezolana, 

r 



52 

GONZÁLEZ JIMENEZ , E. & PARRA, J.R.P. Fisiologia diges~iva deI 

chigüire CHydrochoerus hydrochaeris): 2- Cinética de los 

nutrientes en el tracto digestivo. Acta Científica 

Venezolana, Maracay, 23(1): 28, 1972b. 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, E. ~ CAIRES, O.; ESCOBAR, A. Un metodo para 

detectar coprofagia en chigüires. Resultados. In: SEMINARIO 

SOBRE CHIGüIRES Y BABAS, 2. , Maracay, 1976, Resumos 

Caracas, Universidade Central de Venezuela ./ Faculdade de 

Agronomia. 1976. n.p. 

,GONZÁLEZ JIMÉNEZ, E.; PARRA, J.R.P.; ESCOBAR. A. El chi güi re o 

capybara CHydrochoerus hydrochaerisJ como animal productor 

de carne en las sabanas inundables de America Tropical. 

Memoria ALPA, Maracay, 13:94. 1978. 

HERRERA, E. A. Coprophagy in the capybara, Hydrochoerus 

hydrochaeris. J our nal oí~ Zool ogy. Ser. A, London, 207C 4) : 

616-9, 1985. 

LAVORENTI, A. SILVA NETO, P.B.; ZINSLY, C.F.; NOGUEIRA FILHO, 

S. L. G. Performance de crescimento de capivaras 

CHydrochoerus hydrochaeris hydrochaeris, L. 1766) mantidas 

em cativeiro, alimentadas com diferentes níveis de proteína 



53 

brut.a na ração. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE ZOOTECNI A, 27., Campi nas, 1 990. Anais. Campi nas, SBZ, 

1990. p. 224. 

MACKEY, A. ~ FLORES, I. SOSA. M. Utilizacion deI chigüire como 

carne rresca. In: SEMI N ARI O SOBRE CHI GüI RES Y BABAS, 2., 

Maracay, 1976. Resumos. Caracas, Universidade Central de 

Venezuela / Faculdade de Agronomia, 1976. n.p. 

MAYNARD, L. A. ~ LOOSLI, J. K. ~ HINTZ. H. F.; WARNER, R. G. 

Nutr i ção ani mal. Rio de Janeiro. Livraria Freitas Bast.os, 

1984. 726p. 

MILÃN, M. A. P. Habitos nut.ricionales deI chigüiro. Revist.a 

ICA. Bogotá. 13C4): 743. 1978. 

MONES. A. Est.udios sobre la ramilia Hydrochoeridae CRodentia). 

I- Int.roduccion e hist.oria taxonomica. Revist.a Brasileira de 

Biologia, Rio de Janeiro. 33C2): 227-83, 1973. 

OJASTI, J. Sobre el crescimiento i ndi vi dual deI chigüire 

CHydrochoerv.s hydrochaeris). 

Maracay, 21(1): 28, 1970. 

Act.a Cient.ifica Venezolana. 



54 

, OJ A.......c:-rI, J . El chiguire. Caracas. Oficina de Oivugacion 

Agricola. 1972. 23p. 

OJASTI. J. The rela"lion be"lween popula"lion and produc"lion oí' 

the capybara CHydrochoer"Us hydrochaeris). A"lhens, 1978 

217p. (Ph. O - Uni versi"l Y OI Georgi a) . Apud Oi sser"la"li on 

Abs"lrac"ls Interna"lional. Ser. B. Sciences and Engineering, 

Ann Arbor, 39(12): 5741-8, June 1979. (Resumo) . 

OJASTI, J. & PAOILLA. G. M. The managemen"l OI capybar a in 

Venezuela. In: NORTH AMERICAN WILOLIFE NATIONAL RESEARCH 

CONFERENCE, 37 .• Caracas, 1972. Caracas. Minis'lerio de 

Agr i cul tura y Cria / Oireción de Recursos Naturales 

Renovables, 1972. p. 268-77. 

PARRA, R. Inrormacion preliminar sobre el crecimien"lo deI 

c hi güi r e en c a u"l i ver i o. In: SEMI N ARI O SOBRE CHI GüI RES Y 

BABAS. 2., Maracay, 1976. Resumos. Caracas. Uni versidade 

Cen"lral de Venezuela / Faculdade de Agronomia, 1976. n.p. 

P ARRA, R. & GONZÁLEZ J I MÉNEZ, E. Fi si 01 ogi a di ges"li va deI 

chigüire CHydrochoeru.s hydrochaeris). 1- Capacidad de los 

diIerentes compartimien"los deI 'lr acto di ges"li vo. Acta 

Cientifica Venezolana, Maracay, 23:30, 1972. 



55 

PARRA, R.; ESCOBAR, A. ~ GONZÁLEZ JIMÉNEZ, E. El chigüire o 

capybara CHydrochoerus h:ydrochaeris): 1- Ganancia de peso y 

eliciencia de conversion de alimen~os. Memoria ALPA, 

Maracay, 13: 93, 1978. 

PICCHI, V.; FELICIO, P.E. de; CIA, G. Sis~ema~ização da 

a val i ação I i nal de bovi nos e bubal i nos I. Composição 

corporal. Boletim Tecnico do Centro de Tecnologia da Carne, 

Campi nas, C 3): 1-31,. 1979. 

PICCININI, R. S. VALE, W. G. GOMES, F. W. R. Criadouros 

artificiais de animais silvest.res: I- Criadouro de 

capivaras. Belém. Superin~endencia do Desenvolvimento da 

Amazônia /' Departamento de Recursos Nat.urais. 1971. 31p. 

PRESCOTT, J.H.D. & LAMMING. G.E. The elfec~s OI cas~ra~ion on 

meat produc~ion in ca~~le, sheep and pigs. Journal of 

Agricultural Science, Cambridge, 63 C): 341-57, 1964. 

SANTOS, E. C. dos; RODRIGUES, TAVARES, W.A. de; RIBEIRO, 

R. M. P. Ácidos graxos da gordura de capi vara CHydrochoerus 

hydrochaeris). Arqui vo Brasileiro de Medicina Veterinária 

e Zootecnia, Belo Horizonte, 38 (5): 773-8. out. 1986. 



56 

SCHALLER, G. B. & CRAWSHAW JR .• P. G. Social organi za"li on' i n a 

capybara popul a"li on. Saugetierkundliche Mi tteil ungen. 

München. 40 C1): 3-16. Feb. 1981. 

SILVA NETO. P. B.; LAVORENTI. A.; MARCHI. A. P. de; CULLEN JUNIOR. 

L. Alimen"lação e manejo da água de capivaras CHydrochoerus 

hydrochaeris hydrochaeris. L. 1766) en cativeiro. In: 

REUNI ÃO ANUAL DA SaCI EDADE BRASI LEI RA DE ZOOTECNI A. 27 .• 

Campinas. 1990. Anais. Campinas. SBZ. 1990. p. 225. 

i TREBBAU. P. Some observa"lion on "lhe capybara CHydrochoerus 

hydrochaeris). Zoologische Garten. Frankfurt, 50(1): 40-4. 

1980. 



AP~NDICE 

individuais dos animais 'I ' \r:·9) 

N.ANIMAL SEXO DATA NASCIMENTO PESOS 1 PESOS 2 PESOS 3 PESOS 4 PESOS 5 PESOS 6 P~SOS 7 PESOS 8 

7-4 
]-1 
7-2 
3-2 
!i: i 
L'-l 

:6-2 
':;-2 
16-1 
i'" ., 
,i.,,:.-.':;I 

~ i -: 
.!.J.-~ 

7-3 
9-4 
12-2 
11-1 
8-4 
7-1 

2-4 
i3-1 
1-1 
13-2 

MACHO 10/09/90 
fEMEA 10/09/90 
CASTRADO 07/09/90 
FEMEA 07/09/90 
MACHO 07/09190 
FEMEA 10/09/90 
MACHO 24/11/90 
fEMEA 27/11/90 
CASTRADO 28/09/90 
FEMEA 27/11/90 
MACHO 25111/90 
FEMEA 05/11/90 
MACHO 07/09/90 
FEMEA 28/09/90 
CASTRADO 05/11/90 
FEMEA 05/11/90 
MACHO 10/09/90 
MACHO 23/01/91 
FEMEA 23/01/91 
CASTRADO 23/01/91 
FEMEA 25/11/90 
MACHO 08/01/91 
fEMEA 25/11/90 

29.9 
22.8 
28.1 

31.4 
~8.9 

''''Ji ilC 
"::'.1. .'tJ 

.'"!I"! :; 
1.1..1. 

30.5 
;;", .,. 
..::.,) . ...) 
29.6 

:6.95 

23.95 

33.7 

21 

.-,/ .,.!: 
';'O.! 1..1 

28.65 
21.2 

31.1 34.15 

23.45 
23.85 24.45 
23.65 24,':; 
24.05 24.75 

18.05 
18.15 

26.5 
18.2 

17.35 

:;1: .~ 
i.. •• lt~ 

26.4 
.,., 
.).1 

28.3 
20.7 
21. 7 

19.55 

',,;.-: cc 
i.i. I ~ilol 

:-,s:: !! 
i.._'. 't 

:8.85 
27.1 
.36.9 

27 
';n I 
';1.0 

27 .5 
27.7 
"., ; 
Li.O 

34.7 
7" c ,.'V.J 

..,,, ..,e 
Li..,IJ 

23.95 
20.9~1 

:t'': ,c 
.;':/./:..1 

28.9 
34=85 
34.9 
39.4 
23.3 

26. 6~, 
31.85 

·'"'!n c 
i. i II:"'! 

29.3 

28.6 
29.85 
31.9 
7: t 
·Jf i 

31.6 

26.65 
22.9 

40.6 
32.1 
34.7 
38,2 

'7 ~ f c: 
·;'l,1 .. 1 

34.5 

42.8 

7<1 '71: 
.::.1 c·J ... ' 

32.8 
'7;{ '7 
·;;"ts.J 

4017 

27.8 
29.95 
25,8 

20.35 21.45 23.95 26.15 29.15 31.95 
23~55 25.7 27.2 30.75 32.65 34.45 
17.25 13.65 19.7 23.05 25.65 28.85 

39.7 

25.4 

oH ,~ 

'tJ. i 

35.8 

'7~ " ·;',J.L 

36.8 
37 

42.9 
34.9 
30.9 
-::-'1 '7 
..... ~; I 

28.2 
'7;: ., 
........ 1. i.. 

37.6 

57 

40.6 
44.7 

49 
38.6 
40.1 

44.8 
37.75 

DATA ABATE 
191'12/91 
19/12/91 
19/12/91 

23í12!91 
23/12/91 
23f12í91 

30/121'91 
30/12/91 
30/12/91 

34.1 13í01i92 
.:;~I.l 13/01/92 
30.4 13l01i92 
37 .2 
39.8 
33.1 



Quadro 3. GANHO DlARIO DE PESO (kg I 

f1,ANIMAL SEXO 

8-3 

15-1 
16-2 
';-2 

i3-3 
11-2 
7-3 
9-4 

11-1 
8-4 
., , 
~-.! 

13-1 
1-1 
13-2 

MACHO 
FEMEA 
CASTRA.DO 
::"EMEA. 
MACHO 
FErlEA 
MACHO 
FEMEA 
CASTRADO 
FEMEA 
MACHO 
FEMEA 
MACHO 
FEMEA 
CASTRADO 
FErlEA 
MACHO 
lACHO 
FEMEA 
CASTRADO 
FEMEA 
MACHO 
FH1EA 

0.043 
[),036 
(} 107 
o 139 
(I 107 
0.068 
0.043 

\) 121 
0.175 
0.071 
0.075 
0;043 
0,089 

0.093 
0.05 

0.011 
-0.014 

() 1 
0.078 
(},153 

0.1 

3DP2 
/, .';"'!,-, ') .,,~c 
:", i 7f 
!) 11 f ! 

1) 157 

Oaú82 

<.) L 

o 13'1 
\.:.218 
0.168 
0.228 

(1 113 
:),153 
1) 128 
G 178 
0.268 

0.178 
G 107 

SDP3 
() 171 
o 107 
(; 128 
0.232 
(1 071 
:).111 

0,15 
0.13'1 
O 196 
o 175 
0.136 
0,171 
0.178 
0.228 
0.264 
O.1~17 

0.146 
0.161 

() 1 
0.157 
0.253 

SDP4 
O.i18 
() 121 
0.089 

o 1"" 
0.053 
0;08'j 
0,214 
(l 171 
'"I i:;7 
'.)d7·~' 

\) 164 
0.207 
0.078 

0.164 
0.214 
0.078 
0.189 

0,139 
0.214 
Ú 136 
I) 186 

GDP5 

o 228 
-0.011 
0.236 
0.303 
0.096 
0.321 
u 189 

0.236 
0.2 

0.196 
0.211 
0.171 
0.214 

0,1 
0.171 
0.236 
(1,207 

0.2 
~) 128 
0.228 

o 763 
0.663 

\),942 
0.873 
0.41 

0,692 
\},878 

1 01 
0.814 
0.846 
O~534 

0.652 
0.731 
0.938 
0.513 
0;69:1 
0.844 
0.703 
0.827 
0.777 
0.828 

Media 
Ü 1526 
:", t"'1I"",/ 
'.}, j,·.i.t.o 

(1.1884 
0.1746 
0.082 

(J,1384 
o 1756 
0.1504 

O.202n 

(1.1692 
0,1068 
0.1304 
li .1462 
(1,1876 
0.1026 

0,1688 
\),1406 
ü.1654 
() .1554 
0.1656 

58 



GuaüfO 4. 

iDENTIFIC, 

8-1 
8-3 
7-4 
15-1 
16-2 
:;-2 
7- ~, 

1-4 
~ ,-, :; 
J.,L-L 

2-1 
2-2 
2-4 

IDENTIFIC. 

8-1 
8-3 
7-4 
15-1 
16-2 
'1-2 

9-4 
t -, .-, 
J.i.-i. 

:-4 

Peso ViVO 

'3EXO 

f\ACHü 
Ft:MEA 
Ci-\'3TRADO 
MACHO 
FEt-íEA 
CASTRADO 
MACHO 
;EMEA 
CA.STRADO 
~ACHO 

FEMEA. 
CASTRADO 

SEXU 

MACHO 
FEMEA 
CASTRADO 
MACHO 
FEMEA 
CASTRADO 
MACHO 
FEMEA 
CASTRADO 
NACHO 
FEMEA 
CA5TF~ADO 

i:=peso jejum 
j'.~=pesü vaZiO 

e perdas ile peso 

"',:r"ri 
:-~:Jü 'nVOng) ;.: .JEJU~,O.g) 

Cgi 0.9) 

2.4 

2 

2.1 

7 C 
.) I J 

40.6 
31.5 

3:,.O~! 
""i fi ,)L. 't 

71: c 
'.)1.'1 J 

~~ l' 
'_:'_'11 0_' 

33.5 
35.7 
37 .i. 

34.25 
34.75 

74 f 
·)1:1 .L 

6.18 
10,33 
10.03 

8.21 
9. ~.6 

11.8 

3S.S 
30 

32.9 
31,1:1 

7., r. 
-.H •• O 

31.1 
30.7 
33.4 
71: 7 
"':\ .. 1,.:'1 

33.45 
.,.,. cc 
.'; .. j. ~h) 

r:n I;: 
1.7.0 ... 1 

Pcv (kg) 

36.4 
26.9 
29.6 

30.9 
29 11 
28.9 

32.4 

30,2 
::/ i 
LO.J. 

j, 

'15.56 
nc r;! 
1·,J. i..'t 

'13,86 
'16.14 
'12.39 
t,7 7n 
7,~,·~i 

91.64 
,-,7 CI 
1,) ... iO 

94.89 
'17.66 
96.54 
':;5.34 

89.66 
89.97 
94.7 

'14.21 

94.13 
93271 
91. 78 
'10.28 
90.01 
88,02 

\ .6.clieio 

, c 
~:,J 

:1 11 
:,.4 
7 .., 
.,j,"_\ 

3. 'i 
3.8 
.,. "T 
·.'01 
.,. r. 
.) I 7 

c 
J 

5 
c ., 
J: .':1 

:,.4 

59 

i: T .S.vazio % 

11.08 2.1 c .~ 

... 1.1 j 
t J fi"', .~ 6.35 ~bl .. 7 L 

1:!.4 2.1 :.,99 
ir· in 
.J.t} • .lO 1. 7 5.24 
10 ::13 2 c ~"'! 

J.O.J 

11.41 1;8 5.4 
fi r." t 9 : •. 67 .!. j, I t}q. 1. 

10.92 1.8 5.04 
131~4 2.1 : •• 64 
14.6 1.8 : ~c 

... 1. L..) 

~c '11: 
1 ... 1 ,1..,..1 2 : •. 75 
17.36 1.9 6.11 
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QUADRO c Medidas lineares -- animal .;. uu 

N~ANIMAL SEXO ALTURA(cm) CDMPRIMENTO(cm) PER.TORAX (em} 
8-1 MACHO ~j9 I,' 74 ! 1 

" "" FEMEA 56 .." 68 0-·;: f 1 

7-4 CASTRADO ~!6 70 68 
15-1 RACHO 51 7:! 70 ~:i 
16-2 FEflEA t: ;-~ c 73 ..,C 

1..1\} ~ ... ! l.J 

'1-2 CASTRADO :'4 71 
.,. 
:1 

7-} MACHO ;;:., 80. :1 ::", C 
Ji.. I ti I ",,' 

'1-4 FEMEA ~,O,5 ~I 

lo 76 
12-2 CASTRADO ,., 7' ..,c 

~: .1 I-J 

2-1 MACHO 54 73 73 
"I ,., FEMEA cc 73.S ~" :'-i., ,...1.1 fi.. 

2-4 CASTRADO ~!4 77 70 
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-i1UADRO 6, Cüiilpünentes cürporeos 

!-l.ANIMAL SEXO Pcv (kg) PESO SANGUE (Kg) ~~ "iOLüME (' ' 
1 ! J CABECA (kg) % 

8-1 MACHO 36.4 1.3 3.~171428 1.3 '7 ir: 
-,J" ':J'Io1 10.02747 

8-3 FEMEA '1' Q ""O.t 0.8 2. '173977 0.68 2,85 10.59479 
7-4 CASTRADO 29.6 1.2 4,054054 0.76 '1 ,-; 

~.Q 9.459459 
15-1 MACHO 'in !: 0.9 3. í)~10847 (1,8 .-, :i 9,830508 i.. 7 I ,-I f..7 

16-2 FEMEA 30.9 0.9 2.912621 0.91 3.4 11.00323 
9-2 CASTRADO 29.1 3.436426 0.96 2.6 8.934707 
7-3 MACHO 28,9 3.460207 0.88 3.15 10.89965 
9-4 FEMEA 31.3 1.1 3.514376 0.84 -;: f 9.904153 .;,.! 
4."" 1"\ CASTRADO 32.4 1.1 3.395061 1 7 9.259259 lL-L .:.. 

2-1 MACHO 30112 1.15 3.807947 7 .-, 10.59602 . .J • ..::. 
., 

" FEMEA 30.2 1 3.31125B 0.86 2.9 9.602649 L-i.. 

2-4 CASTRADO '">, , 1),9 3,448275 (i,81 . ., n. 11.11111 .::o.! '::.7 

N,ANIMAL SEXO PC'I (kgl PATA(kg) il '/ PA1A(kg) T ., COURO (kg) i. t. i. 

8- 1 MACHO ~, , 
.. )o,lf 0.3 0.824175 0.6 1.648351 .),.;' 9.065934 

8-3 FEMEA 26.9 0.2 0.743494 0,4 1,486988 2.9 10.78066 
7-4 CASTRADO 2'1.6 0.3 1.013513 0,6 2.027027 3.1 10,47297 
15-1 MACHO 29 I~I 0.25 0.847457 0.5 1.694915 2.5 8.474576 
16-2 FEMEA 30,'1 0.25 0.809061 0.5 1.618122 2.9 9.385113 
9-2 CASTRADO 29.1 0.25 (1,859106 0.5 1.718213 2.4 8.247422 
7-3 MACHO 28.9 0.3 1.038062 0.6 2,076124 2.6 8.996539 
9-4 FEMEA 7f .., 

-.H,·,) 0.4 1,277955 0.6 1.916932 .., '7 
'::.1 8.626198 

12-2 CASTRADO 32.4 0.4 1.234567 0.7 2.160493 7 , 
.J.o 11.11111 

2-1 MACHO 30,2 0.3 0.993377 0.5 1,655629 2,8 9,271523 
2-2 FEMEA 30.2 0.3 0,993377 O. ~I 1.655629 ., 9,933774 ,) 

2-4 CASTRADO . ." , 0.3 1.149425 O. ~I 1. 915708 2.7 10.34482 .::o.! 

N.ANIMAL PC'I (kg) CARCACA E(kg) % CARCACA D(kg) !. ORGAOS E GLAND( f..g) '! RESlDUO ./ 
I. i. 

8-1 7/ ., 11.1 30.49450 10.1 27.74725 1.2579 3,455769 4.7921 13.16510 ,)0.'1 

8-3 26/1 7.85 29 .ltl21~1 7.65 28.43866 0.813 3,022304 3.437 12,77695 
7-4 29,6 S.4 28.37837 8 27 ,027Q2 0.7731 2.611824 4.4269 14.95574 
15-1 29.5 7.9 26.77966 8.1 27.45762 0.9892 3,353220 5.4608 18.51118 
i6-2 30.9 " 7' o.·,) 26.86084 7.8 25.24271 0.9811 3.175080 5.8689 18.99320 
9-2 29.1 8.4 28.86597 8.1 27.83505 0.8631 2.965979 4.9869 17.13711 
7-3 28.'1 7,8 26.98961 8.1 28.02768 0.9366 3.240830 4.4134 15.27128 
'H 31.3 8.7 27.79552 '1.1 29.07348 0.9469 3.025239 4.65~.1 14.866n 
t" :; 
~i.-L 32.4 '1,1 28.08641 8.7 26.85185 0.828 2,555555 4,972 1~!.34567 

2-1 30.2 7,7 25,49668 7,8 25.82781 0,858 2.841059 5.892 19.50993 
2-2 30.2 

., ,., 
! .7 26.15894 8 26,49006 0,94 3.112582 5.66 18.74172 

2-4 26.1 6,7 25.67049 6.7 25.67049 0.7577 2.903065 4,6423 17.78659 

Pcv=Peso cürpo vaziü 



QUADRO 7.ürgaos e glanuulas 

N.ANIMAL SEXO Pcv IgI ORGROS E GLAND(g)FIGADOlg) 
8-1 MACHO 36400 1257.9 559.8 
8-·3 FEMER 26900 813 439.5 
7 -4 CASTRADO 29600 773.1 387.5 
15-1 MACHO 29500 989.2 498.3 
16-2 FEMEA 30900 'i8 1.1 ~,13 

9-2 CASTRADO 29100 863.1 441. 5 
7-3 MACHO 28900 936.6 434.8 
9-4 FEMEA 31300 946.9 467.3 
12-2 CASTRADO 32400 828 439.1 

MACHO 30200 
FEMEA 30200 

858.02 434.76 
'::; 40 • ü8 U'i, 46 

2-4 CASTRADO 26100 

~.ANI"AL Pcv Ig) DR6AOS E 6LAND(g)PULMOES(g) 
8-1 
8-3 
7-4 
15-1 
16-2 

7-3 
9-4 
12-2 
2-1 
2-2 
2-4 

36400 
26900 
29600 
29500 
30900 
29100 
28900 
31300 
32400 
30200 
30200 
26100 

1257.9 
813 

773.1 
989.2 
981.1 
863.1 
936.6 
946.9 

828 
8~,8.02 

940.08 

244.2 
121.3 
133.2 
170.8 
161.2 
162.9 

183.7 
142.6 

154.36 
17'1.06 
1:12.76 

H.ANIMAL Pcv (g) ORGADS E GLAND(gIRINS(g) 
8-1 
8-3 
7-4 
1:1-1 
16-2 
9-2 
7-3 
9-4 
12-2 

2-2 
2-4 

36400 
26900 
29600 

30':;00 
29100 
28900 
31300 
32400 
30200 
30200 
26100 

Pcv=Peso do corpo vazio 

813 81 

989.2 104.4 
'i81.1 89.8 
863.1 70.4 
936.6 155.3 
946.9 83.4 

828 78.8 
858.02 83.14 
'i40.08 95.14 
757.72 76.'i4 

7.1= em relacao org e glanô 
7.2= em relacao peso vazio 

7.1 
19.41330 
14.92004 
17.22933 
17.26647 
16.43053 
18.87382 
15.72709 
19.40014 
17.22222 
17.9'1025 
l'i.04731 
20.16048 

." fd 

14.4'1240 
'i.963099 
11. 31807 
10.55398 
9 .1~,2991 
8.156644 
16.58125 
8.807688 
9.516908 
9.689750 
10.12041 
10.15414 

%1 
1. 537912 
1.633828 
1.309121 
1.689152 
1.660194 
1. 517182 
1.504498 
1. 492971 

CORACAü(g) 

'17.8 
94 
'i6 

112 

108 

44.50274 
54.05904 
50.12288 
50.37403 
52.28824 
51.15282 
46.42323 
49.35051 
53.03140 
~iü.67014 

~Ii. ü0204 
46.71382 

1.355246 99.2 
1.439602 102.44 
1.587615 101.44 
1.356168 83184 

. 1.2 BACO (g) 

0.670879 128.8 
0.450929 13.4 

0.45 70.9 
0.578983 119.7 
0.521682 105.1 
0.559793 95.8 
0.509688 91.2 
0.586900 76.6 
0.440123 68~3 

0.511125 83.32 
0.592913 84.92 
0.585287 'i0.22 

1.2 
0.500824 
0.301115 
0.295608 
0.353898 
0.2'i0614 
0.241924 
0.537370 
0.266453 
0.243209 

0.315033 
0.294789 

1.1 
10.23928 
9.028290 
9.170870 
12.10068 
10.71246 
11.09952 
9.737347 
8.08955~1 

8.248792 
'i. 710729 
9.033273 
11.90677 
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1.1 

12.02'i52 
12.15884 
9.704811 
11.41575 
10.71718 
11.53106 
14.35209 
11. 98067 
11.93911 
10.79057 
11.06477 

!2 
0.353846 
0.272862 
0.239527 
0.405762 
0.34012'i 
0.329209 
0.315570 
0.244728 
0.210802 
0.275894 
0.281192 
1).345670 

0.392307 
0.363%8 
Q.317567 
0.325423 
0.362459 
0.317869 
0.373702 
\). 43418~, 
0.306172 
0.339205 

0.321226 



QUADRO 8.Cortes comerciais da meia carcaca esquerda 

CARCACA E(kgl PERNIL(kg) H,ANIMAL SEXO 'i LOMBO (i:.g) h 

8-1 MCHO ~111 2,34 21.08108 1.11 
8-3 FEMEA 7 Me 1.89 .O!.,I 24,07643 (}:116 
7-4 CASTRADO 8.4 2 23.80952 0.956 
lJ-l MACHO 7.9 2 25.31645 1.28 
~6-2 FEMEA " '7 

1'", ,·,il'", 
iJ. ~, "::.;'..l.LL. 24,24096 1.1'14 

9-2 lASTRADO 8,4 1.'19 23.6'i047 0.982 
7-3 MACHO 7 n 1. 89 ,o 24.23076 
9-4 FEMEA n 7 ~ " J O. 1.70 22,52873 0.984 
12-2 CASTRADO 9,1 2. i.7 23,84615 , fo,e 

~ .. V ",I 

2-1 MACHO 7 7 1.81 23,50649 (;.92 
L.-L FEMEA 7 " ~.78 ,7 22= :1~,16~ 
2-4 CASTRADO 6. 7 1.64 24.47761 0.806 

N.ANIMAL SEXO COSTELAS(kgi i; F MISNONlkg) % RESIDUOS 
8-1 MACHO [). 998 8.9'10990 0.1571 
8-3 
7-4 
15-1 
16-2 
9-2 
7-3 
9-4 
12-2 
2-1 
2-2 
2-4 

FEMEA 
CASTRADO 
MACHO 
FEMEA 
CASTF:RDO 
MACHO 
FEMEA 
CASTRADO 
MACHO 
FEMEA 
CASTRADO 

;),562 
0,791 
0.701 
0.923 
O.6~, 

011658 
0.786 
(l,799 

0.651 

9,416666 
8.873417 
11.12048 
7.738095 
8.435897 
9,034482 
8.780219 
9. ~,32467 
'i. 240~,06 
'1,716417 

\).1182 
0.1366 
0.1379 
0.1168 
0.11::8 
0.1136 
0,1305 
0.1441 
0.1027 
0.0842 
0,0913 

1.415315 4.5949 
1.505732 
1.626190 
1. 745569 
1.407228 
1.379761 
1.456410 

1,583516 
1.333766 
1.065822 
1.362686 

2.8838 
3.0%4 
2,5711 
2,7612 
3.1221 
2.8284 
2.9395 
3,2369 
2.8533 
3.11::·8 
2.4317 

h 
10 

.. f I I.' ........ 
l.,i. .. üoo!c; 

11.38095 
16.20253 
14,385:,4 
11.69047 
12.82051 
11.31034 
11. 53846 
11.94805 
12;65822 
12. 0298~! 

PALETA(f..g) 

./ 
i. 

1.9 
1.48 
1.42 
; ~1 1,L. 

1 '1n~ 
.;. sL1 ... 1 

1.54 
1.31 
1.9 . -J.3! 

1.28 
~ f r:; 
l. .l.7 

1.08 

41. 39549 
36.73630 
36.86190 
32.54556 
33.26746 
37,1678::, 
36.26153 
33.73735 
35.57032 
37.0::,584 
39,44050 
36.29402 

63 

% 
17.11711 
18.85350 
16.90476 
15.31645 
15.57831 
18.33333 
16.79487 
21.83908 
18.68131 
16.62337 
15.06329 
16.11940 
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, QUADRO '1, Composicao fisica da carcaca 

N.ANIMAL SEXO P,CORPO VAZIOng) CARCACA ü(kg)GORDURA IM(kg) 'i MUSCULOS(KQ) h I. 

8-1 MACHO ':;6,4 10,1 0.602 
-

5.960396 7.72 76.43564 
8-3 FEMEA 26,'1 7.65 0.':;1 4.052287 5.81 75,94771 
7-4 CASTRADO 29.6 8 0.205 2. ~,625 6,13 76.625 
15-1 MACHO -"ln c 8.1 0.419 5.172839 6.09 75.18518 ~ 71' .. 1 

~; r; FEMEA 30.9 7.8 0.532 6.820512 5.926 75.97435 iO-i. 

9-2 CASTRADO 29.1 8.1 0.471 5.814814 6.27 77,40740 
]-3 MACHO 28.9 8.1 0.254 3.135802 6.07 74.93827 
9-4 FEMEA 31.3 9,1 0.339 3.725274 6,97 76.59340 
12-2 CASTRADO 32.4 8.7 0.455 5.229885 6.38 73.33333 
2-1 MACHO 30.2 7,8 0.453 5.807692 5.68 72.82051 
2-2 FEMEA 30,2 8 0.632 7.9 5.88 73.5 
2-4 CASTRADO 26.1 i .., .. ', 7C~ 5.298507 4.98 74.32835 O.f V.·.J:"' .. I 

fi.ANIMAL SEXO P.COEPO VAZIO(kg) CARCACA D(kg)05S0S(Kg) 'í. TOTAL ( kg) " , 
8-1 MACHO 36.4 10.1 1.63 16.13861 '1.95 98.53465 
8-3 FEMEA 26.9 7.65 1 '"lO! 

_Ii..-..J 16.07843 7.35 96.07843 
7-4 CASTRADO 29.6 8 1.49 18.625 7,82 97.8125 
15-1 MACHO 29.5 8.1 1.28 15.80246 7.78 96.16049 
16-2 FEMEA 30.9 7.8 1.234 15,82051 7.69 98.61538 
9-2 CASTRADO 29.1 8.1 1.06 13.08641 7.80 96.30864 
7-3 MACHO 28.9 8.1 1.38 17.03703 7.70 95.11111 
9-4 FEMEA 31.3 9.1 1.3 14.28571 8.60 94.60439 
12-2 CASTRADO 32.4 8.7 1.37 15.74712 8.20 94.31034 
2-1 MACHO 30.2 7,8 1.26 16.1 ;:.384 7.39 94.78205 
2-2 FEMEA 30.2 8 1.29 16.125 7.80 97.525 
2-4 CASTRADO 26.1 ! .., 

o. i 1.11 16.56716 6.44 96.19402 

~.ANIMAL SEXO QUEBRA(kg) ., GORDURA SC(kg) l.! i. 

8-1 MACHO 0.148 1.465346 2.09 5.7417~.8 
8-3 FEMEA 0.3 3.921%8 1.718 6.386617 
7-4 CASTRADO 0.17::. 2.1875 2.04 6.891891 
1:.-1 f'lACHO 0.311 3.839506 3.27 11. 08474 
16-2 FEMEA 0.10a 1.384615 .,. J!7 

..,j.ii'.J. 11.10032 
'1-2 CASTRADO 0.299 3.691358 2.64 9.072164 
7-3 MACHO 0.396 4.8a8aaa 2.94 10.17301 
9-4 FEMEA 0.491 :·.395604 3.08 9.840255 
12-2 CASTRADO 0.495 5.689655 3.a2 11.79012 
2-1 MACHO 0.407 :: •• 217948 4.58 15.16556 
" ., i.-i. FEMEA 0.1'18 2.475 4.03 13.34437 
2-4 CASTRADO 0.255 3.805970 3.38 12.95019 

iM=Intramuscular 
SC=subcutanea 
7.i=Relacaoao peso do corpo vazio 
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COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DA RAÇÃO 

I ngredient.es % 

Rolão de Milho 54.5 

Farelo de Arroz 20 

Farelo de Soja 8 

Farelo de Trigo 15 

I Fos:fat.o 8icálcico 0.8 

Carbonat.o de Cálcio 1.2 

Sal 0.3 

Suplement.o Mineral 0.1 

Suplement.o Vi t.amí ni co 0.1 

Suplement.o mineral por kg - 80g de manganês. 180g de :ferro. 

140g de zinco. 30g de cobre. 4g de cobalt.o. 4g de iodo. veículo 

qsp ./ 1000g. 

Suplement.o vit.amínico por kg - 12.000.000 UI vit.. A. 1.500.000 

vi t. . 03. 1 5. 000 UI vi t. E. 2g de vi t. . 81, 4g de vi t.. 82. 4g de 

vit. 86. 15g de pant.ot.enat.o de cálcio. O.lg de biot.ina. 3g de 

vi t. K3. O. 6g de áci do :fól i co. 20g de áci do ni cot.í ni co. 20g de 

bacit.racina de zinco. 100g de met.ionina. 300g de L-lisina. 100g 

de cloret.o de colina. 10g de 8HT. 20.000g de vit. 812. O,lg de 

selênio, veiculo qsp ./ 1000g. 


