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RESUMO 

 

Considerando a crescente demanda mundial por proteína de origem animal, faz-se 

necessária a otimização de sistemas produtivos de maneira geral. Ao que tange a 

caprinocultura leiteira, nota-se que no Brasil as criações ocorrem, ainda, de maneira 

empírica, sendo a definição de um padrão morfométrico, importante ferramenta para 

a seleção de matrizes e reprodutores superiores, a fim de obter planteis de melhor 

qualidade e em maior quantidade. Frente ao exposto, o presente estudo realizará o 

levantamento fenotípico metodológico ao que se refere à morfometria e ECC 

(Escore de Condição Corporal), bem como a correlação positiva entre os índices 

avaliados de rebanho elite de caprinos da raça Anglonubiana. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo estimativas da FAO-Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

a Agricultura, em meados desse século a população mundial chegará à 9,3 bilhões 

de pessoas, exigindo um aumento de 70% na produção de alimentos, sendo que o 

Brasil responderá por 40% desta produção, por possuir condição favorável, como 

clima e extensão territorial. Esse fato por si só justifica esforços quanto à realização 

de pesquisas relacionadas à obtenção de alimentos, seja qual for a sua origem. Os 

produtos lácteos, são importante fonte para a nutrição, suas propriedades estão 

relacionadas com os seus componentes, especialmente a gordura e a proteína 

(Donnelly, 2006). Quanto ao leite de cabra, é um alimento diferenciado do leite de 

vaca, por apresentar em sua gordura, maior proporção de ácidos graxos de cadeia 

pequena e média e menor proporção de proteína do tipo caseína αs1, que resultam 

em maior digestibilidade (Jenness, 1980), sendo inclusive, considerado um alimento 

funcional. Segundo HAENLEIN (2004) a demanda por leite de cabra cresce em 

função de três aspectos: caprinos são fonte de carne e leite para populações rurais, 

representando, em certas regiões, parte importante do consumo doméstico de 

proteína. O segundo aspecto é o interesse de especialistas por produtos como 

queijos e iogurtes, especialmente em países desenvolvidos. O terceiro aspecto 

deriva da crescente procura por alimentos nutritivos, saudáveis e funcionais. A raça 

Anglonubiana, além de dupla aptidão, se apresenta muito prolífera e com grande 

rusticidade, fatores que incentivam a sua criação. 



 

OBJETIVOS 

 

A pesquisa proposta objetiva o levantamento de dados quando às medidas dos 

animais estudados em diversos momentos da criação, de modo que se possa avaliar 

o desenvolvimento desses e estabelecer um padrão morfométrico a ser utilizado em 

seleções de matrizes e reprodutores, viabilizando um menor intervalo entre partos e 

obtenção de animais superiores e em maior quantidade, contribuindo assim com o 

melhoramento genético dos rebanhos nacionais. 

 

METODOLOGIA 

 

O proposto estudo será desenvolvido em propriedade rural comercial de caprinos da 

raça Anglonubiana no município de Porto Feliz/SP. Serão utilizados para tanto, 

animais criados em sistema de confinamento, separados e alojados em baias 

coletivas em função da idade e categoria e receberão dieta padronizada à exigência 

nutricional específica. Desta forma, para que as medidas morfométricas sejam 

tomadas e os padrões estabelecidos, a identificação de momentos propícios para 

mensuração serão determinados para cada categoria animal: 

 

•Matrizes: mensurações a cada 60 dias. 

Determinação de medidas morfométricas: alturas de cernelha e de garupa (cm), 

comprimentos corporal e de garupa (cm) e perímetro torácico (cm). 

Análise do escore de condição corporal (ECC): pré-cobertura, início da gestação 

(momento de diagnóstico), terço final da gestação (dia 50 pré-parto), pré-parto (dias 

30 e 15 pré-parto), ao parto, 15 e 30 dias pós-parto e à desmama dos cabritos. 

•Reprodutores: mensurações a cada 60 dias. 

Determinação de medidas morfométricas: alturas de cernelha e de garupa (cm), 

comprimentos corporal e de garupa (cm), perímetro torácico (cm). 

•Cabritos (as) na Cria: peso e medidas morfométricas ao nascer, aos 30 dias e a 

desmama (90 dias). 

•Cabritos (as) e Borregos (as) na Recria: peso e medidas morfométricas a cada 60 

dias (Recria e crescimento). 

 



DESENVOLVIMENTO 

 

O estudo será estruturado com tabelas com os dados coletados de cada categoria 

animal, tal qual a tabela morfométrica de fêmeas a seguir: 

 

CATEGORIA: DATA:___/___/___ 

RI: NOME: IDADE: PESO: 

CABEÇA CORPO 

C L CO PC CC AC AG CG LG PT ACO LP 

            

PESCOÇO REPRODUTOR OBSERVAÇÕES 

C D LPU CU DU AT DT DIT IT TS  

           
Legenda: RI-registro individual, C-comprimento, L-largura, CO-comprimento de orelha, PC-perfil cefálico, D-diâmetro, CC-Comprimento do Corpo, 

AC-Altura da Cernelha, AG-Altura de Garupa, CG-Comprimento de Garupa, LG-Largura de Garupa, PT-Perímetro Torácico, ACO-Altura de 

Costado, LP-Largura de Peito, LPU-Largura de Púbis, CU-Medida Cranio-caudal do úbere, DU-Diâmetro do úbere, AT-Altura de Teta Esquerda e 

Direita, DT-Diâmetro de Teta Esquerda e Direita (em porção mediana, uso de paquímetro), DIT-Distância entre inserção de teta e centro do úbere 

(direito e esquerdo), IT-Inserção de Teta (direção) (paralelas ou divergentes), TS-Tetas Supranumerárias 

 

Feito o levantamento de medidas e peso dos animais, esses dados serão 

correlacionados de maneira a facilitar a avaliação do desempenho, se esses 

encontram-se dentro do peso esperado para a respectiva fase de criação, manejo 

fundamental que possibilita a seleção de matrizes e reprodutores de maneira 

precoce. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados preliminares dependem exclusivamente do levantamento de medidas 

à campo, a realiza-se em setembro, outubro e novembro de 2018. 
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