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PREDIÇÃO DE RENDIMENTO DE CORTES CÁRNEOS E TEOR DE GORDURA A 

PARTIR DE MEDIDAS DE CARCAÇA OBTIDAS POR ULTRASSONOGRAFIA 

 

RESUMO 

Dentre os fatores que afetam a quantidade e qualidade da carcaça, destacam-se o peso, o 

rendimento de cortes cárneos e o teor de gordura. Os programas de melhoramento genético de 

bovinos de corte preconizam o uso das características de carcaça obtidas por ultrassonografia 

in vivo com o intuito de alterar a composição da carcaça dos animais. Entretanto, pouco se 

conhece sobre as relações entre as medidas obtidas por ultrassonografia e o rendimento de 

cortes cárneos e teor de gordura na carcaça de animais da raça Nelore. O objetivo do presente 

estudo foi avaliar a capacidade de predição do rendimento de cortes cárneos e do teor de 

gordura da carcaça de bovinos Nelore utilizando algumas medidas obtidas pelo ultrassom e na 

carcaça resfriada. Foram utilizados dados de 156 machos inteiros da raça Nelore, abatidos em 

2008, 2009, 2010 e 2011, com idade aproximada de 18 meses. Foram obtidas as medidas da 

área do Longissimus na carcaça (AOL) e por ultrassom (AOLUS), espessura de gordura 

subcutânea no Longissimus na carcaça (EGS) e por ultrassom (EGSUS) e na garupa por 

ultrassom (EGGUS), além do peso da carcaça quente e do peso vivo. Após o abate, o 

rendimento de cortes cárneos foi considerado como as porções comestíveis da carcaça, 

traseiro, dianteiro e ponta-de-agulha, em quilogramas e em porcentagem, calculadas com base 

no peso da carcaça, do traseiro, do dianteiro e da ponta-de-agulha, respectivamente. O teor de 

gordura na carcaça, em quilogramas e em porcentagem, foi obtido através dos retalhos totais. 

A gordura da cavidade abdominal, em quilogramas e em porcentagem, foi calculada em 

relação ao peso da carcaça quente, foi considerada como representativo do teor de gordura 

corporal. Equações de predição para o rendimento de cortes cárneos ou para o teor de gordura 

corporal e na carcaça, a partir tanto das medidas obtidas por ultrassom, como na carcaça 

resfriada, foram desenvolvidas pelo método de regressão passo a passo (stepwise). As 

correlações estimadas entre medidas obtidas por ultrassom e na carcaça foram de 0,65 para 

área do Longissimus e 0,63 para espessura de gordura subcutânea. Os modelos de predição 

utilizando como variáveis independentes medidas no animal vivo foram melhores que os que 

incluíram como variáveis as medidas na carcaça, levando-se em conta o R
2
 e a estatística Cp. 

Em relação às porções comestíveis, melhores equações foram encontradas quando as 

variáveis foram expressas em quilogramas, explicando entre 53 e 96% da variação. A porção 

comestível da carcaça em quilogramas obteve uma equação de predição confiável, com R
2
 = 

0,93, para utilizá-lo. Quando as mesmas variáveis foram expressas em porcentagem, a 

qualidade de ajuste dos modelos diminuiu, explicando 4 a 24% da variação. Em relação à 

gordura na carcaça, as equações determinadas com as variáveis expressas em quilogramas 

explicaram 39 a 79% da variação, enquanto que as equações determinadas com as mesmas 

variáveis expressas em porcentagem explicaram 3 a 42% da variação. Nas equações para 

estimar as porções comestíveis da carcaça e de cortes primários, quando as variáveis foram 

expressas em quilogramas, o peso vivo explicou grande parte da variação, assim como 

também foram maiores os coeficientes de correlação encontrados entre estas características. 

Quando as variáveis foram expressas em porcentagem, o peso vivo não apresentou alta 

associação com as mesmas. As medidas EGSUS e EGGUS, quando incluídas, melhoraram os 

modelos de predição do teor de gordura corporal e na carcaça. As medidas de carcaça obtidas 

por ultrassonografia podem ser usadas nos modelos de predição para melhorar a precisão e a 

acurácia das estimativas, tanto para rendimento de cortes cárneos, como para teor de gordura 

corporal e na carcaça. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cortes comerciais, equações, machos, Nelore, porção comestível, 

ultrassom. 
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PREDICTION OF RETAIL CUTS YIELD AND FAT FROM CARCASS MEASURES 

OBTAINED BY ULTRASONOGRAPHY  

 

ABSTRACT 

Among the factors that affect carcass quantity and quality, the most important are 

weight, retail cuts yield and carcass fat content. Retail cuts yield from carcass quarters are 

economically important for meat industry. Beef cattle genetic improvement programs 

recommend the use of carcass traits obtained by ultrasound in order to change carcass 

composition. However, little is known about the relationships between measurements 

obtained by ultrasonography, retail cuts yield and carcass fat of Nellore cattle. This study 

aimed to evaluate the predictive ability of retail cuts and carcass fat of Nellore cattle using 

some measures obtained by the ultrasonography technique and on chilled carcass. Data of 156 

Nellore bulls, slaughtered in 2008, 2009, 2010 and 2011, approximately 18 months old were 

utilized. Measures of Longissimus muscle area on carcass (LMA) and by ultrasound (ULMA), 

subcutaneous fat thickness in loin on carcass (FAT) and by ultrasound (UFAT) and in rump 

by ultrasound (URFAT), hot carcass weight and slaughter body weight. After slaughter, retail 

cuts yield was considered as the carcass, hindquarter, forequarter and spare ribs edible 

portions, in kilograms and percentage calculated based on carcass, hindquarter, forequarter 

and spare ribs weights, respectively. Trimmings, in kilograms and percentage, were obtained 

through the fatty shavings. Abdominal cavity fat, in kilograms and percentage calculated 

based on hot carcass weight, was considered as representative of body fat content. Prediction 

equations for retail cuts yield or body and carcass fat content from both the measurements 

obtained by ultrasound in the living animal, such as those obtained on chilled carcass, were 

developed by stepwise regression method. The correlations between the same measurements 

obtained by ultrasound and on carcass were 0.65 for Longissimus area and 0.63 for fat 

thickness. The prediction models using live animal measures as independent variables were 

better than those that included as carcass measures, taking into account the coefficient of 

determination and the Cp statistical model. Regarding edible portions, best equations were 

found when variables were expressed in kilograms, explaining between 53 and 96% of the 

variation. The edible portions of the carcass in kilograms obtained a reliable prediction 

equation with R
2
 = 0.93, to use it. When the same variables were expressed as percentages, 

the quality of the models declined, explaining only 4 to 24% of the variation. Regarding 

carcass fat, equations determined based on variables expressed in kilograms explained 39 to 

79% of the variation, while the equations determined with the same variables expressed in 

percentage explained 3 to 42% of the variation. In the equations to estimate carcass and its 

quarters edible portions, when the variables were expressed in kilograms slaughter body 

weight explained most of the variation, and also were detected the highest correlation 

coefficients between traits. When the variables were expressed as percentages, slaughter body 

weight did not show high association with them. UFAT and URFAT, when included, 

improved models for predicting body and carcass fat. Carcass measures obtained by 

ultrasound on live animals can be used in predictive models to improve estimates precision 

and accuracy for both meat cuts yield and body and carcass fat.  

 

KEYWORDS: bulls, edible portion, equations, meat cuts, Nellore, ultrasound. 

 

  

 

 

 



XX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

O Brasil, mundialmente conhecido por ser grande produtor e exportador de proteína de 

origem animal, atualmente possui o maior rebanho comercial de bovinos, sendo o maior 

exportador e segundo maior produtor de carne bovina (ABIEC, 2011), quarto maior 

exportador e produtor de carne suína (ABIPECS, 2011), e maior exportador e terceiro maior 

produtor de carne de aves (BRASILIAN CHICKEN, 2011). O setor brasileiro de carnes é 

classificado como um dos mais dinâmicos do mundo, sendo o país o segundo maior produtor 

de carnes do mundo e o número um no comércio internacional. Por isso, a preocupação com a 

qualidade desses produtos está aumentando, não só devido à importância do Brasil nesse 

setor, como também para satisfazer os consumidores do mercado interno que estão em busca 

de qualidade. 

O Brasil possui todas as condições edafoclimáticas que permitem que a criação de 

bovinos se desenvolva por todo o seu território. Segundo dados do IBGE/ABIEC, o rebanho 

comercial tem cerca de 205 milhões de cabeças. O rebanho nacional iniciou sua expansão no 

começo do século XX, com a introdução do gado zebuíno que, devido a sua rusticidade e 

adaptação ao clima, se espalhou por todo o território, representando nos dias atuais cerca de 

80% do rebanho.  

De acordo com o MAPA (2011), a produção brasileira de carnes (bovina, suína e de 

aves) em 2010 foi estimada em 24,5 milhões de toneladas, e 75% dessa produção 

(aproximadamente 18,4 milhões de toneladas) foi consumida internamente no país. Em 2010, 
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o consumo por habitante foi de 37,4 kg de carne bovina, 43,9 kg de carne de aves e 14,1 kg de 

carne suína, refletindo o bom desempenho da economia brasileira. Neste mesmo ano, o Brasil 

produziu aproximadamente 9,3 milhões de toneladas de carne bovina sendo que, destas, 

aproximadamente 1,87 milhões de toneladas foram destinadas às exportações (ABIEC, 2011). 

Segundo Sampaio e Tonini (2011), em seu “Long Term Meat Studies”, o GIRA, consultoria 

internacional especializada no mercado de carnes, estimam que até 2020 o consumo de carne 

bovina no mundo crescerá em 3,683 milhões de toneladas (equivalente-carcaça). 

Segundo Rodrigues (2011) citando relatório da FAO-OECD mostra que "a demanda por 

alimentos no mundo crescerá 20%, pela combinação da expansão populacional e da renda per 

capita nos países emergentes - 85% do crescimento da população mundial ocorrem neles". O 

agronegócio do Brasil vai expandir a sua produção nos próximos 10 anos em nada menos do 

que 40%. 

Gianini (2010) apresenta estudos, que afirmam que entre 2005 e 2010 houve uma 

mudança na pirâmide social do Brasil, passando de um triângulo para um losango. Ocorreu 

um aumento de 16 milhões de pessoas nas classes A e B (que agora respondem por 21% da 

população) e de 39 milhões na classe C (mais de 100 milhões de pessoas ou 53% da 

população); os 25% restantes se encontram nas classes D e E (48 milhões de brasileiros). Esse 

panorama mostra o crescimento na demanda por carnes, principalmente a bovina, visto que as 

classes A e B já consomem grande quantidade de carnes, buscando cortes mais nobres, e a 

classe C que é responsável pela maior parte desse consumo.  

Com o constante aumento da produção de carne no Brasil, principalmente a bovina, os 

processos produtivos se desenvolveram, garantindo um produto melhor e de confiança aos 

consumidores. A tecnologia foi e é responsável por isso, com a melhora na determinação das 

características quantitativas da carcaça e qualitativas da carne, aumentando ainda mais a 

qualidade do produto final.  

Com a tendência de diminuição do ciclo de produção e a maior demanda por carnes de 

melhor qualidade, há necessidade de alterar alguns pontos da curva de crescimento, para que 

se obtenha um animal com peso e acabamento adequados para o abate em idade cada vez 

menor (LOPES, 2009). Uma carcaça de qualidade deve apresentar quantidade de gordura 

suficiente para garantir sua preservação e características desejáveis para o consumo 

(CUNDIFF et al., 1993). Dentre os fatores que afetam a quantidade da carcaça e a qualidade 

da carne destacam-se o rendimento de cortes cárneos, a porcentagem de gordura (subcutânea 

e intramuscular) na carcaça e a maciez da carne (BOLEMAN et al., 1998). Portanto, o 
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rendimento dos cortes a partir dos cortes primários da carcaça é uma característica 

economicamente importante para a indústria da carne e, segundo Marshall (1994), essa 

característica tem variabilidade genética suficiente (estimativa de herdabilidade de 0,47) para 

ser explorada em programas de melhoramento genético de bovinos de corte. 

Para a obtenção de animais de qualidade é necessário que o produtor melhore as 

técnicas de produção juntamente com um correto manejo nutricional e métodos de 

melhoramento genético adequados aos perfis produtivos, garantindo, assim, sua permanência 

na cadeia produtiva.  

Assim, os programas de melhoramento genético são de suma importância para a 

melhora na produtividade do setor, tanto na indústria como na residência do consumidor, visto 

que esses programas já consideram características relacionadas ao desempenho quantitativo e 

qualitativo desses animais de corte, tais como, velocidade de ganho em peso e qualidade de 

carcaça (BARBOSA, 2005). 

De acordo com Yokoo et al. (2009), para melhorar as características organolépticas da 

carne, existem vários métodos de avaliar a qualidade da carcaça. Um desses métodos é a 

avaliação após abate do animal, que é desvantajosa, pois implica em alto custo que acaba por 

limitar o número de animais testados. Um método mais vantajoso é fazer uso da 

ultrassonografia, que permite a avaliação das características da carcaça por procedimento não 

invasivo e que não deixa resíduos nocivos na carne dos animais. Esse autor relata que a 

ultrassonografia é uma ferramenta objetiva e acurada de mensuração da musculosidade, 

espessura de gordura subcutânea e intramuscular, permitindo estimar valores genéticos para 

essas características e para rendimento de carne à desossa. Sendo assim, a ultrassonografia 

tornou-se uma ferramenta auxiliar aos programas de melhoramento genético, a qual pode 

fornecer indicadores da composição da carcaça por meio de medidas no animal vivo. 

A técnica da ultrassonografia para medir características de carcaça no animal vivo, em 

conjunto com a avaliação genética, é ferramenta eficaz para agregar maior valor ao produto e 

tem gerado considerável número de registros dentro dos bancos de dados dos programas de 

melhoramento genético da raça Nelore. Dados de abate e medidas nas carcaças podem gerar 

conhecimentos e, posteriormente, ser relacionados às linhagens da raça, resultando na 

possível identificação de famílias que serviriam melhor a determinadas exigências 

mercadológicas. 

A utilização do ultrassom em tempo real oferece meios objetivos de avaliar os animais 

vivos em relação à composição de carcaça, influenciando positivamente na melhoria da 

comunicação em todos os setores envolvidos na indústria de carne vermelha (TAROUCO, 
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2004). A melhoria da palatabilidade e do rendimento de carne passa por uma avaliação e 

seleção da genética a ser utilizada no sistema de produção. Criadores que não utilizarem as 

informações das características qualitativas e quantitativas da carcaça terão, provavelmente, 

dificuldades em obter sucesso na comercialização do seu produto no futuro. Deve-se iniciar o 

processo de identificação e utilização das fontes de variação que influenciam o mérito 

genético das carcaças, para aumentar a eficiência da cadeia. Hoje são conhecidas ferramentas 

suficientes para a aceleração deste processo. A avaliação de carcaças pela técnica de 

ultrassonografia em tempo real é ferramenta disponível e tem como objetivo oferecer aos 

produtores as informações necessárias para direcionar as alterações na composição da carcaça 

dos animais. 

A acurácia da técnica de ultrassonografia para estimar a área do músculo Longissimus 

(AOL) e a espessura de gordura subcutânea entre a 12a e 13a costelas (EGS) já está bem 

estabelecida, sendo sua utilização para estimar a proporção de músculo e a quantidade de 

gordura mais acurada do que o peso vivo e outras características facilmente medidas 

(WILSON, 1992). Um ponto fundamental para o sucesso da utilização desta técnica é a 

correta captura e interpretação das imagens, o que está altamente relacionado ao grau de 

experiência do técnico (WILSON, 1996).  

Segundo Bergen et al. (1996), o monitoramento de características tais como a AOL e a 

EGS, além de auxiliar a escolha dos animais a serem abatidos (aqueles que tenham atingido o 

mínimo de 3 milímetros de EGL), também fornece informações úteis para serem incorporadas 

tanto em modelos de crescimento como de melhoramento animal. O conhecimento do 

rendimento de cortes e do teor de gordura in vivo garante vantagens no mercado da carne, 

assim como mudanças no manejo e alimentação, dependendo das medidas obtidas.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Crescimento dos Tecidos Corporais em Bovinos 

O crescimento dos animais consiste na combinação do aumento da massa corporal total 

e da diferenciação das células dos diversos tecidos corporais. A taxa de crescimento animal é 

a velocidade na qual o animal aumenta seu peso em relação a um determinado tempo, e esse 

aumento está relacionado diretamente à quantidade dos tecidos (ossos, músculos e gordura). 

O crescimento possui características alométricas e a diferenciação faz com que certos tecidos, 

órgãos ou partes do corpo cresçam em taxas diferentes de outras partes do corpo, como 

observado na Figura 1. Por exemplo, em relação à deposição da gordura: primeiro ocorre a 

deposição interna e perirenal, seguida da gordura entre os diferentes grupos musculares 

(intermuscular), depois apenas sob a pele (subcutânea) e, finalmente, a gordura dentro dos 

músculos (intramuscular) (BERG e BUTTERFILED, 1976) . A diferença de deposição dos 

tecidos é um fator determinante no rendimento de carcaça. À medida que aumenta a 

deposição de tecido adiposo na carcaça, a proporção de carne diminui. 
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Figura 1. Ordem de deposição dos tecidos nos animais (OWENS et al., 1993). 

 

Os animais apresentam crescimento em função do tempo que pode ser representado pela 

curva sigmóide, em forma de S, como mostrado na Figura 2. Durante os estágios precoces do 

crescimento, a taxa de ganho de peso aumenta (fase de aceleração) até o indivíduo alcançar a 

puberdade, que corresponde a taxa de crescimento linear relativamente constante. 

Posteriormente, a taxa de crescimento diário começa a declinar gradualmente chegando a zero 

quando o animal atinge o peso corporal adulto. Segundo Owens et al. (1995), os animais que 

entram na maturidade possuem taxa de crescimento muscular menor, uma vez que a maioria 

do ganho de peso total do animal nessa fase é composta por tecido adiposo. 

O crescimento muscular ou dos tecidos consiste em dois processos: 

 Hiperplasia: aumento do número de células através da divisão celular. 

 Hipertrofia: aumento do tamanho (diâmetro) das células. 

A maioria da hiperplasia ocorre antes do nascimento. Cerca de 30-40 % das divisões 

celulares ocorrem durante a gestação (principalmente no segundo terço) em comparação a 

apenas 2-4 % após o parto. Após o nascimento, o processo de hipertrofia celular aumenta a 

massa do tecido, mas com pouca (ou nenhuma) mudança no número de células. 

O crescimento muscular nos primeiros dias após o nascimento é muito rápido devido ao 

aparecimento da hipertrofia. No desenvolvimento pós-natal não ocorre ou ocorre muito pouco 

o processo de hiperplasia, por isso nessa fase são muito importantes as células satélites (CS). 

Estas possuem grande atividade mitogênica, contribuindo para o crescimento muscular pós-

natal, o reparo de fibras musculares danificadas e a manutenção do músculo esquelético 

adulto. Em resposta a estímulos como crescimento, remodelação ou trauma, as CS são 

ativadas, proliferam-se e expressam marcadores da linhagem miogênica. Neste estado, 

também são denominadas mioblastos. Essas células se fundem às fibras musculares já 

existentes ou se fundem a CS vizinhas para gerar novas fibras musculares. 
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Figura 2. Curva de crescimento (P V = peso vivo). Adaptado de Owens et al. (1993). 

 

O aumento da taxa de crescimento total influencia na maciez e na palatabilidade da 

carne (THOMPSON, 2002). Para a indústria da pecuária de corte, os tecidos primordiais são 

os pertencentes à carcaça (músculo, ossos e gordura), sendo que cada um desses componentes 

apresenta diferentes taxas de crescimento em cada estágio de maturidade do animal (BERG e 

BUTTERFILED, 1976). Proporcionalmente, os tecidos musculares e ósseos não variam em 

relação ao total da carcaça após certa idade, sendo o tecido adiposo o mais variável e também 

de importância direta na qualidade da carne e da carcaça (Figura 3). 

 

 
 

Figura 3. Curvas alométricas de crescimento de osso, músculo e gordura. Adaptado de Owens et al (1995). 

 

A eficiência alimentar diminui à medida que o animal cresce. Em primeiro lugar porque 

os requerimentos nutricionais de mantença aumentam, já que é uma característica associada 

ao peso corporal, e em segundo lugar, porque o tecido adiposo é 2,5 vezes mais caro 
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nutricionalmente para ser depositado, sendo que esse tecido possui somente 10% de água, 

enquanto que, o tecido muscular possui 78% de água na sua composição. 

Ter conhecimentos sobre o crescimento do animal e da relação entre as proporções dos 

vários componentes do corpo e da carcaça fornecem boa base para os programas de 

melhoramento genético que visam melhorias nas características de carcaça. 

 

2.2. Avaliação de Carcaças 

A avaliação da carcaça pela técnica da ultrassonografia tem o objetivo de, 

indiretamente, estimar características quantitativas da carcaça e da carne, devido a dificuldade 

de se fazer tais procedimentos (para estimar rendimento na carcaça e qualidade da carne) na 

indústria frigorífica. 

Existem muitos sistemas de avaliação, classificação e tipificação de carcaças no mundo 

inteiro. Estes sistemas visam separar o produto em grupos mais ou menos homogêneos, com 

referência ao rendimento de carne e da qualidade organoléptica da mesma. Geralmente, os 

sistemas dependem de avaliações subjetivas de características que são indiretamente 

relacionadas às características de interesse econômico. A crescente concorrência entre países 

e entre fontes alternativas de proteína tem estimulado as indústrias a dar mais atenção às 

exigências do mercado. Por sua vez, o mercado neste século 21 exige tecnologias de avaliação 

mais acuradas e precisas, apresentando maior capacidade de predição, e com relação custo: 

benefício favorável (SAINZ e ARAÚJO, 2001).  

O rendimento cárneo e a qualidade do produto final são características determinantes na 

comercialização, aceitabilidade do consumidor e o que agrega valor à carne. Por isso, a 

avaliação das carcaças é de extrema importância para a padronização do produto e para 

fornecer essas informações de mercado, organizando e facilitando o sistema de compra e 

venda do produto.  

Os animais abatidos são rotineiramente avaliados e comercializados, baseando-se no 

peso vivo que apresentam antes do abate, não se estabelecendo relação com as outras 

características de carcaça (rendimento de cortes e teor de gordura). Nesse caso, o método de 

seleção para o abate torna-se um estimador não muito preciso da composição da carcaça, 

somente pelo peso, tanto para os criadores, como para a indústria quando compra os animais 

(TAROUCO, 1991). 

A classificação dos animais consiste na formação de grupos homogêneos, ou seja, em 

agrupar em classes cujas características são semelhantes ou iguais (peso, sexo, idade). A 

tipificação é a diferenciação de classes em tipos hierarquizados segundo critérios que incluem 
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as categorias da classificação e outras como gordura de cobertura e conformação de carcaça. 

Suas finalidades são: auxiliar na comercialização entre produtores – frigoríficos – varejo; 

garantir ao consumidor especificações diferenciadas de cortes e produtos; auxiliar a indústria 

frigorífica quanto ao destino dado à carcaça e exportação, mercado interno, fabricação de 

produtos “light”, venda “in natura”. 

Nos países desenvolvidos, a seleção para características de carcaça vem sendo realizada 

há vários anos em consequência dos preços diferenciados que o produtor recebe pela 

qualidade da carcaça (WILSON, 1992). Segundo Sainz et al. (2003), já existem países, a 

exemplo dos Estados Unidos, da Austrália, e dos países da União Européia, em que o 

produtor recebe bônus ou penalização conforme a qualidade da carcaça de seus animais. No 

Brasil, poucos frigoríficos pagam por qualidade de carcaça (exemplos: Frigorífico Silva, 

Marfrig), por isso não há muita preocupação dos produtores em obter animais com maior 

qualidade e rendimento de carne. 

Assim como na França, na Comunidade Comum Européia e na Nova Zelândia, o Brasil 

adotou o sistema de classificação sem a colocação em tipos hierarquizados. O Sistema de 

Classificação de Bovinos é regulamentado pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento) através da Normativa n° 9, de 4 de maio de 2004. A avaliação das carcaças 

bovinas é feita por profissionais habilitados e credenciados pelo MAPA e pagos pelo setor 

privado. 

As características utilizadas para classificação das carcaças no Brasil são: condição 

sexual, maturidade, peso e acabamento da carcaça. 

 

a) Condição sexual: verificado pelo exame dos caracteres sexuais dos animais, 

estabelecendo as categorias: 

  Macho não-castrado (M); 

  Macho castrado (C); 

  Novilha (F); 

  Vaca de descarte (FV). 

 

b) Maturidade: verificada pelo exame dos dentes incisivos, estabelecendo-se as 

seguintes categorias: 

  Dentes de leite (d): animais com apenas a primeira dentição, sem queda das 

pinças; 
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  Dois dentes (2d): animais com até 2 dentes definitivos, sem queda dos 

primeiros médios da primeira dentição; 

  Quatro dentes (4d): animais com até 4 dentes definitivos, sem queda dos 

segundos médios da primeira dentição; 

  Seis dentes (6d): animais com até 6 dentes definitivos, sem queda dos cantos 

da primeira dentição; 

  Oito dentes (8d): animais com mais de 6 dentes definitivos. 

 

c) Peso da carcaça: verificado mediante a pesagem da carcaça quente (em kg) 

entendendo-se como carcaça o “animal abatido”, sangrado, esfolado, eviscerado, desprovido 

de cabeça (separada entre os ossos occipital e Atlas), patas (seccionadas na altura das 

articulações carpo-metacarpiana e tarso-metatarsiana), rabada, órgãos genitais externos, 

gordura perirrenal e inguinal, ferida de sangria, medula espinhal, diafragma e seus pilares. 

 

d) Acabamento de carcaça: verificado mediante observação da distribuição e 

quantidade de gordura de cobertura, em locais diferentes da carcaça: a altura da 6
a
, 9

a
 e 12

a
 

costelas, partes dorsal e ventral do músculo grande dorsal e músculo serrátil dorsal caudal, na 

região lombar e no coxão, estabelecendo as categorias. 

  Magra (1) - gordura ausente; 

  Gordura escassa (2) – 1 a 3 mm de espessura; 

  Gordura mediana (3) – acima de 3 até 6 mm de espessura; 

  Gordura uniforme (4) – acima de 6 até 10 mm de espessura; 

  Gordura excessiva (5) – acima de 10 mm de espessura. 

 

As meias-carcaças, quartos, grandes peças e cortes, são identificados com os códigos 

correspondentes às categorias dos parâmetros sexo, maturidade e acabamento em que foram 

classificadas as carcaças. As identificações são mantidas até o consumo industrial ou 

exposição do produto para venda ao consumidor. 

Esse sistema brasileiro de classificação de carcaças é do tipo descritivo, ou seja, uma 

classificação pura e simples, o que é muito importante quando se considera a heterogeneidade 

da produção pecuária e do mercado consumidor no Brasil. O fato de eliminar a hierarquização 

que existia no sistema anterior foi considerado um avanço por vários técnicos, porque não era 

utilizado na prática comercial e industrial, a não ser para novilho precoce e “cota Hilton”, e 
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também por tornar obrigatória a classificação da mercadoria agropecuária, tornando-se direito 

do produtor rural (FELÍCIO, 2005). 

O retrocesso do sistema de classificação ficou por conta da eliminação da análise de 

conformação, que é um indicador da massa muscular. Como esta, a classificação não 

diferencia uma carcaça de gado de corte daquela de leite. Com a omissão, perde-se um 

indicador bastante prático da relação carne/osso, ou seja, do rendimento de desossa 

(FELÍCIO, 2005). 

Constantemente se busca o melhor sistema de classificação e tipificação de carcaças, 

principalmente em relação à carne bovina. A utilização de instrumentos de alta tecnologia 

pode proporcionar medições acuradas de componentes de carcaça impossíveis de serem 

obtidos por inspeção visual ou palpação no animal vivo (MILLER, 2001). 

Informações do mérito genético para área de olho de lombo e cobertura de gordura 

poderão ser utilizados na seleção para musculosidade, cobertura de gordura, marmoreio e 

rendimento de carne. Porém, para que o melhoramento genético possa ser adotado em escala 

industrial, são necessários dois fatores: incentivo econômico das indústrias frigoríficas e 

disponibilidade de ferramentas eficientes e de baixo custo para obtenção das medidas de 

carcaça (WILSON, 1992). 

 

2.3. História do Ultrassom 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o estudo da utilidade dos ultrassons para fins 

militares foi aprimorado com o desenvolvimento do SONAR (sigla em inglês para Sound 

Navigation and Ranging, ou seja, navegação e determinação da distância pelo som). O 

desenvolvimento do RADAR (sigla para Radio Detection and Ranging, ou detecção de 

distâncias através de ondas de rádio) utilizava-se, analogamente, do eco de ondas de rádio 

para a determinação de distâncias e localização de objetos no ar. Ainda neste período, o 

desenvolvimento do uso dos ultrassons para fins não-militares foi notável também na 

metalurgia (para detecção de fissuras em metais).  

Estes aparelhos anteriormente descritos foram considerados precursores dos aparelhos 

de ultrassonografia utilizados em medicina. A utilização dos ultrassons em medicina foi feita 

primeiramente no âmbito terapêutico, tendo sido empregado empiricamente em várias áreas, 

desde o tratamento de artrite reumatóide até tentativas de remissão da Doença de Parkinson 

em neurocirurgia. Em 1940, chegou a ser considerado uma verdadeira panacéia, mas como 

sua utilização não se fundamentava em comprovações científicas, o método foi 

gradativamente abandonado devido à falta de resultados satisfatórios (WOO, 2006). 
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A ultrassonografia passou a ser considerada como técnica para a predição da 

composição da carcaça de bovinos de corte a partir de 1950 pelo Dr. James Stouffer da 

Universidade de Cornell nos EUA, e é considerada tecnologia de baixo custo e de fácil 

aplicação, quando comparada à mensuração realizada diretamente na carcaça após o abate 

(FISHER, 1997). 

Em 1965, o alemão Werner Buschman (oftalmologista) desenvolveu o primeiro 

transdutor adaptado para examinar o olho. A partir daí muitas empresas do mundo todo 

desenvolveram equipamentos de ultrassonografia para as mais variadas aplicações em 

medicina e veterinária. 

O ultrassom tem sido usado há mais de 40 anos para predizer características de carcaça 

in vivo. De acordo com Sainz e Araujo (2002), na década de 80, a ultrassonografia teve 

significativa mudança, com uso do ultrassom em tempo real. A utilização de aparelhos com 

número maior de cristais dispostos linearmente possibilitou a geração e a recepção de sinais 

com maior rapidez. 

Segundo Tarouco (2004), o ultrassom foi utilizado pela primeira vez no Brasil em 

animais da raça Nelore em 1992, em prova de ganho em peso. Em 1993, a Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) iniciou estudos utilizando a técnica “real-time” em 

bovinos e ovinos com objetivo de estimar a composição da carcaça dos animais, medindo a 

área de olho de lombo e a espessura de gordura subcutânea em animais da raça Canchim e Ile 

de France; e em 1994, o departamento técnico da Empresa Yakult iniciou a campanha para 

utilização desta tecnologia em programas de melhoramento genético. 

 

2.4. Conceitos do Ultrassom  

O ultrassom consiste em alta frequência de ondas sonoras que estão acima da 

capacidade auditiva humana (16.000 ciclos/segundo). A escala para coletar imagens de 

tecidos biológicos é de 2 a 20 megahertz (MHz); o menor limite é estabelecido pelo grau de 

resolução, e o maior é estabelecido pelo aumento do nível de absorção do tecido e ausência de 

qualquer penetração razoavelmente profunda. Frequências entre 1 e 5 MHz são geralmente 

usadas para avaliação de animais vivos, sendo que 3-3.5 MHz são mais utilizadas 

(HOUGHTON E TURLINGTON, 1992).  

As ondas ultrasônicas são produzidas em um transdutor por vibrações de cristais 

piezoelétricos, as quais são transmitidas através dos tecidos até que eles atinjam o tecido 

interfacial, como gordura e tecido magro. Neste tecido, a porção de ondas de som continua 

penetrando enquanto algumas ondas são refletidas de volta para o transdutor. À medida que os 
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cristais piezoelétricos sofrem vibrações, o transdutor atua refletindo e recebendo ondas de 

energia mecânica. Essa energia é convertida para energia elétrica, processada e apresentada 

em diferentes formatos (WILSON, 2002). 

Alguns trabalhos utilizando ultrassonografia para avaliação e melhoramento de carcaça, 

informaram que a tecnologia do ultrassom para aplicação biológica foi utilizada 

primeiramente nos anos 50. O equipamento utilizado naquela época era um modo A, que 

envolvia apenas um transdutor. Com o desenvolvimento do modo B, ou seja, que envolve 

arranjo linear de vários transdutores, a técnica ficou mais acurada. 

Em um modo A, o formato da apresentação e a amplitude refletida (eco) não são 

apresentados em tempo real quando medido em osciloscópio. Este formato é apresentado 

quando se usa somente transdutor. Os ecos apresentam-se como picos e, a distância entre 

picos consecutivos representa a distância entre sucessivas interfaces. Equipamentos em modo 

A foram utilizados inicialmente para determinar espessura de gordura e profundidade do 

músculo. A utilização do ultrassom modo A em um ponto único não pode ser utilizado para 

determinar área de olho de lombo (BISCEGLI, 2003). 

Ultrassom em modo B consiste em vários transdutores de feixes lineares que são 

acionados sucessivamente para enviar ondas de sons para o tecido. Essas ondas de som 

interagem tanto construtivamente quanto destrutivamente formando um padrão de energia 

dentro do tecido. Essa técnica é utilizada para focalizar os feixes lineares dos transdutores, 

otimizando a resolução em partes mais profundas através da recepção dos sinais das ondas de 

ultrassom (BISCEGLI, 2003).  

Com o desenvolvimento eficaz do instrumento, o sistema modo B pode ser utilizado de 

forma acurada para coletar imagens transversais. O formato do ultrassom em modo B está em 

duas dimensões apresentado por pontos ou pixels. A posição de cada ponto na tela é 

determinada pelo tempo que demora um eco para retornar ao transdutor. O brilho de cada 

ponto é proporcional à amplitude (ou força) do retorno do eco. 

O equipamento em modo B é também conhecido como ultrassom em tempo real, 

portanto a apresentação dos pontos na tela é atualizada quase que instantaneamente e 

sequencialmente para criar uma imagem atualizada. A imagem na tela se apresenta em sinais 

que são retornados para o transdutor em duas dimensões. Assim, a acurácia da coleta e 

interpretação das imagens do animal que está sendo avaliado será influenciada pelo 

conhecimento individual da anatomia, pelo acoplamento apropriado da probe, pela forma 

como as imagens são coletadas, um conhecimento profundo do que as imagens significam e 

uma calibração própria do programa (BISCEGLI, 2003). 
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A velocidade do som irá variar de acordo com o tipo e temperatura do tecido. A onda de 

ultrassom se propaga mais rápida em materiais com densidade mais alta. Por exemplo, ela se 

propaga mais rápida no músculo que na gordura, e o eco é recebido mais rápido pelo 

transdutor. 

A maioria dos aparelhos de ultrassom em tempo real é calibrada de acordo com a 

velocidade da água a uma temperatura corporal (Tabela 1). Isso geralmente representa o valor 

médio. A maioria dos aparelhos apresenta diminuição na frequência, quanto mais focos são 

selecionados.  

 

Tabela 1. Velocidade do som em diferentes tecidos 

Tecido Velocidade (m/s) 

Água 1500 

Pele 1700 

Gordura 1430 

Músculo 1620 

                                                      

                                                                                            Fonte: AVAL (2011) 

 

Yokoo (2005), citando Stouffer (1991), diz que, desde 1980, a tecnologia vem 

melhorando, o aparelho vem diminuindo de tamanho, as imagens são bi-dimensionais (em 

modo-B), as sondas (transdutores) são maiores (17-18 cm), os softwares mais precisos e as 

técnicas de coleta e processamento das imagens vêm sendo estudadas em grande escala para 

se obter maior acurácia das medidas. 

 

2.5. Técnica de Ultrassonografia 

A ultrassonografia é ferramenta de suma importância para o melhoramento genético, e 

tem sido amplamente utilizada na avaliação de carcaça (WILSON, 1992). O objetivo da 

obtenção destas informações é estimar com precisão em animais vivos, a composição da 

carcaça (rendimento de carcaça e de cortes) e, consequentemente, possibilitar a estimação do 

mérito genético para qualidade de carcaça (WILSON, 1992), e, dessa forma, permitir a 

seleção e obtenção de produtos comercialmente mais desejáveis. 

Essa técnica caracteriza-se por ser método rápido, não invasivo e que não deixa resíduos 

nocivos na carne, oferecendo meios objetivos de avaliar os animais vivos em relação à 
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composição da carcaça. O objetivo principal da utilização da técnica de ultrassonografia é 

obter de forma rápida e barata, informações da carcaça que permitam a avaliação de animais 

vivos, e desta maneira subsidiar a seleção visando animais com carcaças uniformes e 

específicas para determinados mercados (TAROUCO, 2004).  

Com a evolução da técnica e treinamento adequado de pessoal, a ultrassonografia 

conquistou seu espaço e, atualmente, é considerada a melhor maneira de coletar dados 

referentes à carcaça com os animais ainda vivos (CUCCO, 2010). 

Atualmente, as características para avaliar a qualidade da carcaça, obtidas por ultrassom 

em tempo real mais utilizadas são:  

 Área de Olho de Lombo – medida coletada transversalmente no músculo 

Longissimus entre as 12
a
 e 13

a
 costelas, expressa em centímetros quadrados (cm

2
), utilizada 

como característica indicadora de tecido muscular (carne) ou terminação do animal e 

rendimento de carcaça;  

 Espessura de gordura subcutânea no lombo – medida na região entre as 12
a
 e 

13
a
 costelas, quantifica a espessura de gordura subcutânea sobre o músculo Longissimus, é 

expressa em milímetros (mm), indica o grau de acabamento da carcaça, fator importante que 

determina a qualidade da carne por proteger a carcaça no resfriamento e possui correlação 

com o teor de gordura; 

 Espessura de gordura subcutânea na garupa – medida entre a intersecção dos 

músculos Gluteus medius e Biceps femoris localizada entre o ílio e o ísquio, é expressa em 

milímetros (mm), e também indica o grau de acabamento da carcaça, relacionando 

precocidade de crescimento e acabamento. A sua deposição é mais precoce que a das costelas 

(Yokoo et al., 2008); 

 Gordura de marmoreio - medida, em porcentagem, tomada diretamente sobre o 

músculo Longissimus entre as 11
a
, 12

a
 e 13

a
 costelas e serve para predizer a quantidade de 

gordura intramuscular ali depositada (DIBIASI, 2006). 

Uma vantagem dessa técnica é que quando as medidas são realizadas diretamente na 

carcaça com os animais abatidos, o encurtamento das fibras musculares pelo processo de 

resfriamento e a retirada da gordura subcutânea da carcaça na hora da esfola podem levar à 

perda da variabilidade genética da AOL e da gordura de cobertura, conduzindo a estimativas 

de herdabilidade menores que aquelas observadas quando as mensurações são obtidas por 

meio do ultrassom em tempo real nos animais (RITCHIE, 2001). 
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Outras vantagens importantes dessa técnica são que as características de carcaça 

possibilitam a avaliação genética dos reprodutores antes do primeiro acasalamento, utilizando 

a própria medida de carcaça desse reprodutor, essas características apresentam estimativas de 

herdabilidade de magnitudes moderadas a altas (YOKOO et al., 2008 e 2009); o custo 

individual para obtenção das informações da carcaça através da ultrassonografia é bem 

inferior ao custo do teste de progênie, e apresentam resultados equivalentes (SAINZ et al., 

2003; SAINZ e ARAUJO, 2002); possibilita a estimativa do rendimento da carcaça; e 

também a diminuição de perdas por excesso ou ausência de gordura na carcaça. 

 

2.6. Correlação e Acurácia das Medidas de Ultrassom 

Com a evolução e modernização dos equipamentos de ultrassom, as medidas feitas no 

animal vivo pela técnica da ultrassonografia apresentam altas correlações com medidas na 

carcaça e também a técnica se mostrou bastante acurada nos últimos anos. 

A área de olho de lombo (AOL) apresenta alta correlação com rendimento da carcaça 

em cortes nobres enquanto as outras duas (EGS e EGG) indicam o grau de acabamento que 

estaria relacionado às precocidades de crescimento e sexual. 

Greiner et al. (2003a) mostraram que a tecnologia do ultrassom tem o potencial de 

determinar a espessura de gordura e a área do músculo Longissimus com alto grau de precisão 

quando feito por técnico experiente e bem treinado. Segundo Barbosa (2005), a habilidade do 

técnico para colheita e processamento das imagens de características de carcaça é apenas o 

primeiro passo para que estas informações sejam utilizadas em programas de melhoramento 

genético. As primeiras certificações de técnicos de campo, no Brasil, foram conduzidas 

apenas em outubro de 2004. 

Herring et al. (1994b) mostraram as diferenças entre medidas de ultrassom realizadas 

por três técnicos utilizando dois diferentes aparelhos (Tabela 2). 
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Tabela 2. Médias e desvios padrão (DP) das medidas da AOL e EGS feitas por técnicos e 

equipamentos de ultrassom diferentes 

Técnico Equipamento 

AOLUS (cm
2
)  EGSUS (mm) 

Média DP  Média DP 

1 1 74,84 9,53  1,06 0,25 

1 2 68,16 8,09  1,16 0,27 

2 1 82,44 10,07  1,31 0,27 

2 2 76,20 7,26  1,36 0,26 

3 1 72,66 8,29  1,17 0,24 

3 2 73,43 8,07  1,20 0,23 

AOLUS = área do músculo Longissimus por ultrassom; EGSUS = espessura 

de gordura subcutânea no Longissimus por ultrassom; Aparelho 1 = Aloka 

210DX; Aparelho 2 = Aloka 500V.    

Fonte: Herring et al. (1994b) 

 

Os autores concluíram que o ultrassom é ferramenta válida para medir as características 

de carcaça em bovinos in vivo. No entanto, há a necessidade de que todos os técnicos de 

ultrassom passem por treinamentos e testes rigorosos para garantir que são realmente 

qualificados.  

Medidas de carcaças feitas com o ultrassom apresentam considerável acurácia em 

rendimento de cortes cárneos, através da medida da área do músculo Longissimus e, aceitável 

predição em termos de qualidade, pelas medidas de espessura de gordura (PERKINS et al., 

1997). 

A relação entre a espessura da gordura subcutânea e a área do músculo Longissimus, 

obtidas por ultrassom no animal vivo, e a composição da carcaça tem sido similar às relações 

entre as mesmas medidas na carcaça, o que valida a utilização da técnica da ultrassonografia 

para predição das características da carcaça (HEDRICK, 1983; SUGUISAWA et al., 2006). 

Além disso, como observado na Tabela 3, trabalhos relatando altas correlações entre as 

medidas obtidas na carcaça e as mesmas obtidas após o abate confirmaram a acurácia da 

técnica para estimar a área do músculo Longissimus e a espessura de gordura subcutânea no 

animal vivo (BERGEN et al., 1996; SILVA et al., 2003b; SUGUISAWA et al., 2003; 

GREINER et al., 2003a; TAIT et al., 2005; TAROUCO et al., 2005). O uso da técnica da 

ultrassonografia permitiu que algumas características de carcaça fossem incluídas nos 

programas de melhoramento de raças bovinas de corte, pela possibilidade de medir grande 

número de animais. A inclusão dessas características nos programas de seleção visa melhorar 

a deposição de gordura e a proporção de músculo nos animais. Atualmente, diferenças 
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esperadas na progênie (DEP) para características de carcaça, utilizando tanto registros obtidos 

por ultrassonografia como obtidos após o abate, são incluídos em vários sumários de touros de 

raças de corte no mundo (GOLDEN et al., 2009). No Brasil, há pelo menos um sumário de 

touros que inclui DEP de características de carcaça obtidas por ultrassonografia (LÔBO et al., 

2009). Os estudos de qualidade de carne mostram que a AOL pode ser utilizada como 

indicador da composição da carcaça e do rendimento de cortes cárneos de alto valor comercial 

(LUCHIARI FILHO, 2000). 

Muitos trabalhos foram realizados para validar a aplicabilidade da técnica de 

ultrassonografia. Esses trabalhos trazem correlações entre medidas obtidas in vivo e na 

carcaça, e também a acurácia da técnica. Os resultados obtidos nesses trabalhos estão 

resumidos na Tabela 3 e alguns desses estudos são descritos a seguir. 

Bergen et al. (1996), em estudo para determinar a repetibilidade e acurácia das medidas 

de ultrassom em tourinhos Angus e Charolês, concluíram que técnicos experientes e 

certificados podem obter por ultrassonografia medidas repetidas e acuradas da AOL e EGS 

em touros, e que a acurácia diminui em touros com AOL maiores, enfatizando a importância 

do treinamento e experiência do técnico. 

Entretanto Silva (2002), citando Waldner et al. (1992) que avaliaram a acurácia das 

medidas de ultrassom, realizadas por quatro técnicos, com diferentes níveis de experiência na 

colheita e interpretação de imagens, em animais Brangus dos 4 meses até os 2 anos de idade. 

Os autores mostraram que aumentando a experiência de quem colhe as imagens não foi 

observado aumento da acurácia da estimativa da EGS e AOL e que técnicos podem ser 

facilmente treinados para interpretar EGS com a mesma precisão de técnicos mais 

experientes. Para a AOL os resultados não foram conclusivos, pois o técnico mais experiente 

não diferiu do técnico com nível menor de experiência, entretanto, o autor considerou que a 

experiência de quem interpreta as imagens é importante.  

Segundo Ritchie (2001), a correlação entre as características marmoreio, área de olho de 

lombo e espessura de gordura na garupa obtidas diretamente na carcaça de animais abatidos e 

as mesmas medidas obtidas através da técnica de ultrassonografia foi de 0,77, 0,75 e 0,71, 

respectivamente. Silva et al. (2003b), utilizando novilhos Nelore em experimento para estimar 

correlações entre medidas in vivo obtidas por ultrassom e algumas características de carcaça, 

obtiveram coeficientes de correlação de Pearson para AOL e EGS medidas na carcaça e por 

ultrassom de 0,74 e 0,87, respectivamente. 

Tarouco et al. (2005), utilizando 162 animais da raça Braford para determinar a exatidão 

do ultrassom em estimar a espessura de gordura subcutânea e a área do músculo Longissimus,  
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encontraram altos coeficientes de correlação simples entre as características medidas por 

ultrassom e na carcaça de 0,95 e 0,97, respectivamente, provavelmente as correlações mais 

altas encontradas na literatura. 

Polizel Neto et al. (2009) correlacionaram medidas tomadas na carcaça e pelo ultrassom 

em novilhos castrados Nelore e F1 (Brangus x Nelore) terminados em pastagem. A correlação 

entre AOL obtida por ultrassom e após abate foi 0,47 e para a EGS foi de 0,64, correlações 

mais baixas comparados aos outros trabalhos. Oliveira et al. (2010), utilizaram animais da 

raça Canchim e Nelore terminados em confinamento, e avaliaram a correlação entre os 

métodos de mensuração da área do músculo Longissimus e, encontraram correlação entre 

medidas de ultrassom e na carcaça de 0,65 para área de olho de lombo e de 0,85 para 

espessura de gordura de cobertura.  

 

Tabela 3. Correlações entre medidas de ultrassom in vivo e na carcaça da área do músculo 

Longissimus (AOL) e espessura subcutânea do Longissimus (EGS), segundo diversos autores 

Raças N° animais Referências 
Correlações 

AOL EGS 

Europeu 616 Bergen et al. (1996) 0,80 0,84 

Cruzados 664 May et al. (2000) 0,61 0,81 

Hereford 32 Realini et al. (2001) 0,69 0,79 

Nelore e Brangus 48 Silva (2002) 0,83 0,86 

Nelore 22 Silva et al. (2003b) 0,74 0,87 

Cruzados 534 Greiner et al. (2003a) 0,86 0,89 

Nelore, Canchim e Cruzados 115 Suguisawa et al. (2003) 0,68 0,82 

Angus e Cruzados 466 Tait et al. (2005) 0,56 0,68 

Braford 162 Tarouco et al. (2005) 0,95 0,97 

Nelore e Red Angus/Nelore 48 Pinheiro (2007) 0,87 0,95 

Nelore e Cruzados 12 Polizel Neto et al. (2009) 0,47 0,64 

Canchim e Nelore 30 Oliveira et al. (2010) 0,65 0,85 

 

 

2.7. Predição do Rendimento e Teor de Gordura na Carcaça 

Ferraz et al. (2004), em revisão, afirmaram que a medida do músculo Longissimus 

apresenta alta correlação com o rendimento da carcaça e de cortes nobres. A espessura de 

gordura de cobertura é indicativa do grau de acabamento, e cogita-se estar relacionada às 

precocidades de crescimento e sexual (grau de maturidade). 

Outra vantagem desta técnica é que as medidas de carcaça do animal vivo podem ser 

utilizadas nas equações de predição para estimar a proporção de carne comestível 

(TAROUCO et al., 2007) e o rendimento de carcaça (GREINER et al., 2003b). Além disto, 
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medidas de espessura de gordura permitem controlar o grau de acabamento da carcaça para 

determinar o ponto exato de abate diminuindo os custos de produção. 

Equações têm sido desenvolvidas para predizer o rendimento de cortes usando algumas 

medidas da carcaça obtidas após o abate e, nas últimas décadas, medidas obtidas pela técnica 

da ultrassonografia (HERRING et al., 1994a; HAMLIN et al., 1995; BERGEN et al., 1996; 

Williams et al., 1997; REALINI et al., 2001; SILVA et al., 2003a; GREINER et al., 2003b; 

TAIT et al., 2005; SUGUISAWA et al., 2006; TAROUCO et al., 2007). 

Herring et al. (1994a), utilizando 44 novilhos Hereford, reportaram correlações baixas 

entre a área do músculo Longissimus obtida por ultrassonografia (AOLUS) e rendimento dos 

cortes e correlações médias entre a espessura de gordura subcutânea no lombo obtida por 

ultrassonografia (EGSUS) e o rendimento dos cortes. Nas equações de predição foram usadas 

as variáveis independentes obtidas no animal vivo: peso, altura, área pélvica, AOLUS, 

EGSUS e escores de acabamento, musculatura e estrutura, ou as variáveis obtidas após o 

abate: peso da carcaça quente (PCQ), área do músculo Longissimus (AOL), espessura de 

gordura subcutânea (EGS) e porcentagem estimada da gordura renal e pélvica (GRP). Para as 

equações de predição do rendimento de cortes em quilogramas, os coeficientes de 

determinação (R
2
) variaram de 0,78 a 0,84 quando foram incluídas as variáveis obtidas no 

animal vivo (peso, AOLUS e escore de acabamento), e um pouco superiores (0,90 a 0,92) 

quando foram incluídas as variáveis obtidas após o abate (PCQ, AOL, EGS e GRP). Para as 

equações de predição do teor de gordura, os coeficientes de determinação foram mais baixos 

comparados aos do rendimento de cortes, tanto usando as variáveis obtidas no animal vivo (R
2
 

de 0,45 a 0,64) como aquelas obtidas após o abate (R
2
 de 0,68 a 0,82). Nas equações de 

predição do rendimento de cortes, a AOLUS capturou entre 3 a 7% da variação total. Hamlin 

et al. (1995) também observaram que as medidas obtidas no animal vivo predisseram o 

rendimento de cortes cerca de 10% menos que as mesmas medidas obtidas após o abate. 

Portanto, a técnica de ultrassonografia parece ter grande habilidade preditiva, comparável às 

equações de predição do rendimento de cortes cárneos geralmente utilizados. 

Bergen et al. (1996), em estudo para determinar a repetibilidade e acurácia das medidas 

de ultrassom em tourinhos Angus (41) e Charolês (41), concluíram que medidas de ultrassom 

podem predizer o rendimento de cortes, assim como as medidas correspondentes obtidas na 

carcaça.  

Incluindo outras medidas obtidas in vivo por ultrassonografia nas equações de predição 

do rendimento de cortes e do teor de gordura na carcaça, Realini et al. (2001) observaram que 
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a inclusão da AOLUS foi significativa tanto para o rendimento de cortes total, como medido 

em porcentagem do peso da carcaça resfriada (PCR), sendo também significativa para o teor 

de gordura total. Quando a AOLUS foi excluída das predições, menores valores de R
2
 foram 

obtidos (0,81 versus 0,67 para rendimento de cortes em quilogramas e 0,41 versus 0,17 para o 

rendimento de cortes em porcentagem). 

A inclusão da espessura de gordura no Longissimus (EGSUS) e da garupa (EGGUS) foi 

significativa somente nas equações de predição do teor de gordura na carcaça, principalmente 

no teor de gordura total, mas nem sempre no teor de gordura expresso como porcentagem do 

PCR. A inclusão da medida da profundidade do Gluteus medius, obtida imediatamente abaixo 

da junção dos músculos Gluteus medius e Biceps femoris, não foi significativa nas equações 

de predição do rendimento de cortes. Realini et al. (2001) concluíram que as medidas AOLUS 

e EGSUS, quando combinadas a outras medidas obtidas no animal vivo, estimaram o 

rendimento de cortes e o teor de gordura na carcaça com grau de acurácia similar às predições 

baseadas em medidas obtidas na carcaça.  

Utilizando amostra maior que os estudos anteriores, com 534 novilhos castrados de seis 

raças, Greiner et al. (2003b) observaram que, quando usado como o único preditor, a AOLUS 

explicou maior variação no rendimento de cortes expresso em quilogramas comparativamente 

ao rendimento de cortes expresso como porcentagem do peso da carcaça resfriada. Entretanto, 

quando o peso final foi incluído, esse explicou 66% da variação inicial do rendimento de 

cortes em quilogramas, com o restante 16% da variação foi explicada pelas medidas EGSUS, 

AOLUS e EGGUS. Para o rendimento de cortes expresso em porcentagem, o peso final foi a 

última variável a entrar na equação de predição. Os melhores modelos usando medidas 

obtidas no animal vivo apresentaram coeficientes de determinação similares aos modelos 

incluindo as medidas de carcaça atualmente usadas nas equações do USDA (United States 

Department of Agriculture) para predizer a porcentagem (0,61 versus 0,65) ou o peso de 

rendimento de cortes (0,84 versus 0,86). 

O Guidelines for Uniform Beef Improvement Programs (2010) sugere o uso de uma 

equação para estimar o próprio USDA Yield Grade, assim como equações que usam 

características do sistema USDA Yield Grade: 

Yield Grade = 2,50 + (0,98 x EGS ajust., cm) + (0,2 x GRPI, %) + (0,0085 x PCQ, 

kg) – (0,05 x AOL, cm
2
) 
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Uma dessas equações foi proposta por Dikeman et al. (1998) que trabalharam com 

dados de carcaça de 610 animais, e obtiveram a seguinte equação de regressão para estimar o 

rendimento de cortes cárneos em porcentagem, com R
2
 = 0,54:  

Rendimento cárneo (%) = 65,59 – (3,91 x EGS ajust. cm) – (1,29 x GRIP %) + 

(0,19 x AOL cm
2
) – (0,029 x PCQ kg) 

Equações de predição da porcentagem de rendimento de cortes com coeficientes de 

determinação menores que os relatados nos trabalhos anteriores foram reportados por Tait et 

al. (2005) em novilhos inteiros e castrados Angus e cruzados. A equação mais acurada para 

predizer a porcentagem de rendimento de cortes incluiu as variáveis EGSUS, AOLUS, 

medida da área do músculo Gluteus medius e o peso vivo (R
2
 de 0,45), enquanto a equação 

mais acurada usando as medidas obtidas na carcaça incluiu as variáveis EGS, gordura renal e 

pélvica e a AOL (R
2
 de 0,31). Portanto, as medidas obtidas por ultrassonografia mostraram 

resultados melhores para predição da porcentagem de rendimento de cortes que as medidas de 

carcaça. 

No Brasil, Silva et al. (2003a) utilizaram 48 machos inteiros para desenvolver equações 

de predição do peso da carcaça quente e do rendimento de carcaça a partir de medidas obtidas 

por ultrassonografia (AOLUS, EGSUS e EGGUS) e peso vivo. Essas características 

explicaram grande parte da variação do peso de carcaça quente (R
2
 = 0,93), mas não do 

rendimento de carcaça (R
2
 = 0,19). Em ambos os casos, a inclusão da variável EGGUS não 

aumentou o coeficiente de determinação do modelo, mostrando que essa variável não explica 

nada de variação no rendimento de carcaça.  

Tarouco et al. (2007), utilizando 102 animais da raça Bradford, desenvolveram 

equações de predição, através do procedimento estatístico de seleção de variáveis de todas as 

regressões possíveis e stepwise, para o peso e para a porcentagem do rendimento de cortes do 

traseiro em relação ao peso do corte primário traseiro especial direito, a partir de medidas 

obtidas no animal vivo. Na equação de predição do peso do rendimento de cortes do traseiro, 

o peso do animal antes do abate explicou 73% da variação, seguido da AOLUS (mais 4%) e 

EGSUS (mais 1%). Na equação de predição da porcentagem do rendimento de cortes do 

traseiro, o coeficiente de determinação do modelo foi inferior (R
2
=0,18), sendo que a AOLUS 

explicou 11% da variação, seguido pelo peso vivo (mais 5%) e EGSUS (mais 2%).  

Para avaliar a aplicabilidade da técnica de ultrassonografia para predição das variáveis 

que interferem na composição de carcaça de bovinos jovens, Suguisawa et al. (2006) 
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utilizaram 115 novilhos inteiros de vários grupos genéticos. Foram observadas correlações 

simples positivas e significativas entre AOLUS e o rendimento de cortes (0,42) e tecido 

muscular em quilogramas (0,49), porcentagem de tecido muscular (0,30), mas correlação não 

significativa entre essa medida e a porcentagem de rendimento de cortes, concordando com os 

estudos citados anteriormente. A EGSUS apresentou correlação negativa e significativa com a 

porcentagem de tecido muscular (-0,38), e correlação positiva com o tecido adiposo, tanto em 

quilogramas (0,52) como em porcentagem (0,49), mas não significativa com a porcentagem 

de rendimento de cortes, como observado para AOLUS. Nas Tabelas 4 e 5 estão apresentados 

os resultados de trabalhos de predição de rendimento de cortes tanto em quilogramas como 

em porcentagem. Nas Tabelas 6 e 7 são apresentados os resultados de trabalhos referentes à 

predição do teor de gordura em quilogramas e porcentagem, respectivamente. 
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Tabela 4. Resumo dos resultados de equações de predição do rendimento de cortes cárneos em quilogramas relatados na literatura 

Raça N° animais Referência 
  Variáveis do Modelo 

R
2
 Cp AOLUS 

(cm
2
) 

EGSUS 

(cm) 
EGGUS 

(cm) 
PVj 

(kg) 
Outras 

Hereford 44 Herring et al. (1994a) 0,84 0,97 x   x x 

Europeu 616 Bergen et al. (1996) 0,73 - x x - - - 

Angus e Hereford 198 Williams et al. (1997) 0,87 6,00 x x x x x 

Hereford 32 Realini et al. (2001) 0,81 - x x x x x 

Cruzados 534 Greiner et al. (2003b) 0,84 5,00 x x x x - 

Nelore, Canchim e Cruzados 115 Suguisawa et al. (2006) 0,75 - x x - x - 

Braford 102 Tarouco et al. (2007) 0,78 4,00 x x - x - 

Nelore 92 Sakamoto et al. (2011a) 0,93 2,65 - x - x - 

R
2
, coeficiente de determinação do modelo; Cp, estatística que relaciona o R

2
 e a variância residual; AOLUS, área do músculo Longissimus por ultrassom; EGSUS, espessura 

de gordura de cobertura por ultrassom; EGGUS, espessura de gordura da garupa por ultrassom; PVj, peso vivo em jejum. 

 

Tabela 5. Resumo dos resultados de equações de predição do rendimento de cortes cárneos em porcentagem relatados na literatura 

Raça N° animais Referência 
  Variáveis do Modelo 

R
2
 Cp AOLUS 

(cm
2
) 

EGSUS 

(cm) 
EGGUS 

(cm) 
PVj 

(kg) 
Outras 

Hereford 44 Herring et al. (1994a) 0,34 1,13 - x - - x 

Angus e Hereford 198 Williams et al. (1997) 0,32 6,00 x x x x x 

Hereford 32 Realini et al. (2001) 0,41 - x x x x x 

Nelore e Brangus 48 Silva et al. (2003a) 0,19 3,01 x x - x - 

Cruzados 534 Greiner et al. (2003b) 0,61 6,00 x x x x x 

Angus e Cruzados 328 Tait et al. (2005) 0,49 5,00 x x - x xx 

Nelore, Canchim e Cruzados 115 Suguisawa et al. (2006) 0,28 - x x - x - 

Braford 162 Tarouco et al. (2007) 0,18 4,00 x x - x - 

Nelore 92 Sakamoto et al. (2011b) 0,25 3,14 - x - x - 

R
2
, coeficiente de determinação do modelo; Cp, estatística que relaciona o R

2
 e a variância residual; AOLUS, área do músculo Longissimus por ultrassom; EGSUS, espessura 

de gordura de cobertura por ultrassom; EGGUS, espessura de gordura da garupa por ultrassom; PVj, peso vivo em jejum. 
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Tabela 6. Resumo dos resultados de equações de predição do teor de gordura em quilogramas relatados na literatura 

Raça N° animais Referência 
  Variáveis do Modelo 

R
2
 Cp AOLUS 

(cm
2
) 

EGSUS 

(cm) 
EGGUS 

(cm) 
PVj 

(kg) 
Outras 

Hereford 44 Herring et al. (1994a) 0,66 0,87 - x - x x 

Angus e Hereford 198 Williams et al. (1997) 0,61 6,00 x x x x x 

Hereford 32 Realini et al. (2001) 0,75 - x x x x x 

Nelore, Canchim e Cruzados 115 Suguisawa et al. (2006) 0,66 - x x - x - 

Nelore 92 Sakamoto et al. (2011a) 0,82 3,78 - x x x - 

R
2
, coeficiente de determinação do modelo; Cp, estatística que relaciona o R

2
 e a variância residual; AOLUS, área do músculo Longissimus por ultrassom; EGSUS, espessura 

de gordura de cobertura por ultrassom; EGGUS, espessura de gordura da garupa por ultrassom; PVj, peso vivo em jejum. 

 

 

Tabela 7. Resumo dos resultados de equações de predição do teor de gordura em porcentagem relatados na literatura 

Raça N° animais Referência 
  Variáveis do Modelo 

R
2
 Cp AOLUS 

(cm
2
) 

EGSUS 

(cm) 
EGGUS 

(cm) 
PVj 

(kg) 
Outras 

Hereford 44 Herring et al. (1994a) 0,47 -1,36 - x - - x 

Angus e Hereford 198 Williams et al. (1997) 0,36 6,00 x x x x x 

Hereford 32 Realini et al. (2001) 0,50 - x x x x x 

Angus e Cruzados 328 Tait et al. (2005) 0,18 4,80 x x - x x 

Nelore, Canchim e Cruzados 115 Suguisawa et al. (2006) 0,52 - x x - x - 

Nelore 92 Sakamoto et al. (2011b) 0,47 3,22 - x x x - 

R
2
, coeficiente de determinação do modelo; Cp, estatística que relaciona o R

2
 e a variância residual; AOLUS, área do músculo Longissimus por ultrassom; EGSUS, espessura 

de gordura de cobertura por ultrassom; EGGUS, espessura de gordura da garupa por ultrassom; PVj, peso vivo em jejum. 
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Apesar do grande número de trabalhos sobre equações de predição de rendimento de 

cortes e teor de gordura na carcaça utilizando medidas feitas no animal vivo, ressalta-se a 

pequena quantidade de trabalhos feitos no Brasil e ainda que considerem somente animais de 

uma raça. Suguisawa (2002), em estudo com o uso da ultrassonografia para predição das 

características e composição da carcaça de bovinos, ressaltou que grande parte da literatura 

pertinente à predição de rendimento de cortes por ultrassonografia é baseada em trabalhos 

realizados com diferentes níveis de aparas de gordura. Como não há no Brasil este excesso de 

espessura de gordura subcutânea característico em outros países, a aplicação e validação das 

equações previamente apresentadas fica comprometida, mesmo para fins de pesquisa 

científica. 

Há necessidade de estabelecer equações que permitam estimar o rendimento de carcaça 

a partir das medidas de ultrassonografia. Isto permitiria a seleção de touros que transmitam o 

melhor rendimento a uma idade pré-estabelecida (FIGUEIREDO, 2001). 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a capacidade de predição do 

rendimento de cortes cárneos e do teor de gordura da carcaça de animais da raça Nelore 

utilizando medidas de carcaça comumente obtidas tanto nos animais vivos, pela técnica de 

ultrassonografia, como nas carcaças resfriadas, pela medição direta. Além disso, espera-se que 

o desenvolvimento deste trabalho gere informações relevantes para justificar o uso das 

medidas de carcaça obtidas por ultrassonografia na seleção de bovinos da raça Nelore. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Local 

O experimento foi conduzido no Centro Avançado de Pesquisa Tecnológica dos 

Agronegócios de Bovinos de Corte (CAPTA Bovinos de Corte), Instituto de Zootecnia do 

Estado de São Paulo, localizado no município de Sertãozinho, a uma altitude de 579 metros, e 

coordenadas de 21°8’ de latitude Sul e 47°59’ de longitude Oeste. O clima da região é 

classificado como tropical de altitude, com inverno seco. 

 

3.2. Animais 

O rebanho Nelore atual do Centro APTA Bovinos de Corte é constituído por 350 

matrizes, separado em três linhas de seleção. No presente projeto foram utilizados 156 

machos Nelore, não castrados, oriundos das três linhas de seleção, com idade média de 

18±1,10 meses ao abate. Destes, 33 animais foram abatidos em 2008, 74 animais em 2009, 25 

animais em 2010 e 24 animais em 2011. Os 33 animais de 2008 e os 74 animais abatidos em 

2009 foram provenientes de dois experimentos. O primeiro tinha o objetivo de avaliar o 

consumo individual (33 animais de 2008 + 34 animais de 2009), sendo os animais abatidos 

quando atingiram 4 mm de espessura de gordura de cobertura avaliada por ultrassom, exceto 

aqueles da categoria de alimentação linha base e restrita, que foram abatidos com um peso 

vivo médio de 385 kg e com média de 2,61 mm de EGSUS. O segundo experimento tinha o 

objetivo de avaliar a viabilidade do uso de torta de algodão como alimento para ruminantes 
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(40 animais), sendo abatidos quando a maioria atingiu o peso vivo superior a 16 arrobas. Para 

os abates de 2010 e 2011, os animais também foram abatidos quando atingiram 4 mm de 

espessura de gordura subcutânea no lombo avaliada por ultrassom. Todos os demais 

procedimentos experimentais descritos abaixo são válidos tanto para os animais abatidos em 

2008 e 2009, como para os que foram abatidos em 2010 e 2011. 

 

3.3. Dieta 

A dieta fornecida para 116 dos 156 animais foi balanceada com feno de braquiária, 

milho moído, caroço de algodão, polpa cítrica, ureia, monensina sódica e mistura mineral, 

contendo 89% de matéria seca, 14,8% de proteína bruta e 82% de nutrientes digestíveis totais, 

com relação volumoso:concentrado igual a 20:80%. Para os 40 animais restantes, abatidos em 

2009, foram utilizadas cinco diferentes dietas balanceadas com os mesmos ingredientes além 

de soja e torta de algodão, com diferentes teores lipídicos. Nos experimentos realizados em 

2008 e 2009 (33 + 34 animais), os animais foram divididos em três categorias de alimentação: 

linha base (16 animais), restrita (18 animais) e ad libitum (33 animais). Os animais restantes 

tiveram acesso ad libitum à dieta e água. 

 

3.4. Características Avaliadas Antes do Abate 

As imagens de ultrassonografia foram obtidas até 5 dias antes do abate, utilizando o 

equipamento de ultrassom veterinário PIEMEDICAL – Aquila, com probe de 18 cm de 

3,5MHz. As imagens foram mensuradas posteriormente utilizando-se o programa Echo Image 

Viewer 1.0 (Pie Medical Equipament B.V., 1996), utilizando uma casa decimal. Após 

imolibização dos animais no tronco de contenção, foi localizado, através de palpação, o local 

exato para realizar a coleta, e foram obtidas as imagens da área do músculo Longissimus 

(AOLUS) e das espessuras de gordura subcutânea no lombo (EGSUS) e na garupa (EGGUS). 

Para a obtenção da imagem da AOLUS e da EGSUS, o transdutor foi colocado 

perpendicularmente à coluna vertebral entre as 12
a
 e 13

a
 costelas, do lado esquerdo do animal, 

utilizando-se um acoplador acústico (standoff). Para a obtenção da imagem da EGGUS, o 

transdutor foi colocado na intersecção dos músculos Gluteus medius e Biceps femoris, 

localizados entre o ílio e o ísquio, sem a utilização do acoplador acústico. Foi utilizado óleo 

vegetal como acoplante, após a limpeza da área avaliada com escova de aço, retirando sujeiras 

que prejudicassem a coleta de imagens. Nessa ocasião, após jejum de 16 horas de água e 

alimento, os animais foram também pesados (PVj) e encaminhados para o abatedouro. 
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3.5. Características Avaliadas Após o Abate 

O abate foi realizado em abatedouro experimental, obedecendo aos procedimentos 

normais de frigoríficos sob inspeção federal. Após a separação das meias-carcaças, a gordura 

da cavidade abdominal (renal, pélvica e inguinal) foi coletada. O peso dessa gordura (GRPI), 

assim como sua porcentagem (GRPIp) calculada em relação ao peso da carcaça quente, foram 

considerados como indicativos do teor de gordura corporal. Leme et al. (2000), dizem que as 

gorduras renal, pélvica e inguinal, expressas em peso absoluto ou relativo, são o melhor 

indicador da deposição de gordura corporal. De acordo com esses autores, a espessura de 

gordura de cobertura da carcaça é, muitas vezes, prejudicada no momento da retirada do 

couro. Além disso, o excesso de gordura é retirado antes da pesagem da carcaça e, portanto, 

não é incluído na remuneração ao produtor. 

As meias carcaças foram pesadas (peso da carcaça quente, PCQ) e encaminhadas para 

câmara de resfriamento, com temperatura entre 0 e 2º C por 24 horas. O rendimento de 

carcaça (REND) foi calculado pela razão do PCQ sobre o PVj. Decorrido o resfriamento, as 

meias carcaças foram pesadas (peso da carcaça resfriada direita (PCRd) e esquerda (PCRe), 

cuja soma resultou no peso da carcaça resfriada, PCR). Porém, apenas a carcaça esquerda foi 

utilizada para obtenção de todas as pesagens utilizadas, e quando relacionada com o peso da 

carcaça resfriada total, os dados foram multiplicados por 2. 

A área do músculo Longissimus (AOL) e a espessura de gordura subcutânea no lombo 

(EGS) da carcaça foram medidas nos mesmos sítios anatômicos descritos anteriormente, 

utilizando-se grade plástica quadriculada (1 cm
2
) e paquímetro, respectivamente. 

Os cortes cárneos da carcaça resfriada esquerda e seus respectivos cortes primários 

foram considerados como porção comestível, em kg, e em porcentagem, calculada com base 

no peso da carcaça resfriada (PCC e PCCp), do traseiro especial (PCTRA e PCTRAp), do 

dianteiro (PCDI e PCDIp) e da ponta-de-agulha (PCPA e PCPAp). As porções comestíveis do 

dianteiro e da ponta de agulha foram consideradas para 116 animais, devido ao fato que 40 

animais abatidos em 2009 não possuíam o peso de alguns cortes secundários. A porção 

comestível da carcaça (PCC) foi calculada pela soma das porções comestíveis dos cortes 

primários: traseiro especial (PCTRA), dianteiro (PCDI) e ponta de agulha (PCPA) 

multiplicada por 2. A porção comestível dos cortes primários foi calculada pela soma da 

porção comestível de seus respectivos cortes secundários. Os cortes secundários (comerciais) 

obtidos no traseiro especial foram: contra-filé, filé-mignon, alcatra completa (maminha + 
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picanha + alcatra), patinho, coxão-mole, coxão-duro, lagarto, capa e aba, músculo, fralda; os 

do dianteiro foram: paleta, pescoço, acém, peito, cupim, músculo; e o da ponta-de-agulha foi: 

ponta-de-agulha desossada e aparada. A proporção dos cortes primários em relação à carcaça 

resfriada esquerda foi obtida (PropTRA, PropDI e PropPA). Os acrônimos estão descritos na 

Tabela 8. 

O teor de gordura na carcaça, em kg e em porcentagem, foi considerado como retalhos 

totais (ApTot)  todas as aparas provenientes da desossa das carcaças, com  padronização de 

cerca de 3 mm de gordura  nos cortes. Também foram estimados os teores de gordura dos 

cortes primários: aparas totais (ApTotT, ApTotD e ApTotPA). 

Após coletar todos os dados, foi calculado o peso vazio de 116 dos 156 animais, pois 

esses 40 animais do experimento de 2009 não tinham o peso de alguns cortes comerciais e 

algumas outras informações necessárias para o cálculo. O trato gastrointestinal (TGI) foi 

lavado e limpo, retirando todo o conteúdo de dentro. O peso vazio foi calculado somando os 

pesos do sangue, fígado, rins, GRPI, TGI vazio, outros órgãos, couro, cauda, patas, cabeça, 

todos os cortes secundários dos três cortes primários (traseiro especial, dianteiro e ponta de 

agulha), ossos e aparas totais. 
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Tabela 8. Descrição dos acrônimos 

Acrônimos Definição 

PVj Peso vivo em jejum, kg 

PCQ Peso da carcaça quente, kg 

PCRe Peso da carcaça resfriada esquerda, kg 

PCR Peso da carcaça resfriada, kg 

AOL Área do músculo Longissimus dorsi, cm
2
 

EGS Espessura de gordura subcutânea no lombo, mm 

AOLUS Área do músculo Longissimus dorsi por ultrassom, cm
2
 

EGSUS Espessura de gordura subcutânea no lombo por ultrassom, mm 

EGGUS Espessura de gordura subcutânea na garupa por ultrassom, mm 

REND Rendimento de carcaça (PCQ em relação ao PVj), % 

PCC Peso da porção comestível da carcaça, kg 

PCCp Porção comestível da carcaça em relação ao PCR, % 

PCTRA Peso da porção comestível do traseiro especial, kg 

PCTRAp Porção comestível do traseiro especial em relação ao PTRA, % 

PTRA Peso do corte primário traseiro especial, kg 

CONTRA Peso do corte secundário contra-filé, kg 

CONTRAp Contra-filé em relação ao PCR, % 

PropTRA Proporção do corte traseiro especial em relação ao PCRe, % 

PCDI Peso da porção comestível do dianteiro, kg 

PCDIp Porção comestível do dianteiro em relação ao PDI, % 

PDI Peso do corte primário dianteiro, kg 

PropDI Proporção do corte dianteiro em relação ao PCRe, % 

PCPA Peso da porção comestível da ponta de agulha, kg 

PCPAp Porção comestível da ponta de agulha em relação ao PPA, % 

PPA Peso do corte primário ponta de agulha, kg 

PropPA Proporção do corte ponta de agulha em relação ao PCRe, % 

GRPI Peso da gordura renal, pélvica e inguinal, kg 

GRPIp Gordura renal, pélvica e inguinal em relação ao PCQ, % 

ApTot Peso das aparas totais, kg 

ApTotp Aparas totais em relação ao PCR, % 

ApTotT Peso das aparas totais do traseiro especial, kg 

ApTotTp Aparas totais do traseiro especial em relação ao PCR, % 

ApTotD Peso das aparas totais do dianteiro, kg 

ApTotDp Aparas totais do dianteiro em relação ao PCR, % 

ApTotPA Peso das aparas totais da ponta de agulha, kg 

ApTotPAp Aparas totais da ponta de agulha em relação ao PCR, % 

 

 

3. Análise dos Resultados 

As análises estatísticas foram conduzidas usando o SAS (SAS Inst., Inc., Cary, NC). 

Foram estimadas correlações de Pearson entre as características, rendimento e a porção 

comestível da carcaça, com as medidas obtidas no animal vivo e na carcaça resfriada, e entre 

medidas do teor de gordura corporal (gordura da cavidade abdominal e aparas gordas e totais) 

com as medidas obtidas no animal vivo e na carcaça resfriada. 
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As equações de predição para rendimento de cortes ou teor de gordura na carcaça, a 

partir das medidas obtidas por ultrassonografia e das obtidas na carcaça, foram desenvolvidas 

pelo método de regressão passo a passo (stepwise). As variáveis independentes, obtidas por 

ultrassom, usadas no desenvolvimento da equação de predição foram: AOLUS, EGSUS e 

EGGUS, e também foi coletado o peso vivo em jejum. No caso das medidas obtidas na 

carcaça, as variáveis independentes foram: peso da carcaça quente, AOL e EGS. As equações 

foram selecionadas levando-se em conta o coeficiente de determinação do modelo (R
2
), o 

erro-padrão de predição (EPP), e a estatística Cp ( np
SQR

 2
ˆ 2

), em que SQR é a soma de 

quadrados de resíduo, 2̂ é a variância residual, p é o número de parâmetros do modelo, 

incluindo o intercepto, e n é o número de registros. De acordo com MacNeil (1983), o Cp 

relaciona o R
2
 e a variância residual, e é um critério de escolha de equações mais adequado 

que somente o R
2
, permitindo a identificação de subconjuntos ótimos quando valores de Cp se 

aproximam de p, com p mínimo (quanto menor o Cp, melhor a equação). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 4 são apresentadas as médias das porcentagens dos cortes secundários da 

carcaça e componentes do corpo (sangue, couro, vísceras, cabeça, patas, cauda, outros órgãos, 

gordura da cavidade abdominal, ossos, aparas) em relação ao peso vazio médio de 116 dos 

156 bovinos Nelore utilizados no presente trabalho. 

Os dados apresentados são referentes aos abates dos anos 2008, 2009, 2010 e 2011 que 

foram realizados em abatedouro experimental que permite a coleta de dados para a obtenção 

do peso vazio. Na ilustração são mostrados os locais dos cortes comerciais no animal e sua 

representação em relação ao peso vazio. O peso vazio médio (402,76 ± 55,42) dos animais 

representou 92,15% do peso vivo médio em jejum. 
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Figura 4. Representação em porcentagem dos cortes cárneos comerciais e componentes do corpo em relação ao 

peso vazio do animal. 

 

 

Através de regressão por stepwise, utilizando 116 animais, foi desenvolvida uma 

equação para predição do peso vazio com as variáveis PVj e PCQ, com R
2
 de 0,99 e Cp de 

3,00: 

PVz = 5,48476 + (0,54606 x PVj) + (0,59462 x PCQ) 

 

Razook et al. (2001) utilizaram equações para estimar a composição física da carcaça e 

do peso vazio de animais selecionados para peso. Esses autores citaram equações de Nardon 

et al. (1998b), que, por regressão linear, obtiveram equações para estimativa do peso vazio 

para diferentes raças bovinas, com R
2
 = 0,99 utilizando apenas peso vivo de abate. Utilizando 

15 animais da raça Santa Gertrudes, Henrique et al. (2003) encontraram a seguinte equação 

para estimativa do peso vazio a partir do peso da carcaça quente (PCQ), com R² = 0,99 e 

desvio-padrão dos valores estimados (Sy.x) = 6,28 kg: 

PVz = 0,6784 + (1,6093 x PCQ) 



35 
 

 

No presente trabalho também foi desenvolvida uma equação para predição do PCQ, 

utilizando a variável PVj e amostra de 156 animais, com R
2
 = 0,88 e Cp = 2,00: 

PCQ = - 4,70669 + (0,60619 x PVj) 

 

Silva et al. (2003a), avaliaram dados de 48 machos das raças Brangus e Nelore, e 

estimaram equações para PCQ através de regressão múltipla (SAS, 1990) obtendo resultados 

com maiores R
2
 = 0,93 e Cp = 3,00 comparados aos do presente trabalho, utilizando PVj, 

AOLUS e EGSUS como variáveis no modelo. 

Na Tabela 9 estão apresentadas as estatísticas simples das variáveis utilizadas nos 

modelos de predição. O peso vivo em jejum (média de 440,58 kg e CV de 12,99%) e o peso 

da carcaça quente (média de 262,37 kg e CV de 14,11%) encontrados no presente trabalho 

foram diferentes aos reportados por outros autores que utilizaram diferentes raças, 

alimentação, condições ambientais, terminação e idade dos animais. 

Observou-se essa diferença entre os valores mínimo e máximo encontrados para PCQ, 

devido à utilização dos diferentes rebanhos Nelore do CAPTA Bovinos de Corte nos 

experimentos, mostrando grande variabilidade de condição corporal, tamanho dos animais e 

grau de maturidade, e também devido às diferentes categorias de alimentação. O Centro 

possui experimento de seleção para crescimento em andamento desde 1976, e mantém um 

rebanho controle, que está sob esquema de seleção estabilizadora, com o objetivo de medir as 

mudanças genéticas e refletir as variações ambientais dentro de cada ano. Animais do rebanho 

controle e dos rebanhos selecionados foram utilizados nos experimentos de terminação, e por 

essa razão, foi observada maior variação dos valores mínimo e máximo de PVj e PCQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Tabela 9. Estatísticas simples das variáveis utilizadas nos modelos de predição 

Características N Média CV (%) Mín. Máx. 

PVj, kg  156 440,58 12,99 285,0 559,0 

PCQ, kg 156 262,37 14,11 167,6 355,4 

PCRe, kg 156 129,41 14,39 82,5 172,2 

PCR, kg 156 258,51 14,05 166,0 347,4 

AOL, cm
2
 156 75,97 12,79 49,0 103,0 

EGS, mm 156 3,99 37,34 1,30 9,70 

AOLUS, cm
2
 156 69,64 12,72 41,8 96,0 

EGSUS, mm 156 3,38 29,59 1,63 6,50 

EGGUS, mm 156 5,89 33,62 2,30 10,5 

Porção comestível da carcaça 

REND, % 156 59,54 4,82 52,38 66,80 

PCC, kg 116 173,56 13,48 110,18 225,55 

PCCp, % 116 66,27 3,12 60,67 73,47 

PCTRA, kg 156 44,49 13,51 26,35 60,34 

PCTRAp, % 156 73,42 5,58 59,41 84,31 

PTRA, kg 156 60,65 12,98 38,42 79,80 

CONTRA, kg 156 13,82 16,50 8,08 20,32 

CONTRAp, % 156 5,39 14,66 3,89 6,99 

PropTRA, % 156 46,72 3,68 42,66 51,07 

PCDI, kg 116 34,80 14,28 21,35 45,07 

PCDIp, % 116 65,45 4,64 58,27 72,57 

PDI, kg 156 52,97 14,37 32,62 69,95 

PropDI, % 156 40,73 3,81 37,63 48,63 

PCPA, kg 116 8,20 16,95 4,58 10,95 

PCPAp, % 116 46,26 12,17 25,87 59,60 

PPA, kg 156 17,73 14,89 10,07 23,52 

PropPA, % 156 13,69 10,74 10,63 20,41 

Teor de gordura corporal 

GRPI, kg 156 9,21 40,07 0,85 22,43 

GRPIp, % 156 3,49 36,39 0,34 7,49 

ApTot, kg 116 35,82 25,74 17,48 57,31 

ApTotp, % 116 13,50 15,70 8,09 19,76 

ApTotT, kg 116 14,81 26,60 6,40 23,62 

ApTotTp, % 116 5,59 17,71 3,02 8,82 

ApTotD, kg 116 14,73 32,11 5,71 28,25 

ApTotDp, % 116 5,54 23,65 2,26 9,74 

ApTotPA, kg 116 6,28 28,18 2,44 11,55 

ApTotPAp, % 116 2,38 21,85 1,06 3,82 

        Ver acrônimos na tabela 8. 

 

Em relação às medidas da carcaça, EGS e AOL, foram observadas médias e coeficientes 

de variação de 3,99 mm e 37,34%; 75,97 cm
2 

e 12,79%, respectivamente. Valores próximos 

de coeficientes de variação para essas características (EGS e AOL) foram relatados em outros 

trabalhos que também avaliaram crescimento e composição da carcaça de animais em período 

de terminação pré-abate. Williams et al. (1997) relataram valores de 33,06% para EGS 

ajustado e 11,22% para AOL. Realini et al. (2001) apresentaram valores de 31,48% (EGS 

ajustado) e 10,01% (AOL); Greiner et al. (2003b) encontraram valores de 41,58% (EGS) e 
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11,14% (AOL); Tait et al. (2005) mostraram valores de 37,74% (EGS) e 10,72% (AOL); 

Tarouco et al. (2007) valores de 36,19% (EGS) e 10,49% (AOL). Polizel Neto et al. (2009) 

encontraram valores menores de coeficiente de variação para EGS (14,61%) e valores 

próximos para AOL aos citados (10,66%). 

A medida na carcaça da área do Longissimus obtida por ultrassom apresentou valor 

semelhante de coeficiente de variação à mesma medida obtida na carcaça resfriada, 

diferentemente da medida da espessura de gordura subcutânea no Longissimus. 

A média da EGS foi maior que a EGSUS (3,99 vs 3,38 mm), e o coeficiente de 

correlação simples entre essas medidas foi de r = 0,63, P<0,0001 (ANEXO 4). O mesmo 

ocorreu com a média da medida da área do músculo Longissimus (AOL) que foi superior à 

média da medida obtida por ultrassom (75,97 vs 69,64 cm
2
, respectivamente), e o coeficiente 

de correlação simples entre elas foi de r = 0,65, P<0,0001 (ANEXO 4). Um resumo dos 

resultados de correlação simples entre medidas obtidas in vivo e na carcaça são mostrados na 

Tabela 3, cujas correlações médias ponderadas pelo número de observações foram iguais a 

0,73 e 0,82, respectivamente para AOL e EGS. Os valores estimados no presente trabalho 

foram menores que as médias dos resultados relatados na literatura, e pode ser decorrente da 

pouca experiência do técnico no primeiro abate, somada ao fato que os experimentos não 

foram delineados para esse fim, diferentemente dos outros experimentos relatados na 

literatura como os de Silva et al. (2002) e Tarouco et al. (2005). 

A média observada para a característica PCCp foi superior aos valores relatados na 

literatura. Em outros trabalhos foram relatadas médias e coeficientes de variação de 64,10% e 

5,15% (Williams et al., 1997); 61,40% e 4,07% (Realini et al., 2001); 64,2% e 6,54% (Greiner 

et al., 2003b); 50,05% e 4,44% (Tait et al., 2005). Esses valores são superiores aos 

encontrados nesse estudo, isso mostra a variação entre sexo, idade, raças, terminação dos 

animais (quantidade de gordura), e principalmente ao sistema utilizado de desossa da carcaça 

e dos cortes. Todos esses fatores influenciam diretamente na média da porção comestível da 

carcaça em relação ao peso da carcaça resfriada. Greiner et al. (2003b) relataram que houve 

uma grande variação na porcentagem da porção comestível (53,7 a 75,8%) devido à utilização 

de diferentes grupos genéticos no estudo.  

Tarouco et al. (2007), utilizando animais da raça Braford, apresentaram média da 

porcentagem da porção comestível do traseiro (PCTRAp) de 68,53% com coeficiente de 

variação de 2,44%, inferior ao presente estudo, cujos valores foram 73,42% e 5,58%, 

respectivamente, confirmando a variação citada anteriormente.   
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Os maiores valores de desvio padrão encontrados, em relação a medidas de espessura de 

gordura e área de olho de lombo, tanto na carcaça como no animal vivo, em comparação a 

outros trabalhos, provavelmente seja devido ao fato deste trabalho levar em consideração 

quatro anos de experimento, com objetivos distintos, e pelo fato que alguns animais dos 

experimentos 2008 e 2009 receberem quantidade de alimentos calculada para a mantença. 

 

4.1. Correlações simples entre as características de carcaça avaliadas e as medidas no 

animal vivo e na carcaça 

As correlações simples (Pearson) entre rendimento de carcaça, porção comestível da 

carcaça e medidas de gordura corporal, e as medidas peso vivo de abate, AOLUS, EGSUS, 

EGGUS, AOL, EGS obtidas por ultrassom e na carcaça resfriada, estão apresentadas na 

Tabela 10. 
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Tabela 10. Coeficientes de correlações simples (Pearson) entre medidas obtidas in vivo e na carcaça e características indicativas de rendimento de 

cortes cárneos e do teor de gordura corporal 

Características REND 

% 
PCC 

kg 
PCCp 

% 
GRPI 

kg 
GRPIp 

% 
ApTot 

kg 
ApTotp 

% 

PVj, kg 0,039 0,958** -0,393** 0,628** 0,332** 0,858** 0,520** 

AOLUS, cm
2
 0,259* 0,716** -0,161 0,387** 0,159 0,638** 0,396** 

EGSUS, mm -0,072 0,463** -0,299* 0,477** 0,403** 0,619** 0,570** 

EGGUS, mm -0,134 0,438** -0,285* 0,500** 0,436** 0,586** 0,533** 

PCQ, kg 0,382** 0,978** -0,360** 0,466** 0,121 0,851** 0,496** 

AOL, cm
2
 0,276** 0,607** 0,014 0,195 0,019 0,408** 0,138 

EGS, mm 0,129 0,328** -0,310** 0,283** 0,181 0,481** 0,464** 

**P<0,001; *P<0,01. 
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De maneira geral, foram observados melhores coeficientes de correlação para as 

medidas in vivo quando comparados aos obtidos na carcaça resfriada, com exceção do REND 

e da PCCp, em que os coeficientes de correlação estimados com as medidas na carcaça 

resfriada foram melhores. 

Correlações baixas e não significativas foram estimadas entre as medidas obtidas na 

carcaça e GRPIp, assim como entre as medidas obtidas in vivo e REND. Silva et al. (2003a) 

relataram resultados semelhantes para rendimento de carcaça. 

Diferentemente da AOLUS, AOL não apresentou coeficientes de correlação 

significativos com as características expressas em porcentagem (PCCp, GRPIp, ApTotp e 

ApGTp). As variáveis PVj e PCQ foram as que apresentaram maiores coeficientes de 

correlação com PCC, seguidas da AOLUS e AOL. Valores semelhantes foram relatados por 

Greiner et al. (2003b) e Tait et al. (2005). As medidas de espessura de gordura obtidas tanto 

na carcaça como por ultrassom apresentaram correlação significativa ao PCC, porém de 

menores valores quando comparados às correlações com AOLUS e AOL. A AOLUS 

apresentou maior relação com a PCC do que a AOL (r = 0,72 vs r = 0,61), resultado 

semelhante ao relatado por Tait et al. (2005) (r = 0,62 vs r = 0,51) e diferente de Williams et 

al. (1997) (r = 0,48 vs r = 0,51) e Greiner et al. (2003b) (r = 0,61 vs r = 0,68). 

As correlações das características expressas em porcentagem foram menores que com as 

características expressas em quilogramas. Alguns autores também relataram que medidas na 

carcaça e por ultrassom são melhores correlacionadas com características de rendimento de 

cortes em quilogramas que em porcentagem (HERRING et al., 1994a; WILLIAMS, et al., 

1997; REALINI et al., 2001; GREINER, et al., 2003b; TAROUCO, et al., 2007). Medidas de 

gordura subcutânea apresentam correlações maiores e significativas com PCCp do que 

medidas da área do Longissimus. Isto está de acordo com outros trabalhos (Greiner et al., 

2003b; Tait et al., 2005). A EGSUS apresentou maiores correlações com as características 

ApTotp e ApGTp do que a EGS. Concordando com os resultados de Williams et al. (1997) e 

Tait et al. (2005). Não foram observadas correlações significativas entre as medidas da 

AOLUS e AOL com PCCp. Resultado semelhante ao relatado por Williams et al. (1997) e 

diferente dos resultados de Greiner et al. (2003b) e Tait et al. (2005), que encontraram 

relações que variaram de 0,17 a 0,33. 

O PVj foi negativamente correlacionado com PCCp, ou seja, conforme o peso vivo 

aumenta a porcentagem da porção comestível da carcaça diminui. Segundo Tarouco et al. 

(2007), em animais com grau de acabamento elevado, a influência negativa do peso vivo 
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sobre a PCCp é maior, devido à maior porcentagem de gordura de recorte (aparas) nos cortes 

comerciais. No presente trabalho foi estimada correlação de -0,39 entre PVj e PCCp, mais 

baixa as relatadas nos trabalhos de Tait et al. (2005); Greiner et al. (2003b); Realini et al. 

(2001); e Williams et al. (1997), que apresentaram valores de -0,12; -0,26; -0,20; e -0,02, 

respectivamente. Isto está em desacordo com a afirmação de Tarouco et al. (2007), pois foram 

observadas médias menores de EGSUS e EGGUS no presente trabalho em comparação com 

os trabalhos citados, mostrando que os animais do experimento estavam com grau de 

acabamento menor. Em relação à área do músculo Longissimus, no presente estudo não foram 

observadas relações significativas com PCCp, diferentemente dos trabalhos citados acima. 

Tarouco et al. (2007) citando Wolcott et al. (2001) relatam que a AOLUS tem maior impacto 

na estimativa do PCCp de animais que não tenham depositado gordura suficiente, o que pode 

justificar essa diferença nos resultados. 

 

4.2. Modelos de equação de regressão por stepwise das características avaliadas 

utilizando medidas obtidas no animal vivo e na carcaça 

Foram determinadas equações de predição da porção comestível da carcaça e do teor de 

gordura corporal em função das medidas obtidas por ultrassom (Tabelas 11 e 13) e das 

mesmas medidas obtidas na carcaça resfriada (Tabelas 12 e 15). A ordem das equações foi de 

acordo com a ordem de entrada das variáveis no modelo. De maneira geral, a partir dos 

modelos, pode-se notar que as medidas avaliadas no animal in vivo foram bons preditores para 

as características analisadas. Quando as mesmas variáveis foram expressas em porcentagem, 

os modelos para predição foram piores, apresentando baixos valores de R
2
. 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Tabela 11. Equações de predição do rendimento de cortes cárneos e do teor de gordura 

corporal em função de medidas de carcaça obtidas por ultrassom no animal vivo 

Variáveis 

dependentes e 

equações 

   Coeficientes de regressão parcial 

R
2
 EPP Cp Intercepto AOLUS 

cm
2
 

EGSUS 

mm 
EGGUS 

mm 
PVj 

kg 

REND, %         

1 0,07 1,77 12,32 53,69 0,084 - - - 

2 0,13 1,72 3,88 53,80 0,114 - -0,379 - 

PCC, kg         

3 0,92 4,64 14,26 9,56 - - - 0,375 

4 0,93 4,95 5,06 2,38 0,297 - - 0,344 

5 0,93 4,96 3,88 1,04 0,332 -1,257 - 0,351 

PCCp, %         

6 0,15 1,31 5,84 72,21 - - - -0,014 

7 0,18 1,45 4,84 71,12 0,045   -0,018 

8 0,20 1,45 3,66 70,72 0,055 -0,369 - -0,016 

GRPI, kg         

9 0,39 1,80 25,44 -8,62 - - - 0,040 

10 0,46 1,70 6,67 -8,43 - - 0,546 0,033 

11 0,48 1,68 4,90 -8,61 - 0,550 0,395 0,031 

GRPIp, %         

12 0,19 0,29 12,53 1,83 - - 0,281 - 

13 0,22 0,34 8,77 1,41 - 0,275 0,195 - 

14 0,24 0,70 7,12 0,24 - 0,226 0,171 0,003 

15 0,26 0,77 5,00 0,94 -0,027 0,264 0,174 0,006 

ApTot, kg         

16 0,74 3,27 27,99 -22,11 - - - 0,133 

17 0,78 3,00 5,78 -21,20 - 2,271 - 0,113 

18 0,79 2,96 3,17 -20,73 - 1,599 0,600 0,109 

ApTotp, %         

19 0,32 0,56 17,13 9,51 - 1,199 - - 

20 0,40 1,14 5,43 5,81 - 0,867 - 0,011 

21 0,42 1,13 3,21 5,98 - 0,621 0,220 0,010 

  

Verificou-se que a porção comestível da carcaça, expressa em kg, foi melhor predita 

pelo modelo que incluiu PVj (P<0,001), AOLUS (P<0,001) e EGSUS (P<0,01), apresentando 

valores de R
2
 alto (0,93), Cp (3,88) e EPP (4,96).  

PCC = 1,04 + (0,332 x AOLUS) – (1,257 x EGSUS) + (0,351 x PVj) 

 

Greiner et al. (2003b) e Herring et al. (1994a) relataram que a espessura de cobertura do 

músculo Longissimus por ultrassom (EGSUS) entra nos modelos de equação para peso da 

porção comestível com sinal negativo, portanto, quanto menor a quantidade de gordura maior 

o PCC, como também mostrado na equação acima. 
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O modelo preditor de peso das aparas totais também apresentou bom coeficiente de 

determinação (R
2
 = 0,79), Cp (3,17) e EPP (2,96), e manteve como variáveis independentes 

PVj (P<0,001), EGGUS (P<0,05) e EGSUS (P<0,001).  

ApTot = - 20,73 + (1,599 x EGSUS) + (0,600 x EGGUS) + (0,109 x PVj) 

 

Williams et al. (1997) e Realini et al. (2001) sugeriram equações de predição para a 

mesma característica com valores menores de R
2
 (0,61 e 0,69, respectivamente), utilizando 

como variáveis independentes PVj, AOLUS, EGSUS e EGGUS. Nesse mesmo trabalho, 

Realini et al. (2001) utilizaram a medida da profundidade do músculo Gluteus medius 

(EGMUS) obtida por ultrassom, e encontraram equação com R
2
 = 0,75 para predição das 

aparas totais em quilogramas e R
2
 = 0,50 para a mesma característica expressa em 

porcentagem. No presente estudo, para a predição de aparas totais em porcentagem, foram 

encontrados modelos com coeficientes de determinação de 0,42 (Cp = 3,21). 

Para os modelos obtidos, a maior parte da variação da PCC foi explicada pelo PVj 

(92%). Considerando a alta correlação encontrada entre essas variáveis (0,958, Tabela 10), o 

resultado era esperado, e, de acordo com Herring et al. (1994a), existe relação direta entre o 

peso vivo e o tamanho e peso dos cortes cárneos. Entretanto, para que uma equação seja 

considerada um bom modelo preditor, deve-se levar em consideração, além do R
2
, o valor da 

estatística Cp. Na referida equação o valor de Cp encontrado foi 14,26, mostrando um viés 

muito alto. Com a inclusão das medidas AOLUS e EGSUS no mesmo modelo, houve melhora 

significativa na equação, explicando 93% da variação e com Cp = 3,88. Segundo Greiner et 

al. (2003b), a espessura de gordura subcutânea é uma medida importante na explicação do 

peso e porcentagem dos cortes cárneos. Tarouco et al. (2007), obtiveram valores menores de 

R
2
 (0,78) e Cp (4,00) em equação utilizando as mesmas variáveis, e citou Crouse et al. (1975), 

que concluíram existir relação entre área do Longissimus e quantidade de carne na carcaça, e 

que a medida da área do músculo pode explicar essa variação da carcaça. 

Williams et al. (1997) apresentaram equações para rendimento de cortes em 

quilogramas e porcentagem, com R
2
 = 0,87 e 0,32, respectivamente, e mesmo Cp = 6,00, 

utilizando no modelo as variáveis PVj, AOLUS, EGSUS, EGGUS e a profundidade do 

músculo Biceps femoris. Os autores concluíram que a variável EGGUS teve importância 

significativa para os modelos de predição, pois melhorou o R
2
 das equações de PCC, e 

explicou 13 a 14% da variação em PCCp. Esse resultado foi diferente do presente trabalho, 
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onde a variável EGGUS não entrou em nenhum desses modelos. Essa diferença pode ser 

explicada pela grande variação da composição da carcaça, média da EGSUS (3,38 vs 11,9 

mm) e média da EGGUS (5,89 vs 15,4 mm) destes animais estudados (Bos indicus vs Bos 

taurus). 

A característica PCCp apresentou modelos de equação com R
2
 baixos (0,20), Cp = 3,66 

e EPP = 1,45. Valores semelhantes ao coeficiente de determinação foram encontrados nas 

equações de Williams et al. (1997) R
2
 = 0,18; Silva et al. (2003a) R

2
 = 0,19; e Tarouco et al. 

(2007) R
2
 = 0,18. E inferiores aos encontrados por Realini et al. (2000) R

2
 = 0,37; Greiner et 

al. (2003b) R
2
 = 0,57; e Tait et al. (2005) R

2
 = 0,44. Em todas as equações foram incluídas as 

variáveis PVj, AOLUS e EGSUS. Segundo Tarouco et al. (2007) essa diferença nos valores 

de R
2
 está relacionada a variações que influenciam o grau de terminação dos animais (e 

consequentemente as aparas de gordura), ao tamanho da amostra e à maior variabilidade na 

composição da carcaça. Quando isso acontece, o erro-padrão de predição é o melhor critério a 

ser avaliado, pois ele relaciona o coeficiente de correlação, considerando a amplitude da 

variável dependente na explicação. Os autores concluem que apesar do valor do R
2
 ser baixo, 

o valor do erro-padrão de predição (EPP) foi baixo (< 2%) para o modelo de predição dentro 

de um mesmo grupo contemporâneo, e isso também foi observado no presente trabalho. 

Herring et al. (1994a) relataram que tanto a área do músculo Longissimus obtida por 

ultrassom quanto na carcaça não melhoraram significativamente a predição das equações para 

peso ou porcentagem de cortes cárneos. 

Porém não é aconselhável utilizar apenas a variável peso vivo em jejum para predizer a 

porcentagem da porção comestível da carcaça (PCCp), devido à uma variação na composição 

da carcaça existente entre os animais. Por exemplo, tomando três animais do presente trabalho 

com mesmo peso (PVj = 401 kg) e mesma alimentação ad libitum, ao analisar a área do 

Longissimus de cada animal, percebe-se uma diferença nos valores (93, 71 e 79 cm
2
, 

respectivamente). 

Os modelos preditores obtidos com as medidas na carcaça apresentaram valores 

superiores de coeficiente de determinação para REND, PCC e PCCp que os mesmos modelos 

que utilizaram como variáveis independentes as medidas obtidas por ultrassom, mas 

apresentaram valores inferiores para características de teor de gordura (Tabela 12). As 

equações consideradas foram para predizer o PCC (R
2
 = 0,96 e Cp = 4,00) e as ApTot (R

2
 = 

0,76 e Cp = 4,00). Greiner et al. (2003b) e Realini et al. (2001) relataram o valor de R
2
 = 0,87, 

utilizando na equação as variáveis AOL, EGS, PCQ e GRPI. No presente trabalho foi 
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utilizado AOL, EGS e PCQ.  Melhores equações foram encontradas por Realini et al. (2001) 

para aparas totais em kg e porcentagem, com R
2
 = 0,82 e 0,50, respectivamente. No presente 

estudo foram encontradas equações com valores inferiores de R
2
 = 0,76 e 0,37, 

respectivamente.  

Para os modelos obtidos, a maior parte da variação da PCC foi explicada pelo PCQ 

(96%). Considerando a alta correlação encontrada entre essas variáveis (0,978, Tabela 10), o 

resultado era esperado. Resultados inferiores foram encontrados por Williams et al. (1997) R
2
 

= 0,84; Realini et al. (2001) R
2
 = 0,87; Greiner et al. (2003b) R

2
 = 0,87 e Tarouco et al. (2007) 

R
2
 = 0,89. Essa diferença no valor do coeficiente de determinação em comparação aos 

modelos utilizando medidas no animal vivo é, em grande parte, devido à captura da variação 

do PCC pelo PCQ (96%) vs PVj (92%). 

 Para a PCCp, a equação com medidas obtidas na carcaça apresentou melhores valores, 

que equação utilizando medidas in vivo, com R
2
 = 0,24; EPP = 1,40; e Cp = 4,00, utilizando 

as variáveis PCQ, AOL e EGS. Outros autores encontraram valores superiores de coeficiente 

de determinação que variaram de 0,31 a 0,68 utilizando as mesmas variáveis e GRPI 

(WILLIAMS et al., 1997; REALINI et al., 2001; GREINER et al., 2003b; e TAIT et al., 

2005). Como dito anteriormente, essa variação nos resultados pode ser devido às diferenças 

dos animais utilizados, e o grau de terminação no momento do abate. 
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Tabela 12. Equações de predição do rendimento de cortes cárneos e do teor de gordura 

corporal em função de medidas obtidas na carcaça resfriada 

Variáveis 

dependente

s e equações 

   Coeficientes de regressão parcial 

R
2
 EPP Cp Intercepto AOL 

cm
2
 

EGS 

mm 
PCQ 

kg 

REND, %        

1 0,15 1,53 1,40 51,77 - - 0,030 

PCC, kg        

2 0,96 3,20 18,49 14,72 - - 0,596 

3 0,96 3,56 6,86 8,03 0,185 - 0,568 

4 0,96 3,50 4,00 8,34 0,188 -0,733 0,577 

PCCp, %        

5 0,13 1,27 15,72 71,42 - - -0,019 

6 0,20 1,43 7,63 69,12 0,064 - -0,029 

7 0,24 1,40 4,00 69,25 0,065 -0,316 -0,025 

GRPI, kg        

8 0,22 1,88 4,60 -2,99 - - 0,046 

9 0,24 1,87 2,84 -3,18 - 0,360 0,042 

GRPIp, %        

10 0,03 0,29 1,25 2,87 - 0,155 - 

ApTot, kg        

11 0,72 3,18 18,71 -18,64 - - 0,204 

12 0,76 3,02 5,93 -19,34 - 1,271 0,187 

13 0,76 3,48 4,00 -15,77 -0,099 1,286 0,202 

ApTotp, %        

14 0,25 1,21 21,61 6,23 - - 0,027 

15 0,34 1,14 7,60 5,96 - 0,496 0,021 

16 0,37 1,30 4,00 7,55 -0,044 0,502 0,027 

 

Para as variáveis: peso, porção comestível e aparas gordas dos cortes primários da 

carcaça foram apresentadas somente as equações de regressão finais obtidas pelo método 

stepwise. Os modelos preditores das referidas características utilizando como variáveis 

independentes as medidas de ultrassom para predição do rendimento de cortes estão 

apresentados na Tabela 13. 
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Tabela 13. Equações finais de predição do rendimento de cortes cárneos em função de 

medidas de carcaça obtidas por ultrassom no animal vivo 

Variáveis 

dependentes e 

equações 

   Coeficientes de regressão parcial 

R
2
 EPP Cp Intercepto AOLUS 

cm
2
 

EGSUS 

mm 
EGGUS 

mm 
PVj 

kg 

PCTRA, kg         

1 0,87 1,50 3,13 -0,01 0,057 -0,348 - 0,095 

PCTRAp, %         

2 0,08 1,00 1,21 70,01 - - 0,578 - 

PTRA, kg         

3 0,88 1,89 5,00 1,32 0,133 -0,553 -0,493 0,124 

CONTRA, kg         

4 0,46 1,17 1,19 1,25 0,034 - - 0,023 

CONTRAp, %         

5 0,02 0,49 -0,58 6,24 - - - -0,002 

PropTRA, %         

6 0,31 0,89 3,19 52,13 - - -0,354 -0,008 

PCDI, kg         

7 0,86 1,46 3,47 -0,25 0,057 -0,389 - 0,074 

PCDIp, %         

8 0,04 0,86 6,13 67,32 - - -0,326 - 

PDI, kg         

9 0,89 1,78 3,71 -3,86 0,072 -0,447 - 0,121 

PCPA, kg         

10 0,53 0,74 2,73 0,24 0,030 - - 0,013 

PCPAp, %         

11 0,07 1,76 4,86 41,23 - 1,509 - - 

PPA, kg         

12 0,56 1,10 1,90 2,74 - - -0,208 0,037 

 

Os melhores modelos encontrados foram aqueles para predição do peso dos cortes 

primários. Os modelos para predição das porções comestíveis dos cortes primários da carcaça 

expressas em quilogramas apresentaram bons resultados com R
2
 de moderado a alto, de 0,87 

para PCTRA, 0,86 para PCDI e 0,53 para PCPA. Quando as mesmas variáveis foram 

expressas em porcentagem, as equações obtidas não foram satisfatórias, apresentando baixos 

coeficientes de determinação. A equação obtida para PCTRA, parte da carcaça de maior valor 

comercial, com R
2
 = 0,87, Cp = 3,13 e EPP = 1,50, utilizando como variáveis independentes 

PVj, AOLUS e EGSUS, é apresentada na Tabela 13. 

Tarouco et al. (2007) obtiveram valores de R
2
 = 0,78, Cp = 4,00 e EPP = 1,29, 

utilizando as mesmas variáveis para predizer a porção comestível do traseiro. Entretanto, 

quando a porção comestível do traseiro foi expressa em porcentagem, os referidos autores 
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encontraram melhor equação (R
2
 = 0,18, Cp = 4,00, EPP = 1,54) que a encontrada no presente 

estudo (R
2
 = 0,08, Cp = 1,21, EPP = 1,00), sendo ambas as equações não consideradas como 

boas preditoras. Mais uma vez essa diferença se deve as diferenças existentes entre os animais 

estudados, principalmente em relação ao grau de acabamento. 

Tarouco et al. (2007) reportaram correlação positiva entre EGSUS e PCTRA, e 

concluíram que o resultado foi em razão do baixo grau de acabamento das carcaças (média de 

3,94 mm), sugerindo que a maioria da gordura estava presente no peso dos cortes. No 

presente trabalho foi encontrada correlação negativa entre EGSUS e PCTRA, e comparando 

com o trabalho citado, a média da EGSUS foi inferior (3,38 mm). Isso pode ser explicado pela 

grande diferença entre os sistemas de desossa utilizados. 

Equações de predição do corte secundário (contra filé) também foram calculadas, no 

sentido de encontrar relações com as medidas obtidas no animal vivo. Em relação à predição 

do CONTRA em quilogramas, o coeficiente de determinação foi moderado (R
2
 = 0,46), 

enquanto em porcentagem foi muito baixo (R
2
 = 0,02). Com esses resultados não é indicado o 

uso de medidas in vivo para predição do corte cárneo contra filé. Isso também se aplica às 

proporções do corte primário em relação ao PCRe, para as quais não foi possível obter uma 

equação de predição, com exceção da proporção do corte primário do traseiro. 

Apesar do menor valor comercial do corte primário dianteiro, vale salientar que o 

modelo de predição da porção comestível do dianteiro obteve bons resultados com equações 

com valores de R
2
 = 0,86, Cp = 3,47 e EPP = 1,46, incluindo as variáveis AOLUS, EGSUS e 

PVj. O objetivo em predizer as porções comestíveis do dianteiro e da ponta de agulha, além 

de conhecimento, vai de encontro ao fato que essas carnes são indispensáveis para a nova 

demanda por alimentos, já que os brasileiros que estão aumentando sua renda, ou seja, 

passando das classes D e E para a classe C, são os principais responsáveis pelo aumento no 

consumo de carne, principalmente a carne bovina. E os principais produtos para atender a essa 

demanda são as “carnes de segunda”, ou seja, carnes do dianteiro e da ponta de agulha. A 

maior parte da variação nos PCTRA e PCDI foram explicadas pelo PVj (85%, dados não 

mostrados). Considerando a alta correlação encontrada entre essas variáveis (0,93 e 0,92 para 

PCTRA e PCDI, respectivamente), o resultado era esperado (ANEXOS 1 e 2). 

Os modelos preditores do teor de gordura utilizando como variáveis independentes as 

medidas de ultrassom estão na Tabela 14. Em relação ao teor de gordura corporal, as equações 

apresentaram coeficientes de determinação de moderados a baixos. É observado que a medida 

AOLUS não entrou em nenhum dos modelos, mostrando que a área do músculo não possui 
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relação com predição de teor de gordura corporal, tanto em quilogramas como em 

porcentagem.  

 

Tabela 14. Equações finais de predição do teor de gordura corporal em função de medidas de 

carcaça obtidas por ultrassom no animal vivo 

Variáveis 

dependentes e 

equações 

   Coeficientes de regressão parcial 

R
2
 EPP Cp Intercepto AOLUS 

cm
2
 

EGSUS 

mm 
EGGUS 

mm 
PVj 

kg 

ApTotT, kg         

1 0,69 1,54 2,50 -8,48 - - 0,276 0,050 

ApTotTp, %         

2 0,25 0,60 2,26 2,33 - 0,200 - 0,006 

ApTotD, kg         

3 0,62 2,05 3,00 -10,32 - 0,696 0,406 0,047 

ApTotDp, %         

4 0,28 0,78 3,41 1,91 - 0,275 0,147 0,004 

ApTotPA, kg         

5 0,52 0,86 1,08 -1,95 - 0,605 - 0,014 

ApTotPAp, %         

6 0,19 0,15 -0,87 1,64 - 0,222 - - 

 

Os modelos preditores que utilizaram como variáveis independentes as medidas obtidas 

na carcaça resfriada para predição do rendimento de cortes estão apresentados na Tabela 15. 

Como podem ser observadas, as melhores equações encontradas quando as 

características medidas na carcaça resfriada foram utilizadas como variáveis independentes 

foram também àquelas obtidas com as variáveis expressas em quilogramas. As características 

em porcentagem apresentaram valores de R
2
 muito baixos, sendo que para PCTRAp e PCPAp 

não foi possível estimar equações de predição. Tarouco et al. (2007), utilizando as variáveis 

EGS, AOL e PCQ para a predição da PCTRA, apresentaram equação com melhor R
2
 = 0,89 e 

pior Cp = 8,06, quando comparada a R
2
 = 0,78 e Cp = 4,00 obtidos nesse estudo, para o 

modelo que levou em consideração AOL e PCQ como variáveis independentes. Quando o 

modelo preditor foi determinado com a característica expressa em porcentagem (PCTRAp), o 

trabalho citado mostrou equação com R
2
 = 0,66 e Cp = 4,28, utilizando as variáveis 

mencionadas acima e covariáveis (% de osso e % de aparas totais). Nesse estudo não foi 

possível estimar equação para predizer PCTRAp. A justificativa para esse resultado foi que as 

covariáveis utilizadas pelos autores citados explicaram 57% da variação da PCTRAp. Isso 
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mostra a inviabilidade do uso de medidas de carcaça para predição da porcentagem da porção 

comestível do traseiro, devido ao fato de que medidas mais usadas, como AOL, EGS, PCQ, 

explicam muito pouco a variação da PCTRAp.  

Em comparação às equações utilizando medidas no animal vivo, as equações com 

medidas de carcaça apresentaram valores próximos de R
2
, mostrando que o uso de medidas de 

ultrassom e PVj são válidas e podem ser usadas para predizer os cortes primários da carcaça. 

Em relação ao CONTRA e as proporções do corte primário em relação ao PCRe, os 

resultados foram semelhantes aos apresentados acima. 

 

Tabela 15. Equações finais de predição do rendimento de cortes cárneos em função de 

medidas obtidas na carcaça resfriada  

Variáveis 

dependentes e 

equações 

   Coeficientes de regressão parcial 

R
2
 EPP Cp Intercepto AOL 

cm
2
 

EGS 

mm 
PCQ 

kg 

PCTRA, kg        

1 0,78 1,96 4,00 4,47 0,064 - 0,134 

PTRA, kg        

2 0,94 1,40 4,00 4,84 0,054 -0,240 0,201 

CONTRA, kg        

3 0,31 1,32 3,08 3,29 0,052 - 0,025 

CONTRAp, %        

4 0,17 0,50 3,19 6,56 0,021 - -0,011 

PropTRA, %        

5 0,23 1,05 4,00 50,43 0,037 -0,211 -0,022 

PCDI, kg        

6 0,89 1,29 2,20 1,14 0,035 - 0,116 

PCDIp, %        

7 0,04 0,88 5,78 67,23 - - -0,432 

PDI, kg        

8 0,93 1,20 0,34 1,03 - - 0,198 

PCPA, kg        

9 0,55 0,61 2,41 1,18 - -0,115 0,028 

PPA, kg        

10 0,57 0,99 0,17 3,54 - - 0,054 

 

Os modelos preditores que utilizaram como variáveis independentes as medidas obtidas 

na carcaça resfriada para predição do teor de gordura corporal estão na Tabela 16. 

Como na Tabela 14, é possível observar que a medida AOL entrou apenas em um 

modelo de predição. Isso confirma que a medida do músculo Longissimus não possui relação 
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com predição do teor de gordura. Os valores encontrados também foram semelhantes aos 

mostrados na Tabela 14, com valores do coeficiente de determinação do modelo variando de 

moderados a baixos. Isso confirma a validade do uso da técnica de ultrassonografia para 

estimar teor de gordura corporal. 

 

Tabela 16. Equações finais de predição do teor de gordura corporal em função de medidas 

obtidas na carcaça resfriada 

Variáveis 

dependentes e 

equações 

   Coeficientes de regressão parcial 

R
2
 EPP Cp Intercepto AOL 

cm
2
 

EGS 

mm 
PCQ 

kg 

ApTotT, kg        

1 0,64 1,55 3,42 -7,07 - 0,413 0,076 

ApTotTp, %        

2 0,21 0,58 4,04 2,68 - 0,150 0,009 

ApTotD, kg        

3 0,58 2,01 4,68 -10,14 - 0,578 0,084 

ApTotDp, %        

4 0,24 0,88 4,00 2,61 -0,024 0,244 0,014 

ApTotPA, kg        

5 0,49 0,83 2,89 -2,13 - 0,280 0,027 

ApTotPAp, %        

6 0,10 0,14 2,72 1,88 - 0,121 - 
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6. CONCLUSÕES 

A inclusão de medidas de carcaça obtidas por ultrassom em modelos preditores de 

rendimento de cortes cárneos resulta em equações semelhantes à utilização de medidas na 

carcaça, e em relação ao teor de gordura corporal resulta em melhores equações que a 

inclusão das mesmas medidas obtidas diretamente na carcaça resfriada. 

A variável peso vivo antes do abate explica a maior parte da variação nos modelos 

preditores do peso de cortes cárneos, sendo que a inclusão das medidas obtidas por ultrassom 

faz com que as predições sejam mais precisas. 

Os modelos preditores de rendimento de cortes cárneos e teor de gordura corporal na 

unidade quilogramas são melhores que os modelos preditores das mesmas variáveis expressas 

em porcentagem. 
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ANEXO 1                                                                                                                                                                                                                         

 

Coeficientes de correlações simples (Pearson) entre medidas obtidas no animal vivo e na carcaça e características indicativas de rendimento de 

cortes cárneos e teor de gordura do corte primário dianteiro 

***P<0,001; **P<0,01; *P<0,05; 

#
P<0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características PDI PCDI PCDIp PropDI ApTotD ApTotDp ApGorD ApGorDp 

Medidas no animal vivo 

PVj, kg 0,940*** 0,923*** -0,193* -0,014 0,747*** 0,410*** 0,729*** 0,410*** 

AOLUS, cm
2
 0,649*** 0,675*** -0,004 -0,125 0,550*** 0,299** 0,552*** 0,317*** 

EGSUS, mm 0,350*** 0,424*** -0,194* -0,075 0,560*** 0,459*** 0,545*** 0,448*** 

EGGUS, mm 0,350*** 0,407*** -0,212* -0,039 0,553*** 0,458*** 0,544*** 0,453*** 

Medidas na carcaça 

PCQ, kg 0,962*** 0,940*** -0,184* -0,076 0,748*** 0,404*** 0,731*** 0,406*** 

AOL, cm
2
 0,512*** 0,580*** 0,043 -0,053 0,344*** 0,102 0,347*** 0,122 

EGS, mm 0,308*** 0,338*** -0,196* -0,056 0,424*** 0,370*** 0,415*** 0,365*** 
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ANEXO 2 

 

 

Coeficientes de correlações simples (Pearson) entre medidas obtidas no animal vivo e na carcaça e características indicativas de rendimento de 

cortes cárneos e teor de gordura do corte primário ponta de agulha 

***P<0,001; **P<0,01; *P<0,05; 
#
P<0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características PPA PCPA PCPAp PropPA ApTotPA ApTotPAp ApGorPA ApGorPAp 

Medidas no animal vivo 

PVj, kg 0,734*** 0,712*** 0,079 -0,249** 0,654*** 0,206* 0,622*** 0,242** 

AOLUS, cm
2
 0,499*** 0,593*** 0,227* -0,228** 0,506*** 0,194* 0,486*** 0,226* 

EGSUS, mm 0,234** 0,431*** 0,270** -0,176* 0,587*** 0,431*** 0,552*** 0,420*** 

EGGUS, mm 0,172* 0,343*** 0,245** -0,254** 0,462*** 0,303*** 0,420*** 0,281** 

Medidas na carcaça 

PCQ, kg 0,758*** 0,736*** 0,083 -0,262*** 0,672*** 0,217* 0,640*** 0,253** 

AOL, cm
2
 0,380*** 0,379*** 0,005 -0,177* 0,330*** 0,043 0,315*** 0,077 

EGS, mm 0,254** 0,175
#
 -0,033 -0,074 0,438*** 0,322*** 0,406*** 0,304*** 
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ANEXO 3                                                                                                                                                                                                    

 

 

Coeficientes de correlações simples (Pearson) entre medidas obtidas no animal vivo e na carcaça e características indicativas de rendimento de 

cortes cárneos e teor de gordura do corte primário traseiro 

Características PTRA PCTRA PCTRAp PropTRA Contra Contrap ApTotT ApTotTp ApGorT ApGorTp 

Medidas no animal vivo 

PVj, kg 0,923*** 0,932*** 0,115 -0,418*** 0,667*** -0,140
#
 0,819*** 0,463*** 0,715*** 0,348*** 

AOLUS, cm
2
 0,663*** 0,644*** 0,022 -0,303*** 0,509*** -0,083 0,606*** 0,351*** 0,504*** 0,234* 

EGSUS, mm 0,287*** 0,347*** 0,198* -0,429*** 0,274*** -0,023 0,513*** 0,386*** 0,479*** 0,333*** 

EGGUS, mm 0,258** 0,356*** 0,278*** -0,510*** 0,265*** -0,011 0,501*** 0,376*** 0,430*** 0,282** 

Medidas na carcaça 

PCQ, kg 0,965*** 0,880*** -0,112 -0,417*** 0,523*** -0,355*** 0,792*** 0,413*** 0,684*** 0,301*** 

AOL, cm
2
 0,553*** 0,536*** 0,030 -0,074 0,436*** -0,002 0,394*** 0,138 0,324*** 0,076 

EGS, mm 0,280*** 0,243** -0,063 -0,291*** 0,115 -0,183* 0,419*** 0,334*** 0,409*** 0,312*** 

***P<0,001; **P<0,01; *P<0,05; 
#
P<0,10 
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ANEXO 4                                                                                                                                                                                                    

 

 

Coeficientes de correlação simples (Pearson) entre medidas obtidas no animal vivo e na carcaça 

 

 

 

 

 

 
 

 

***P<0,001; **P<0,01; *P<0,05. 

 

 

Características PVj PCQ AOLUS EGSUS EGGUS AOL EGS 

PVj, kg - 0,938*** 0,647*** 0,411*** 0,410*** 0,463*** 0,307*** 

PCQ, kg  - 0,687*** 0,358*** 0,336*** 0,525*** 0,329*** 

AOLUS, cm
2
   - 0,409*** 0,360*** 0,649*** 0,281*** 

EGSUS, mm    - 0,621*** 0,183* 0,630*** 

EGGUS, mm     - 0,105 0,363*** 

AOL, cm
2
      - 0,212** 

EGS, mm       - 


