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RESUMO 

No presente trabalho foi avaliada a técnica de ultra-sonografia em tempo real 

como ferramenta para predição da área de olho-de-lombo (AOL) e espessura da camada 

de gordura subcutânea (ECG) a partir de imagens tomadas em animais vivos. Foram 

utilizados 115 bovinos jovens (30 ½ Angus x Nelore; 30 ½ Canchim x Nelore; 30 ½ 

Simental x Nelore e 25 Nelores), peso inicial médio de 329 kg, de dois tamanhos à 

maturidade (pequeno e grande) no sistema de produção do novilho superprecoce. As 

medidas de ultra-sonografia foram realizadas a cada 28 dias totalizando quatro medições 

até o final do confinamento. Os resultados obtidos demonstraram que a precisão da 

predição aumentou em função da proximidade com a data do abate, sendo máxima na 

quarta medida (R2 de 0,68 para AOL e 0,82 para ECG com as mesmas medidas na 

carcaça). O efeito de grupo genético e as medidas ultra-sonográficas foram significativos 

(P<0,05) para ECG, enquanto que na carcaça ambas medidas foram significativas. A 

AOL da ultra-sonografia por 100 kilogramas (kg) de peso vivo (AOL4PKG) foi 

significativamente (P<0,05) influenciada pelo grupo genético, mas não pelo tamanho 

corporal. Em relação à AOL da carcaça por 100 kg de carcaça (AOLPCAR), todos os 

grupos genéticos alcançaram o valor ideal apontado pela literatura como indicativo de 

bom rendimento de cortes cárneos. Não foi observada diferença significativa (P<0,05) 



 
 

na composição entre os dois grupos de tamanho corporal provavelmente devido à 

pequena variação existente entre eles. Os mestiços Simental apresentaram a maior 

porcentagem de músculo na carcaça, e os animais Nelore o menor valor (P<0,05). Os 

animais Nelore, mestiços Canchim e Angus tenderam a acumular maior porcentagem de 

gordura na carcaça quando comparados aos mestiços Simental (P<0,05). A AOL por 

ultra-sonografia apresentou correlações positivas com a quantidade de músculo (0,49), 

de cortes cárneos (0,42) e porcentagem de tecido muscular estimada da carcaça (0,30). A 

ECG por ultra-som foi positivamente correlacionada com a porcentagem (0,49) e a 

quantidade de tecido adiposo estimada na carcaça (0,52), e negativamente 

correlacionada com a porcentagem de traseiro (-0,49). O rendimento de cortes cárneos 

só apresentou correlações significativas com a medida de AOLPCAR (0,26), o peso vivo 

dos animais (-0,45) e o peso da carcaça quente (-0,44). As medidas ultra-sonográficas 

nos animais vivos não mostraram alta precisão na predição da AOL na carcaça. Em geral 

os coeficientes de determinação das equações regressão para predição das características 

da composição da carcaça pelas medidas ultra-sonográficas são similares ou superiores 

àqueles obtidos nas equações que utilizaram as mesmas medidas após o abate. Este fato 

indica que o erro na predição da AOL não necessariamente se deve a uma falha na 

técnica de ultra-sonografia, mas também pode ser causada por diferenças naturais entre 

as medidas tomadas na carcaça e no animal vivo.  
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SUMMARY 

In the present study real time ultrasonography was used to predict the ribeye area 

(AOL) and the subcutaneous fat thickness (ECG) in live animals.  A total of 115 

yearling steers from four genetic groups (30 ½ Angus x Nelore; 30 ½ Canchim x Nelore; 

30 ½  Simental x Nelore e 25 Nelores), with 329 kg initial average weight, and two 

different finishing frame sizes (small and large) were used.  Animals were kept in a 

feedlot during the whole study.  Four ultrasonographic measurements were taken every 

28 days until slaughter. AOL and ECG were measured in the carcasses and compared to 

the measurements made in the live animals. Predictive accuracy of the ultrasonographic 

measurements increased as the animals approached slaughter date, reaching the 

maximum value at the last one (R2 = 0.68 and 0.82 for AOL and ECG, respectively). 

Genetic group influenced (P<0.05) AOL and ECG measurements in the carcass but only 

the ECG was significant with the ultrasound (P<0.05). AOL ultrasonographic 

measurements showed a significant difference (P<0.05) among the genetic groups when 

body weight (per 100 Kg of carcass) was taken into account (AOL4PKG).  AOL per 100 

kg of carcass (AOLPCAR) for all genetic groups showed higher values than those 

suggested by the literature. Frame size did not influence AOL or ECG probably due to 

the small, but distinctive differences between the two groups. The Simental crossed



 
 

animals had higher (P<0.05) carcass muscle percentage, and the Nelore steers had the 

lowest. The Nelore, Canchim and Angus crossed animals showed higher carcass fat 

tissue percentage (P<0.05) as compared to the Simental crosses. The ultrasound AOL 

showed a positive correlation (0.49) with muscle weight, carcass cutability (0.42) and 

muscle carcass percentage (0.30). The ultrasound ECG was positively correlated with fat 

tissue percentage (0.49) and carcass total fat tissue amount (0.52) and negatively 

correlated with the hind cut yield (-0.49). Carcass meat yield was correlated only with 

AOLPCAR (0,26), live weight (-0.45) and hot carcass weight (0.44). The ultrasound 

AOL had a low prediction accuracy for the carcass AOL. Overall, the accuracy of the 

carcass composition’s predictive equations by ultrasound were similar or greater than the 

one obtained by direct carcass measurements. This suggests that the difference in AOL 

measurements by ultrasonography and in the carcass does not necessarily mean a faulty 

ultrasonographic measurement for differences can be expected when measurements are 

made in the carcass or in the live animal. 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a produção de carcaças de peso adequado e com quantidade mínima 

de gordura subcutânea, de forma a garantir a qualidade da carne durante o processo de 

resfriamento, é um dos principais pontos de interesse para os produtores de bovinos. 

Apesar do Brasil possuir o maior rebanho bovino comercial do mundo (163,5 milhões de 

cabeças – FAO, 2001), há ainda diversos obstáculos a serem vencidos no setor de 

produção e principalmente quanto à qualidade de carne, demonstradas por baixos índices 

zootécnicos, tais como taxa de desfrute médio do rebanho da ordem de 22% (FNP, 

2001). A determinação do ponto ideal de abate dos animais de diferentes grupos 

genéticos em cada um dos diversos sistemas de produção disponíveis, seja este pasto, 

semi-confinamento ou confinamento, torna-se ferramenta importante para determinar a 

qualidade do produto. Joandet & Cartwright (1975), já indicavam que as perdas 

econômicas provenientes do abate de animais fora do peso ideal poderiam eqüivaler à 

quedas decorrentes da ordem de 10% na taxa de fertilidade. Outros pontos de interesse 

diretos para o produtor de bovinos são a avaliação de sistemas de produção e 

comparação de diferentes sistemas nutricionais.  

Em quase todos estes estudos, o conhecimento da condição corporal dos animais 

(deposição de gordura subcutânea e de marmoreio) e do desenvolvimento muscular, ou 

da composição corporal, na forma de porcentagem dos constituintes da carcaça 

(músculo, osso e gordura), ou ainda na forma de seus constituintes básicos (proteínas, 

carboidratos e lipídeos), são muito importantes para que os resultados da avaliação de 

desempenho possam ser adequadamente avaliados. 

A determinação da composição corporal é de grande importância para avaliação 

de grupos genéticos, tratamentos nutricionais e/ou hormonais que enfocam tanto o 
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crescimento animal, como a determinação de exigências nutricionais. No entanto ela é 

bastante trabalhosa e de custo elevado, sendo sua execução por métodos diretos inviável, 

mesmo em rotinas experimentais (Lanna, 1988). 

A avaliação de carcaça por predições in vivo pode garantir a economicidade do 

processo produtivo, uma vez que possibilita determinar o grau de terminação e de 

desenvolvimento muscular dos animais. Porém estas informações ainda são 

normalmente determinadas por inspeção visual ou através de palpação, sendo sujeita a 

erros de avaliação (Frost et al., 1997). Assim, diversas metodologias têm sido 

desenvolvidas visando a predição da composição corporal dos animais com base na 

avaliação das carcaças ou na avaliação dos animais vivos, possibilitando a identificação 

de alterações na composição da carcaça em função da raça, sexo e manejo nutricional 

entre outros.  

A técnica de ultra-sonografia em tempo real é uma alternativa para predição in 

vivo das características da carcaça, principalmente no sistema de produção do novilho 

superprecoce, onde os animais são abatidos com 12 a 15 meses de idade, quando se 

exige o máximo da sua eficiência de crescimento (Silveira, 1999). O monitoramento das 

características tais como área de olho-de-lombo (AOL) e espessura da camada de 

gordura subcutânea (ECG), além de auxiliar a escolha dos animais a serem abatidos 

(aqueles que tenham atingido o mínimo de 3 milímetros de ECG), também fornece 

informações úteis para serem incorporadas tanto em modelos de crescimento como de 

seleção animal (Bergen et al., 1996). A importância da ECG deve-se a sua atuação como 

isolante térmico da carcaça, evitando a contração das fibras musculares e o 

endurecimento da carne, além de prevenir o escurecimento e a redução do peso da 

mesma, dado a perda excessiva de água (Figueiredo, 2001).   

 No presente trabalho foi avaliada a técnica de ultra-sonografia em tempo real 

como potencial ferramenta para predição, com base em medições efetuadas nos animais 

in vivo, do desenvolvimento muscular, do grau de acabamento de gordura e da 

composição da carcaça de bovinos, objetivando o fornecimento de informações para a 

adequação de sistemas de manejo e alimentação que otimizem a eficiência de produção 

nos biótipos avaliados. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Os mecanismos de controle do crescimento e desenvolvimento dos bovinos vêm 

sendo intensamente pesquisados nos últimos anos. Segundo Hammond (1971), o 

crescimento pode ser definido como o acúmulo de massa, enquanto o desenvolvimento 

refere-se às mudanças na forma e preenchimento das funções dos indivíduos. Numerosas 

variáveis genéticas e ambientais (especialmente a nutrição) e suas interações afetam o 

crescimento e o desenvolvimento animal. A compreensão da integração destas variáveis 

com a finalidade de predizer acuradamente o grau de desenvolvimento e o crescimento 

dos animais como forma de apoio à decisão em sistemas de produção animal requer 

grande esforço por parte da pesquisa experimental. O conhecimento mais detalhado do 

desenvolvimento dos bovinos propicia, aos produtores, condições para adequação das 

estratégias nutricionais e de manejo dos genótipos disponíveis. Assim, fatores 

importantes como tamanho à maturidade, nutrição, hormônios e até mesmo crescimento 

compensatório podem ser manipulados adequadamente (Owens et al., 1993). 

Além das características de produção de carne, uma carcaça de qualidade deve 

apresentar quantidade de gordura suficiente para garantir sua preservação e 

características desejáveis para o consumo. A deposição de gordura, por definição, é 

inserida como variável importante no contexto de crescimento animal, pois é 

determinante da precocidade do mesmo. Williams et al. (1995), já observaram que a 

quantidade de gordura corporal pode ser manipulada pela dieta, embora o local de 

deposição e a eficiência do processo são características intrínsecas do animal. Estas 

características são muito diferentes entre os grupos genéticos, pois animais de tamanho 

pequeno à maturidade e consequentemente mais precoces, iniciam o processo de 

deposição de gordura mais cedo que animais de tamanho grande à maturidade, que com 
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o prolongamento do período de deposição de músculo, necessitam de maior período para 

atingir o mesmo grau de acabamento nas mesmas condições de alimentação (Owens et 

al., 1993). Além disto, os animais mais precoces apresentam maior deposição de gordura 

subcutânea, enquanto que os animais menos precoces apresentam maior quantidade de 

gordura entre os músculos (Alberta Agricultural Food and Rural Development, 2001).  

Devido à natureza da deposição de tecido adiposo e à variação existente entre o 

grau de acabamento, estudos no Canadá demonstraram que existem grandes diferenças 

quanto ao rendimento de cortes cárneos entre os diversos grupos genéticos. À medida 

que os animais crescem e atingem seu tamanho à maturidade, a porção de músculos em 

regiões mais valorizadas tende a decrescer em todos os grupos genéticos. Caso sejam 

utilizadas as raças britânicas, a tendência é de abater os animais mais cedo. No entanto, 

se as raças continentais são utilizadas estes animais serão abatidos com pesos maiores e 

provavelmente terão maior proporção de músculos na carcaça (Alberta Agricultural 

Food and Rural Development, 2001).   

Assim, para a determinação da eficiência de crescimento de animais de diferentes 

tamanhos à maturidade e taxas de crescimento, de modo a permitir a otimização dos 

recursos alimentares para cada genótipo, a  determinação da composição da carcaça e do 

grau de acabamento passam a ter significado especial. Em sistemas de produção como 

do novilho superprecoce, a utilização de metodologias para a determinação da 

composição física da carcaça, e consequentemente da quantidade de gordura produzida 

por animal, ponto crítico para a determinação da eficiência do processo, possui grande 

importância. No entanto, a obtenção direta da composição química e física da carcaça é 

inviável em termos práticos devido aos elevados custos envolvidos com a depreciação 

de toda a carcaça. O método indireto desenvolvido por Hankins e Howe (1946), 

utilizando a secção da 9a à 11a costelas permite predizer a composição química e física 

da carcaça de bovinos com precisão e seus resultados têm sido validados em vários 

trabalhos (Alhassan et al., 1975; Lanna, 1988; Nour & Thonney, 1994; Lanna et al., 

1995; Alleoni et al., 1997; Jorge et al., 1997).  

O desenvolvimento de técnicas não invasivas e não destrutivas para a avaliação 

da composição e qualidade de carcaça em animais vivos têm mobilizado consideráveis 
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recursos em pesquisa durante os últimos 35 anos. A ultra-sonografia entra neste contexto 

como técnica viável (Frost et al., 1997), acurada e de custo aceitável para esta função 

(Houghton & Turlington, 1992). A técnica de ultra-sonografia, utilizada desde a década 

de 30, pode ser utilizada em bovinos para estimar o crescimento de determinados 

músculos, para predizer a composição da carcaça (Bailey et al., 1986; Faulkner et al., 

1990; Renand & Fisher, 1997; Perry & Fox, 1997) e o rendimento de cortes cárneos 

comerciais antes do abate (Waldner et al., 1992; Hamlin et al., 1995b; Hassen et al., 

1999b), além de poder ser utilizada para estabelecer o escore de condição corporal e 

definir o estado nutricional dos animais (Bruckmaier et al., 1998).  

 

2.1 Ultra-sonografia 

 

Atualmente existe grande interesse no desenvolvimento de sistemas de avaliação 

e classificação para a carne bovina. A utilização de instrumentos de alta tecnologia pode 

proporcionar medições acuradas de componentes de carcaça impossíveis de serem 

obtidas por inspeção visual ou palpação do animal vivo (Miller, 2001). 

A ultra-sonografia é uma técnica que pode ser utilizada para o diagnóstico de 

certas patologias, detecção de gestação ou de desordens reprodutivas, transferência de 

embriões e como alternativa inovadora para a mensuração das características de carcaça 

dos animais in vivo (Houghton & Turlington, 1992). Inicialmente utilizava-se a ultra-

sonografia de modo A, isto é, apropriada somente para mensurações lineares como 

espessura da camada de gordura subcutânea e profundidade do músculo, envolvendo 

apenas um transdutor. Posteriormente foi desenvolvida a ultra-sonografia de modo B, 

envolvendo um arranjo linear de vários transdutores. O aparelho de ultra-som em tempo 

real é a versão do modo B que disponibiliza a imagem instantaneamente (Busboom et 

al., 2000). Graças ao desenvolvimento desta metodologia mais acurada, a crescente 

preocupação com o valor quantitativo e qualitativo da carcaça e a possibilidade de 

melhoramento genético destas características, esta técnica adquiriu grande importância 

nos estudos de nutrição e composição corporal a partir de 1950 (Hassen et al., 1998; 

Moeller et al., 1998). 
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O aparelho de ultra-som basicamente mede a reflexão das ondas de alta 

freqüência que ocorre quando estas passam através dos tecidos. Após o transdutor ter 

sido colocado em local apropriado no animal, o aparelho converte pulsos elétricos em 

ondas de alta freqüência (ultra-sons), que ao encontrar diferentes tecidos corpóreos 

dentro do animal promove uma reflexão parcial (eco) em tecidos menos densos, ou total 

em tecidos de alta densidade como os ossos. Mesmo após a ocorrência do eco, as ondas 

de alta freqüência continuam a se propagar pelo corpo do animal e o conjunto de 

informações enviadas pelas reflexões transmitidas ao transdutor é projetado em uma tela 

como imagem, onde as mensurações são realizadas. Segundo Robinson et al. (1992), a 

velocidade do som varia de acordo com a temperatura e tipo de tecido, sendo maior em 

tecido muscular do que em tecido adiposo. Em bovinos são medidas a AOL e a ECG na 

secção do músculo Longissimus dorsi a partir de imagens tomadas entre a 12a e 13a 

costelas. Estas estimativas, quando obtidas por técnicos experientes, têm apresentado 

alta repetibilidade, assim como são altas as correlações destas com as medidas 

correspondentes tomadas na carcaça após o abate dos animais (Hassen et al., 1998; 

Moser et al., 1998; Hassen et al., 1999a). 

Variáveis importantes como o conhecimento e experiência do técnico, tipo e 

fabricante do equipamento, sondas utilizadas, software de interpretação e o parâmetro da 

característica estudada são fundamentais para determinar a exatidão da técnica de ultra-

sonografia (Busboom et al., 2000). O conhecimento das medidas obtidas por esta técnica  

é importante, pois os coeficientes de correlação são muito influenciados pela variação 

entre os animais. Assim, caso exista grande variação da característica estudada dentro do 

rebanho, torna-se imprescindível a utilização da ultra-sonografia em tempo real para 

estimar melhor as diferenças apresentadas (Busboom et al., 2000).   

O mercado determina a aplicação prática da técnica, que sofre mudanças 

regionais de acordo com o perfil do consumidor. A ultra-sonografia, em países onde a 

prioridade é a alta deposição de gordura intramuscular, auxilia a detecção do ponto ideal 

de abate dos bovinos, evitando o excesso de gordura subcutânea característica destes 

sistemas de produção. Neste caso, também colabora com a diminuição de custos 

causados pelas perdas na indústria frigorífica, dado a necessidade da realização de 
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aparas, e também nos custos de alimentação destes animais. Além disso, em programas 

de terminação de bovinos destes países a ultra-sonografia já tem sido utilizada para 

prever a quantidade de músculo e gordura e a composição química da carcaça antes do 

abate, e também na predição do período necessário destes animais em confinamento para 

atingir um determinado grau de acabamento (Brethour, 2000a). O uso da ultra-

sonografia para predizer a marmorização da carne, embora não muito convincente para 

alguns autores (Houghton & Turlington, 1992), está sendo cada vez mais pesquisada e 

vêm demonstrando resultados animadores (Whittaker et al., 1992; Park et al., 1994; 

Brethour, 2000a; Brethour, 2000b; Hassen et al, 2001). 

No Brasil a técnica de ultra-sonografia poderia contribuir na determinação do 

ponto ideal de abate dos animais nos diferentes sistemas de produção, porém com 

enfoque bastante diferente, onde a prioridade seria a obtenção do mínimo de ECG, 

indicado para prevenir a perda da qualidade da carcaça por resfriamento. Esta 

metodologia também poderia auxiliar a identificação de práticas de manejo e nutrição 

que otimizem a deposição de músculo e na seleção de animais de crescimento rápido e 

com bom rendimento de cortes cárneos.   

Em programas de melhoramento genético, estas medidas são importantes por 

estarem correlacionadas com o rendimento de cortes cárneos e também por apresentarem 

valores de herdabilidade estimada de média a alta, sugerindo que possam ser 

modificadas por seleção (Iowa State University & American Angus Association, 1999).  

 

2.2 Ultra-sonografia para predição da AOL e ECG 

 

A tecnologia de ultra-som proporciona de maneira não destrutiva e não-invasiva 

a estimativa da ECG e AOL a partir de imagens tomadas nos bovinos vivos.  

Os valores de repetibilidade estimados para as mensurações de AOL e ECG 

obtidas pela técnica de ultra-sonografia, entre várias tomadas de um mesmo técnico em 

um animal e também entre medidas de técnicos diferentes no mesmo animal, têm sido 

altos, demonstrando que em geral as medidas são relativamente fáceis de serem obtidas 
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e que podem ser bastante confiáveis (Perkins et al., 1992b; Herring et al., 1994b; Bergen 

et al., 1997; Hassen et al., 1998).  

Embora a técnica de ultra-sonografia para mensuração da ECG e da AOL esteja 

praticamente consolidada no meio científico, várias pesquisas demonstram resultados 

discrepantes na sua exatidão. Alguns autores sugerem que as medidas ultra-sonográficas 

da ECG são exatas, porém a predição da AOL ainda é inconsistente (Brethour et al., 

1992; Robinson et al., 1992; Busboom et al., 2000; May et al., 2000). Outros autores 

consideram que a técnica de ultra-sonografia só parece ser exata para determinar a AOL 

(Mercadante et al., 1999; Prado et al., 2001).  

Dentre os vários fatores apontados como causas das diferenças entre as medidas 

ultra-sonográficas e aquelas obtidas na carcaça pode-se citar o método de remoção do 

couro, que retira quantidade variável da camada de gordura da carcaça, o método de 

suspensão da carcaça que provoca mudanças na sua conformação, o desenvolvimento do 

rigor mortis, mensuração inadequada da AOL, corte incorreto na secção da 12a-13a 

costelas e o revestimento da camada de gordura da carcaça (Brethour et al., 1992; 

Perkins et al., 1992a; Robinson et al., 1992; Bergen et al., 1996). Outro fator evidente é 

que as medições feitas no animal vivo por ultra-sonografia e na carcaça são obtidas em 

posições muito diferentes, o que compromete muito as comparações feitas entre as 

mesmas. 

Muitos trabalhos indicaram que a ultra-sonografia em tempo real pode 

subestimar a AOL (Stouffer & Pelton, 1988; Henderson-Perry et al.,1989; Robinson et 

al., 1992). Em bovinos que possuem alta quantidade de tecidos muscular e adiposo, a 

diminuição da exatidão do ultra-som em predizer as características da carcaça se agrava 

ainda mais (Perkins et al., 1992a, Bergen et al., 1996, May et al., 2000). Os trabalhos de 

Waldner et al. (1992) e Perry & Fox (1997) corroboraram estes achados, já verificados 

anteriormente em trabalhos com suínos (McMillin et al., 1987) e ovinos (Hopkins, 

1990). 

Buscando descobrir outras possíveis causas da variabilidade na habilidade da 

técnica em predizer as características da carcaça muitos estudos têm sido conduzidos nos 

últimos anos. Pode-se destacar entre elas o tipo de ultra-som, a magnitude da medida por 
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si só (espessura da ECG e tamanho da AOL) e o efeito do fabricante do aparelho, 

conforme relatado em alguns trabalhos (Perkins et al., 1992b; Charagu et al., 2000). 

Porém, já se sabe atualmente que a maior parte da variabilidade da exatidão da predição 

por ultra-sonografia deve-se à habilidade do técnico que a obtém (Greiner, 2001).  

Assim diversos trabalhos demonstram a importância da experiência do técnico na 

exatidão da ultra-sonografia (Brethour, 1992, Robinson et al., 1992; Hassen et al., 1998). 

Curiosamente, em alguns trabalhos, o efeito do técnico só proporciona diferenças quanto 

à determinação da AOL, onde a ausência de experiência proporciona resultados com 

menor exatidão (Robinson et al., 1992; Perkins et al., 1992b; Hassen et al., 1998). 

Bergen et al. (1996), relataram que técnicos experientes obtém ambas mensurações de 

ECG e AOL por ultra-sonografia com maior repetibilidade em animais jovens. 

Entretanto, existem estudos que constataram que com o aumento da experiência do 

operador e com a inclusão do efeito individual dos técnicos não houve melhorias nas 

estimativas de ECG e de AOL (Waldner et al., 1992; Perkins et al., 1992a).  

Embora o comprometimento da exatidão da medida da AOL seja bastante 

conhecido, sabe-se atualmente que a exatidão da medida de ECG por ultra-sonografia 

também é discrepante em diversas situações. Assim Waldner et al. (1992), não 

conseguiram detectar a ECG por ultra-sonografia nos animais vivos e na carcaça em 

experimentos com animais inteiros em início da fase de crescimento, o mesmo 

acontecendo com Bruckmaier et al. (1998), em novilhos com peso inferior a 180 kg de 

peso vivo. 

Mercadante et al. (1999), analisaram medidas da AOL e ECG obtidas por ultra-

sonografia em 690 machos inteiros, com 9 a 13 meses de idade, de dez grupos genéticos, 

sem conseguir detectar diferenças substanciais na ECG entre os grupos genéticos em 

função da idade e do peso. Prado et al. (2001), também não conseguiram mensurar a 

ECG por ultra-sonografia em 48 bovinos, com idade de 7 a 10 meses, de quatro grupos 

genéticos (Nelore, Brangus, Canchim x Nelore, Limousin x Nelore) em experimento de 

suplementação energética em pasto de brachiarão (Brachiaria brizantha c.v. Marandu). 

Porém, neste caso, suspeita-se que animais jovens a pasto dificilmente conseguem 

atingir peso elevado e alta deposição de gordura subcutânea. 
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Apesar disto, muitos pesquisadores não consideram a medida de ECG por ultra-

sonografia um problema e demonstram que ela, além de ter valor próximo ao valor 

observado na carcaça, muitas vezes pode até mesmo ser uma medida mais acurada do 

que a obtida na carcaça (Brethour et al., 1992; Perkins et al., 1992a; Robinson et al., 

1992; Bergen et al., 1996). Além disso, a ultra-sonografia parece ser suficientemente 

sensível para detectar mudanças na ECG no tempo, podendo tornar-se alternativa 

interessante para protocolos de pesquisa que necessitem de abates comparativos 

(Brethour et al., 1992).  

Mesmo existindo grande confiabilidade quanto à mensuração da ECG por ultra-

sonografia em animais mais gordos, é importante ressaltar que somente uma medida da 

ECG em animais logo após o desmame é insuficiente para predição de todo o período 

que este animal irá permanecer em confinamento. Assim a reunião de fatores como 

idade, sexo, raça, peso, altura da anca, tamanho à maturidade passa a ser fundamental 

para predição acurada deste período (Houghton & Turlington, 1992). 

 A Tabela 1 apresenta algumas estimativas de correlações entre medidas tomadas 

por ultra-sonografia, onde se observa grande variação dos resultados. Observa-se o 

mesmo comportamento entre os autores que preferiram expressar os resultados na forma 

de coeficiente de determinação, existindo trabalhos com melhores resultados para a 

mensuração da ECG (Perry & Fox, 1997) e outros para AOL (Bullock et al., 1991; 

Bergen et al., 1997; Hassen et al., 1999). 

Muitos pesquisadores sugerem que mensurações em diferentes regiões do animal 

podem fornecer informações complementares ao local tradicional de coleta de imagens 

(12a a 13a costelas). Apesar de alguns destes trabalhos não apresentarem resultados 

animadores, sabe-se que em muitos deles a correlação da medida ultra-sonográfica e da 

carcaça é feita em sítios diferentes, impossibilitando a obtenção de resultados com alta 

exatidão (Bailey, 1993; Renand & Fisher, 1997). 
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Tabela 1. Correlações entre medidas ultra-sonográficas da AOL e ECG in vivo e na 

carcaça segundo vários autores.  

Fonte Correlações 

 AOL ECG 

Tong et al. (1981) - 0,46 - 0,72 

Stouffer et al. (1989) 0,76 0,86 

Perry et al. (1990) 0,90 0,96 

Faulkner et al. (1990)  - 0,89 

Bullock et al. (1991) 0,90 0,79 

Perkins et al. (1992a) 0,60 0,75 

Perkins et al. (1992b) 0,79 0,86 

Brethour et al. (1992) - 0,90 - 0,92 

Waldner et al. (1992) 0,73 0,86 

Houghton & Turlington (1992) 0,20 a 0,94 0,55 a 0,96 

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

Renand & Fisher (1997) - 0,45 

Hassen et al. (1998) 0,48 0,70 

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

Busboom et al. (2000) 0,20 a 0,95 0,74 a 0,94 

Ribeiro et al. (2000) 0,51 0,43 

Prado et al. (2001) 0,80 - 

Silva et al. (2001) 0,74 0,87 

 

Apesar da maioria dos resultados de pesquisas apresentados serem baseados em 

animais em regime de confinamento, sabe-se atualmente que existe grande interesse da 

comunidade científica em determinar a exatidão da técnica da ultra-sonografia em 

experimentos com animais a pasto (Aiken & Rouquette, 2000; Aiken et al., 2001).   

Entretanto, estes trabalhos ainda demonstram certa dificuldade na obtenção de resultados 

consistentes principalmente quanto à mensuração da ECG (Prado et al., 2001), que pode 

ser devida ao próprio consumo de energia diária do animal, inadequado para promover a 
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alta deposição de tecido adiposo subcutâneo, ou ao comportamento mais agressivo dos 

animais criados nestas condições, o que dificulta muito a tomada de imagem. 

 

2.3 Ultra-sonografia para predição da composição da carcaça 

 

Sabendo-se que a determinação direta da composição corporal é inviável em uma 

rotina experimental, diversas metodologias foram desenvolvidas para possibilitar a 

identificação de alterações na composição corporal em função da raça, sexo e manejo 

nutricional entre outros. A seleção de bovinos que utilizem a energia do alimento para 

aumentar preferencialmente a deposição de músculo é uma das principais formas para 

aumentar a eficiência de crescimento e o rendimento de cortes cárneos das carcaças 

(Renand & Fisher, 1997). Vários fatores interferem na deposição de gordura tais como o 

genótipo, sexo e nutrição, alterando assim a composição corporal. Segundo Priyanto et 

al. (1997), para uma mesma espessura de gordura subcutânea, a composição de carcaça 

pode apresentar variações.  

Lush (1926), foi o primeiro pesquisador a concluir que a estimativa da 

composição da carcaça a partir do corte de todas as costelas era bastante acurada. Após 

seu trabalho, outros técnicos propuseram a utilização do corte da secção da 9a à 11a 

costelas e não de todo o corte, contribuindo assim para maior precisão nas estimativas e 

menor depreciação da carcaça (Hopper, 1944). Posteriormente foi definida a 

metodologia de Hankins & Howe (1946), para determinação da composição física do 

corte da 9a à 11a costelas. Esta técnica estima com precisão a composição de carcaça de 

bovinos e seus resultados têm sido validados em inúmeros trabalhos, muitos deles 

publicados no Brasil (Fontes; 1995; Lanna et al., 1995; Alleoni et al., 1997; Jorge et al., 

1997; Jorge & Fontes, 2001).  

Entretanto, a utilização de metodologias que não impliquem necessariamente no 

abate do animal apresenta inúmeras vantagens, tais como a possibilidade de repetição no 

mesmo animal em caso de dúvida e ainda a redução dos custos com mão de obra e com 

a depreciação da carcaça. Segundo Fisher (1997), a ultra-sonografia passou a ser 

avaliada como técnica para a predição da composição de carcaça de bovinos de corte em 
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1950, sendo considerada como uma das mais baratas e de mais fácil aplicação. Explica-

se assim o esforço de muitos pesquisadores em tornar a ultra-sonografia viável para esta 

função.  

Apesar de alguns trabalhos terem demonstrado resultados razoavelmente 

acurados na utilização da técnica de ultra-sonografia para a predição da composição de 

carcaça em bovinos, permanece um tanto obscura a definição das variáveis que devem 

ser utilizadas nas equações de predição, pois na maioria das vezes são preconizadas a 

utilização de características muito distintas (peso vivo, idade, raça, altura da anca, 

medida de ECG e AOL por ultra-sonografia e na carcaça) para a sua determinação 

(Bailey et al., 1986; Faulkner et al., 1990; Wilson et al., 1993; Bergen et al., 1996). 

Assim, da mesma maneira que são encontrados resultados adequados em que as medidas 

de ultra-sonografia são mais importantes do que as medidas obtidas na carcaça após o 

abate para a determinação da composição corporal de bovinos (Faulkner et al., 1990; 

Bullock et al., 1991; Bergen et al., 1996), encontram-se também trabalhos onde o oposto 

é demonstrado (Forrest et al., 1968). Porém, mesmo nos trabalhos que concluem que as 

medidas de ultra-sonografia são suficientemente acuradas para a predição da 

composição de carcaça de bovinos, existe alguma discrepância onde algumas pesquisas 

ressaltam somente a inclusão da medida de AOL (Bailey et al., 1986; Smith et al., 1989; 

Bullock et al., 1991; Bergen et al., 1996), enquanto outros preconizam somente a 

inclusão da ECG nas equações (Tong et al., 1981; Faulkner et al., 1990; Wilson et al., 

1993).   

Embora haja muitos trabalhos na literatura desaconselhando o uso da medida da 

AOL para predição da composição de carcaça (Forrest et al., 1968; Tong et al., 1981; 

Faulkner et al., 1990; Priyanto et al., 1997; Johnson et al., 1997), considera-se 

atualmente que esta é uma medida consolidada na área de qualidade de carne e de ampla 

utilização em estudos de composição corporal (Perry & Fox, 1990; Waldner et al., 1992; 

Bergen et al., 1996; Luchiari Filho, 2000; Banks et al., 2001; Sullivan & Miller, 2001). 

Com o crescente desenvolvimento de pesquisas testando a aplicabilidade da ultra-

sonografia, a importância da mensuração de ambas características, AOL e ECG, passou 

a ser mais testada e muito mais aceita. Trabalhos recentes da Universidade de Iowa 
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demonstraram alta correlação (0,75) entre a predição da quantidade percentual de 

gordura proveniente de medições in vivo com o teor de extrato etéreo da AOL (Iowa 

State University & American Angus Association, 1999). 

Apesar das características de carcaça medidas por ultra-sonografia utilizadas nas 

equações de predição da composição de carcaça ainda permanecerem um tanto 

indefinidas na maioria dos trabalhos publicados, muitas equações de predição acuradas 

já foram alcançadas. Porém torna-se evidente a necessidade de mais estudos nesta área 

para a obtenção de metodologias mais adequadas e de maior aplicação prática. 

 

2.4 Ultra-sonografia para predição do rendimento de cortes cárneos 

 

Os estudos de qualidade de carne têm demonstrado que a AOL pode ser utilizada 

tanto como indicador da composição de carcaça e de rendimento de cortes cárneos de 

alto valor comercial, como estar relacionada à musculosidade do animal (Luchiari Filho, 

2000).  

Apesar de se saber que a área de olho-de-lombo juntamente com o peso da 

carcaça e com a espessura da camada de gordura subcutânea é muito utilizada como 

ferramenta para melhorar a exatidão de predição do rendimento de cortes cárneos, 

alguns trabalhos de pesquisa demonstram que sua utilização exclusiva é insuficiente para 

esta predição, e que a sua utilização em regressões múltiplas proporciona modesto 

acréscimo na exatidão da predição (Johnson & Baker, 1996). De uma certa forma este 

fato corrobora a teoria que, segundo alguns autores, a exatidão da predição da 

mensuração de AOL em animais muito pesados é pequena (Smith et al., 1992; Herring 

et al., 1994b). 

Assim, da mesma maneira que nos estudos de predição da composição de 

carcaça, os trabalhos relacionados à predição do rendimento de cortes cárneos também 

encontram problemas quanto às definições dos parâmetros que devem ser utilizados, 

existindo trabalhos baseados somente na inclusão da medida de AOL (Waldner et al., 

1992; Perry & Fox, 1997; Hassen et al., 1999), e aqueles que propuseram a inclusão da 
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medida de ECG por ultra-sonografia (Herring et al., 1994b; Hamlin et al., 1995b; 

Priyanto et al., 1997; Johnson et al., 1997; Griffin et al., 1999; May et al., 2000). 

Grande parte da literatura pertinente à predição de cortes cárneos por ultra-

sonografia é baseada em trabalhos realizados com diferentes níveis de aparas de gordura 

(Hamlin et al., 1995b; Griffin et al., 1999; May et al., 2000). Como não há no Brasil este 

excesso da espessura de gordura subcutânea característico dos confinamentos que 

prezam o elevado grau de marmorização da carne dos bovinos, a aplicação e validação 

das equações previamente determinadas tornam-se bastante comprometidas mesmo para 

fins de pesquisa científica.   

Trabalhos quantificando a variação existente entre a predição e o valor real do 

rendimento de cortes cárneos demonstram que a ultra-sonografia em tempo real 

subestima entre 2 a 10 % o valor real encontrado na carcaça (Savell et al., 1989; Hamlin 

et al., 1995b). Apesar disto, a ultra-sonografia demonstra possuir grande habilidade 

preditiva, comparáveis às equações de predição do rendimento de cortes cárneos 

normalmente utilizadas (Hamlin et al., 1995b). 

Embora muitas divergências tenham sido apresentadas, parece existir certo 

consenso da literatura internacional onde a ECG por ultra-sonografia seria o fator de 

maior contribuição na estimativa do rendimento de cortes cárneos (Hamlin et al., 1995; 

Robinson et al., 2001; Alberta Agricultural Food and Rural Development, 2001), e que 

esta sofrerá variações importantes em função ao tipo racial e categoria animal (Priyanto 

et al., 1997; Johnson et al., 1997).  

Mesmo assim, as variáveis utilizadas nas equações para predição do rendimento 

de cortes cárneos, de maneira similar às características que determinam a predição da 

composição de carcaça, ainda não estão bem definidas, havendo a necessidade de maior 

número de estudos nesta área. 

 

2.5 Ultra-sonografia para avaliação de parâmetros genéticos 

 

A técnica de ultra-sonografia, sob o ponto de vista do melhoramento genético, 

apresenta vantagens em evitar o atraso em tempo e o gasto de testes de progênie para 
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este fim (Robinson et al., 1993), e de possibilitar a obtenção de medidas em grande 

número de animais, podendo então ser aplicada em provas de ganho de peso onde 

animais elite são selecionados para fins de reprodução. Estas medidas podem ser 

incluídas em programas de seleção de bovinos que visam a produção de animais com 

grandes rendimentos cárneos para atender à demanda crescente da necessidade do 

melhoramento dos nossos rebanhos comerciais.  

Sabe-se atualmente que existe efeito direto da raça suficientemente grande para 

influenciar escolhas de raças para determinado objetivo. Esta grande variação genética 

entre indivíduos dentro de uma raça pode ser utilizada para se mensurar características 

de carcaça e para a realização de melhoramento genético através de seleção. Assim se os 

dados de ultra-sonografia são incluídos em um programa de avaliação genética, o 

desenvolvimento de ajuste de estratégias a uma apropriada idade e possíveis diferenças 

nos componentes da variância devido a raça e sexo devem ser considerados (Hassen et 

al., 1999). 

As herdabilidades encontradas para as características da carcaça ainda se 

mostram um tanto conflitantes na literatura, porém espera-se valores muito superiores 

hoje em dia, devido ao maior desenvolvimento da tecnologia da ultra-sonografia e do 

maior conhecimento dos fatores que afetam as características das carcaças no abate. 

 Assim pode-se encontrar tanto trabalhos com valores de herdabilidade muito 

baixas para as características da AOL e ECG por ultra-sonografia (Turner et al.,1990; 

Robinson et al., 1993; Hassen et al., 1999), como muito altos (Arnold et al., 1991; 

Wilson et al., 1993; Reverter et al., 2000; Banks et al., 2001). Resultados como estes são 

os que demonstram que as características de carcaça mensuradas por ultra-sonografia e 

predições da produção de carne tem variabilidade genética e são moderadamente 

herdáveis, e que progressos genéticos baseados na avaliação genética de análises de 

modelos mistos podem ser feitas.  

A Associação Americana de Angus em parceria com a Universidade de Iowa 

recentemente completou estudos designados a análise e comparação das medidas por 

ultra-sonografia com as características da carcaça obtidas no momento do abate. Esta 

pesquisa é baseada em trabalhos prévios demonstrando que esta técnica detecta as 



 17 

mesmas características em bovinos jovens e em novilhas em crescimento como aquelas 

exibidas pelos novilhos aos 16 e 18 meses de idade nos frigoríficos. Este estudo, 

iniciado em 1° de janeiro de 1998 e finalizado em 30 de dezembro de 1999, contabilizou 

medições ultra-sonográficas de 38.000 tourinhos, novilhas, e novilhos. A correlação 

genética entre as medidas de ultra-sonografia, e a diferença esperada na progênie (DEP) 

quanto as características da carcaça para marmorização, AOL e ECG foram de 0,77; 

0,71 e 0,75, respectivamente. Estes dados sugerem fortemente que se trabalhe com as 

mesmas informações quando se compara as medições ultra-sonográficas com as medidas 

obtidas na carcaça. Já se sabe que a correlação entre ECG por ultra-sonografia e o 

rendimento de cortes cárneos é negativa, assim à medida que há seleção para o 

incremento da ECG, há diminuição do rendimento de cortes cárneos na progênie 

(Robinson et al., 2001). Além disso, a correlação genética entre marmorização e ECG 

tem sido muito baixa, sugerindo que a seleção para aumentar a marmorização pode ser 

obtida sem incremento na gordura subcutânea do animal (Iowa State University & 

American Angus Association, 1999). 

A ultra-sonografia e mensurações da carcaça estão sendo combinadas para 

predizer valores genéticos estimados para reprodutores. Testes de progênie com dados 

obtidos através de medições in vivo em novilhas podem ter tanto valor como aquelas 

obtidas para os machos. No entanto, estimativas de correlação genética devem ser 

utilizadas com cuidado pois nem sempre são consistentes entre raças ou mesmo dentro 

da mesma raça e sexo (Reverter et al., 2000).  

 Estimativas de correlação altamente aditivas entre características de tourinhos e 

novilhos indicam que o progresso genético pode ser feito nas características de  carcaça 

através de seleção por ultra-sonografia. A incorporação de medidas de tourinhos jovens 

em programas de melhoramento genético, podem afetar a taxa de ocorrência das 

mudanças genéticas, influenciando o intervalo de gerações, a exatidão e também a 

intensidade de seleção (Devitt & Wilton, 2001). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O ensaio experimental foi realizado no setor de confinamento de bovinos de 

corte da Fazenda Lageado pertencente a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da UNESP localizado no município de Botucatu/SP, no período de 19 de outubro de 

2000 a 13 de março de 2001.  

Foram utilizados 115 bezerros, machos, inteiros, com peso médio inicial de 329 

kg, oriundos do cruzamento de fêmeas Nelore com machos de quatro raças e dois 

tamanhos à maturidade: Angus, Canchim, Simental e Nelore. Desta maneira havia 30 

animais oriundos de cada cruzamento, sendo 15 de tamanho pequeno à maturidade e 15 

grandes, com exceção dos animais Nelore, em número de 25, que eram divididos em 15 

de tamanho pequeno à maturidade e 10 grandes. Estes animais foram divididos quanto 

ao tamanho à maturidade (TM) segundo metodologia de Duiyvetter (1995), de acordo 

com a seguinte equação:  

  TM =  – 11,45 + (0,04878 x altura da anca) – (0,0289 x idade) + (0,00001947 x 

idade)2 + (0,0000334 x altura da anca) x (idade)  

Devido à diferente procedência dos animais, suas respectivas datas de entrada no 

período de confinamento também foram distintas; mestiços Simental em 19/10/2000,  

mestiços Angus e Canchim em  25/10/2000 e os animais Nelore em 27/10/2000.  

O confinamento é de alvenaria, coberto, com um bebedouro automático por baia 

e com capacidade física para cerca de 180 animais dispostos em 26 baias. Os animais no 

início do experimento foram identificados individualmente, tratados contra endo e 

ectoparasitas (Ivermectina) e distribuídos ao acaso nos currais de confinamento em 

grupos de cinco animais, de acordo com a raça e tamanho, sendo alimentados com dietas 
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isoenergéticas e isoprotéicas formuladas de acordo com as normas do NRC (1996), nível 

II, para ganhos de pesos médios diários de 1,35 kg.  

Os animais foram alimentados duas vezes por dia (refeições iguais), às 8:00 e às 

15:00 horas. O consumo de alimentos por baia foi ajustado semanalmente, através da 

medição da quantidade de alimento ofertado e das sobras. A relação 

volumoso:concentrado foi de 21:79% na matéria seca (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Composição da dieta do confinamento. 

Composição da dieta % da Matéria Seca  

Feno de gramínea picado 21 

Milho quebrado 61,5 

Farelo de Soja 10 

Núcleo* 7,5 

Nutrientes 

Proteína Bruta 

NDT (estimado) 

16 % 

74 % 

Energia Líquida para ganho (estimada)   1,14 Mcal/Kg 

Fibra em detergente neutro 23% 

* Composição do núcleo: uréia (6,25 %), levedura seca (68,75 %), mistura mineral** 

(25 %) e Rumensin (3 ppm) 

** Composição da mistura mineral por quilograma de produto: 75 g P, 126 g Ca, 160 g 

Na, 240 g Cl, 20 g S, Mg 15 mg, 4.000 mg Zn, 1.800 mg Cu, 1.500 mg Fe, 1.400 

mg Mn, 150 mg Co, 120 mg I, 15 mg Se, 750 mg F (max), palatabilizante 50 mg.  

 

Os animais passaram por período de adaptação de 15 dias onde a relação 

volumoso:concentrado iniciou-se com 40:60 e foi gradativamente aumentada para evitar 

possível estresse nutricional nos animais, que tinham acesso livre a bebedouros 

automáticos durante todo o tempo. 
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Na Tabela 3 são observadas as datas de pesagens e medidas ultra-sonográficas, 

realizadas a cada 28 dias, segundo metodologia descrita por Herring et al. (1994). Antes 

das pesagens os animais permaneceram em jejum por 12 horas. 

Para realização da técnica de ultra-sonografia, primeiramente realizou-se a 

limpeza do local, entre a 12a e 13a costela do lado esquerdo do animal, com escova e 

raspadeira para retirada de excesso de pelos e sujeira; em seguida colocou-se óleo 

vegetal no dorso do mesmo para perfeito acoplamento do transdutor com o corpo do 

animal. O transdutor foi disposto de maneira perpendicular ao comprimento do contra-

filé (músculo Longissimus dorsi) entre a 12a e 13a costela, local onde é realizado a 

tomada da imagem ultra-sonográfica.  

 

Tabela 3. Datas de realizações das medições ultra-sonográficas e pesagens. 

Grupo 

Genético 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

½ Simental 19/10/2000 20/11/2000 18/12/2000 15/01/2001 04/02/2001 - 

½ Angus 25/10/2000 20/11/2000 18/12/2000 15/01/2001 12/02/2001 - 

½ Canchim 25/10/2000 20/11/2000 18/12/2000 15/01/2001 12/02/2001 - 

Nelore 27/10/2000 20/11/2000 18/12/2000 15/01/2001 12/02/2001 11/03/2001 

 

Durante a leitura da imagem, circundou-se a área de olho-de-lombo que aparece 

no monitor do aparelho, obtendo-se assim uma medida instantânea da mesma, em 

centímetros quadrados. Mediu-se também a espessura da camada de gordura subcutânea 

em milímetros, no terço distal da imagem do músculo. O equipamento de ultra-

sonografia utilizado foi o PIEMEDICAL Scanner 200 VET em tempo real, com 

transdutor de 3,5 MHz, com 18 cm e uma guia acústica, necessária para o acoplamento 

do transdutor ao animal. 

Após cerca de 111, 119 e 139 dias de confinamento para os mestiços Simental, 

mestiços Angus e Canchim e animais Nelore, respectivamente, todos os animais foram 

abatidos no frigorífico FRIGOL de Lençóis Paulista/SP nas seguintes datas: 07/02/2001 

para os mestiços Simental; 21/02/2001 para os mestiços Angus e Canchim e 15/03/2001 
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para os animais Nelore. O critério de abate utilizado foi peso final mínimo de 480 kg e 

ECG mínima de 3 mm monitorado por ultra-sonografia para todos os grupos genéticos. 

Após o abate, as carcaças foram identificadas, pesadas e resfriadas por 24 horas. 

Coletou-se, após o resfriamento, um total de 65 amostras da seção da 12a e 13a 

costelas provenientes de 18 mestiços Angus, 17 mestiços Canchim, 12 mestiços 

Simental e 18 animais Nelore, para a obtenção da medida de AOL e ECG na carcaça. 

Estas medidas foram realizadas, duas semanas após o abate dos animais, no Laboratório 

de Carnes da UNESP/Botucatu, onde as peças permaneceram armazenadas sob 

resfriamento de - 5° C, sendo a AOL obtida através da utilização da régua de quadrantes 

de pontos (Luchiari Filho, 2000), e a ECG através de mensuração com paquímetro.  

Coletou-se também, após o resfriamento, 71 amostras da secção da 9a à 11a 

costelas (secção HH) provenientes de 18 mestiços Angus, 17 mestiços Canchim, 18 

mestiços Simental e 18 animais Nelore para a estimação da composição corporal  

segundo metodologia descrita por Hankins & Howe (1946). Esta metodologia envolveu 

a separação física dos três principais componentes desta secção (tecidos muscular, 

adiposo e ósseo) e o cálculo da sua participação percentual na amostra, que é utilizado 

para estimar a composição corporal de toda a carcaça, segundo as equações propostas 

por estes autores, a seguir: 

 TM = 16,08 + 0,80X 

 TA = 3,54 +0,80X 

 TO = 5,52 +0,57X, 

onde TM é a quantidade percentual de tecido muscular, TO é a quantidade 

percentual de tecido ósseo, TA é a quantidade percentual de tecido adiposo, e X é a 

porcentagem do respectivo componente na secção HH. 

Foram determinados também os pesos do traseiro, dianteiro e dos cortes cárneos 

comerciais de 71 carcaças sorteadas ao acaso, provenientes de 18 mestiços Angus, 17 

mestiços Canchim, 18 mestiços Simental e 18 animais Nelore. Como as mesmas meias-

carcaças que foram utilizadas para a obtenção das amostras para a secção HH, foram 

também utilizadas para a pesagem do traseiro, dianteiro e cortes cárneos comerciais, 

houve certo comprometimento nestes valores. Em função da forma que foi realizada a 
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separação da carcaça para obtenção da secção HH não foi possível separar e quantificar 

adequadamente o corte do traseiro e da ponta de agulha. Assim, o peso do traseiro 

incluiu também a ponta de agulha. Quanto aos cortes cárneos comerciais do traseiro, os 

músculos contra-filé e o filé mignon não foram computados, pois a retirada da secção 

HH incluía parte deles.  

A partir dos pesos do traseiro, dianteiro e cortes cárneos comerciais foram 

calculados o rendimento de carcaça (peso da carcaça total/peso vivo); o rendimento de 

cortes cárneos (cortes cárneos/peso da carcaça quente); o rendimento de traseiro (peso 

do traseiro/peso da carcaça quente); a última medida de AOL por 100 kg de peso vivo 

(AOL4PKG) e a medida da AOL carcaça por 100 kg de peso de carcaça (AOLPCAR).     

O delineamento experimental para as medições ultra-sonográficas e 

características de desempenho tomadas ao longo do confinamento foi em parcelas 

subdivididas, sendo as parcelas apresentadas em arranjo fatorial 4 x 2 (quatro grupos 

genéticos x dois tamanhos à maturidade), e as subparcelas pelas medidas repetidas em 

cada animal dentro de raça e tamanho. Para as demais características o delineamento foi 

inteiramente casualisado. Para as características em que houve efeito de interação, foi 

realizado o desdobramento dos graus de liberdade e para comparação de médias foi 

utilizado o teste de Student-Neumam-Kleus (SNK). Devido à pequena importância do 

tamanho à maturidade sobre estas características observado nas análises iniciais, este 

efeito foi desconsiderado nas análises finais.  

Não houve efeito significativo para as características e composição da carcaça 

proporcionado pela idade dos animais, demonstrando que a correção da mesma não 

proporcionou melhorias na interpretação dos resultados, provavelmente em função da 

uniformidade dos grupos genéticos estudados.  

Para verificar a precisão da ultra-sonografia para predição das características de 

carcaça foi realizada uma análise de regressão, sendo que a precisão foi avaliada pelo 

coeficiente de determinação da equação de regressão. Foram também realizadas análises 

em que os modelos incluíram os efeitos de grupo genético. Nestas análises foram 

comparados os coeficientes de determinação dos modelos que incluíam as covariáveis 

preditivas, com aqueles que não incluíam estes efeitos, de maneira a permitir avaliação 
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do valor preditivo do ultra-som, eliminados os efeitos de grupo genético e maturidade.  

Todas as análises foram realizadas utilizando-se o procedimento GLM do sistema de 

análises estatísticas SAS (SAS, 1987).  

 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Ultra-sonografia para determinação das características da carcaça 

 

No sistema de produção do novilho superprecoce os animais, assim que 

desmamados, normalmente entram em regime de confinamento, por cerca de 120 a 150 

dias e são abatidos jovens, com idade entre 12 e 15 meses (Silveira, 1999). Sabendo-se 

que as taxas de crescimento do tecido adiposo e do tecido muscular variam de acordo 

com o estágio de maturidade do animal, o conhecimento da medida de ECG e de AOL 

por ultra-sonografia é uma ferramenta que auxilia a predição e o desenvolvimento de 

modelos de crescimento.  

No presente trabalho houve efeitos significativos (P<0,05) de grupos genéticos e 

período, em que foram obtidas as medidas, no peso vivo dos animais e nas medidas 

ultra-sonográficas, e também de interação entre grupo genético e período. A Tabela 4 

apresenta a comparação entre os grupos genéticos em cada período, para estas 

características. 

Em relação ao peso vivo inicial dos animais, os mestiços Simental obtiveram o 

maior valor, ficando os animais Nelore com o valor intermediário e os mestiços Angus e 

Canchim com o valor inferior (P<0,05). O peso vivo inicial dos animais refletiu também 

a condição de manejo das fazendas de origem, já que eram provenientes de diferentes 

propriedades. Os mestiços Angus e Canchim foram oriundos da mesma fazenda.  
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Tabela 4. Peso vivo e medições ultra-sonográficas nos diferentes grupamentos genéticos. 

   Grupo Genético 

Variáveis  n CV  Mestiços Angus Mestiços Canchim Mestiços Simental Nelore 

Peso 1 (kg) 116 10,25 305,90 +  3,48c 305,85 + 3,70c 368,85 + 4,49a 339,46 + 3,53b 

AOL 1 (cm2)  116 10,80 48,87 + 0,80b 53,53 + 0,89a 54,41 + 1,03a 50,32 + 1,14b 

ECG 1 (mm)  116 41,09 1,55 + 0,10bc 1,35 + 0,09c 1,86 + 0,13b 2,25 + 0,15a 

Peso 2 (kg) 116 9,38 350,26 + 3,42c 342,73 + 4,15c 407,98 + 5,02a 374,70 +4,39b 

AOL 2 (cm2)  115 9,44 53,98 + 0,85c 57,12 + 0,90b 59,78 + 0,86a 53,34 +0,87c 

ECG 2 (mm)  115 37,12 2,22 + 0,15a 1,62 + 0,08b 2,11 + 0,15a 2,38 +0,15a 

Peso 3 (kg) 115 8,50 400,82 + 3,94b 392,03 + 5,03b 451,70 + 5,67a 407,84+4,78b 

AOL 3 (cm2)  115 9,23 66,72 + 1,07a 67,14 + 1,16a 68,40 + 1,05a 66,00 +1,39a 

ECG 3 (mm)  116 41,62 4,67 +  0,30a 3,22 + 0,25b 2,85 + 0,17b 3,44 +0,23b 

Peso 4 (kg) 115 7,85 443,55 + 4,53b 430,32 + 5,98b 477,37 + 6,05a 434,64 +5,65b 

AOL 4 (cm2)  111 9,42 72,68 + 1,12a 71,55 + 1,48a 73,56 +1,13a 70,12 +1,40a 

ECG 4 (mm)  113 45,61 6,19 + 0,45a 3,79 + 0,25b 3,69 + 0,24b 4,01 +0,35b 

AOLCarcaça (cm2) 60 12,47 77,79 + 1,68b 79,63 + 1,62b 86,00 + 2,51a 70,12 +1,90c 

ECGCarcaça (mm) 60 52,72 7,04 +  0,51a 5,59 + 0,41b 3,30 + 0,27c 2,34 +0,19c 

a, b, c Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não apresentam diferenças significativas (P>0,05). 

 

Os mestiços Simental foram os animais mais pesados (P<0,05) do início ao final 

do confinamento, conforme esperado pelo maior grau de sangue continental, em função 

de serem estes animais de grande tamanho corporal. Os mestiços Canchim e Angus, 

embora tenham iniciado o confinamento com peso inferior aos animais Nelore (P<0,05), 

conseguiram se igualar aos mesmos no final do período experimental. Estas diferenças 
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podem ser reflexos do grupo genético aos quais os animais pertencem, como também da 

condição inicial destes animais, já citada anteriormente. 

Para as medidas ultra-sonográficas de AOL e ECG, as análises estatísticas 

mostraram efeito significativo (P<0,05) de grupo genético e interação grupo genético e 

período, mostrando que o crescimento muscular e da gordura de cobertura avaliados por 

ultra-sonografia obedeceram padrões diferentes entre os grupamentos genéticos. Os 

animais da raça Nelore e os mestiços Angus, que no princípio do confinamento 

apresentaram médias de AOL inferiores (P<0,05), ao final apresentaram valores médios 

iguais aos dos outros dois grupamentos genéticos (Figura 1). Este comportamento não 

era esperado, uma vez que, embora o peso dos animais mestiços Angus tenha se 

igualado ao peso dos animais Nelore, o peso médio dos mestiços Simental foi superior 

ao peso das outras raças nas duas últimas medidas. 

Não houve diferenças significativas entre os grupos genéticos quanto ao tamanho 

da última medida de AOL (AOL 4) por ultra-sonografia. Porém, quando as medições de 

AOL e ECG foram realizadas na carcaça, o comportamento foi muito similar ao 

encontrado por Bergen et al. (1996), e Bergen et al. (1997), onde um grupo genético de 

raça continental obteve a maior AOL (mestiços Simental), um grupo genético de raça 

britânica obteve a maior ECG (mestiços Angus), ficando o grupo genético com menor 

grau de sangue continental (mestiços Canchim) com valores intermediários para as duas 

características. A raça Nelore mostrou resultados inferiores em ambas as características, 

apesar da AOL (AOL4) por ultra-sonografia não diferir significativamente dos demais 

grupos genéticos  (P<0,05).  

A semelhança das médias de AOL por ultra-sonografia nas duas últimas medidas 

(AOL3 e AOL4) entre os grupamentos genéticos, fortalece a constatação de alguns 

autores de que precisão da predição da AOL em animais mais pesados é baixa 

(Hougthon & Turlington, 1992; Perkins et al, 1992a; Smith et al., 1992; Herring et al., 

1994). Apesar da ultra-sonografia em tempo real ter demonstrado alta precisão na 

determinação da média de AOL da carcaça dos animais zebuínos, comportamento já 

detectado por Oltjen et al. (1989), esta subestimou as medidas nos demais grupos 

genéticos (mestiços Angus, Canchim e Simental). 
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Figura 1 - Comparação da AOL nos grupamentos genéticos. 

 

Como os animais estavam a pasto, no período anterior à entrada do 

confinamento, e as primeiras medidas de ECG não apresentaram diferenças tão 

proeminentes, embora significativas (P<0,05), pode-se supor que este parâmetro nem 

sempre seja facilmente detectado nestas condições, sugestão esta já mencionada em 

vários trabalhos (Aiken et al., 2001; Prado et al., 2001). Neste estudo, os animais Nelore 

que possuíam a maior média na primeira medida de ECG por ultra-sonografia, não 

diferiram significativamente (P>0,05) dos mestiços Canchim e Simental no final do 

confinamento, porém foram inferiores às medidas de ECG por ultra-sonografia dos 

mestiços Angus (Figura 2). Este comportamento era esperado, já que os mestiços Angus 

com menor tamanho corporal e maior precocidade, iniciaram a deposição de gordura 

subcutânea mais cedo do que os outros grupos genéticos, conforme demonstrado 

anteriormente em outros estudos (Bergen et al., 1996; Bergen et al., 1997).  Em relação 

às médias de ECG na carcaça, o maior valor também foi dos mestiços Angus (P<0,05), e 

a discrepância quanto aos resultados dos últimos dados de ultra-sonografia (ECG4) 
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passou a ser em relação aos mestiços Canchim que apresentaram maior valor na carcaça 

do que os animais Nelore e mestiços Simental.  

Figura 2 – Comparação da ECG nos grupamentos genéticos. 

 

4.1.1 Equações de regressão para predição das características da carcaça através 

da utilização de medidas ultra-sonográficas 

 

A ultra-sonografia aparece como uma técnica viável para predição das 

características da carcaça dos bovinos (Perkins et al., 1992), e sua utilização compreende 

desde a obtenção de uma única medida realizada próxima ao abate, para seleção dos 

animais quanto à característica de interesse, até o monitoramento das alterações da ECG 

e da AOL, através da obtenção de várias medições no tempo, o que pode proporcionar 

acréscimos na exatidão da predição da ECG e da AOL da carcaça.  

Assim, neste estudo através do monitoramento das alterações da ECG e da AOL 

no tempo, foi observado o comportamento de cada medição ultra-sonográfica, utilizada 
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sozinha e em conjunto, como variável independente para predição das características na 

carcaça, como pode ser observado nas Tabelas 5 e 6 respectivamente. 

 

Tabela 5. Componentes das equações de regressão da predição da ECG da carcaça a 

partir das medidas ultra-sonográficas coletadas antes do abate. 

 Intercepto  Coeficientes de 
Regressão 

 R2  Desvio 
padrão 

Geral ½ 
Angus 

½ 
Canchim 

½ 
Simental 

Nelore  ECG 
1 

ECG 
2 

ECG 
3 

ECG 
4 

    

1,26         0,76  0,48  1,70 
 7,04 5,59 2,34 3,30       0,66  1,41 
 6,16 4,79 2,23 1,15  0,71     0,68  1,37 
 6,21 4,99 2,59 1,46   0,36    0,66  1,40 
 3,94 3,69 1,37 0,39    0,61   0,75  1,22 
 2,89 3,48 0,95 0,15     0,61  0,82  1,03 
 3,06 3,55 0,81 0,05  0,42 -0,16 -0,30 0,76  0,83  1,03 

 

Os coeficientes de determinação mostrados na Tabela 5 foram em geral elevados 

e demonstram que as equações predizem com bastante precisão a medida de ECG obtida 

na carcaça. Foi observado que para a equação usando exclusivamente a última medida 

de ECG por ultra-sonografia, e portanto, sem a inclusão do efeito de grupo genético, o 

coeficiente de determinação encontrado foi de 0,48. Por outro lado a equação que incluía 

apenas o efeito de grupo genético teve coeficiente de determinação de 0,66, o que 

significa que 66% da variação observada na ECG na carcaça é devida ao grupo genético.  

Neste estudo a equação de regressão, utilizando-se a última medida de ultra-

sonografia (ECG4), incluindo o efeito de grupo genético, apresentou coeficiente de 

determinação de 0,82. Assim, pode-se dizer que a ECG4 explicou cerca de 47% da 

variação não decorrente do efeito de grupo genético, ou ainda, que a inclusão da ECG4 

no modelo conseguiu aumentar em cerca de 25% a precisão da predição em relação à 

equação que continha apenas o efeito de grupamento genético (R2= 0,66). Este 

coeficiente de determinação para ECG obtida por ultra-sonografia foi superior ao 

resultado de Bullock et al. (1991) e Silva et al. (2001), que obtiveram valores de 0,62 e 

0,76 respectivamente, e igual ao valor obtido por Perry & Fox, (1997). 

A precisão da equação de predição da ECG na carcaça, incluindo os efeitos de 

grupo genético e ECG por ultra-sonografia, aumentou neste trabalho em função da 
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proximidade com que a medida era obtida em relação à data do abate dos animais, o que 

corrobora o trabalho de Bergen et al. (1997). Apesar de alguns trabalhos demonstrarem 

que a precisão da predição da ECG diminui com o aumento dos valores destas medidas, 

o aumento da precisão era esperado, já que as variações decorrentes do crescimento 

desigual dos animais após a obtenção da medida diminui. Além disto, neste trabalho a 

maior média de ECG encontrada na carcaça foi de 7,04 mm dos mestiços Angus, e a 

redução esperada da exatidão só ocorre quando a ECG alcança valores superiores a 10 

mm (Faulkner et al., 1990; Perkins et al., 1992; Waldner et al., 1992; Bergen et al., 

1996). 

A Figura 3 mostra a comparação da ECG da carcaça predita e observada 

incluindo ECG4 e grupo genético como váriáveis. 

 Figura 3 – Comparação da ECG da carcaça predita e observada incluindo ECG4 e grupo    

genético como variáveis. 
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Da mesma forma, são mostradas na Tabela 6 os termos constituintes das 

equações de regressão da AOL na carcaça, incluindo os mesmos efeitos citados 

anteriormente.  

 

Tabela 6. Componentes das equações de regressão da predição da AOL da carcaça a 

partir das medidas ultra-sonográficas coletadas antes do abate.  

Intercepto  Coeficientes de 
Regressão 

 R2  Desvio 
padrão 

Geral ½ 
Angus 

½ 
Canchim 

½ 
Simental 

Nelore  AOL 
1 

AOL 
2 

AOL 
3 

AOL 
4 

    

16,6         0,84  0,49  6,45 
 77,79 79,62 86 70,12       0,36  7,33 
 42,32 41,06 46,45 34,03  0,55     0,54  6,35 
 31,84 31,97 36,56 26,73   0,83    0,58  6,05 
 41,84 43,57 48,20 34,91    0,54   0,51  6,50 
 26,14 29,86 33,75 22,49     0,69  0,68  5,23 
 1,49 3,38 6,39 -2,10  0,14 0,35 0,26 0,43  0,77  4,58 

 

Foi observado que para a equação usando exclusivamente a medida de AOL o 

coeficiente de determinação obtido foi 0,49, semelhante ao obtido para ECG, entretanto, 

o efeito de grupo genético respondeu isoladamente por apenas 36% da variação da AOL 

na carcaça (Tabela 6).  

Para AOL, entretanto, os coeficientes de determinação das equações incluindo o 

efeito de grupo genético foram menores, revelando menor precisão nesta predição. 

Apesar deste resultado contradizer os trabalhos de Bullock et al. (1991), e Bergen et al. 

(1997), esta tendência para obtenção de valores com maior precisão para a medida da 

ECG já havia sido detectada em muitos trabalhos (Perkins et al., 1992a; Perkins et al., 

1992b; Hassen et al., 1998; May et al., 2000). 

Assim a equação de regressão, utilizando-se a última medida de ultra-sonografia 

(AOL4), incluindo o efeito de grupo genético, apresentou coeficiente de determinação 

de 0,68 (Tabela 6). Este valor indica que a AOL4 respondeu por cerca de 50% da 

variação não explicada pelo efeito de grupo genético. Entretanto, Perry & Fox, (1997), 

obtiveram uma equação de predição da AOL cerca de 10% mais precisa (R2= 0,79), 

enquanto Silva et al. (2001), obtiveram um resultado 13% menos preciso (R2=0,55). 
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Apesar de Bergen et al., (1997), terem obtido valores de predição mais precisos para a 

AOL, seu resultado para esta medida foi em média inferior ao deste trabalho (R2= 0,64).  

A Figura 4 mostra a comparação da AOL da carcaça predita e observada 

incluindo AOL4 e grupo genético como variáveis. 

Figura 4 – Comparação da AOL da carcaça predita e observada incluindo AOL4 e grupo 

genético como variáveis. 

 

O baixo valor do coeficiente de determinação da predição da AOL (R2=0,68) 

dado pela última medida ultra-sonográfica (Tabela 6) pode indicar grande variação 

quanto ao posicionamento do transdutor, problemas na limpeza do local de tomada da 

imagem e mudanças na configuração da carcaça decorrente do rigor mortis. Além disso, 

como a separação das carcaças comerciais brasileiras ocorre entre a 5a e 6a costela dos 

bovinos, e não entre a 12a e 13a costelas como nos Estados Unidos da América do Norte, 

poderia ser esperado aumento do erro experimental para a obtenção deste corte, 

principalmente quando o abate dos animais é realizado em frigorífico comercial. Embora 
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espera-se variação similar na precisão da mensuração da ECG na carcaça, possivelmente 

isto não foi detectado neste trabalho pelo fato dos animais, alimentados com dietas de 

alta energia por cerca de 120 dias, terem quantidade suficiente de ECG que 

provavelmente varia menos ao redor do local ideal de tomada de imagem (12a e 13a 

costelas) do que a AOL. A precisão da predição da AOL, incluindo o efeito de grupo 

genético, aumentou neste trabalho em função da proximidade do ponto de abate destes 

animais, o que corrobora o trabalho de Bergen et al. (1997). 

Os resultados das equações de regressão para predição das características da 

carcaça, ECG e AOL, com as imagens de ultra-sonografia obtidas na data mais próxima 

ao abate, sem a inclusão do efeito do grupo genético, apresentam precisão relativamente 

baixa (R2 de 0,48 e 0,49), demonstrando que as correlações entre as medidas ultra-

sonográficas e as medidas na carcaça estão em torno de 70% (Tabelas 5 e 6). A inclusão 

do efeito de grupo genético na equação de predição proporcionou aumentos substanciais 

na precisão de ambas as medidas, porém em especial para a medida de ECG (R2=0,82), 

enquanto que para a AOL este aumento foi mais modesto (R2=0,68). 

Para estas características, as medidas ultra-sonográficas explicaram 

aproximadamente a mesma proporção da variação residual quando incluídas no modelo 

juntamente com o efeito de grupo genético e quando incluídas isoladamente (47 e 48% 

para ECG e 50 e 49% para AOL). Estes resultados parecem indicar que existe uma 

dificuldade maior da ultra-sonografia em detectar as diferenças entre os grupos 

genéticos. 

Assim, como as medidas ultra-sonográficas para predição da ECG e da AOL na 

carcaça explicam a mesma proporção da variação residual nos modelos, com e sem a 

inclusão do efeito de grupo genético, pode-se supor que estas medidas detectam bem a 

variação dentro de grupos genéticos, mas não a variação entre os grupos. Resultados 

como estes não eram esperados uma vez que não há razão para supor que a raça do 

animal possa interferir na técnica de ultra-sonografia. Além disso, a utilização de 

animais de grupos genéticos de diferentes tamanhos, aumentou a amplitude das medidas, 

o que deveria facilitar a detecção das diferenças pela técnica de ultra-sonografia. No 

entanto, como as medidas foram tomadas em dias diferentes é possível que algum outro 
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fator, tal como a temperatura ou a umidade seja a causa da variação. Estudos tentando 

determinar os efeitos da temperatura e umidade sobre as medidas ultra-sonográficas 

poderiam ser sugeridos.  

  De maneira geral, os coeficientes de determinação das equações de predição  

com as medidas obtidas em cada um dos quatro períodos isoladamente, foram  

superiores aos resultados de Bergen et al. (1997) que encontraram valores entre 0,01 a 

0,64 para ECG e entre 0,33 a 0,70 para AOL.  

Apesar de ter sido observado que a combinação de todas as medições ultra-

sonográficas, realizadas a cada 28 dias, possibilitaram aumentos na precisão da predição 

da medida de AOL na carcaça (R2=0,77), este mesmo comportamento não foi constatado 

para a combinação de todas as ECG por ultra-sonografia (R2=0,83), já que para esta 

característica o valor encontrado somente pela utilização da última medida (R2=0,82) já 

era alto (Tabelas 5 e 6). 

Em uma tentativa de evidenciar o valor do peso vivo dos animais e da altura da 

anca na predição das características da carcaça foram desenvolvidas análises 

exploratórias, cujas equações de regressão para predição, incluindo estes efeitos, estão 

demonstradas na Tabela 7 para a  ECG, e na Tabela 8 para a AOL. 

 

Tabela 7. Componentes das equações de regressão da predição da ECG da carcaça a 

partir de medidas do peso vivo e da altura da anca  coletadas antes do abate.  

Intercepto  Coeficientes de 
Regressão 

 R2  Desvio 
padrão 

Geral ½ 
Angus 

½ 
Canchim 

½ 
Simental 

Nelore  Peso Altura da 
anca 

    

 6,68 5,22 2,92 1,95   0,28  0,65  1,42 
 0,99 -0,17 -3,06 -3,50  0,01   0,69  1,36 
 

A Figura 5 mostra a comparação da ECG da carcaça predita e observada 

incluindo efeito de peso e grupo genético como variáveis. 
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Figura 5 – Comparação da ECG da carcaça predita e observada incluindo efeito de peso 

e grupo genético como variáveis. 

 

Tabela 8. Componentes das equações de regressão da predição da AOL da carcaça a 

partir de medidas do peso vivo e da altura da anca  coletadas antes do abate.  

Intercepto  Coeficientes de 
Regressão 

 R2  Desvio 
padrão 

Geral ½ 
Angus 

½ 
Canchim 

½ 
Simental 

Nelore  Peso Altura da 
anca 

    

 36,04 37,53 43,04 25,47   32,2  0,38  7,33 
 45,16 48,10 51,73 38,32  0,07   0,43  7,05 

 

Assim, foi evidenciado que a contribuição adicional do peso para a predição da 

ECG e AOL na carcaça não é grande, demonstrada pelos coeficientes de determinação 

obtidos de 0,69 para ECG e de 0,43 para AOL. O mesmo tipo de análise realizada para 

determinação do valor da altura da anca como possível elemento de predição das 

mesmas variáveis demonstraram que esta apresentou coeficientes de determinação de 

0,65 para ECG e de 0,38 para AOL, ou seja, de contribuição similar ao peso vivo. 

Apesar deste resultado, Waldner et al. (1992), demonstraram que a variável 
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independente altura da anca teve grande valor nas equações de predição das 

características da carcaça. Entretanto, Faulkner et al. (1990), e Bullock et al. (1991), 

encontraram que a variável altura da anca só tem seu valor quando combinada com o 

peso vivo dos animais.  

A Figura 6 mostra a comparação da AOL da carcaça predita e observada 

incluindo efeito de peso e grupo genético como variáveis. 

Figura 6 – Comparação da AOL da carcaça predita e observada incluindo efeito de peso 

e grupo genético como variáveis. 

 

Sabendo-se que as últimas medidas ultra-sonográficas, momentos antes do abate, 

são as que necessariamente proporcionariam a precisão mais alta da predição das 

mesmas medidas na carcaça, foram desenvolvidas equações de regressão múltiplas para 

determinar se a utilização de três medidas ultra-sonográficas feitas anteriormente seriam 

adequadas para predizer a última medida ultra-sonográfica antes do abate (quarta 

medida). Os componentes das equações de regressão para predição da última medida de 
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ultra-sonografia (ECG4 e AOL4), incluindo o efeito de grupo genético, são observadas 

na Tabela 9 para a ECG e na Tabela 10 para a AOL por ultra-sonografia. 

  

Tabela 9. Componentes das equações de regressão da predição da última medida da 

ECG por ultra-sonografia utilizando as outras medidas como variáveis 

independentes.  

Intercepto  Coeficientes de 
Regressão 

 R2  Desvio 
padrão 

Geral ½ 
Angus 

½ 
Canchim 

½ 
Simental 

Nelore  ECG  

1 

ECG 

2 

ECG 

3 

ECG 

4 

    

 
1,23 0,38 0,60 0,46  -0,09 0,20 1,00   0,70  1,15 

 

Tabela 10. Componentes das equações de regressão da predição da última medida da 

AOL por ultra-sonografia utilizando as outras medidas como variáveis 

independentes.  

Intercepto  Coeficientes de 
Regressão 

 R2  Desvio 
padrão 

Geral ½ 
Angus 

½ 
Canchim 

½ 
Simental 

Nelore  AOL  

1 

AOL 

2 

AOL 

3 

AOL 

4 

    

 19,28 14,59 15,35 16,67  0,35 0,40 0,21   0,37  5,53 
 

O baixo valor do coeficiente de determinação obtido quando utilizadas as três 

primeiras medidas de AOL como variáveis independentes para predição da última 

medida de AOL por ultra-sonografia (AOL4), demonstrou que esta não pode ser predita 

utilizando-se as três primeiras, sem incorrer em erros acentuados. Mudanças decorrentes 

do crescimento e desenvolvimento, que não afetam todos os animais da mesma maneira 

pode ser uma das causas destes baixos valores; no entanto, erros associados a cada 

medida em particular podem também ser responsáveis por esse fato. 

A equação para predição da ECG4 apresentou um coeficiente de determinação 

um tanto maior (R2=0,70), porém mesmo assim a precisão obtida não foi tão alta, 

demonstrando que a tentativa de predição desta última medida por ultra-sonografia 
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através de outras medidas ultra-sonográficas obtidas anteriormente, não pode ser 

realizada acuradamente. 

 

4.2 Ultra-sonografia para determinação da composição da carcaça 

 

Embora a exatidão da predição da AOL e a ECG por ultra-sonografia seja 

fundamental para o treinamento de técnicos especializados e para fins de pesquisa 

científica, é mais importante para os produtores de bovinos a predição das características 

de produção de carne que possam ser incorporadas, de alguma maneira, em programas 

de seleção e que possibilitem o aumento do retorno econômico da atividade. Assim esta 

parte do presente trabalho se ocupa em avaliar a aplicabilidade da técnica de ultra-

sonografia para predição das variáveis que interferem na composição de carcaça de 

bovinos jovens. Para tanto, foi utilizada a técnica baseada no corte parcial das costelas 

dos bovinos (Hankins & Howe, 1946), consolidada para estimação da composição 

corporal dos mesmos, possibilitando assim a detecção da precisão da ultra-sonografia 

em predizer estas características. 

 Na Tabela 11 estão apresentadas as médias de alguns dos principais componentes 

da carcaça de acordo com o grupo genético. Foram observados efeitos significativos de 

grupo genético sobre a maioria destes componentes (P<0,05). As exceções foram o  

rendimento de carcaça, a porcentagem de ossos, a quantidade de gordura e o peso dos 

cortes cárneos especiais. 

A relação entre medidas de AOL e o peso vivo dos animais ou da carcaça é 

realizada para reduzir a influência do peso vivo e do grau de musculosidade dos 

diferentes grupos genéticos, facilitando a adequada comparação dos mesmos (Bergen et 

al., 1997). Neste estudo, foi constatado que os mestiços Canchim obtiveram valor da 

última medida de AOL por ultra-sonografia em relação a 100 kg de peso vivo do animal 

(AOL4PKG) maior que os mestiços Simental. Os animais Nelore e os mestiços Angus 

apresentaram valores intermediários não diferindo estatisticamente dos outros dois 

grupos genéticos (P>0,05). Bergen et al. (1997), demonstraram que os maiores valores 

da medida de AOL4PKG em seu trabalho foram dos animais da raça Charolês (16,2 
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cm2/100 kg), porém diferentemente deste estudo, as raças britânicas, Angus, Hereford e 

Shorthorn obtiveram os menores valores (14,8 e 14,9 cm2/100 kg), enquanto que os 

animais da raça Simental alcançaram valores intermediários para esta medida (15,5 

cm2/100 kg).  

Apesar dos valores de AOL4PKG dos mestiços Canchim, Simental e Nelore 

terem apresentado tendência semelhante àqueles do rendimento de cortes cárneos 

(Tabela 11), este fato não foi observado para  os mestiços Angus, que mostraram os 

maiores valores de AOL4PKG e o menor valor de rendimento de cortes cárneos. 

Também foram observados neste estudo a inexistência de diferenças significativas 

quanto aos grupos genéticos para o rendimento de cortes cárneos e existência de 

diferenças significativas (P<0,05) para a AOL4PKG. 

 Segundo Luchiari Filho (2000), uma relação entre a AOL da carcaça e 100 kg de 

peso da carcaça (AOLPCAR) de no mínimo 29 cm2/100 kg de carcaça, é indicativo de 

bom rendimento de cortes cárneos de alto valor comercial. Neste trabalho todos os 

grupos genéticos alcançaram este valor, sendo que todos os mestiços, Simental (33,75 

cm2/100 kg carcaça), Canchim (33,32 cm2/100 kg carcaça) e Angus (31,55 cm2/100 kg 

carcaça) obtiveram valores significativamente superiores (P<0,05) aos dos animais 

Nelore (29,12 cm2/100 kg carcaça). Apesar do acréscimo da AOLPCAR em relação aos 

animais Nelore, as diferenças significativas encontradas quanto ao rendimento de cortes 

cárneos comercias não foram adequadamente explicadas pelas medidas de AOLPCAR, o 

que corrobora o trabalho de Cruz et al (2001), que observando dados significativamente 

diferentes de AOLPCAR de 31,90 cm2/100 kg carcaça para animais de 400 kg, de 31,53 

cm2/100 kg carcaça para animais com 440 kg e 30,71 cm2/100 kg carcaça para animais 

de 480 kg de peso vivo ao abate, não constataram diferença significativa quanto ao 

rendimento de cortes cárneos.  
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Tabela 11. Composição corporal e características de carcaça nos diferentes grupamentos 

genéticos. 

   Grupo Genético 

Variáveis  n CV 
Mestiços 

Angus 

Mestiços 

Canchim 

Mestiços 

Simental 
Nelore 

AOL4PKG  (cm2/100 kg) 111 9,71 16,40+0,24 ab 16,74+0,38 a 15,45+0,24 b 16,20+0,25 ab 

AOLPCAR (cm2/100 kg) 60 10,80 31,55+0,68 a 33,32+0,63 a 33,75+0,73 a 29,12+0,71b 

Tecido muscular (kg) 71 11,55 141,74+3,22b 141,15+3,53b 159,11+3,85a 134,41+2,73b 

Tecido adiposo (kg) 71 14,27 69,68+2,10a 63,84+2,17a 63,90+2,61a 69,75+1,84a 

Tecido ósseo (kg) 71 7,91 37,94+0,51b 37,04+0,54b 40,48+0,77a 38,27+0,79b 

Músculo (%) 71 6,07 57,45+0,79bc 58,91+0,89b 61,08+0,68a 55,95+0,49c 

Gordura (%) 71 12,46 28,28+0,77a 26,70+0,83a 24,43+0,63b 29,04+0,54a 

Ossos (%) 71 5,43 15,42+0,17a 15,50+0,19a 15,57+0,21a 15,95+0,22a 

Cortes cárneos  

especiais (kg) 

 

71 

 

7,57 

 

59,16+0,45a 

 

59,44+0,47a 

 

61,4+0,58a 

 

58,18+0,59a 

Peso traseiro (kg) 71 7,43 151,62+0,99ab 146,22+1,16b 154,66+1,43a 143,76+1,28b 

Peso dianteiro (kg) 71 9,64 101,52+0,91ab 97,34+1,01b 107,74+1,47a 101,94+0,93ab 

Peso carcaça quente (kg) 114 8,48 243,45+3,02b 240,25+3,59b 261,68+4,05a 241,91+3,63b 

Rendimento traseiro (%) 71 2,70 61,56+0,01a 61,12 +0,01a 59,45+0,01b 59,86+0,02 b 

Rendimento carcaça (%) 115 9,84 54,87+0,26a 55,84+0,36a 54,78+0,26a 53,51+2,24a 

Rendimento de cortes 

cárneos comerciais (%) 

 

71 

 

4,47 

 

24,02+0,01b 

 

24,86+0,01a 

 

23,60+0,01b 

 

24,22+0,01ab 
a,b,c Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não apresentam diferenças significativas (P>0,05). 

 

Quanto aos componentes da carcaça, existe óbvia relação negativa entre a 

porcentagem de músculo e de gordura entre os grupos genéticos. Os mestiços Simental 
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apresentaram a maior porcentagem de músculo na carcaça, seguidos dos mestiços 

Canchim e Angus (P<0,05). Isto era esperado para os mestiços Simental e Canchim, por 

se tratar de animais de raças da Europa Continental, com maior potencial de 

crescimento, porém não para a raça Angus que é, em geral, reconhecida como uma raça 

de menor tamanho corporal, e com potencial para acumular gordura mais precocemente. 

Os animais Nelore e os mestiços Canchim e Angus apresentaram maior porcentagem de 

gordura na carcaça (P<0,05). Este comportamento da raça Nelore de apresentar alta 

porcentagem de gordura da carcaça estimada por esta mesma metodologia (Hankins & 

Howe, 1946), já havia sido observado em outros trabalhos (Galvão et al., 1991; Jorge et 

al., 1997). Assim como relatado por Jorge et al. (1997), existiu pouca variação entre os 

grupamentos genéticos quanto à porcentagem de ossos na carcaça.  

Como os cortes básicos das carcaças brasileiras são o dianteiro com cinco 

costelas, a ponta de agulha e o traseiro, sendo este último constituído dos cortes cárneos 

mais valorizados, deve-se buscar o maior rendimento de traseiro devido ao seu maior 

valor comercial. Neste estudo, não houve efeito de grupo genético quanto à quantidade 

dos cortes cárneos, porém houve diferenças significativas quanto ao peso do traseiro 

(P<0,05), tendo os mestiços Simental apresentado os maiores valores, os mestiços 

Canchim e animais Nelore os menores valores; e os mestiços Angus valores 

intermediários para este parâmetro, não diferindo dos outros grupos genéticos. Apesar 

disto, em trabalho de Galvão et al. (1991), não foram encontradas diferenças 

significativas quanto ao peso do traseiro nos diversos grupos genéticos estudados. Em 

relação ao peso de dianteiro, também houve diferenças significativas entre os grupos 

genéticos (P<0,05), sendo que os pesos de dianteiro dos mestiços Simental foram 

maiores que dos mestiços Canchim.  

O peso da carcaça quente foi superior para os mestiços Simental (P<0,05), 

justificado em parte pelo peso vivo final destes animais. Conforme já citado 

anteriormente, os mestiços Simental também apresentaram as maiores quantidades de 

dianteiro e traseiro (P<0,05). No entanto, em relação ao rendimento de traseiro, houve 

diferenças significativas quanto ao grupo genético, sendo as médias dos mestiços 
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Simental e dos animais Nelore, significativamente (P<0,05) inferiores aos das outras 

duas raças.  

Embora não tenham sido encontradas diferenças significativas quanto à 

quantidade de cortes cárneos, houve diferenças significativas quanto ao rendimento de 

cortes cárneos, sendo observado que os mestiços Canchim obtiveram o maior valor, os 

animais Nelore valor intermediário e os mestiços Angus e Simental valores menores que 

os mestiços Canchim. Assim, da mesma maneira que o estudo de Cruz et al. (2001), o 

maior peso de carcaça quente, no caso dos mestiços Simental, não implicou 

necessariamente em aumento no rendimento de cortes cárneos da carcaça. 

 

4.2.1 Correlações simples das características morfométricas da carcaça medidas 

por ultra-sonografia ou após o abate com os parâmetros da carcaça  

 

Na Tabela 12 são apresentadas as correlações estatisticamente significativas 

(P<0,05) das características morfométricas da carcaça medidas por ultra-sonografia ou 

após o abate, com os componentes da carcaça. Neste trabalho foi encontrada correlação 

positiva da AOL por ultra-sonografia (AOL 4) e a quantidade e porcentagem de músculo 

da carcaça, conforme já demonstrado anteriormente por Bailey et al. (1986). Houve 

correlação positiva com a quantidade de cortes cárneos e correlação negativa com a 

porcentagem estimada de tecido adiposo da carcaça. Entretanto, não foi detectada 

correlação significativa da AOL por ultra-sonografia com a quantidade de tecido 

adiposo, como havia demonstrado Bullock et al. (1991). Também houve correlação 

negativa com a porcentagem de ossos e positiva com a quantidade de tecido ósseo, o que 

corrobora o estudo de Bailey et al. (1986). 

No caso da AOL carcaça, foi obtida correlação positiva desta com a quantidade 

de cortes cárneos, com a porcentagem e quantidade de músculo, e também correlação 

negativa com a porcentagem de tecido adiposo e tecido ósseo. Assim como nos 

trabalhos de Faulkner et al. (1990), e Peron et al. (1995), também foi observada 

correlação positiva da AOL da carcaça com a quantidade de ossos. Ao contrário do 

observado no trabalho de Faulkner et al. (1990), e no presente estudo, Galvão et al. 
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(1991), Peron et al. (1995), e Jorge et al. (1997), demonstraram que a AOL carcaça não 

foi bem correlacionada com a quantidade de músculos na carcaça. Diferentemente dos 

trabalhos de Faulkner et al. (1990), e Bullock et al. (1991), não foi observado correlação 

significativa da AOL carcaça com a quantidade de tecido adiposo. Observa-se que, em 

geral, as correlações envolvendo a AOL da carcaça e aquelas envolvendo as medidas da 

AOL por ultra-sonografia são sempre no mesmo sentido (mesmo sinal), indicando que 

as duas medem essencialmente o mesmo parâmetro, entretanto, a magnitude destas 

correlações é sempre superior para a AOL carcaça o que demonstra a maior precisão 

desta última. 

 

Tabela 12. Correlações simples de algumas variáveis com parâmetros da composição 

corporal. 

 Correlações simples* 

Variáveis Cortes 

cárneos 

(kg) 

Tecido 

muscular 

(%) 

Tecido 

muscular 

(kg) 

Tecido 

adiposo 

(%) 

Tecido 

adiposo 

(kg) 

Tecido 

ósseo 

(%) 

Tecido 

ósseo 

(kg) 

AOL 4 0,42 0,30 0,49 -0,21 - -0,30 0,28 

ECG 4 - -0,38 - 0,49 0,52 -0,27 - 

AOL carcaça 0,51 0,64 0,73 -0,55 - -0,36 0,22 

ECG carcaça - -0,22 - 0,31 0,31 - - 

AOLPCAR - 0,59 - -0,56 -0,58 - - 

AOL4PKG - - - - -0,31 - -0,34 

PESO 4 0,77 - 0,78 - 0,53 -0,31 0,78 

Peso carcaça 

quente 

0,84 0,25 0,86 - 0,50 -0,40 0,78 

*Apenas as correlações significativas (p<0,05) estão apresentadas. 

 

A ECG por ultra-sonografia (ECG4) mostrou correlações positivas com a 

porcentagem de tecido adiposo, valor este superior ao encontrado por Bailey et al. 

(1986) e inferior ao de Faulkner et al. (1990), e quantidade de tecido adiposo da carcaça, 

com valor inferior ao encontrado por Bullock et al. (1991) e Faulkner et al. (1990). 
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Também foram encontradas correlações negativas com as porcentagens de músculo e 

tecido ósseo, valores estes inferiores ao observado no estudo de Faulkner et al. (1990). 

Além disto, Faulkner et al. (1990), também detectaram correlação significativa da ECG 

por ultra-sonografia e a quantidade de músculo na carcaça. 

Foram encontradas correlações positivas da ECG da carcaça com a porcentagem 

e quantidade de tecido adiposo, conforme anteriormente demonstrado por Faulkner et al. 

(1990), Bullock et al. (1991), e Peron et al. (1995). Também houve correlação negativa 

da ECG da carcaça com a porcentagem de tecido muscular. Embora não tenha sido 

determinado neste estudo, muitos trabalhos demonstraram que esta característica 

também pode ser correlacionada com a AOL da carcaça (Faulkner et al., 1991; Arnold et 

al., 1991), com o peso da carcaça quente (Arnold et al., 1991), com a quantidade de 

músculo e de tecido ósseo (Peron et al., 1995). A exemplo do que ocorre com a AOL, as 

medidas de ECG obtidas por ultra-sonografia e na carcaça têm correlações de mesmo 

sentido com os parâmetros de composição da carcaça, entretanto, neste caso a medida 

por ultra-sonografia apresenta as correlações de maior magnitude. Este fato pode ser 

conseqüência da maior variabilidade da medida tomada na carcaça, conforme discutido 

anteriormente.  

A AOLPCAR mostrou correlação positiva com a porcentagem de músculo, o que 

corrobora a sugestão de Luchiari Filho (2000), porém com a magnitude desta correlação 

inferior àquela observada entre a AOL da carcaça e a porcentagem de músculo, e 

também apresentou correlação negativa com a porcentagem e quantidade de tecido 

adiposo. Já a AOL4PKG mostrou correlações negativas somente para as quantidades de 

tecido adiposo e ósseo, o que demonstra, mais uma vez, que a AOL obtida na carcaça 

possuiu maior correlação com a composição corporal do que a mesma medida obtida por 

ultra-sonografia. É interessante notar que o único parâmetro de composição de carcaça 

para o qual pode-se observar uma correlação de magnitude superior para AOL4PKG e 

AOLPCAR em relação a AOL4 e AOL da carcaça é a quantidade de tecido adiposo.  

Ainda na Tabela 12 observa-se que o peso vivo, conforme constatado no trabalho 

de Faulkner et al. (1990), teve grande influência nas características de produção, onde 

houve correlações positivas com a quantidade de cortes cárneos, tecidos muscular, 
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adiposo e ósseo (P<0,05). O peso vivo também apresentou correlação negativa com a 

porcentagem de tecido ósseo, com valor inferior ao do estudo de Faulkner et al. (1990). 

O peso da carcaça quente, da mesma maneira que o encontrado por Faulkner et al. 

(1990), apresentou correlações positivas com a quantidade de cortes cárneos, tecidos 

muscular, adiposo e ósseo e porcentagem de tecido muscular, enquanto que apresentou 

correlação negativa com a porcentagem de tecido ósseo (P<0,05). 

 Na Tabela 13 são observadas correlações simples entre as características 

morfométricas da carcaça medidas por ultra-sonografia ou após o abate com alguns 

parâmetros da carcaça. A AOL por ultra-sonografia demonstrou correlação positiva com 

a quantidade de dianteiro e traseiro dos bovinos. No entanto, para a AOL da carcaça 

foram obtidas correlações positivas com a quantidade de dianteiro e traseiro e também 

porcentagem de traseiro (P<0,05).  

 

Tabela 13. Correlações simples de algumas variáveis com parâmetros de carcaça. 

 Correlações* 

Variáveis Rendimento de 

cortes cárneos (%) 

Traseiro (kg) Dianteiro (kg) Traseiro (%) 

AOL 4 - 0,43 0,43 - 

ECG 4 - 0,36 - -0,49 

AOL carcaça - 0,33 0,38 0,31 

ECG carcaça - 0,36 - -0,50 

AOLPCAR 0,26 - - 0,37 

AOL4PKG - - -0,28 - 

PESO 4 -0,45 0,79 0,90 - 

PCQTOTAL -0,44 0,83 0,96 - 

*Apenas as correlações significativas (p<0,05) estão apresentadas. 

 

A ECG por ultra-sonografia apresentou correlação positiva com a quantidade e 

correlação negativa com a porcentagem de traseiro dos bovinos (P<0,05). Já a ECG 

medida na carcaça apresentou as mesmas correlações que a ECG por ultra-sonografia. 
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A AOLPCAR mostrou correlação positiva com o rendimento de cortes cárneos e 

porcentagem de traseiro (P<0,05), o que também corrobora o estudo de Luchiari Filho 

(2000). A AOL4PKG apresentou correlação negativa com a quantidade de dianteiro 

(P<0,05). 

O peso vivo e o peso da carcaça quente foram correlacionados negativamente 

com o rendimento de cortes cárneos, e positivamente correlacionados com a quantidade 

de traseiro e dianteiro (P< 0,05). Ao contrário de Hamlin et al. (1995b), e May et al. 

(2000), que encontraram correlação significativa da ECG do ultra-sonografia com o 

rendimento de cortes cárneos, e Silva et al. (2001), cujo rendimento de cortes cárneos 

apresentou correlação com a AOL por ultra-sonografia, AOL carcaça, ECG por ultra-

sonografia, e com a ECG carcaça, não foi observado neste trabalho correlação 

significativa entre o rendimento de cortes cárneos e as variáveis, AOL e ECG por ultra-

sonografia ou carcaça. 

 

4.2.2 Equações de regressão para determinação das características de maior 

importância na composição corporal 

 

Nos estudos de composição de carcaça de bovinos, o conhecimento dos fatores 

determinantes para a expressão das variáveis estudadas tem importância fundamental. 

Assim, foram desenvolvidas equações neste trabalho para verificar quais as 

características que poderiam ser mais interessantes para predição dos parâmetros de 

maior relevância. Desta forma, supôs-se que as variáveis peso vivo e peso da carcaça 

quente, que expressam o tamanho do animal, apresentassem sempre grande importância 

na predição da quantidade dos principais componentes de carcaça. 

Na Tabela 14 são observados os componentes das equações de regressão 

utilizadas para a predição da quantidade de tecidos adiposo, muscular, e ósseo, por 

medições ultra-sonográficas, apresentados por ordem de importância das variáveis 

independentes de acordo com o coeficiente de determinação, e na Tabela 15 são 

observados as equações de predição baseadas nos componentes obtidos na carcaça.  
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Observa-se na Tabela 14 que as variáveis peso vivo e ECG por ultra-sonografia 

foram importantes para a predição da quantidade de tecido adiposo, e que quando 

utilizadas em conjunto aumentaram a precisão da predição da característica (R2 

aumentou de 0,27 para 0,44), comportamento este já demonstrado em diversos estudos 

(Faulkner et al., 1990; Hamlin et al., 1995b; Griffin et al., 1999). No entanto, a inclusão 

da AOL por ultra-sonografia provocou aumento irrelevante no coeficiente de 

determinação da predição desta variável (R2 aumentou de 0,64 para 0,66). Todavia esta 

equação de predição da quantidade de tecido adiposo foi igualmente precisa quando 

comparada com aquela baseada nas medidas da carcaça (R2 de 0,66, Tabela 16). 

 

Tabela 14. Componentes das equações de regressão da predição da quantidade de 

tecidos adiposo, muscular e ósseo em quilogramas através da utilização de 

medidas ultra-sonográficas. 

Intercepto  Coeficiente de 
Regressão 

 R2 Desvio 
padrão 

Geral ½ 
Angus 

½ 
Canchim 

½ 
Simental 

Nelore  Peso 4 ECG 
4 

AOL 
4 

   

Tecido Adiposo (kg) 
56,10      2,36  0,27 8,26 
5,08     0,14   0,27 -8,19 
7,73     0,11 1,92  0,44 7,27 

 -21,46 -18,49 -27,35 -14,45 0,18 1,75  0,64 6,02 
 -13,50 -11,11 -19,05 -6,62 0,18 1,76 -0,14 0,66 5,76 

Tecido Muscular (kg) 
-16,04     0,36   0,60 10,55 
-19,02     0,39 -2,18  0,67 9,96 
-39,79     0,35 -2,24 0,53 0,73 9,03 

 -23,81 -23,48 -20,74 -28,79 0,32 -2,07 0,48 0,75 8,80 
Tecido Ósseo (kg) 

8,92     0,07   0,61 1,90 
 7,99 8,30 8,66 9,31 0,07   0,64 1,88 
 7,68 6,91 7,14 8,19 0,07 -0,38  0,68 1,80 
 7,20 6,59 6,60 7,70 0,07 -0,38 -0,01 0,69 1,80 

 

Apesar disto, os valores dos coeficientes de determinação obtidos neste trabalho 

foram inferiores aos coeficientes de determinação encontrados no trabalho de Faulkner 
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et al. (1990), quando foi utilizado somente o peso vivo e a ECG por ultra-sonografia, 

para determinação da quantidade de tecido adiposo da carcaça. 

 

Tabela 15. Componentes das equações de regressão da predição da quantidade de 

tecidos adiposo, muscular e ósseo em quilogramas através da utilização de 

medidas obtidas na carcaça. 

Intercepto  Coeficiente de 
Regressão 

 R2 Desvio 
padrão 

Geral ½ 
Angus 

½ 
Canchim 

½ 
Simental 

Nelore  Peso 
Carc 

ECG 
Carc 

AOL 
Carc 

   

Tecido Adiposo (kg) 

 -3,30 -1,98 -0,17 6,86 0,34 2,13 -0,35 0,66 5,76 

Tecido Muscular (kg) 

 -14,08 -15,26 -17,94 -23,99 0,55 -1,90 0,43 0,86 5,95 

Tecido Ósseo (kg) 

 12,38 12,29 12,91 12,21 0,13 -0,17 -0,06 0,63 1,82 

 

Para a determinação da quantidade de tecido muscular, a variável mais 

importante neste estudo foi o peso vivo. Ao contrário do esperado, a inclusão da variável  

AOL por ultra-sonografia não ocasionou grande aumento na precisão da predição da 

quantidade de tecido muscular (Tabela 14), fato corroborado por alguns trabalhos 

(Faulkner et al., 1990; Griffin et al., 1999). Segundo Forrest et al. (1968), a AOL para 

predição da musculosidade, sofre grande influência do estágio do crescimento do 

animal. Para a predição da quantidade de tecido muscular as medidas tomadas na 

carcaça foram pouco mais precisas (R2=0,86, Tabela 15), quando aquela comparada a 

partir das medições por ultra-sonografia (R2=0,75, Tabela 14). A menor precisão da 

AOL por ultra-sonografia, discutida anteriormente, pode ter sido o principal responsável 

pelo comprometimento destes resultados, o que é corroborado por Faulkner et al. (1990), 

que utilizaram somente a variável peso vivo para determinação da quantidade de 

músculo na carcaça. 
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 Para predição da quantidade de tecido ósseo, somente o peso vivo dos animais 

parece estar diretamente relacionado com o mesmo, sugestão esta já evidenciada em 

outros trabalhos (Faulkner et al., 1990).  

Na Tabela 16 são observados os componentes das equações de regressão para 

predição das porcentagens dos tecidos adiposo, muscular e ósseo, baseadas na utilização 

de medidas ultra-sonográficas, e na Tabela 17 são observadas as equações de predição 

baseadas nos componentes da carcaça.  

 

Tabela 16. Componentes das equações de regressão da predição da quantidade de 

tecidos adiposo, muscular e ósseo em porcentagem através da utilização de 

medidas ultra-sonográficas. 

Intercepto  Coeficiente de 
Regressão 

 R2 Desvio 
padrão 

Geral ½ 
Angus 

½ 
Canchim 

½ 
Simental 

Nelore  Peso 4 ECG 
4 

AOL 
4 

   

Tecido Adiposo (%) 
 28,28 26,70 24,43 29,03    0,27 2,93 
 22,67 23,76 21,14 25,46  0,85  0,46 2,57 
 28,06 28,73 26,57 30,54  0,87 -0,07 0,51 2,46 
 25,03 25,70 23,12 27,47 0,01 0,81 -0,09 0,52 2,46 

Tecido Muscular (%) 
 57,45 58,91 61,08 55,95    0,29 3,05 
 61,73 61,18 63,61 58,71  -0,66  0,39 2,86 
 53,45 53,23 55,25 50,88  -0,68 0,12 0,45 2,75 
 54,39 54,17 56,32 51,84 -0,01 -0,67 0,12 0,45 2,77 

Tecido Ósseo (%) 
18,92     -0,01   0,10 0,81 
18,41      -0,10 -0,03 0,16 0,78 
 18,42 18,10 18,20 18,48  -0,13 -0,03 0,18 0,78 
 19,91 19,59 19,90 19,99 -0,01 -0,11 -0,02 0,22 0,78 

 

Quanto à porcentagem de tecido adiposo na carcaça, a raça e a ECG por ultra-

sonografia parecem ser as variáveis de maior importância, conforme sugestão 

encontrada em outro estudo (Bergen et al., 1996). Para a predição da porcentagem de 

tecido adiposo, é importante observar que tanto as equações baseadas nas medidas in 

vivo por ultra-sonografia como as equações baseadas nas mesmas medidas realizadas 
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após o abate, obtiveram valores similares para o coeficiente de determinação (R2=0,52, 

Tabela 16 e R2=0,53, Tabela 17), sendo estes superiores ao trabalho de Bailey et al. 

(1986), cujos coeficientes de determinação para as estimativas da porcentagem de 

gordura foram cerca de 0,15; 0,09 e 0,14 para três categorias de tourinhos analisadas; 

340, 470 e 600 kg, respectivamente. Entretanto, os trabalhos de Faulkner et al. (1990), e 

de Perry & Fox (1990), demonstraram valores de predição superiores ao encontrado 

neste presente estudo, utilizando somente variáveis como peso vivo e ECG por ultra-

sonografia. Waldner et al. (1992), e Bergen et al. (1996), que desenvolveram equações 

semelhantes às equações deste trabalho, com a utilização conjunta de AOL e ECG por 

ultra-sonografia, obtiveram coeficientes de determinação superiores de 0,76 e 0,73 

respectivamente. 

 

Tabela 17. Componentes das equações de regressão da predição da quantidade de 

tecidos adiposo, muscular e ósseo em porcentagem através da utilização de 

medidas obtidas na carcaça. 

Intercepto  Coeficiente de 
Regressão 

 R2 Desvio 
padrão 

Geral ½ 
Angus 

½ 
Canchim 

½ 
Simental 

Nelore  Peso 
Carc 

ECG 
Carc 

AOL 
Carc 

   

Tecido Adiposo (%) 

 26,31 26,82 27,69  30,76 0,02 0,91 -0,13 0,53 2,39 

Tecido Muscular (%) 

 52,06 51,59 50,34  47,71 -0,01 -0,82 0,16 0,55 2,45 

Tecido Ósseo (%) 

 20,66 20,63 20,90  20,59 -0,01 -0,07 -0,03 0,24 0,75 

 

Para a porcentagem de tecido muscular na carcaça, as variáveis determinantes 

foram peso vivo e ECG por ultra-sonografia (Tabela 16). A AOL por ultra-sonografia 

mostrou contribuição menor do que a ECG, o que corrobora o achado de muitos 

trabalhos (Herring et al., 1994; Hamlin et al., 1995). Assim, parece que ao cessar o 

crescimento corporal dos animais, cessa também o crescimento da AOL, e a ECG 

provavelmente passa a ter maior importância na determinação da quantidade e 
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porcentagem de tecido muscular. Outro fator que também poderia explicar este fato é a 

redução na precisão da determinação das medidas de AOL por ultra-sonografia neste 

estudo, provavelmente, em função do seu aumento de tamanho. De qualquer maneira, no 

presente trabalho as medidas obtidas após o abate passam a ter maior importância do que 

as medidas in vivo por ultra-sonografia para serem utilizadas nas equações de predição 

da porcentagem e da quantidade de tecido muscular, mesmo apresentando coeficientes 

de determinação baixos. 

Em relação à porcentagem de tecido ósseo, esta não pode ser determinada por 

equações baseadas em nenhuma variável, nem pelas medidas de ultra-sonografia e nem 

pelas mesmas medidas obtidas na carcaça, comportamento similar encontrado para a 

predição da quantidade de tecido ósseo. No entanto, em trabalho de Faulkner et al. 

(1990), foi encontrado coeficiente de determinação alto para a predição desta 

característica (R2=0,79), incluindo peso vivo e ECG por ultra-sonografia no modelo. 

Na Tabela 18 são observados os componentes das equações de regressão para 

predição do rendimento de carcaça, de cortes cárneos e de traseiro, através da utilização 

de medidas ultra-sonográficas, e na Tabela 19 são observadas as equações de predição 

baseadas nos componentes da carcaça. O rendimento de carcaça foi determinado 

somente pelas variáveis obtidas na carcaça após o abate, entretanto, os valores de 

coeficiente de determinação foram insignificantes.  

Quanto ao rendimento de cortes cárneos, este foi determinado principalmente 

pelas variáveis peso vivo e raça do animal, como já mencionado anteriormente. Apesar 

das equações baseadas nas variáveis in vivo por ultra-sonografia apresentarem 

coeficiente de determinação similar as equações baseadas nas mesmas variáveis da 

carcaça, ambos os valores obtidos são baixos. Apesar de May et al. (2000), terem 

concluído que a técnica de ultra-sonografia apresentou resultados bastante aceitáveis e 

muitas vezes superiores aos das equações baseadas somente nas mesmas características 

obtidas na carcaça após o abate dos animais, este comportamento não foi evidenciado no 

presente trabalho. Provavelmente a menor precisão da predição da AOL por ultra-

sonografia foi o fator determinante deste resultado, já que na literatura foram 

encontrados muitos trabalhos mostrando que a predição do rendimento de cortes cárneos 
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sofre influência primordial da medida de AOL por ultra-sonografia (Waldner et al.,1992; 

Perry & Fox, 1997). 

 

Tabela 18. Componentes das equações de regressão da predição do rendimento de 

carcaça, de cortes cárneos e de traseiro através da utilização de medidas 

ultra-sonográficas. 

Intercepto  Coeficiente de 
Regressão 

 R2 Desvio 
padrão 

Geral ½ 
Angus 

½ 
Canchim 

½ 
Simental 

Nelore  Peso 4 ECG 
4 

AOL 
4 

   

Rendimento de Carcaça (%) 
54,06      0,15  0,01 5,47 
 54,81 56,45 55,86 53,80 -0,01 0,28 0,04 0,04 5,52 

Rendimento de Cortes Cárneos (%) 
30,22     -0,01   0,20 0,97 
 28,32 29,47 28,17 28,87 -0,01   0,27 0,95 
 28,53 29,24 28,40 28,50 -0,01  0,01 0,27 0,97 
 28,53 29,13 28,29 29,49 -0,01 -0,03 0,01 0,28 0,97 

Rendimento de Traseiro (%) 
 61,55 61,13 59,45 59,87    0,29 1,41 
 69,18 68,44 67,55 67,23 -0,02   0,39 1,32 
 69,28 69,19 68,37 67,85 -0,02 0,20  0,42 1,29 
 70,27 70,05 69,37 68,78 -0,02 0,20 -0,02 0,43 1,28 

 

Tabela 19. Componentes das equações regressão da predição do rendimento de carcaça, 

de cortes cárneos e de traseiro através da utilização de medidas obtidas na 

carcaça. 

Intercepto  Coeficiente de 
Regressão 

 R2 Desvio 
padrão 

Geral ½ 
Angus 

½ 
Canchim 

½ 
Simental 

Nelore  Peso 
Carc 

ECG 
Carc 

AOL 
Carc 

   

Rendimento de Carcaça (%) 

 46,12 46,51 44,26 46,30 0,02 -0,18 0,06 0,32 1,38 

Rendimento de Cortes Cárneos (%) 

 27,70 28,26 27,39 27,89 -0,02 -0,02 0,03 0,25 0,98 

Rendimento de Traseiro (%) 

 68,19 67,81 67,68 68,07 -0,05 0,31 0,04 0,48 1,22 
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Os coeficientes de determinação para as equações de predição do rendimento de 

cortes cárneos deste estudo foram inferiores aos encontrados no trabalho de Herring et 

al. (1994), com coeficientes de determinação entre 0,29 a 0,48; de Hamlin et al. (1995), 

com coeficientes de determinação entre 0,61 a 0,65; ao trabalho de Griffin et al. (1999), 

com coeficientes de determinação entre 0,17 a 0,52, de Hassen et al. (1999), com 

coeficientes de determinação entre 0,59 a 0,76 para uma terminação constante e de May 

et al. (2000), com coeficiente de determinação  de 0,66. 

Quanto à predição da porcentagem de traseiro, foi observado que a raça é a 

variável de maior importância. Neste caso, as equações baseadas nas medidas in vivo por 

ultra-sonografia apresentam um coeficiente de determinação ligeiramente inferior ao das 

equações baseadas nas mesmas medidas realizadas na carcaça após o abate, entretanto, 

com valores de coeficiente de determinação baixos.  

Na Tabela 20 são observados os componentes das equações de regressão para 

predição da quantidade de cortes cárneos e de traseiro baseadas nas medidas ultra-

sonográficas, e na Tabela 21 são observadas as equações de predição baseadas nos 

componentes da carcaça. Em relação à predição da quantidade de cortes cárneos, o peso 

vivo foi a variável fundamental. Conforme esperado, o mesmo comportamento foi 

encontrado quanto à predição da quantidade de traseiro. De qualquer maneira, para 

ambas características as equações baseadas nas medidas in vivo por ultra-sonografia 

apresentam um coeficiente de determinação similar ao das equações das mesmas 

medidas realizadas na carcaça após o abate.  

Apesar da ultra-sonografia não ter apresentado alta precisão na predição da AOL 

da carcaça, o que poderia justificar em parte a baixa precisão na predição da quantidade 

e porcentagem de tecido muscular, e consequentemente na predição do rendimento de 

cortes cárneos, de maneira geral os coeficientes de determinação das equações de 

predição das características da composição da carcaça pelas medidas ultra-sonográficas 

são similares ou superiores àqueles obtidos nas equações que utilizaram as mesmas 

medidas na carcaça após o abate, demostrando que a ultra-sonografia pode ser superior 

às medidas obtidas na carcaça em diversas situações, o que corrobora os achados de 

Faulkner et al. (1990); Bullock et al. (1991), e Bergen et al. (1996). Este fato indica que 
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o erro na predição da AOL não necessariamente deve-se a falhas na técnica de ultra-

sonografia, mas também pode ser causada por diferenças naturais entre as medidas 

tomadas na carcaça e no animal vivo. 

 

Tabela 20. Componentes das equações de regressão da predição da quantidade de cortes 

cárneos e de traseiro através da utilização de medidas ultra-sonográficas. 

Intercepto  Coeficiente de 
Regressão 

 R2 Desvio 
padrão 

Geral ½ 
Angus 

½ 
Canchim 

½ 
Simental 

Nelore  Peso 4 ECG 
4 

AOL 
4 

   

Cortes Cárneos (kg) 
8,21     0,05   0,60 1,44 
 4,79 5,94 4,37 5,14 0,06   0,65 1,38 
 2,96 4,22 2,67 3,50 0,05  0,04 0,67 1,37 
 2,91 3,75 2,14 3,12 0,05 -0,14 0,04 0,68 1,36 

Traseiro (kg) 
11,99     0,14   0,83 2,29 
 6,12 6,18 5,42 6,46 0,15   0,87 2,04 
 5,61 5,67 3,38 4,43 0,14  0,08 0,89 1,90 
 5,61 5,64 3,34 4,40 0,14 -0,01 0,08 0,89 1,92 
 
Tabela 21. Componentes das equações de regressão da predição da quantidade de cortes 

cárneos e de traseiro através da utilização de medidas obtidas na carcaça. 

Intercepto  Coeficiente de 
Regressão 

 R2 Desvio 
padrão 

Geral ½ 
Angus 

½ 
Canchim 

½ 
Simental 

Nelore  Peso 
Carc 

ECG 
Carc 

AOL 
Carc 

   

Cortes Cárneos (kg) 

 4,48 5,13 4,03 4,73 0,09 -0,02 0,03 0,71 1,23 

Traseiro (kg) 

 9,84 9,28 8,94 9,65 0,24 0,35 0,06 0,92 1,58 

 

Embora os coeficientes de determinação das equações de predição baseadas nas 

medidas in vivo por ultra-sonografia tenham apresentado grande variação e não tenham 

sido elevados (R2=0,04 e R2=0,89, Tabelas 18 e 20 respectivamente), foi observado que 

as equações cujas predições foram baseadas somente nas medidas obtidas na carcaça 
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após o abate, também apresentaram grande variação e valores não muito superiores 

(R2=0,24 a R2= 0,92, Tabelas 17 e 21 respectivamente). 

 



5 CONCLUSÕES 

 

Embora a ultra-sonografia tenha apresentado precisão relativamente baixa na 

predição da AOL, os resultados encontrados no presente trabalho indicam que as 

medidas tomadas por ultra-sonografia podem ser usadas para predizer a ECG de bovinos 

jovens terminados em confinamento com alta precisão. 

Os resultados demonstram também que a medida ultra-sonográfica tomada em 

data mais próxima do abate dos animais é a que apresenta a precisão mais alta, e que a 

tentativa de predição desta última medida por ultra-sonografia através de medidas ultra-

sonográficas realizadas anteriormente, deve ser descartada. 

A combinação de várias medições ultra-sonográficas só possibilitaram aumentos 

na precisão na predição da medida de AOL na carcaça. Esta combinação para a ECG na 

carcaça não surtiu efeito porque o valor encontrado somente com a utilização da última 

medida ultra-sonográfica (ECG4) já era alto. 

Apesar da ultra-sonografia não ter apresentado alta precisão na predição da AOL 

da carcaça e das características dela dependentes, de maneira geral os coeficientes de 

determinação das equações de predição da composição da carcaça são semelhantes ou 

superiores àqueles obtidos nas equações que utilizaram as medidas na carcaça após o 

abate, demostrando que a ultra-sonografia pode ser superior às medidas obtidas na 

carcaça para alguns parâmetros. 
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