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TiTULO : ESTIMATIVA DA COi:"íPOSICAO (,)JJDHCA DO CORP() VAZIO DE 

TOURIHHOS HELORE ATRAVES DA GRAVIDADE ESPECIFICA DA 

CARCAÇA E DA COMPOSICAO DE CORTES DAS COSTELAS. 

Candidato: Dante Pazzanese Duarte Lanna 

Orientador: Prof. Dr. Celso Boin 

RESUMO 

A determinação da composicão corporal de grande 

importância em estudos de nutricão qlJ.e avaliam alimentos OU o 

crescimento em si. Hão obstante, a determinacão diret,a da 

composição é inviàvel eomo rot.ina experimental. O objetivo deste 

trabalho foi o de testar metodologias indiretas para estimativa 

da composição ql).imica corporal, 

Foram testadas duas tecnicas de estimativa "'da composicão: 1) 

uso da gravidade especifica da carcaca e do corte da 9-10-11# 

costelas e 2) uso da composiç~~o química elos eort.es da 9-10-11# 

e da 10# costela. A composição corporal foi det,erminada 

diretamente a partir da moagem e anàlise quimica de todos os 

tecidos corporais. 

Os resultados demonstram que a gravidade especifica da 

carcaça e do corte da 9-10-11# costelas não proporcionaram grande 

precisão na estimativa da COl'í!posiç!ão quinüca do corpo vazio. 

Os coeficientes de determinação (R~·2;' foram de 0,773 e O, 743 para 

a estimativa dos teores de gordura e àgua no corpo vazio 



respectivamente. Esses r'esl.,!l tados pare em consistentes com os 

baixos teores de gordura dos animais usados neste experimento 

média de 14,3% ). 

o emprego da composicão dos cortes da 9-10-11# costelas 

resultou em equações com R---2s elevados de 0,990, 0,976, 0,981 e 

0,914 para a estimativa da quantidade, em qui los, de àgua, 

gordura, proteina e cinzas, alem de baixos des'v"ios padrêies das 

estimativas. Os resultados encontrados com o emprego do corte da 

10# costela Iorarn semelhantes ( R~2 de 0,984, 0,975 0,971 e 0,881 

) . 

Concluiu-se que a técnica da gravidade especifica deve ser 

empregada com cautela em popular;::::êjes que apresentem baixos teores 

médios de gordura. Concluiu-se tambem que a composir;::ão de cortes 

das costelas é um bom parâmetro para a est.imati va da composir;::ão 

quimica do corpo vazio, desel.e qUe equar;::ões especificas para 

tourinhos Nelore sejam empregadas. Os coeficientes lineares de 

regressão encontrados para os animais Nelore deste trabalho 

diferem dos valores de equações propostas P8.ra out.ras rar;::as. 



ESTIHATION OF BODY COMPOSITION IN ZEBU ( NELLORE ) INTACT MALES 

BY SPECIFIC GRAVITY AND RIB CUT COMPOSITION 

Dante Pazzanese Duarte Lanna 

Adviser: Dr. Celso Boin 

SUMMARY 

The determination of body composition is very irnportant in 

studies that evaluate growth, especially on nutritional 

investigations. AIso the direct determination of body cornposition 

is impossible as an experimental routine. The objective of this 

study \t?as the development of methodologies for body composition 

estimation in Zebu ( Nel10re ) intact males. 

T\t?o techniques were evaluated: 1) Specific gravity of the 

carcass and of the 9-10-11:# rib cut; and 2) The use of the 

chemical composition of the 9-10-11:# and 10# rib cuts. The body 

cornposition was determined directIy by grinding and anaIysing alI 

body tissues. 

The speci:fic gravity o:f the carcass and of the 9-10-11# rib 

cut predicted bosiy 

deterrnination 

cornposition with 10w coeficients 

0,773 and 0,743 for the estimation of 

of 

fat 

and water percentages respectively. These resuIts seem consistent 

with the 10w fat content of the animaIs of this experiment 

average 14, 3~~ ). 



The 9-10-11# rib cut composition Vias a good estirnator of the 

body composition with high R~2 ( 0,990; 0,976; 0,981 and 0,914 

for the est,imation of Kg water, fat, protein and ash ) and low 

standard errors of estimates. Results obtained with.the 10# rib 

cut composition are very similar ( R~2, 0,984; 0,975; 0,971 and 

0,881 , 
) . Results are in the range of publisbed results. The 

values of the linear coefficients of regression Viere different 

from observed values for other breeds. 

It was confirmed that tbe specific gravity technique 

estimates have relatively lmq precision in populations with low 

fat contento The composition o:f rib cuts was a good parameter for 

the estimation ofbody composition, but specific equations must be 

used for Zebu intact males. 



1. INTRODUCAO 

o objetivo da produ~ão de gado de corte é maximizar, 

economi camente > o crescimento pré-natal e pos-natal. Entretanto, 

o crescimento ta o produto de um complexo processo interativo 

entre o ambiente, especialmente a nutri~ão. e o potencial 

genético do animal. 

Nesse contexto. para o esttldo de estratégias de prodttç!ãQ, é 

fundamental que se definam parâmetros para avaliar o crescimento. 

Essa avalia,-:::ão tem sido feita em funç.:!ão do ganho diàrio tot.al de 

peso durante o periodo de ensaio. limitando sobremaneira 

conclusões obtidas. Além das falhas na avaliaQão do crescimento 

em razão de diferenQas na composiQão quimiea do ganho de peso 

vazio, diferenç;as acentuadas em termos de enchimento do trato 

gastro-intestinal são encontradas. 

Por outro lado, a determina,-:::ão das curvas de crescimento dos 

componentes quimicos corporais ( àgua. gordura, proteina e cinzas 

) em fun~ão do peso do animal permi te qu.e uma série de 

importantes conclusões sejam obtidas. 

E possivel avaliar o efeito de tratamentos hormonais e 

nutricionais atravéf~ da identificaç;ão de aI tera9ões nas ourvas de 

deposiç;ão dos constituintes. Esse tipo de aproxima9ão ao estudo 

do crescimento possibilita a determinação da eficiênoia 

energétioa e protéica do cresoimento, permite a determina9ão dos 
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requerimentos liquidos de energia, de proteina e de alguns 

minerais e permite uma avaliação espeoifioa e conolusiva de 

alimentos e de dietas. 

O estudo do crescimento em funç:ão da taxa de deposição dos 

constituintes corporais torna possivel que modelos sejam 

propostos. Esses modelos, baseados em mecanismos fisiol6gicos, 

são de grande importância para a simulação do desempenho anirnal 

para fins de pesquisa e de anb.lises econômicas de proposiç!ões 

téonioas. 

Em bovinos, ao contràrio do que se observa para outras 

espeoies domést i oas , pouoos foram os trabalhos em que a 

composição ql.-limioa oorporal foi determinada ou estimada. Isso 

ocorre porque a determinação da. composição oorporal de bovinos é 

extremamente trabalhosa e cara. 

Embora grandes dificu.ldades tenham sido encontradas, um 

grande esforço tem sido desenvolvido por pesquisadores de todo o 

mundo no sentido de desenvolver metodologias para a estimativa da 

composição corporal, Através dessas técnicas, parece possivel 

identificar alterações na composiç!ão do oresciment.o em funç!ão de 

diversos fatores como raça, peso, sexo e composição da dieta, Da 

mesma forma, 

modificadores 

parece possivel avaliar o efeito de compostos 

do metabolismo, atualmente desenvolvidos em 

laborat6rios de todo o mundo. Seria e>..--tremamente difioil f;:mê-lo 

caso fosse necessàrio abater e moer todo o animal para obtenção 

de cada dado de composição corporal. 

A medida em que for possi vel manipular o cresciment.o, 

grandes desafios serão lançados. Serà neoessàrio formular dietas 

2 



para animais com exigências protéicas e energéticas alteradas em 

11: nesse sent,ido 

que o desenvolvimento de metodos indiretos para a determinar;:d~í.o da 

cornposi~!ão corporal é de ftmdamental importância dentro do 

contexto da pesquisa em produ~:ão de gado de cort,e. Eles permit,em 

uma reaval ia~:ão dinâmica das exigências nutricionais à Inedida em 

que o padrão de deposir;::ão dos tecidos corporais for alterado. 

o objetivo desse trabalho foi o de gerar dados e desenvolver 

equat;;:ões relacionando a composição quimica de corT,es das costelas 

e a gravidade especifica da carcaça com a COf[IPOsiç:8_0 da carcaç:a e 

do corpo vazio para machos zebuinos não castrados em 

crescimento. 

3 



2. REVISAO DA LITERATURA 

Para Brody (1968) citado por SIMPFENDORFER (1974), o 

crescimento ê a sintese biol6gica cujo produto são novas l.midades 

bioquimicas. E :possivel encontrar sintese de novas unidades 

bioquimicas sem haver acúmulo do peso totaL de algum t.ecido ou 

componente quimico corporal, dada a existência de um processo 

catab6lico simultâneo. E portanto, int.eressant.e, entender o 

conceito de crescimento como o resultado liquido de acúmulo de 

novas unidades bioquimicas. 

Sob o ponto de vista do pesquisador em nutri;:;ão animal, é 

crucial que, ao estudar ou avaliar o crescimento, sejam definidas 

as unidades bioquimicas depositadas. Sendo conhecidas as vias 

metab6licas uti 1 izadas para a deposit;::~ão desses consti tuint.es 

corporais, e possivel definir uma série de parâ.metros que 

podem influenciar o desempenho animal. 

Portanto, tem importância secunditria a det.erminação da 

quantidade de tecidos ou 6rgãos depositados. E importfmte 

definir os componentes que possuem o mesmo valor cal,}rico e 

semelhantes vias metab6licas de deposição. Scó est.e . .Jnfoque, 

acredita-se que gordura, proteina, itgua e cinzas são os 

componentes corporais a serem determinados. Note-se que a 

presença de carboidratos no corpo animal é desconsiderada, devido 
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ao teor baixo e constante, ao redor de 0,7% na matbria seca, 

destas substâncias no corpo animal ( REID et alii, 1968 ). 

O primeiro pesquisador citado na literatura a conduzir 

investiga~ões analiticas sobre a eonrposiç!ão eorporal foi Van 

Bezold em 1857. SI}llPFENDORFER (1974 ) cita que este pesquisador 

analisou a composir;::ão corporal de mamiferos, aves, 3.nfibios, 

peixes e crustàceos. Dois anos mais tarde Lawes e Gilbert (1859), 

citados por MAYNARD e LOOSLI (1972), se lançaram á àrdu.a tarefa 

de estudar a composi~ão corporal de ovinos, bovinos e suinos. 

Ap6s estes trabalhos pioneiros, vàrios outros foram 

realizados no inicio do século XX em que se proeurou estudar a 

composição corporal. Em trabalho elàssico, REID et alii (1955) 

reviu um grande nÚmero de dados publicados no inicio do século 

por pesquisadores americanos ( .Jordan 1895; Trowbridge et aI i i, 

1918 e 1919; Haecker 1920; Moulton et alii, 1920; Moulton et 

alii, 1922 ), concluindo e propondo que a composição corporal 

poderia ser estimada com grande precisão a partir do conhecimento 

da quantic.ade de àgua ou de gordura no corpo animal. 

Vàrios pesquisadores publicaram na li t"eratura dados obtidos 

no desenvol vimento de tecnicas para a determinar;::ão ou est,imati va 

da composição corporal de ruminant,es. E interessante avaliar 

criticamente o que representa cada técnica, e não somente 

00mparar a precisão dos resultados obtidos. E interessant"e também 

que sejam analisados detidamente os importantes experimentos onde 

duas ou mais metodologias foram empregadas. 

Ao anal isar trabalhos publ icados na literatura, li também 

fundamental separar experimentos que tratam da composicão da 
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carcaDa ou da por~ão comestivel da carcaça, daqueles em qu.e 

obteve a composição de todo o corpo vazio. Entende-se por corpo 

vazio todos os t.ecidos do animal, isto é, o corpo anir.nal, uma vez 

retirados os conteúdos do trato gastro-intestinal e da bexiga 

LOFGREEN et alii, 1962 ). 

E importante notar que em experimentos de nutrir;:ão animal, 

onde se quer avaliar desempenho, eficiência e exigêr!c!i;:tS 

nutricionais, o dado relevante é a composiÇ.!ão corporal de t,odo o 

corpo vazio e não apenas da carcaça ( REID et alii, 1968 ). 

Com este objetivo existem três formas básicas de se avaliar 

a composição corporal: 1) det,erminar;:ão direta; 2) est,imati va "in 

vivo"; 3) estimativa "post mortem". 

Em linhas gerais os autores são unánimes em afirmar que a 

determinação da composição corporal deve ser entendida como a 

anàlise qu.imica direta ele t,odos os tec:idos do 8.nimal ( iYIAC NEIL, 

1983 ). GARRET e HINMANN (1969) e REID et alii (1968) afirmam ser 

esta a forma confiável e precisa de se medir a composir;:ão 

corporal. 

A estimativa indireta da composicão corporal a partir de 

dados obtidos no animal abatido tem sido a forma mais utilizada 

por pesquisadores de todo o mundo. Essa estimativa pode ser 

realizada empregando-se uma série de parámetros determinados 

principalmente na carcaça do animal. Entre os parámetros mais 

utilizados estão: i} gravidade especifica; 2) espessura da 

gordura subcutânea; 3) quantidade de &",ordura lerirrenal; 4) 

composição química e/ou fisica de determinados cortes da carcaÇ.!a; 

5) àrea de olho de lombo. 

A estimativa "in vivo" se baseia na estimativa - através da 
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diluição de t.raçadores - d;::,c C.J.uant.id;':tde de água no aniniéü e nEt 

existência de relar;:::ões estat.istiüament.e mui t.o preüisas ent.re a 

porcentagem de b.gua e a porcentagem de gordura no corpo vazio 

REID et alii, 1955 ) e entre as porcentagens dos componentes 

corporais ( àgua, proteina e cinzas ) na matéria clesengordurada ( 

ROBELIN, 1984 ). 

Principalmente em vacas, tem-se procurado utilizar de 

medidas lineares obtidas no animal vivo para se estimar a 

compos i~!ão corporal. ~ssa técnica é barata e pràtica, porém, os 

resultados demonstram precisão relativamente baixa. 

Através da metodologia "in vivo" é possivel analisar a 

composição corporal do mesmo animal vàrias vezes durant.e o 

tratamento. Como hà uma grande variação individual 

quimica corporal, este método apresenta vantagens em relação ao 

abate seriado. Desde que as metodologias para estimativa da 

composi~ão sejam de precisão comparàvel, serla necessàrio um 

menor numero de animais para demonstrar diferenças estatistlcas 

entre tratamentos. 

As metodologias propostas devem ser avaliadas 

estatisticamente em função da sua precisão e da sua aüuràc!Í3., 

Devem ser tambem anal isadas em função elo seu cust,o, do trabalbo 

requerido, da amplitude de aplicação ( sexos, faixas de peso, 

etc. ) e do objetivo do trabalho. Metodologias "in vivo" tambem 

devem ser avaliadas quanto ao grau de disturbio ao desempenho 

animal, necessàrio para se proceder à mensuração. 
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2.1. ESTIMATIVAS NO ANIMAL VIVO 

2.1.1. MEDIDAS LINEARES FEITAS NO ANIMAL VIVO 

Uma série de medidas podem ser obtidas no animal vivo. 

Vàrios pesquisadores tem utilizado esses parâ1Tret,ros para estimar 

a coposicão corporal de bovinos ( FERREL e .JENKINS, 1984 ). 

Dentre as mensuracões propostas, algumas são capazes de expliüar 

boa parte da variação na üomposição corporal:, embora haja uma 

consideràvel variaç:ão de um experimento para outro. Entre elas 

podem ser citadas o peso vivo em jejum, a altura na garupa, a 

circunferência toràcica e o cOIflprimento e a circunferência da 

canela. 

Segundo KEMPSTER et alii ( 1982 ), o peso vivo e um bom 
o 

indicador da composição corporal apenas qu.a:ndo comparamos animais 

de mesma raça, mesmo sexo e criados em um mesmo sistema de 

. produç:ão. Outros fatores como manejo da alimentação, t.rataIflent.os 

hormonais, doenças, enchimento do trato gastro-intestinal e 

variações individuais, 1 imitara ainda mais a eficiência dest,a 

variàvel. De qualquer forma, a determin~~ão do peso vivo tem 

custo negligivel, e portanto, deve ser incluido em equações para 

estimativa da composição oorporal. 

Em vacas adultas o peso vivo tem. pouca utilidade para a 
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estimati va da compos iç!ão corporal ( FERREL e .JENKINS, 1984 ). 

Certos parâmetros como medidas lineares e aval iat:!ão da condiç:!ão 

corporal métodos subjetivos ), representrun dados facilmente 

mensuràveis e que teriam grande ut.ilidade e importância pràtic:a ( 

SCHAKE e RIGGS, 1972 ). O objetivo é desenvolver uma metodologia 

que permita a determinação da composiç!ão corporal no animal vivo 

durante o ciclo anual de produção. 

Recentemente GRESHAlY1 et alii (1986) procuraram estabelecer 

partir de medidas no animal vivo usando dois tipos de dados: 

1) objetivos, através de medidas lineares e do uso do ultrassom; 

2) subjetivos, onde se avaliavam parâmetros como condição 

corporal. A uti lização da aI tU.ra nas ancas, do peso vivo e da 

espessura de gordura ( medida no animal vivo através de sonda ) 

para a estimativa da quantidade de gordura apresentou coeficiente 

de determinação ( R~'2 ) de 0,74 para GRESHAM et. alii ( 1986) e 

de 0,81 para FERREL e .JENKINS ( 1984 ). Entretanto quando as 

equações foram testadas em uma oU.t.ra população, 

foi igual a 0,42 e 0,61 para a ",· ." estimativas 

o R~'2 observado 

em quilos e 

porcentagem de gordura respectivamente ( GRESHAM et alii, 1986 ). 

As equações qU.e estimaram a quantidade de energia e ele gordura no 

animal com maior precisão foram aquelas que utilizavam dados 

objetivos, entre elas a espessura de gordura determinada através 

do uI trassom. o R .... 2 observado para as regressões em quantidade e 

porcentagem de gordura foram de 0,84 e 0,74 respectivamente. 

Trabalhando com tourinhos holandeses, BAILEY et alii (1986) 

obtiveram baixos coeficientes de correlação quando proüuraram 
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estimar os teores de gordura separbvel a partir de uma série de 

medidas obtidas no animal vivo, como peso vivo em jejum, altura 

nas ancas, circunferência e perimetro toràcico. Em geraL a 

estimativa da campos icão corporal a partir de dados obt.idos em 

populacêies de fêmeas adul t.as t.em resul t.ado em coeficientes de 

correlacão melhores do qu.e os encontrados para machos em 

crescimento. 

HEDRICK ( 1983 ) concluiu, revendo os dados publicados para 

machos em crescimento, que a utilização de medidas lineares para 

estimativa da composição corporal produz resultados de pouco 

valor prbtico. Para KEMPSTER et alii ( 1982 ), bons resultados só 

foram obtidos quando a amplitude de variação da composição 

corporal da população era alta. 

2.1. 2. USO DO ULTRASSOM 

Wild e Neal (1951), citados por HEDRICK (1983), demonstraram 

que a interface entre o mÚsculo e a gordura podia ser determinada 

em animais vivos atraves do u ':t:.!'"assom. A partir destes dados, 

vbrios trabalhos foram publicados, onde se procurava estimar a 

composição, da carcaça ou, mais rarament.e do corpo vazio, através 

de estimativas da espessura de gordura e da àrea de determinados 

musculos realizadas com aparelhos de ultrassom em bovinos ( 
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BAILEY et alii, 1986; GRESHAM ET ALLI, 1986) e também em suinos 8 

ovinos ( HEDRICK, 1983). 

Embora grandes esperanças tenham sido depositadas, o mét.odo 

apresenta problemas, tais como: o animal deve estar em posição 

relaxada, ° tempo para cada leitura é relativamente longo e hã 

necessidade de se utilizar um operador experimentado ( HEDRICK, 

1983). No entanto, a consideracÊÍ.O de maior irllPort.áncia em relação 

ao método a de que a prec:isão teóric:a ri!àxima funç:ão d.~_ 

precisão com que a espessura da gordura subcutânea e a àrea de 

olho de lombo, medidas diretamente na carcaça de animais 

abatidos, podem estimar a composição oorporal. Se a tirea do 

longissimus e a espessura de gordura sobre a 12# costela são 

parâmetros que, segu.nclo KEMPSTER et alii ( 1982 ), não permitem 

uma estimativa precisa da composicão corporal, ° uso de métodos 

indiretos que se baseiam em estimativas "in vivo" dessas medidas 

também devem apresentar baixo grau de precisão, 

Os resultados obtidos por BAILEY et alii ( 1986 ) utilizando 

o ultrassom apresentaram coeIicientes de determinacão para as 

estimativas da porcentagem de gordura de 0,152, 0,090 e 0,144 

para os 260 animais abatidos com 340, 470 e 600 qui los, 

respectivamente. Os autores concluem que a precisão do ultrassom 

para predição da composiç:ão corporal de t.ou.rinbos holandeses c:om 

pesos similares é muito baixa para justificar seu uso. 

Recentemente, MILES et alii (1984) apresentaram um novo 

equipamento de ultrassom de alta precisão para medições em 

bovinos. Embora os autores enumerem algumas outras desvantagens 

do método, como o fato de que as medidas só podem ser Ieitas em 

àreas onde não existam ossos, eles afirmam que o método é 
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superior ao procedimento atualmente empregado, em que se usa 

apenas o peso em jejum e a relação entre altu.ra / peso para 

est imar a compos i ção de an i mai s adu 1 t.os . 

2.1.3. USO DO ISCTOPO 40 DO POTASSIO 

Um considerbvel esforço da pesquisa foi direcionado para a 
40 

utilizacão do potàssio 40 ( K} como indicador da composição 
40 

corporal de animais domésticos. O K é u.m gama emissor que 

ocorre naturalmente e representa 0.011% do K total presente nos 

tecidos. A meia vida deste is6topo é bastante longa: 

anos. 

Segundo BENSADOUN et alii (1968), a utilização de contadores 
40 

de K se baseia na aI ta correlação ent.re a quantidade de K e de 

proteina no corpo vazio. Logo é possivel estabelecer, através 

dessa correlacão, 1.un 1 imi t.e te6rico màximo para a eficiência da 

estimativa da composição corporal por este método. Dados obtidos 

por BENSADOUN et alii (1968) resultaram numa regressã.o entre teor 

de potbssio e de proteinfl.; determinados diretamente através de 

moagem de todo o animal, cujo coeficiente de determinação foi de 

0,92 e desvio padrão da estimativa em porcentagem da média ceVE) 

igual a 5,9. Portanto, o limite màximo de precisão do método é 

equivalente aos resultados obtidos por GARRET e HINMAN (1969) 
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para a técnica da gravidade especific:a. 

KEMPSTER et alli (1982) afirmam que a utilizacão de 
40 

contadores de K deveria ser posta em dóvida pelo seu custo, 

tamanho do contador e problemas tecnicos notadamente a radiaç;3.o 

de fundo e dificuldade de cal i bracão ), bem como o fato de 

que experimentalmente não se obteve ,aumentos significativos na 

eficiêneia da predicão da eomposicão corporal em relacão àquela 

alcancada apenas a partir do peso vivo. 

2.1.4. USO DE TECNICAS DE DILUIÇ~O 

Um grande numero de trabalhos e revisões a respeito da 

utilizacão de téenicas de diluição para determinação da 

composicão corporal tem si~o, reeentemente, publicados por 

diversos grupos de pesquisa em todo o mundo ( BYERS, 1979; 

ROBELIN, 1984; ARNOLD et alii, 1985; TRENKLE, 1986; RULE et alii 

1986; BARTLE e PRESTON, 1986 ). 

o principio bàsieo do método està na grande precisão 

estatistica das relações entre os eomponent.es àgua, proteina e 

cinzas na matéria desengordurada, como proposto por REID et alii 

( 1955) . Desta forma, a determinação da quant.idade de gordura ou 

da quantidade de àgua no animal, permite a estimativa, com 

precisão, da quantidade dos outros constituintes corporais. Em 

13 



outras palavras, a quantidade de água e de gordura podem ser 

estimadas se uma destas variáveis for medida ou estimada. Segundo 

dados de ROBELIN (1984), obtidos com animais charoleses, a 

relação entre os t.eores de àgua e gordu.ra seria igual a: 

%água no corpo vazio = 74,7 - 0,824 !7.;gordura no corpo vazio 

Sy,x=0,97 

Segundo HOPPER (1944), em 1923 Moulton já havia afirmado que 

as relações entre as porcentagens de proteina, de àgua e de 

cinzas eram constantes quando expressas no corpo desengordurado 

depois que o animal atingisse a "maturidade quimica" 

Não obstante, segundo conclusões de ROBELIN (1984) , 

confirmadas por ARNOLD et alii (1985), alterações nas relações 

entre os componentes na matéria desengordurada podem ser 

identificadas á medida eirl que o animal aumenta o peso vivo. Dados 

desses autores permitem concluir que estas alteracões podem ser 

estimadas com grande precisão. Portanto, a composição corporal 

pode ser estimada unicamente a partir do conhecimento da 

quant idade de água no an imal. 

ROBELIN (1984) propõe que as fórmulas adot.adas sej8.m: 

Kg Agua = 0,8477 * :peso vazio desengordurado"" 0, 974 
CVR = 1,1% 

Kg Proteina = 0,1259 * peso vazio desengordurado"" 1, 096 
CVR = 2,8% 

Os coeficientes de variacão dos desvios da equação indicam 
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que estas equaçóes, do pont.o de vist.a est.atistioo, são c:apa.~es de 

estimar a composic3.o oorporal eom elevaclo grau. de preoisão 

ROBELIN, 1984 ). 

Desde que as quantidades dos componentes corporais podem ser 

estimadas a partir do conhecimento da quantidade de água no 

animal e que a água é o oomponente enoontrado em rnaior proporç~ão 

no oorpo vazio, é olaro que a água corporal se torne a primeira 

para tentativas de medições BYERS, 1979 

Coincidentemente, 

vivo parece ser 

componente. 

estimar a quantidade de água no animal "in 

mais fácil do que estimar qualquer outro 

Em resumo, o método consiste na infusão de uma quantidade 

conheoida de um marcador que se difunde na água oorporal. Atraves 

da análise da concentraç;ão do marcador em um determinado tempo, 

desde que a dose aplicada seja conhecida, e possivel estimar o 

espaço de àgua, ou seja, o tamanho do compartimento em que o 

marcador foi infuso. Outra possibilidade seria a análise da curva 

de diluicão ( concentraç;ão do marcador x tempo ) e interpretaç;:ão 

matemática, calculando o tamanho do compartimento de água· 

corporal. 

Há necessidade de que experimentos iniciais comparem o 

espaço de àgua est.imado eom a quantidade de água determinada 

diretamente através de moagem e análise quimica de todos os 

tecidos do animal. Para ROBELIN (1982) esta equação seria: 

Kg de água total no animal = 0,968 x Espaco de Deutério 

Como o método se baseia na determinação da quantidade de 
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àgua no animal "in vivo", é preciso c:ons iderar o fat.o de que, 

alem da estimativa da qu.ant.idade de àgua c:orporal t.otaL o ünico 

dado determinado quando apl icamos o método é o peso vivo era jejum 

( ROBELIN, 1984 ). Entretanto, as equaç:!ôes entre os component.es 

corporais apresentadas acima são expressas em termos de peso 

vazio. Torna-se necessàrio portanto, dispor-se de metodologias 

para a correta determinação do endüment.o do trato gast.ro-

intestinal. 

Quando os animais estão recebendo um mesmo tratamento 

nutricional, as relações entre o peso vazio e o peso vivo em 

jejum são bastante precisas. o peso vazio pode ser estimado com 

coeficiente de determinacão alto, de 0,99 e CVR de 1,84 a 2,22 ( 

LOFGREEN et alii, 1962 ), quando os animais estão em uma mesma 

dieta. Comparações entre tratamentos nutricionais diferentes 

podem resultar em maiores desvios padrões residuais ROER e 

DAENICKE, 1984 ), principalmente quando forragens secas na forma 

longa pão comparadas a outros alimentos. 

Loy (1983), citado por ARNOLD et alii (1985), tentando 

determinar a composicão corporal at.ravés de técnicas de diluiQão, 

utilizou as equações de SIMPFENDORFER (1974) para predizer a 

quantidade de àgua no trato gastro-intest,inal, utilizando uma 

equação linear simples onde o único parâmetro seria o peso vivo 

em jejum. O método proposto pelo ARC (1980) parece ser mais 

indicado, pois uma série de parâmet.ros, principalmente o tipo de 

alimento presen~~ na dieta, são utilizados na estimativa do 

enchimento. Resultados de LOFGREEN et alii (1962) demonstram que 

seria interessante incluir no modelo do ARC (1980) o teor de 

gordura dos animais, uma vez que esta variàvel tem efeito 
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decisivo na porcentagem de enchimento. 

Por outro lado, quando se empregam metodologias para 

estimativa da cornposiç:ão corporal em que se obtém o peso da 

carcaça quente, o peso vazio pode ser facilmente estimado. 

Mesmo existindo alguma dificuldade na determinação do peso 

vazio, o maior desafio parece ser a correta estimativa da 

quantidade de àgua total. 

A luz dos conhecimentos atuais, três metodologias podem ser 

empregadas para equacionar o problema da àgua contida no conteódo 

gastro-intestinal e interpretar as curvas de diluição 

concentracão do traçador em funç!ão do tempo) . A primeira 

proposicão é a de PP~P~ETTO e TILL (1963), na qual o animal é 

submetido a longos periodos de jejum - de 18 a 20 horas - e os 

càlculos feitos a partir da concentração do traç!aclor em uma óniüa 

amostra obtida no momento em que a curva de diluição at.inge o 

equilibrio. 

8 horas. 

o tempo para que o equilibrio seja atingido é de 6 a 

A segunda proposiç;ão, de ROBELIN (1977), calcula o espaço de 

àgua a partir de uma regressão da üonüentraç:ao do marcador em 

vàrias amostras retiradas entre 24 e 48 horas apos a infus;~o. A 

extrapolacão para o tempo zero representa o espaço de àgua, 

A terceira proposição é a de BYERS (1979). Os resultados 

obtidos por este autor demonstraram que um modelo de dois 

compartimentos, como descrito por SHIPLEY e CLARCK (1972), era 

capaz de definir as ql...l.antidades de àglla rlO corflpartim0rlto cort-:úral 

e no compartimento do trato gastro-intestinal. Porém, embora o 

modelo tenha sido testado por outros pesquisadores em bovinos 

ARNOLD et aI i i, 1985; FERREL e JENKINS, 1986 ) e em suinos 
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SHIELDS et alii, 1983 ), nenhum resultado obtido veio a oonfirmar 

os resultados publioados por BYERS (1979). 

Os trabalhos de ARNOLD et alli (1985) também resultaram em 

insuoesso quando procurou-se avaliar a curva de diluicão a partir 

de um modelo de três compartimentos. Além de não melhorar a 

precisão da estimativa, a anAlise das curvas segundo modelos de 

dois ou três compartimentos requer a obten9ão de amostras de 

sangue a pequenos intervalos de tempo, onerando sensivelmente o 

experimento. Os dados disponiveis, embora não oonclusivos, 

parecem indioar que dificilmente a quantidade de àgua no trato 

gastro-intestinal possa ser estimada a partir de curvas de 

diluicão. TRENKLE (1986) sugere. a partir de dados não publicados 

do experimento de ARNOLD et alii (1985), que seriam o couro e os 

teoidos conectivos pouco irrigados do animal os responsàveis pela 

incapacidade de se definir os "pools" de àgua, estim~.dos pelas 

curvas de diluicão. Uma outra explicacão para a falha dos 

experimentos em estimar a quantidade de àgua do trato digestivo 

seria a de que o conteudo do trato gastro-intestinal é alterado 

durante o periodo de 48 a 72 horas em que o animal estA sob o 

estresse da amostragem ( FERREL e JENKINS, 1986 ). 

ARNOLD et alii (1985) concluem que o método proposto por Loy 

(1983) ê mais preciso que o modelo de dois oompartimentos 

proposto por BYERS (1979). Esse modelo (Loy, 1983 ) utiliza 

equacões de ROBELIN (1977). E interessante lembrar que, para que 

se possa fazer os calculos necessàrios, é preciso qüe se utilize 

de formulas que estimem o peso vazio. O modelo de Loy (1983) 

utiliza as equacões de SIMPFENDORFER (1974). 
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Os trabalhos mencionados acima utilizaram como tracador o 

tritio e o deutério. Entretanto, vàrios tracadores foram 

sugeridos para a estimativa da composicão corporal, como a 

antipirina e seus derivados ( BENSADOUN et alii, 1968 ) e a urêia 

( PRESTON e KOCH, 1973 ). 

Os metab6litos da antipirina foram utilizados como 

tracadores para estimar o espaco de àgua por técnicas de 

diluicão. BENSADOUN et alii (1968), analisando dados de 125 

carneiros, encontrou regressões altamente significativas entre a 

porcentagem de àgua no corpo vazio e o espaco de àgu.a estimado 

pela antipirina ( RA 2=0,94 e CVR=9,6); creatinina (R A 2=0,96 e 

CVR=7,4 ); e N-acetil-4-aminoantipirina ( RA 2=0,95 e CVR=7,4 ). 

GIL et alii (1970) utilizaram outro derivado da antipirina, 

a 4-acetoamidoantipirina ( 4-AAA). Segundo a revisão feita por 

esse autor, as vantagens desse composto sobre a antipirina estão 

no fato de que ele não se liga ás proteinas do plasma, não é 

metabolizado e pode ser recuperado quase completamente pela 

anàlise do corpo e da urina. O 4-AAA pode ser transferido para o 

rúmen apenas via saliva, mas ao contràrio da antipirina e da 

ureia, ele não atravessa o epitélio ruminal. Os resu.ltados 

obtidos por GIL et alii (1970) usando o espaco da 4-AAA para 

predizer a quantidade de àgua e gordura em quilos, foram bastante 

satisfat6rios, com coeficientes de determincão de 0,90 e 0,96 

respectivamente. Essa estimativa foi mais precisa do que a 

conseguida por este autor nos mesmos ~.dmais para a tecnica da 

gravidade especifica ( RA 2=O,79 e CVR 19,4% ). 

A ureia foi proposta por PRESTON e KOCK (1973) como um 

marcador para a estimativa do espaco de àgua de bovinos. O método 
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prevê a infusão de 130 mg de uréia por quilo de peso vivo e 

apenas u.ma amostragem da concentra~:ão de u.réia no sangue após 12 

minutos da infusão. Rà necessidade de uma equação para a correção 

do espaco de uréia para àgua corporal efeti vament.e encont.rada. 

A maior parte dos trabalhos que testaram a uréia como 

marcador para a estimativa do espaco de àgua, não utilizaram a 

determinacão diret.a da composição como comparação ( PRESTON e 

KOCK, 1973 KOCK e PRESTON, 1979 ), mas sim a composigão 

estimada a partir da composigão de cortes das costelas ou da 

gravidade especifica, Entretant.o, no caso da uréia, HAMMOND et. 

alli (1984) fizeram uma regressão entre o espaç:o de àgua em 

fungão da quantidade de àgua determinada diretamente em 118 

novilhos. Os coeficientes de determinagão foram de 0,92 e 0,71 

para as estimativas em Kg e em % respectivamente. 

Nenhum desses tragadores pode ser considerado ideal. 

Segundo ROBELIN (1984), o tritio e o deutério são t.raçadores 

essencialmente idênticos, sendo o deutério a escolha lógica por 

se tratar de um isotopo não radioativo. 

A uréia se difunde quantitativamente para o trato gastro-

intestinal através dos epitélios e da saliva ( KENNEDY e 

MILLIGAN, 1978; OBARA e SH IMBAYASR I , 1980 ), assim como é 

metabolizada pelo figado e excretada pelos rins, Segundo TRENKLE 

(1986) a taxa de 1 impeza da uréia é alterada quando largas d.);:;es 

são aplicadas no animal. Além destes problemas, o autor c:i ta 

trabalhos de Matheus e Downey (1984) em humanos onde a uréia 
15 

marcada com N se equilibrava em dois "pools", sendo que nenhu.m 

deles correspondia á àgua total no corpo vazio. 
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o método da diluir;::!ão simplifica grandemente o trabalho 

envol vido na obtenção da compos ir;:!ão de bovinos, Est.a parece ser a 

explicacão para que alguns pesquisadores tenbam empregado 

traçadores em t.rabalbos de nutrição animal (BYERS e SHELLING. 

1986 ), ainda que muitas dúvidas existam sobre a sua eficàcia. 

o quadro 1 mostra os resultados obtidos por diversos 

pesquisadores ao desenvolverem a técnica de diluição de isótopos, 

Ao se anal isar essas equações, obt.idas por diversos autores. 

trabalhando com animais bastante dessemelhantes e com rotinas de 

trabalbo e de anàlises também diversas, percebe-se grande 

semelhança para os coeficientes das equações ( ROBELIN. 1984 ). 

QUADRO 1. EQUACOES DE ESTIMATIVA DA QUMiTIDADE DE FROTEINA 
E GORDURA ATRAVES DO ESPACO DE DEUTERIO. 

CATEGORIA EQUACAO CVR AUTOR _AN. ____________________________________________________________ _ 

bovinos em P=O,124PVj + O,058EA 4,7 Robelin. 1982 
crescimento G=O,'169PVj - o. 943EA 13,8 Robel in, 1982 

vacas P=O,088PVj + O,075EA 2,5 Chilliard et aI, 
G=O,903PVj - 1, 135EA 8,7 1983. 

G=O,828PVj - O,904EA 14,8 Chigaru et aI, 1982 

ROBELIN, 1984 

EA - espaco de deutério extrapolado para o tempo zero, em Kg. 
G - quantid"ttie de gordura em Kg. 
P - quantidade de proteina em Kg. 
CVR - desvio padrão da estimativa em % da média. 
PVj - peso em jejlm. 

Como conclusão, pode-se dizer que o método de diluir;:!ão é 

extremamente pràtico. Os resultados apresentados demonstram que a 
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precisão obtida, embora variàvel, pode fazer do metodo um 

instrumento valioso em trabalhos onde haja interesse em se 

estimar a composição corporal, 

O método de diluiç:ão de deutério é relativamente caro, 

custando ao redor de 90 dólares por determina~ão para um animal 

de 340 quilos. Alguns autores afirmam que o uso de deutério seria 

melhor justificado em animais de menor porte ( ROBELIN, 1984 ). 

2.2. MEDIDAS OBTIDAS NO ANIMAL ABATIDO 

2.2.1. MEDICOES FEITAS NA CARCAÇA 

Trabalhos realizados na Universidade de Cornell por 

SIMPFENDORFER (1974) mostraram que a· composição poderia ser 

estimada de forma bastante precisa somente a partir do peso 

vazio quando se empregavam equaQões especificas para a mesma ra~a 

e sexo. REID et alii (1968) já haviam proposto que a composi~ão 

corporal era função do peso vazio, não sendo alterada por 

tratamentos nutricionais bastante diversos, salvo casos em que o 

animal permanecesse por longos periodos em balanço negativo de 

energia. Nao obstante, uma série de ensaios publicad~s entre L968 

e 1971 por pesquisadores do Instituto Rowet mostraram que 

diversos tratamentos nutricionais e hormonais alteravam a 

composição corporal de bovinos ajustada para o mesmo peso vazio 
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KAY et ali i, 1971 ). Portanto, o peso vazio como unico parâmetro 

é um dado insuficiente para a estimativa da composiç!ão eorporal 

de uma maneira mais ampla. 

Os resultados das regressões feitas a partir de medidas 

observadas na carcaca do animal, representam uma forma de 

estimativa da composicão corporal bast.ant.e simples e de baixo 

custo, cujos resultados parecem mais promissores do que os 

obtidos atraves de medidas feitas no animal vivo. Muitos autores 

( KE~WSTER et alii, 1983; HEDRICK, 1983 ) trabalharam nesta linha 

obtendo resultados que podem ser r'..tteis quando não se requ.er 

grande precisão, ou quando um elevado nômero de animais 

utilizado. Essas técnicas tem sido desenvolvidas principalmente 

por pesquisadores que atuam na àrea de aval iacão de carcaç!as, 

Dados observados por FERREL e JENKINS (1984) em vacas de 
I 

corte resultaram em coeficientes de determinacão moderados a 

altos ( de 0,81 a 0,97 ) para regressões multiplas entre a 

quantidade de gordura, proteina e àgua em fu.ncão de variàveis 

independentes obtidas na carcaca resfriada. A quantidade total de 

energia no corpo animal em megacalorias foi determinada com R~2 

igual a 0,97 e desvio padrão residual em porcentagem da média ( 

CVR ) igual a 5,67. As variàveis utilizadas nesta equacão foram 

peso da carcaca quente, espessura da gordura subcutânea sobre a 

12# costela e peso da gordura renal e pélvioa. Neste estudo, a 

amplitude de variacão da composição corporal dos ~trlimais era 

alto. 

FERREL e JENKINS (1984) utilizaram como variàveis 

explicativas além do peso vivo, parâmetros que represent.;3.rf1 a 
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quantidade de gordura no animal, como a gordura perirrenal e a 

espessura de gordura sobre a 12# costela. A gordura e o 

componente corporal cuja proporcão mais varia (REID et alii, 

1955 ) e portanto, é natural que ela se torne o alvo de 

mensuracões. 

Sem dú.vida, ao se anal isar os resultados eÃ-perimentais de 

pesquisadores que atuam na àrea de avaliação de üarüaça, ê 

possivel afirmar que o peso da c:arüas;::a, a espessura de gordura 

sobre a 12# costela, a gordura perirrenal e a àrea de olho de 

lombo são os melhores parâmetros para a est,imativa da quantidade 

separàvel fisicamente de gordura e de músculo na carcaça ( 

LUCHIARI FILHO, 1986 ). Nao obstante, estes indicadores 

proporcionam estimativas com precisão pouco superior a de 

regressões que se utilizam apenas do peso vazio ou do peso da 

carcaça, desde que o animal tenha tido um ritmo normal de 

crescimento, em balanco positivo de energia. 

HEDRICK (1983), revendo um serie de trabalhos, afirma que 

medidas da espessura de gordura subcutânea não são t,ão eficient,es 

na estimativa da comppsicão corporal de bovinos quanto o são em 

suinos. PO~qELL e HUFFMAN (1968) não conseguiram obter 

coeficientes de correlacão acima de 0,51 utilizando a espessura 

de gordura e peso da carcaca em um grupo de machos bovinos em 

crescimento, com objetivo de predizer a porcentagem de gordura na 

carcaGa. 

Alguns dados da literatura demonstram que animais tardios, e 

em especial o zebu, apresentam uma quantidade absoluta e uma 

variabilidade na espessura de gordura menor do que a encontrada 

em animais de sangue Hereford e Angus ( COLE et alii, 1962 ) 
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LUCHIARI FILHO (1986), utilizando a espessura de gordura sobre a 

12# costela para predizer a porcentagem de gordura aparável de 

animais Zebu, obteve coeficientes de determinação inferiores ( 

R· ... 2=O, 33 aos obtidos por pesquisadores que trabalharam com 

bovinos das racas Hereford e Angus ou mesticos destes. 

As variações nos valores doscoeficient.es de determinacão 

das equações obtidas são fUrli;:~3_o de uma série de fatores, como 

amplitude dos dados e uniformidade da popula~:ão, ent.re outros, E 

necessàrio que as equa:;:!oes de um trabalho sejam avaliadas 

posteriormente em outras populações ( MACNEIL, 1983 ), Os 

trabalhos de CROUSE e DIKEMAN (1974) e de GRESHAM et alii (1986) 

citados acima são exemplos raros de pesquisas cujo objetivo 

principal foi o de testar equações propostas por outros autores, 

Ao avaliar o ",· 
.::> dados obtidos pode-se notar que, para 

populacões u.niformes de animais em oresoimento, em balanco 

positivo de energia, utilizando-se apenas o peso vazio é possivel 

obter coeficientes de determinação aoima dos relatados a partir 

de dados obtidos na carcaça resfriada ou mesmo de medicões feitas 

no animal vivo. Essa conolusão não é vàlida para animais adult.os 

oomo a vaca de oorte. 

2.2.2. ANALISADOR DE IMAGENS DE VIDEO 

Recentemente pesquisadores da Universidade de Kansas, EUA, 

desenvolveram um método denominado VIA ( "Video Image Analysis"). 
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Trata-se de uma anbl ise por computador de imagens de uma carcaç:!a. 

De acordo com as defini;:::êies forneüidas ao programa para músculo e 

gordura, o computador estima a composiç;ão da earoaç~a da qual foi 

obtida a imagem. Resultados de um trabalho recente demonstram que 

o metodo foi capa:!: de estimar a quantidade de mÚsüulo separável 

na carcaç;a com grande precisão R''''2=O,956 ), embora a estimat.i va 

da quantidade de gordura separàvel tenha tido precisão inferior ( 

R"'2=O,683 ) ( WASSENBERG et alii, 1986 ). 

2.2.3. UTILIZACãO DA GRAVIDADE ESPECIFICA DA CARCAÇA 

Kraybill et alii (1951) citados por GIL et alii (1970) foram 

os primeiros pesquisadores a publicar um estudo sobre a aplicaç;ão 

da gravidade especifiüa para a estimativa da üomposiQão eorporal 

de animais domesticas. Entretanto, JONES et alii (1978) afirmam 

que Boyd, em 1933 utili:!:ava a densidade como meio de estimar a 

composiç;ão corporal bumana. 

Fisicamente, gravidade especifica significa a relaQão entre 

a massa da carcaça e de um volume equi"\a.lente de um liquido 

padrão. Em geral, o liquido padrão utili:!:ado é a àgua. 

Logicamente é uma relaQão adimensional, entretanto é fundamental 

que essa relaç;ão seja apresentada espeüificando-se a temperatura 

de um e outro corpo, no caso a carcaç;a e a àgua ( .JONES et aI i i, 
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1978 ). 

o càlculo é feito da seguinte forma: 

DENSIDADE DA = ______ PESO_AO_AR ____ ~----. DENSIDADE DA AGUA 
CARCAÇA PESO AO AR - PESO EM AGUA 

O emprego da metodologia da gravidade especifica para 

estimativa da composição corporal se baseia na premissa de que o 

corpo estã. dividido em duas fases: a gordura, que possue 

gravidade especifica ao redor de 0,9, e a matéria 

desengordurada ã.gua, proteina e cinzas } de gravidade 

especifica ao redor de 1,11 ( PEARSON et alii, 1968 ). 

O método e simples, pràt.ico, não inutiliza a carcaç:!a para 

consumo e pode ser utilizado em populacões diferentes, jã. que a 

densidade da gordura não parece diferir entre raças ou. sexos ( 

JONES et a1ii, 1978 ). 

A gravidade especifica foi a metodologia mais empregada para 

a estimativa da composição corporal de bovinos, u.tilizada 

principalmente em experimentos de abate comparativo e de 

avaliar;;ão de carcaças. O desenvolvimento do Sistema Californiano 

de Energia Liquida e a estimat.i 'la dos requerimentos nutricionais 

de gado de corte foram realizados, basicamente, atraves do uso 

dessa técnica ( GARRET et alii 1959; LOFGREEN e OTAGAKI, 1960; 

LOFGREEN, 1965 ). 

Grar;;as á precisão das estimativas e o grande número de 

animais utilizados para o desenvolvimento do metodo, a gravidade 

especifica foi utilizada como técnica padrão para o 

desenvolvimento e comparação de outras metodologias. BYERS (1979) 

e KOCK e PRESTON ( 1979 ) u.tilizaram esta metodologia para testar 
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a eficiência da técnica de diluição de deutério e de uréia 

respectivamente. 

GARRET e HINMAN (1969) obtiveram coeficientes de 

determinaç~ão para a regressão entre porcentagem de gordura no 

corpo vazio e a gravidade especifica da carcaça de 0,92 e CVR 

igual a 6,9. Estes dados são comparàveis ~1.0s de PRESTON ET ALLI 

(1974) que obtiveram coeficiente de determinacão 0,92 e CVR de 

6,3. Nao obstante, dados de KELLY et alii (1968) sugerem que em 

animais com menor teor de gordura o método é impreciso. Embora 

aceitem a proposicão de KELLY et. alii (1968), GARRET e HINMAN 

(1969) e PRESTON et alii (1974) fazem referências de que os 

resultados obtidos pelo método se tornam questionàveis apenas em 

animais com menos de 12 a 15 % de gordura no corpo vazio. 

Estudos de GIL et alii (1970) mostram que em animais com 

menos de 20% de gordura a precisão do método era muito inferior 

aos valores reportados por outros pesquisadores. Os resultados 

obtidos por WALDMANN et alii (1969) são semelhantes aos de GIL et 

alii (1970) e também demonstram que o método é preciso apenas em 

animais com elevado teor de gordura. Nos EUA, onde a técnica foi 

mais utilizada, os animais para producão de carne depositam 

gordura precocemente e são abatidos com teores de gordura muito 

elevados. 

LEDGER et alii (1973) utilizar9:!!. um grande nàmero de animais 

para obter uma regressão da composição do animal em funç:!ão da 

gravidade especifica do corte da 10# costela. O peso dos animais 

variava de 137 a 448 kg e o CVR obtido foi de 14,2. GIL et alii 

(1970) obtiveram CVR de 19,4%. As regressões de KELLY et alii 
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(1968) para 57 animais com teor de gordura entre 10-20% tinham 

CVR de 18,46%. Para animais com teor de gordura entre 20-30% o 

CVR encontrado foi de 10,7% ( KELLY et alii, 1968) . Os 

coeficientes de determinacão destasequaç~ões são bastante 

inferiores aos encontrados por GARRET e HINMAN (1968) e por 

PRESTON et alii (1974) citados anteriormente. 

MCCARTHY et alii (1983) usaram a gravidade especifica da 

carcaç;a para estimar a composiç;ão üorporal calc:ulada através da 

composiç;ão do c:orte da 9-10-11# c:ostelas. o coefic:iente de 

determinaç;ão para a estimati 'la da porüent.agem de gordura na 

carcaç;a foi de 0,48, 

gordura elevado. 

embora a populaÇ.!ão apresentasse teor de 

Alem do método não ser prec:iso em animais magros, algumas 

desvantagens e problemas devem ser apontados. Em primeiro lugar, 

b& necessidade de uma padronizat;:ão da temperatura da carcaç~a e da 

&gua em que e feita a mediç~ão ( Garret, 1968 citado por JONES et 

alii, 1978). Em segundo lugar, o osso tem a gravidade especifica 

vari&vel e embora PRESTON et alii (1974) não tenham conseguido 

demonstrar alterações nos coeficientes de re .... gressão em função da 

proporção de ossos na carcaça, esse aspecto parece não ter sido 

convenientemente testado. Em terceiro lugar, a presença de ar 

preso na carcaça parece ser a principal dificuldade operacional e 

a principal fonte de erro na estimativa da composição quimiea 

atraves da gravidade especifica, Outra dificuldade operacional 

causadora de erros e a extrema variabilidade no abaixamento de 

temperatura de carcaças na câmara fria, Estudos realizados por 

Malton em 1972 citados por .JONES et alii (1978) mostram que a 

temperatura interna da carcaça demora de 30 a 114 horas para 
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atingir 4# centigrados em uma mesma câmara fria. 

Os dados permitem algumas sugestões: 

1) O metodo não deve ser apl icado em aniri1ais muito magros. A 

literatura consultada cita valores de 12 a 20% como limites. 

2) Por definiQão, a gravidade especifica deve ser obtida em 

condições padroni8adas de temperatura. 

3) A retirada da carcaca e o esfolamento devem ser reali8ados com 

cuidado para que não fique preso ar nas reentrâncias da carcaç!a 

durante a pesagem submersa. 

4) A temperatura da itgua deve ser padroni8ada, 

diferentes, e necessitrio fa8erem-se correções, 

porem, se forem 

Segundo .JONES et alii (1978), algumas sugestões poderiam ser 

utilizadas em trabalhos futuros: 1) e preferivel medir o volume 

de itgua deslocado ao invés de pesar a carcaç!a submersa; 2) como ê 

muito dificil padroni8ar o resfriamento e manter a temperatura da 

câmara fria, seria int.eressant.e que a pesag'ern submersa fosse 

feita imediatamente ap6s a pesagem ao ar da carcaça quente, neste 

caso existe a vantagem da possibilidade de se lavar a carcaça 

ap6s a pesagem submersa, evitando problemas de cont.runinação ela 

carcaça no tanque. 

Embora o método não seja preciso para a estimativa da 

composição corporal individu.al, ele permite que se determinem 

diferencas entre grupos de 9.!::!imais. A partir das regressões 

encontradas por GARRET e HINMAN (1969), esses autores calcularam 

o nÚmero de animais necessàrios para se detect.ar diferem:!as 

estatisticas entre tratamentos. Entretanto, o nÚmero de unidades 

experimentais proposto por GARRET e HINMANN (1969) não 
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corresponde aos valores calculados segundo a metodologia de MAC 

NEIL ( 1983) . 11: lógico que uma equac!ão de estimat.i 'la deve ser 

analisada em função do núrilero de animais necessàrios para que ela 

substitua a determinação diret.a. 

A gravidade especifica foi a metodologia mais empregada para 

estimativa da composição corporal ( .JONES et. alii, 1978 ), sendo 

fu.ndamental no desenvolvimento do Sistema Californiano de Energia 

Liquida, Esta metodologia também foi empregada no Brasil em 

ensaios de alimentação TEIXEIRA, 1984 ). Porém, embora 

teoricamente a gravidade especifica independa do sexo ou da raça, 

é preciso testar esta metodologia principalmente em função dos 

teores de gordura. 

2.2.4. USO DO PC DE SERRAGEM DA CARCAÇA 

O uso apenas do PÓ da serragem dos cortes da carcapa parece 

u.ma opção lógica para redusir o enorme trabalho de se moer todos 

os tecidos animais. Alér.n disso, é possivel que grande parte da 

carcaça serrada seJa utilisada para consumo humano. 

VANCE et alii (1971) obtiveram resultados em que a 

composição do pó de serra dos cortes congelados da carcaça eram 

representativos da porção cOfrlestivel da carcaç!a. Oslage e Farries 

(1962) citados por SIMPFENDORFER (1974), trabalhando com bezerros 

recém nascidos, também concluiram que a anàlise do PÓ da serragem 

da carcaça representava a composição do corpo vasio com precis;3:o. 
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As regressões de SIMPFENDORFER (1974) entre a porcentagem de 

àglJa e gordura no p6 de serra e na meia carcaça moida, cujos 

coeficientes de determinação são da ordem de 0,92 e 0,90 

respectivamente, demonstram que o método obteve resul t.ados com 

precisão semelhante aos melhores resultados obtidos com a técnica 

da gravidade especifica. Nesse t.rabalho foram u.ti 1 izados 

animais da raça Holandesa, machos castrados e fêrlleas. Os 

coeficientes encontrados para as regressões entre porcentagem de 

cinzas e de proteina no pó de serra e na carcaça demonstram que 

o método é bastante impreciso para estimar esses componentes. 

No mesmo trabalho, SIMPFENDORFER (1974) obteve equações para 

um grupo de 27 animais da raça Angus. Esses resultados foram 

muito inferiores aos obtidos para o grupo de animais Holandeses. 

o autor conclui ao final, que o método pode ser aplicado com 

vantagens sobre a moagem dos tecidos por não destruir a carcaça, 

Entretanto, se forem avaliadas as regressões do mesmo trabalho ( 

SIMPFENDORFER, 1974 .) entre a porcentagem dos constituintes 

corporais àgua, gordura e proteina e o peso vazio, estas sãt) 

superiores em precisão às regressões obtidas com o p6 de serra da 

carcaça como variàvel independente. 

2.2.5. USO DA COMPOS.ICAO QUIMIGA E FISICA DE CORTES DA CARCAÇA 

Trabalhos do inicio do século sugeriam a ut.ilização de 

certos. cortes da carcaça para estimar a composição de toda a 

carcaça e de todo o animal. Segundo LUSH (1926), Moulton e 
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Trowbridge analisando os dados obtidos na Estação Experimental de 

Agricultura do Missouri chegaram á conclusão que a composiç:ão do 

corte da costela, separado de acordo com o sistema inglês de 

desmonte da carcaça, era o que mais adequadamente represent,ava a 

composição quimica da carcaça, 

LUSH (1926) trabalhou com resultados de diversos 

experimentos, realizados por diferentes pesquisadores e obteve 

uma sêrie de regressões entre os component,es químicos da carcaç;a 

e do corpo vazio em função dos mesmos componentes no corte da 

costela. Trabalhos exploratórios como estes confirmaram a 

informação de Noulton e Trowbridge e demonstraram que 

porcentagens de gordura na carcaça e no tecido mole do corte da 

costela eram linearmente correlacionadas. o coeficiente de 

determinação encontrado foi alto e igual a 0,974. Observando a 

representação gràfiea das regressões observa-se que os dados de 3· 

vacas .Jersey, de novilhos abatido's em idades jovens a adultas e 

de novilhos abatidos em diferentes estações experiment,ais não 

apresentavam grandes desvios em relação à linha base da regressão 

( LUSH, 1926 ). LUSH (1926) concluiu que, de todos os cortes por 

ele testados, efetivamente o corte da costela era aquele que 

melhor representava a composição da carcaça, Outro importante 

aspecto desse trabalho deve ser apontado, pois o autor enfatizava 

a importância de não se determinar apenas a composiç:Êio da 

carcaça, mas de todo o corpo vazio, para que os resultados fossem 

de maior utilidade em experimentos de nutrição animal. 

Após O C'o 
.;:J trabalhos de LUSH (1926 ), técnicos do USDA ( 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) propuseram a 
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utilizacão não mais de todo o oorte da oostela. mas apenas o 

oorte da 9-10-11# oostelas. o uso desta téonioa resultaria em 

maior precisão das estimativas e menor depreciaçêioda oaroaça. 

Efetivamente os trabalhos de HOPPER (1944) mostram que a 

utilização do oort.e da 9-10-11# oostelas produzia regresseies oora 

menores quadrados médios do residuo do que as regressões que se 

utilizavam da composicão de todo o oorte da oostela. Estas 

regressões foram feitas sempre em porcentagem do oomponente no 

corte e na carcaca ou corpo vazio. 

VANCE et alii (1971) regrediram a composição da parte 

comestivel da oaroaça em relar;::ão á oOY!lposição de todo o oorte das 

costelas, separado pelo sistema inglês. o coeficiente de 

determinação para estimativa da poroentagem de gordura na oaroaça 

foi de 0,656. Esse resultado, obtido com animais muito 

semelhantes aos utilizados por HOPPER (1944) e por HANKINS e HOWE 

(1946) parece demonstrar que a proposicão de se utilizar a 

secção da 9-10-11# oostelas é oorreta, jà qU.e os ooeficientes de 

determinacão enoontrados quando o oort.e da 9-10-11# oost.elas foi 

utilizado como variàyel explicativa são superiores, ao redor de 

0,90. 

Utilizando 

Experimental da 

dados de 56 novilhos abatidos na 

Dakota do Norte, HOPPER (1944) 

E stal,i)ão 

obteve 

coeficientes de determinação para a regressão entre extrato 

etéreo no corte da 9-10-11# oostelas e extrato etéreo no oorpo 

vazio de 0,98. Deve f' Jr observado que o teor de extrato etéreo no 

corpo vazio não foi determinado, 

quantidade de gordura separàvel. 

mas sim estimado a partir da 

De qualquer forma, os trabalhos de HOPPER (1944) e HANKINS e 
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HOWE (1946) com bovinos e de DREW (1971) com ovinos demonstram 

que regressões entre a gordura separàvel fisicamente e o extrat.o 

etereo na carca;:;a e rlO corpo vazio são ext,remamente preClsas. E 

notàvel que as equa:;:ões obtidas por esses pesquisadores para 

animais diferentes apresentam coeficientes de regressão 

semelhantes e pr6ximos de 1, assim como interceptos semelhantes e 

que passam perto da origem ( ao redor de 3,0 ). Os resultados de 

DREW (1971) para a C ' .;:> regressões entre gordura separàvel e extrato 

etéreo, músculo separàvel e proteina e entre ossos e cinzas 

apresentaram CVRs de 3,4, 3,1 e 6,7 respectivamente. 

Dados posteriores publicados por ROBELIN e GEAY (1978) 

reforçam a hipótese de que a gordura separàvel pode ser utilizada 

com precisão para estimar o teor de eÀ~rato etéreo. Esses 

autores, trabalhando com cortes da costela do animal obtiveram 

equacões que estimam a composi:;:ão quimica oorporal com grande 

preoisão. 

Comparando-se os resultados dos trabalhos citados acima 8 

possivel notar que a composit;::ão do corpo vazio, quando estirnada a 

partir da anàlise quimiea dos teoidos, ao inves da separacão 

fisioa em gordura, mÚsculo e os'Sos, apresenta coeficientes de 

determinação ligeiramente mais elevados e menores CVRs. HOPPER 

(1944) concluiu que as correlações entre o extrato etéreo no 

corte e na carcaça eram 1 igeiramente superiores as obtidas ~;~ando 

a gordura separàvel era utilizada como variàvel. 

Para HOPPER (1944), os seus resultados sugeriam que a melhor 

forma de se estimar a porcentagem de àgua e de gordura no animal 

era através da composit;:!ão quinüca do corte da 9-10-11# cost,elas. 
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Entretant.o, a poroent.agem de oinzas e de proteina não era 

estimada sat.isfat.oriamente at.raves da quant,idade de cinzas e de 

proteina no corte e deveria ser estimada de forma indiret.a, 

atraves das rela~ões entre estes constituintes na mat,eria 

desengordurada. 

No trabalho de HOPPER (1944) aparecem considerações 

important.es sobre a necessidade de se estimar a composição 

corporal em relação ao peso va2io e não a partir do peso era 

jejum, dada a variabilidade no enohimento em função não apenas do 

tratament.o nutrioional, mas também do teor de gordura no animal. 

HANKINS e HOWE (1946) publicaram um trabalho clàssico sobre 

a ut.ilização de cortes da carcaça para a predi~ão da composi~ão 

corporal de bovinos. Esse t.rabalho ê extremamente importante pois 

define a metodologia para a obtenção do corte da 9-10-11# 

costelas utilizada pela maioria dos pesquisadores, principalmente 

na América do Norte. Outro aspect,o importante desse experimento é 

o grande numero de animais utilizados para obten~ão das 

regressões. Foram 120 animais divididos em duas popula~êies 

bàsicas: 84 novilhos e 36 novilhas. 

No quadro 2 est.ão as equa~ões obtidas por alguns 

pesquisadores para as regressões entre a porcentagem de extrato 

etéreo na por~ão comesti vel da earcaça e na porr;:!ão comest.i 'leI do 

corte da 9-10-11# cost.elas. Nota-se que os coeficient.es das 

regressões são muito semelhantes e que a precisão das estimativas 

ê alt8. O test- feito por POvffiLL e HUFFlYIAN (1968) das equa~êies de 

HANKINS e HOWE (1946) também foram incluidos para demonst.rar como 

os resultados são efet.ivamente semelhantes. 
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QUADRO 2. RELAÇÕES ENTRE AS PORCENTAGENS DE EXTRATO ETEREO DA 
PORÇ~O 'COMESTly~L DA CARCAÇA ( Y ) E DA PORÇAO 
COMESTIVEL DO CORTE DA 9-10-11# COSTELAS. 

AUTOR 

HOPPER,1944 

HANKINS E HOWE,1946 

POv~ELL E HUFFMAN, 
1968 

CROUSE E DIKEMAN, 
1974 

M - novilhos 
F - novilhas 

EQUACAO ANIMAIS 

Y=0,7798X+3,40 56M 

Y=0,7400X+3,49 84M 

Y=0,7800X+2,73 36F 

Y=O,7800X+2,73 15M 

Y=0,7600X+4,03 27M 

Y e X - % de extrato etereo na carcaç:a e corte 

R"2 CVR 

0,966 

0,828 9,1% 

0,884 6,4% 

0,880 

0,880 3,35l''; 

Quando os resultados de HANKINS e HOWE (1946) foram 

publicados, uma questão importante foi tOG,ada. As regressões 

obtidas para <:oC'o "_0(,.,:;., novilhas eram diferentes das equações 

determinadas para novilhos ( quadro 2). Se as regressões eram 

diferentes para diferentes sexos, então elas poderiam diferir 

entre diferentes grupos geneticos, animais castrados e não 

castrados e animais nos extremos das regressões desenvolvidas. 

Ap6s os trabalhos de HANKINS e HOWE (1946) và.rios 

pesquisadores, principalmente no final dos anos 60 e no inicio 

dos anos 70 procuraram testar essas equações, 

COLE et alii (1962), trabalhando exclusivamente com dados da 

carcaca, confirmaram as equações de HANKINS e HOHE (HJ46) em que 

eram estimados o rendimento de carcaça e rendimento de carne da 
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carcaca. o trabalho de COLE et alii (1962) utilizou um grupo de 

animais heterogêneo composto por diferent.es raç:!as, inclusive 12 

animais Brahman e 14 animais cruzados Brahman. 

PONELL e HUFFMAN (1968) testaram as equacões propostas por 

HANKINS e HONE (1946) e observaram que as porcentagens de gordura 

e de proteina na carcaça eram eorrelaeionadas ás poreentagens dos 

mesmos componentes no corte da 9-10-11# costelas com RA 2 de 0,88 

e 0,77 respectivamente. o trabalho tambem determinou a precisão 

com que eram estimados os mesmos parâmetros a partir da gravidade 

especifica, sendo esta bem inferior. Os RA 2 observados foram de 

0,77 e 0,59 para as estimativas das porcentagens de gordura e de 

proteina, não obstante o fato de que os animais pesavam em média 

454 quilos e que o teor medio de gordura na carcaça era de 31'5,7'1; 

( POWELL e HUFFMAN, 1968 ) . Os autores conclu.iram qUe a 

estimativa da composicão da carcaça a partir da composição do 

corte da costela representa u.ma tecnica muito trabalhosa, porém a 

mais precisa. 

Os resultados de POlimLL e HUFFMAN (1973), testando diversas 

tecnicas para a estimativa da composicão da C!arC!aç:!a, demonst.raram 

que o uso da gravidade especifiC!a da careaça e da gravidade 

especifica do corte resultavam em estimativas com o mesmo grau de 

precisão. Esses daclcJs, incE ret.amente, reforçam a tese de que a 

cc~posicão do corte efetivamente representa a composição da 

carcaca. 

O experimento de CROUSE e DIKEMAN (1974) e um dos poucos 

experimentos efetivamente plarlejados para testar equacões 

produzidas por outros pesquisadores. Segundo os resultados desse 
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trabalho, CROUSE e DIKEMAN (1974) afirmaram existir um erro 

constante na estimativa da quantidade de proteina na carcaç;a de 

novilhos, atraves da composiGão do cort.e da 9-10-11# costelas 

pelas equacões de HANKINS P. HONE (1946). Além disso, uma 

diferenca significativa foi encontrada entre os valores preditos 

pela equacão de HANKINS e HONE (1946) e a equaGão desenvolvida a 

partir dos 27 animais utilizados por estes autores. 

Os dados publicados por CROUSE e DIKEMAN (1974) devem ser 

analisados com cautela, jà que os animais apresentavam carcaGas 

mais pesadas, teor de gordura superior em 7,4 pontos percentuais, 

nàmero de animais era três vezes menor ( 27) e a população 

composta de animais cruzados, com sangue Simental e Limousin, 

diferindo bastante dos 82 animais utilizados por HANKINS e HOvm 

(1946), predominantemente Hereford, Angus e Shorthorn com apenas 

12 animais com sangue Brahman. 

Ao especular sobre esses resultados, assumindo a 

inexistência de falhas de metodologia, é possivel reforçar a 

hip6tese de que hà diferenças nas equações para diferentes grupos 

genéticos, ou para animais em extremos das curvas de regressão. 

Autores franceses trabalharam extensivamente com o uso do 

corte da 11# costela para a determinacão da üomposiGão corporal 

de bovinos ( GEAY e BERANGER, 1969; ROBELIN e GEAY, 1975; ROBELIN 

et alii, 1975 ). Os resultados obtidos demonstraram que a 

precisão das estimativas da quantidade de extrato etéreo no 

animal não diferia quando a variável ind.ependent,e ·~.ca o e:h."trato 

etéreo ou a gordura separàvel fisica.ment,e na secr;:!ão da 11# 

costela. Esses resultados levaram os autores a escolher esta 

ultima variàvel, por ser sua obt,enr;:!ão w.ui t.o mais pràtica. Estes 
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autores conseguiram estimar com bastante precisão os 

constituintes corporais água e gordura no corpo vazio, em qU.ilos, 

a partir da quantidade de gordura separável no corte, obtendo R~2 

de 0,88 e 0,91 e o Sx,y de 0,94 e 1,00, respectivrunente para 

quantidade de água e gordura ( ROBELIN et aI i i, 1975 ). 

Resultados posteriores publicados pelo grupo do INRA 

Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica, França) demonstram 

precisão muito superior ás reportadas por ROBELIN et. alii (197!5). 

As equações propostas por ROBELIN e GEAY (1976) ut.ilizam a 

composição do corte da 11# cost.ela e outros parB.met.ros facdlmente 

mensuráveis ao abate em regressões multiplas. Os coeficientes de 

determinação e desvios da regressão demonstram que essas equat;:!ões 

são extremamente precisas: 

Kg de gordura no animal= + peso da carcaça * 0,1195 
+ peso da gordo na 11#costela * 103,2 
- peso do musc. na 11#costela * 17,96 
- 3,04 

R~2= 0,9610 Sxy = 3,13 Kg 
CVR = 9,17 % 

ALHASSAN et alii (1975) publicarrun um importante trabalho 

cujo objetivo era predizer a composiQão do corpo vazio a partir 

da composiç::!ão do cort.e da 9-10-11# costela. Utilizando como 

variáveis a quantidade de gordura no corte da costela e o peso da 

carcaça quente, esses autores conseguiram obter equaç;ões que 

estimavam a quantidade de gordura no animal com RA 2 de 0,94 e 

0,96 e CVR de 8 e 10% para populaQões de bovinos das raças 

Hereford e Angus, respectivamente. 

ALHASSAN et alii (1975), assim como HOPPER (1944) e ROBELIN 

40 



e GEAY (1975), não conseguiram obter regressões üom precisão 

adequada para a estimativa da quantidade de cinzas no animal e da 

porcentagem de proteina e cinzas no animal, Portanto a proposipão 

de LUSH (1926) de que as quantidades de cinzas e proteina devem 

ser estimadas a partir das relaç:!ões entre os constituintes na 

matéria desengordurada parece vàlida, A avaliapão (lesses 

resultados parece demonstrar ainda, que a metodologia pode ser 

empregada com vantagens no caso de animais magros, 

gravidade especifica não apresenta bons resultados. 

onde a 

Os resultados de ALHASSAN et alii (1975) demonstraram que as 

equaQões desenvolvidas para animais Angu.s e Hereford apresentavam 

coeficientes de regressão diferentes para cada rapa, tant.o para 

as equações de regressão mÚltipla quanto para as simples, Embora 

não tenha sido feita uma anàl ise estatistica para demonst.rar 

diferença estatistica, os valores são bastante diversos, Logo 

pode-se afirmar que as equações para est.imati va da composit;::!ão 

corporal comprovadamente são diferentes entre novilhos e novilhas 

( HANKINS e HOWE, 

alii, 1975 ). 

1946 ) e entre diferentes raças (ALHASSAN et 

Nao foi encontrado nenhum trabalho na literatura 

demonstrando a necessidade de se utilizar equações distintas 

dentro de uma raça, entretanto Harpster et alii (1978), citados 

por FOX e BLACK (1984), demonstraram que a composição corporal de 

Hereford "selecionados" era diferente da com:?osição dos animais 

Hereford "não selecionados", ou sej::t, anima:;..; de mesma raç:!a, mas 

de diferentes tamanhos corporais ," Também não foi encontrado 

nenhum trabalho na literatura que procurasse determinar 

diferenças entre equapões para machos inteiros e c:astrados embora 
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existam diferenças marcantes no desenvolvimento do dianteiro e 

traseiro entre esses animais. 

Em resumo, pode ser dito que os trabalhos consultados em que 

a composição do corpo vazio ê estimada a partir da composiç;ão de 

cortes da costela, ao contràrio de outras metodologias, sempre 

resultaram em coeficientes de determinação acima de 0,83 e CVRs 

inferiores a 12% quando a variàvel independente ê a porcentEIg'em 

ou quantidade de extrato etereo. 

Embora os resultados dessa metodologia sejam consistentes, 

os coeficientes de regressão das equaçú3es são diferent.es para 

diferentes grupos geneticos. Isto indica que as equaç;ões de 

estimativa devam ser testadas antes de serem utilizadas numa 

determinada população ( MACNEIL, 1983 ). 

estimativa da composicão corporal que produ.z os resultados mais 

confiàveis. Como os animais da raça Nelore ou anelorados 

representam 80 % do rebanho de corte nacional, ê importante que 

se desenvolvam equacões para a estimat.i va da composiç;ão corporal 

desses animais com base na composição de cortes da cost.ela. 
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3. MATERIAIS E MtTODOS 

Os dados experimentais utilizados para elaborali:ão dest.a 

tese são frutos de um trabalho em conjunto entre pesquisadores 

da Escola Superior de Agricultura" Luiz de Queiroz e do 

Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, atraves de projeto em 

convênio com a FINEP. 

Os animais foram mantidos nas instalali:ões da Divisão de 

Criaç;ão e l'/lanejo de Gado de Corte do Institu.t.o de Zootecnia, em 

Nova Odessa. o abate dos animais, o desmonte e a amostragem dos 

tecidos, bem como a moagem e parte das anàlises de laboratorio 

foram realizadas no abatedouro, laborat6rio de carnes e 

laboratorios da Divisão de Criaç;ão e Manejo de Gado de Corte. 

anàl ises quimicas foram real izadas no laboratorio de broi"tiatologia 

da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 

3.1. Animais 

Os animais utilizados nesse exp-::rimento pertenciam ao 

rebanho do Instituto de Zootecn ia de NO-ni Odessa, provenientes da 

Estacão Experimental de Andradina. Foram escolhidos 34 de um lot.e 

de 45 animais nelore, machos não castrados. Os animais podem ser 

gr1...lpados ern três lotes baS1C!cJS: 
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1- Quinze animais nascidos entre agosto e outubro de 1985. Estes 

animais foram mantidos exclusivamente a pasto ate a desmama, 

quando foram transferidos para Nova Odessa e alimentados em 

confinamento. Quatro animais deste grupo foram abatidos logo após 
1 

o periodo de adapta~:3_0 á diet.a ut.ilizada ( BCHN '. , . 
II- Dezesseis animais nascidos entre setembro e outubro de 1984, 

mantidos exclusivamente em pastagens, do nascimento até a 

transferência para o confinamento em Nova Odessa. Três animais 

deste grupo foram abatidos logo após o periodo de adaptaç!ão á 
1 

dieta do confinamento (BOIN ). 

III-Dois animais nascidos em outubro de 1984 e um animal nascido 

em setembro de 1983. Esses animais foram mantidos em pastagem até 

o abate. Quando abatidos, ao final da estação seca, tinham 

perdido uma média de 50 quilos de peso vivo em relacão ao peso em 

que entraram na estação seca. 

Os 24 animais dos grupos I e 11 que não foram sorteados para 

o abate inicial foram divididos em dois grupos ao acaso, 

participando de um experimento em que se testou dois niveis de 

ingestão de energia. Detalhes a respeito do tratamento 

nutricional e do manejo dos animais estão em outro trabalho 
1 

BOIN ). 

Em resumo, os grupos de animais I e 11 foram subdivididos em 

três subgrupos: abate inicial e dois niveis de ingestão de 

energia. 

1 
BOIN, C. (Universidade de São Paulo, ESALQ) "Componentes do 
peso em jeju'm e elo corpo vazio, compOSlçao quimica corporal e 
exigências nutricionais de tourinhos Nelore em crescimento e 
acabamento .. ( Em elaboração ). 
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3.2. DeterminalVão da Compos ir;:.:ão Corporal 

Uma descrição det.alhada da metodologia empregada para a 

determinação da 
1 

trabalho ( BOIN 

composir;:.:ão corporal dos anirnais est.á em out.ro 

). Para a obtenção da composição do corpo va~io 

foi u.tilizada a tecnica da determinar;;ão direta, através da moagem 

de todos os tecidos do animal, em um moedor HERiY1AN P-33A-3-789 

com motor de 15 H.P. A composição da carcaça representa a 

composição de todos os tecidos da carcaça inelusive dos ossos, A 

composição do corpo vazio representa a eomposição de todo o corpo 

do animal menos os conteQdos do esôfago, rúrnen-reticulo, OTnaso-

abomaso, intestinos e reto, limpos manualmente. Estão incluidos a 

cabeça, as patas, o couro, o rabo com ossos e todas as viseeras. 

Os animais eram pesados ap6s jejum de 16 horas de água e 

alimentos. Ap6s a pesagem, era medida a altura do animal, 

colocando-se a regua coincidentemente á reta imaginária trar;:.:acJ.a 

entre a ponta dos ileos. 

o animal era abatido atraves de concussão cerebral e 

posteriormente seccionava-se a car6tida e a jugular. A carcaça 

era retirada, sendo que, apos ;::t separação da cabeça, 

atlanto-occipital, nenhqma 1 imr: . .:;za era feita nos músculos da 

paleta da carcaça. A carcaça era cuidadosamente dividida em duas 

metades, sendo os membros locomotores anteriores separados entre 

os ossos do carpo e metacarpos e os membros posteriores separados 
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entre os ossos do tarso e metatarsos. A gordura renal e Pélvica 

era retirada da carcaç:!a e colocada em saco plàst,ico t,arado. 

Nas meias-carcaças eram medidos o comprimento e a 

profundidade. Ap6s a determina:;::ao da gravidade especifica, também 

eram determinadas a espessura de gordura sobre a 12# costela e a 

àrea de olho de lombo. Depois de serem medidas, as duas meias-

carç::aças eram divididas em quartos entre a quinta e a sexta 

costelas, pesadas e levadas para a câmara fria do laboratório, 

sendo resfriadas por um periodo de 48 horas. 

Os dados· individuais de peso e composição corporal dos 

tecidos extracarcaça, da carca:;::a e do corpo vazio, assim como as 
1 

medidas corporais podem ser encontradas no trabalho de BOIN para 

os animais do grupo I e I I. Para os animais do grupo III esses 

dados podem ser encontrados no apêndice. 

3.3. Gravidade Especifica 

Ap6s quarenta e oito horas de resfriamento, os dois quartos 

da metade direita da carcaça eram pesados ao ar e depois pesados 

submersos em àgua, em tanque com L 50 m de diâmetro por 3,00 m de 

altura. A precisão das balanças era de 100 gramas para a pesagem 

ao ar e 25 gramas para a pesagem submersa. A temperatura da 

carcaça era medida em diversas profundidades e anotada. A 

temperatura da àgua também era ;=xlOt.ada. 

Durante esta operação, muito cuidado era necessário para que 
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não ficasse ar retido nas reentrâncias da carcaça. especialmente 

do quarto dianteiro. Procurou-se proceder á. pesagem. o mais rápido 

possi vel, embora fosse necessário algum tempo para se ret.irar o 

ar eventualmente preso nas reentrâncias da carcaça. 

3.4. Obtencão dos Cortes da Costela 

Corte da 9-10-11# oostela: O corte foi obtido de acordo com 

a metodologia proposta por HANKINS e HOWE (1946), á exceção do 

fato de que a carcaça ja havia sido dividida entre a 5# e 6# 

costelas. O quarto traseiro da metade direita da carcaça foi 

seccionado entre a 12# e 13# costelas, sendo então medida a 

distância entre o ponto onde a vertebra foi seccionada e o inicio 

da cartilagem da 13# costela. Respectivamente estes são os pontos 

A e B representados na figura 1. 

Utilizando-se uma régua, define-se o ponto C de tal modo que 

a distância AC seja 61,5% da distância AB. Trar;:!ando-se com 

auxilio de um esquadro uma linha perpendicular a AB que passa 

pelo ponto C, define-se o ponto D que é a intercr;:!ão desta I inba 

com a circunferência externa das costelas. Finalmente, separa-se 

a parte dorsal da parte ventral das costelas de modo que o oorte 

seja feito no ponto D, 
I 

perpendicularmente á superfic!ie externa. 

Por fim, o corte da 9-10-:1# costelas é retirado cortando-se com 

a faca pressionada á face posterior da 8# e da 11# costelas e 

completando-se a separa;:!ão serrando através da vertebra t.oràcdca. 
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FIGURA 1. 
UM CORTE 
COSTELA. 

VISTA DA SECÇAO DA 9-10-11~ COSTELAS ATRAVES DE 
PERPENDICULAR A COLUNA DORSAL A ALTURA DA 12# 

Durante o experimento, notou-se que os mÚsculos que cobrem 

as costelas durante as 48 horas de resfriamento, apresentavam um 

encurtamento devido ao "rigor mortis" . Em alguns animais o 

músculo havia se retraido dorsalmente, para além da 9# costela, 

em função da separ-a9ão do carcaç!a entre a 5# e 6# cost.elas, 

dificultando a obtenção do corte da 9-1(-11# costelas. 

Devido às dificuldades surgidas na obten9ão desse corte, 

procurou-se equacionar o problema dividindo-se a carcaça segundo 

o sistema inglês, entre a 12# e 13# costelas. Entretanto, como 

seria mui to dificil util izar este procedimento em abat.edouros 
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comerciais, optou-se pela utilização de um outro corte das 

costelas. Assim, escolheu-se o corte da 10# costela em função dos 

resultados positivos encontrados por LEDGER e HUTHINSON (1961), 

utilizando a composiQão desta secç!ão das costelas para estliYlar a 

composição da carcaç!a em zebuinos, A vant,agem da ut,ilizar;;;~o dest,e 

corte estaria na simplicidade da sua obtenção. 

Corte da 10# Costela: O corte da 10# costela foi obtido da 

meia carcaça esquerda dos 24 animais nascidos em 1984 e 1985 qt-le 

permaneceram no confinamento recebendo dois niveis de consumo de 

energia, não tendo sido amostrados os animais dos grupos de abate 

iniciais. 

O procedimento adotado para a obtenção do corte da 10# 

costela foi o proposto por LEDGER e HUTCHINSON (1961). A carcaça 

era separada de acordo com o procedimento normal entre a 5# e 6# 

costelas. O corte era retirado cortando-se rente á face posterior 

do osso da 10# costela, completando-se a separação da face distaI 

serrando-se atraves do centro da 10# vertebra t,oràcica. 

Posteriormente, a separação da face cranial era realizada 

cortando-se rente á face posterior do osso da 9# costela e depois 

serrando-se através do centro da 9# vertebra toràcica. o corte 

era separado ventralmente ao final do osso da costela. A figura 2 

ilustra o processo de obtenção desse corte. 

Ap6s a separaç!ão o cort,e era pesado, serrado, ensacado 

e guardado em congelador a 15# centigrados negativos. 
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...... 

FIGURA 2. SEPARACAO DO COH'1'l:!: DA 10# COSTELA. 

3.5. Gravidade Especifica do Corte da 9-10-11# Costelas 

Depois de retirado, o corte era pesado e levado para câmara 

fria ate que a sua temperatura int.erna ficasse entre O e 4 graus 

centigrados. O corte era então retirad-.", do congelador, novamente 

pesado ao ar e pesado submerso em àgua, com precisão máxima de fl 

e 0,1 gramas respectivamente. Durante a pesagem, a temperatura da 

àgua era anotada. 
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Apos a pesagem submersa, a àgua present,e na superficde elo 

corte era drenada e o corte era serrado, ensacado e guardado no 

congelador á temperatura de 15# centigrados negat,i vos, 

3.6. Moagem dos Cortes 

A moagem das amostras foi realizada em um moedor de carne 

Hermann .P-33A-3-789, com motor de 15 H.P. 

Os cortes eram inicialmente serrados em serra de fita 

procurando-se evitar que durante esta operacão houvesse qualquer 

perda de tecido da amostra. Todo o residuo produzido durante a 

serragem era recolhido e adicionado á amostra. 

O material serrado em tamanho apropriado ao tamanho da boca 

do moedor HERMAN era moido por 5 vezes através de t.:trfla faca dupla 

( Hermann M-132/8A ) e do disco Hermann M-137/7-K com furos de 13 

a 30 mm e homogeneizado manualmente. Apenas uma moagem era feita 

através do disco de 12mm ( Hermarm tvl-132/7-F ), pois desta forma 

a quantidade de gordura que ficava aderida ao moedor diminuia. 

Todo o material que ficava aderido ás pe;Jas da serra e do moedor 

era recolocado na amostra. Apos a úl t,ima moagem o material era 

homogeneizado manualmente e amostrado em duplicatas de 800 

gramas. 

Durante o abate, amostragem, congelamento e armazenamento 

dos tecidos que seriam moidos, 

perdas de peso das amostras. 

bem como durante a moagem, houve 

o controle destas perdas foi 
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realizado através de su.cessivas pesagens em cada passo do 

processo. Caga runostra era pesada: a) imediatamente apos ser 

retirada; b) apos o congelamento; c) apos a serragem para moagem; 

e di apos a moagem. 

as perdas ocorridas. 

Esse procedimento permitiu que se avaliasse 

3.7. Anàlises Qui1!ücas 

A determinacão de àgua foi realizada através de 

liofilizacão de pelo menos 300 gramas de material fresco em 

quadruplicatas de aproximadamente 80 gramas cada. o material 

atingia peso constante apos aproximadamente 60 horas de 

liofilizacão. 

Preparo das Arnostras: o material liofilizado era pesado, 

ensacado e conservado em congelador até ser transferido para o 

~aboratorio de Bromatologia do Departamento de Zootecnia da 

ESALQ. 

A amostra liofilizada com peso seco de aproximadamente 110 

gramas era adicionado cerca de 1 quilo de gelo seco moido. Essa 

mistura era moida em moinho "v~illey" através de uma peneira de fI 

mm. Ap6s a moagem, o m:tterial ::" ... 'a trasferido para urna geladeira 

onde permanecia por dois dias para qu.e o gelo seco sublimasse. A 

amostra era então colocada em vidros bem vedados de laboratorio e 

conservada em congelador a 15# centigrados negativos. 
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Antes das amostragens para as anàlises quimicas, os vidros 

eram retirados do congelador por tempo suficiente para que a 

temperatura da amostra atingisse a temperatura ambiente 

aproximadamente duas horas j • 

Determioacão da matéria seca: Durant.e o processo de 

preparação e moagem do material liofilizado, houve absorção de 

umidade. 

tinham, 

Ap6s a preparaç::ão para as anàl ises qU.imicas as artlostras 

em media, 93% de materia seca. Para a correção dos 

valores obtidos nas anàlises quimicas, 

determinada em estufa a 105# graus. 

a mat.éria seca foi 

Determioacão de Gordura: Uma série de testes foram 

realizados no Laboratorio de Bromatologia da ESALQ para 

identificar a metodologia mais adequada para a determina~ão de 

gordura. Foram testados diferentes extratores, tempos de 

extra~ão, processamento da amostra e tipos de solventes. 

Definiu-se : 1) utilizar o aparelho Soxhlet com recipientes 

Ode 150 ml e balões de 125 ml; 2) utilizar placa porosa onde a 

amostra era colocada diretamente; 3) não haver necessidade de se 

misturar areia á amostra antes da extração; 4;' tempo de ext.ração 

de 30 horas ( para amostras com ate 55% de EE na matéria seca ); 

5) utilização de éter dietilico como solvente; 6) a porcentagem 

de extrato etereo foi definida como a perda de matéria seca 

durante a extração; 

antes da extração. 

7) secagem do material liofilizado e moido 

O procedimento adotado foi a coloca~ão de aproximadament.e 2 
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gramas do material liofilizado em placa porosa e secagem em 

estufa a 105 graus centigrados ate peso const.ante. Em seguida o 

material foi extraido por 30 horas e novamente seco em estufa até 

peso constante. 

Determinação de Cinzas: A determinação de cinzas foi 

realizada no material desengordurado obtido pelo procedimento 

desori to acima. A plaoa porosa era oolocada em mufla a 600 graus 

centigrados por 16 horas. 

Determinação de proteina: A prot.eina bruta foi det.ernünada 

pelo método Macro-I{jehdal, utilizando-se 28 ml de àcido sulfúrico 

ooncentrado para a digestão de aproximadamente 1,3 gramas de 

amostra. Posteriormente, era feita a destilação com 80 ml de 

solução 50~6 de soda e a amônia recebida em 90 ml de uma solução 

de àcido bórico a 4,4%. 

o àcido bórico era titulado com uma solução 0,1 normal de 

àcido oloridrico até o pont.o de viragem dos indicadores. o fator 

6,25 foi utilizado para o oàlculo da quantidade de proteina. 

Avaliação dos resultados laboratoriais: As anàlises de 

matéria seca, gordura, proteina e cinza eram refeitas sempre que 

a diferença entre as duplicatas estava fora de determinados 

limites. O erro entrE: d.uplicatas foi considerado como: 

% de erro = __ (valor_maior_-_valor_menor) __ x __ l00 __ 
valor menor 
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o procedimento adotado definia que se o resultado estivesse 

entre: 

O a 2!7~ , um erro de 10% era perrnitido 

2 a 4%, um erro de 6% era permitido 

4 a 6%, um erro de 5% era permitido 

> 6%, um erro de 3% era permitido 

As amostras eram reanalisadas sempre que a soma da % de 

proteina, % de gord,ura, e % de cinzas na matéria seca fosse menor 

que 99,7 ou maior que 101,8, 

3,8, Anàlise dos dados 

Os dados obtidos foram utilizados para desenvolver 

regressões para estimativa da composiÇ!ão do corpo vazio e da 

carcaÇ!a dos animais. A campos iÇ!ão foi est,imada em porcentagem e 

em quantidade dos componentes àgua, 

para a carcaÇ!a e para o corpo vazio. 

Para a obtenção das regressões, 

gordura, proteina e cinzas 

as variàveis foram grupadas 

em: a) Dados da gravidade especifica da carcaÇ!a, do traseiro, do 

dianteiro e do corte da 9-10-11# costelas, além da altura e da 

relaÇ!ão aI t,ura li' peso vivo em jejum do comprimento e profundidade 

do animal; b) Dados da composiç:!ão do cort,e da 10# costela e do 

corte da 9-10-11# costelas, 

anterior. 

somados aos dados utilizados no item 

Inicialmente, atraves de um pacote estatist,ieo ( SISREG 

Sistema de Anàlise de Regressões - MATTIOLLI e SCAFFI, 1913e ), 
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eram fornecidas as variàveis ao programa, que, no m6dulo de todas 

as possiveis regressões, calculava o coeficiente de determinaç,ão 
2 

e o valor da estatistica Cp para todas as regressões possiveis, 

combinando todas as variáveis independentes. A melhor equar;::ão era 

escolhida segundo o valor da estatistica Cp e o coeficiente de 

determinação, como propost,o por ~.A.LL()W (1973), e que representa 

uma tecnica para escolha de equaç,ões mais adequada do que aquela 

realizada unicamente em função do coeficiente de deterrl1inadio ( 

MACNEIL, 1983 ). 

Para evitar que o nQmero de regressões fosse extremamente 

elevado, as variàveis independentes que se mostravam capazes de 

explicar muito pouco da variação da variàvel dependente eram 

excluidas das regressões posteriores. 

Alem das regressões multiplas obtidas pelo procedimento 

descrito acima, atraves do mesmo pacote estatistico foram obtidas 

outras regressões simples e muI tiplas para estimat,i va da 

composição corporal e da carcaça, procurando reproduzir equar;:!êies 

semelhantes ás encontradas na literatura. Assim foi possivel 

cornparar e anal isar a eficiêrlcia de eq'l~ar;:!ões serf1ôl1:1arltes ;3..S 

propostas por autores que trabalharam com pop1.üações diferent,es 

das utilizadas neste estudo. 

Ap6s a obtenção destas equaçóes, foram test,ados diversos 

modelos não Jineares com o objetivo de encontrar aquele que 

melhor se adequava aos dados obtidos. Os modelos Y = a.x + b ; Y= 

2 
Cp = [ SSy - SSr/fJ - ( n-2p ) 

SSr=soma dos quadrados da regressão 
p=numero de parâmetros da regressão 
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a.x + b.x~2 + c ; e y= a.x~b foram testados e comparados. 

Para analisar as equacões e avaliar a sua eficiência, 

melhores equaçóes, escolhidas segundo o 
..p. • I COe.i..lClen"J:.e ele 

determinaç:!ão e a est,at,istica Cp, , foram plot,adas em funç!ão dos 

dados do experimento e dos seus proprios residuos. Para a C"· _ • .:1 

equações múl t,iplas, os residuos foram plotados em funç!3.o de cada 

variàvel dependente, testando-se o efeito do componente. 

As equações de out.ros autores fora!':!l testaclas plotando-se os 

residuos da utilizaç3.0 dessas equ;::tções em função dos dados 

obtidos para a populaç:!ão deste experimento. 

res iduos e das regressões foram feitas at,ravés de um outro pacote 

estatistico, o STATGRAPHICS (1985) . Através do STATGRAPHICS 

(1985) foram testados os limites de confiança e os valores dos 

residuos das equações, com o objetivo de identificar observações 

que fossem verdadeiramente "outlyers" a nivel de 1%. 

Através de um programa de computador as regressêies foram 

analisadas para o càlüulo do número de unidades experiInentais 

necessàrias para se determinar diferenças significativas a nivel 

de 95% de probabilidade entre dois grupos de animais, segundo o 

modelo: 

Onde: 

D(O,05) tO, 05 V 2/N ( b 
2 

V 
2 

+ SX,y ) 

ROBELIN et alii, :1875 

N é o nÓ.mero de l..l.nidades experimentais. 

tO,05 ê o valor de t para dois graus de liberdade. 

D(O,05) ê a diferença entre 
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evidenciada com 95% de probabilidade. 

b é o valor do coeficiente linear de regressão. 

V é a variância da variàvel explicativa 

Sx,y ê o desvio residual da estimativa. 

Esse modelo inclui as variâncias da variàvel na população e 

do erro da equacão na estimativa dessa variàvel ao calcu.lar o 

número de unidades e}~r:ler·irner.!t .. ais ~ 
2 2 2 

Em hip6tese alguma o quociente Sx,y / ( b V + SX,y 

ser superior a 0,50 para que a equacão funcione. 

não deve representar mais do qU.e 50~; da variância de y, 
2 

Sx, y ). . 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

No quadro 3 estão os valores médios das variàveis empregadas 

para obtencão das equaed3es de estirnati 'la da composição corporal a 

partir da gravidade especifica. 

QUADRO 3. VALORES MEDIaS DAS VARIAVEIS DEPENDENTES E 
a 

INDEPENDENTES EMPREGADOS PARA OBTENÇAO DAS EQUACOES. 

-
RELACAO DE VAHIAVEIS M VAL.MAX 

PESO EM .JEJUM 373,6 92,0 560,0 
IDADE (dias) 683,3 163,4 496,0 
PESO VAZIO 324,89 87,65 499,28 
GRAVIDADE TRASEIRO 1, 0843 0,0107 1, 1073 
GRAVIDADE CARCAÇA 1, 0824 0,0824 1, 1055 
ALTURA I PVj 0,4169 0,0994 0,6450 
0/ 
.'0 AGUA CARCAÇA 61, 12 3,06 68,05 
% GORDURA CARCAÇA 14,81 4,13 21, 05 
% PROTErNA CARCAÇA 18,94 0,66 20,55 
~~ CINZAS CARCAÇA 4,93 0,47 7,19 
% AGUA CVA 62,06 3,25 69,16 
Kg AGUA CVa 208,2 52,76 325,9 
% GORDURA CVa 14,78 4,41 22,05 
Kg GORDURA CVa 49,52 20,24 90,29 
:?~ PROTErNA CVa 19,28 0,84 21, 29 
Kg PROTErNA CVa 64,96 1'7 40 _ t, _~ 102,4 
% CINZAS CVa 4,72 0,54 6,30 
Kg CINZAS CVa 15,22 4,06 19,82 

a - a composicão da carcaç:a foi obtida em 27 animais 
CVa - corpo vazio. 
M - média; S - desvio padr;~o. 
PVj - peso vivo em jejum 
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VAL.HUL 

255,5 
253,0 

185,80 
1,0691 
1,0733 
0,2768 

56, :36 
5,14 

17,83 
4,46 

56,45 
139,8 

4,93 
21,77 
18,08 
42,67 
3,91 
7,41 



Os quadros 4 e 5 apresentam a media, o desvio P8~rão e o .,.· 
,.3 

valores màximos e minimos da cornposiç:ão corporal, da carcaç::a e do 

corte dos animais utilizados para derivar as regressões entre a 

composic:ão corporal e a C01YIPOsiç:ão de cort.es das cost,elas. 

QUADRO 4. VALORES MEDIOS DAS VARIAVEIS DEPENDENTES E 
INDEPENDENTES DA POPULACAO N-31~ 

VARIAVEIS 

PESO EM .JEJUM (Kg) 
IDADE (dias) 
PESO CARCAÇA QUENTE 
ALTURA NAS ANCAS (cm) 
ALTURA / PVj 
% AGUA CARCACA 
% GORDURA CARCACA 
% PROTErNA CARCAÇA 
:r~ CINZAS CARCAÇA 
% AGUA CVa 
Kg AGUA CVa 
% GORDURA CVa 
Kg GORDURA CVa 
% PROTEiNA CVa 
Kg PROTEINA CVa 
% CINZAS CVa 
Kg CINZAS CVa 

PESO DA 9-10-11# 
% AGUA 9-10-11# 
Kg AGUA 9-10-11# 
% GORDURA 9-10-11# 
Kg GORDURA 9-10-11# 
% PROTEiNA 9-10-11# 
Kg PRO'I'EINA 9-10-11# 
% CINZAS 9-10-11# 
Kg CIN7AS 9-10-11# 

-
M 

333,5 
622,7 
193,7 
139,0 
0,438 
60,52 
15,65 
18, SE} 
5,21 

62,07 
184,7 
16,07 
47,46 
19,10 
57,36 

4,59 
13,74 

3.304 
56,61 
1, 956 
20,00 
0,733 
18,26 
0,620 
5,735 
0,186 

S 

87,5 
201,9 

54,1 
7,20 

0,100 
2,40 
2,88 
0,61 
0,40 
2,94 

43,70 
3,26 

21,56 
0,71 

15,40 
0,36 
3,67 

1, 020 
3,830 
0,444 
4,970 
0,334 
1, 366 
0,147 
0,825 
0,052 

VALOR lvlAx' 

496,0 
904,0 
293,8 
151,5 
0,676 
64,76 
21,05 
20,04 
5,96 

66,70 
269,2 
22,05 . 
90.29 
20,43 
89,06 
5,43 

19,82 

5,020 
63,80 
2,892 
11,40 
1,346 
21,34 
0,930 
7,125 
0,303 

a - a composiç:ão da carc.'3.r;:;a foi obtida em 27 aninlais 
CVa - corpo vazio. 
M - média; S - desvio padr;3:o. 
PVj - peso vivo em jejum 
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VALOR MIN. 

180,5 
302,0 

, 103,9 
122,0 
0,299 
56,36 
10,63 
17,56 
4,46 

56,45 
107,8 
10,64 
17.73 
17,10 
30,05 

3.91 
7,40 

1,700 
50,51 
1,187 
27,63 
0,219 
15,88 
0,3fJ3 
3,699 
0,100 



. 

Os animais da popula,-::ao N-31 for;3.m os 31 ;::.mirnais ut.ilizados 

para a obtençãcl das regressões entre a oomposir;::3.o do oorte da 

10-11# costelas e a composição do c:orpo vazio e ela oaroaç;;1, 

enquanto os dados dos 24 animais da população N-24 forarÍl 

empregados para a obtenção das regressões ent.re a oompos i ÇãCl do 

corte da 10# costela e a composição do oorpo vazio e da oarcaça. 

QUADRO 5. VALORES DAS VARIAVEIS DEPENDENTES E INDEPENDENTES 
DA POPULACA() N-24~ 

-
VARIAVEL M S VALOR MAX. T'lALOR ~HN. 

PESO JE.JUM (Kg) 358,5 78,0 496,0 220,5 
IDADE (dias) 665 181 904 402 
PESO CARCAçA (Kg) 209,6 49,9 293,8 122,9 
ALTURA (cm) 140,6 5,81 151,5 130,0 
ALTURA / PVj 0,410 0,081 0,590 0,300 
% AGUA CARCAçA 60,25 2,36 64,67 !56,36 
% GORDURA CARCAçA 15,99 2,87 21, 05 10,63 
% PROTErNA CARCAçA 18,81 0,63 20,04 17,56 
% CINZAS CARCAçA 5,17 0,40 5,96 4,46 
o' 70 AGUA CVa 61,17 2,69 66,00 56,45 
Kg AGUA CVa H}6,92 ;39,32 269,30 132,10 
% GORDURA CVa 16,07 3,26 22,05 10,64 
Kg GORDURA eVa 53,71 20,24 90,29 21,28 
% PROTErNA CVa 19,19 0,70 20,43 17,95 
Kg PROTEINA CVa 62,03 13,60 89,05 39,30 
% CINZAS CVa 4,56 0,38 5,43 3,91 
Kg CINZAS CVa 14,73 3,33 19,82 9,41 

--------~~---------------------------------------------------

PESO DA 10# 1,868 0,551 3,040 0,990 
% AGUA 10# 54,99 3,908 62,77 48,42 
Kg AGUA 10# 1,013 0,260 :,809 0,563 
% GORDURA 10# 21,62 5,168 30,67 11,88 
Kg GORDURA 10# 0,424 0,196 0,784 0, 129 
% PROTEINA 10:# 17,96 1,012 19,78 16,58 
Kg PROTEINA 10# 0,332 0,086 0,510 0,183 
% CINZAS 10# 5,553 0,664 6,956 4,347 
Kg CINZAS 10# 0, 102 0,027 0,152 0,058 

-----------------------~-----------------------------------------
a - ver rodape do quadro 4. 
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Os histogramas elas figuras 3, 4 e 5 auxi 1 ülln a caracterizar 

a popula;;ào uti 1 iza.da para obt,enc:8.o das regressiSes. 
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- ,~ r i 

10 12.8 15.6 21,,2 24 

% DE GORDURA NO CORPO VAZIO 

FIGURA 3. HISTOGRAMA DE FREQUENCIA PARA A POPULAÇE,O N-31 
PARA O PESO DA CARCAçA QUENTE. 
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FIGURA 4. 

PESO DA CARCA;;A QUENTE ( Kg ) 

HISTOGRAMA DE FREQUENCIA PARA A POPULAÇAO N-:31, 
PARA A PORCENTAGEM DE GORDURA NO CORPO VAZIO. 
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FIGURA 5. HISTOGRAMA DE FREQUENCIA PARA A POPULAÇAO N-31 
PARA PORCENTAGEM DE PROTErNA NO CORPO VAZIO. 

No quadro 6 estão os coeficientes de correlação ent-re as 

variáveis empregadas r!as equaç;êies de est,imativa. 
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KgACR 
~~G[:R 

KgGCR 
%PCR 
KgPCR 

KgCCR 

=f;i·rç, 
}~n~'h 

IA CVa 0,94** 
KgA [:Va -O~66** 

lb CVa -ü~94*f. 

KoG CVa -O~B8** 

KgP CVa 0,69** 
ZC C:\lla Ü ~ 30 
KgG GVa -u ,66H 

I': t.:",;"'\ 

i\gRLii 

KgACR 

(!192*~ 

O~56** 
Ü18Ü*~ 

-fi ',i ... J ...... 

j:BCR 

%GCR 

-(1,95** 
(i 167 H 

0/16** 

0J 90** 
-Of48* 

o~. "T~ -u,:.. .. / 
OJ641* 

KgGCR 

KgGCR 

-ü~B6'* 
ü~87** 
0,86** 
ü~961H: 

-Os38 

°1 89** 
-O~26 

Kg - quantidad~ do compDnente em qui]o::o;r 
CR - corte da 9-10-111 cDstelaS;r 

%PCR 

%PCR 

0·0 :"\.-•• 000 

-i'}i~o1t'7: 

-01B1 f.i: 

üi 46* 

0,30 

A, água; 6, gDrdura P, proteina C, cinzas. 
CVa - corpo vazio;r 
t - P<ü~05 

KgPCR %[:CR r.:gCCR 

ü,82*;.-
0,51** 

-0,5411 0,44* -0,441 

-O~68*-* 

0/14** 
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-(1137 O,8B*t.-

-0,35 

0,15 
_11 '0.-, 

.,.,.-.~ 

O~44* 
-1)1 21 

0,24 

-(},53** 
0,74** 

'"0 : ""f •••• 
U tojtt 

-0,21 

GRT GRG P\}a PC!] 

0,75'1 0,49%* -0,75** -0,76** 
-Ü,5'1~1f. -Oit(H:t- -Of75** -(1,76** 

°1 76** ü
i
;j2k i-

0,7011 O~65*1 -0,6541 -0,66*1 
-0,6111 -0,5711 0,Q311 0,9311 

BRT 

0,74** 
-(},65t: t 

-ü f 74t.-± 
.~. -:""f R 00 

-I,.! i l tt."t 

0;34 

.~. ~.., 

u~ ::,\,) 
-(}~59f.-t 

GRC 

Of54** 
-O~49*f. 

-0,57** 
-ü i b6** 
0134 

-(l~49f. 
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4.1. ESTIMATIVA DA COMPOSICAO CORPORAL A PARTIR DA 
GRAVIDADE ESPECIFICA 

Para a obtenção das equar,:!ões apresentadas no quadro 7 as 

variáveis peso da carcar;::a qU.ent.e, aI tU.ra nas ancas, 

altura nas ancas I peso em jejum , profundidade da carcaça, 

comprimento da carcapa, gravidade especifica do corte da 9-10-11# 

costelas, gravidade especifica do traseiro e do dianteiro dos 

animais separados entre a 5# e 6# costelas ) e a gravidade 

especifica da carcapa foram utilizadas. O numero de observapões 

para cada regressão não foi o Inesmo, Ja que alguns dados foram 

" descartados em funpão de problemas durante a pesagem submersa dos 

quartos dos animais, assim como não foi obtida a composipão da 

carcapa dos quat.ro animais do abate inicial do grupo I. As 

medias, desvios e os valores máximos e minimos da populaÇ.!ão para 

as variáveis empregadas estão apresentados no quadro 3. 

No apêndice 4 podem ser encont.rados os valores individuais 

para a gravidade do traseiro, do dianteiro, da carcaça e do corte 

da 9-10-11# costelas. Os dados individuais dos demais parâmetros 
1 

utilizados podem ser encontrados no trabalho de BOIN . 

As equacões melhores equaÇ.!êies 

determinadas quando todas a C ' ,;;, variáveis foram fornecidas ao 

computador, para a estimativa dos componentes corporais no corpo 

vazio. As variáveis independentes gravidade especifica df;t carcaÇ.!a 
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QUADRO 7 ~ MELHüRE:3 EgUHÇ~ES MuLT1FLAS ENTRE H CüMPDSIÇ'Rü CDRPDF:ÃL E A GRAV1DADE ESPECIFICA 7 

!NCLUINDO VHRIAVEIS DETERMINADAS NO ANIMAL VIVO OU NA CARCAÇft 

________ CfJEFICIENTES DE REBHESSAO _______ _ 
Cu~lPQNENTE 

% AiJUA 
Kg ABW\ 

Kg GORDURA 

ElUAÇRG 

'i 
J. 

3 

Kg PROTEINA 5 

.'''U ~ • Lva - tDrpo vaZID 

INTERCEPTO 

-208 i 
f': 
lO 

-q12 164 

394 ,30 
1555,0 

-166,60 

-157,09 

PCQ - peso da carca~a qU2DIE 
ALT - altura na anca 

reG 

(i ,8261 

O~297j 

1.},07BO 

ALi;? - rela~~D altura nas ancas, peso em jejum 
SET - gravidade especifica do tras2iro 
.-.:-'" • I • ~ : • , UtL - gravloace 2speCltlCa Da carcaça 
CVR - desvio da fegr2:.s~D em porcentagem da média 
R"'~2 - coeficiente dE' df'tErmina~~ü 

}\LT ALTJP SET 

(}~ 138i 12,939 226,40 
(} 

t 6474 782 7 t. 

-,\ 1 O~·; -12,526 -321 46 ..... l.. • .i,. I 
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e do dianteiro, profundidade e comprimento da carcaça não forarn 

inoluidas em nenhuma equar;:!ão det.erminada pelo computador. 

inclusão da gravidade especifica da carcaça 
, e Ctr) diant.eiro parece 

ser função de difiouldades encontradas durante a pesagem 

submersa do dianteiro em razão da retenção de ar, Desta forma, 

também o valor da gravidade da carcaç!a, eomo variável expl icati va 

da composição corporal, pode ter sido preju.dieada. 

As estimativas das poroentagens de proteina e de cinzas 

apresentaram coeficientes de determinação extrerflamente 
, . 
DalXOS, 

demonstrando que estas equações são de pouea valia para a 

estimativa destes oomponentes, provavelmente em função da 

estreita amplitude de variação na poreent,agem destes cornponent,es 

no oorpo vazio ( histogramas das figuras 3,4 e 5; quadro 3 ). 

A estimativa da quantidade de é!.gua no animal através da 

equação 2 do ql.~adro 7 apresent.a coeficiente de deterr!Ünação 

elevado 0,982 ), assim como desvio da regressão em poroentagem 

da média (CVR) bastante baixo ('3,89 ). .Já a estimativa da 

quantidade de gordura no animal a partir da relação al t.ura / peso 

e da gravidade espeoifioa do traseiro ( equação 4 apresentou 

precisão inferior ( R~2 = 0,855 e CVR = 17,54 ) . As variáveis 

altura ou a razão altura / peso foram incluidas nestas equar;:!ões 

demonstrando serem altamente oorrelacionadas oom a variação no 

teor de àgua e gordura no oorpo vazio. Uma vez que a porcentagem 

de gordura no animal é altamente e itr'lersarnente correlacionada á 

porcentagem de àgua ( REID et alli, 1955 ;., é natural qu.e as 

equações 1 e 3 uti 1 izern exatamente as meSl"nas variáveis, 

invertendo o sinal dos coeficientes de regressão das equaç!ões, 

A quantidade de gordura foi a variàvel dependente que mais 
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variou e cuja estimativa foi menos precisa, à exceç:ão d.a.s 

estimativas das porcentagens de proteina e cinzas. Como a 

composiç;ão corporal da população foi relat,i vament,e uniforme ( 

quadro 3 as porcentagens dos componentes àgua, 

cinzas no corpo vazio pouco variaram, logo melhores 

estimati vas desses componentes foram feitas em funr;:ão das sU.as 

quantidades em qui los. 

As equar;:ões móI tiplas que inoluiam varlavelS oomo a aI t,u.ra., 

profundidade da carcaç;a e outras medidas lineares apresentaram 

coeficientes de regressão mui t,o dependentes da população 

empregada para obtencão das equaç!êies ( populaçd)es dos quadros 3, 

4 e 5 ) . Esses resultados parecem demonstrar que equaç;ões 

derivadas através de certos parâmetros, como medidas lineares, 

apresentam coeficientes de determinaç;ão e de regressão que são 

funcão de oaraoteristioas intrinseoas à população. () emprego 

destas equações com sucesso em out,ras populaçêies é algo duvidoso 

aconselhando-se que sejam antes testadas. 

Todas as equar;:ões para est,imati 'la. da quantidade e 

porcentagem de àgua ou gordura no oorpo vazio se ut,iliz&.ram da 

varià'lel altura ou da relação altura .I peso. Isso demonstra que a 

altura do animal, ou seu tamanho corporal, t ' es Jêt estreitamente 

correlacionado a sua composição oorporal dent,ro da amplitude de 

dados utilizados neste estudo. A manutenç;ão destas variáveis nas 

equaç;ões r.nól t,iplas parece ser função do fato de que a gravidade 

especifica do traseiro explica apenas uma pequena parte da 

variaç;ão da oomposição oorporal, 

A inclusão das variàveis independentes aI t,ura e relação 
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altura / peso melhorou os coeficientes de determinação das 

estimativas. o coeficiente de determinação foi de 0,758 para a 

estimativa da porcentagem de àgua e de 0,781 no caso da 

estimati va da porcentagem de gordura ( quadro 7 ). Harpster et 

alii (1983) citado por FOX e BLACK (1984) jà haviam afirmado que 

animais Hereford "selecionados" de maior tamanho corporal 

medido corno altura na anca ) apresentavam menor teor de gordura e 

teores maiores de àgua, proteina e cin~as do que Herefords "nào 

selecionados", de menor tamanho corporal. 

As regressões múltiplas apresentadas no quadro 7 apresentam 

coeficientes de determinaçào, para a estimat.i va da porcent.agem de 

gordura, inferiores aos obtidos por outros autores trabalhando 

com animais em crescimento ( JONES et alii, 1978 ). A explicação 

para os resultados obtidos parece estar no fato de que estes 

autores trabalharam com popular;::ões cujo teor médio de gordura era 

bastante superior ao dos animais utilizados neste estudo. 

A precisão das estimativas a partir das equações múltiplas 

do quadro 7 é relat.i vamerrte baixa, porém estas 

apresentam outra I imi taç;3.o. Uma ve~ que se utilizam do :peso da 

carcaça quente e/ou da ra~ão al t.ura / peso, estas relar;:!êies n.ê~o 

podem ser empregadas quando se espera uma alteração na composição 

corporal, aju.stada para um mesmo peso vazio, em fu.nçào do 

tratamento aplicado ao animal. Portanto, as equações simples 

entre a composição da e;3.reaç!a e elo eorpo va~io em f'unr;:!ão da 

gravidade especifica da ;arcaç!a e do traseiro fOra1I! det.erminadas. 

No quadro 8 estão as equaç:!ões para est.imat.i 'la da porcent.agenl 

de gordura, àgua e prot.eina no corpo vazio em funç!ão da gravicV:tr:le 

da carcaça e da gravidade do t.raseiro. 
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QUADRO B.. EQUAÇGEB SIMPLES DE ESTI~1RTrVA D}\ CtH1FGS!i;RD nu CüRPü VAZIO 
EM FUf{Ç:1Ü DA GRAVIDADE ESPECIFICA nu TEASEIRO E DA CARCAÇA" 

CDMPDNENTE !NTEHCEPTO SET BEC R':"2 CVR 
_Nü __ CVa ________________________________________________________________ _ 

k DE PRDTEINA 

k DE PROTE!NA 

eVa - coSpe! "",'3ziiJ 

-297 ~ td 
504;27 
-35,1 11 

-223,16 

-2B~682 

SEr - gravldade E"spe-ciflra do traseirD ' 
SEr - gravidade especifica da [arca~a 

50,302 

CVR - oes".:'ÍDs da regfEss~ü eIfj pDrcentagem da ir!É~i a 
RA2 - coeficiente de det2rmina~~o 

ü\598 
ü~626 

O~213 

ü,t\B4 
0;731 
Of301 

31 41 
jB i B6 

-: rH 
1.0\,7.1 

-: .•.. -. 
.)1\1L 

QUADRD 9, EQUAÇ:BES SJMPLES DE ESTIr1ATIVA DA CGM?DSIÇ~D DO CORPD VAZID 
EM fUNçRn DR BRAVIDAnE ESFE[:If![;~ nü 1RASE1RD E DA CAHCAÇAa 

INTEECEPTD SET 
NA CARCAÇH _____________________________________________________________ _ 

%PROTEINA 

'f. AGUA 

1:FRDTEINA 

-2bq~46 

38B 1 31 
-3b~72ü 

-2(~5, 3B 
331 1 72 
-29~929 

245 J 79 
.... ~~ ,. .•. 

-.:'2,D,~U 

SEI - gravidade especifica dD traseiro 
SEC - gravidade especifica da carca~a 
[:VR - o2=:.viDS da rE'gress~D EFi porcentagem da média 
RA2 - coeficiente de det2rffiina~~o 

O~622 

ü1752 
ü13.62 

..-, "7-'-;: 
',J ~ i J ... ;' 

"" IJ 

~ ""'I S ~ 

j~; ~ ~ 1 



A explicaçiio para a maior precisào encontrada quanclo a 

variàvel independente foi a gravidade do traseiro parece ser 

fun):!ão das dificuldades encont,radas na pesagem submersa do quart,o 

dianteiro. 

As estimativas da porcentagem de àgua e de gordura na 

carcaça obtiveram precisão superior á encontrada pa:r-a 

estimativa dos mesmos parâmetros no corpo vazio. Isto parece 

16gico uma vez que a gravidade da carcaça, ou do quart,o traseiro:. 

deve representar a composiç:3.o da carcaça com maior precisão que a 

composicão de todo o animal. Entretant,o, alguns pesquisadores 

demonstraram que a gravidade especifica da carcaç:!a era melhor 

correlacionada ( maiores coeficientes de determinanç!ão ) com a 

composição do corpo vazio do que a composir;:!ão da própria carcaç!a 

( GARRET e HINlY1ANN, 1969; .JONES et aI i i, 1978 ), embora nenhum 

au.tor tenha procurado e:x-p1icar esse comportamento ( JONES et a1ii, 

1978 ). E muito importante observar que a gordura renal e pélvica 

não é retirada da carC8sa antes da obtenr;:!ão da gravidade 

especifica em algu.ns experimentos nos EUA e Canadà .. JONES et alii 

(1978) comentam que uma grande parte dos experimentos realizados 

não descreve o tipo de apara realizada sobre a carcaça, 

principalmente em relaç;3:o á gordu.ra renal e pélvica, 

No caso da popula(:ão utilizada nest,e experiment,o O C"O 
• .2 

coeficientes dI'? determinacão enüont,rados para as relações ent,re a 

porcentagem de gordura e de água entre a carcaça e o corpo vazio 

foram de 0,83 e 0,91 sendo o melhor modelo para a regressão o 
1 

quadrático (BOIN ) . GARRET (1968) encontrou coeficientes de 
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determinação altos para a regressão linear de 0,880 e 0,880 

para porcentagem de àgua e gordura. Esses resul t.ados parecem 

demonstrar que a composiç:::;3.o da carcaç:a não est.ima a composição do 

corpo vazio com elevada precisão em tourinhos Nelore. Parâmet.ros 

que representam a composição da caroaça, como a gravidade 

espeoifioa, devem estimar a oomposiç;ão do corpo vazio de 

tourinhos Nelore com menor precisão. Os resultados poderiam ser 

diferentes se a gordura renal e pélvica .-..- ...... n;3..í) Iosse retirada 

carcaça. 

o quadro 10 apresenta as regressões para estimativa da 

porcentagem de gordura na carcaça encontrada por diversos autores 

trabalhando com diferentes raç:!as de bovinos. A premissa básica 

para a uti lização da equação Y = aX + b está na. divisão do animal 

em matéria desengordurada e extrato etéreo. Teorioamente, estas 

relações deveriam ser semelhantes, uma vez que a gravidade 

especifica da gordura e da matéria desengordurada não varia entre 

sexos ou raças ( GARRET, 1968 ) e que a proporr;::ão de ossos na 

carcaç::a rü3.o varia dentro da 81YfPlit.ude da oomposição oorporal de 

animais em crescimento ( PRESTON et alii, 1974 ). Entretanto, 

JONES et alii (1978) afirmam que a variar;:::ão na gravidade 

especifioa dos (:omponentes corporais não foi convenientement.e 

testada. 

Os valores encontrados neste trabalho para a gravidade 

especifica da gordura 

respectivamente 0,84 e 1,41 

3 
Calculados assumindo-se 

gordura na carcaça e GEC 
respectivamente. 

e 
3 

da matéria clesengor(lur~_da> 

são diferentes dos obtidos por 

para a equar;::ão do qu.~_dro SI ent.re 
o valor de Y igual a 100 e 
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QUAnRO 10~ RESULTADDS DB1IDDS PDR ALGUNS AUTDRES GUE EMFREGAHAM ~ GRAVIDADE ESPECIFICA PARA ESTINÃR 
fi CDMPOSIÇÃu CDRPDRAL DE BuV!NuS~ 

PESO rlEDIO ESTIMATIvB DÃ k DE GQRDURA 
_______________ DE ANIMAIS _____________________________ BORDURA __________ NÃ_CARCAÇA _______________________ _ 

di h ______ EºUHÇ~Ü ________ _ 
KRAYBILL ri 
et alil 1952 30 NOVILHOS HefefDrd 227-4BO Kg 

48 NOVILHOS Her2ford 370 Kg 

BIt et alil b TDUF:INHOS Herefürd 241 ::~g 

1970 b NDV1LHOS 

PRESTON i?! 36 NOVILHOS Angus! 336 Kg 27 I 69 Y = 576 i 6B - 521)! 44 SEC (1 ! 922 1 , 80 
al:ii 1974 

c 
23 40 Y ;."1 1 59 526 ry1 eEC (} 903 1 50 I DL ! ! .Li j ; bARRET et 25 NOVILHOS CharCil~s 

alii 1971 

1 4 -:: ,~ y = 38B B j 3~4 '1/ BEC i) 752 2 (1 1 ! '~'-r ! ! ! RESULTADOS 26 ANIMAIS 374 Kg 
nESTE 
TRABALHD 

gordura renal e pélvica foi incluida na carcaça~ 
b Dados de Kraybill et alii (1952) citados por GAHRET (19t,g}~ 

c - Porcentagem de ºürdura flD cDrpo vaziI:)~ 

ti - 6EC~ gravIdade esoerifjca da [ar[a~a~ 
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outros pesquisadores, ao redor de 0,91 e 1,12 para a maioria dos 

experimentos ( GARRET, 1968 ), Os valores dos coeficientes de 

regressão poderiam ter sido alterados em fun~ão de diferenç:as na 

padronização da temperatura durante a pesagem submersa. Outra 

explição seria o fato de que a difieuldade em se retirar o ar 

preso nos quartos da carcaça atrasava a pesagem, alterando a 

temperatura desta. Diferenças na padronizaç!ão da t.emperat.ura 

entre experimentos não afetariam os coeficientes de determinaç:Êio 

ou os desvios das regressões, Ent.retanto, diferenças na 

temperatura da earcaça para u.m mesmo experimento reduziriam O C' 
.;:) 

coeficientes de determinação e aument.ariam desvios das 

estimativas. 

Não obstante, as diferenças nos valores dos eoeficientes de 

regressão poderiam ser explicados por uma real variação na 

gravidade da matéria desengordurada e da gordura de tourinhos da 

raça Nelore. GARRET et aI i i (UnS) encontraram valores para 

coeficientes de regressão das equa~5es para estimativa da 

porcentagem de gordura para novilhos charoleses diferentes dos 

observados para novilhos Hereford ( GARRET e HINMAN, 1969 ) 

quadro 10 ;.. 

Através da figura 6 é possivel visualizar a dispersão dos 

dados de gravidade especifica do traseiro em fun~ão do teor de 

gordura na carcaça, 

O R~2 de 0,752 e o SX,y de 2,01 encontrados neste trabalho 

se comparam aos obtidos por GIL et alii (1970), 

Sx,y = 4,06, trabalhando com animais com teor médio de gordura de 

23,4%, Os resultados de KELLY et alii (1968) demonstram que á 

medida em que o teor de gordura na carcaça aumenta o coeficien·te 
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de determinacão d.::t regressão en-;:, r e gravidade especifica e 

composição na 

estimativa da porcentagem de gordura foi observada por NALDMAN et 

alii (1969) em bezerros, com teor de·gordura baixo. Estes dados 

contrastam com oc:o .;:, encontrados por GARRET et alii (1971) 

publicados por OLD & GARRET (1987) quadro 10 ), em que a 

composição eorporal de novilhos Charoleses, com teor médio de 

gordura de 18,7%, foi estimada com elevada precisão. 

Os resultados encontrados no presente estudo parecem 

reforçar a tese de que a estimativa da composir;::ão corporal a 

partir da gravidade especifiea é problemà.tiea em animais cuja 

porcentagem de gordura é in:ferior a 20% (GIL et, aI i i, 1970; 

KELLY et alii, 1968; WALDMAN et alii, 1969 ). Portanto, um número 

elevado de animais seria necessàrio para que diferenr;::as 

significat,i vas fossem demonstradas entre dois grupos de animais 

de caracteristicas semelhantes as da popular;::ão deste estudo. 

Para a população de tourinhos Nelore deste experimento um 

animal apresentaria teor de gordura de 20:?~ quando atingisse peso 
1 

em jejum ao redor de 490 quilos ( BOIN). Portanto, para animais 

inteiros da raça Nelore, parece dificil que a técniea da 

gravidade especifica apresente bons resul t,ados, a não ser en1 

animais em acabamento com elevados pesos vivos. 

A ampl i tude dos dados também é u.m fat,or import,ant,e na 

determinação dos eoeficientes de eorrelar;::ão e dos desvios de uma 

equação. A popular;::ão deste estudo não a-:'::~esentava grande 

variacão na eompos iç!ão eorporal. 

variàveis tem grande influê:neia sobre os valores dos eoeficient,es 

de determinacão de urna eq1Jar;:d~i.o, 
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na porcentagem de proteina na carcaça, 

explicar o baixo coeficiente de determinaç::;~o obtido neS1.:·e estudo 

para a estimativa da porcentagem de proteina ( RA 2 = 0,362 ), 

Embora as equações en1.:.re a composição corporal e a gravidade 

especifica apresentadas no qu.adro 8 sejam menos precisas que '=oC"' 
"_-lo,.:J 

apresentadas no quadro 7, estas equaç:!ões não usarn o peso da 

carcaç:!a quente F! a relar;::!ão al t.ura / peso corno v"'ariàveis 

explicativas, A uti 1 ização, para a estimativa da composiç:ão 

corporal, do peso da carcaça quente e da relar;::!ão altura / peso em 

animais que receberam tratamentos capazes de alterar a campos iç::ào 

ajustada para um mesmo peso vazio, pode refletir em resultados 

não confiàveis ainda qu.e para efei t.o de eomparaÇ.!ão de 

tratamentos, 

Atraves da equaÇ.!ão proposta nos materiais e met.odos ( 

57 ) e possivel caleular o número de animais para deteetar uma 

diferenç!a de 10 e 5~:; na porcent.agem de gordura no eorpo vazio, 

empregando a equação do quadro 8 em que a variàvel explieat.iva e 

St GET: 69 e 279 animais respectivamente. 

Embora o número de animais unidades experimentais 

requeridos para demonstrar diferenças entre tratamentos seja 

importante, e fundamental garantir que as equar;::!oes est.ejarn livres 

de erros tendenciosos, eapazes de inval idar comparaÇ.:ões e impedir 

que os dados obtidos em um experimento sejam agrupados para 

anàlises posteriores. 

Um maior número de dados, obtidos para maehos ir.1teir·cJs} 

machos castrados e fêmeas em diferentes faixas de teor de 

gordura, permitiria que a tecnica da gravidade especifiea fosse 
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melhor avaliada e que se determinasse uma faixa de trabalho onde 

estas regressões apresentassem resultados satisfatórios. Seria 

interessante checar uma possi vel variar;::!ão na gravidade especifica 

da materia desengordurada. 

A gravidade especifica do corte da 9-10-11# costelas não foi 

incluida em nenhuma equação rnóltipla proposta nos quadros 

anteriores. No quadro 11 estão as equaç!i3es ent-re a gravidade 

especifica do corte e a composição do corpo vazio e a composir;::!ão 

do pr6prio corte. Algumas observaçcies foram retiradas por serem 

verdadeiros "outlyers" , 

E interessante observar que os valores encontrados para a 

gravidade especifica da gordura e da matéria desengordurada do 

corte da 9-10-11# costelas, respectivamente 0,926 e 1,121 estão 

muito pr6ximos dos valores médios encontraclos por outros alJ.t-ores 

QUADRO 11, ESTIMATIVA DA COMPOSICAO QUIMICA DO CORPO VAZIO 
a 

(CVa) E DO CORTE DA 9-10-11# COSTELAS, 

COMPOSICAO 

% AGUA NO CVa 

%GORDURA NO CVa 

% AGUA NA 9-10-11# 

;7'; GORDURA NA 
9-10-11# COSTELAS 

EQUACtiC) 

y= -210,71 + 251,55 GRCR 

y= 349,61 - 308,48 GRCR 

y= -318,79 + 349,99 GRCR 

y= 574,71 - 512,68 URCR 

SX,y CVR 

0,555 1,99 3,2 

0,606 2,20 14,7 

0,647 2,79 4,8 

0,746 3,25 18,5 

a - NÚmero de animais para as regressões foi de 30 para 
composição do corpo vazio e de 33 para a composição da :~J-l0-11#. 

GRCR - gravidade especifica do corte da 9-10-11# costelas. 
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0,91 e 1, 12 ( GARRET, 1968 ) ( quadro 10 ). A não coincidencia dos 

coeficientes de regressão entre a equar;::ao para o cort,e e para a 

carcaca parece explicar-se pela baixa precisa0 da estimativa Q '_0 

por aI teraç:êies na t,en1perat,ura da carcar;::a durante a pesagem. 

o controle experimental das temperaturas da àgua e do corte 

da 9-10-11# costelas durante as pesagens submersas foi mais 

adequado do qu.e o observado para a pesagem da carcaça. Portanto, 

o insucesso em alcançar padrões de precisa0 obt,idos por PO?mLL e 

HUFFMAN (1973), para a gravidade da 9-10-11# parece ser explicado 

em funr;:;8.o da ampl i tude rest,ri ta da composir;::ao corporal da 

populacão e do baixo t,eor médio de gordura na carcaça e no corte 

da 9-10-11# costelas. 
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CONCLUSOES 

A gravidade do traseiro, obtido separado-se a meia carcaça 

entre a 5# e 6# costelas, foi superior á gravidade do dianteiro e 

da carcaça na estimativa da composiç:ão da carcaç:a e do corpo 

vazio. 

A precisão da est.imativa da composição corporal a part.ir de 

regressões mÚltiplas onde se incluem as variàveis gravidade 

especifica do traseiro, altura, relação altura ! peso e peso da 

carcaça quente foi semelhante á obtida quando unicamente o peso 

da carcaça qu.ente foi utilizado como variàvel independente em 

modelo multiplicativo. A uti 1 ização clest.as equaçÕes para animais 

de diferentes sexos, recebendo tratamentos nutricionais e 

hormonais capazes de alterar a composição corporal deve ser vista 

com caute 1 a. 

populações. 

Estas equaç!Ões devem ser testadas em out.ras 

Em animais que receberam tratamentos capazes de alterar a 

composição corporal, nos quais o peso da carcaç:a quent.e é um 

indicador tendencioso da composição, a utilização da gravidade 

especifica como ô.nica variàvel expl icat,i va em equaç:(ies de 

estimativa deve ser empregada. Os resultados encontrados neste 

estudo se enquadram dentro dos obtidos por autores que 

trabalharam com populações onde o teor de gordura médio e:ca 

baixo. Os R~2s obtidos para as estimativas da porcentagem de 

gordura e àgua na carcaça foram de 0,773 e 0,743 resper::;tivamente, 
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quando a gravidade do traseiro foi empregada como única variável 

explicativa. 

A gravidade especifica do corte da 9-10-11# costelas não foi 

incluida e1"[1 nenhuma regressão múl t,ipla, provave lment,e enl funç!ão 

do teor de gordura na carcaca e no corte serem baixos. 

Trabalhos futuros devem procurar determinar possiveis 

alterações na gravidade especifica da gordura e da mat,éria 

desengordurada em função da raça, :ftescJ, idade e proporção de 

ossos no animal. Seria interessante determinar a faixa de teor de 

gordura em que a metodologia pode ser empregada com maior 

sucesso. 

o metodo é simples, prático e não destroi a carcaça, 

entretanto a precisão encont,rada foi relat,ivament,e baixa. Os 

problemas bàsicos da técnica s;~o: há necessidade do teor médio de 

gordura ser relativamente alto, haver padronizacão das 

temperaturas, proceder-se á pesagem o mais rapidamente possivel e 

não deixar ar retido na car~aça. 

A tecnica da gravidade especifica deveria ser empregada com 

cautela em tourinhos Nelore. 
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4.2. ESTIMATIVA DA COMPOSICAO CORPORAL A PARTIR DA COMPOSIÇAO 
DE CORTES DAS COSTELAS 

Os dados de 31 animais foram utilizados para a obtenção das 

regressões entre a composição corporal e a. composição do corte da 

9-10-11# costelas. Para as regressões ent.re a composir;::ão do cort.e 

da 9-10-11# costelas e a composição da carcaça foram utilizados 

dados obtidos em 27 animais, urna vez que não se determinou a 

composição da carcaça dos 4 anir{lais do abate inicial 
I 

do grupo l. 

Para as regressões entre a corflposir;::ão do corpo vazio e da 

carcaça e a composição do cort.e da 10# costela foram ut.ilizados 

dados obtidos de todos os 24 animais do grupo I e II que 
\ 

participaram do experimento com dois niveis de ingestão de 

energia. 

Nos quadros 4 e 5 estão os valores Iilédios, máximos e minimos 

além do desvio padrão para as varià~eis dependentes 

independentes utilizadas nas regressões. 

Além da composir;::ão dos cortes, as variáveis i ndependent,es 

utilizadas para obtenção das regressões apresent.adas no it.em 4,1 

( altura nas ancas, relação altura / peso em jejum, c:omprimento e 

profundidade da carcaça ) foram fornecid."3.s ao computador. 

Entretanto, nenhuma dessas variáveis foi inc'uida nas equaç:oes 

escolhidas pelo programa, á exceçao do peso da carcaç:a quente. 

As melhores equaç::ões para as regressêies entre corflPosiç:ão do 

corte da 9-10-11# costelas e a composição do corpo vazio em 
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porcentagem e em quantidade, escolhidas a partir do teste de 

tod~s as possiveis regressões, estão no quadro 12. Da mesma forma 

as melhores equações obt.idas ernpregando a composição do corte da 

10# costela estão no quadro 13. Para obt.enç!ão dest.as equaç!cies 

únicas transformar;::!ões de variàv'eis real izadas foram a inclusão do 

quadrado das porcentagens e das quantidades de gordura e de àgua 

dos cortes das costelas como variàveis independent.es. Nos 

quadros 12 e 13, para as estimativas que empregaram a variàvel 

peso da carcaça quente, também foi incluida uma segunda equação, 

que não incluiu o peso da carcaça quente como variàvel 

explicativa, mas somente a composição do corte. 

Como já discutido para os resultados apresentados no item 

anterior, em função da est.rei ta variaç:!ão no teor de proteina 

histogramas das figuras 3,4 e 5 ) e de cinzas ( quadro 4 e 5 ) 

nos animais, não foi possi 'leI definir equações cora precisão 

suficiente para a estimativa da porcentagem de cinzas e de 

proteina no corpo vazio ou na carcaça, R~2 de 0,459 e 0,218 

respectivamer.te. 

A quantidade e o teor de àgua no corpo vazio foram est.imados 

com elevados R A 2 e baixos CVRs, tanto em função da composir;::!ão do 

corte da 9-10-11# costelas como do corte da 10# costela. 

equações 1 e 2 apresentadas no qU.adro 12 e as equaç!ões 11 e 12 do 

quadro 13 demonstram que a precisão de um ou outro corte na 

estimativa da composição corporal é quase idênt.ica. 

A estimativa da quantidade de água no animal feit.a 

unicamente através do peso da carcaç!a quent.e segunclo um modelo 
1 

multiplicativo (BOIN ), apresentou precisão pouco inferior á 
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QUADRO 12" MELHDRES EQURÇõES nnLTIPLAS DETERNINADAS H PARTIR DA CDr1PDBIÇfiO DO CORTE [iH 
9-1(i-l1* CliSTELAS. 

__________________ CÜEFICIEMTES DE RE8RESSAÜ ________________________ _ 
EDUAÇRU INTERCEPTD KgCCR i.CCR _-.ll:"'_ 

~-'IH 

_ND_CVa ______ N# ____________________________________________________________________________________________________________ _ 

2 

.,. 

.J 

Kg BORDURA 5 

Kg GORDURA b 

k fROTEINA 

Kg PHüTElf~A B 

Z CINZAS 

Kg CINZAS 

o 
! 

10 

CVa - corpD vazio 

21,21 70,232 

0;01605 

0,02358 

%ACR - pDrcentagem de égua nD corte da 9-10-iit costeias 
KgACR - quilos de água no corte da 9-10-111 costelas 
%6CR - porcentagem de gordura no corte da 9-10-111 costelas 
KgCR - quilos de g[~frlura no CGrÍ8 da 9-10-11# cüs-I21as 
KgCCR - quilos de cinzas no corte da 9-iO-l1i cost2ias 
PCO - peso da carcaça quente em quilos 
eVR - de=.vÍos da r2gre~-~-aü 2m pOfc2ntagemoa lliédia 
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~ ;;;; 
i~i.~ 

0,946 0,82 5,44 
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QUADRD 13" MELHORES EQlh~ÇôES ~5üLTIPLAS DETERMINADAS Fi PARTIR DA CuMPOSIÇÃu DO CuRTE DA 
.1(}~ CDSTELAS~ 

_______________ COEFICIENTES DE REGRESSAO ______________________ _ 
COMPONENTE EQUAÇRU INTERCEPTO KgACL Kq8CL KgPCL KgCCL PCQ 
_NO_CVa ______ Ni __________________________________________________________________________________________________________ _ 

71,738 

12 -82,B22 1,7539 

Kg ABU.A 13 ~:,}7 QJ 
,; ...... ~ .... t 

3;üB 

1 ~27t,7 -38,357 7B,07j 

Kg GORDURA 16 4~2535 

'!. PRDTWiR 

20 

CVa - corpo vazio 
%ACL - porcentagem de água m:, [Cite da l(i~ [[,sIel a 
KgACL - quilos de água na costela 

.XGCl - porcentagem de gordura no corte da 10# costela 
KgACL - quilDs de gordura no corte da 10# cDstEla 
kPCL - pGfCentageffi oe prDteina no cDrte da l(i~ cDstela 
KgCCL - quilos de cinzas no corte da 10# costela 
PCQ - peso da carcaça qU2nIe eiJ~ qüilD~. 

R':\2 - [üeficlEnte de dFtermina~aD 
CVR - DeSVIDS da regre5s~D 2~ porc2ntagem da média 
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encontrada quando se empregou a composi,;:!ão do corte, 

referido, a composição corporal, ajustada para um meSn'lO peso de 

carcaça, pode variar significativamente ( KAY, 1971 ; FORTIN et. 

alii, 1980 ). Logo, seria mais interessante utilizar, sempre que 

possivel, a composição de qualquer um dos cortes para as 

estimativas em lugar do peso da carcaça quente, principalmente em 

populações de tourinhos Nelore. Apesar dos elevados coeficientes 

de determinaç,ão e dos baixos desvios da regressãcJ, 

estat ist.icamente, seria recomendàvel que est.as equaç{:)es fosserfl 

testadas em grupos de diferentes padroes genéticos. 

A quantidade e o teor de gordura no animal foram estimados 

com elevado grau de precisão em função da composição do cort.e da 

10# costela ou do corte da 9-10-11# costelas. As equações 4 e 5 

do quadro 12 e as equações 14 e 15 do quadro 13 apresentam 

elevados coeficientes de determinação e baixos desvios da 

regressão. 

Nas equações 5 e 1J:l o peso da carcaça foi incluido como 

variàvel independent.e para a estimativa da composição corporal, 

valendo para estas equações a mesma ressalva: devem ser 

utilizadas para quantificar o efeito de tratamentos apenas quando 

os animais não estejam recebendo tratament.os que possam alterar 

significativamente a composição do ganho de peso. Gomo exemplo, 

não seria precisa a comparação, a partir das equaç:!ões que incluem 

o peso da carcaç!a quent.e, da composiç!ão corporal de dois grupos 

de animais, um mantido da desmama ao abate em raç,ões de aI t.a 

energia e outro mantido em pastagem até o final da terminaç!ão. 

o grau de precisão encont.rado para as equaçcies de estimativa 

das quantidades e teores de á.gua e gordura pode ser demonstrado 
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+ ' a"raves da plotagem das quantidades de àgua e de gordura 

observadas em função das quantida.des estimadas e da plotagem dos 

residuos desta equa~ão ( figuras 7 a 10 ). 

Deve-se notar nas figuras 7 a 10, que :l
o ~ a rlspersao ele 

parece normal, não tendo sido demonstrado padroes tendenciosos do 

erro para o modelo empregado, dentro da faixa de dados testada 

neste experimento. Nota-se que os valores absolutos dos residuos 

aumentam à medida em que aumenta a quantidade de gordura no 

animal. Entretanto, este aumento na variância é norrílal na anàlise 

de variàveis ,que aumentam á medida era que 3J).ment.a o peso do 

animal ( MCNEIL, 1983 ). Para testar a existência de "outlyers" 

foi necessbrio 'lU. e os res iduos fossem estandartizados. Não 

obstante, nenhum dado pode ser incluido como um verdadeiro 

"outlyer" a nivel de 1:7.;, sendo que nas equaç::ões propostas os 

dados de todos os 31 ou 24 animais foram incluidos. 

A eficiência destas equar;;cies na estimat.i va da quant,idade de 

gordura no animal é muito importante, uma vez que a eficiência da 

estimativa da quantidade ou porcentagem de gordura nos animais, 

através das variàveis uti 1 izadas no i t.em 4. 1, foi relati vament.e 

baixa. Como a variação na quant.idade de gordura é o parâmet,ro que 

mais altera a concentração de energia no animal, uma estimativa 

imprecisa deste componente terà um grande impacto na est.imati va 

da concentração de energia no animal, um dos mais import.antes 

objetivos da uti 1 izaç;3.o de metodologias para a estimativa da 

Embora seja possivel estimar a concentrar;;ão de energia a 

partir das equações propostas no it,em 4. L uma est.imat.iva acur:?cda 
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requer a correta estimativa da quantidade de gordura atraves da 

compos i ç!ão do corte. Esses dados parecem just.ificar o t.rabalho, 

tempo e recursos envolvidos na determinação da composição quimica 

de cortes das costelas. 

Os valores dos coeficientes de determinação e dos desvios da 

regressão demonstram que a estimativa da quantidade de proteina e 

cinzas no corpo vazio atraves da composição de qualquer um dos 

cortes, atraves de regressêies mÚltiplas aI c: an ç! ou. precisão 

superior á das equar;:!oes de ALHASSAN et. alii (197!:J). 

Vários apontaram a menor precisão da 
) 

estimativa da quantidade de cinzas atraves da composição de 

cortes da costela. LUSH (1926) já afirmava que a quantidade de 

cinzas deveria ser estimada indiretamente atraves das relaç!Í~les 

dos componentes na materia desengordurada. 

das regressões deste trabalho indicam que as est.imativas, at.raves 

de equações mól tiplas, da qu.antidade e percent.agem de gordu.ra nos 

animais, bem 80mo da quantidade de água, proteina e cinzas 

apresentaram precisão superior a maioria dos resultados 

publicados no Estados Unidos e Canadá, onde foram empregados 

animais de raças de origem bri tân ic:a ( HP.!NKIN;:'S._,:-----.~"'"~--+rftIC=t')r!fl/~rtiE~,-----11~~~J4:±_RiJ,-,---

CROUSE e DIKEMANN, 1974; ALHASSAN et alii 1975 ) quadro 14 ). 

Entretanto GEAY e BERANGER (1969) e ROBELIN e GEAY (1976), 

trabalhando com tourinhos Charoleses, obtiveram regressões cujos 

coelicientes de determinação e desvios foram muito semelhantes 

aos encontrados neste trabalho, talvez por ser a composição 

corporal destes animais semelhante a da população deste est.udo e 
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QUADRO 14~ EELAÇ~ES ENT~;E ~ fDÇ1POSIC;;D { QUJMICA OU FISICA DE CORTES DAS CDSTELAS E A CÜnPDS!~;;'ü DA 
CARCAÇ:A ENCnNTRADAS FOR DIFERENTES BUTGRES~ 

IDADE PESO AO ABATE VARIAVEIS EQUAÇ5ES DE RESRE3SAG 
ÂLnORES ESTUDAnüs EXPLICATIVAS y= COMPDNENTE EM ~~ DA CARCAÇA 

_______________________________________________________________________________ Y _______ RA2 ____________ Sx
J
Y __ _ 

HúPPER ~ 194bj 56 NüVILHOS ~3 t\ 15 213 A 600 
cruzados 

36 NOVILHAS 10 A 21 240 A 310 
34 NOVILHOS 275 A 500 

CuRTE DA :1-10-11 ' 

CuRTE DA 9-10-11: 
[ompOSi~~D quimi[3 

p 

A 
G 
p 

i.45 
.940 i. 78 

.930 

.85ü 

.830 
________________ ShDfthofB ____________________________________________________________________________________ _ 

peso da car- ~962 

1960 caca = [DmpD5i~~D fisica 
P .750 

[:üRTE D~ 9-10-11 ' 11976 
CüSTfLAS la '143 

________________________________________________________ cDmpDSi~~G_fisi(a ______ F ______ .733 _________________ _ 

LEDGER ~ 32 NOVILHOS 42 A 54 
HL!TCHISJIi 1%1 B NOVILHAS 54 A 72 

15 TDUR!NHüS 
TORRELE 1962 NOVILHO 

1 NOVILH!l 

f.:OBEL IN et aI i i BO TDUR INHDS M= 14 ~2 
1'175 

42 TOURINHOS t~=lÜ, 

31 TDURINHúS 10 B 30 
DESTE 
TRABALHO 

24 TOUR!NHDS 1~ 

437 

481 

27B A 693 

181 fi 48b 

255 A 486 

CORTE DA 10: COSTELA A 
COffipDSi~~D fisica 

CuRTE DA 7-8-9: 
COSTELAS 
tDmpD5iç~D fisica 

G 
" ; 

fi 
G 
O' , 

CDRTE DA 11# COSTELA A 
composi~~D fisica G 

D 
I 

CORTE DÃ 11# CGSTELA A 
cDmposi~~D fisira 

CORTE DA 9-10-11# 
CDSTELAS 
cDmposi~~D quimi[a p 

CuRTE DH 10# CüSTELA A 
CDmpDsi;~D quimica B 

,-,: '"I' 

" '10.:'.'1 

.872 
~927 

'7:;Q 
.'LI 

~942 

.948 

7r:i 
•. -'"1 i 

1.6ü 
2.07 
1.0S 

2;04 
í j52 

fi 80 

_______________________________________________________________________________ p ______ :~75 ___________ Úi56 ____ _ 

a - Dados de CROWN & DAMON ~19bO) e de MARTIN ~ TDRRELE ROBELIN et alii {1975} 
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diferente da de animais de raças britânicas. 

Na figura 11 estão apresentadas as taxas de aumento da 

porcentagem de gordura nos cortes e no corpo vaz io em funç:ao elo 

aumento no peso da carcaç:a. As inclinar;:ões das retas das equar;:êies 

entre as porcentagens de gordura nos cortes e o peso da carcaça 
1 

quente em relaç:ao a encontrada por BOIN para a variar;:ão da ~6 de 

gordura no corpo vazio, indicam que a composição 1
4,-, 
_(.'_.1 cort.e varia 

mais rapidament.e que a composiç:ão do corpo vazio a medida em que 

o animal ganha peso. Esse fato parece contribuir para que a 

composir;:ão do cort.e seja um born estimador da composição corporal. 

Entretanto, e interessante especular que a partir de um certo 

peso vazio a taxa de deposicão de gordu.ra no cort.e deve diminuir 

mais rapidamente que no animal. Portanto e importante que a 

metodologia proposta seja utilizada dentro da faixa de dados 

testada. 

E dificil avaliar qual dos cortes da costela t.est.ados neste 

trabalho e o mais eficiente para a estimativa da composiç!ão 

corporal, uma vez que os resultados são muito semelhantes. Com 

relação a estimati va da Q1).anticL:.tde de gordura no 
. , 

3nUnal. , 

observou-se que as regressões que se utilizam da composiç!ão do 

corte da 10# costela foram ligeiramente mais precisas do que a C"· 
,;;) 

regressões que utilizaram, como variàveis indepenelent.es, cV::tdos da 

composição da 9-10-11# costelas. Os coeficientes de determinar;:ao 

foram um pouco superiores e os valores da estatistica Cp foram um 

pouco inferiores. Estas observações s8.0 vàl idas na comparaç!ao das 

equações para a populaç!ão de 24 animais em que foi obtido o cort.e 

da 10# costela. 

As vantagens da utilizat;::ão do corte da 10# cost.ela est.;~o na 
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facilidade de sua retirada e no fato de que a retracão aos 

músculos que recobrem a carcaç;::,- não altera a sua composiç!ão. Esta 

mbtodologia permite que a amostra seja facilmente reproduzida em 

entre a 5# e 6# costelas. Hit também UmEt menor depreciaç!ão da 

carcaça, uma vez que o corte da 9-10-11# costelas representa o 

dobro do peso do corte da 10# costela e é constituido de uma 

maior proporção de carne oomeroial de maior valor. 

Seria interessante especular se a utilização de eompostos 

anabblicos, abJalment,e em u.so ou em desenvolviment,o, poderia 

alterar a partição de nutrientes entre os diversos tecidos do 

animal. Alguns dados da literatura demonstram que animais de 

diferentes sexos HANKINS e HOWE, 1946 ) e de di.L'erentes raças ( 

ALHASSAN et alii, 1975 ) apresentam diferenças entre a deposição 

de gordura no corte da 9-10-11# costelas e deposição de gordura 

no corpo vazio. Portanto existe urna deposição de gordura 

diferenciada entre 6rgãos e/ou músculos do animal, 

variaçêies fariam com que os coeficient,es de regressão das 

equaçêies se alterassem. 

corte das costelas para a estimativa da composição corporal 

poderia levar a obtenção de dados t,endenoiosos, 

Dados pu.blicados por BYERS e SHELLING (1986) demonstram que 

a utiliza:;:!ão de implant,es c!om atividade estrogênioa result,ou em 

menor deposição de gordura nos anirnais t,rat,ados em relaç!ão ao 

controle. Entretanto, uma maior inibição na t,axa de deposiç!ão de 

gordura nos orgãos internos em relar,:!ão a carcaça foi observada, 
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Portanto, a 

mesmo de toda a carcaça para estimar a composição corporal 

poderia levar a resultados incorretos. ONENS et alii (1986) 

citando trabalho de Rust et alii (1983) afirmam que animais 

consum'indo dietas em que grande quantidade do amido chegava ao 

intestino, apresentavam taxas mais elevadas de deposição de 

gordura na cavidade abdominal. 

Para a população deste estudo a relação entre a composição 

da carcaça e a cor[lPosi~!ão do rest,o dos tecidos corporais 

apresentou um componente quadràtico, demonstrando que a pesos 

elevados o aumento da quantidade de gordura é maior para os 
1 

órgãos int,ernos que para a carcaç:!a ( BOIN ). E important,e 

lembrar que a gordura renal e pélvica foi retirada da carcaça e 

incluida nos tecidos extra-carcaça. O coeficient,e de determinação 

encontrado foi relativamente baixo 0,91 para o teor de àgua ), 

quando comparado ao encontrado por GARRET (1968) de 0,981. 

ROBELIN (1975), sugeriu que a composição do corte da 11~ costela 

representa a composição da eareaç:!a e que o teeido adiposo 

separàvel dos órgãos internos poderia ser utilisado para auxiliar 

na determinação da composi~!ão do eorpo vasio, Ou seja, 

que representam o teor de gordura nos orgãos internos, como a 

gordura renal e pélvica, devem ser utilizados para a estimativa 

da composição dos t,eeidos ext,ra-carcac!a. 

ROBELIN e GEAY (1976) incluiram a gordura renal e pélvica em 

equaef5es mú,l t,iplas 

costelas para a estimativa da composiç!ão do peso vasio de 

tourinhos Charoleses. Estes autores incluiram também o peso do 

fêmur para incrementar a precisão das estimat,i vas da quantidade 
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de cinzas no corpo vazio. 

A quantidade de gordura renal e pêlvica roi determinada 

apenas nos úl t.imos 12 animais abatidos. Regressões entre a 

quantidade e porcentagem de gordura nos tecidos extra-carcaça 

cabeça, patas, visc:eras, couro e sangue ) e a gordura renal e 

pélvica produziram equaçêies lineares com c()eficiente de 

determinação de 0,72 e 0,89 para a estimativa em porcentagem e em 
1 

quilos respectivamente ( BOIN ). 

Esses resultados demonstram que A int.eressante esti:mar a 

composição dos t.eclClos extra-carcaça_ a partir de cert.as variáveis 

expl icati vas melhor correlacionadas á composir;:~ão dos órgãos 

internos como proposto por ROBELIN e GEAY (1976). 
4 

No quadro 15 estão as equações simples para estimat.iva dos 

componentes corporais atraves da composiç~ão do c or-t. e da 10# 

costela. Para estas equaç,ões foram c:alüuladas quantas u.nidades 

experimentais seriam necessàrias para estimar diferenÇ":!as na 

composição corporal de 5 ou 10~;; ( em relaÇ":~ão .ás medias do quadro 

4 e 5;' entre dois grupos de animais. Essa parece ser a forma 

mais objetiva de se aval iar o potencial das equações 

desenvolvidas, além de orientar a sua utilização. 

4 
A equação proposta 

experimentais pàg, 57 
equações lineares simples. 

para o cálculo do número 
;., pode ser empregada 

913 

de unicL:tdes 
apenas para 



QUADRn 15M NuMERD DE UNJDHDES EXPERIMENTAIS NE[:ES~~BRIH'3 FARA E'.}JDENCIBR~ DIFERENÇAS 
SIG~41FICATP}AS {P=i)~05) ENTRE nüIS GRUPDS DE ANIMAIS EMPREGANDO EQUH~~ES 
UNHE ~ '~IÃRIAVEL EXPL1LRTrJA t B CD}1PüSlÇ~u DR li)~ [:üSTELA, 

UNIDADES EXPERIMENTAIS PI 
NO CVa ______________________________________________________ EVIDENCIAR_DlfERENÇAS_DE~ 

~~ ÁGUA = 24 : 9 T (} 
I 659 %ACL 

... AGUA ~r- .... + (i ~ ! A(t ~r.L ~,g j:j11,J ,-.. : 9 

" GORIHJR~ = 3~21 + ü~595 XGCL l~ 

}<g GDRDURA = 12 ,2 + ü}097 9 Bel 

Kg PROTEINA = 1 3~3 + (f: 1 46 9 ?CL 

Kg CINZAS = O), 
;:/ + ü~ 1 06 9 CCL DO. 

5x,y - desviD padr~o da estimativa. 
[;:,,,12. - corpo -'J'az i D, 

rL - em'-te- da 10~ cü~-tE'l a, 

O~92 

0:B9 

fi ! 93 

(} :::i:i 
! " 
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·i'l 77 ',' i 
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CONCLUSOES 

As estimativas das quantidades ou teores de gordura e de 

na carcaça e no eorpo vazio apresentaram elevados 

coeficientes de determinação e 
, . 
~)alXCJS quadrados médios dos 

desvios. As equações para estimativa da quant.idade de proteina na 

carcaça e no corpo vazio apresent.aram altos coeficientes de 

determinação e baixos desvios da estimativa. Logo, 

de cortes da costela pode ser usada para estimar, com grande 

precisão, a concentração de energia no animal. 

A precisão encontrada para a estimativa da quantidade de 

cinzas no corpo vazio foi um pouco inferior a obtida para as 

quantidades de âgua, gordura e proteina. embora o R~2 de 0,82 

seja relativamente elevado. 

Os resultados destas regressões parecem indicar que a 

u.tilizaç~ão d;;:t composi;;:!ão de cortes das costelas para estimativa 

da composição corporal representa urna técnica bastante adequada, 

embora apresente as desvantagens de requerer o abate do animal e 

de ser relativamente trabalhosa. 
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4.3. EFEITO DOS TRATAMENTOS SOBRE AS EQUACOES DE ESTIlYiATIVA 

4.3.1. EFEITO DO NIVEL DE INGESTfi:O DE ENERGIA 

No qu.adro 16 estão as equar;:ões lineares para estimativa da 

composição do corpo vaZlO em função da composiç!ão dos cor"t,es da 

9-10-11# e da 10# costela. Neste quadro também foram incluidas as 

regressões alométricas do crescimento dos cortes em função do 

crescimento da carcaça quente. 

Através de um teste t testou-se o paralelismo das retas. Os 

valores de t para a comparação dos coeficient,es 1 ineares e os 

valores dos desvios dos coeficientes lineares estão no quadro 16. 

O modelo empregado para a comparação dos coeficientes incluia no 

erro todos os efeitos não explicados pela variável independente. 

Não se observou diferent;:!a estat,istican1ente sig'nificativ"a 

entre os coeficientes lineares das regressões de da 

composição corporal em porcent,ag'em ou em quantidade dos 

componentes, muito embora as diferenças encontradas entre os 

valores dos coeficientes pareçam significativos do ponto de vista 

biol6gico. Os coeficientes de regressão das equaç!ões de 

estimati va da porcentagem de água no corpo vazio em fun;;::!ão da 

porcentagem de água no corte da 9-10-11# costelas apresentaram 

uma tendência em se mostrarem diferentes ( P>0,18 ). o pequeno 

número de animais empregado para as comparaÇ.!ões ( 12 animais ~para 

101 



CDMPDNENTE ______________________ TRATAHENTO NUTRICIONAL _____________________ _ 
ND CVa a DE DIFERENCA 

RESTR1TD _______________ ~rrD_padr~D ______________________________ _ 

1 "":::-

1 1.)",) 

Y = 2,29 + 0,6684 %6CR ü,0700 

Kg ABUA v = 70,3 + b7~651 KACR 11 1ós::; 

Kg GORDURA Y = 8,80 + 57,21 KSCR ü~52 

c 

Y = 23,4 + 0,6871 ZArl 

Y = 3,69 + 0,5676 ZeCl 

1,2119 
0,1231 

a - o tratamento nutricional, o grau dE re5tfiç~D 2 o periodo de aliffienta~~D est~o d~s(ritDs em: BBIN i19BS). 
b - erro padr~D do coeficipnte linear da equaG~D de estimativa. 
c - erro padr~D do e~poente &b R da 2qua~~D. 
d - valor do teste i J comparado a 20 g~l~ 

CR = corte da 9-10-111 cDstelas~ 

CL = corte da 101 cost21a~ 
KACR = quilos de agua nD corte da 9-10-11# cost21as. 
~:GCR = qui los de gororua DD cDrte da '1-10-11# cüst?l as. 
PCQ = PPSD da carca;a quente em quilos. 
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cada tratamento ) aliado a diferencas na idade, no peso vivo 

medio e nos trat,arnentos nutricionais recebidos antes do inicio do 

periodo de alimentaçú:i.o impedem que se retirern eonclusêies a part,ir 

destes dados. 

ANDERSEN et alii (1975) observaram que o longissimus dorsi e 

o latissimus dorsi formavam uma maior porcentagem da carcaça 

quando os animais eram submetidos a um nivel de alimentação mais 

alto, ou sej~, a taxa de crescimento em relação ao peso da 

carcaça era maior. Esses dois músculos Iazem parte dos cortes das 

costelas analisados neste estudo. Os dados obtidos neste 

experimento, seja para o corte da 9-10-11# seja para o corte da 

10# costela não demonstraram diferenças estatist,icamente 

significativas entre as taxas de crescimento do corte em função 

dos tratamentos. Os valores médios para a taxa de crescimento dos 

cortes em função do peso da carcaça quente segundo o r!1odelo 

multiplicativo foram de 1,1180 e 1,2287 para o C"o 
.:0 cortes da 9-10-

11# e da 10# costela respectivamente. Houve uma tendência, para 

os dois cortes estudados, de que estes representassem uma menor 

proport;:ão da carcaç:!a nos animais em alto nivel de ingest,ão de 

energia. 

Parece poueo provável que tratament,os nutricionais possarn 

alterar a taxa de crescimento do corte ou dos seus componentes 

sigifioativamente. Entretanto, a tendência dos coeficientes 

lineares para a estimativa da porcentagem de água em serem 

diferentes, justifica fS!studos que procurem testar a validade de 

se empregar esta metodologia em animais que receberam diferentes 

tratamentos. Esta proposiç::ão t,alvez seja mais import,ant,e quando 

os animais estiverem recebendo tratamentos hormonais. 
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4.3.2. EFEITO DA IDADE SOBRE AS EQUACOES DE ESTIMATIVA 

As regressões obtidas para os animais do grupo I e do grupo 

11 -respectivamente animais nascidos em 1986 e 1985 não 

poderiam ser comparadas uma vez que o intervalo de peso em que 

estas foram obtidas e muito diverso. 

A figura 12 apresenta a equação entre a quantidade de 

gordura no CVa e no corte da 9-10-11# costelas. Os pontos éscuros 

são os dados dos três animais do grupo 111, animais adultos cuja 

a idade média era o dobro da idade meclia dos ;:rrümais dos grupos I 

e 11 e cujo peso vivo médio ao abate era de 511,3 Kg, contra 

333,8 dos outros 31 animais. Estes animais estavam em balanco 

energético negativo a aproximadamente 90 dias tendo perdido ao 

redor de 50 quilos de peso vazio. 

o pequeno desvio dos dados demonstra que o corte é um bom 

parâmetro para a estimativa da composição c!orporal. Os anirnais 

receberam tratamentos extremamente diferentes do recebido pelos 

animais uti 1 izados para determinaí;:ão da regr~essãcJ 1 

resultados concordam com os de LUSH (1926), os quais demonstravam 

que a estimativa da composir;:!ão corporal de vacas adult,as, 

da composicão do corte da 9-10-11#, segundo uma equaç:ao 

desenvolvida para novilhos Hereford não apresentava grandes 

desvios da linha base. 
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4.3.3. EFEITO DA RACA DO ANItvlAL 

O trabalho desta tese foi conduzido para desenvolver 

equa~ões para t,ourinhos Nelore, e não para C01l1parar equaç!oes 

entre raças. Entretanto, apesar de eventuais diferenças na 

metodologia empregada, comparações entre as eqUa9ÕeS obtidas e 

equações de oU.tros aut,ores parecera vál idas, pois ;3_S diferenç!as 

encontradas devem ser, na sua maior parte, função de 

caracteristicas genéticas das populaç:!ões ( quad_ro 17 ). 

QUADRO 17. EQUACOES PARA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE GORDURA 
NO CVa ( Y ) E~l ANIMAIS DE TRES DIFERENTES RAÇAS. 

RACA EQUACAO CVR 

c d 
ANGUS Y = -3,99 + 95,40 KGCR 0,82 16,06 

Y = -49,30 + 31,30 KGCR + 0,50 PCQ 0,94 9,40 

HEREFORD Y = 15,34 + 62,17 KGCR 0,95 10,77 

Y = -11,49 + 44,08 KGCR + 0,22 PCQ 0,96 10,07 

NELORE Y = 8,77 + 58,23 KGCR 0,945 10,84 

Y - -1,73 + 42,63 KGCR + 0,108 PCQ 0,953 10,24 

a - as equa~ões para as rar;:!8.S Hereford e Angus são de ALHASSAN 
et alii (1975). 

b - CVR, desvio padrão da estimativa em porcentagem da média. 
c - Y, quilos de gordura no animal. 
d - KGCR, quilos de gordura no corte da 9-10-11# cost,elas. 
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Analisando o quadro 17 fica bastante claro que há uma 

considerável diferença no coeficiente linear para clifererltes 

Dois fatores parecem res:ponder por estas diferenças: 1) as taxas 

deposição do corte em relação ao peso vazio, ou seja, a proporção 

do corpo vazio representada pelo corte da 9-10-11# ou da 10# 

costela. 

Utilizando os valores do intervalo de confianca da equaç~=:í.o 

fornecido pelo pacote estatistico SISREG é possivel rejeitar a 

hip6tese de que o coeficiente linear de regressão para raça 

Angus ( 95,4 ) e para a rar;::a Hereford ( 62, 13 ) sejam serflelhant~es 

aos deste trabalho ( 58,23 ) com P<O,Ol e P<0,07 respectivamente. 

Alem das comparar;:~ões con'l as equaçêies de ALHASSAN et~ aI i i 

(1975) e difícil fazer outTas eomparaç:=oes já que a rf!;.:tioria dos 

autores trabalharam apenas com a porção cOi"ilesti 'leI do corte da 9-

10-11#, assim como nenhum autor apresentou a taxa de crescimento 

do corte em função do peso da careaça quente ou o desvio padrão 

dos coeficientes lineares das estimativas. 

A diferença detectada ent~re as equações { quadro 17;' poete 

ser ilustrada plotando-se as equar;::êies desenvolvir:1as par;.:;. animais 

Angus e Hereford ( ALHASSAN et aI i i, 1975 ) em função dos dados 

deste experimento ( figuras 13 e 14 ). Atraves destas figuras, é 

pussi 'leI notar que grandes erros na estir[!at~i 'la da composição 

oeorreriam se fossem utilizadas as equações det~erminadas por 

ALHASSAN et alii (1975) para animais da raça Angus ou Hereford, 

na est.imati va da compos ir;::ão corpora.l de t~ourinhos Na lare de 

padrão genético semelhante ao da popular;::!~.Í.o clest.e t,rabalbo, 
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CONCLUSOES 

o ni veI de ingestão de energia apresentou uma t,endência em 

porque exista uma maior deposição de gordura nos t,eciclos 

extra-carcaça ou em outros tecidos da carcaça, ou porque o cor-r,e 

represente uma proporção diferente da carcaça. Novos est,udos 

devem estar atentos a esses fatos. 

o pequeno desvio das estimativas encontrado para os animais 

mais erados parece sugerir que as equaef5es possam ser empregadas 

de forma bastante ampla. Sugere-se, entretanto, que esta 

proposição seja testada experimentalment,e. 

Os resultados obtidos confirmam a tese de que a C-' 
• .J equaç6es 

para animais de diferentes racas são diferentes, como demonstram 

dados da literatura. Entretanto, nenhum trabalho comparou 

1 i teratura demonstra que equaçêies entre novi lhos e novi lhas sào 

diferentes, ,;,C"' 
'-<".3 

tourinhos Nelore ate que sejam testadas em outras populaGí:5es. 
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1. TAXA DE CRESC~MENTO RELATIVA DOS CORTES EM FUNCAO DO PESO 
VAZIO ( PVa ) E DO PESO DA CARCACA QUENTE ( PCQ l. 

1.1. TAXA DE CRESCIMENTO RELATIVA DO CORTE DA 9-10-11# 

PESO DO CORTE Kg - 0,00894 x PCQ 

PADRAO DO COEFICIENTE - 0,0919 

1 ",1'711 
PESO DO CORTE Kg - Q,00403 x PVa 

PADRAU uu CU~~lCJ~NjE - 0,1007 

1.2. TAXA DE CRESCIMENTO RELATIVA DO CORTE DA 10# COSTELA. 

PESO DA COSTELA Kg - 0,00259 x PCQ 

PADRAO DO COEFICIENTE = 0,0737 

PESO DA COSTELA Kg - 0,00102 x PVa 
DESVIO 

PADRAD DO COEFICIENTE = 0,0906 

J. ::Z() 



2. ACUMULO DOS COMPONENTES DOS CORTES DAS COSTELAS EM FUNÇ~O 
DO PESO DA CARCAÇA QUENTE E DO PESO DO CORTE. 

2.1. CORTE DA 9-10-11# COSTELAS. 

Kg AGUA NA 9-10-11# - 0,002283 ~ PCQ~ 

? ~ 0:1. 2~:? 
Kg GORDURA NA 9-11-11# - 0,0000152 x PCQA 

Kg PROTEINA NA 9-:1.0-11# - 0,00732 x PCQA 

Kg CINZAS NA 9-10-:1.1# - 0,00261 x PCQA 

Kg AGUA NA 9-10-11# - 0,70291 x PCRA 

Kg GORDURA NA 9-11-11# - 0,06609 x PCRA 

o ,s8:1.{;)' 
Kg PROTEINA NA 9-10-:1.1# - 0,22475 x peRA 

Kg CINZAS NA 9-10-11# - 0,07119 x PCRA .... --1··..,.:1 
~ . .1~//.~+ 

peR - peso do corte da 9-:1.0-11# costelas em Kg. 

PCQ - peso da carca~a quente em Kg. 

:1.2:\. 



2.2. CORTE DA 10# COSTELA 

EDUAÇOES: 

1,0195 
Kc AGUA NA 10# - 0,00433 x PCDA 0,865 

2,0694 
Kg GORDURA NA 10# - 0,0000062 x PCDA 0,887 

1,0545 
Kg PROTEINA NA 10# - 0,00118 x PCQA 0,885 

1,0155 
Kg CINZAS NA 10# - 0,00044 x PCQA 0,785 

0,8437 
Kg AGUA NA 10# - 0,60051 x PCLA 0,965 

Kg GORDURA NA 10# - 0,14635 x PCLA 0,884 

0,8694 
Kg PROTEINA NA 10# - 0,19344 n PCLA 0,980 

0,8259 
Kg CINZAS NA 10# - 0,06097 x peLA 0,846 

PCL - peso do corte da 10# costela em Kg. 

PCQ - peso da carca~a quente em Vg. 
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3. VALORES DAS VARIAVEIS DEPENDENTES E INDEPENDENTES 
OBTIDAS NOS TR2S ANIMAIS NASCIDOS EM 1~0~ L 1983. 

**************************************************************** 
ANIMAIS IDADE PESO JEJUM ALTURA AN. 

DIAS Kg CM 
******************************************~********************* 
animal 502/82 
animal 534/82 
animal 338 

560.0000 
521.0000 
453,0000 

155.0000 
155.0000 
152.0000 

**************************************************************** 

************************************************************** 
ALTURA/PVJ PROF. EM em COMPu EM em PESO VAZIO 

DA CARCACA DA CARCACA Kg 
************************************************************** 
animal 502/82 0.2768 
animal 534/82 0.2975 
animal 338 0.3355 

46.0000 
45.0000 
41.5000 

136.0000 
135.0000 
132.5000 

499.2800 
455.5400 
405.2400 

************************************************************** 

************************************************************** 
PESO CAR.QUERENDIMENTO RENDIMENTO GRAVIDADE 

PCQ/PVj PCQ/PVa TRASEIRO 
************************************************************** 
animal 502/82 
animal 534/82 
animal 338 

344.1006 
305.9000 
263.4000 

61.4464 
58.7140 
58.1457 

68.9192 1.0970 
67.1511 1.1034 
64.9985 1.1073 

************************************************************** 

************************************************************** 
GRAVIDADE 
DIANTElkO 

PESO COURO PESO CASA PESO SANGUE 
Kg E PATAS 

************************************************************** 
animal 502/82 
animal 534/82 
animal 338 

1.0838 
1.0784 
1.1032 

51.4000 
52.3000 
47.7000 

24.2000 
25.3000 
25.0000 

20.3000 
20.8000 
19.3000 

************************************************************** 
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************************************************************** 
PESO CORTE GRAVIDADE 
,9-10-11# DA 9-10-11# 

************************************************************** 
l to () (~;; ~~.; J. 
1" t 1:~::'7 
1. " J .t l~; 

************************************************************** 

************************************************************** 

CONTEUDO TGICONTEUDO R. CONTEUDO 
************************************************************** 

an i rnió, 1 :~S::~;d 

2; ~5 u .!1· ~::i i) (> 

::~: l :. ~:.~ .~:!. () () 

************************************************************** 

************************************************************** 
% PROTEINA % CINZAS 
CARCACA CARCACA 

************************************************************** 

i:lni il"IE:\l ;::i::~;4/82 

i.-:\ r-, i rn i::"( 3. ~:~ ::::: ~::~ 

*******~****************************************************** 

************************************************************** 
% FROTEINA % CINZAS 
VCSC VCSC 

************************************************************** 

************************************************************** 

************************************************************** 
Kg GORDURA % PROTEINA 

DA 9-10-11# DA 9-10-11# DA 9-10-11# DA 9-10-11# 
************************************************************** 

ii:ini inal ;:.i:::::4/82 .~. -1'.1: .-. 
!,_f;, .~:; J. <:):._i 

::~; R LI· 3 () (} ~?J. li ():211 

************************************************************** 



************************************************************** 
Kg PROTEINA % CINZAS 
DA 9-10-11# DA 9-10-11# DA 9-10-11# CORPO VAZIO 

************************************************************** 
.I .:..: --:0_'\' 

1. " J. J . . ~;1 .~:~ 

.. -~ 7;::.-:''', o" 
'.~! ~ ,_:\ I.J ':'i i:.:' 

************************************************************** 

************************************************************** 
Kg AGUA NO % GORDURA Kg GORDURA % PROTEINA 
CORPO VAZIO CORPO VAZIO CORPO VAlIU ~UH~U VALIU 

************************************************************** 

************************************************************** 

************************************************** 
Kg PROTEINA % CINZAS 
CORPO VAZIO CORPO VAZIO CORPO VAZIO 

************************************************** 

************************************************** 

.1 .··-.1···· 

.1 .~:~ ~'.:.! 



4. VALORES DAS VARIAVEIS UTILIZADAS NAS EQUAÇUES DE ESTIMATIVA. 

********************************************************************** 
GRAVIDADE ES. MATERIA SECA AGUA EM Kg 
D{~ '7·-- :1. 0···-11 '~l: 

********************************************************************** . ., 
ar) J. rnaJ. 

an i rnal 

animal 
i.-:"Inimal 
ar·! i mEII 

;!:"ini ffl'::II 
;;:Ini mal 

an :i. jn~:ll 
í:ili""·!:i.mal 
i,i.rl :i, fni:t 3. 
animEI1 

an:i. ri"!EIJ. 
i'lr·!:i. Ini:!} 
iiilni rni::!l 

é':~ r'l i rn t::'\ J 
~~\ i-s i ffi c:\ }. 
Elr·! i mEl} 

ani íliEd 

ar·j:i. mal 
c7\ni mal 
animii:"lJ. 

il·'::;)~,? 

;:5()·~:l 

;:,:,:.i(i8 

o" ::::'.~'".: 
f;:) ~ .. .t.l::. 

(::,:\. .q. 

5:1.8 

~;:l ()F3()() 

ll:z t3{~(}() 

.1:1-11 :?(i()(} 

lI·" :~:: ·\1· () () 
::::: u E~()(}() 

~;2 11 (;.()(}() 

:2 li E{f:3(}(i 

:? " ~:.::.i()(}(} 

"T I"M .-. ,-.... . 

• .::~ n ~·::.r.! .. )1 ... }! ... 1 

."1 -'1'/-. ,-. ,-, 
.iol· .. .. ~,(:jl . ..11 .. ) 

5,.. (}~~?(}() 

.1 .: ····1-·1· 0'0:' 

1 .. J. / .~:\ .. :) 

:1.··. .._ ... - ......... . 
.y. ' . .) 1/ ... ::: .l:~ l._} ; . .) 

::::~3 .. 1 Ei(i(i 

1 • 1 :l. :i. ;::.i 

:!. • 072::~; 
'{l' () tI ~? .t~. () () 

0; -';: "~', l_ ,1 
oi, to .: ...... \ ••• , ••• , 

:!." 07::~;B 
.y.::~ IJ '7 iJ.() (i 

:!." ::::'4::::;,":. 
LI· ~7 " ·4· .ll· (/(i 

:1.,,074/!· 
.i!. (') ,~ :::~'7 (i () 

J..OBB4 
:t 11 Cif:.~()'? 

********************************************************************** 

I,,/p!Lun l'lI{Yi< " 
\H~LDn l'Il Il'··.j" 

0.0:1.:1.0 
1. • l :1. ~;;::? 

*********************************************************************~ 



4. continuaçào. 

********************************************************************** 
GORDURA EM % GORDURA EM Kg PROTEINA EM % PROTEINA EM Kg 

*************************************************~******************** 

i:?nimal 

t:\nifHC:iJ. 

~-::irJ i {"fiE:' 1 

an:i rfiE.\J. 
~\}-i i rn~'::i}. 

"lr'l i IH'::I:!. 

,~1'"Ji fnal 
anirn'::ll 
al-$irnal 
arl:i IHi:tl 

êilnirnal 
,:H"li m"?l 

ani IHi::-d. 
animal 
<:;Ini mal 

~::;()8 

l·1·f:3(i 

4f:36 

:1. 7 .. Ob1<:t 

~2 t;)" 6;. J ~.7.i :l 
19 li :~)~3l"j.(;1 

.tf:3.:t050 
21 • ~:;·7;:.;2 

~) li 1 E3::::; 3. 

():r:::;:ttE{ 
() u '?()f;'j(:j 

(i ~ ·~:1-l;) 1 '7 
() Q 7 t::: t:.\ '<f 

,"-•• 1 ,M •• -.',.1 .~ 

.::::.i. " 1,,) .. :: J, J. 

1 :7 li '7 () l::: :::; 
J. 7' Q 1. ~3~1;~:7 

:1." :I. 051. 
:i. " :1. :J. :;:;:~; 

********************************************************************** 

\/PILOR jvlPIX" 
!H~LDR i"1:r r'.l .. () .. :18::::;.1. 

1." 3.15::::: 

********************************************************************** 

"i '-::7 
.i..l. .. : 



********************************************************************** 
CINZAS EM Kg TOTAL 
NA 9-10-11# DA 9-10-11# 

********************************************************************** 
ctn i fnê.~l 

ê\ni rnal 

aniínE\l 
ani mEII 
.!:in i [nal. 
an i H"lc,:"Il 
animal 
clrd. mal 
ani mal 
ani mal 
ani ffléll 

animal 
ani mal 
c\rJi rnal 
animal 
ani mal 
alli mal 
c{ni/nal 
animal 
~(nin)al 

i?ol! i mal 
anisTial 
anirnal 
ani mal 
an:i irIa 1 
animéll 
animal 
animal 
ani mi~il 

4':)·4 
~30:2/8~,2 

i}. 92 

·q·72 
;=:; l (> 

5013 
.' JJ .-, 
o·t.:-t.j 

\~52 
!::" ..... : l 
1.-f ,,;:. (.:':1 

t0.20 

616 
518 
486 

\~ .. 8 J. 8t3 

I -.,.. .~. "-•. 1 

t:·., -.:;' :.j \.:5 .L 

4" (j(>87 

.!+ ~ 7 Clt,6 
5" 8 l1,62 
5.1264 
5 .. :3~3:76 
5 .. 2t.\9(j 

5" t E:(i3 
5., (iE318 

5:1 1~235 
5 .. 623() 

4n9é,tl~~ 

6.8·'1-8"1-

6.0447 

i)ll 3551 
(t" 1 C)j~·8 

() .. 2(iEi2 
(f" 2:22:2 

O.l~517 

c> u :J. .tJ.4··4 

(i" l8{::'(; 

(i n 2t:;3~) 

O.:217~~; 

(}q 17LJ·6 

1 (i J. If é:{S()(} 

1 () 1 " /7~3()(} 
i () 1 • 1 f3()() 

~~~í~ .. 51 (iC) 

1 CU) ti .lI· ~~: () () 

1 (ie) ti 79(i(i j'f3,,1J.E3:t 

*********************************************************************~ 

\lALDH 
0.0740 
()II·.:11'~tt 

(i u ()'~I.:.;)'7 

********************************************************************** 

t28. 



********************************************************************** 
J::=E:E,C] E:i':1 }<t,:;J 

I)l·:s J (}~* 
MATERIA SECA AGUA EM Kg 

********************************************************************** 
i:' r') :i rnC\ 1 
c';{rJ:i f;)<":;l 1. 
c:{ r'J i rn E:ll 
'::iroli l)1i::\1. 

'::1 rI :io rn'::I}. 

• :'{ r'~ i rB .. :11 
(:;{ r~J i 1l"1 i-:i 1 
~:t r'~ i in i:~ }. 

j::lrdomi::ll 
i::lnim.::"!J. 
(':":'{ r-i i in a 1. 
{:{ ri :i. In ~'::ll 
':'lr o;:10 mi::\l 

i::lr':irnal 
~':t ri i ini::t 1. 
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