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RESUMO  
A avaliação de carcaça pode ser dividida em aspectos qualitativos e quantitativos, sendo 
que estes indicam, respectivamente, a qualidade do produto final e o rendimento comercial. 
Classifica-se, por meio da avaliação, animais que apresentam maiores e melhores carcaças, 
que consequentemente irão proporcionar maior lucratividade em sistemas de confinamento. 
O objetivo do trabalho foi avaliar as características quali-quantitativas das carcaças dos 
animais superprecoces mantidos em confinamento em função do efeito sexual. Esse 
experimento foi desenvolvido na Embrapa Gado de Corte, Campo Grande - MS, sendo 
utilizados 105 animais, machos e fêmeas de sete grupos genéticos diferentes. O abate dos 
animais e a avaliação das carcaças foram realizados no Laboratório de Avaliação de 
Carcaças Bovinas da Embrapa Gado de Corte. Foram realizadas análises quantitativas 
(peso de carcaça, área de lombo, espessura de gordura subcutânea e comprimento de 
carcaça) e qualitativas (maturidade fisiológica da carcaça, marmoreio, textura e 
conformação) da carcaça. Observou-se que, quanto ao sexo, houve diferença significativa 
em relação aos aspectos de peso da carcaça fria, peso da carcaça quente, medida da área 
do olho de lombo, marmoreio, espessura de gordura, distribuição, rendimento, comprimento 
e peso de carcaça (P<0,05). Quanto à conformação, maturidade fisiológica, textura e à 
relação da medida de área de lombo com o peso da carcaça fria não observou-se diferença 
estatística (P>0,05). Conclui-se que as fêmeas apresentam maior quantidade e distribuição 
de gordura na carcaça, tendo importância na qualidade da carne, e os machos maior 
rendimento, comprimento de carcaça e area de olho de lombo, levando a um maior valor 
comercial (lucro) para o frigorífico.  
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