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RESUMO

ja recomendava 0 abate de machos com menDS de 18

Foi realizado um confinamento
no CPPSE-EMBAAPA,
com 18 machos nao-castrados
de cads um dos grupos
geneticos:
Canchim (CA), Canchim x Nelore (CN), Blonde
d' Aquitaine x Nelore (BN) e Limousin x Nelore (LN). Foram
testados os pesos de abate de 400 (I), 440 (III e 480 kg
(III). A diets foi baseada em 50% de silagem de milho, na
base seta. Os ganhos medias de peso vivo (GDP) dos
,ratamentos
I, II e III loran, 1,74, 1,65 e 1,50 kg/dia,
respectivamente.
0 consumo
de materia
seca (CMS =
10,2 kg/dial e a eficiencia
de conversao
alimentar
(6,5
kg/kg GDP) foram
semelhantes
(P > 0,05) para TAT I,
II e III. Os cruzados
CN tiveram
um menor (P < 0,05)
CMS e GDP que os animais CA, BN e LN. Todos os animais
abatidos possuiam denti9ao de leite, tin ham carca9a com
peso superior a 218 kg, rendimento
quente entre 56,6 e
59,6% e percentagem
de traseiro especial entre 46,4 e

49,0%.
Palavras-chave:
Canchim, Canchim
de peso, Limousin

Blonde
d' Aquitaine
x Nelore,
x Nelore, conversao
alimentar,
ganho
x Nelore.

ABSTRACT -An experiment was conducted
in CPPSE/
EMBRAPA, Sao Carlos, Sp, with 72 bull calves. Canchim
(CA) and crossbred
Canchim
x Nellore
(CN), Blonde
d' Aquitaine
x Nellore (BN) and Limousin x Nellore (LN)
were used. The slaughter weights of 400 (I), 440 (II) and
480 kg (III) were tested.
The diet was based on 50%
corn silage, on the dry matter basis. The gains (AOG) of
TRT I, II and III were
1.74,
1.65 and 1.50 kg/day,
respectively.
The dry matter intake (OMI) and the feed
efficiency
ratio were similar (P > .05) for the slaughter
weights, with the mean of 10.2 kg and 6.5 kg OMI/kg
AOG, repectively.
The crossbred
CN calves had a lower
(P < .05)
OMI and AOG than the other groups.
All
crossbred bull calves 'had a hot carcass weight above 21 B
kg with an average
age of 15.7, 18.4 and 17.9 months
for CN, BN and LN groups. The hot dressing percentage
varied from 56.6 to 59.6%
and the yield of special hind
quarter from 46.4 to 49.0%.
Key words: Blonde d' Aquitaine
x Nellore, Canchim,
Canchim x Nellore,
feed efficiency,
Limousin x Nellore,
weight

gain.

INTRODU<;::AO

E REVISAO

A quantidade de carne bovina inspecionada,
disponivel
para consumo, no Brasil em 1991, foi de 2,8 milhoes de
toneladas.
A razao da baixa disponibilidade
de carne
bovina, deve-se
a baixa taxa de abate inspecionado
18,75%) e ao baixo peso media das carca9as (211 kg), ja
que 0 efetivo do rebanho bovino era elevado, em torno
de 152 milhoes de cabe9as (1).
0 peso de abate de machos nao-castrados
da ra9a
Holandes -Preto e Branco tem sido estudado em Israel (4)
e Inglaterra (7) e da ra9a Nelore, cruzados Marchigiana
x
Nelore (2.3), Limousin x Nelore (2) e Chianina x Nelore
(31, no Brasil.
Os padroes de produ9ao
de carne bovina de maneira
intensiva, na decada de 70, nos parses desenvolvidos
(5),

meses de idade. As dificuldades
para abater animais jovens
ainda persistem nas condi~oes brasileiras.
Os resultados
das pesquisas no Brasil (2.3) mostram que 0 manejo dos
animais visa va 0 abate entre 24 e 30 meses de idade.
Alem da idade elevada,
para padroes
internacionais.
mostra tamb6m que os animais cruzados nao atingiram
a
termina~ao
adequada
de no minima 3 mm de gordura

externa.
Este estudo

objetiva

obter

0 peso

6timo

de abate

caTacteristicas

MATERIAL

de carcac;:a.

E METODOS

0 experimento
foi realizado no. Centro de Pesquisa de
Pecuaria do Sudeste -CPPSE/EMBAAPA,
utilizando-se
dezoito machos nao-castrados
de cad a um dos grupos
geneticos:
Canchim (CA), Yo Canchim + r. Nelore (CN)
da EMBAAPA e cruzados
Blonde d' Aquitaine
x Nelore
(BN) e Limousin x Nelore (LN) de produtores
particulares.
A idade media inicial foi de 12,5,
12,3,
15 e 15,4 meses
e peso vivo medic de 294,2 , 276,8 , 276,8 e 285,4 kg
dos animais CA, CN, BN e LN, respectivamente.
Lotes de
6 animais de cada grupo genetico
foram
alocados nos
tratamentos
(TAT) que sac pesos de abate: 400 (I), 440
(II) e 480 kg (III). Cada animal foi abatido, exceto os do
grupo genetico
Canchim,
quando
0 seu peso vivo se
encontrava
pr6ximo a meta previamente
estabelecida.
Os seis anima is permaneceram
em piquetes de 20 x
50 m, com 0,75 m linear de cacho/animal,
recebendo.
ad
libitum, uma dieta a base de 50% de silagem de milho,
com 0,5% ureia, 33% de milho em grao maida, 8% de
farelo de trigo, 7% de farelo de soja, 1 % de calcaria
calcitico
e 1 % de mistura mineralizada,
na base seca,
duas vezes ao dia. Essa dieta continha
13% de proteina
bruta e 70% de nutrientes digestiveis totais, na base seca.
As ofertas
e sabras de alimentos
foram pesadas
diariamente.
0 tear de materia seca dos alimentos e sabras
foi determinado
a cada quinze dias. 0 peso vivo dos
animais
foi obtido
aos 28, 43, 56, 87 e 98 dias de
confinamento,
ap6s um perrodo preliminar
de 31 dias.
Par ocasiao das pesagens foram observadas
as arcadas
dentarias para verificar
a presenQa de mudas dentarias.
Os pesos de carcaQa quente, gordura perirenal, pelvica
e inguinal (gordura internal, dos cortes (traseiro especial,
dianteiro
com 5 costelas,
ponta de agulha) da carcaQa
resfriada
foram
obtidos
par ocasiao
dos abates
no

frigorrfico.
As analises estatisticas
foram realizadas
atraves do
GLM do HStatistical
Analysis
SystemH
(6),
para
microcomputadores,
considerando-se
os efeitos de peso
de abate (TAT), grupo genetico
(GG) e a interaQao TAT x
GG para as variaveis
peso vivo inicial (PI) e final (PF),
ganho diario de peso vivo (GDP) e perrodo de confinamento
(PC). As comparaQoes entre as medias de GDP foram feitas
dentro de GG. Para as variaveis de qualidade de carcaQa
usou-se 0 modelo com as variaveis
TAT. Em ambos os
modelos,
cada animal
foi considerado
como parcela
experimental.
Para a analise dos dados de consumo
de
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aDs 15-18 meses de idade.
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materia seta (GMS) e eficiencia
de conversao
alimentar
(EG). cada baia com 6 animais foi utilizada como parcela
experimental,
observando-se
os efeitos de TRT eGG.

kg.

RESULTADOS

CONCLUSOES

E DISCUSSAO

Os resultados
do desempenho dos animais em
confinamento podem ser observados na Tabela 1. 0 PI
foi de 335,8 kg, nao havendo diferent;:as entre TAT e GG
(P > 0,051. Os GDP foram 1,74, 1,65 e 1,50 kg/dia para
os TAT I, II e III, respectivamente. A redut;:ao do ganho de
peso com 0 aumento do peso de abate foi significativa (P
< 0,051. 0 GDP dos animilis CA, CN, BN e LN foram
1,71, 1,42 ,1,68 e 1,70 kg/dia, respectivamente.
0
GDP do grupo CN foi inferior (P < 0,051 aDs animais
dos demais grupos geneticos. Apesar da interat;:ao TAT x
GG nao tar sido significativa (P > 0,051, os dados de
GDP foram analisados para cada GG separadamente,
mostrando que 0 efeito dos TAT foi significativo (P <
0,051 apenas para 0 grupo genetico CN.
0 CMS da dieta total foi de 10,2 kg/dia, nao havendo
diferent;:a (P > 0,05) entre tratamentos. Os CMS dos
animais CA, CN, BN e LN foram 10,2,9,5,10,5
e 10,6
kg/dia. Essa diferent;:a entre 0 grupo genetico CN e os
demais foi significativa (P < 0,051. A EC foi semelhante
(P > 0,051 entre os TAT e os GG.
Os resultados das medidas de PF e idade de abate,
peso de carcat;:a quanta (PQI, rendimento de carcat;:a
quente (AQ) e tria (AF), percentagem de gordura interna
e percentagem de traseiro especial na carcat;:a resfriada
estao apresentados na Tabela 2.
0 grupo genetico CN foi 0 unico que nao atingiu os
pesos de abate de 440 e 480 kg, devido ao manor (P <
0,051 GDP e estarem terminados, pela avaliat;:ao visual.
Os tratamentos I, II e III produziram carcat;:as de 15,3,
17,1 e 19,0 arrobas, aos 16,4,17,5
e 18,1 meses de
idade, respectivamente.
As observat;:oes das arcadas
dentarias dos animais mostraram que todos os animais
foram abatidos com dentit;:ao de leite. Houve aumento (P
< 0,051 do rendimento da carcat;:a quente e tria com 0
aumento do peso de abate para os animais CN. A
percentagem de gordura interna nao diferiu (P > 0,051
quanta aDs diferentes tratamentos, sando em media 2,9%.
0 TAT III , dentro do grupo genetico LN, apresentou
uma menor (P < 0,05) percentagem de traseiro especial,
sando que nao houve diferent;:as entre os TAT dentro dos
demais GG.
0 grupo genetico CN apresentou redut;:ao de ganho
de peso com 0 aumento do peso de abate, provavelmente

~~.

por se apresentarem
terminados
pela avaliac;ao visual,
mesmo antes de atingirem
os pesos meta de 440 e 480

Animais

abatidos

vivo apresentaram

aos 400,

440

valor semelhante

e 480

kg de peso

de consumo
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TABELA1 .Oesempenhode machosnao-castradosem confinamentode acordo com 0 peso de abate
Pesode abate, kg
400
338,3

440
335,8

480
333,4

CV'
7,8

Periodo de confinamento. dias

37.8

64.6

87,5

26,9

001

GanhodiariopesoIGOP),
kg

1,74

1,65

1,50

19,0

0,05

Blonde d'Aouitane x Nelore

1.B2a

lB9a

1.63a

13.9

N.c:

Canchim

1,82a

1,B8a

1,64a

25,1

Canchim x Nelore

171a

137ab

1.21b

214

limousinx Nelore

Pesovivoinitial, kg

de

materia seca da dieta (CMS) e efici~ncia
de convers80
alimentar
(EC). Porem,
0 grupo abatido
aos 480
kg
apresentou
menor ganho di~rio de peso (GDP). 0 grupo
genetico
CN apresentou
menor CMS e menor GDP.
Peso de carcaya quente, idade dos animaise efici~ncia
de convers80 alimentar indicam menor peso 6timo de abate
para animais CN que para os demais grupos geneticos;
contudo,
informay80
sabre gordura externa e necess~ria
para a tipificay80
do animal como novilho jovem.

PR> F
NS

NS
n n!i

1,63a

1,85a

1,60a

12,4

NS

ConsumodiariodemateriasecadadietalCMSI,ko

10.4

10,0

10,1

2,7

NS

Eficienciadeconversao
alimental,CMSIGOP

6,1

6,4

7,0

8,9

NS

, Goeficiente
devaria~ao,
a,bMediasseguidas
diferem(P>O.O5)
peloTesteSNK.
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T ABELA2 .Peso vivo. idade de abate. tempo de confin amento e caracterrsticas de carca~ade machosnao-castrados
de acordo com 0 grupo geneticoe 0 pesode abate

Pesovivoabate. Pesocarca~aquente.
kg
kg
Canchimx Nelore
TRTj--~--~--400-:Da
---22B,Oa
__~_IL
~24,;!b
242,3a
1/1
449.4c
269.6b
~~
~4.1
4,9

~

C

i'i/

.c

"
'";~;

~

TRTI
II
"'
tV

Idade.
Tennpo
Rend.
Rend.
meses conlinamento,dias carca~aquente,% carca~aIria, %

Gord.
interna,%

Traseiro
especial,%

14,5
16.1
16.6

44,5a
79;7b
93_Bb
27,3

57.0a
57: la
60_0b
2.5

56,7a
56:7a
59.3b
2,5

3.6a
3:5a
32a
27,1

47,9a
47:i~
466a
2,6

405,2a
439.2b
473,8c
1.9

236,8a
257.7b
278,8c
3.6

18.2
18.6
18.5

38.0a
60.8b
81,2c
22.5

58.5a
58.7a
58,8a
2.8

57,5a
58.1a
58,2a
3.1

2,3a
2.7a
2,6a
9.1

47,8a
48.1a
46,8a
2,3

402.3a
-143,Ob
478,2c
2.3

236.7a
264,7b
286,5c
2.9

16.6
17.8
1903

35.5a
51.3a
8705b
22.4

58.8a
59.7a
59.9a
1,8

58.7a
59,1a
59,1a
1.6

2.4a
2.7a
2.93
19.7

49.0a
48,2a
47.0b
1.3

limousinx Nelore

TRTI
--JL_"'
tV

'Coeficiente
devaria~ao.
a,b,c Mediasseguidas
deletrasiguaisnamesmacoluna,dentrodegrupogenetico,
naGdiferem(P> 0,05) peloTesteSNK.
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RESUMO
Foi realizado estudo no CPPSE -EMBRAPA,
com 6
machos nao-castrados
de cad a um dos grupos geneticos
(GG) Canchim x Nelore (CN), Blonde d' Aquitaine x Nelore
(BN) e Limousin x Nelore (LN) abatidos aos 400 II), 440
(II) e 480 kg (III) de peso vivo (TRT). 0 peso do traseiro
especial esquerdo (TEE) foi afetado (P < 0,05) pelo TRT
em todos os GG. A area do olho do lombo (AOl), expressa
em cm2/1 00 kg carcaya, foi igual a 29,8 e nao foi afetada
IP > 0,05) pelo TRT. A espessura de gordura (EGAOl)
nao foi alterada IP > 0,05) pelo TRT
(2,7 mm), sendo
as medias para CN, BN ee LN iguais a 3,6, 2,2 e 2,5 mm,
respectivamente.
Todos
os animais
CN do TRT III
possu(am mais de 3 mm de EGAOL, enquanto que 20 e
67% dos anima is BN e LN do TRT III possuiam medida
semelhante de EGAOL. 0 peso 6timo de abate de 449 kg
foi obtido para os animais CN para produyao de novilho
precoce entre 15 e 18 meses de idade. 0 peso 6timo dos
grupos BN e LN parece estar acima de 480 kg.

Palavras-chave:

area do olho do lomba,

d' Aquitaine x Nelore, Canchim x Nelore, carcaya,
x Nelore, porc;:ao comestivel,
traseiro especial.

Blonde
Limousin

OPTIMUM LIVEWHEIGHT
FOR SLAUGHTER OF
CROSSBRED BEEF CATTLE. II. BACKFAT THICKNESS
AND RETAIL CUTS OF HIND QUARTER
ABSTRACT

-An

study

was

conducted

in CPPSE -

EMBRAPA,
with six crossbred
bull
calves Canchim
x
Nellore (CN), Blonde d' Aquitaine
x Nellore
(BN) and
Limousin x Nellore (LN) slaughtered
at 400 (I), 440 (II)
1. Pesquisador
da EMBRAPA,
Centro de Pesquisa de Pecuaria do
Sudeste (CPPSE), Caixa Postal 339, CEP 13560-970
Sao Carlos,
SP.

MAURicIO

MELLO DE

and 480 kg (III) liveweight.
The weight of left hind quarter
was affected
(P < .05) by the slaughter
weight
in all
genetic groups (GG). The rib-eye area was 29.8 cm"/100
kg hot carcass weight with no treatment
differences
(P
> .05). The backfat (BF) thickness
was similar (P > .05)
for the slaughter
weights
(2.7 mm), and the means for
the genetic
groups CN, BN and LN were 3.6, 2.2 and
2.5, respectively.
All animals CN from TRT III had at least
3 mm BF however,
only 20 and 67% of the animals BN
and LN from TRT III had a value of BF mencioned
before.
The optimum
slaughter
weight for the bull calves CN of
15 -'8 months of age was 449 kg; for BN and LN groups,
it seemed to be above 480 kg.
Key words:
Blonde d' Aquitaine
x Nellore,
retail cut, Canchim x Nellore, carcass, cutability,
x Nellore.

ribeye

INTRODUCAO

boneless
Limousin

area.

E REVISAO

0 sistema de classifica<;:ao de carca<;:as e remunera<;:ao
ao produtor pela qualidade da carne nos Estados Unidos
da America
possui um componente
importante
que e a
gordura
intramuscular
(marmoriza<;:ao),
que confere
maciez,
sa bar e suculencia
a carne (6). No sistema
preconizado pela Associa<;:ao Brasileira do Novilho Precoce
para a Brasil (1), a gordura
extern a sabre a musculo
Longissimus
e a principal parametro
para detectar a ponto

de termina<;:ao (abate).

Esse tatar,

que tambem

e

importante
no sistema
de classifica<;:ao
de carca<;:as
americana, e imprescindfvel
para assegurar,
ao produto,
condi<;:oes mfnimas de maneabilidade,
palatabilidade,
alem
de reduzir a velocidade
de resfriamento
das carcac;:as na

