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RESUMO

Foram estudados 40 novilhos, 20 da raça Nelore (N) e 20 mestiços Canchim-N~lore (CN),
com peso médio de 300kg e idade entre 24 e 30 meses no início do experimento. Trinta
animais foram separados aleatoriamente (15 de cada grupo racial) e confinados, com
ração à base de cana, milho e farelo de soja: os demais foram abatidos .no início do
experimento. O abate foi seriado, em quatro etapas: no início e aos.60, 90 e 120 dias de
confinámento. A cada abate foram analisados cinco novilhos de cada grupo radal. O
objetivo do trabalho roi comparar os pesos de carcaça e dos componentes corpóreos:
cabeça, couro, fígado. coração, pulmões, rins, gordura inguinal e gordura perirenal e
pél vica dos grupos n. iais, ajustados ao mesmo peso de abate, empregando-se equações
de regressão simples definidas para cada grupo, e avaliar o efeito de peso crescente de
abate (330 a 510kg com intervalos de lOJeg) 'sobre as variáveis que apresentassem os
melhores ajustes. As médias não ajustes de peso de abate, peso e rendimento de carcaça
não diferiram (P>O,OS), apesar dos 12,5kg a mais no peso médio de abate do CN, que
represcnraràm apenas 2.5kga mais na carcaça, em virtude de um rendimento maior do N.
Na comparação dos pesos ajustados a 420kg, foram encontradas diferenças (P<O,05)
apenas no rfgado (N=5,21 eCN=4.79kg) e pulmões (N=3.78 eCN=4,06kg) As demais
médias forammuiro sernelhantes. porém o couro do N pesou 2,7kg a mais do que o do
CN.:-: ;'.- ,,>,' ,_o' - -

Palavras-chave; Composição :co'êpôial, peso de abate. peso de carcaça, Nelore, C~him
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SUMMARY

d 20 crossbreds Canchim-Nelore were studied to compare
FottY steers, 20 Nelore:

1
ead, hide, liver, heart, kidneys, lungs, CQdfat and kidney

ca.rcass~d olher ~m~ :10 lhe same slaughter wt., through simple linear regresslon
plus pelvic fat) welghl adJusl d 10 evaluale lhe effect of increasing slaughler wt.
cqualions defjn~ f?r each g~~k:~ on lhe variables presenting some of lhe best fito~e
(330 to 5~Olcgwith mtervals d w~ 24-30 months old when the study was started, Se~a1
slCCfSwe~ghed bo~t 300kg a::sed starting at O and then 60, 90 and 120 days of inlenslve
s1311ghtenngtecbnique w~om ~d soybean meal. Ten animals, five of each group, were
recding with sugar c~. in each time. Non-adjusted means of slaughter and carcass
sl3l1ghtered for a~a1YS~\ddid no! differ (P>O.05),dispite heavier (12.5kg) slaughter wt.
wcigbts and dressing yre I 2 5kg of carcass due to the higher dressing out of
of CN, which .represenled : 65) ~cre found only for Jiver (N=5.21 and CN:i=4.79lcg)
N.Significant differences~ 06kg) wben the means were adjusted 10420kg s!aughler wt.
and lungs (N:::3.78and ~ il . bUI the hide wt. of the N steers was 2.7kg heavíer than that
'flIC otber means were srrm ar, , ;
~C~ _

. , • u· 11. slaughter weight, carcass weight, Ne1ore,Canchim
Kq words: Body compOSI o

INTRODUÇÃO

lvi nto da pecuária de corte tem sido feito através da
No ~rasil, o desenvou~:: onde predominam os animais Nelore, tendo '.também
sele~ao das raças zeb'd da formação de novas raças visando altar alta
cammhado no senti o .. '..
produtividade de carne à rustlcldade dos ammais.

_ derivada de bimestiços 5/8 Charolês - 3~8Zebu, ~m sido
A raça Canchlm,. 8S ectos como eficiência reprodutiva (Mansao et al.,
avaliada qua.nto a diversos (A~enCar et al 1985) fertilidade (Barbosa. 1986) e
1988) habilidade materna ", • ,
descn~olvimento ponderal (Alencar et al., 1987). ' ,

.. tudos envolvendo a análise da composição de a.nimais
Um d?s p~meiT~s es r Norman & Felício (1981), qúe estudaram. efeitos de
Canchlm fOI pu~1Ica~10~haroleSa e Canchímje da àlimentação. ~~s:tagell1 e
raça (Nclore, :;::r~ando que as médias dos itens de compOSlça? ;corporal
c?"fmamento), . eso de abate revelaram maioip~rcentagem,?e"c~uro nos,
aJ~sta~as ao mesm~ ~la ãO aos C ' chim, mas não reVelar.a,? d,lfer~tIÇas;n~
ammals Nelore e Çbeça fíga~~e coração entre esses dOIS grupo~:raclals.
porcentagens d: p.atF~·lhcaet ~l (1989a b) corilpáraramanimais Nelore com
Também Luchlarl I o ~. , '
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bovinos mestiços de diversas raças (Canchirn, Santa Gertrudis, Caracu, Holandês
e Suíço) avaliando o efeito do sexo (macho ou macho castrado) e da alimentação
(confinamento ou pasto) concluindo que os animais Canchim apresentavam
maiores rendimentos de carcaça, de traseiro especial e porção comestível e
menores porcentagens de gordura pélvica e renal. Esses estudos visavam
comparar pesos ou porcentagens dos itens referentes a composição corporal de
animais abatidos num determinado momento de seu crescimento e
desenvolvimento, sem oferecer indicaçõessobre as diferenças que se verificariam
entre os grupos genéticos se os pesos de abate fossem outros.

O método do abate seriado quantifica as variações nas proporções dos tecidos
das carcaças em função do aumento do peso corporal. permitindo avaliar o
padrão de crescimento de diferentes tecidos e, através de análises de regressão e
covariância, criar a possibilidade de se definir diferentes momentos para uma
comparação de grupos genéticos, ou de tratamentos, em relação à composição de
carcaça (Berg et al., 1978)., Com isto pode-se analisar as modificações que
ocorrem em animais de uma determinada raça ou cruzamento em função do peso,
independentemente da idade e-do sistema de alimentação,

Os objetivos deste trabalho foram comparar dois grupos genéticos, Nelore e
Canchirn-Nelore, no que se refere à participação dos principais itens da
composição corporal ajustados a um determinado peso de abate e avaliar a
influência do peso de abate sobre o peso desses mesmos itens, empregando-se a
técnica do abate seriado e ajuste de dados por regressão.

MATE~AL MÉTODOS

Foram utilizados 40 novilhos, 20 da raça Nelore, obtidos junto a criadores e 20
mestiços Canchirn-Nelore, cedidos pela Fazenda Canchim pertencente à Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Os animais foram separados
ãt~âioriamente em quatro grupos de dez bovinos (cinco Nelore e cinco Canchim-
N~tàre). que apresentavam peso médio inicial de 300kg e idade entre 24 e 30
meses. Todos os animais foram mantidos até o início do experimento em regime
exclusivo de pastagem. '

Ao jnfcio do experimento um dosgr~pos que permaneceu a pasto foi sacrificado
pára colheita de .dados e os'outros três iniciaram um, período 'de alimentaçãô
i~tênsiva ondefoi fornecida' ração (proteína bruta, 10.0%; energia bruta.
4.284càlJg e energia digestível, 3.026caVg) em comedouros, duás vezes ao dia. '
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Os três outros abates foram realizados aos 60, 90 e 120 dias, em abatedouro-
friuoríflCO comercial, segundo as normas. de I~speção Federal
(R~gulamento ... 1981), onde foram colhidos dados relativos aos seguintes itens da
composição corporal: patas, couro, 'cabeça, vísceras comestíveis e não-
comestíveis, rabo, sangria, fraldinha, gorduras perirenal, pélvica e inguinal e

carcaça.
Os dados obtidos foram transcritos em planilhas eletrônicas, ajustados por
covariãncia para um mesmo peso vivo de abate e comparados pelo teste de F,
adotando-se um nível de significância de 5%, utilizando-se um programa de
análise estatística (Software ...1988).

Para avaliação do efeito do peso de abate sobre os itens referentes à composição
corporal, foram feitas comparações em sete grupos de pesos vivos (330, 360,
390, 420, 450, 480 e 51Okg), utilizando-se equações de regressão linear simples
(Snedecor & Cochran, 1991). Os coeficientes lineares e angulares das equações
foram analisados p~a avaliar si~~aridade entre o comportamento dos dois

grupos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As médias de peso dos itens referentes a cbmposição corporal. ajustadas para um
mesmo peso vivo de abate para os dois grupos genéticos estão apresentadas na
Tab. I~·~ '

Observa-se que o peso de carcaça quente. cabeça. couro, patas. coração; baço,
rins. fraldinha. gordura inguinal, perirenal e pélvica e sangria não apresentam
diferenças significativas entre os dois grupos genéticos. sendo que os valores
obtidos estão de acordo com os dados de Brant et aI. (1968). Fe\ício ct aI. (1981).
Norman & Fclício (1981). Coutinho Filho et al. (1987) e Nogueira et a!. (1989):
Entretanto observa;se que os animais Nelore apresentam maiores pesos de fígado
e menores de pulmão.

Em relação ao rendimento de carcaça quente Nonnan & Felício (1981). ao
avaliarem animais Nelorc, Guzerá, Canchim e Charolês, ;não observaram
diferenças significativas para rendimento de carcaça quente concluindo -que a
inexistência de diferenças entre os grupos possa estar relacionada ao fato de que
os animais Canch.im.apresentam nlc!!ores pesos de couroe menores quantidades
de gordura cPCporal.la\o que também é observado neste trabalho, Cfmborasem
apresentarem di.ferençassignificativas entre.os ~rupos;.e~ue podelcstar t~ladonado .
a predominânCIa de sangue Nelore nos aOlmalSmestiços.· ..'. .
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Tabela 1. Médias (kg) ~ porcentagens referentes a composição corporal ajustados
para um mesmo peso VIVO de abate"

Gruposgenéticos
Itens Nelore Canchirn-Nelore
Peso de carcaça quente 227,5 (55,8) 222.9 (54,7)
Cabeça 13,4 (3,3) 13,6 (3.3)
Couro 35,8 (8,8) 33.4 (8,2)
Patas 9.4 (2,3) 9,7 (2.4)
Frgado·" 5.1 (1.2) 4,7 n.n
Coração 1,3 (0,3) 1,3 (0.3)
Pulmões·· 3,7 (0.9) 4,0 (1,0)
Baço 0.9 (0,2) 1.0 (0,2)
Rabo 1,1 (0,3 1,0 (0.2)
Rins 0,8 (0,2) 0.9 (0,2)
Fraldinha 2.4 (0.6) 2,0 (0.5)
Gordura inguinal 3,2 (0,8) 2,5 (0.6)
Gordura perirenale pélvica 2,8 (0,7) 2.8 . (0.7)
Sangria 2.0 {O,S) 2,0 ~ (0,5)

• Peso vivo = 407.45
··P<O.OS
•••• P<Ó;OI

Também Luchiari Filho et al. (1985) .quando estudaram animais Nelore.Canchirn
e. S~ta ?ertrudes castrados e terminados a pasto. não observaram diferenças
significativas para rendimento ~e carcaça quente entre os Nelore e os Canchim.
Felt~n et aI. (1988), estudando ~nimais Charolês, Nelore e mestiços produzidos a
partir das duas raças (FI) •. nao observaram diferenças para rendimentos de
carcaça quente, dados esses que estão de acordo com os observados neste
trabalho.~ '

Entretanto, resultados contrastantes foram relatados por Felício et al. (1978) que
ao compararem . . N 1 S . •. . ~nunalS e ore e uiço-Guzerã observaram que os primeiros
apr:s.entavam maiores porcentagens de rendimento de carcaça quente: Também
Fehc~o et aI. (1.988), quando compararam animais Nelore e Pitangueiras em
relação .ao rendimento de carcaça quente, observaram diferença significativa.
c:o~ maiores valor:s para os Nelore, concluindo que as diferenças se devem aos
~alores porcentuais de subprodut?s dos animais Pitangueiras, principalmente
visccras brancas: cabeça,. pat~s. fígado e pulmões. Em nossos resultados a
pre~~nça de .I~alOr.grau de sangue Nelore nos animais mestiços pode ter
estrelt~do as .dlfcrençasentre. os g~upos. embora ainda se'õbservem valores
numéricos maiores para os animais Nelore. . . .. !
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Em laçã ao peso ajustado de fígado e pulmão. os resultados obtidos neste trabalho
_re ~ com os apresentados por Norman e Felício (1981). que não=~diferenças. entre os Nelore e os Canchim. Entretanto Felício et al, (1988)

obtiveram menores pesos de pulmão para animais Nelore, quando comparados com
animais mestiços. assim como observado neste trabalho.

Os coeficientes de correlação obtidos no estudo da regr~ssão linear entre os itens

fi· tes ã compos'lç-ao corporal em função do peso VIVOde abate e o nível de
re eren es a fi . ,. I
si ificância estatística da comparação entre os coe IClente: me ares e angu ~es
~8presentados na Tab. 2. As retas referentes a coraça~. baço,ra~. nns,
fraldinha e sangria não são apresentadas por apresentarem baixos coeficientes de

correlação.

Observa-se que os coeficientes de correlação ~present~dos são elevados,
indicando que as retas obtidas apresentam um bom ajuste. Não foram observ~das
diferenças significativas entre os coeficientes line~es e angulares; d?s Itens
avaliados com exceção dos pulmões onde o coeficiente angu.lar fOI diferente,
indicando que a inclinação das retas difere entre. os grupos genéticos. i

Tabela 2. Coeficientes de correlação (r) e co~p~ação en?,e os ~oe~cientes
lineares (CL) e angulares (CA) das retas obtidas para ajuste. d~s Itens da
composição corporal em função de peso vivo de abate de novilhos Nelore e
Canchim-Nelore'
Itens '~ Nelore Canchim-Nelore

r' ' .' r
0.'> ',;CA.

Pesode ~ça quente
Cabeça
Couro
Patas
Fígado
Pulmões
Gordura inguinal
,Gordura pcrirenaI e péhica

0,9} Ó.96 ns
0.77 0.81ns
0•.83 '0,79 ns

, 0,85 0,82 ns
0.80 0.84ns
0,57 0.8~ ns,c~:~~..' ,:~.<gg::~;i:,~ ',0 : '

ns
" os,

ns
ns
ns
ns
ns
*

-(P<O.05)
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A Fig. 1 apresenta as modificações nos diferentes itens avaliados em função do
aumento do peso de abate. Observa-se que todos os valores são positivos.
indicando que os animais Nelore apresentam maiores pesos em todos eles. Em
relação ao peso de carcaça quente. houve redução pronunciada na diferença entre
os grupos (cerca de 50%) dentro da faixa de peso estudada, indicando que os
mestiços tendem a apresentar maior rendimento quanto abatidos com pesos
superiores aos estudados, podendo assim serem considerados tardios em relação
aos Nelore.

As variações na diferença do peso do couro indicam que para os animais Nelore
ocorre crescimento em taxas mui,o maiores que as do Canchim-Nelore, A
diferença passa de 1 para 5kg. quando o peso de abate varia de 330 a 5] Okg.

Esse maior ímpeto de crescimento é um dos principais fatores relacionados a
diminuição das diferenças no rendimento de carcaça entre os grupos em função
do aumento do peso vivo de abate.

"00

~
5,00

li 4,00
&... 3,00."..
'"c
2! 2,00.:!.
a

1.00

0.00
330 360 m co ~ 4f

Peso de abato (Kg)

OFCQ'
BcaJRO
_F1GAOO_ o. lI'ilUJNAL

Figu~;: Diée:eiiç~ entre os~s de~arcaça' q~ente (PCQ);cour~.:'fi~adótgord~ra'i~gui~~i de
animais Neloree Canchim-Nelore, deacordocorp o peso VIVO de al>àt~. <:!,'" '
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0.4

função do incremento do peso de abate que os Nelore. Entretanto, as maiores
diferenças nesse item não ultrapassam O,3kg.

~
~i -0,2..
~ -0.4I-0.61L_---:-~_......,.._=_=.:_:==---"--
i5

As variações nas diferenças de peso da cabeça, patas e pulmões indicam
claramente que os animais mestiços tendem a apresentar incremento de peso
desses itens superior ao apresentado pelos animais Nelore, porém a soma das
diferenças entre esses itens na maior faixa de peso estudada (5IOkg) não
ultrapassou 2,3kg.
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