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Trabalhos a respeito de estimativas de peso corporal por métodos indiretos demonstram
que equações de predição de peso corporal (PC) usando o perímetro torácico, são
utilizadas mais freqüentemente do que outras dimensões do corpo, por esta medida
apresentar forte correlação com o PC . Porém, existem evidências da necessidade de
ajustes nas predições de animais do nascimento até os três meses, devido a menor
correlação entre os dados da fita e peso vivo encontradas nesta fase. O presente trabalho
realizado na Embrapa Pecuária Sul objetivou avaliar a correlação entre o peso da
balança mecânica e o peso indicado na fita de perímetro torácico (PT). As avaliações
foram realizadas semanalmente, do nascimento até o desaleite, aos 60 dias de idade,
com 10 animas da raça Jersey. O peso foi aferido em balança mecânica e as medidas de
PT foram tomadas com o animal em pé, membros devidamente posicionados, e a fita
envolvendo a circunferência do tórax para leitura. A média e o desvio-padrão para as
pesagens realizadas com balança (n=66; controle) e com a fita (n=66) foram de 39,83 ±
9,26 Kg e 40,39 ± 10,16 Kg, respectivamente. Houve diferença significativa (P<0,01)
entre a pesagem controle e a realizada com a fita. A correlação de Pearson foi
significativa (P<0,01) entre a pesagem controle e fita, com correlação de 0,948 (R).
Desta forma, a pesagem com fita diferiu da pesagem com balança, mas pode ser
utilizada desde que ajustada.
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