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Resumo:  
 
Objetivou-se avaliar a influência da idade de abate e da conformação no 
grau de acabamento de carcaças de bovinos. Foram analisadas 114.279 
meias-carcaças de animais abatidos comercialmente no período de junho a 
novembro de 2012. As observações de cada meia-carcaça foram quanto à 
idade, grau de conformação e de acabamento de carcaça.  A idade foi  
verificada de acordo com a cronologia dentária em relação à erupção dos 
dentes incisivos permanentes, classificados em: zero, dois, quatro, seis e 
oito dentes. O grau de acabamento e conformação das carcaças foram 
avaliados com o auxílio de padrões fotográficos. Os dados foram analisados 
pelo Método dos Quadrados Mínimos, e o teste t Student foi utilizado para 
comparação entre as médias, utilizando-se os procedimentos disponíveis no 
SAS. Animais mais jovens apresentaram grau de acabamento superior 
(p<0,05) em relação aos mais velhos. Contudo, o grau de acabamento foi 
inferior em animais de conformação côncava, enquanto, as carcaças 
retilíneas apresentaram o maior grau de acabamento.    

 
Introdução 
 

O Brasil possui um rebanho bovino de aproximadamente 212 milhões de 
cabeças, o que torna a pecuária de corte uma das principais atividades da 
economia nacional (ABIEC, 2013).  

Com a necessidade da produção de uma carne com a qualidade 
exigida pelo consumidor, há uma preocupação dos integrantes da cadeia 
produtiva da carne com a busca de novas tecnologias para atender essa 
exigência. Com isso, instituições de pesquisa, procuram estudar os fatores 
que estão ligados às alterações que ocorrem nas características desejáveis 



 
 

 

da carne e os possíveis causadores de tais alterações. Para que se possam 
obter melhores resultados na produção de carne, a escolha do tipo de 
animal e do ponto ideal de abate, são pontos chave num sistema produtivo 
comprometido com eficiência e produtividade (Luchiari Filho, 2000). 

 
Material e métodos  
 

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos de meias-carcaças de 
bovinos abatidos em frigorífico sob Serviço de Inspeção Federal no Estado 
de São Paulo.  Foram analisadas 114.279 meias-carcaças de animais 
abatidos comercialmente. 

 O preenchimento dos dados referentes à idade dos animais foi 
realizado no início da esfola com a utilização de coletor eletrônico. A idade 
foi verificada de acordo com a cronologia dentária em relação à erupção dos 
dentes incisivos permanentes, sendo: 0 dentes, animais com apenas a 1ª 
dentição sem queda das pinças; 2 dentes, animais com até dois dentes 
definitivos sem queda dos primeiros médios da primeira dentição; 4 dentes, 
animais com até quatro dentes definitivos sem queda dos segundos médios 
da primeira dentição; 6 dentes, animais com mais de quatro e até seis 
dentes definitivos sem queda dos cantos da primeira dentição; 8 dentes, 
animais possuindo mais de seis dentes definitivos (Gomide; Ramos; Fontes, 
2006). 

O grau de acabamento e conformação das carcaças foram avaliados 
subjetivamente, antes da pesagem das meias-carcaças, com o auxílio de 
padrões fotográficos, segundo Gomide, Ramos e Fontes (2006). O grau de 
acabamento foi dividido em cinco classes: magra (1= 0 mm), escassa (2= 1 
a 3 mm), mediana (3= 3 a 6 mm), uniforme (4= 6 a 10 mm) e excessiva (5= 
acima de 10 mm) e a conformação classificada em: (1), sub-retilínea (2), 
retilínea (3), subconvexa (4) e convexa (5).  

As observações foram analisadas pelo Método dos Quadrados 
Mínimos, utilizando-se o procedimento GLM do SAS (2001). Como teste de 
comparação entre as médias foi utilizado o teste t Student adotando-se 5% de 
significância. 

 
Resultados e Discussão  
 
Para grau de acabamento houve efeito (P<0,05) da idade de abate e da 
conformação da carcaça, com semelhanças entre retilínea e convexa, sub-
retilínea e convexa, e subconvexa e convexa (Tabela 1). 

As meias-carcaças dos animais Zero dentes foram as que 
apresentaram acabamento superior (3,54), seguidas por animais 2 dentes 



 
 

 

(3,38), animais 4 dentes (3,30), animais 6 (3,23), e por último 8 dentes 
(3,19).  

Em geral, com o aumento da idade ocorre maior deposição de gordura, 
entretanto, em machos jovens, um acabamento superior pode estar 
associado a uma suplementação mais energética no confinamento (Moreira 
et al., 2012). Pacheco et al. (2005) também encontraram acabamento 
superior em animais super jovens comparados a animais jovens.  

Os resultados encontrados para grau de acabamento em relação a 
conformação também apresentaram diferença (P<0,05). As meias-carcaças 
dos animais de conformação classificada como côncava foram as que 
apresentaram acabamento inferior (2,74). 

 O pior acabamento encontrado nas meias-carcaças de conformação 
côncava pode ter relação com a deposição de tecidos. A gordura é a última 
a ser depositada, se o animal não depositou nem tecido muscular suficiente 
para uma classificação de conformação melhor, tampouco teria depositado 
adiposo. 
 

 
Tabela 1 – Médias estimadas e desvios-padrão para grau de acabamento de 
acordo com a idade e grau de conformação das carcaças bovinas. 

Variável Grau de Acabamento1 (CV = 20,58%) 

Idade 

0 Dentes 3,54 ± 0,029 a 

2 Dentes 3,38 ± 0,028 b 

4 Dentes 3,30 ± 0,028 c 

6 Dentes 3,23 ± 0,028 d 

8 Dentes 3,19 ± 0,029 e 

Conformação 

Côncava 2,74 ± 0,024 d 

Sub-retilínea 3,46 ± 0,004 b 

Retilínea 3,68 ± 0,004 a 

Subconvexa 3,33 ± 0,043 c 

Convexa     3,43 ± 0,130 abc  

Médias na coluna dentro da mesma variável seguidas por letras diferentes são diferentes (P<0,05) pelo teste t 
Student. 
1
 Variação de 1 a 5, sendo desejáveis valores entre 3 e 4. 

 

 
 



 
 

 

 
 

Conclusões  
 
O grau de acabamento da carcaça foi inversamente proporcional à idade, ou 
seja, quanto mais jovem o animal maior o grau de acabamento das 
carcaças. Entretanto, foi proporcional ao grau de conformação, sendo o grau 
de acabamento inferior em carcaças de menor grau de musculosidade.  
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