
 
 

 

INFLUÊNCIA DO GRUPO GENÉTICO E DA CLASSE SEXUAL NO GRAU 
DE ACABAMENTO DE CARCAÇAS BOVINAS 

 

Camila Piechnicki Rogel (PROIC/UEL), Daniella Sgarioni de Faria, Evelyn 
Leticia Tazima Stivaletti, Camila Mottin, Evelyn Rangel dos Santos, Carolina 

Amália de Souza Dantas Muniz, Ana Maria Bridi (Orientadora), e-mail: 
ambridi@uel.br. 

 
Universidade Estadual de Londrina/Departamento de Zootecnia. 

 

Área de Ciências Agrárias – 5.00.00.00-4, Sub-área Zootecnia – 
5.04.00.00-2. 
 

Palavras-chave: gordura subcutânea, Nelore, qualidade de carne. 
 

Resumo: 
 

Com o presente estudo objetivou-se verificar a influência do grupo 
genético e da classe sexual no grau de acabamento de carcaças bovinas. 
Foram analisadas 114.279 meias-carcaças de animais abatidos 
comercialmente no período de junho a novembro de 2012 em um frigorífico 
comercial com Serviço de Inspeção Federal no Estado de São Paulo. Cada 
meia-carcaça foi analisada quanto ao grupo genético e classe sexual, 
buscando encontrar correlação com o grau de acabamento. 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 (versão 8.2). A média estimada de acabamento foi de 
3,35, sendo os melhores índices de acabamento obtidos de animais da raça 
Nelore e de fêmeas.  
 
Introdução 
 

Na produção de carnes, a escolha do tipo de animal e do ponto ideal de 
abate são questões essenciais num sistema produtivo comprometido com 
eficiência e produtividade (LUCHIARI FILHO, 2000). Desta forma, estudos 
relativos a características da carcaça bovina assumem grande relevância 
visando implementar qualidade no produto final ofertado ao consumidor 
(COSTA et al., 2002). 

De acordo com Felício (2011), vários são os fatores que podem 
influenciar as características de peso, acabamento e conformação das 
carcaças, dentre eles: idade, grupo genético e classe sexual. 



 
 

 

Baixo grau de acabamento ocasiona problemas no manuseio da 
carcaça e encurtamento celular durante a estocagem devido ao frio, 
resultando em carne dura. Porém o excesso de gordura, além de 
indesejável, diminui o rendimento da porção comestível e ocasiona um maior 
refile para a posterior comercialização, implicando em desperdícios 
(LUCHIARI FILHO, 2000). O grau de acabamento influencia ainda a perda 
de peso da carcaça (desidratação) e cor da carne durante o resfriamento 
(PRADO et al., 2009). 

Assim, no presente estudo, buscou-se verificar se ocorreu influência 
do grupo genético e da classe sexual no grau de acabamento das carcaças 
de bovinos abatidos em frigorífico sob Serviço de Inspeção Federal no 
Estado de São Paulo. 
 
Materiais e métodos 
 

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

Dados referentes ao grupo genético e classe sexual dos animais foram 
obtidos no início da esfola, com a utilização de coletor eletrônico. 

Quanto a variável grupo genético, os animais foram divididos em 
Nelore ou composto. Sendo compostos os animais provindos de cruzamento 
industrial até animais de raças com aptidão leiteira que eram vendidos ao 
frigorífico. 

Quanto a classe sexual, as carcaças foram provenientes de machos 
inteiros (incluindo touros), machos castrados e fêmeas (novilhas e vacas). 

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). Para tal divisão seguiu-se o padrão 
fotográfico descrito por Gomide, Ramos e Fontes (2006). 

Para analisar o grau de acabamento das carcaças, as observações foram 
analisadas pelo Método dos Quadrados Mínimos, utilizando-se o procedimento 
GLM do SAS (Statistical Analysis System, versão 8.2), pelo seguinte modelo 
fixo: 

Yijklmno = μ + GGi + Gj + Mk + Cl + Im + b1(PCQijklm) + eijklmno 
em que: 
Yijklmno = observação da o-ésima meia-carcaça; μ = média geral da 

característica estudada; GGi = efeito de i-ésimo grupo genético (i = 1, 2); Gj = 
efeito do j-ésimo gênero (j = 1...3); Mk = efeito do k-ésimo mês do abate (k = 
1....6); Cl = efeito da l-ésima conformação da meia-carcaça quente (l = 
1....5); Im = efeito fixo da m-ésima idade (m = 0....8); b1 = coeficientes de 
regressão linear; PCQijklm = efeito do m-ésimo peso da meia-carcaça quente 



 
 

 

em kg; eijklmno = erro aleatório associado a cada observação ijklmno, suposto 

normalmente distribuído com média zero e variância 2. 
Como teste de comparação entre as médias foi utilizado o teste t Student 

tendo-se adotado 5% de significância. 
 
Resultados e Discussão 
 
No presente estudo, a média observada para a variável grau de acabamento 
foi de 3,35, correspondente a um acabamento mediano e uniforme (3 a 10 
mm). Segundo Costa el al. (2002), tais resultados são considerados ideais, 
pois valores inferiores a 3 mm prejudicam a carcaça, por não proteger os 
músculos externos do escurecimento pelo frio e da desidratação, enquanto 
valores superiores a 6 mm representam prejuízo ao produtor, uma vez que o 
excesso é eliminado na “toillete” efetuada na carcaça pelo frigorífico. 

Estatisticamente, o grau de acabamento mostrou-se superior em 
meias-carcaças obtidas de animais do grupo genético Nelore (Tabela 1), 
resultado este compatível com o observado por Perotto, Abrahão e Moletta 
(2000), que constataram que animais Nelore e cruzamento Guzerá vs. 
Nelore alcançaram grau de acabamento mediano (3,0 mm) em torno dos 
450 quilos de peso vivo, enquanto animais cruzados europeu vs. zebu só 
atingiram esse grau de acabamento quando acima de 500 kg de peso vivo, 
evidenciando que para deposição de gordura os animais Nelore foram 
precoces. 
 
Tabela 1 – Médias estimadas e desvios-padrão para acabamento de acordo 

com o grupo genético e a classe sexual. 

Variável Acabamento1 (CV = 20,58%) 

Grupo genético 
Nelore 3,41± 0,028 a 

Composto 3,24 ± 0,028 b 

Classe sexual 

Macho inteiro 2,92 ± 0,028 c 

Macho 
castrado 

3,37 ± 0,028 b 

Fêmea 3,69 ± 0,029 a 
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. 
 

Entre as classes sexuais, o grau de acabamento também apresentou 
diferenças significativas (P<0,05) (Tabela 1). Fêmeas apresentaram o maior 
grau de acabamento (3,69), seguida pelos machos castrados (3,37) e por 
ultimo os machos inteiros (2,92). Tais resultados estão de acordo com os 



 
 

 

encontrados por Moreira et al. (2012). Fêmeas bovinas são mais precoces 
que os machos castrados que por sua vez, são mais precoces que os 
machos inteiros. A precocidade está relacionada com a idade com que se 
completa o desenvolvimento dos tecidos ósseo e muscular e aumenta a 
deposição de tecido adiposo. Machos inteiros, devido a ação da testosterona 
que é um hormônio anabólico, depositam mais tecido muscular, retardando a 
deposição de tecido adiposo. 
 
Conclusões 
 
O grupo Nelore produziu carcaças com grau de acabamento superior. 
Quanto à classe sexual verificou-se que as fêmeas produziram carcaças 
com grau de acabamento melhor, machos castrados produziram carcaças 
com grau intermediário e os inteiros com menor grau de acabamento. 
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