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Resumo: Objetivou-se com este trabalho avaliar o desempenho de suínos de diferentes linhagens em 

relação às características de carcaça. O experimento foi realizado na Fazenda Escola da UEL. Foram 

utilizados 80 suínos distribuídos em quatro linhagens diferentes. Cada grupo genético era composto por 

20 animais, sendo 10 machos castrados e 10 fêmeas. O primeiro grupo genético foi composto do 
cruzamento de Fêmea DB90 x Macho LM6200 Supremo, o segundo entre Fêmea DB 90 x Macho 415 

TGElite, o terceiro grupo genético era composto pelo cruzamento entre Fêmea Topigs C40 x Macho 

Talent e o quarto grupo genético, Fêmea Topigs 40 x 337 TGElite. Os animais foram alojados em duplas 

por baia, recebendo água e ração à vontade. Após o abate aferiu-se a espessura de toucinho, profundidade 

do músculo longissimus dorsi, área de olho de lombo, comprimento e rendimento de carne magra na 

carcaça. Os dados foram submetidos à análise de variância e comparações de médias pelo teste de Tukey 

a 5%. O grupo genético de Fêmea Topigs C40 x Macho Talent foi o que apresentou as melhores 

características de carcaça. 

 

Palavras–chave: área de olho de lombo, comprimento de carcaça, espessura de toucinho, profundidade 

de músculo, rendimento de carcaça. 
 

Carcass traits of pigs from four commercial lines 

 

Abstract: The objective of this study was to evaluate the performance of different strains of pigs in 

relation to carcass traits. The experiment was conducted at the Farm School. We used 80 pigs distributed 

in four different strains. Each genetic group consisted of 20 animals, 10 barrows and 10 females. The 

first genetic group was composed of the intersection of x DB90 Male Female Supreme LM6200, the 

second among Female DB 90 Male x 415 TGElite, the third group was composed of the genetic cross 

between C40 TOPIGS Female x Male Talent and fourth genetic group, 40 female TOPIGS TGElite x 

337. The animals were housed in pairs per box, receiving food and water at will. After killing was 

measured backfat thickness, muscle depth, ribeye area, length and yield of lean meat. The data were 

subjected to analysis of variance and mean comparisons by Tukey test. The strain showed that with better 
carcass characteristics was the Female Topigs C40 x Male Talent. 

 

Keywords: backfat thickness, carcass length, lean meat yield, loin eye are, muscle depth. 

 

Introdução 

A suinocultura buscando atender a demanda de um mercado cada vez mais competitivo vem 

desenvolvendo programas de melhoramento genético e nutrição de suínos para maior deposição de carne 

magra o que, consequentemente, diminui a quantidade gordura. 

A utilização de híbridos comerciais com alto potencial genético são importantes para obtenção de 

progênies que produzam carcaças com menor quantidade de gordura e com maior rendimento em carne 

magra (Fialho et al.,1998).Suínos provenientes de diferentes grupos genéticos não possuem as mesmas 

capacidades de deposição de carne e gordura (Friesen et al., 1994). 
Para que busquemos ótimos padrões de características de carcaça e qualidade de carne, estudos 

comparativos entre diferentes linhagens devem ser realizados com bastante frequência, a fim de 

encontrarmos a linhagem que consiga produzir maior quantidade de carne, menos gordura e de maneira 

econômica e ecologicamente sustentável. 
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Objetivou-se com este trabalho avaliar as características de carcaça de suínos provenientes de 

quatro linhagens diferentes. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no setor de suinocultura da Fazenda Escola e no Laboratório de 

Análises de Produtos de Origem Animal da Universidade Estadual de Londrina. Foram utilizados 80 

suínos de quatro grupos genéticos diferentes. Cada grupo genético era composto por 20 animais, sendo 

10 machos castrados e 10 fêmeas. O primeiro grupo genético foi comporto por Fêmea DB90 x Macho 
LM6200 Supremo, a segunda genética constituiu-se do cruzamento entre Fêmea DB 90 x Macho 415 

TGElite. O terceiro grupo genético era composto pelo cruzamento entre Fêmea Topigs C40 x Macho 

Talent e o quarto grupo genético entre Fêmea Topigs 40 x 337 TGElite, com peso médio inicial de 28 kg. 

Os animais foram alojados em baias de alvenaria de 3m2 sendo dois animais de mesmo gênero por baia. 

O experimento ocorreu durante as fases de crescimento e terminação e todos os tratamentos receberam a 

mesma ração.  

Após o período experimental os animais foram transportados e abatidos em um frigorífico 

comercial na região de Londrina seguindo as normas do Abate Humanitário (Brasil, 2000). As carcaças 

foram pesadas logo após o abate e depois de 24 horas de resfriamento. Após 24 horas do abate foram 

feitas as avaliações das características de carcaça segundo Bridi & Silva (2007): espessura de toucinho, 

profundidade do músculo longissimus dorsi e área de olho de lombo. Estas medidas foram utilizadas para 
o cálculo do rendimento de carne magra na carcaça (Guidoni, 2000). 

Os dados foram submetidos à análise de variância e comparações de médias pelo teste de Tukey, 

utilizando-se o programa SAEG – Versão 9.1 (2007). 

 

Resultados e Discussão 

Para a análise de comprimento de carcaça, as linhagens FDB90x MLM6200 e FTopigs40x 337 

MTGElite apresentaram as maiores medidas de comprimento de carcaça. A linhagem 

FTopigsC40xMTalent não diferiu estatisticamente (P<0,05) da linhagem FDB90x MLM6200 e FDB90x 

M415TGElite, que apresentou o menor valor. 

Ao avaliar a espessura de gordura, as linhagens FDB90xMLM6200 e FTopigs40x337 MTGElite 

foram as que obtiveram os maiores valores médios, enquanto que a linhagem FDB90xM415TGElite  

apresentou o menor valor de espessura de gordura. A linhagem FTopigsC40x MTalent  não apresentou 
diferença estatística (P<0,05) em relação as demais linhagens. Ao analisar a área de olho de lombo, a 

linhagem FDB90xMLM6200 foi a que apresentou a maior área. As demais linhagens não apresentaram 

diferença estatística (P<0,05) entre si. 

Rosa  et al (2008), observaram que os valores de espessura de gordura e área de olho de lombo 

determinados no estudo de diferentes linhagens corroboram o trabalho do melhoramento genético, uma 

vez que, quando com desenvolvimento muscular bastante próximos, determinados por meio da AOL, as 

espessuras de toucinho reduziram significativamente, indicando uma melhor capacidade dessas linhagens 

em depositar tecido magro na carcaça, o que pode ser revertido em ganho na produção. 

Para profundidade do músculo, a linhagem FDB90xMLM6200 foi a que apresentou maior valor e 

a linhagem FTopigs40x337MTGElite, a menor profundidade de músculo. As linhagens 

FDB90xM415TGElite e FTopigsC40xMTalent não apresentaram diferença estatística (P<0,05) das 
demais linhagens. 
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Tabela 1 – Características de comprimento de carcaça (CC), área de olho de lombo (AOL) espessura de 

gordura (EG), profundidade de músculo (PM) e rendimento de carne magra (RCMC)  

 Tratamentos  

Variáveis FDB90x 

MLM6200 

FDB90x 

M415TGElite 

FTopigsC40x 

MTalent 

FTopigs40x 337 

MTGElite 

CV 

(%) 

CC (cm) 81,37 ± 2,72ab 69,37 ± 2,67c 80,00 ± 1,94bc 82,22 ± 2,36a 3,038 

AOL (cm²) 49,35 ± 5,92a 44,30 ± 4,68b 45,38 ± 5,09b 42,46 ± 4,58b 11,277 

EG (mm) 18,02 ± 6,37a 13,74 ± 4,66b 14,44 ± 3,50ab 17,84 ± 5,08a 31,540 

PM (mm) 67,77 ± 5,88a 65,19 ± 6,83ab 64,47 ± 7,06ab 61,89 ± 6,3b 10,056 

RCMC (%) 57,71 ± 4,41b 60,61 ± 3,51a 59,94 ± 2,69ab 57,31 ± 3,90b 6,270 

Médias na mesma linha, seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% 
de significância. 

 

A linhagem FDB90xM415TGElite foi a que obteve o maior rendimento de carne magra. 

Entretanto, não houve diferença estatística (P<0,05) entre as linhagens FTopigsC40xMTalent em relação 

as demais linhagens. Já as linhagens FDB90xMLM6200 e FTopigs40x337MTGElite obtiveram os 

menores valores, não diferindo entre si, estatisticamente (P<0,05). 

De acordo com Irgang (1996), a quantidade de carne na carcaça aumenta com a redução da 

espessura de toucinho e com a profundidade de músculo, enquanto que a quantidade de gordura diminui 

com a redução da espessura de toucinho e o aumento da profundidade de músculo. 

 

Conclusões 
Nas condições do presente trabalho, o grupo genético de Fêmea Topigs C40 x Macho Talent foi o 

que apresentou as melhores características de carcaça. 
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