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RESUMO GERAL 
 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar, através de análises de DNA, 
uma população de bovinos da raça Caracu provenientes de propriedades distintas 
e avaliar o desempenho e as características de carcaça e da carne. Foram 
confinados 82 animais por 92 dias, recebendo dieta composta de 75% de 
concentrado e 25% de bagaço de cana-de-açúcar como fonte de volumoso. 
Utilizou-se um equipamento de ultra-sonografia Piemedical Scanner 200 Vet, com 
transdutor linear de 18 cm e 3,5 MHz para realizar as medidas juntamente com as 
pesagens, a cada 28 dias, em média, da área de olho de lombo (AOL) e 
espessura de gordura subcutânea (EGS) entre a 12a e 13a costelas. Os animais 
foram abatidos obtendo-se o peso da carcaça quente (PCQ) e após 24 horas de 
resfriamento as carcaças foram seccionadas entre a 12a e 13a costelas e obtidas 
as medidas de AOL, EGS,  espessura de gordura da picanha (Bíceps femuris) 
(EGP) e o peso da porção do quarto traseiro (TRAS). O mtDNA foi analisado e, de 
acordo com a presença ou ausência do sítio de restrição da enzima Hind III, os 
indivíduos foram classificados como portadores de mtDNA de B.taurus ou 
portadores de mtDNA B.indicus. Todos os bovinos apresentaram mtDNA de Bos 
taurus, com alelos diferentes para stDNA. Bovinos Caracu de alelos AB e B não 
apresentaram diferenças significativas para as médias de crescimento e de 
carcaça. Animais da linhagem Caracu Mocho Nacional, representada pelo 
Rebanho 4, que foi selecionado com maior intensidade para produção de carne 
em relação aos outros rebanhos com maior seleção para produção de leite, 
apresentaram maiores médias de desempenho (peso final, peso de carcaça 
quente, rendimento de carcaça, quarto traseiro e área de olho de lombo). As 
medidas de área de olho de lombo e espessura de gordura subcutânea 
diretamente na carcaça e as medidas obtidas por ultra-sonografia foram altamente 
correlacionadas, o que permite a utilização dessa ferramenta. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desempenho, DNA, qualidade, ruminantes, ultra-
sonografia. 
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GENETIC CHARACTERIZATION, GROWTH CHARACTERISTICS AND 
CARCASS ASSOCIATION OF THE CARACU CATTLE FEEDLOT FINISHED 

 
SUMMARY 

 
The objectives of this study were to characterize of the Caracu cattle 

from various farms using DNA analyses, and evaluate their performance and 
carcass and meat characteristics. Eighty-two animals were confined for 92 days 
and received a diet consisting of 75% concentrate and 25% sugarcane bagasse as 
a roughage source. A Piemedical Scanner 200 Vet ultrasound apparatus was 
used, with a 18-cm, 3.5 MHz linear transducer, to obtain ribeye area (REA) and 
subcutaneous fat thickness (SFT) measurements between the 12th and 13th ribs, 
together with weighings every 28 days, on average. The animals were slaughtered 
and their hot carcass weight (HCW) was obtained. After chilling for 24 hours, the 
carcasses were sectioned between the 12th and 13th ribs, and measurements 
were obtained for REA, SFT, and ribeye fat thickness (Biceps femoris) (RFT). Hind 
quarter weight (TRAS) was obtained. The mtDNA was analyzed and, depending 
on the presence or absence of the restriction site for the Hind III enzyme, 
individuals were classified as having B.taurus mtDNA or B.indicus mtDNA. The 
Mocho Nacional breed, represented by Herd number 4, which was more intensely 
selected for meat production relative to other herds, selected with emphasis on 
dairy production, showed higher performance means (final weight, hot carcass 
weight, carcass yield, hind quarter weight and ribeye-area). The ribeye-area and 
subcutaneous-fat-thickness measurements obtained directly on the carcass and 
measurements obtained by ultrasound were highly correlated, which indicates that 
the latter tool can be used to obtain measurements. All bovines had Bos taurus 
mtDNA, with different alleles for stDNA. Caracu bovines with AB or B alleles did 
not present significant differences in mean growth and traits. 

 
KEYWORDS: DNA, feedlot, performance, quality, ruminant, ultrasound. 

 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O rebanho bovino brasileiro é de 165 milhões de cabeças, com uma 

produção de 7,5 milhões de toneladas equivalente-carcaça e, deste modo, segue 

desde o ano de 2003 como o maior exportador de carnes bovinas (ANUALPEC, 

2006). Entretanto, o sistema de produção da bovinocultura de corte brasileira é 

caracterizado como extensivo. As áreas de pastagens no Brasil ocupam cerca de 

180 milhões de hectares, ou seja, aproximadamente 20% do território nacional 

(FAO, 2003). Metade dessas áreas são de Cerrados e ainda há um consenso de 

que as áreas de pastagens cultivadas deverão ser expandidas nos próximos anos 

(MACEDO, 2000). 

Além da importância territorial das pastagens ressalta-se que cerca de 

90% da carne bovina produzida no País tem origem nos rebanhos exclusivamente 

em pastagens (ARRUDA, 1997). 

No entanto, os índices produtivos da bovinocultura de corte estão 

aquém dos esperados (JORGE et al., 1998). Sabe-se que as deficiências 

nutricionais são comuns nas pastagens, muitos solos deficientes em nutrientes 

afetam as plantas e, por sua vez, os animais que se alimentam delas. Verifica-se 

que parte do ano as gramíneas apresentam teores de nutrientes abaixo das 

exigências dos animais (PAULINO, 2001). 

Deste modo, uma das opções para melhorar o desempenho dos 

animais e os índices produtivos seria o uso da terminação de bovinos em 

confinamento, com reflexos positivos sobre a qualidade das carcaças e a oferta 

de carne na entressafra (JORGE et al., 1998). O confinamento de bovinos de 

corte é uma estratégia para terminação cuja flexibilidade advém da variação de 

parâmetros zootécnicos, bem como dos econômicos, de cada região onde a 

pecuária se insere (SOUZA et al., 2001). No Brasil, em 2005, foram confinados 

2.305.000 cabeças, sendo 964.000 na região Centro-Oeste e 598.000 apenas no 

Estado de São Paulo (ANUALPEC, 2006). Apesar de os confinamentos serem 

utilizados com sucesso em todo o mundo, no Brasil, apenas 5% dos bovinos 

abatidos possuem tal procedência (CRUZ et al., 2001; ANUALPEC, 2006). 
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No Brasil, há um grande número de raças especializadas para 

produção de carne. Essas raças, por sua vez, possuem características fisiológicas 

e morfológicas bastante variáveis, principalmente devido as diferentes pressões 

de seleção artificial e/ou natural às quais elas têm sido submetidas durante o 

processo evolutivo (BARBOSA, 1999a). 

A raça Caracu, pelo fato de ter sofrido seleção, os reprodutores 

adaptaram-se às condições de monta a campo no Brasil, sendo uma das poucas 

raças com genes de bovinos europeus que suportam servir em monta no Brasil 

Central (QUEIROZ, 2002). Esses animais são muito utilizados atualmente em 

cruzamentos, principalmente com vacas zebuínas, nas áreas de criações 

extensivas. Sendo um Bos taurus, produz um mestiço com alto grau de heterose 

em vacas zebuínas (AGROPECUÁRIA TROPICAL, 2003). 

A raça Caracu possui em sua formação várias raças espanholas e 

portuguesas, entre outras, inclusive gado africano devido à invasão dos mouros 

na Península Ibérica. A preservação de raças nativas, como a Caracu, mantidas 

em rebanhos puros é importante, uma vez que estes genótipos podem se tornar 

mais produtivos em seus ambientes próprios. O desenvolvimento de estudos 

envolvendo a constituição genética da raça torna-se importante principalmente 

dada à diversidade de raças que contribuíram para sua formação (QUEIROZ, 

2002). 

Deste modo, além dos métodos convencionais utilizados no 

melhoramento animal, podemos contar com o desenvolvimento de novas técnicas 

e da biologia molecular que facilita o estudo da composição genética dos animais, 

tornando possível à realização da seleção em animais baseada em características 

genotípicas (KEMENES, 1996). 

A utilização de marcadores moleculares pode auxiliar na identificação 

de animais superiores, principalmente com aquelas características ligadas à 

adaptação (resistência a parasitas), qualidade da carne (maciez) e precocidade 

sexual. A inclusão dessas informações nos programas de seleção convencionais 

já tem ocorrido (ALENCAR, 2002). 

Outra tecnologia aliada para o aumento na produção animal é a 

utilização da ultra-sonografia em tempo real. É uma técnica quem vem sendo 

utilizada, tornando mais fácil, rápido e barato fazer as medições de carcaça no 
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próprio animal vivo, permitindo assim a obtenção de dados em idades mais 

jovens. As características de carcaça que podem ser medidas no animal vivo por 

ultra-sonografia são: área de olho de lombo, gordura de cobertura, gordura da 

garupa e porcentagem de gordura intramuscular ou de marmorização 

(MAGNABOSCO et al., 2006). 

A tecnologia de ultra-som é uma ferramenta poderosa que pode ajudar 

o Brasil a competir no mercado internacional, oferecendo a qualidade requerida 

por diferentes mercados consumidores (SAINZ & ARAÚJO, 2001). 

Diante desses fatos torna-se evidente que a pecuária de corte brasileira 

é bastante representativa e que, com melhoria de manejo, utilização de 

cruzamentos industriais, alimentação intensiva e redução da idade de abate, além 

da melhoria da sanidade do rebanho e uso de tecnologias apropriadas, o País 

pode manter essa posição privilegiada de um dos maiores exportadores de carne 

bovina. 

O presente trabalho teve por objetivos caracterizar um grupo de 

animais da raça Caracu provenientes de distintos rebanhos, assim como, avaliar o 

desempenho e as características de carcaça e da carne. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
2.1 Bovinocultura brasileira 

 

O Brasil detém o maior rebanho comercial bovino do mundo, com 164,9 

milhões de cabeças. Hoje o país ocupa grande fatia do mercado internacional, 

sendo que, em 2005, as exportações brasileiras conquistaram parte do mercado 

mundial. Na União Européia (UE), as carnes brasileiras representam 50% da 

carne bovina fresca e congelada. Em pouco tempo o Brasil consolidou-se como o 

principal fornecedor de carnes para a comunidade, se sobressaindo tradicionais 

fornecedores como a Argentina e Austrália, entre outros (ANUALPEC, 2006). 

No entanto, a bovinocultura brasileira, mesmo chamando a atenção 

pelo seu rebanho numeroso, apresenta baixa produtividade, condicionada, entre 

outros fatores, por índices reprodutivos de suas matrizes abaixo dos desejados e 

pelo abate tardio dos seus animais de corte. Comparando com outros países 

como a Austrália, que detém um rebanho com pouco mais de 29 milhões de 

cabeças e sendo o segundo maior exportador de carne bovina mundial (1,3 

milhões de toneladas equivalente carcaça) (ANUALPEC, 2006), o Brasil dispõe de 

uma relação número de cabeças bovinas/toneladas exportáveis, ainda muito 

baixa. 

A produção de bovinos de corte ainda é caracterizada pelo baixo uso 

de tecnologia, com animais ganhando peso no período do verão, ocorrendo na 

maioria das vezes ganhos abaixo da capacidade genética, enquanto no inverno 

ocorre perda de peso pela falta de alimentos tanto em quantidade quanto em 

qualidade. Medidas para amenizar o problema desta estacionalidade da produção 

de forragens são inúmeras, tais como: conservação, ensilagem, suplementação 

mineral, protéica ou energética, que são utilizadas em maior ou menor escala, 

dependendo do sistema de produção (NEWBOLD et al., 1995). 

No setor agroindustrial da carne no Brasil, começa a surgir uma 

concepção de que não só a quantidade, mas também a qualidade são elementos 

importantes para o país continuar a competir num mercado crescente e exigente 

(EUCLIDES FILHO et al., 1997). A necessidade de transformação do perfil da 
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pecuária bovina nacional tem-se constituído em objeto de freqüentes debates nos 

últimos anos. É necessário produzir mais, melhor e em menor tempo, evitando os 

desperdícios, transformando o pecuarista em um gestor eficiente. Viabilidade, 

neste contexto, é a palavra mágica e o ponto de equilíbrio é um item desejável, e 

deve estar ao alcance de todos. 

Diante dessa realidade e visando produzir animais mais precoces e 

com carne de melhor qualidade, os produtores brasileiros têm trabalhado no 

sentido de reduzir o ciclo de produção, fazendo com que os animais atinjam a 

fase de terminação o mais precocemente possível, através do uso de tecnologias 

que possibilitem maiores ganhos de peso (LISTONI, 1998). 

Atualmente, com o aumento do consumo de alimentos com baixos 

teores de gordura, a produção de carnes magras passou a ser mais desejada, 

onde o sistema de produção explorando animais inteiros se enquadra, uma vez 

que estes apresentam uma menor quantidade de gordura na carcaça. 

Mas, para isso, é imperioso que a idade de abate dos bovinos inteiros 

não exceda a dois anos, pois acima dessa idade os animais começam a 

apresentar suas características sexuais secundárias, podendo ocasionar 

problemas de comportamento no rebanho e também pela ocorrência do aumento 

do colágeno no músculo, diminuindo a maciez da carne (LUCHIARI FILHO, 2000). 

De qualquer maneira, o preço brasileiro ainda é competitivo em relação 

ao preço do mercado do exterior, os produtos ocupam espaço no mercado, 

mesmo com altas barreiras tarifárias e com limitações de ordem sanitária. O Brasil 

produz carne de qualidade a 30% do custo da carne americana e a menos da 

metade do custo da carne Australiana (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, 2005). 

 

 

2.2 Bovinos Caracu 
 

Para a formação do bovinos Caracu concorreram animais dos troncos 

Ibérico, Aquitânico e Batávico. O gado africano também entrou na sua formação, 

pois durante o período em que os mouros dominaram grande parte da Península 
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Ibérica, houve intercâmbio freqüente de mercadorias e animais entre a Espanha e 

a África durante mais de um século (QUEIROZ, 2002). 

Após uma drástica redução, devido principalmente, a cruzamentos com 

animais de raças zebuínas a partir da década de 30, a raça Caracu voltou a 

crescer, tanto em números populacionais, como em termos de popularidade, a 

partir da década de 80. É considerada uma raça de dupla aptidão, existe uma 

linhagem que vem sendo selecionada para produção de leite há mais de um 

século pela família Carvalho Dias, na Fazenda Chiqueirão. Os trabalhos de 

desenvolvimento desta linhagem, conhecida como Caracu Caldeano, iniciaram 

em 1893 (DIAS, 2000). 

O Mocho Nacional, criado principalmente para tração e carne, teve seu 

apogeu nas décadas de 40 e 50. Como o próprio nome diz, apresenta 

característica única entre todas as raças crioulas brasileira, ou seja, a ausência de 

chifres. Em 1983, imaginava-se ter encontrado os três últimos reprodutores e as 

oito últimas vacas, deste modo, a EMBRAPA Recursos Genéticos e Biotecnologia 

voltou suas atenções sobre a raça, sendo a primeira a ser trabalhada em recursos 

genéticos. A criação oficial da raça se iniciou em Nova Odessa, São Paulo, em 

1911. A partir da década de 50 começou o seu declínio, culminando com o 

encerramento do serviço de registro genealógico, por volta de 1965. Atualmente a 

Associação Brasileira de Criadores da Raça Caracu (ABCRC) vem registrando 

esses animais como “Caracu Variedade Mocha” (MARIANTE & McMANNUS, 

2004). 

É extremamente importante a preservação de raças nativas, como a 

Caracu, mantidas em rebanhos puros, uma vez que, estes genótipos nativos 

podem se tornar mais produtivos em seus ambientes próprios do que as raças 

melhoradas, por terem sofrido rigorosa seleção (QUEIROZ, 2002). REGITANO et 

al. (2000), compartilham da mesma opinião que a raça Caracu conta com uma 

alta variabilidade genética, o que sugere que o trabalho de conservação ao qual a 

raça esteve submetida, por um longo período foi positivo. 

Confirmando este fato, o Caracu é uma das poucas raças de origem 

européia que leva vantagem principalmente nas áreas onde o sistema é de 

cobertura a campo – uma característica que nenhuma outra raça européia 

consegue exibir no Brasil ou em qualquer outra região tropical. Ressalta-se que a 
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cobertura a campo é o fator que torna os cruzamentos mais lucrativos. Mas o que 

mais chama a atenção na raça Caracu é a extraordinária adaptação ao clima 

tropical e subtropical. A seleção natural provocou modificações anatômicas e 

fisiológicas que lhe proporcionaram as características como pêlo curto; resistência 

ao calor; resistência a endo e ectoparasitas; facilidade de locomoção (bons 

aprumos); cascos resistentes, tanto para solos duros quanto encharcados, umbigo 

curto e sem prolapso; capacidade de digerir fibras grosseiras e facilidade de parto 

(AGROPECUÁRIA TROPICAL, 2003). 

Hoje, a raça Caracu participa de cruzamentos e também da formação 

do composto Montana Tropical, como raça de origem Bos taurus adaptada às 

condições tropicais (FERRAZ FILHO et al., 2001). 

O padrão da raça é representado por chifres alaranjado, com saída 

para os lados, orelhas pequenas, pelagem nos vários tons de amarelo, sem pêlos 

ou manchas brancas, estrutura longilínea, linha de dorso plana, com pequena 

inclinação na garupa, prepúcio curto, vassoura do rabo amarela, mucosa 

alaranjada e cascos claros, avermelhados ou rajados (ASSOCIAÇÃO 

BRASILERIA DE CRIADORES DA RAÇA CARACU - ABCRC, 1989). 

 

 

2.3 Biologia molecular 
 

O desenvolvimento da genética molecular iniciou-se na primeira 

metade do século XX, com a identificação da molécula de DNA, tornando-se 

ferramenta importante para o melhoramento genético (PAZ, 2002), gerando 

contribuições diretas à produção animal, a partir de uma melhor compreensão da 

estrutura e expressão dos genes (FIGUEIREDO, 2005). 

Em bovinos, as técnicas na área da biologia molecular, vêm sendo 

utilizadas através de marcadores moleculares para estudar genes que afetam a 

composição corporal, ganho de peso e produção de leite. A vantagem do uso dos 

marcadores moleculares no melhoramento é que estes permitem a determinação 

do potencial de um animal com maior acurácia uma vez que não são afetados 

pelo meio ambiente (KEMENES, 1996). 
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Marcadores moleculares são polimorfismos resultantes de adições, 

substituições ou deleções de pares de bases nitrogenadas na molécula de DNA. 

Por apresentarem segregação de acordo com as leis Mendelianas para 

características monogênicas, ou apresentarem distribuição compatível com as 

esperadas para as características poligênicas, um marcador molecular também 

pode ser definido como marcador genético (CURI, 2000). 

As enzimas de restrição utilizadas nas análises de DNA reconhecem 

seqüências específicas de bases no DNA, e a alteração de um par de bases pode 

criar ou abolir um sítio de restrição em um determinado locus no genoma, gerando 

um polimorfismo. Dessa forma, se o DNA for digerido com a enzima de restrição 

adequada, o locus polimórfico pode ser observado, pela alteração do fragmento 

do DNA. Este tipo de polimorfismo ficou conhecido como polimorfismo no 

comprimento do fragmento de restrição (RFLP – Restriction Fragment Lenght 

Polyporphism) (FARAH, 1997). 

Várias são as técnicas usadas para se determinar polimorfismos em 

DNA ou marcadores moleculares, entre elas o Polimorfismo de Conformação da 

Cadeia Simples de DNA (SSCP – Single Strand Conformational Polymorphism), o 

RFLP, a Amplificação Aleatória do DNA Polimórfico (RAPD – Random Amplified 

Polymorphic DNA), os minissatélites (VNTR – Variable Number Tandem Repeat) 

e microssatélites (STR – Short Tandem Repeats) (FERRAZ, 2003). 

A análise do DNA mitocondrial (mtDNA) é feito com o objetivo de 

verificar a pureza racial de linhagens maternas, pois é sabido que o mtDNA é 

herdado exclusivamente pela linha materna (CUMMINS, 1998; CHINNERY & 

TURNBULL, 2000). As mitocôndrias são estruturas existentes nos óvulos e 

espermatozóides, porém somente as mitocôndrias dos óvulos se desenvolvem no 

embrião. São, portanto, herdados unicamente da mãe. Não dependem do sexo do 

indivíduo e não se alteram de uma geração para outra. Se em alguma geração 

precedente, não importa o quão distante possa ter sido, tenha havido uma fêmea 

da subespécie taurina em sua linhagem, o mtDNA identificará essa herança 

(PORTO NETO, 2006). 

Outra análise utilizada é o DNA satélite (stDNA), que recebe este nome 

porque os primeiros DNAs desse tipo descobertos apresentavam nucleotídeos 

que, por ultracentrifugação em gradiente de densidade de cloreto de césio (CsCl), 
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foram separados do restante do DNA celular como um componente menor ou 

satélite (ALBERTS et al., 1994). 

Os stDNAs estão presentes no genoma bovino em pelo menos oito 

tipos, sendo dois deles com a densidade 1711 g/cm3, denominados satélites 

1711a e 1711b, este último representando 7,1% do genoma bovino (MACAYA et 

al., 1978). 

A utilização de marcadores satélites como o 1711b pode auxiliar na 

estimativa da freqüência relativa de seqüências Bos taurus em um animal Bos 

indicus isoladamente (RIPAMONTE, 2002). 

 
 
2.4 Ultra-sonografia na bovinocultura de corte 

 

Dentro do contexto da eficiência de produção de carne, os sistemas 

produtivos modernos têm buscado cada vez mais produzir carcaças com máximo 

de músculo e adequada quantidade de gordura (WILSON, 1992). 

Métodos menos invasivos estão sendo utilizados em pesquisas 

recentes. Tecnologias como a ressonância magnética, impedância acústica e o 

ultra-som estão sendo avaliadas quanto à sua praticidade e acuracidade 

(JENKINS et al., 1995). A ultra-sonografia é considerada uma tecnologia indolor e 

inócua (HOUGHTON & TURLINGTON, 1992), sendo capaz de prover meios de se 

quantificar tecidos musculares e gordurosos em animais vivos. 

Esta técnica tem sido utilizada na suinocultura (LIU & STOUFFER, 

1995), bovinocultura de corte (HAMLIN et al., 1995), ovinocultura (STANFORD et 

al., 2001) e caprinocultura (DELFA et al., 1999), apresentando muitas vantagens 

para a avaliação genética de qualidade de carcaça, permitindo a análise precoce 

dos animais para seleção sem necessidade de abate. Ademais, a ultra-sonografia 

pode ser utilizada com um auxílio ao julgamento visual na pista, acrescentando 

mais objetividade neste processo. 

MOSER et al. (1999) e REVERTER et al. (2000) citam que as medidas 

de carcaça realizadas por ultra-sonografia são boas preditoras para o 

melhoramento genético de características de carcaça de bovinos. Já BRETHOUR 

(2000) verificou a viabilidade da ultra-sonografia para classificar animais para 
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abate em diferentes períodos durante o confinamento, constatando que a 

utilização do ultra-som foi efetivo para estimar o número de dias que os animais 

permaneceram em confinamento, a partir da medida de 3 mm da espessura 

subcutânea, obtida pelo equipamento. 

Resultados de DELEHANT et al. (1997) concordam com o pesquisador 

acima, pela efetividade do ultra-som, verificado na uniformização do lote de 

animais em confinamento, baseando-se na espessura de gordura subcutânea, 

obtendo uma maior padronização das características de carcaça. 

O monitoramento das características tais como AOL e EGS, além de 

auxiliar a escolha dos animais a serem abatidos, também fornece informações 

úteis para serem incorporadas tanto em modelos de crescimento como de seleção 

animal (BERGEN et al., 1996). 

 
 

2.5 Desempenho e características de carcaça e da carne em bovinos de 
corte 

 
Um bom desempenho na pecuária de corte é hoje a garantia de que o 

criador conseguirá ser competitivo no mercado de carnes em temos quantitativos, 

porém, as novas demandas por carne de qualidade exigem também a 

preocupação com aspectos qualitativos da carne produzida (MOLINA, 2001). 

Entre as características produtivas do gado de corte, o ganho de peso 

é, sem dúvida, a mais estudada e a que mais diretamente se associa à 

produtividade de um rebanho (FERNANDES et al., 2004). 

O desempenho de animais expostos a uma mesma dieta pode variar de 

acordo com três fatores: a maior ou menor capacidade de alguns animais de 

transformar a dieta fornecida por meio da seleção do material ingerido; a 

capacidade de determinados animais em aproveitar melhor o alimento ingerido, 

ou o potencial genético para o ganho de peso dos animais, que pode atuar como 

limitante ao desempenho obtido (FERNANDES et al., 2004). 

Sob esta visão, JORGE (1997) cita que taurinos tem maior capacidade 

de consumo e eficiência de uso do alimento quando se utilizam alimentos de boa 
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qualidade porém se igualam aos zebuínos quando este alimento é de média 

qualidade. 

Um alto desempenho, obtido na fase de cria e recria pode-se traduzir 

numa boa produção de qualidade da carcaça. Produtos de qualidade em 

confinamento são obtidos a partir de animais sadios, fortes, com ossatura robusta, 

bom desenvolvimento muscular e gordura suficiente para dar sabor à carne e 

proporcionar boa cobertura na carcaça. 

Os dois principais atributos da qualidade da carne são, a qualidade 

visual, aspecto que atrai o consumidor, e a qualidade degustativa, os quais sofrem 

influência dos fatores ante mortem ou intrínsecos, como o genótipo do animal e as 

condições em que se desenvolveram, e dos fatores post mortem ou fatores 

extrínsecos, relacionados com os procedimentos técnicos adotados pelos 

matadouros-frigoríficos e demais segmentos até o consumidor final (FELÍCIO, 

1996). 

Um ponto de grande importância é a questão da maciez, sendo um 

atributo qualitativo da carne bovina. A maciez é dependente de uma série de 

fatores, a começar pela idade, raça, nível de estresse pré-abate e das práticas 

pós-abate. 

O processo enzimático que leva ao amaciamento da carne consiste na 

proteólise dos componentes estruturais das miofibrilas da carne, havendo três 

sistemas enzimáticos responsáveis por essa proteólise: sistema das catepsinas, o 

complexo multicatalítico de proteases (MCP) e o sistema enzimático das 

calpaínas (ALVES et al., 2005). 

O sistema enzimático das calpaínas é considerado o principal 

mecanismo relacionado com a proteólise que conduz ao amaciamento da carne. 

Esse sistema é formado de duas calpaínas (I e II) e ativadas pelo cálcio “livre”, 

não retido no retículo endoplasmático ou nas mitocôndrias, e inibidas por uma 

outra enzima denominada calpastatina (SUGUISSAWA et al., 2002; 

DRANSFIELD, 1993) 

Alguns pesquisadores sugerem que se selecione animais para baixa 

atividade de calpastatina, especialmente para aumentar a maciez da carne das 

raças Bos indicus e compostos, explicando que a alta atividade da calpastatina 



 12

está ligada diretamente com a produção de carne menos macia (HAMLIN et al., 

1995). 

Concordando com este dado, WHIPPLE et al. (1990), complementam 

que deve-se considerar que a maciez dos Bos indicus é devido à diferença de 

atividade das proteases dependentes de cálcio e de seu inibidor, a calpastatina, 

entre esses animais e os Bos taurus. 

As características da carne de 422 bovinos de cruzamentos taurinos 

(Bos taurus) (Hereford e Angus) com zebuínos (Brahman e Sahival) foram 

estudadas por CROUSE et al. (1989), sendo que os animais cruzados 

apresentavam diferentes graus de sangue taurino:zebuíno (0:100. 25:75, 50:50 e 

75:25). Foi observado que conforme aumentava o grau de sangue zebu nos 

animais havia aumento na força de cisalhamento (FC), tendências de decréscimo 

no peso de carcaça e grau de marmoreio. Os animais de raça taurina 

apresentavam FC de 4,40 kgf, aqueles compostos de 25% Brahman, 5,16 kgf, os 

de 50% Brahman, 5,80 kgf, e aqueles com 75% Brahman, 6,68 kgf. Animais de 

composição com 25% Sahival apresentaram FC de 5,64kgf, 50% Sahival, 6,64 kgf 

e 75% Sahival, 8,41 kgf. 

A gordura de acabamento influi no aspecto visual da carcaça, no 

rendimento da porção comestível e na qualidade da carne, sendo seu acúmulo 

influenciado pela raça (MOLETTA & RESTLE, 1996) e pelo sexo (ROBELIN, 

1986). A gordura é o tecido mais variável da carcaça, exercendo influência na 

qualidade da carne de acordo com sua distribuição (SANTOS, 1999), sendo um 

ótimo indicador de qualidade. Esta gordura pode indicar o tipo de manejo 

alimentar, mas sua principal função é a proteção contra o frio, evitando o cold 

shortening (encurtamento do sarcômero pelo frio), que provoca o encolhimento 

das fibras musculares, tornando rígidas as carnes mais superficiais. Outro fator 

importante é o valor comercial de alguns cortes, como a picanha e o contrafilé, 

que são valorizados pela gordura de acabamento. 

Fatores como raça, sexo, alimentação e idade também podem 

influenciar na qualidade da carcaça. Raças grandes contribuem para uma menor 

deposição de gordura, o que não ocorre para as raças médias. Animais Bos 

taurus apresentam menor ação da calpastatina, proteína ligada à maciez da 

carne, apresentando carnes mais macias que os Bos indicus (BARBOSA, 1999). 
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Machos castrados e novilhas depositam gordura com mais facilidade do 

que machos inteiros, sendo que animais inteiros possuem como vantagem, 

menos gordura, mais carne e maior eficiência alimentar, devido aos esteróides 

naturais. Animais mais velhos apresentam bom acabamento de carcaça, podendo 

ter uma coloração amarelo-escuro, mas perdem na maciez da carne devido ao 

maior acúmulo de colágeno na carcaça (LUCHIARI FILHO, 2000). 
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CAPÍTULO 2 – DESEMPENHO E CORRELAÇÕES ENTRE CRESCIMENTO E 
CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA DE BOVINOS CARACU TERMINADOS EM 
CONFINAMENTO 
 

RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho, correlacionar o 
crescimento e as características de carcaça e da carne como também 
correlacionar as medidas da área de olho de lombo, espessura de gordura 
subcutânea obtidas na carcaça e por ultra-som de bovinos Caracu provenientes 
de propriedades distintas terminados em confinamento. Foram avaliados 82 
animais bovinos machos, inteiros da raça Caracu, com peso médio inicial de 
381,2 kg e idade média de 24 meses. Os animais permaneceram 92 dias em 
confinamento recebendo alimentação composta de 25% de volumoso e 75% de 
concentrado. A linhagem Caracu Mocho Nacional, representada pelo Rebanho 
quatro, apresentou as maiores médias para peso final, peso de carcaça quente, 
rendimento de carcaça, peso da porção traseira e área de olho de lombo 
(P<0,05). Ocorreu alta correlação entre as medidas de área de olho de lombo e 
espessura de gordura subcutânea obtidas na carcaça e por ultra-sonografia. 

 
PALAVRAS-CHAVE: bovino de corte, carne, qualidade, ultra-sonografia



 21

PERFORMANCE AND CORRELATION BETWEEN GROWTH AND CARCASS 
CHARACTERISTICS OF CARACU BULLS FINISHED IN THE FEEDLOT 
 

SUMMARY 
 

The objective of this study was to evaluate the performance and 
correlate growth, carcass and meat characteristics, in addition to ribeye area and 
subcutaneous fat thickness measurements obtained in the carcass and by 
ultrasound in Caracu cattle from various farms, finished in feedlot. Eighty-two 
male, no castrated bovine animals of the Caracu breed were evaluated, with a 
mean initial weight of 381.2 kg and a mean age of 24 months. The animals were 
confined for 92 days and received a ration consisting of 25% roughage and 75% 
concentrate. The Mocho Nacional, represented by herd number four, presented 
the highest means for final weight, hot carcass weight, carcass yield, hind carcass 
weight and ribeye area (P<0.05). A high correlation was observed between ribeye 
area and subcutaneous fat thickness measurements obtained in the carcass and 
by ultrasound. 

 
KEYWORDS: beef cattle, meat, quality, ultrasound 

Key-words: 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A eficiência de crescimento de animais de corte é avaliada através da 

taxa de ganho de peso e composição química dos tecidos depositados. A 

eficiência de ganho de peso nas várias fases da curva de crescimento é um dos 

fatores mais importantes para a determinação de peso de abate (BULLOCK, 

1993). 

O crescimento do animal pode ser medido pelo aumento do peso vivo 

por unidade de tempo (LANNA, 1997), sendo esse crescimento representado por 

uma curva típica na forma sigmóide. A primeira fase do crescimento se 

caracteriza pelo ritmo acelerado de desenvolvimento até atingir o ponto de 

inflexão da curva no qual representa o ponto máximo da taxa de crescimento, a 

partir deste ponto começa uma diminuição no crescimento com um aumento 

crescente na taxa de deposição de gordura (LUCHIARI FILHO, 2000). 

As raças britânicas Angus, Hereford, Devon, destacam-se pela 

precocidade. As raças européias continentais Chianina, Simental, Charolês e 

outras, podem ser um pouco mais tardias, mas sua qualidade é a velocidade do 

ganho de peso. Algumas, ainda se caracterizam pela capacidade de se adaptar 

ao ambiente mais rústico. Portanto, todas as raças apresentam tais ou quais 

qualidades que podem ser aproveitadas a depender do tipo de gado existente 

para o cruzamento, quais suas deficiências que podem ser complementadas 

(ALMEIDA & AZEVEDO, 1996). 

O ganho de peso diário de um animal, geralmente expresso pelo ganho 

de peso médio diário (GMD) é o primeiro indicador que um produtor de gado de 

corte considera para identificar os animais de melhor desempenho (MOLINA, 

2001). 

Uma das questões relacionadas à obtenção de carcaças de alta 

qualidade é a determinação do peso ótimo de abate, considerando-se o 

desenvolvimento ponderal em função do tempo, assim como as alterações 

proporcionais na composição tecidual do organismo, segundo OLIVEIRA (2003). 

Este mesmo autor trabalhando com mestiços Canchin-Nelore e Nelore, verificou 

que o aumento do peso de abate proporcionou melhores rendimentos de carcaça 

para ambos os grupos. 
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As características quali-quantitativas da carcaça, em especial a 

espessura de gordura, variam em função de diversos fatores, incluindo o peso 

corporal, a raça, o sexo, a sanidade animal e o regime alimentar (SAINZ, 1996). O 

conhecimento dessas características para a indústria da carne é fundamental na 

busca da melhoria da qualidade potencial do produto final (SILVA, 2002). 

Deste modo, as estimativas das características de carcaça são de 

suma importância para complementar a avaliação do desempenho animal durante 

seu desenvolvimento (JORGE et al., 1999). Além das características de produção 

de carne, uma carcaça de qualidade deve apresentar quantidade de gordura 

suficiente para garantir sua preservação e características desejáveis para o 

consumo. A deposição de gordura, por definição, é inserida como variável 

importante no contexto de crescimento animal, pois é determinante da 

precocidade do mesmo (SUGUISSAWA, 2002). 

Sendo assim, a predição in vivo de características de carcaça em 

animais destinados ao abate surge como uma ferramenta importante para o 

sistema produtivo, visto que se pode programar o abate destes animais, 

objetivando otimizar a produção quali-quantitativa da carcaça, adequando-a as 

exigências do mercado consumidor (HOUGHTON & TURLINGTON, 1992). 

A área de olho de lombo (AOL) e a espessura de gordura subcutânea 

(EGS) do músculo Longissimus dorsi, medidas entre a 12a e 13a costelas, são 

associadas às medidas de comprimento e peso da carcaça quente ou fria. O 

regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal 

brasileiro estabelece pontuação para esses parâmetros, dando indicativos de 

qualidade, podendo-se prever o rendimento em carne aproveitável (RODRIGUES 

et al., 2001). 

A gordura, dentre todos, é o último a se depositar. Um aumento rápido 

na deposição de gordura se inicia quando o desenvolvimento muscular começa a 

diminuir. O grau de rendimento dos cortes cárneos desossados e aparados do 

excesso de gordura, é uma estimativa da quantidade de carne comercializável ou 

da porção comestível de uma carcaça. À medida que aumenta a cobertura de 

gordura, diminui a quantidade de porção comestível, existindo uma correlação 

negativa entre ambas (LUCHIARI FILHO, 2000). 
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As medições ultra-sonográficas são realizadas na área do músculo 

longissimus, pois as medições deste músculo feitas na carcaça são fortes 

indicadores do total de músculo e gordura na carcaça (HOUGHTON & 

TURLINGTON, 1992). 

A relação entre a espessura de gordura subcutânea, a área do músculo 

Longissimus dorsi e a composição da carcaça medida por ultra-som no animal 

vivo, tem sido similar às relações entre as mesmas medidas na carcaça 

(HEDRICK, 1983).  

ROUSE et al. (1992) também encontraram boas correlações entre as 

medidas feitas por ultra-som e as feitas posteriormente na carcaça. Entretanto, 

outros autores relatam correlações mais baixas entre essas medidas (RIBEIRO et 

al., 1999a, 1999b). Essas divergências de resultados podem ser, em parte, 

decorrentes do erro do técnico na coleta, interpretação das imagens, calibração 

do equipamento (BRETHOUR, 1992), nível de gordura e de músculo, sexo e 

idade do animal, a remoção da gordura juntamente com o couro (PERKINS, 

1992). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar e correlacionar o crescimento e as 

características de carcaça de bovinos Caracu terminados em confinamento. 

 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

2.1 Local e animais 
 

O experimento foi realizado na unidade de confinamento experimental 

de bovinos da Cia. Açucareira Vale do Rosário, em Morro Agudo, SP. As 

instalações constituíram de quatro baias com cocho e bebedouro a céu aberto 

com área de 438m2. 

Foram avaliados 82 animais bovinos machos, inteiros da raça Caracu, 

com peso médio inicial de 381,2 kg e idade média de 24 meses, provenientes de 

quatro fazendas e distribuídos por peso em quatro lotes. Os tratamentos foram 

denominados de Rebanho 1 com 15 animais, Rebanho 2 com 20 animais, 
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Rebanho 3 com 40 animais e Rebanho 4 com 7 animais. Os animais do Rebanho 

1, 2 e 3 eram animais selecionados para produção leiteira e do Rebanho 4, 

selecionados para produção de carne.  

 

 

                           
 
 
 
 
2.2 Manejo experimental 

 

O período experimental foi de 92 dias de confinamento, com 15 dias de 

adaptação. Os animais foram pesados a cada 28 dias com jejum hídrico e sólido 

de 18 horas. Os dados foram obtidos em intervalos de 28, 31 e 33 dias a partir do 

início do período experimental (após o período de adaptação). As medidas de 

ultra-som da área de olho de lombo (AOLU) e da espessura de gordura 

subcutânea (EGSU) entre a 12a e 13a costelas, além da espessura de gordura 

sobre o músculo Bíceps femoris (EGPU), foram obtidas no mesmo dia das 

pesagens. Foi utilizado o equipamento de ultra-som Pie Medical Scanner 200 Vet, 

acoplado a uma probe linear de 18 cm e guia acústica. 

 

 

Figura 1: Bovinos Caracu em 
confinamento 
Fonte: Leme, 2005 

Figura 2: Curral de 
alimentação. 
Fonte: Leme, 2005 
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2.2.1 Alimentação 

 

A alimentação foi fornecida uma vez ao dia, sendo as sobras retiradas, 

pesadas e determinada a matéria seca, diariamente, para a realização do ajuste 

no total de alimento a ser fornecido no dia seguinte, possibilitando o cálculo do 

consumo de matéria seca ingerida e eficiência alimentar do lote. A oferta do 

alimento foi determinada com base no consumo de matéria seca dos animais 

mais 15% para que houvesse uma sobra do alimento fornecido. A dieta foi 

composta por 75% de concentrado e 25% como fonte de volumoso (bagaço de 

cana), conforme Tabela 1. 

 
TABELA 1 – Composição percentual da dieta utilizada em bovinos Caracu terminados em 

confinamento, expresso na matéria seca  
INGREDIENTES % na matéria seca 
Bagaço de cana-de-açúcar hodrolisado 5,01 
Bagaço de cana-de-açúcar in natura 19,91 
Farelo de soja 5,91 
Levedura úmida 8,69 
Milho grão 30,01 
Casca de soja 25,08 
Melaço 2,52 
Uréia 0,62 
Sal mineral 2,24 
Rumensin 0,0027 
NUTRIENTES, %  
Nutrientes digestíveis totais 68,60 
Proteína bruta 13,90 
Proteína degradável no rúmen 8,19 
Cálcio 0,48 
Fósforo 0,40 

 

 

Figura 4: Equipamento de ultra-
som Pie Medical Scanner 200 Vet.  
Fonte: Leme, 2005 

Figura 3: Pesagem e obtenção de 
medidas pelo ultra-som 
Fonte: Leme, 2005 
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2.2.2 Abate e avaliação 

 

Após 92 dias de confinamento, quando a média da EGSU atingiu cerca 

de 3 mm, os animais foram abatidos no Frigorífico Marfrig, em Promissão, SP. O 

abate foi realizado de acordo com os procedimentos normais do frigorífico, 

durante o qual as carcaças foram identificadas individualmente e pesadas, 

obtendo-se assim, o peso de carcaça quente (PCQ). Após 24 horas de 

resfriamento em câmara fria (00C), as carcaças foram novamente pesadas (PCF) 

e em seguida divididas em traseiro (TRAS, kg), dianteiro com cinco costelas e 

ponta de agulha. Da mesma forma, os traseiros foram pesados individualmente 

para posterior cálculo da percentagem de traseiro (TRAS, %) em relação ao total 

da carcaça fria (MÜLLER, 1980). 

Para a determinação da maciez foi utilizado amostras do músculo 

Longissimus dorsi maturadas por sete dias. Durante a determinação da maciez 

também foram calculadas as perdas de água por exsudação e por cozimento, 

conforme procedimento resumido a seguir. 

Para cada partida foram assados as amostras de contrafilé 

(Longissimus dorsi), em forno elétrico a 1700C. A fonte de calor utilizada foi a 

resistência superior e inferior do forno, de forma que a amostra ficasse a uma 

distância de 20 cm iguais entre as duas partes. Para verificar a temperatura 

Figura 5: Arraçoamento 
Fonte: Leme, 2005 
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interna das amostras, foi utilizado um termômetro com sensor metálico de 

penetração inserido no interior do músculo, que, atingindo 400C eram virados para 

que ocorresse o cozimento uniforme. Com temperatura interna de 710C, as 

amostras foram retiradas, pesadas e em seguida resfriadas até a temperatura 

ambiente, posteriormente sendo refrigeradas a 70C por 24 h. Todas as amostras 

foram assadas em bandejas de aço inox, sobre uma grelha, e os pesos anotados 

antes e após o cozimento. Ao final, estas bandejas permitiam a avaliação das 

perdas de peso devido ao gotejamento e as perdas por evaporação. 

Para cada bife foram retirados de seis a oito cilindros de meia polegada 

de diâmetro, com um vazador acoplado a uma furadeira em um suporte de ferro 

adaptado para esta função. Os cilindros foram retirados sempre obedecendo o 

sentido das fibras e com o aparelho WB-Shear foram realizadas as medidas 

dessas amostras através da resistência de cisalhamento. Foi considerado como 

valor final da força de cisalhamento as médias dos valores obtidos das amostras 

cilíndricas de cada bife. 

 

 

2.2.3 Análises estatísticas 

 

Ao final do experimento os dados foram analisados procedimento GLM 

do programa computacional SAS (1996) e as médias comparadas pelo teste t 

(5%). Foram analisados quatro tratamentos (Rebanhos) com números diferentes 

de repetições. Os dados foram submetidos a análise de correlação de Pearson 

pelo procedimento CORR. Utilizou-se o seguinte modelo matemático: 

Yijk = µ + Rebi + Peso inicialj + eijk 

onde, 

Yijk: variáveis dependentes; 

µ: média geral; 

Rebi: efeito do rebanho (i = 1, 2, 3, 4); 

Peso inicialj: efeito da covariável Peso inicial; 

eijk: erro aleatório ~ N (0, σ2) 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os valores médios para as características de crescimento nos 

diferentes rebanhos encontram-se na Tabela 2. 

Houve diferença significativa (P<0,05) para todas as características, 

exceto para PF e TRAS,%. O GMD não foi diferente (P>0,05) entre os Rebanhos 

2 e 3, sendo o Rebanho 1 o que apresentou maior GMD (Gráfico 1).  

O GMD deste trabalho é semelhante com o de FERNANDES et al. 

(2004), ao avaliarem o desempenho de bovinos Nelore, ½ Holandês-Nelore e ½ 

Caracu-Nelore, mantidos em confinamento, com dieta de 50% de matéria seca à 

base de concentrado e silagem pré-seca de coast cross. Os autores verificaram 

que os animais ½Caracu-Nelore em recria (310 a 330 kg PV) apresentaram GMD 

de 0,653 kg diferente (P<0,05) dos ½Holandês-Nelore (1,136 kg) e dos Nelore 

(1,229 kg). Já os ½Caracu-Nelore da categoria de terminação (450 a 480 kg PV) 

apresentaram valores semelhantes de GMD (1,397 kg) que os demais animais 

(½Holandês-Nelore, 1,353 kg e Nelore, 1,148 kg), no entanto, não foram 

diferentes (P>0,05). 

 

Tabela 2. Média de crescimento e de características de carcaça de diferentes 
rebanhos de bovinos terminados em confinamento 

  Rebanho  
Variáveis n 1 2 3 4 P 
GMD, kg 82 1,45 A 1,27 B 1,30 B 1,39 AB 0,0101 
PF, kg 82 493,00 A 503,50 A 504,88 A 512,86 A 0,4042 
PCQ, kg 82 255,13 B 259,93 B 256,39 B 286,14 A <.0001 
RC, % 82 51,79 B 51,65 B 50,78 B 55,74 A <.0001 
Tras, kg 81 59,00 B 59,95 B 58,82 B 66,46 A <.0001 
Tras, % 81 47,61 A 47,49 A 46,98 A 47,79 A 0,2277 
Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não apresentam diferença significativa (P>0,05). 
GMD: ganho de peso médio diário; PF: peso final; PCQ: peso de carcaça quente; RC: rendimento 
de carcaça; TRAS: peso do quarto traseiro. 

 

Avaliando animais de grupos genéticos puros (Nelore, Nelore 

proveniente da Agropecuária CFM Ltda e Holandês) e animais de grupos 

genéticos cruzados com Nelore (½South Devon; ½Hereford; ½Aberdeen Angus; 

½Caracu; ½Red Angus; ½Limousin; ¼Simental; ½Charolês e ¼Limousin) 

terminados em confinamento, LEME et al. (2000), verificaram que os animais 
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NelorexCaracu, que iniciaram o experimento com peso vivo (PV) inicial de 358 kg, 

apresentaram ganho de peso médio diário de 1,21 kg com peso final de 483 kg. 
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Pelo Gráfico 2, pode ser verificado a evolução dos pesos dos rebanhos 

conforme cada pesagem. Nota-se que o Rebanho 1 apresentou desempenho 

diferenciado (P<0,05) dos demais rebanhos concordando com os valores de GMD 

(Tabela 1). 
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GRÁFICO 1 – Ganho de peso médio diário, kg, de bovinos 
Caracu terminados em confinamento 

GRÁFICO 2 – Peso médio por rebanho em diferentes períodos 
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Trabalhando com bovinos machos inteiros Charolês, Caracu e seus 

cruzamentos Charolês x Caracu e Caracu x Charolês, em confinamento por 76 a 

97 dias com silagem de milho ad libitum e concentrado com 17,8% de proteína 

bruta (PB) e 79% de nutrientes digestíveis totais (NDT), PEROTTO et al. (2000), 

verificaram que animais Caracu apresentaram, em média, 1,471 kg de GMD 

diferindo dos Caracu x Charolês (1,553 kg), Charolês x Caracu (1,743 kg) e 

Charolês (1,616 kg). É importante verificar a diferença entre os Charolês x Caracu 

e Caracu x Charolês, sendo que os mestiços com predominância de germoplasma 

Caracu ingeriram mais matéria seca que seus recíprocos. 

De acordo com FERNANDES et al. (2004), o desempenho de animais 

expostos a uma mesma dieta pode variar de acordo com quatro fatores: a maior 

ou menor capacidade de ingestão de alimentos, a capacidade de alguns animais 

de transformar a dieta fornecida por meio da seleção do material ingerido, a 

capacidade de determinados animais em aproveitar melhor o alimento ingerido, e 

o potencial genético para ganho de peso dos animais, que pode atuar como 

limitante ao desempenho obtido. 

Igualmente importantes para a determinação da eficiência de produção 

de carne bovina são as diferenças entre animais e entre raças para a taxa de 

conversão do alimento em peso vivo ou em componentes da carcaça (ARS-

USDA, 1974). JORGE (1997) salienta a importância de se explorarem as 

possíveis diferenças dentro e entre grupos genéticos, utilizando-se a seleção. 

O peso de carcaça e o rendimento são características de interesse 

comercial para os frigoríficos, pois são parâmetros que determinam o valor do 

produto e também dos custos operacionais. Atualmente o peso de carcaça quente 

mínimo desejada pelos frigoríficos é de 230 kg (COSTA et at., 2002). 

Estudando o desempenho de 41 machos inteiros (Nelore Seleção, 

Nelore Controle, Guzerá Seleção e Caracu) terminados em pastagens e abatidos 

aos 824 dias, RAZOOK et al. (2002), verificaram diferença do peso de carcaça 

(PC) devido ao genótipo dos animais avaliados. Os Nelore Seleção e Caracu 

apresentaram peso de carcaça de 309,7 e 297,7 kg, respectivamente, não sendo 

diferentes entre si (P>0,05) mas foram diferentes (P<0,05) dos Guzerá Seleção e 

Nelore Controle (267,2 e 249,8 kg, respectivamente). 



 32

FREITAS (2006) avaliando bovinos Nelore inteiros e castrados 

terminados em confinamento verificou média de PCQ dos Nelore inteiros de 

214,89 kg e dos castrados aos 18 meses de 203,56 kg. 

Neste experimento os bovinos Caracu apresentaram, em média, 

259,56 kg de peso de carcaça quente. Essa variação de PCQ entre os autores 

está ligada ao peso final de abate dos animais, visto que há alta correlação entre 

peso de abate e peso de carcaça quente. Como visto por PACHECO et al. (2005), 

que verificaram correlação entre PCQ e peso de abate de 0,93. Estes mesmos 

autores, trabalhando com 5/8 Charolês x 3/8 Nelore e 5/8 Nelore x 3/8 Charolês, 

verificaram PCQ de 246,00 kg e 232,50 kg, respectivamente para a categoria de 

animais jovens. 

SILVA et al. (2003), confinando animais Brangus e Nelore, com dietas 

variando de 20 a 80% de concentrado obteve médias de PCQ de 222,00 kg para 

os Brangus e 210,00 kg para os Nelore. 

A média do rendimento de carcaça dos bovinos Caracu terminados em 

confinamento foi 51,06% (Tabela 2), valor este inferior ao encontrado por 

PEROTTO et al. (2000), que foi 53,5% para bovinos Caracu (Ca); 54,4% para 

Charolês (Ch); 54,3% para 3Ca1Ch e 55,0% para 5Ch3Ca. Outros autores 

encontraram rendimento de carcaça de 52,4% para NelorexCaracu (LEME et al., 

2000). 

RAZOOK et al. (2002) verificaram que o rendimento de carcaça dos 

animais Caracu foram 55,4% não apresentando diferença significativa com os 

demais animais, sendo o Nelore Seleção, 56,3, Nelore Controle, 56,3 e Guzerá, 

54,0 (P>0,05). 

Quando expresso em valores absolutos, os animais do Rebanho 4 

apresentaram maiores valores de TRAS (kg) em relação aos demais. Isto devido 

ao maior PCQ dos animais do Rebanho 4, conforme observado pela Tabela 2. 

Deve-se levar em conta, também, que esses bovinos pertencem ao grupo de 

animais Mocho Nacional, no qual foram selecionados para tração e carne. 

GESUALDI JÚNIOR et al. (2006), avaliando características de carcaça 

de bovinos Nelore e Caracu, observaram que a média do peso do TRAS dos 

animais foram: Caracu, 65,49 kg; Nelore Seleção, 66,06 kg e os Nelore não-

selecionados, 58,10 kg, com diferença significativa (P<0,05). Já FREITAS (2006), 
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avaliando características de carcaça bovinos Nelore, verificou que a média do 

TRAS dos Nelore foi de 53,25 kg. 

Animais da categoria jovens 5/8 Charolês x 3/8 Nelore e 5/8 Nelore x 

3/08 Charolês, avaliados por PACHECO et al. (2005), não apresentaram diferença 

significativa (P>0,05) para o peso de TRAS, a média foi de 61,27 kg e 58,07 kg, 

respectivamente. 

As estimativas de correlação entre características de crescimento e de 

carcaça de bovinos Caracu terminados em confinamento está na Tabela 3. 

O GMD apresentou média correlação para valores de peso de carcaça 

quente (PCQ) e peso de traseiro (TRAS) em kg, e baixa correlação com AOL e 

EGS medidos na carcaça. 

 

Tabela 3. Coeficiente de correlação de Pearson de medidas de crescimento com 
parâmetros de características de carcaça 

Variáveis PCQ 
kg 

RC, 
% 

Tras, 
kg 

AOL, 
cm2 

EGS, 
mm 

FC, 
kgf 

PAC, 
% 

PAE, 
% 

GMD, kg 0,67 ns 0,63 0,43 0,26 ns ns ns 
PF, kg 0,90 ns 0,86 0,42 0,29 ns -0,23 ns 
GMD: ganho de peso médio diário; PF: peso final; PCQ: peso de carcaça quente; RC: rendimento 
de carcaça; Tras: peso da porção traseira; AOL: área de olho de lombo; EGS: espessura de 
gordura subcutânea; FC: força de cisalhamento; PAC: perda de água por cocção; PAE: perda de 
água por exsudação; ns: não significativo. 

 

Ao estimar a correlação do desempenho com características de 

carcaça de Brangus e Nelore em diferentes períodos de confinamento, SILVA et 

al. (2003) concluíram que o peso vivo foi a característica que apresentou maior 

correlação com o PCQ (P<0,01), variando de 0,87 a 0,98 no Brangus e de 0,78 a 

0,97 no Nelore. 

Comportamento semelhante ao do presente estudo foi observado por 

HANSEN et al. (1997), com correlação de 0,90 entre peso vivo final e PCQ, ao 

avaliar imediatamente antes do abate, enquanto WALDNER et al. (1992), 

relataram uma correlação de 0,91 entre peso vivo e PCQ. HANSEN et al. (1999) 

avaliando as mesmas características, mas com animais abatidos em diferentes 

idades (365, 382, 414 e 448 dias) apresentaram correlações mais baixas que 

variaram de 0,75 a 0,78. 

SILVA et al. (2003) verificaram correlações de peso final de abate de 

0,72 para GMD, 0,94 para PCQ; 0,30 para AOL e 0,34 para EGS. Valores 
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semelhantes se encontram na literatura que reportam altas correlações entre peso 

vivo e PCQ (HASSEN et al, 1999; SILVA, 2002). 

A correlação de peso final e peso de TRAS foi semelhante ao de 

SUGUISSAWA et al. (2006) que ao avaliar características de carcaça de bovinos 

jovens (Nelore, ½ Angus Nelore, ½ Simental Nelore e Canchim), encontraram 

correlação de 0,79 entre essas características. 

Observa-se na Tabela 4 os coeficientes de correlação das 

características de carcaça de bovinos Caracu terminados em confinamento. 

SILVA et al. (2003) apresentaram correlações de 0,11 para RC e PCQ; 

-0,29 para EGS e RC; 0,42 para AOL e RC, ao avaliarem novilhos Nelore. 

SUGUISSAWA et al. (2006), obtiveram correlações de 0,83 entre PCQ e TRAS, 

0,33 entre AOL e TRAS e 0,36 entre EGS e TRAS. 

 

Tabela 4. Coeficiente de correlação de Pearson de medidas de características de 
carcaça 

Variáveis RC PCQ PCQE PCFE Tras AOL EGS FC PAC PAE 
RC -          
PCQ 0,67 -         
PCQE 0,40 0,99 -        
PCFE 0,41 0,99 0,99 -       
Tras 0,44 0,97 0,98 0,97 -      
AOL 0,41 0,55 0,55 0,55 0,56 -     
EGS 0,31 0,40 0,40 0,39 0,39 ns -    
FC -0,28 -0,31 -0,31 -0,32 -0,31 -0,27 -0,23 -   
PAC ns ns ns -0,22 -0,23 ns ns 0,61 -  
PAE ns -0,22 ns -0,23 -0,22 ns 0,29 0,31 ns - 
RC: rendimento de carcaça; PCQ: peso de carcaça quente; PCQE: peso de carcaça quente 
esquerda; PCFE: peso de carcaça fria esquerda; Tras: peso do quarto traseiro; AOL: área de olho 
de lombo; EGS: espessura de gordura subcutânea; FC: força de cisalhamento: PAC: perda de 
água por cocção; PAE: perda de água por exsudação; ns: não significativo. 

 

PACHECO et al. (2005) avaliando novilhos cruzados Charolês e Nelore 

apresentaram correlações de Pearson entre RC e PCQ de 0,42; RC e PCF de 

0,36; RC e TRAS de 0,35, valores semelhantes a este experimento, exceto para a 

correlação entre RC e TRAS, que foi inferior. 

A Tabela 5 apresenta as médias da AOL, EGS, EGP e AOLU/100 kg 

PCQ nos diferentes rebanhos. 
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Tabela 5. Média de área de olho de lombo (AOL), espesssura de gordura 
subcutânea (EGS) e espessura de gordura da picanha (EGP) de 
bovinos de diferentes rebanhos 

 Rebanho  
Variáveis 1 2 3 4 P 
AOL, cm2 64,00 B 64,65 B 63,72 B 73,57 A 0,0024 
AOL, g/d 0,13 A 0,10 A 0,10 A 0,11 A 0,4286 
EGS, g/d 0,02 C 0,03 B 0,02 BC 0,04 A <.0001 
EGP, g/d 0,03 B 0,04 B 0,03 B 0,06 A 0,0046 
 em 100 kg PCQ  
AOL, cm2 25,22 B 24,93 C 24,87 C 26,01 A 0,0059 
AOLU 1, cm2 20,39 C 22,20 AB 21,36 BC 23,55 A <.0001 
AOLU 2, cm2 22,37 B 23,29 AB 22,41 B 24,89 A 0,0003 
AOLU 3, cm2 23,87 B 24,54 AB 23,61 B 26,38 A 0,0003 
AOLU 4, cm2 25,11 B 25,85 AB 25,09 B 27,27 A <.0001 
Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não apresentam diferença significativa (P>0,05). 
AOL: área de olho de lombo; EGS: espessura de gordura subcutânea; EGP: espessura de gordura 
da picanha; g/d: ganho diário; AOLU: área de olho de lombo obtido no ultrasom. 

 

A área de olho de lombo é uma medida que reflete a musculosidade da 

carcaça. Observa-se superioridade dos animais do Rebanho 4 (Gráfico 3), com 

diferença significativa (P<0,05), exceto para AOL g/d e AOL (Tabela 5). As médias 

de AOL foram transformadas para 100 kg de PCQ pois a AOL sofre evidente 

efeito do peso vivo do animal (LEME et al., 2000). 
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Desta forma, esse indicador de musculosidade foi maior no Rebanho 4. 

O Rebanho 4 constituía de animais selecionados para corte, linhagem Mocho 

GRÁFICO 3 – Medidas da área de olho de lombo obtidas por ultra-
sonografia, em diferentes medidas, por rebanho 
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Nacional, o que de fato explica os animais apresentarem maiores proporções de 

características de carcaça. 

PACHECO et al. (2005), avaliando características quantitativas de 

novilhos jovens (5/8 Charolêsx3/8 Nelore e 5/8 Nelorex3/8 Charolês), com peso 

vivo de 430 kg sob dieta de 40% de concentrado, verificaram que a média da área 

do músculo Longissimus dorsi (AOL) foi de 59,46 cm2 e 25,73 cm2 para AOL 

medido na carcaça e AOL em 100 kg de peso de carcaça fria. Valores, 

proporcionalmente, semelhantes a este experimento, onde a média de AOL foi de 

64,86 cm2 e 25,05 cm2  para AOL/100 kg peso de carcaça quente, pois o peso de 

abate dos animais foi em média de 503,05 kg. 

Analisando características quantitativas de carcaça de 162 bovinos 

inteiros (Caracu – Ca e Charolês – Ch), com peso vivo de abate de 362 a 489 kg, 

PEROTTO et al. (2000) verificou que os animais Ch foram superiores (P<0,01), 

aos Ca para a característica de AOL, 77 cm2 e 70 cm2 , respectivamente. Já para 

a EGS, os Ca foram melhores (2,2 mm) aos Ch (1,6 mm). 

Variações na deposição e distribuição de gordura podem ser 

especificamente relacionadas à utilidade para qual o animal foi desenvolvido 

(carne ou leite) ou aos diferentes ambientes no qual o animal foi originado 

(SPRINKLE et al., 1998). Isso explica o maior EGS g/d do Rebanho 4 (Gráfico 4), 

que são animais selecionados para características de corte. 
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GRÁFICO 4 – Ganho médio da espessura de gordura subcutânea, 
por rebanho 
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A espessura de gordura subcutânea do músculo Longissimus dorsi 

(EGS) tem correlação positiva com o total de gordura corporal e correlação 

negativa com a porcentagem de cortes desossados. 

Avaliando animais Brangus e Nelore em confinamento, SILVA et al. 

(2003) verificaram médias de EGS para animais Brangus de 4,4 e mm 3,8 mm 

para os Nelore, valores que estão acima dos encontrados neste experimento. Já 

PEROTTO et al. (2000) apresentaram valores médios de EGS para animais 

Caracu de 2,2 mm; 3Ca1Ch de 2,1 mm e para 5Ca3Ch, 2,3 mm. 

RAZOOK et al. (2002) avaliando animais selecionados (Nelore 

Seleção, Nelore Controle, Guzerá Seleção e Caracu) para peso aos 378 dias 

encontraram valores de EGS de 2,9 mm; 4,2 mm; 2,3 mm e 2,0 mm, 

respectivamente. 

No presente estudo, verifica-se que a média da EGS foi de 3 mm, 

indicando grau de acabamento satisfatório, pois a resistência dos frigoríficos em 

abater animais inteiros reside no fato desses animais apresentarem escassa 

cobertura de gordura na carcaça, o que causaria durante o resfriamento da 

carcaça o escurecimento e maior perda de líquidos (RESTLE & VAZ, 1997). 

Uma alternativa para se medir a espessura de gordura na carcaça é 

sobre o músculo Bíceps femuris, que também é negativamente relacionada à 

porcentagem da porção comestível (GREINER et al., 2003).  

Médias do músculo Bíceps femuris de 4,1 mm para animais Brangus e 

3,7 mm para os Nelore, foram reportados por SILVA et al. (2003), valores 

menores aos encontrados nos bovinos Caracu, do presente estudo, que foi de 

4,26 mm. 

Estudando o efeito de níveis de concentrado na dieta (20, 40, 60 e 

80%) e de tempo de confinamento (1, 26, 53, 84, 109 e 142 dias), com tourinhos 

Nelore, SILVA et al. (2006), verificaram que a espessura de gordura do Bíceps 

femuris (EGP) obtido por ultra-sonografia (EGPU) foi influenciada 

quadraticamente pelo nível de concentrado e linearmente pelo tempo de 

confinamento. A média da EGPU foi de 3,13 mm aos 84 dias de confinamento sob 

dieta de 80% de concentrado, sendo que o do presente experimento, que aos 92 

dias de confinamento, a média da EGPU foi de 4,26 mm sob dieta com 70% de 

concentrado. Aos 142 dias de confinamento com 80% de concentrado na dieta, os 
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tourinhos Nelore apresentaram 4,30 mm de EGPU, portanto, nota-se que o nível 

de concentrado aumenta o acentuadamente a EGP até um certo ponto, sendo 

que após 60% de concentrado, a EGP apresentou efeito quadrático. 

A Tabela 6 apresenta as correlações entre medidas de AOL e EGS 

obtidos na carcaça e por ultra-sonografia (AOLU) em períodos distintos. 

Uma correlação moderada entre AOL medido por ultra-som e AOL real 

também foi observada por SMITH et al. (1992) e HERRING et al. (1994), 

trabalhando com bovinos. Esses autores comentam sobre a dificuldades na 

interpretação das imagens ultra-sonográficas, com os técnicos muitas vezes 

sendo conservadores nestas interpretações, ou seja, subestimando a AOL real. 

Contudo, a AOL medida por ultra-som se apresentou altamente (0,80; 0,80 e 0,83, 

respectivamente) correlacionada com algumas características de carcaça (PCQ, 

Peso da meia carcaça e comprimento de carcaça) e moderadamente (0,55) 

correlacionada com o RC. 

ROUSE et al. (1992) avaliando 292 animais, abatidos em diferentes 

épocas, encontrou correlações entre medidas na carcaça e de ultra-som de 0,91 e 

0,86 para AOL e EGS, respectivamente. Já SILVA et al. (2001) obtiveram 

coeficientes de correlações de 0,74 e 0,87 entre AOL e EGS medidos na carcaça 

e por ultra-som. 

 

Tabela 6. Correlações simples da área de olho de lombo (AOL) e espessura de 
cordura subcutânea (EGS) obtidos na carcaça e por ultrasonografia 
(AOLU, EGSU) 

 AOLU 1 AOLU 2 AOLU 3 AOLU 4 
AOL 0,75 0,82 0,88 0,93 
 EGSU 1 EGSU 2 EGSU 3 EGSU 4 
EGS 0,38 0,62 0,58 0,80 

 

Avaliando a correlação de EGS de tourinhos Brangus e Nelore, em 

diferentes períodos de confinamento, SILVA et al. (2004) verificaram que a EGS 

foi a característica que apresentou maior coeficiente de correlação com a medida 

na carcaça, sendo que a correlação foi bastante baixa em relação à primeira 

medida, aumentando progressivamente à medida que torna-se mais próxima ao 

abate. Comportamento semelhante ocorreu nesse estudo, onde a correlação da 

EGS da primeira medida foi de 0,38 e da última medida foi de 0,80. 
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Valores altos de correlação (P<0,01) entre AOL e EGS medidos na 

carcaça e por ultra-som, foram apresentados por SILVA et al. (2003), sendo 0,74 

para AOL e AOLU e 0,87 para EGS e EGSU. Correlações semelhantes foram 

obtidos por WALDNER et al. (1992), com 0,73 e 0,86 para AOL e EGS 

respectivamente. 

Correlações entre medidas de EGS na carcaça e por ultra-som foram 

obtidas por DELEHANT et al. (1997), de 0,33; 0,32; 0,49; 0,59; 0,63 e 0,59, 

quando as medidas foram realizadas no início do período experimental e 

posteriormente aos 28, 56, 84, 111 e 139 dias, respectivamente. 

As medidas de ultra-som realizadas no início do período experimental 

são pouco acuradas para estimas a EGS no momento do abate, possivelmente 

devido ao grande número de animais sem gordura subcutânea nesse período, 

sendo as correlações entre as medidas obtidas por ultra-sonografia, em diferentes 

períodos, com a medida na carcaça apresentaram maiores valores à medida que 

foram realizadas mais próximas ao abate (SILVA et al., 2004).  

Vários trabalhos mostram boas correlações entre as medidas 

realizadas por ultra-som e as respectivas medidas na carcaça (SILVA et al., 

2001). Entretanto, as correlações entre as medidas de ultra-som e na carcaça 

podem ser influenciadas por limitações tecnológicas, experiência do técnico, nível 

de gordura e músculo, sexo e idade do animal e a remoção da gordura junto com 

o couro (PERKINS, 1992). As médias de AOL e EGS medidos na carcaça foram 

64,86 cm2 e 2,58 mm, respectivamente. As médias dos valores de AOL, EGS e 

EGP obtidas por ultra-sonografia (Tabela 6) aumentaram conforme foi 

aproximando o abate, sendo as medidas de EGS da última coleta, por ultra-som, 

foram menores que as obtidas na carcaça. Já para AOL obtida por ultra-som na 

última pesagem foi maior que a encontrada na carcaça  

SILVA et al. (2006) observaram aumentos de forma quadrática 

(P<0,01) da AOL medidos por ultra-sonografia (AOLU) em tourinhos Nelore, de 

peso vivo médio de 312,5 kg, com diferentes níveis de energia. Aos 82 dias de 

confinamento, a média da AOLU foi de 54,0 cm2 sob dieta de 20% de 

concentrado; 60,2 cm2 e 40% de concentrado; 56,7 cm2 com 60% e 55,8 cm2 com 

80% de concentrado. Aos 92 dias de confinamento, os animais Caracu deste 

trabalho apresentaram 65,97 cm2 de AOLU sob dieta de 70% de concentrado, 
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entretanto, esses animais apresentaram, no momento de abate, o peso médio de 

503,6 kg. Esse dado pode indicar que os tourinhos Nelore foram abatidos antes 

que o músculo L.dorsi atingisse seu limite de crescimento, o que poderia se obtido 

com pesos vivos superiores à 500 kg. 

A Tabela 7 apresenta as médias de maciez e perda de água por 

cozimento e exudação da carne de bovinos Caracu terminados em confinamento. 

 

Tabela 7. Médias de força de cisalhamento (FC), perda de água por cocção 
(PAC) e perda de água por exsudação (PAE) 

 Rebanho  
Características 1 2 3 4 P 
FC 3,14 B 2,88 B 3,59 A 2,71 B 0,0187 
PAC 16,36 A 14,80 A 15,89 A 12,96 A 0,3287 
PAE 1,25 B 1,28 B 1,49 A 0,99 C 0,0333 

 

Houve diferença significativa (P<0,05) para as características FC e PAE 

entre os rebanhos. O Rebanho 4 apresentou valor de FC menor que o dos demais 

rebanhos, tendo portanto, carne mais macia. Esse resultado está de acordo com 

os resultados de PAC e PAE, que também foram menores que os dos demais 

rebanhos, pois quanto menor a perda de água durante a cocção mais macia é a 

carne (BRONDANI, 2002). 

Características de carcaça de bovinos jovens (Aberdeen Angus e 

Hereford) em confinamento foi verificada por BRONDANI (2002) que apresentou 

resultados de perda de água da carne. A carne dos animais Hereford perdeu 

menos líquido durante os processos de descongelamento e cocção, apresentando 

carne mais macia. Os animais que receberam maior quantidade de energia na 

dieta apresentaram maior participação de músculo na carcaça e a carne perdeu 

menos líquido durante o descongelamento (carne mais macia). 

Na avaliação de maciez da carne de bovinos Nelore, Guzerá e Caracu, 

RAZOOK et al. (2002), apesar das amostras do Longissimus dorsi terem sido 

seccionadas entre a 9a e 11a, diferente deste experimento, apresentaram valores 

de maciez para bovinos Caracu de 4,5 kgf/cm3, sendo superior em relação à dos 

animais zebuínos (P<0,05), de acordo com sua força de cisalhamento (Guzerá, 

6,6 kgf/cm3; Nelore Controle, 5,9 kgf/cm3 e Nelore Seleção, 5,7 kgf/cm3). 
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Avaliando animais de grupos genéticos puros (Nelore, Nelore 

proveniente da Agropecuária CFM Ltda e Holandês) e animais de grupos 

genéticos cruzados com Nelore (½South Devon; ½Hereford; ½Aberdeen Angus; 

½Caracu; ½Red Angus; ½Limousin; ¼Simental; ½Charolês e ¼Limousin) 

terminados em confinamento, LEME et al. (2000), verificaram que os animais 

NelorexCaracu, que iniciaram o experimento com peso vivo inicial de 358 kg, 

apresentaram maciez: 2,62 e p/ 67 dias de confinamento; 3,82 p/ 117 dias de 

confinamento e 3,41 p/ 151 dias de confinamento, avaliados no WB-Shear. 
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4 CONCLUSÕES 
 

Animais do Rebanho 4, linhagem Caracu Mocho Nacional, que foi 

selecionado com maior intensidade para produção de carne em relação aos 

outros rebanhos com maior seleção para produção de leite, apresentaram 

maiores médias de desempenho (peso final, peso de carcaça quente, rendimento 

de carcaça, quarto traseiro, área de olho de lombo, espessura de gordura 

subcutânea e espessura de gordura da picanha). 

As medidas de área de olho de lombo e espessura de gordura 

subcutânea diretamente na carcaça e as medidas obtidas por ultra-sonografia 

foram altamente correlacionadas, o que permite a utilização dessa ferramenta. 
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CAPÍTULO 3 - CARACTERIZAÇÃO DO DNA MITOCONDRIAL DE BOVINOS 
CARACU UTILIZANDO MARCADOR MOLECULAR 

 

 
RESUMO 

 
O presente trabalho foi realizado com o objetivo de caracterizar, 

através de análises de DNA, bovinos Caracu provenientes de propriedades 
distintas terminados em confinamento e avaliar o crescimento e as características 
de carcaça. Foram avaliados 82 animais bovinos machos, inteiros da raça Caracu, 
com peso médio inicial de 381,2 kg e idade média de 24 meses. Os animais 
permaneceram 92 dias em confinamento recebendo alimentação composta de 
25% de volumoso e 75% de concentrado. Todos os bovinos Caracu analisados 
apresentaram mtDNA de B.taurus. A análise do stDNA apresentou dois padrões 
distintos (AB e B), sendo que 71 animais apresentaram o alelo B e 9 animais, o 
alelo AB. Para todas as características avaliadas, de crescimento e de carcaça, 
entre os animais de alelo AB e B, não houve diferença significativa (P>0,05). 

 
PALAVRAS-CHAVE: bovino de corte, DNA, caracterização citoplasmática. 
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MITOCHONDRIAL DNA CHARACTERIZATION OF CARACU BULLS USING 
MOLECULAR MARKER 

 
SUMMARY 

 
This experiment was carred out order to characterize Caracu bulls from 

different herds finished in the feedlot regime, via DNA analyses and the 
performance and carcass charateristics. Eighty-two male, uncastrated bulls 
animals of the Caracu breed were evaluated, with a mean initial weight of 381.2 kg 
and a mean age of 24 months. The animals remained in confinement for 92 days 
and received a ration consisting of 25% roughage and 75% concentrate. All 
Caracu bulls analyzed showed B.taurus mtDNA. The stDNA analysis showed two 
distinct patterns (AB and B): 71 animals had the B allele and 9 had the AB allele. 
The AB and B animals did not showed significant difference for any of the traits 
evaluated (P>0.05). 

 
KEYWORDS: beef cattle, DNA, cytoplasmic characterization. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os marcadores moleculares constituem ferramenta importante para 

caracterização genética dos animais, para a identificação de animais portadores 

de doenças genéticas, para a determinação de parentesco e associação com 

características de interesse econômico (UNANIAN et al., 2000; BOICHARD et al., 

2003). 

Até meados dos anos 60, os marcadores utilizados em estudos de 

genética e melhoramento eram controlados por genes associados a caracteres 

morfológicos, em geral, fenótipos de fácil identificação visual. Entretanto, estes 

são limitados principalmente pelo pequeno número de marcadores morfológicos 

distintos, ou seja, de baixo nível de polimorfismos (FERREIRA & 

GRATTAPLAGIA, 1998). 

Estudos evolutivos, principalmente relacionados ao esclarecimento da 

origem de bovinos domésticos têm se apoiado na análise do DNA mitocondrial 

(LOFTUS et al., 1994; BRADLEY et al., 1996; MEIRELLES et al., 1999). 

As mitocôndrias presentes no espermatozóide são degradadas após a 

penetração no oócito ou durante as primeiras clivagens embrionárias (HIRAOKA 

& HIRAO, 1998), confirmando a teoria de que o mtDNA materno predomina nos 

mamíferos (SHITARA et al.; 1998). 

Há diversos mecanismos biológicos que explicam os efeitos materno, 

sendo que um destes mecanismos é a contribuição do DNA extranuclear, que 

consiste em herança citoplasmática, pois os elementos citoplasmáticos, 

principalmente a mitocôndria que contém o DNA (mtDNA), são herdadas somente 

da mãe através do citoplasma do óvulo. A mitocôndria é transmitida intacta de 

geração a geração, desconsiderando-se as mutações que podem ocorrer no 

mtDNA. Dessa forma, a herança citoplasmática pode ser obtida traçando-se o 

pedigree dos animais, pela linha materna, até as fêmeas fundadoras do rebanho 

(PELICIONI & QUEIROZ, 2001). 

A utilização de marcadores satélites como o 1711b pode auxiliar na 

estimativa da freqüência relativa de seqüências Bos taurus em um animal Bos 

indicus isoladamente (RIPAMONTE, 2002). Analisando os DNA satélite III e 

1711b de animais taurino, zebuínos e seu híbridos, NIJMAN et al. (1999) 
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verificaram que as espécies intimamente aparentadas podem possuir seqüências 

variáveis destes satélites, o que pode ser utilizado como marcador para estudar a 

introgressão de genes de zebuínos em animais Bos taurus (NIJMAN et al., 1999). 

Sabe-se que algumas raças nativas brasileiras, embora recebam 

denominações diferentes e habitem regiões distintas, apresentam fenótipos 

semelhantes que levantam dúvidas em relação às suas identidades como um 

grupo racial ou um tipo nativo distinto. Estas populações podem ser ou não 

geneticamente similares. Mesmo que estas pertençam ainda à mesma raça, 

devido ao isolamento geográfico e sua adaptação aos nichos ecológicos 

diferentes, elas poderão ter acumulado diferentes alelos devido à deriva genética. 

A caracterização genética é, portanto, uma valiosa ferramenta, pois irá permitir a 

identificação destes grupamentos genéticos únicos que por muito tempo ficaram 

isolados em seu meio ambiente (EGITO et al., 2002). 

Na espécie bovina, os estudos nesta área estão mais adiantados, 

tendo sido reportados alguns trabalhos envolvendo as raças nativas. Na raça 

Curraleira, BRITO (1995) detectou a presença, mediante estudos citogenéticos, 

do cromossomo Y acrocêntrico, típico de raças Afro-asiáticas, em cerca de 68% 

dos animais estudados, o que indica, segundo o autor, que houve, em algum 

momento da formação desta raça, a introdução de animais de origem zebuína. 

Esse dimorfismo já havia sido observado por TAMBASCO et al. (1985) em quatro 

raças bovinas nativas (Caracu, Mocho Nacional, Curraleiro e Crioulo Lageano), 

indicando a possível participação das duas sub-espécies bovinas na formação 

das raças adaptadas. 

Os estudos de polimorfismos no genoma de espécies domésticas têm 

sido feitos na área da biologia molecular caracterizando marcadores genéticos 

associados às características produtivas, que podem ser utilizadas para identificar 

raças, linhagens ou até mesmo indivíduos geneticamente superiores, pela análise 

na seqüência do DNA (MARANHÃO 2000). 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar geneticamente, através de 

análises de mtDNA e stDNA, 82 bovinos da raça Caracu provenientes de 

diferentes rebanhos, terminados em confinamento e avaliar as características de 

crescimento e de carcaça. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

2.1 Local e animais 
 

O experimento foi realizado na unidade de confinamento experimental 

de bovinos da Cia. Açucareira Vale do Rosário, em Morro Agudo, SP. As 

instalações constituíram de quatro baias com cocho e bebedouro a céu aberto 

com área de 438m2. 

Foram avaliados 82 animais bovinos machos, inteiros da raça Caracu, 

com peso médio inicial de 381,2 kg e idade média de 24 meses, provenientes de 

quatro rebanhos e distribuídos por peso em quatro lotes. 

 

 

2.2 Manejo experimental 
 

O período experimental foi de 92 dias de confinamento. Os animais 

foram pesados a cada 28 dias com jejum hídrico e sólido de 18 horas. Os dados 

foram obtidos em intervalos de 28, 31 e 33 dias a partir do início do período 

experimental (após 15 dias de adaptação). As medidas de ultra-som da área de 

olho de lombo (AOLU) e da espessura de gordura subcutânea (EGSU) entre a 12a 

e 13a costelas, além da espessura de gordura sobre o músculo Bíceps femoris 

(EGPU), foram obtidas no mesmo dia das pesagens. Foi utilizado o equipamento 

de ultra-som Pie Medical Scanner 200 Vet, acoplado a uma probe linear de 18 cm 

e guia acústica. 

 

2.2.1 Alimentação 

 

A alimentação foi fornecida uma vez ao dia, sendo as sobras retiradas, 

pesadas e determinada a matéria seca, diariamente, para a realização do ajuste 

no total de alimento a ser fornecido no dia seguinte, possibilitando o cálculo do 

consumo de matéria seca ingerida e eficiência alimentar do lote. A oferta do 

alimento foi determinada com base no consumo de matéria seca dos animais 
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mais 15% para que houvesse uma sobra do alimento fornecido. A dieta foi 

composta por 75% de concentrado e 25% como fonte de volumoso (bagaço de 

cana). 

 

2.2.2 Abate e avaliação 

 

Após 92 dias de confinamento, quando a média da EGSU atingiu cerca 

de 3 mm, os animais foram abatidos no Frigorífico Marfrig, em Promissão, SP. 

Foram coletados 5 ml de sangue periférico em tubos a vácuo contendo 54 µl de 

EDTA, mantidos sob refrigeração até serem processados. 

O abate foi realizado de acordo com os procedimentos do frigorífico, 

durante o qual as carcaças foram identificadas individualmente e pesadas, 

obtendo-se assim, o peso de carcaça quente (PCQ). Após 24 horas de 

resfriamento em câmara fria (00C), as carcaças foram novamente pesadas (PCF) 

e em seguida divididas em traseiro (TRAS, kg), dianteiro com cinco costelas e 

ponta de agulha. Da mesma forma, os traseiros foram pesados individualmente 

para posterior cálculo da percentagem de traseiro (TRAS, %) em relação ao total 

da carcaça fria. 

Após a pesagem, os traseiros foram seccionados entre a 12a a 13a 

costelas, de onde foi retirada uma amostra do músculo Longissimus dorsi com 

cerca de 2,5 cm de espessura para determinação da maciez através da força de 

cisalhamento, medida através do aparelho Warner Bratzler Shear Force. 

Durante a determinação da maciez também foram calculadas as perdas 

de água por exudação e por cozimento. 

 

 

2.3 Extração de DNA 
 

Foram coletados 5 ml de sangue periférico em tubos a vácuo contendo 

54 µl de EDTA e mantidos sob refrigeração até serem processados. Para a 

extração do DNA foi utilizado 1 ml de sangue como descrito por SAMBROOK & 

RUSSEL (2001). As hemácias foram lisadas com uma solução de Lise de 

Hemácias (12mMTris-HCl pH 8.2; 0,32M Sacarose; 5 mM EDTA e 1% de Triton 
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100X) e os glóbulos brancos peletizados foram digeridos com proteinase K por 

três horas. As proteínas foram então precipitadas com solução de NaCl 5M e o 

sobrenadante transferido para outro tubo. O DNA total foi precipitado com adição 

de três volumes de etanol absoluto, desidratado e rediluído em 50µl de H2O 

ultrafiltrada. 

 

 

2.4 DNA mitocondrial (mtDNA) 
 

A amplificação do mtdNA foi realizada utilizando-se os primers 

BonmtF1 5’-cccaacgaggaaaatatacc-3’ e BosmtR1 5’-aaccgcaaacaacctcttcc-3’, 

sintetizados para amplificar uma região do gene ND5 do genoma mitocondrial dos 

nucleotídeos 11.770 ao 12.525 de acordo com ANDERSON et al (1982). Para a 

reação de PCR utilizaram-se 100 ng de DNA para uma reação de 25µl, em 

condições de tampão determinadas pelo fabricante, 0,5µl de dNTP, 0,2 µl sw Taq 

DNA polimerase e 0,2 µM de cada oligonucleotídeo iniciador (primer) em 35 ciclos 

de 30 segundos à 940C, 45 segundos à 580C e 45 segundos à 720C. O mtDNA 

amplificado foi então digerido com a enzima de restrição Hind III (0,5 µl), corado 

com 10 µl de brometo de etídeo e submetido a eletroforese em gel de agarose 

1,5% em TBE 1X. 

O mtDNA foi analisado e, de acordo com a presença ou ausência do 

sítio de restrição da enzima Hind III, os indivíduos foram classificados como 

portadores de mtDNA de B.taurus ou portadores de mtDNA B.indicus. 

 

 

2.5 PCR RFLP do satélite 1711b 

 

Foi amplificada parte da região satélite do DNA mitocondrial 

denominada 1711b, localizada na região centromérica. 

As condições da PCR estão descritas no Tabela 1 e a seqüência do 

fragmento de 875 pb amplificado pelos primers 1711b F2 5’-ccc act acc tct ctc tga 

aaa-3’ e 1711b R1 5’-tga tcc agg gta ttc gaa gga-3’ está demonstrada na Figura 1. 

O resultado da amplificação foi digerido à 370C por três horas com as enzimas de 
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restrição Sau 3ª (Mbo I) e Msp I (ou Hpa II), que cliva parte dos satélites de 

origem B.indicus. 

Após a digestão dos produtos de amplificação, os fragmentos do DNA 

satélite foram corados com Brometo de etídeo (0,5µg/ml) e separados em gel de 

agarose 2%. O DNA foi visualizado após excitação com laser utilizando o scaner 

laser Fuji FLA 3000G. 

 
TABELA 1 Programa utilizado na amplificação do Satélite 1711b 

Etapa Temperatura Tempo N0 de ciclos 

Pré-desnaturação 940C 4 minutos 1 

Desnaturação 940C 15 segundos  

Anelamento 620C 45 segundos 35 

Extensão 720C 45 segundos  

Extensão final 720C 10 minutos 1 

Resfriamento 40C Indeterminado 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Análises dos resultados 

 

Como o marcador molecular utilizado é codominante, as freqüências 

genotípicas foram calculadas por contagem simples dos alelos após eletroforese.

5’-ccc act acc tct ctc tga aaa aag agt ta.....(480pb)......tgt taa cag gcc 
 
 
tcc ggg cca gaa gat g...................(290pb)...........ttt cct gat ctt cgc 
 (Msp I)                                                                         (Sau3A I) 
 
 
cta cgc cgt ctc tcc ttc gaaa tac cct gga tca-3’ 
                                                        (Sau3A I) 

FIGURA 1 – Fragmento de 875 pb amplificado do DNA satélite 1711b de 
Bos taurus (oligonucleotídeos iniciadores em negrito e itálico e o sítio de 
restrição sublinhado) 
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2.7 Análises estatísticas 
 
Ao final do experimento os dados foram analisados pelo procedimento 

GLM do programa computacional SAS (1996) e as médias comparadas pelo teste 

t (5%). Foram analisados quatro tratamentos (Rebanhos) com números diferentes 

de repetições. Utilizou-se o seguinte modelo matemático: 

Yij = µ + DNAi + eij, onde 

Yij: variáveis dependentes; 

µ: média geral; 

DNAi = efeito do DNA (i = B, AB) 

eij: erro aleatório 

 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A análise do stDNA apresentou dois padrões distintos (AB e B), 

exemplificados na FIGURA 2. A presença do padrão de restrição B (FIGURA 3), 

comum em todos os animais Bos taurus, foi maior (71 animais) entre os 82 

animais estudados. Até o presente momento, não foram encontrados trabalhos 

nesta mesma linha para animais da raça Caracu ou seus mestiços. RIPAMONTE 

(2002) sugere que se faça um estudo para estimar a contribuição do zebu, 

demonstrada pelo cromossomo Y, em animais da raça Caracu e Mocho Nacional. 

Estimando a participação do genoma Bos taurus em rebanho de 

animais Nelore, RIPAMONTE (2002) verificou que o padrão B de digestão foi 

específico para animais de raças européias. A freqüência do padrão de restrição 

B, comum em todos os animais Bos taurus avaliados, foi maior nos animais 

portadores de mtDNA taurus. No presente trabalho, nove animais apresentaram o 

padrão de restrição AB. Esses resultados refletem a realidade da origem do 

rebanho, que em algum momento houve a introdução da linha Bos indicus num 

rebanho de bovinos europeus adaptados. 

Estudando a proporção de DNA de origem taurina em animais Nelore 

com relação a características ligadas à precocidade sexual e acabamento, 

FIGUEIREDO (2005), verificou que 448 animais eram portadores de mtDNA de 



 57

origem Bos taurus e nove animais como portadores de mtDNA Bos indicus 

(P<0,01). Para as análises de stDNA dos 264 animais analisados, 36 

apresentaram o padrão de restrição A, 48 apresentaram o padrão de restrição B e 

180 apresentaram o padrão de restrição AB. 

 

 

 

Verifica-se na Tabela 2 as médias de ganho de peso médio diário 

(GMD) e de carcaça dos bovinos Caracu terminados em confinamento. Todas as 

características não apresentaram diferença significativa (P>0,05). Entretanto, 

animais de alelo AB apresentaram as maiores médias que os animais B, exceto 

para porcentagem de traseiro (TRAS, %). 

O alelo A encontrado nas análises de DNA dos bovinos Caracu é 

específico para animais de origem Bos indicus, sendo o B inespecífico, mas 

encontrados, com baixa freqüência, em animais Bos indicus. Sendo assim, a 

população do genótipo B tem freqüência menor de Bos indicus que AB. Portanto, 

os animais que apresentam alelo AB, apresentam alguma contribuição de Bos 

indicus, embora o método utilizado neste experimento não nos permitiu estimá-lo. 

 
 

B A AB 

φX 

35
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40

754

B 

Figura 2 – Exemplo de 
padrão da banda de 
stDNA 

Figura 3 – Foto de gel 
das amostras 
analisadas 
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Tabela 2. Médias de desempenho de bovinos em relação aos alelos analisados 
por marcador molecular. 

Variáveis B* AB* P 
GMD, kg 1,32 A 1,37 A 0,0505 
PF, kg 502,11 A 509,09 A 0,0715 
PCQ, kg 258,76 B 264,77 A 0,0035 
RC, % 51,55 A 51,94 A 0,0717 
TRAS, kg 59,62 A 60,86 A 0,2157 
FC, kgf 3,34 A 2,76 A 0,2351 
PAC, % 15,74 A 13,62 A 0,1632 
PAE, % 1,39 A 1,07 A 0,2347 
Médias seguidas de letras iguais na linha não diferem (P>0,05) 
GMD: ganho médio diário; PF: peso final; PCQ: peso de carcaça quente; RC: rendimento de 
carcaça; TRAS: peso do quarto traseiro; FC: força de cisalhamento; PAC: perda de água por 
cocção; PAE: perda de água por exsudação. 

 
GESUALDI JÚNIOR et al. (2006a), avaliando animais taurinos (Caracu) 

e zebuínos (Nelore Seleção) recebendo dieta ad libitum e restrita, verificaram 

ganho de peso médio diário (GMD) para os zebuínos de 0,885 kg e para os 

taurinos de 0,793 (P<0,05). O peso vivo dos zebuínos foi menor (493 kg) que o 

dos taurinos (526 kg), com diferença significativa (P<0,05). 

Na Tabela 3 encontram-se os valores médios de área de olho de lombo 

medido na carcaça (AOL), por ultra-sonografia (AOLU) e em 100 kg de peso de 

carcaça quente (AOL/100 kg PCQ) em diferentes períodos, espessura de gordura 

subcutânea medido na carcaça (EGS) e por ultra-sonografia (EGSU) e espessura 

de gordura do Bíceps femuris obtido por ultra-sonografia (EGPU). Não ocorreu 

diferença significativa para nenhuma das características avaliadas (P>0,05). 

Animais taurinos continentais (Caracu e Charolês) apresentaram 

rendimento de carcaça quente de 53,5% e 54,4%, respectivamente, valores 

inferiores aos dos animais cruzados (5Ca3Ch e 5Ch3Ca), que foram 54,7% e 

55,0% (PEROTTO et al., 2000). Já os zebuínos avaliados por GESUALDI 

JÚNIOR et al. (2006b) apresentaram 58,85% de rendimento, enquanto que para 

os taurinos (Caracu) o rendimento foi de 57,98% (P>0,05). 

Raças européias adaptadas ao clima tropical, como a Caracu, pelo 

processo de seleção natural constituem-se em animais que associam algumas 

características comuns a raças européias e outras, principalmente àquelas 

relacionada à adaptabilidade de raças zebuínas. Pode-se observar a influência, 

mesmo não sendo significativa (P>0,05), de genes indicus, aumentando os 
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valores médios de características de crescimento e de carcaça e da carne de 

bovinos Caracu (Tabelas 2 e 3). 

 
TABELA 3 - Médias de área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea e espessura de 

gordura da picanha obtidos na carcaça e por ultra-sonografia de bovinos Caracu 
terminados em confinamento para dois tipos de alelos* analisados com marcador 
molecular 

Variáveis n B* n AB* P 
AOL, cm2 69 64,72 11 65,78 0,6007 
AOLU 1, cm2 70 55,78 11 56,93 0,5283 
AOLU 2, cm2 71 58,88 11 60,97 0,2740 
AOLU 3, cm2 71 62,26 11 64,08 0,3895 
AOLU 4, cm2 71 65,86 11 66,66 0,7038 
EGS, mm 68 2,62 10 2,35 0,5641 
EGSU 1, mm 70 0,31 11 0,00 0,1054 
EGSU 2, mm 71 1,11 11 1,33 0,4907 
EGSU 3, mm 71 1,76 11 2,28 0,1596 
EGSU 4, mm 71 2,70 11 3,12 0,3080 
EGPU 1, mm 70 0,98 11 0,59 0,2246 
EGPU 2, mm 71 2,12 11 2,47 0,4542 
EGPU 3, mm 70 3,13 11 3,97 0,1800 
EGPU 4, mm 71 4,14 11 4,99 0,2416 
AOL, cm2/100 kg PCQ 69 25,04 11 25,08 0,9517 
AOLU 1, cm2/100 kg PCQ 70 21,57 11 21,69 0,8562 
AOLU 2, cm2/100 kg PCQ 70 22,77 11 23,21 0,4739 
AOLU 3, cm2/100 kg PCQ 70 24,07 11 24,40 0,6270 
AOLU 4, cm2/100 kg PCQ 70 25,48 11 25,41 0,9183 
AOL - área de olho de lombo medido na carcaça; AOLU 1, 2, 3 e 4, 100 - área de olho de lombo medido por ultra-som na 
1a, 2a, 3a e 4a pesagem; EGS – espessura de gordura subcutânea medido na carcaça; EGSU 1, 2, 3 e 4 – espessura de 
gordura medido por ultra-som na 1a, 2a, 3a e 4a pesagem; EGPU 1, 2, 3 e 4 – espessura de gordura da picanha medido por 
ultra-som na 1a, 2a, 3a e 4a pesagem; AOL 1, 2, 3, 4/100 kg PCQ – área de olho de lombo medido por ultra-som na 1a, 2a, 3a 
e 4a pesagem por 100 kg de PCQ. 

 
Estudos de SILVA et al. (2006) com animais Nelore em confinamento, 

observaram valores de AOL na carcaça variando de 54,0 à 60,2 cm2 e EGS 

variando de 1,0 à 2,8 mm. SILVA et al. (2003), para novilhos Nelore, a AOL foi de 

60,5 cm2  E 8,5 mm de EGS. Para animais europeus britânicos (Hereford), VAZ & 

RESTLE (2005) encontraram para AOL média de 56,4 cm2  e 5,17 mm de EGS. 

Para animais europeus continentais (Caracu), RAZOOK et al. (2002), citam 

valores de 71,7 cm2 de AOL e 2,0 mm de EGS. LEME et al. (2000), avaliando 

mestiços Nelore x Caracu, verificaram médias de AOL de 70,1 cm2 e 2,2 mm de 

EGS. 

A Tabela 4 apresenta as características qualitativas da carne de 

bovinos Caracu terminados em confinamento. Não houve diferença significativa 

(P>0,05) nas características observadas. 
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TABELA 4 - Características qualitativas da carne de bovinos Caracu terminados em confinamento 
em relação aos diferentes alelos* 

Variáveis n B* n AB* P 
FC,kgf 71 3,33 11 2,78 0,1114 
PAC, % 71 15,73 11 13,71 0,1740 
PAE, % 71 1,39 11 1,08 0,2995 
Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não apresentam diferença significativa (P>0,05). 
FC – força de cisalhamento; PAC – perda de água por cozimento; PAE – perda de água por exsudação. 

 
O menor valor de perda de água por exsudação e cocção vem reforçar 

os resultados de maciez que cada genótipo apresentou, ou seja, a menor a perda 

de água da carne resultou numa carne mais macia (RODRIGUES, 2002). 

Vários autores determinaram uma relação positiva entre a maior 

porcentagem de genes Bos indicus, no animal, e a falta de maciez da carne 

maturada (KOCH et al., 1982; CROUSE et al., 1989; WHEELER et al., 1994), 

mostrando ainda que, animais que continham menos de 25% de genes Bos 

indicus, apresentavam a mesma característica de carne, no post mortem, dos 

animais Bos taurus. A estas variações foram atribuídas as maiores concentrações 

de calpastatina encontradas no tecido muscular de animais Bos indicus no post 

mortem (CROUSE et al., 1989; KOOHMARAIE et al., 1994). 

Neste experimento, os animais de alelo B apresentaram uma menor 

maciez em relação aos animais AB, sendo que estes apresentam alelo específico 

para Bos indicus. 
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4 CONCLUSÕES 
 

Para o rebanho analisado todos os bovinos apresentaram mtDNA de 

Bos taurus, com alelos diferentes para stDNA. 

Não houve diferença significativa, entre os animais que apresentam 

alelos AB e B, para as médias de crescimento e de carcaça. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A identificação de animais com diferentes alelos dentro de uma mesma 

raça, através de análises genéticas com marcadores moleculares, facilita a 

compreensão das diferenciações de desempenhos dos animais. 

As análises deste trabalho podem ser consideradas como preliminares, 

uma vez que análises com maior número de indivíduos e de marcadores devem 

ser planejados para testes futuros. 

É de suma importância a preservação de raças ditas “adaptadas”, pois 

além de fornecerem material genético para o melhoramento animal, esses 

animais podem ser mais produtivos em determinado ambiente devido à seleção 

natural. 
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5 ANEXOS 
 
ANEXO 1 – Coeficiente de variação, média e probabilidade das características avaliadas em 

bovinos terminados em confinamento 
Características CV Média P 
GMD, kg 16,91 1,32 0,0101 
PCQ, kg 4,44 259,56 <.0001 
PCQEsq, kg 4,62 129,62 <.0001 
PCFEsq, kg 4,63 129,46 <.0001 
RC, % 2,30 51,60 <.0001 
TRAS, kg 4,80 59,79 <.0001 
%TRAS 2,14 47,29 0,2277 
AOL, mm 8,66 64,86 0,0024 
AOL 1 7,61 55,93 <.0001 
AOL 2 7,57 59,16 <.0001 
AOL 3 8,25 62,50 <.0001 
AOL 4 8,07 65,97 <.0001 
EGS, mm 46,04 2,58 0,0011 
EGS 1 228,47 0,27 0,8063 
EGS 2 76,54 1,14 0,0014 
EGS 3 58,48 1,83 0,0040 
EGS 4 41,10 2,75 <.0001 
EGP 1, mm 111,46 0,93 0,8108 
EGP 2 67,25 2,17 0,5505 
EGP 3 58,89 3,24 0,2852 
EGP 4 50,73 4,26 0,1215 
FC 31,54 3,26 0,0187 
PAC 30,11 15,46 0,3287 
PAE 60,47 1,35 0,0333 
AOL/100 7,79 25,05 0,0059 
AOL 1/100 7,73 21,59 <.0001 
AOL 2/100 7,33 22,83 0,0003 
AOL 3/100 7,81 24,12 0,0003 
AOL 4/100 7,27 25,47 <.0001 
EGS/100 44,32 0,99 0,0046 
EGS 1/100 227,75 0,10 0,8162 
EGS 2/100 78,88 0,43 0,0149 
EGS 3/100 60,95 0,70 0,0488 
EGS 4/100 41,51 1,05 0,0039 
EGP 1/100 113,24 0,36 0,9292 
EGP 2/100 68,27 0,83 0,8782 
EGP 3/100 59,53 1,25 0,5663 
EGP 4/100 50,78 1,63 0,4998 
AOL g/d 34,67 0,11 0,4286 
EGS g/d 37,73 0,03 <.0001 
EGP g/d 50,22 0,04 0,0046 
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ANEXO 2 – Médias, por rebanho, de características avaliadas de bovinos terminados em 
confinamento 

 Rebanho 
Características 1 2 3 4 
GMD, kg 1,45 A 1,27 A 1,30 A 1,39 A 
PCQ, kg 255,13 B 259,93 B 256,39 B 286,14 A 
PCQEsq, kg 127,43 B 129,58 B 128,16 B 142,71 A 
PCFEsq, kg 124,00 B 126,30 B 125,16 B 139,29 A 
PF, kg 493,00 A 503,50 A 504,88 A 512,86 A 
RC, % 51,79 B 51,65 B 50,78 B 55,74 A 
TRAS, kg 59,00 B 59,95 B 58,82 B 66,46 A 
%TRAS 47,61 A 47,49 A 46,98 A 47,79 A 
AOL, mm 64,00 B 64,65 B 63,72 B 73,57 A 
AOL 1 51,86 C 57,49 B 54,67 BC 66,86 A 
AOL 2 57,05 B 60,33 B 57,36 B 70,63 A 
AOL 3 60,85 B 63,58 B 60,44 B 74,73 A 
AOL 4 64,02 B 67,00 B 64,24 B 77,11 A 
EGS, mm 2,23 BC 3,43 AB 2,06 C 3,92 A 
EGS 1 0,11 A 0,40 A 0,23 A 0,40 A 
EGS 2 0,96 B 1,52 AB 0,81 B 2,33 A 
EGS 3 1,42 B 2,23 AB 1,54 B 3,21 A 
EGS 4 2,08 C 3,38 AB 2,40 BC 4,47 A 
EGP 1, mm 0,70 A 0,96 A 1,03 A 0,76 A 
EGP 2 2,06 A 2,15 A 2,14 A 2,61 A 
EGP 3 2,86 A 3,22 A 3,14 A 4,73 A 
EGP 4 3,78 B 4,15 B 4,07 B 6,63 A 
FC 3,14 A 2,88 A 3,59 A 2,71 A 
PAC 16,36 A 14,80 A 15,89 A 12,96 A 
PAE 1,25 A 1,28 A 1,49 A 0,99 A 
AOL/100 25,22 A 24,93 A 24,87 A 26,01 A 
AOL 1/100 20,39 C 22,20 AB 21,36 BC 23,55 A 
AOL 2/100 22,37 B 23,29 AB 22,41 B 24,89 A 
AOL 3/100 23,87 B 24,54 AB 23,61 B 26,38 A 
AOL 4/100 25,11 B 25,85 AB 25,09 B 27,27 A 
EGS/100 0,89 AB 1,32 A 0,80 B 1,34 A 
EGS 1/100 0,04 A 0,16 A 0,09 A 0,15 A 
EGS 2/100 0,38 B 0,59 AB 0,31 B 0,81 A 
EGS 3/100 0,56 B 0,86 AB 0,59 B 0,12 A 
EGS 4/100 0,81 C 1,30 AB 0,93 BC 1,54 A 
EGP 1/100 0,28 A 0,38 A 0,40 A 0,26 A 
EGP 2/100 0,81 A 0,83 A 0,83 A 0,89 A 
EGP 3/100 1,12 A 1,24 A 1,23 A 1,65 A 
EGP 4/100 1,48 A 1,61 A 1,59 A 2,29 A 
AOL g/d 0,13 A 0,10 A 0,10 A 0,11 A 
EGS g/d 0,02 C 0,03 B 0,02 BC 0,04 A 
EGP g/d 0,03 B 0,04 B 0,03 B 0,06 A 
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ANEXO 3 – Médias de características avaliadas de bovinos terminados em confinamento com 
relação aos alelos analisados por marcador molecular 

Características B AB 
GMD, kg 1,32 A 1,37 A 
PCQ, kg 258,76 A 264,77 A 
PCQEsq, kg 129,19 A 132,36 A 
PCFEsq, kg 125,98 A 129,55 A 
RC, % 51,55 A 51,94 A 
TRAS, kg 59,62 A 60,86 A 
%TRAS 47,33 A 49,96 A 
AOL, mm 64,70 A 65,91 A 
AOL 1 55,76 A 57,07 A 
AOL 2 58,86 A 61,12 A 
AOL 3 62,24 A 64,21 A 
AOL 4 65,85 A 66,77 A 
EGS, mm 2,61 A 2,40 A 
EGS 1 0,31 A 0,00 A 
EGS 2 1,11 A 1,35 A 
EGS 3 1,76 A 2,31 A 
EGS 4 2,69 A 3,16 A 
EGP 1, mm 0,98 A 0,60 A 
EGP 2 2,16 A 2,49 A 
EGP 3 3,13 A 3,99 A 
EGP 4 4,14 A 5,02 A 
FC 3,34 A 2,76 A 
PAC 15,74 A 13,62 A 
PAE 1,39 A 1,07 A 
AOL/100 25,06 A 25,00 A 
AOL 1/100 21,58 A 21,66 A 
AOL 2/100 22,78 A 23,17 A 
AOL 3/100 24,08 A 24,35 A 
AOL 4/100 25,49 A 25,34 A 
EGS/100 1,00 B 0,89 A 
EGS 1/100 0,12 A 0,00 A 
EGS 2/100 0,42 A 0,51 A 
EGS 3/100 0,67 A 0,87 A 
EGS 4/100 1,03 A 1,18 A 
EGP 1/100 0,38 A 0,25 A 
EGP 2/100 0,81 A 0,97 A 
EGP 3/100 1,20 A 1,53 A 
EGP 4/100 1,59 A 1,91 A 
AOL g/d 0,11 A 0,11 A 
EGS g/d 0,03 A 0,03 A 
EGP g/d 0,03 B 0,05 A 
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ANEXO 4 - Resultado da digestão com enzima de restrição Hind III na 
análise do mtDNA de bovinos da raça Caracu. Amostras de 01 
a 20 

ANEXO 5 - Resultado da digestão com enzima de restrição Hind III na 
análise do mtDNA de bovinos da raça Caracu. Amostras de 43 
a 82, incluindo amostras 01, 12, 15,16, 18, 19 e 20 
(repetições) 
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ANEXO 6 - Resultado da digestão com enzima de restrição Hind III na 
análise do mtDNA de bovinos da raça Caracu. Amostras de 43 
a 82 


