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"A lei da mente é implacável.  

O que você pensa, você cria.  

O que você sente, você atrai.  

O que você acredita, torna-se realidade” 
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A indústria de carne ovina apresenta-se em ascensão no mercado nacional, porém, um 

dos maiores entraves reside na falta de animais com uniformidade em relação a carcaça 

e consequente rendimento dos cortes comerciais. Devido às exigências do mercado, as 

carcaças de qualidade ideal, devem apresentar uma cobertura de gordura adequada 

(acabamento) e altas proporções de músculo (musculatura), o que influenciará na 

qualidade dos cortes comerciais. Com a técnica de ultrassonografia é possível estimar as 

quantidades de músculo e gordura na carcaça pela predição in vivo, sendo uma 

importante ferramenta de seleção animal, contribuindo assim, para o melhoramento 

genético. Portanto, é possível atingir um padrão de qualidade e quantidade que o 

mercadtendao consumidor. Assim, a avaliação por ultrassonografia das características 

área de olho-de-lombo (AOL) e espessura de gordura subcutânea (EGS) e marmoreio 

(MAR) auxilia na escolha dos animais a serem abatidos, bem como em dados de 

crescimento do animal. Com o monitoramento da mensuração da AOL é possível 

estimar a musculosidade, rendimento de carcaça. Pela avaliação da EGS é possível 

estimar e a precocidade de acabamento da carcaça, característica importante para 

conferir qualidade às carcaças. E pela avaliação do marmoreio é possível aumentar a 

qualidade da carne, pois com essa característica confere à carne sabor, suculência e 

aroma. Por fim, tais características estudadas em conjunto podem estar relacionadas ao 

ganho de peso diário, rendimento de carcaça e precocidade de acabamento. Objetivou-

se, com este trabalho, compor um apanhado bibliográfico acerca da conceituação e 

relevância da avaliação ultrassonográfica como uma potencial ferramenta para predição 

de características quantitativas de carcaça de ovinos explorados para corte. 

 

Palavras-Chave: acabamento, deposição musculatura,ovinocultura, ponto ideal de 

abate  
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ABSTRACT 

 

The sheep meat industry presents itself in the rise in the domestic market, however, one 

of the biggest obstacles is the lack of uniformity in relation to animal carcass and 

consequent yield of retail cuts. Due to market demands, quality carcasses must provide 

a suitable fat cover (finish) and high proportions of muscle (muscle), which influence 

the quality of retail cuts. With the technique of ultrasound is possible to estimate the 

amount of muscle and fat in the carcass by predicting in vivo, an important tool of 

animal selection, thus contributing to the genetic improvement. Therefore, it is possible 

to achieve a standard of quality and quantity, thus, meet the consumer market. By 

measuring the loin eye area (LEA) is possible to estimate muscularity, the carcass yield 

and weight gain of the animal. And the evaluation of subcutaneous fat thickness (SFT) 

can be estimated the precocity the finish measurements, By monitoring the 

measurement LEA is possible to estimate muscularity, carcass yield. And for the 

evaluation of SFT is possible to estimate the precocity and finishing casting, important 

feature to check the quality carcasses. And for the evaluation of marbling score is 

possible to increase the quality of the meat, because with this feature gives the meat 

flavor, juiciness and flavor. Finally, these characteristics studied together can be related 

to average daily gain, carcass yield, earliness finish. The objective of this work was to 

compose a literature overview on the concept and relevance of ultrasonography as a 

potential tool for quantitative prediction of carcass characteristics of sheep exploited to 

cut. 

 

Key words: carcass finish, deposition musculature, ideal point of slaughter, sheep 

industry 
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1. INTRODUÇÃO  

   e   ria de   r e   dese   l ida e  di ers s    i   i s  rasileir s, 

contabilizando uma extensa variedade de espécies, raças, sistemas de produção, índices 

de produtividade, condições sanitárias e sistemas de comercialização, de acordo com as 

peculiaridades e exigências de cada região e do mercado a que se destina (SILVA, 

2002). 

Considerando que os sistemas de criação e as exigências do mercado 

consumidor apresentarem constantes mudanças, a busca por tamanho e peso ideal do 

animal para produção de carne é contínua. Além disso, a produção de carcaças de peso 

adequado e com quantidade mínima de gordura subcutânea, visa garantir a qualidade da 

carne durante o processo de resfriamento (SUGUISAWA, 2002). 

Para Kempster e Owen (1981), o ponto ideal de abate é definido, comumente, 

por uma relação entre idade e peso em detrimento aos níveis de acabamento, pois este é 

de difícil mensuração. Assim, a determinação de um ponto ideal de abate vem a ser uma 

ferramenta importante na busca de uma melhor eficiência na produção de carne e na 

determinação da qualidade do produto. 

A seleção de animais voltados para corte, desta forma, tem como objetivo a 

visualização do conjunto de características que devem ser melhoradas, onde as mesmas 

sejam responsáveis pelo aumento da eficiência econômica da exploração (SOUSA, 

2008). Assim, o monitoramento das características que estimem a conformação e o 

acabamento da carcaça auxilia na escolha dos animais a serem abatidos e fornece 

informações úteis para serem incorporadas tanto em modelos de crescimento quanto de 

seleção animal (BERGEN et al., 1996). 

Neste sentido, a ultrassonografia compõe-se em uma ferramenta de diagnóstico, 

não invasiva ou destrutiva, que pode ser utilizada para a determinação da composição 

corporal in vivo, sem afetar a integridade física do animal, estimando a espessura de 

gordura subcutânea e área de olho de lombo, a partir de imagens tomadas em animais 

vivos (SOUTELLO et al.,2002). 

 A utilização da ultrassonografia, como ferramenta de predição in vivo, tem se 

mostrado eficiente em programas de melhoramento genético das características de 

carcaça, gerando dados para índices de seleção (BRASH, 1992). Estudos relatam que os 

dados obtidos por essa técnica são correlacionados com rendimento de cortes cárneos, 

bem como na estimativa de características da carcaça antes do abate, favorecendo assim 

a seleção de animais para corte. 
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A área de olho de lombo (AOL), a espessura de gordura subcutânea (EGS) e o 

marmoreio, características estas mensuradas por ultrassonografia, estão relacionadas ao 

ganho de peso diário, rendimento de carcaça, precocidade de acabamento, sabor e 

suculência da carne (CARTAXO, 2011), e podem ser utilizadas como parâmetros para a 

determinação da composição corporal dos animais (músculo e gordura). 

 Considera-se então, que a predição in vivo de características de carcaça via 

métodos não invasivos em animais destinados ao abate, surge como uma ferramenta 

importante para o sistema produtivo, visando aperfeiçoar a produção quantitativa e 

qualitativa do produto final, adequando às exigências do mercado consumidor 

(HOUGHTON e TURLINGTON,1992).  
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2. OBJETIVO  

Objetivou-se, com este trabalho, compor um apanhado bibliográfico acerca da 

conceituação e relevância da avaliação ultrassonográfica como uma potencial 

ferramenta para predição de características quantitativas e qualitativas de carcaça de 

ovinos explorados para corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. A OVINOCULTURA BRASILEIRA 

As dimensões continentais do Brasil, associadas às condições ambientais 

favoráveis, levam a crer que a produção ovina brasileira tem um grande potencial a ser 

explorado, o que tem despertado o interesse de muitos produtores rurais, sendo 

considerada uma alternativa de exploração (PÉREZ et al., 2008).  

Conforme estimativas do IBGE (2012), atualmente o efetivo do rebanho 

brasileiro de ovinos é de cerca de 16.789.492 milhões de cabeças, tendo as regiões 

Nordeste, 55,5% do rebanho, seguido da região Sul, 30,0%, com os maiores percentuais 

do rebanho nacional. A região Norte é detentora de aproximadamente 3,5% de cabeças.  

Os ovinos são animais que possuem alta adaptabilidade em diferentes sistemas 

de produção, em condições adversas de meio ambiente, como solos pobres, rasos, com 

relevo acidentado e climas adversos. Isso confere à espécie uma ampla difusão ao 

mercado de carne, impulsionando o crescimento da atividade em vários estados 

brasileiros, tanto pelo aumento efetivo do rebanho, quanto pelo incremento do número 

de propriedades rurais destinadas à atividade (OJIMA, et al. 2006). 

O sistema de produção de ovinos de corte predominante no Brasil é o extensivo, 

caracterizado por alta dependência de pastagens naturais e pela utilização de genótipos 

não especializados, resultando em índices de desempenho baixos, com alta mortalidade 

de animais jovens e elevada idade de abate (ALMEIDA, et al., 2002). Em consequência 

disso, observa-se a falta de animais com uniformidade de musculosidade e acabamento 

de carcaça, fatores que exercem influência na qualidade da mesma (GUIMARÃES, 

2013). 

O critério de seleção estabelecido para o abate e comercialização, baseia-se 

frequentemente em observações empíricas dos animais vivos, remetendo às 

problemáticas relativas à padronização de carcaça. Deste modo, os rebanhos começaram 

a ser explorados economicamente com a introdução de raças especializadas, 

melhoramento genético e técnicas de manejo, (pastagens melhoradas, dietas ajustadas 

ao sistema, utilização de novas tecnologias) que propiciaram a elevação da 

produtividade com a finalidade de melhorar dos índices zootécnicos, visando maior 

rentabilidade (VIANA, 2008; CARTAXO e SOUSA, 2008). 
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3.2.ULTRASSONOGRAFIA 

A utilização da técnica de ultrassonografia está disponível para a avaliação de 

carcaça e composição corporal de suínos, ovinos e bovinos desde os anos 50, com a 

finalidade de mensurar características de composição corporal in vivo. Sendo utilizada 

em programas de terminação em bovinos para predição dos dias de confinamento, 

estimando a composição corporal e o ponto ótimo de acabamento (HOUGHTON & 

TURLINGTON, 1992; FIGUEIREDO, 2001; THWAITES, 1984 apud SILVA, 2002).  

Estudos de Temple et al. (1956) reportaram à aplicação do uso do ultrassom para 

medir a espessura de gordura no gado vivo, e ao final da década de 50. Nos trabalhos de 

Stouffer (1959), a técnica foi utilizada para medir a profundidade e área do músculo em 

bovinos. Mas, foi com Gillis et al. (1973), avaliando novilhos Hereford estimando a 

espessura da gordura e área de olho de lombo em diferentes técnicas de ultrassonografia 

que concluíram que o ultrassom deveria ter um grande potencial de aplicação para 

estimar a composição corporal e das carcaças porque não pressupõe a necessidade do 

abate dos animais, podendo assim, ser uma ferramenta de predição in vivo de 

características da carcaça. 

A partir dos estudos de Anselmo et al. (1979), destacou-se o potencial do 

ultrassom para medir também o marmoreio pela análise da percentagem de gordura 

presente na superfície da carne. Segundo Tarouco (2004), no Brasil, a partir de 1993, a 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), através do Departamento de 

Avaliação e Reprodução Animal do Instituto de Zootecnia-IZ, iniciou os estudos 

utilizando a técnica de ultrasso  grafia e  “real- i e” e     i  s e   i  s     

objetivo de estimar a composição corporal dos animais, medindo a área de olho de 

lombo e a espessura de gordura de cobertura em um rebanho da raça Canchim e ovinos 

da raça Ile de France, promovendo assim, uma maior facilidade na identificação dos 

diferentes tecidos que compõem o corpo dos animais in vivo, e assim atender a um 

sistema que remunere as carcaças por qualidade e rendimento (DUTRA JÚNIOR, 

2004). 

 Para Silveira (1999), a técnica de ultrassonografia é uma alternativa para 

predição in vivo das características da carcaça, principalmente no sistema de produção 

de animais destinados ao abate. Uma vez que seria uma alternativa que visa melhorar a 

uniformidade das carcaças, haja vista que a pré-seleção de animais para o abate se torna 

um critério necessário para a busca de informações seguras, acuradas e com medidas 
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padronizadas para avaliar a composição da carcaça, os escores de condição corporal e as 

curvas de crescimento animal (CARDOSO, 2013). 

Esta metodologia possibilita a predição do nível de musculosidade, da gordura 

de acabamento e do grau de marmorização da carne a partir do monitoramento das 

características tomadas in vivo como área de olho de lombo (AOL), espessura de 

gordura subcutânea (EGS) e marmoreio, respectivamente, fornecendo informações úteis 

para incorporação em modelos de crescimento e seleção animal (BULLOCK et al., 

1991; HAMLIN et al., 1995; BERGEN et al., 1996; BRIDI, 2005). Para Cartaxo et al. 

(2011), as  características mensuradas por ultrassonografia, como área de olho-de-

lombo, a espessura de gordura subcutânea e o marmoreio,  estão relacionadas ao ganho 

de peso diário, rendimento de carcaça, precocidade de acabamento, sabor e suculência 

da carne 

Desta forma, com a predição, em animais vivos, das características de carcaça, a 

ultrassonografia se torna uma importante ferramenta à produção animal e ao 

melhoramento genético e ao mercado consumidor (FARIA, 2012). 

 

3.2.1. Propriedades e Metodologia Ultrassonográficas 

A imagem ultrassônica é efetuada pela produção de pulsos curtos de ultrassom 

que são refletidos e dispersados pelos tecidos (ZISKIN e NYBORG, 1985). É através da 

impedância acústica, ou seja, a resistência que determinados tecidos, oferece a 

passagem das ondas sonoras, o que possibilita a utilização do ultrassom para análise de 

tecidos em animais (SILVA, 2002). 

Tecidos considerados mais densos oferecem maior resistência e, portanto, 

refletem maiores quantidades de ondas, que são captadas e transformadas novamente 

em impulsos elétricos, que, por sua vez serão interpretados e exibidos na tela do 

equipamento (THWAITES, 1984). Os estudos de Robinson et al. (1992), corroboram 

com este fato, denotam que a velocidade do som varia de acordo com a temperatura e 

tipo de tecido, sendo maior em tecido muscular do que em tecido adiposo. 

O aparelho de ultrassom basicamente mede a reflexão das ondas de alta 

frequência acima da capacidade auditiva humana (16.000 ciclos/segundo) que ocorre 

quando estas passam através dos tecidos. Geralmente, são usadas frequências entre 1 e 5 

Mhz para avaliação de animais vivos, sendo mais utilizadas frequências de 3 a 3,5 Mhz 

para a avaliação de carcaça, assim,  penetração das ondas sonoras no tecido e resolução 

da imagem é inversamente proporcional à frequência da sonda, ou seja, uma sonda de 
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3,5 MHz resulta em maior penetração de tecido e uma imagem menos detalhada e uma 

sonda de 7,5 MHz resulta em menor penetração no tecido e maior detalhe da imagem, 

possibilitando a identificação quantitativa do músculo e tecido adiposo no animal vivo 

em tempo real (MALDONADO, 2007; CARTAXO 2011). 

Segundo McManus et.al. (2013), a composição das carcaças pode ser estimada 

por meio da mensuração AOL e da EGS tomadas na altura da inserção da 12ª e 13ª 

costelas, na secção do músculo Longissimus dorsi (Figura 1), que apresentam correlação 

alta e positiva com a distribuição de músculos e com o teor de gordura na carcaça, 

respectivamente. Esta metodologia é capaz de descrever com precisão os níveis de 

musculosidade e de acabamento de carcaça, contribuindo para a determinação do ponto 

ideal de abate dos animais nos diferentes sistemas de produção (SUGUISAWA e KING, 

2007). 

Figura 1: AOL e EGS tomadas tomadas na altura da inserção da 12ª e 13ª costelas, na 

secção do músculo Longissimus dorsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: Adaptado Karsburg e Ferraz (2001) 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS QUANTITATIVAS AVALIADAS POR 

ULTRASSONOGRAFIA 

  Dentre os critérios que definem a qualidade da carcaça, Osório et al. (2002) 

destacam a conformação, que expressa o desenvolvimento da massa muscular, e o grau 

de acabamento, que se refere à distribuição de músculo e a quantidade de gordura de 

cobertura respectivamente. 

As medidas determinadas no músculo Longissimus dorsi com o equipamento de 

ultrassom no animal vivo tem sido próximas às obtidas na carcaça após o abate do 

animal (HEDRICK, 1983; PRADO et al., 2004). Ou seja, a medida de AOL apresenta 

alta correlação com a musculosidade da carcaça, assim como a EGS, nesta mesma seção 
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com a quantidade de tecido adiposo da carcaça (FORREST, 1968; SUGUISAWA et al., 

2006). 

Estudos realizados no Brasil têm apresentado boa correlação entre as medidas 

ultrassonográficas e as da carcaça, salientando o potencial da técnica para utilização a 

nível comercial (TEIXEIRA E DELFA, 2006; CARTAXO E SOUSA, 2007). 

Correlações entre as medidas de AOL e EGS por ultrassonografia e as mesmas medidas 

na carcaça em ovinos são consideradas satisfatórias e estão descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Correlações entre as medidas de AOL e EGS por ultrassonografia e as 

mesmas medidas na carcaça em ovinos. 

Ovinos 

Autor Correlação de medidas obtidas in vivo e na carcaça 

 AOL EGS 

Szymanowski (1998) - 0,51-0,55 

Junkuszew e Ringdorfer 

(2005) 
- 0,79 

Junkuszew et al.(2006) 0,87-0,98 - 

Cartaxo e Sousa (2007) 0,75 0,55 

Cartaxo et al. (2011) 0,70 0,73 

Adaptado  Suguisawa (2008) 

 

Tais estimativas obtidas por ultrassonografia têm apresentado alta repetibilidade 

e também altas correlações com as medidas correspondentes tomadas na carcaça após o 

abate dos animais, bem como valores de herdabilidade considerados no intervalo de 

média a alta, sugerindo que possam ser modificadas por seleção (IOWA STATE 

UNIVERSITY E AMERICAN ANGUS ASSOCIATION,1992; WILLIAMS, 2002).  

 

3.3.1. Área de olho de lombo (AOL) 

A área de olho de lombo é uma característica obtida pela imagem do ultrassom 

coletada transversalmente no músculo Longissimus dorsi na região entre a 12ª e 13ª 

costelas, que apresenta alta correlação com a musculosidade da carcaça, ou seja, está 

relacionado com o rendimento da carcaça e, principalmente, com os cortes nobres. 

(FORREST, 1968; SUGUISAWA et al., 2006; MALDONADO, 2007).  
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Na Figura 2, observa-se a imagem ultrassonográfica cuja leitura forneceu o 

comprimento (A) e a profundidade (B) máximo do músculo Longissimus dorsi, dadas 

em mm. A área de olho de lombo é expressa em cm², é determinada pela equação (A/2 x 

B/2)π, considera d  π= 3,1416 (SILV  SOBRINHO, 1999). 

 

Figura 2: Imagem gerada pelo ultrassom, área de olho de lombo e espessura de gordura 

subcutânea, mensurada entre 12
a
 e 13

a
 vértebras torácicas. 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado Bueno et al. (2007) 

Segundo Hashimoto et al. (2007), a profundidade desse músculo pode predizer a 

quantidade de músculo da carcaça. Portanto, valores menores de área de olho de lombo 

ou de profundidade máxima do músculo Longissimus dorsi podem indicar proporções 

menores de músculo na carcaça e vice-versa (BONILHA PINHEIRO et. al. 2010. 

Sendo assim, essa característica é considerada um bom indicador da composição 

corporal, ou seja, o conteúdo da carne de cada animal. (CEZAR E SOUSA, 2007). 

Cartaxo et al. (2011), avaliando as características quantitativas de carcaça por 

ultrassonografia em tempo real e pós abate em cordeiros Santa Inês, Dorper x Santa Inês 

e Santa Inês x Sem Raça Definida (SRD), observaram que a ultrassonografia é eficaz na 

avaliação das características área de olho de lombo e  espessura de gordura subcutânea, 

uma vez que as medidas são semelhantes às obtidas diretamente na carcaça 

Epley et al. (1970), avaliando a relação de algumas medidas realizadas na 

carcaça com o peso dos cortes comerciais, relataram que a área de olho de lombo 

medida na carcaça explicou 32% da variação dessa característica. De acordo com 

Gonzaga Neto et al. (2006), a AOL  é uma medida que indica a quantidade de carne 

comercializável, portanto, a avaliação dessa área, e com EGS juntamente com outras 

características medidas no animal vivo, tais como o peso e altura da cernelha, podem 

auxiliar na estimativa da composição corporal dos animais, consequentemente, na 

estimativa do rendimento de carcaça ao abate (ROUSE et al., 2000).  
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Ainda, Cartaxo et al. (2011), observaram que a  ultrassonografia é eficaz na 

avaliação da área de olho de lombo, onde, de acordo com os dados obtidos, essa 

característica mensurada por ultrassonografia in vivo foi altamente (P<0,001) 

correlacionada com a mesma medida na carcaça pós-abate (0,70), demonstrando ser um 

método eficaz de predição. 

 

3.3.2. Avaliação da Espessura de gordura subcutânea. 

A espessura de gordura subcutânea (C) é uma característica avaliada por 

ultrassonografia, sendo mensurada transversalmente no músculo Longissimus dorsi na 

região entre a 12ª e 13ª costelas (Figura 3), expressa em mm. Está relacionada com a 

quantidade de tecido adiposo da carcaça, que se relaciona à precocidade de crescimento, 

sexual e de acabamento e expressa em milímetros (FORREST, 1968; SUGUISAWA et 

al., 2006). 

Figura 3: Imagem gerada pelo ultrassom de gordura subcutânea, mensurada entre 12
a
 e 

13
a
 vértebras torácicas. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado Bueno et al. (2007) 

A espessura de gordura subcutânea se torna essencial para a proteção da carcaça, 

pois evita o encurtamento das fibras musculares durante o resfriamento, o que acaba 

comprometendo, assim, a qualidade do produto final (MALDONADO, 2007). 

Suguisawa et al. (2008), comenta que o envio de animais com baixo EGS para o abate 

a arre a e   e alizações,  ela i dús ria, de id  à al a i  idê  ia de “cold-sh r e i g” 

(escurecimento, desidratação e endurecimento da carne) nas carcaças, sendo mínimo de 

3 milímetros de EGS para proteção durante resfriamento intenso das câmaras 

frigoríficas. Esta característica também pode ser indicativo da idade ao abate dos 

animais, ou seja, a EGS torna-se importante ferramenta na redução a idade de abate, 

pois animais que depositam EGS precocemente, podem ser abatidos mais cedo 

(HAMMOND, 1966; LUCHIARI FILHO, 2000). 
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Segundo Berg e Buterfield (1979), a gordura é o tecido mais variável da carcaça, 

e não somente em quantidade, mas também nas regiões em que se deposita, variando 

amplamente ao longo do processo de crescimento. Além disso, à medida que a 

percentagem de gordura aumenta, há uma diminuição da percentagem de carne magra, 

corroborando com estudos de Luchiari Filho (2000), que diz que ao aumento na 

percentagem de algumas partes da carcaça de menor valor é devido ao maior aumento 

na deposição de gordura, contribuindo para a diminuição da proporção de cortes de 

maior valor comercial. 

Cartaxo et al. (2011), trabalhando com cordeiros da raça Santa Inês puros (SI), 

Dorper × Santa Inês e Santa Inês × SRD com peso médio de 22,60 kg, com o objetivo 

de avaliar as características de carcaça por ultrassonografia em tempo real e pós abate, 

verificou a eficácia na avaliação da espessura de gordura subcutânea e que são 

semelhantes às obtidas diretamente na carcaça, observando que houve correlação alta e 

significativa (P<0,001) entre espessura de gordura por ultrassonografia in vivo e na 

carcaça pós-abate(0,73). 

Além disso, o acabamento de carcaça obteve significativa correlação com o 

tecido adiposo subcutâneo (0,68) presente na carcaça, o que indica que carcaças bem 

conformadas e acabadas apresentam bom escore corporal, evidenciado pela correlação 

obtida (P<0,001). Em função das altas correlações (P<0,001) entre o acabamento e a 

cobertura de gordura medida na carcaça, pode-se inferir que a  EGS pode ser 

considerado um preditor de acabamento de carcaça (CARTAXO et al., 2011). 

O autor ainda comenta que na maioria das pesquisas realizadas em pequenos 

ruminantes a variação da espessura de gordura subcutânea varia de acordo com o plano 

nutricional adotado na propriedade. Estudos com animais muito jovens, resulta em uma 

pequena espessura de gordura subcutânea presente na carcaça, resultando em 

dificuldades na interpretação das imagens ultrassonográficas.  

 

3.3.3. Marmoreio 

Para Fernandes (2007), uma carcaça de boa qualidade deve apresentar 

quantidade de gordura suficiente para garantir sua preservação e características 

desejáveis para o consumo. Neste sentido, a marmorização, ou seja, a gordura 

intramuscular é considerada a principal, se não a determinante da qualidade da carne 

(STRYDON et al., 2000).  



20 
 

O marmoreio é avaliada por ultrassonografia, sendo mensurada transversalmente 

no músculo Longissimus dorsi na região entre a 12ª e 13ª costelas (Figura 4). Essa 

característica, segundo Campos e Campos (2013), é mensurada através de escore, sendo 

definido visualmente por um técnico ou é analisada por um programa computacional 

para mensurar a quantidade de gordura no tecido muscular.  

 

Figura 4: Imagem gerada pelo ultrassom do marmoreio, mensurada entre 12
a
 e 13

a
 

vértebras torácicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado Marques (2011)  

Para Suguisawa et al. (2008), o marmoreio é uma característica importante do 

ponto de vista comercial, aumentando a qualidade da carne ovina (sabor e suculência), 

como também melhorando a qualidade de vida do consumidor, por ser rico em ácido 

linoléico conjugado. 

Essa característica é um componente importante no sistema de classificação de 

carcaças e na remuneração ao produtor, pois confere sabor, suculência e aroma à carne 

comercializada. No Brasil, para Cerilo (2010), os sistemas adotados para classificação 

de carcaças têm como principal parâmetro detectar o ponto de terminação, sendo assim, 

a gordura externa (subcutânea) mensurada entre a 12
a
 e 13

a
 costelas, sobre o músculo 

Longissimus dorsi, insere a deposição de gordura como variável importante no contexto 

do crescimento animal, pois é determinante sobre precocidade do mesmo, detectando o 

esse ponto de terminação do animal.  

Segundo Maldonado (2007), a gordura de marmoreio expressa em porcentagem 

(%) é o depósito de gordura intramuscular medida sobre o contra-filé, sendo um dos 

principais fatores determinantes para classificação de qualidade, em vários países, os 

quais estão remunerando diferencialmente por esta característica.  

Para Platter et al. (2005), Suguisawa et al. (2008) e Cartaxo et al. (2011), apesar 

da avaliação do marmoreio por ultrassonografia ser utilizada em nível comercial, no 
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Brasil, existem dados insuficientes na literatura que indiquem que o marmoreio tenha 

correlação entre as medidas avaliadas in vivo por ultrassonografia com as obtidas na 

carcaça. 

Suguisawa et al.(2008) avaliando  o grau de marmoreio por ultrassonografia de 

cordeiros  Texel x SRD, Santa Inês x SRD e os SRD durante o confinamento, 

verificaram que os mestiços Texel foram superiores aos demais. Incrementando que a 

mestiçagem, proporcionará aos descendentes ovinos mestiços, um aumento da 

produtividade nas fases de cria e terminação devido a maior velocidade de crescimento 

e carcaças de melhor qualidade (PÉREZ et al., 2008).  

Cartaxo et al, (2011) avaliando cordeiros não-castrados, da raça Santa Inês (SI), 

Dorper × Santa Inês e  Santa Inês × Sem Raça Definida (SI × SRD), observaram que a  

a marmorização mensurada pela ultrassonografia não se correlacionou (P>0,05) com a 

espessura de gordura subcutânea, ambas mensuradas na carcaça. Isto indica que a 

cobertura de gordura na carcaça não ocorre de forma simultânea com o depósito de 

gordura intramuscular presente no músculo Longissimus dorsi. O autor também 

comenta que a correlação entre a marmorização por ultrassonografia in vivo e na 

carcaça pós-abate não foi significativa (P>0,05), inferirindo que não há diferença entre 

as metodologias e /ou mensurações obtidas no ultrassom e na carcaça. 

 

3.4. PREDIÇÃO DE CARACTERISTICAS QUANTITATIVAS DE CARCAÇA 

A PARTIR DE MENSURAÇÕES IN VIVO. 

 Os critérios usuais de seleção de animais para o abate, em sistemas de corte são: 

peso corporal e idade, medidas corporais, escore de condição corporal e 

ultrassonografia; todos determinados em função das peculiaridades do grupamento 

genético, inspeção visual ou por meio de palpação, estando sujeitos a erros de avaliação 

(OSÓRIO et al., 1991; OSÓRIO, 1996; FROST et al., 1997). 

 Diversas metodologias têm sido desenvolvidas visando à predição da 

composição corporal dos animais com base na avaliação dos animais vivos, sem que 

haja o abate do animal (BAILEY et al., 1986; PERÓN et al., 1995; SILVA et al., 2001). 

Assim, a avaliação de carcaça por predições in vivo pode garantir a economicidade do 

processo produtivo, pois possibilita a determinação do grau de terminação e de 

desenvolvimento muscular dos animais. (FROST et al., 1997). 

Estudo proposto por Jenkins et al. (1995) comenta que pesquisas recentes estão 

  l adas à     d s “ e  s i  asi  s”  ara a de er i açã  d s    s i  i  es da  ar aça 
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essas avaliações de carcaça podem ser realizadas através de predições in vivo, que 

garantem a economicidade do processo produtivo, já que possibilita a determinação do 

grau de terminação e de desenvolvimento muscular antes do animal ser abatido.  

A predição é realizada através de modelos de regressão, que tem como principal 

objetivo modelar o relacionamento entre diversas variáveis preditoras, explicativas ou 

independentes e uma variável resposta ou dependente. Desta forma, através de equações 

de regressão é possível avaliar se as medidas obtidas in vivo podem ser usadas para 

predizer características quantitativas, como peso da carcaça, peso e rendimento de 

cortes comerciais obtidos após o abate. 

Paim et al. (2013) avaliando 81 ovinos machos da raça Santa Inês, entre oito e 

18 meses de idade, com peso médio de 31 ± 8,61 kg,  apresentaram  equações de 

regressão usando as características e componentes de carcaça estudadas como variáveis 

independentes: medidas realizadas por ultrassom, o peso vivo, a altura da cernelha e 

como  variáveis dependentes as caracerísticas quantitativas da carcaça (Tabela 2). 

Variável Dependente R² Equação 

Peso do Pernil 0,65  = -0,255+0,0799*PV  

Peso da Paleta  0,42  = 2.88-0,0453*AC+0,0532*PV  

Peso da costela 0,12  = 4,007-0,045*AC  

Comprimento Corporal  0,77  = 62,4594+0,6049*PV  

Peso da Carcaça Quente  0,92  = 6,298+0,0074*PV²  

Rendimento de Carcaça 0,21  = 39,8248+1,338*AOLUS²  

AOL na carcaça  0,70  = -11,838+0,186*CCA+6,154*AOLUS  

Adapatado Paim et al., 2013 

 

No estudo, entre as medidas obtidas por ultrassonografia, apenas a AOL obtida 

pelo ultrassom(AOLUS) teve influência estatística significativa para as variáveis: 

rendimento de carcaça e AOL na carcaça, cujo a formula de estimativa para AOL na 

carcaça  (AOLcar=11,838+0,186*CCA+6,154*AOLTUS), onde a AOL na carcaça 

(AOLcar) teve regressão com alto coeficiente de determinação (R²=0,70), tendo como 

variáveis independentes o comprimento corporal do animal (CCA) e a AOLUS, 

concluindo que, pode-se prever a AOLcar com essas medidas in vivo. Contudo, para a 

fórmula de predição de rendimento de carcaça, (RC= 39,8248+1,338*AOLTUS
2
) teve 

regressão com baixo coeficiente (R²=0,21), explicando que apenas 21% da variável 

dependente (Rendimento de Carcaça- RC) consegue ser explicada pela regressão no 

modelo. Ou seja, é possivel predizer caracteristicas de carcaça, como AOLcar  e RC, a 

partir  de informações obtidas no animal vivo ( CC e AOLUS). 
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  DELFA et al. (1995), ao utilizarem ultrassonografia, observaram que de 75 a 

95% da variação do peso dos cortes comerciais foram explicados pelos modelos de 

regressão múltipla que consideraram na equação o peso vivo, a profundidade do 

músculo e a espessura de gordura subcutânea.  Concluindo que mensurações in vivo 

como peso vivo, comprimento corporal e área de olho de lombo por ultrassom podem 

ser usadas para predizer área do olho de lombo da carcaça, peso do pernil, comprimento 

da carcaça, peso da carcaça quente e da meia carcaça, ou seja, o predito é semelhante ao 

observado no animal vivo. 

 

3.5. VANTAGENS E DESVANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DA 

ULTRASSONOGRAFIA 

 Para compreender as decisões mercadológicas, Tait Jr et al. (2004) relataram que 

a ultrassonografia em tempo real pode ser usada para identificar os animais que estão se 

aproximando do abate, tendo como vantagem suplementar redução nos dias de 

confinamento e ainda melhor preço de acordo com a situação do mercado.  

 Desta forma, torna-se possível a utilização desses dados para as tomadas de 

decisão que conciliem os objetivos do sistema de produção e as exigências do mercado 

consumidor, auxiliando ainda na formação de lotes de animais, com a finalidade de 

padronização do plantel e estratégias nutricionais, já que as medidas obtidas por 

ultrassonografia, como AOL e EGS, permitem o melhor ajustamento das dietas 

empregadas na fazenda.   

 Sendo assim, segundo Carr et al. (2002) e Suguisawa et al. (2008)  a principal 

vantagem da utilização da ultrassonografia é que as previsões podem ser feitas no 

animal vivo para estimar suas características de carcaças antes do abate, quando os 

animais começam a engordar, garantindo o momento ideal de abate, evitando o excesso 

de gordura na carcaça e pouco músculo na carcaça. 

Entretanto, Perkins (1992) identificou alguns fatores que afetam a acurácia da 

estimativa por ultrassom,como a mudança nas características dos tecidos pós-morte, 

remoção da gordura junto com o couro, deslocamento dos músculos em direção cranial 

quando os animais são pendurados, entre outros. 

Temple et al. (1965) reportaram que os erros na avaliação ultrassônica dos 

animais vivos resultaram em decréscimo na acurácia e precisão na estimativa da carne  e 

gordura. Os erros na leitura, interpretação e imagens de má resolução das medidas 

ultrassônicas e da carcaça também podem ser atribuídos à posição e pressão aplicadas 
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ao transdutor à pele do animal, a limpeza da área a ser avaliada, ajuste do aparelho e 

interpretação da imagem produzida pelo técnico (STOUFFER, 1961). 

De acordo com os trabalhos de Busboom et al. (2000), para se determinar a 

exatidão da técnica de ultrassonografia, variáveis como limitações tecnológicas, o 

conhecimento e experiência do técnico, tipo e fabricante do equipamento, sondas 

utilizadas, software de interpretação e o parâmetro da característica estudada são de 

fundamental importância, tais fatores também são limitantes à sua popularização da 

técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação de carcaça por predições in vivo pode garantir a economicidade 

do processo produtivo, possibilitando a determinação do grau de terminação e 

de desenvolvimento muscular dos animais antes do abate. 

A ultrassonografia, portanto, é potencialmente uma ferramenta que pode ser 

utilizada para estimar características quantitativas de carcaça.  

As informações ultrassonográficas mensuradas poderão ser inclusas à escrituração 

zootécnica individual de cada animal, tornando-se um incremento às 

avaliações rotineiras realizadas na fazenda.  
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