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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar as carac-
terísticas de carcaça de bubalinos machos inteiros
e castrados, do tipo brasileiro, terminados em
confinamento, e abatidos aos 450 e 500 kg de
peso vivo. Não houve diferença significativa
quanto ao rendimento de carcaça fria de animais
inteiros e castrados (52,4 vs 51,3 p.100).
Verificou-se aumento significativo nos rendi-
mentos de dianteiro e de acém completo em
animais inteiros. Nos animais castrados
observaram-se maiores rendimentos de traseiro
total e traseiro especial, em decorrência do maior
rendimento do coxão completo, uma vez que não
foi encontrada diferença significativa quanto ao
rendimento do corte ponta de agulha. Não houve
diferença no comprimento de carcaça, área do
Longissimus dorsi e espessura de gordura
subcutânea entre animais inteiros e castrados.
A espessura de gordura subcutânea, tanto nas
carcaças dos inteiros (5,9 mm) como na dos

castrados (7,1 mm) ficou bem próxima dos limites
considerados ideais pelos frigoríficos, o que
contribui para diminuir a resistência em se abater
animais inteiros. Não se observou diferença
quanto aos rendimentos de carcaça fria (50,5 vs
52,2 p.100) e de cortes básicos, comprimento de
carcaça, área do Longissimus dorsi (54,9 vs
58,3 cm2) e espessura de gordura subcutânea
(5,3 vs 5,9 mm) de bubalinos abatidos aos 450 kg
e 500 kg de peso vivo, respectivamente, embora
animais mais pesados tenderam a apresentar os
maiores valores.

SUMMARY

The objective of this work was to evaluate
the carcass traits from intact and castrated
buffaloes, of the Brazilian type, finished in feedlot
and slaughtered at 450 and 500 kg of live weight.
There was not significant difference regarding to
cold carcass yield of intact and castrated animals
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and castrated (52.4 vs 51.3 percent). Significant
increase was verified in hindquarter and whole
shoulder blade yield from intact males. In castrated
animals it was observed a higher forequarter and
pistol style cut yield, due to the higher round yield,
once it was not found significant difference in
spare ribs yield. There was not difference in
carcass length, Longissimus dorsi area and
back fat thickness between intact and castrated
animals. Back fat thickness, both in carcasses of
intacts ones (5.9 mm) as in those of the castrated
(7.1 mm) it was very close to the ideal limits
considered by industrial freezers, what
contributes to reduce the resistance to slaughter
intact animals. Difference was not observed for
cold carcass yield (50.5 vs 52.2 percent) and
primal cuts yield, carcass length, Longissimus
dorsi area(54.9 vs 58.3 cm2) and back fat thickness
(5.3 vs 5.9 mm) from buffaloes slaughtered at
450 kg and 500 kg of live weight, although heavier
animals tended to present the largest values.

INTRODUÇÃO

Das espécies animais produtoras
de carne para consumo humano, a
bubalina figura como alternativa na
disponibilidade de nutrientes de alto
valor biológico (Jorge, 1999). Segundo
o FNP (2005), o Brasil possuía em
2004 um rebanho de 1,76 milhão de
cabeças, sendo que deste total 65,8
p.100; 6,7 p.100; 6 p.100; 13,3 p.100 e
8,2 p.100 localizavam-se nas regiões
Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Cen-
tro-Oeste, respectivamente. A criação
tem apresentado um incremento subs-
tancial, principalmente nas regiões Nor-
deste, Sudeste e Sul do país.

A pecuária de corte brasileira vem
passando por uma reestruturação em
que, atualmente, eficiência e compe-
titividade em sistemas de produção
sustentados são as metas do setor. No

Brasil, a demanda crescente e as
dificuldades em se obter proteína de
origem animal a baixos custos e curto
prazo têm motivado a classe produtora
a investir na criação de bubalinos com
vistas ao abate (Jorge, 1999).

O confinamento é uma das tecno-
logias empregadas para aumento dos
índices de produtividade da pecuária
de corte. Utilizando rações balancea-
das, conseguem-se maior ganho diário
de peso e redução da idade de abate,
com reflexos positivos sobre a quali-
dade das carcaças e sobre a oferta de
carne na entressafra.

Utilizando-se bubalinos de duas
condições sexuais (inteiros e castra-
dos) e abatidos em dois estágios de
maturidade fisiológica (pesos de aba-
te), com grau de acabamento caracte-
rístico do mercado brasileiro, ou seja,
espessura de gordura subcutânea mí-
nima de 3 mm, objetivou-se avaliar as
características de carcaça.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados 48 bubalinos tipo
brasileiro em confinamento, com idade
média de 18 meses e peso vivo inicial
médio de 330 kg, sendo 24 inteiros e 24
castrados. Os animais de cada condição
sexual foram distribuídos em blocos,
de acordo com o peso vivo e a condição
corporal iniciais, posteriormente, divi-
didos em dois lotes de abate.

Antes do início do período experi-
mental, os animais foram submetidos a
um período de adaptação de 28 dias às
instalações e à dieta. Os 24 animais de
cada condição sexual, foram divididos
aleatoriamente em 2 grupos de doze
animais e submetidos aos seguintes
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tratamentos, respectivamente: P450 -
Ração ad libitum até o abate, a um
peso de 450 kg; P500 - Ração ad
libitum até o abate, a um peso equiva-
lente a 500 kg.

Foi utilizada uma ração única para
todos os animais, em que, 50 p.100 da
matéria seca era fornecida por silagem
de capim Tanzânia (P. maximum) e 50
p.100 por concentrado a base de milho
desintegrado com palha e sabugo,
farelo de soja, uréia e devidamente
suplementada com minerais. A ração,
fornecida duas vezes ao dia, pela manhã
e pela tarde, foi formulada segundo as
normas do NRC (1996) para ganho de
peso vivo diário de 1,1 kg.

Os animais foram distribuídos
aleatoriamente em baias coletivas para
12 animais cada, com piso concretado
próximo ao comedouro de cimento e
providas de bebedouro com torneiras-
bóia automáticas.

A cada 28 dias todos os animais
eram pesados. À medida que um ani-
mal aproximava-se do peso de abate
pré-estabelecido, era pesado a inter-
valos menores, de forma a ser abatido
com o peso previsto. Antes do embar-
que para o frigorífico os animais eram
submetidos a jejum total de 16 horas e
pesados, ocasião em que, obter-se-ia o
peso de abate; a seguir eram embarca-
dos para o matadouro.

Os animais eram abatidos, seguin-
do-se o fluxo operacional próprio do
frigorífico, após jejum de 16 horas nos
currais sanitários. Ao abate foram pe-
sadas as duas meias-carcaças, mensu-
rados o comprimento (COMPCAR),
que abrangeu o ponto de curvatura
médio do osso púbis até o bordo ante-
rior da primeira costela e, posterior-
mente, resfriadas em câmara fria a 2

graus Celsius, durante um período de
24 horas.

Após o resfriamento, utilizou-se a
meia carcaça direita para divisão entre
dianteiro e traseiro total, realizada en-
tre a quinta e sexta costelas e, a ponta
de agulha (costilhar) a uma distância
aproximada de 22 cm da coluna verte-
bral, seguindo as normas do frigorífico.
Foram submetidos à pesagem o cortes
dianteiro, a ponta de agulha (costilhar),
o traseiro total e o traseiro especial.
Logo após a realização dos cortes
primários, o traseiro especial foi deso-
ssado e os cortes comerciais subme-
tidos à pesagem para cálculo dos
rendimentos. Também na meia-
carcaça direita, a área do músculo
Longiss imus dors i ( A O L )  e  a
espessura de gordura subcutânea
(EGS) foram mensuradas entre a 12a e
a 13a costelas.

As análises estatísticas foram feitas
utilizando-se o procedimento GLM
(General Linear Model) do progra-
ma SAS (1994) adotando-se o modelo
a seguir:

Y
i jk
= u + CS

i
 + PA

j
 + CS*PA

ij
 + E

ijk

em que:
Y

ijk
= Observação referente ao animal k, da
condição sexual i e peso de abate j;

u= média geral;
CS

i
= Efeito da condição sexual i, em que i =
1(inteiro), 2(castrado);

PA
j
= Efeito do peso de abate j, em que j = 1 (450
kg peso vivo), 2 (500 kg peso vivo);

CS*PA
ij
= Interação entre condição sexual i e

peso de abate j;
E

ijk
= Erro aleatório.

Na comparação das médias aplicou-
se o teste de Newman-Keuls, ao nível
de 5 p.100 de probabilidade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

As análises de variância para
rendimento de carcaça e de seus cor-
tes básicos, comprimento da carcaça
(COMPCAR), área do Longissimus
dorsi (AOL) e espessura de gordura
subcutânea (EGS) mostraram não
haver efeito significativo de interação
(p>0,05) entre condição sexual (inteiros
e castrados) e peso de abate (450 kg e
500 kg de peso vivo), sendo, portanto,
os dois efeitos considerados indepen-
dentemente.

A tabela I  apresenta as caracterís-
ticas da carcaça em bubalinos para
animais inteiros e castrados. Não se
observou diferença estatística (p>0,05)
quanto ao rendimento de carcaça fria
de animais inteiros e castrados. Restle
e Vaz (1997) trabalhando com machos

inteiros e castrados, da raça Hereford,
terminados em confinamento também
não encontraram diferenças estatísticas
quanto ao rendimento de carcaça entre
as duas condições sexuais, cujas médias
foram de 53,91 p.100 e 52,49 p.100, para
inteiros e castrados, respectivamente.

Verificou-se aumento (p<0,05) nos
rendimentos de dianteiro e de acém
completo em animais inteiros. Segun-
do revisão elaborada por Seideman et
al. (1982), o maior desenvolvimento
da musculatura do corpo de animais
inteiros é decorrência do balanço posi-
tivo de nitrogênio causado pelo efeito
anabolizante da testosterona, hormônio
este responsável por características
relacionadas ao dimorfismo sexual,
comprometendo o aspecto da carcaça,
como o aumento do rendimento do
dianteiro e de seus cortes.

Tabela I. Percentuais médios e erros-padrão das características da carcaça de bubalinos
tipo brasileiro de acordo com a condição sexual. (Means and standard error or carcass traits from
Brazilian type buffaloes according to sexual condition).

Parâmetros Inteiros Castrados
Média±Erro padrão Média±Erro padrão

Peso de abate (kg) 478,3 ± 4,7a 481,5 ± 5,2a

Rendimento carcaça fria (p.100 PV) 52,4 ± 0,43a 51,3 ± 0,42a

Dianteiro 40,6 ± 0,81a 39,0 ± 0,84b

Paleta completa 16,4 ± 0,57a 16,1 ± 0,56a

Acém completo 24,2 ± 0,54a 22,9 ± 0,54b

Traseiro total 59,4 ± 0,87b 61,0 ± 0,87a

Coxão completo 26,5 ± 0,68b 27,6 ± 0,69a

Alcatra completa 20,7 ± 0,54a 21,5 ± 0,56a

Traseiro especial 47,2 ± 0,73b 49,1 ± 0,72a

Ponta de agulha 12,2 ± 0,28a 11,9 ± 0,27a

Comprimento da carcaça (cm) 136,0 ± 0,12a 135,7 ± 0,14a

Área do Longissimus dorsi (cm2) 56,7 ± 0,65a 51,3 ± 0,64a

Espessura de gordura subcutânea (mm) 5,9 ± 0,06a 7,1 ± 0,07a

1Valores seguidos pela mesma letra na mesma linha, não diferem (p>0,05) pelo teste de Newman-Keuls.
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Nos bubalinos castrados obser-
varam-se maiores (p<0,05) rendi-
mentos de traseiro total e traseiro es-
pecial, em decorrência do maior
(p<0,05) rendimento do coxão comple-
to, uma vez que não foi encontrada
diferença (p>0,05) quanto ao rendi-
mento do corte ponta de agulha
(costilhar). Estes resultados concordam
com os de Morais et al. (1993) que
trabalhando com bovinos, relataram
que animais castrados apresentaram
maiores rendimentos dos cortes oriun-
dos do traseiro. Os valores de
rendimentos dos cortes básicos da
carcaça dos animais inteiros do pre-
sente estudo estão bastante próximos
àqueles relatados por Jorge et al.
(1997) quando trabalharam com
bubalinos em regime de confinamento
e abatidos aos 24 meses.

Não houve diferença (p>0,05) no
COMPCAR, AOL e EGS entre ma-
chos inteiros e castrados. Resultados
semelhantes são relatados em bovinos
por Muller e Restle (1983) e por Restle
e Vaz (1997). A espessura de gordura
subcutânea, tanto nas carcaças dos
animais inteiros (5,9 mm) como na dos
castrados (7,1 mm) ficou bem próxima
dos limites considerados ideais pelos
frigoríficos, o que contribui para diminuir
a  resistência  em se abater animais
inteiros, quer seja bubalinos ou bovinos.

A tabela II apresenta as caracte-
rísticas da carcaça em bubalinos para
animais abatidos aos 450 e 500 kg de
peso vivo. Não se observou diferença
(p>0,05) ) quanto aos rendimentos de
carcaça fria e de cortes básicos,
comprimento de carcaça, área do
Longissimus dorsi e espessura de

Tabela II. Percentuais médios e erros-padrão das características da carcaça de bubalinos
tipo brasileiro de acordo com o peso de abate. (Means and standard error or carcass traits from
Brazilian type buffaloes according to slaughter weight).

Parâmetros 450 kg peso vivo 500 kg peso vivo
Média ± Erro padrão Média ± Erro padrão

Peso de abate (kg) 453,2 ± 4,2 504,6 ± 5,1
Rendimento carcaça fria (p.100 PV) 50,5 ± 0,44a 52,2 ± 0,43a

Dianteiro 41,8 ± 0,79a 41,1 ± 0,79a

Paleta completa 16,6 ± 0,61a 16,3 ± 0,59a

Acém completo 25,2 ± 0,52a 24,8 ± 0,52a

Traseiro total 58,2 ± 0,85a 58,9 ± 0,87a

Coxão completo 25,8 ± 0,67a 25,7 ± 0,68a

Alcatra completa 21,0 ± 0,53a 21,3 ± 0,52a

Traseiro especial 46,8 ± 0,71a 47,0 ± 0,69a

Ponta de agulha 11,4 ± 0,29a 11,9 ± 0,28a

Comprimento da carcaça (cm) 136,4 ± 0,17a 138,7 ± 0,18a

Área do Longissimus dorsi (cm2) 54,9 ± 0,61a 58,3 ± 0,63a

Espessura de gordura subcutânea (mm) 5,3 ± 0,07a 5,9 ± 0,08a

1Valores seguidos pela mesma letra na mesma linha, não diferem (p>0,05) pelo teste de Newman-Keuls.
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gordura subcutânea de animais abati-
dos aos 450 kg e 500 kg de peso vivo,
embora animais mais pesados tende-
ram a apresentar os maiores valores.
Conforme relatado por Preston e Willis
(1974) e confirmado por Jorge et al.
(1997) e Jorge et al. (1999), essas
características elevam-se com o au-
mento do peso do animal.

CONCLUSÕES

A condição sexual não interfere no

rendimento de carcaça, comprimento
de carcaça, área do Longissimus dorsi
e espessura de gordura subcutânea de
bubalinos. Animais inteiros apresentam
maiores rendimentos de dianteiro que
os castrados, que por sua vez
apresentam maiores rendimentos de
traseiro especial e coxão completo.

As características de carcaça de
bubalinos tipo brasileiro, terminados
em confinamento, não se alteram com
pesos de abate entre 450 e 500 kg e se
apresentam dentro dos padrões exigi-
dos pelos frigoríficos.
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