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RESUMO –A avaliação in vivo com uso da ultrassonografia, pode assegurar a eficácia e economia na 

produção pois, possibilita a determinação do grau de acabamento e musculatura antes do abate. Foram 

utilizados 143 animais cruzados, 72 machos e 71 fêmeas, com 24 meses de idade, nascidos nas safras de 

2012 e 2013 da Embrapa Gado de Corte-MS. O abate ocorreu após 90 dias de confinamento, com dieta 

de silagem de sorgo, milho grão seco moído, casca de soja, farelo de soja 45 % PB, uréia e núcleo mineral. 

Realizou-se avaliações de carcaça por ultrassonografia antes do abate com ultrassom avaliando a 

espessura de gordura subcutânea EGSU pela coleta de imagem do Longíssimus dorsi entre a 12ª e 13ª 

costelas. Espessura de gordura na picanha EGPU foi avaliada coletando uma imagem sobre o Bíceps 
femoris. As imagens foram analisadas utilizando o programa Lince®. Após abate avaliou-se acabamento, 

distribuição de gordura no traseiro, peso de carcaça quente e espessura de gordura subcutânea EGS. Para 

verificação do relacionamento entre as características foram calculadas as correlações de Pearson. Para o 

estudo das características com maior interferência nas medidas de espessura de gordura na carcaça foi 

utilizado o método de Regressão por Componentes Principais, utilizando o software Unscrambler 10.4. A 

correlação fenotípica entre a EGSU e a EGS foi de 0,84, sendo positiva e alta. Já a EGPU e a EGS obtiveram 

uma correlação de 0,73, e a correlação entre EGSUS e a EGPU 0,68 considerada alta correlação. Observa-

se alta correlação entre as características EGSU, EGPU e EGS sugerindo que melhores avaliações de EGSU 

e EGPU terão melhores resultados na avaliação de EGS após o abate. A EGSU e EGPU têm correlação 

positiva e alta com a EGS na carcaça. A técnica de ultrassonografia para tipificação de carcaça por 

acabamento mostrou-se acurada e satisfatória. 
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