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A tentativa de estimar a compos i
<;ao corporal ou da carca<;a tem uma his
t6ria que parece ter come<;ado com os 
estudos realizados por Lawes e Gilbert 
em 1860. Ao longo dos anos, varias me
todologias que conduziam a estimativa 
da composi<;ao foram desenvolvidas, 
com objetivos que, majoritariamente, 
procuraram 0 melhoramento genetico e 
a objetiva<;ao da classifica<;ao comercial 
de carca<;as. 

Os diferentes metodos existentes 
- uns mais sofisticados que outros -
utilizados em estudos para estimar a 
composi<;ao corporal e da carca<;a a par
tir do animal vivo, produziram resultados 
que indicam uma concep<;ao, valoriza
<;:ao e credita<;:ao de sistemas nao eva
sivos com a ajuda de aparelhos de me
dida precisos e eficazes. 

As tecnicas mais prometedoras, 
peJa sua caracterrstica naG evasiva , sao 
as que se baseiam na analise de ima
gem (tomografia axial computorizada , 
ressonancia magnetica nuclear e anali
se por ativa<;ao de neutroes) que, pelo 
seu elevado custo, ainda se encontram 
no uso restrito da medicina humana. 
Neste sentido 0 usa dos ultrassons, pela 
sua cada vez maior acessibilidade, con-
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tinua a apresentar-se como uma solu
<;ao eficaz na produ<;ao animal. 

Tecnica dos ultrassons 
em ovinos e caprinos 

Os primeiros trabalhos sobre 0 usa 
da tecnica dos ultrassons para estimar 
a gordura e musculo em ovinos datam 
de 1958 e 1959. Durante as decadas 
1960 e 1970 sao poucas as referencias 
ao uso desta tecnologia. Somente na 
decada de 1980 varios autores voltam a 
utilizar a tecnologia, mas 0 custo inicia l 
do equipamento, a pequena espessura 
da camada de gordura subcutanea dos 
ovinos, comparada com a de outras es
pecies, a pouca variabilidade na cama
da de gordura e a presen<;a de la , foram 
as grandes limita<;oes ao usa da tecn ica 
dos ultrassons nos ovinos. Nos capri
nos tarda, ainda mais, em aparecerem 
as primeiros trabalhos publicados sobre 
a utiliza<;ao dos ultrassons para pred i
zer a composi<;ao corporal ou da carca
<;a . Somente em 1995, tanto quanto sa
bemos, sao publicadas as primeiras re
ferencias (Delfa e Teixeira. , 1995 e Stanford 
el al. , 1995). 

Hoje, reconhecidamente, os ultras
sons sao utilizados em ovinos e capri
nos, principal mente, com dois objetivos. 

. 0 primeiro: como ferramenta em 
programas de melhoramento genetico 
para a produ<;ao de carne rnagra; 

. 0 segundo: e a produ<;ao de car
ne magra atraves da identifica<;ao de an i
mais que atingem os niveis 6timos de 
deposi<;ao de musculo e gordura para 0 

abate, contribuindo para uma classifica
<;ao comercial mais objetiva e adequada 
as modernas exigencias do mercado. 

( Principios do uso da tecnica ' 

Existem varios aparelhos com dife
rentes tipos de monitoriza<;ao que per
mitem visualizar a informa<;ao resultante 
dos ecos dos ultrassons: Modo-A, Modo-
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Be ultras7sons em tempo real (UTR). 0 
designado UTR, 0 mais utilizado hoje em 
dia, baseia-se num sistema que utiliza 
repetidos varrimentos de uma area para 
formar uma imagem da mesma em tem
po real , quase instantanea, que foi de
senvolvido para a medicina humana com 
o objetivo de observar 6rgaos em rapido 
movimento como a caravao. 

Os aparelhos UTR sao os mais utili
zados em produyao animal, operam em 
branco e negro, 0 que permite evidenciar 
as interfaces mais importantes, como as 
constituidas pela gordura, musculo e os
so. Gom 0 avan<;o da tecnologia, come
yOU a ser possivel monitorizar os ecos 
mais debeis 0 que permitiu a observa
yao e quantifica<;ao da gordura intermus
cular. Os aparelhos UTR estao ainda pro
vidos de diferentes acess6rios que per
mitem potencia r a sua utilizagao, ao 
exemplo de: modo split-screen (divisao 
do monitor, permitindo a observayao em 
simultaneo de duas imagens); modo free
ze-frame (oferece a possibilidade de con
gelar uma imagem para estudo mais de
talhado) e diferentes calipers (calibrado
res para determinayao de espessuras e 
areas) (Teixeira, 2008). 

[ Metodologia de aplicayao 1 
A utilizagao de uma correta meto

dologia e fundamental para a obtenyao 
de um elevado grau de precisao nas es
timativas da composiyao. Assim, a iden
tificayao dos pontos anatomicos de me
dida, 0 acondicionamento do animal a 
medir, a escolha do tipo de sonda, 0 po
sicionamento da sonda, 0 acoplamento 
e pressao aplicada na sonda, a experien
cia do operador, sao fatores a que deve 
ser dada especial atenyao, com vista a 
obten<;ao de medidas precisas e isen
tas de erro experimental. (Teixeira, 2008) 

A experiencia do operador pode 
constituir um dos principais pontos criti
cos do metodo, por dele depender em 
quase toda a plenitude 0 8xito da opera-
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gao. Resulta fundamental a utilizayao de 
um tecnico experimentado, de grande 
profissionalismo, capaz de efetuar com 
exatidao, precisao e elevado grau de re
petibilidade as medidas, de forma a ado
tar uma metodologia que se adapta a 
um trabalho em serie. 

Os pontos anatomicos de eleiyao, 
de acordo com todos os autores, cen
tram-se na regiao dorso lombar, toracica 
e esterno. 0 conhecimento anatomico, 
principalmente da sua base 6ssea e de 
grande utilidade na identifica<;ao dos 
pontos (Figura 1). 

As principais medidas realizadas 
correspondem a espessura de gordura 
subcutanea, profundidade e area do mus
culo Longissimus dorsi. As suas locali
zay6es anatomicas sao: 13' costela, en
tre a 12' e a 13' costelas, 10' costela, 
entre 10 e 11' costelas, vertebras lomba
res e esterno. As mediy6es sao realiza
das com a sonda colocada perpendicu
larmente a coluna vertebral, quando 0 

objetivo e analisar todo 0 olho do mus
culo, ou paralela, a diferentes distancias 
do ponto medio da coluna vertebral, 
quando se trata de medir espessuras de 
gordura subcutanea (Teixeira et al. 2008). 

Fig. 1 -
Pontos 

anatomlcos 
para 

sfatuar 
as medldas. 

Vertebras Vertebras 

~~ ~no\ t---\ r 
u J 

A escolha do aparelho esta hoje fa
cilitada, dada a elevada gama existente 
no mercado. No entanto, atendendo a 
que - principal mente no mundo da pro
du<;ao animal - muitas vezes trabalha
se no campo, e importante que 0 apare
Iho escolhido seja portatil, de calibra<;ao 
autornatica e provido das fun<;6es de 
congelamento de imagem e calibrado-
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res. Dependendo do que 
se pretende medir, re
sulta fundamental a es-

Fig. 2 . Dlferentes aparelhos e sondas. 

colha do tipo de sonda. 
As mais utilizadas para 
medir espessura de te
cido adiposo ou muscu
lar, sao as sondas linea
res de aplica<;ao exter
na de 7,5 e 5 MHz de 
frequencia. (Teixeira ef 81., 
2006, 2008) (Figura 2) 

o acond iciona
mento do animal e um 
dos pontos importan
tes. E indispensavel que 
o mesmo proporcione 
tranquilidade e relaxa
mento ao animal e uma 
posi<;ao que nao col ida com 0 normal 
posicionamento da sua estrutura 6ssea 
e muscular. Alguns autores usam man
gas de maneio, instrumentos de sujei
<;130 especial mente desenhados, que no 
caso dos caprinos, pelo seu tempera
mento, resultam de bastante ineficacia. 
Nos nossos estudos e atendendo a que 
este tipo de trabalho tem de ser adapta
do a uma execu<;ao rapida e algumas 
vezes realizado no campo, util izamos um 
metodo de sujei<;ao a mao, em que 0 
tecnico e ajudado por uma outra pessoa 
que segurando a cabe<;a do animal, sem 
causar estresse, procura que a posi<;ao 
deste seja 0 mais natural e relax ada pos
sivel (Figura 3) . 
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As medidas efetuadas na regiao do 
esterno, principal mente em caprinos, po
dem ser realizadas igualmente com 0 
animal em pe ou com 0 animal na posi
<;130 de decubito supin~ em cama de en
doscopia (Figura 4). 

Muitos autores, com a finalidade de 
obter melhor imagem, e melhor acopla
mento da sonda ao meio, tosquiam, de
pilam e escanhoam a reg;;30 em que efe
tuam as medi<;6es. 

Atendendo a deprecia<;ao que tal 
procedimento provoca na pele e velo do 
anirnal e, principalmente, por nao se 
adaptar as condi<;6es de trabalho num 
matadouro, ou rnesmo a um trabalho de 
campo, nos nossos trabalhos (Teixeira 
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Fig. 5 • Metodo de colocar;ao da sonda na reglao dorso lombar de ovlnos (TerxetnJ et al 2006) 

Fig. 6 • Metodo de coloca~ao da sonda no estemo de caprinos (TelJCeHa et ~ 2006J 

, 
e l aI, 2006, 2008) nao efetuamos qualquer 
tipo de tosquia ou corte de pelo. Somen
te efetuamos um afastamento do velo 
com pente, procurando encontrar uma 
superficie limpa, a qual impregnamos 
com um agente acoplante (gel de medi
cina ou vaselina liquida) de modo a per
mitir um perfeito contato acustico da 
sonda com a pele do animal, evitando a 
forma~ao de bolsas de ar, de forma a 
permitir uma visao clara (Figura 5) . 

Na zona do esterno dos caprinos, 
por ser a rnaioria das vezes desprovida 
de la, a coloca~ao da sonda e imediata 
apos a impregna~ao da regiao com 0 gel 
(Figura 6). A pressao a aplicar na sonda 
sobre a superficie do animal deve ser mi
nima, procurando evitar a deforma~ao 
dos tecidos. 

A obten9ao das imagens sobre as 
quais se efetuam as medidas, podem 
ser registadas imediatamente usando um 
software proprio para analise de imagem 
National Institute of Health 1.57 software 
(http://rsb. info.ni/l .govlnjh-imagel) (Teixeira et 
al.. 2006. 2008). 

Sobre a imagem e identificando com 
precisao os pontos anatomicos deseja
dos, efetuam-se as medidas com a aju 
da do ca librador (Figura 7 e 8). 
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( Considerac,:oes finais 

Hoje em dia e por demais evidente 
que as tecnicas mais prometedoras, por 
serem nao evasivas e destrutivas, sao 
as que se baseiam na imagem, ao exem
plo da tomografia axial computorizada, 
ressonElncia magnetica nuclear e anali
se por ativa~ao de neutroes. 0 elevado 
custo do equipamento, no entanto , faz 
com que sejam tecnicas de uso muito 
restrito em produ~ao animal, razao pela 
qual, os ultrassons em tempo real con
tinuam a ser, pela re la9ao custo/benefi-
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cio, de grande adequa9ao experimental 
e cientifica na Zootecnia moderna. Por 
outro lado, por se tratar de um equipa
mento movel, facilmente transportavel, 
que se aplica a um trabalho em serie, 
nas mais diversas condi90es, desde a 
explora9ao ao campo e linhas de abate 
em matadouros, faz com que se torne 
de grande versatilidade e ainda com um 
elevado potencial em Zootecnia. Final
mente, os resultados dos diversos traba
Ihos apresentados, indicam que as me
didas de ultrassons, associadas, em re
gressao multi pia , ao peso vivo aumen
tam 0 grau de precisao das estimativas 

da composi9aO da carca9a de ovinos e 
caprinos. .-
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Pecuaria naO e a vila . . . . 
- A perseveranga tudo al
canga. 

Pesquisadores da Uni
versidade Federal de Sao 
Paulo (USP) mostraram 
que a pecuaria nao e a 
maior responsavel pelas 
emissoes de gases de 
efeito estufa, na 20' reu
niao da Camara Setorial 
da Cadeia Produtiva de 
Carne Bovina. 

"0 gada na~ e 0 gran
de vilao", afirmou 0 repre
sentante do Laboratorio de 
Bioquimica Ambiental do 
Centro de Energia Nuclear 
na Agricultura da universi
dade, Marcelo Galdos. 

Os estudos mostram 
que apenas 20% do total 
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da emissao mundial e li
gada ao gado. 

"Existe gente queren
do parar de comer carne 
achando que vai ajudar 0 

meio ambiente, quando, 
na verdade. se estivesse 
mudando seus habitos, 
inclusive de transporte, 
poderia ter impacto ainda 
maior" - disse. 

Pelo contra rio, 0 estu
do aponta que a pecuaria 
intensiva, feita com mane
jo correto, pode gerar ener
gia, porque a concentra-
9ao de residuos (esterco) 
pode ser transformada por 
meio da biodigestao. " 

Voce sabia ... ? 
... que a fe rmentagao 

pre-digestao nao 
e vantajosa? Pois onera 
o prego dos alimentos 

e nao meJhora seu 
valor nutritivo. 

- "E possivel que 0 homem 
viva sozinho, mas nao 
acredito que isso seja 

feficidade. (Benjamin Franklin) 

Ditado 
- Cava[o born de picada 

naa faz dais rastros. 
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