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RESUMO 
 

Objetivou – se verificar as características morfológicas por meio de escores de 
avaliação visual e sua associação com o peso de bovinos machos da raça Nelore. O 
trabalho foi realizado na fazenda Martendal, no município de Vilhena – Rondônia, 
situada na estrada para Colorado do Oeste, km 43 de Vilhena, com 1000 alqueires, 
os animais são criados em sistema de produção a pasto a espécie Brachiaria 
brizanthae com suplementação proteinada, 150 g por dia. Foi selecionado um lote de 
67 animais machos da raça Nelore, com idade entre 24 a 26 meses, todos Puro de 
Origem (PO) para avaliação do escore visual e realização da pesagem, com média 
de 385 kg. Analisando as notas referente à avaliação visual EPMU (estrutura, 
precocidade, musculosidade, umbigo), verificou-se valores de escore para estrutura 
de 3,85; precocidade de 3,79; musculosidade 3,58 e umbigo 3,31. Observou-se 
correlação entre peso e características de avaliação visual (estrutura, precocidade e 
musculosidade). A relação entre peso e as características de estrutura foi alta, onde 
animais de maiores estruturas tendem a serem mais pesados. Ocorreu alta 
correlação entre peso, musculosidade, precocidade, valores de 0,66 a 0,80, 
respectivamente. Assim, a ocorrência de correlação entre o peso do animal e 
caracteristicas morfológicas (estrutura, precocidade e musculosidade), mostra que é 
possível a seleção de determinada característica por meio da avaliação por escore 
visual, visando ganhar em rendimento de carne. 

 
Palavras-chave: EPMU, pesagem, escore corporal. 



 

 

ABSTRACT 
 

The objective was to verify the morphological characteristics by means of visual 
evaluation scores and their association with the weight of Nelore male bovines. The 
work was carried out at the Martendal Farm, in the municipality of Vilhena, Rondônia, 
located on the road to Colorado do Oeste, km 43 of Vilhena, with 1000 alqueires, the 
animals are raised in a pasture system to the Brachiaria brizanthae species with 
protein supplementation, 150 g per day. A batch of 67 male Nelore animals, aged 24 
to 26 months, all of Pure of Origin (PO) were selected for evaluation of the visual 
score and weighing, with a mean of 385 kg. Analyzing the notes regarding the visual 
evaluation EPMU (structure, precocity, muscularity, umbilicus), it was verified score 
values for structure of 3.85; precocity of 3.79; muscularity 3.58 and navel 3.31. It was 
observed a correlation between weight and characteristics of visual evaluation 
(structure, precocity and muscularity). The relationship between weight and structure 
characteristics was high, where animals with larger structures tended to be heavier. 
There was a high correlation between weight, muscularity, precocity, values from 
0.66 to 0.80, respectively. Thus, the occurrence of correlation between animal weight 
and morphological characteristics (structure, precocity and muscularity), shows that it 
is possible to select a particular characteristic by means of visual score evaluation, 
aiming to gain in meat yield. 

 

Key words: EPMU, weighing, body score. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A bovinocultura de corte é um dos principais segmentos agropecuários 

brasileiros, com significativa participação no PIB do agronegócio do país. Nos 

últimos anos com o desenvolvimento da cadeia o Brasil passou a ocupar lugar de 

destaque no comércio mundial de carne, o que se deu em função do tamanho de 

rebanho, produtividade animal e volume de carne exportada (ABIEC, 2018). 

A pecuária de corte tem grande importância para o mercado nacional, o 

Brasil se manteve entre os primeiros colocados nas exportações mundiais desde 

2004, 20% da carne produzida exportada e 80% atende o mercado interno. Os 

consumidores vêm mostrando diferença no consumo de carne, exigindo a  

qualidade nos produtos, mesmo que os valores sejam decisivos no momento da 

compra, o mercado interno e externo vem buscando sempre animais mais precoces 

que atendam as exigências na qualidade do produto. Já a economia mundial vem 

causando mudanças nos setores produtivos dando espaço à ciência, biotecnologias 

e melhoramento genético do rebanho (BRASIL, 2012). 

No ano de 2017 o rebanho nacional de bovinos atingiu a marca de 221,81 

milhões de cabeça de gado, onde 39,2 milhões de cabeças de gado são abatidas 

por ano, alcançando o volume de carne produzida de 9,71 milhões de toneladas, 

sendo que 80% desse efetivo são compostos por raças zebuínas e 70 % são 

bovinos da raça Nelore (ABIEC,2018). A raça Nelore é umas das mais criadas no 

Brasil, ela apresenta adaptação ao ambiente tropical, rusticidade, resistência à 

parasitoses, alta prolificidade, qualidade de carcaça, entre outras características 

que levam a preferência por parte dos criadores. 

Com o desenvolvimento da pecuária de corte os produtores na tentativa de 

se manterem na atividade buscam cada vez mais a utilização de novas tecnologias 

que venham a promover ganhos em produtividade. Nesse sentido, o melhoramento 

genético do rebanho, é uma ferramenta que de modo geral, objetiva alcançar 

melhores níveis de produção, produtividade e/ou qualidade do produto em sintonia 

com o sistema de produção e as exigências do mercado (ROSA et al., 2013). 

No Brasil no ano de 1968 teve início o melhoramento genético efetivo das 

raças zebuínas com a introdução da prova zootécnica do Controle de 

Desenvolvimento Ponderal pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebuínos, 

em meados de 1980 foi marcado pelo lançamento do primeiro Sumário Nacional de 
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Touros avaliado pela metodologia de modelos mistos, elaborado pela Associação 

Brasileira de Criadores de Zebu ABCZ e Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária EMBRAPA (LOPEZ e REZENDE, 2001). 

Uma das alternativas utilizadas para promover o melhoramento genético é a 

aquisição de animais geneticamente superiores, para serem usados na reprodução, 

onde a inclusão desses visa aumentar a presença de genes responsáveis pela 

expressão de características de destaque econômico. Para tanto, várias 

características expressas pelos animais precisam ser monitoradas, entre as quais a 

adaptabilidade, eficiência reprodutiva, viabilidade, pesos corporais, taxas de 

crescimento, qualidade da carcaça e da carne,permitindo a identificação de animais 

superiores e contribuindo com os aspectos de seleção no rebanho (ROSA et al., 

2013). Com o passar do tempo diversas técnicas foram criadas e utilizadas em 

programas de melhoramento genético animal, onde a avaliação visual é um 

processo de seleção e vem sendo aplicada em várias circunstâncias: sistema de 

compra e descarte dos animais, distribuição de musculatura, precocidade na 

terminação, concepção de registros genealógicos, em julgamentos comparativos 

nas pistas de exposições agropecuárias e em acasalamentos dirigidos, em que 

muitos profissionais analisam o exterior dos animais em complemento a dados de 

genealogia, desempenho fenotípico e em avaliações genéticas, quando existentes 

(KOURY FILHO,2005). 

Para Faria et al., (2009) a seleção de animais por um biótipo adequado ao 

sistema produtivo é um aspecto determinante para aumentar a eficiência 

econômica da empresa rural e condição primordial para a sustentabilidade da 

atividade pecuária. Por meio dos escores de avaliação visual é possível reconhecer 

de forma prática e eficaz os indivíduos superiores para estrutura corporal, 

precocidade, musculosidade eumbigo. 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi verificar as características 

morfológicas por meio de escores de avaliação visual e sua associação com o peso 

de bovinos machos da raça Nelore. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 BOVINOCULTURA DE CORTE 
 

Em 2017, a cadeia produtiva da pecuária de corte teve um aumento de mais 

de 80%, envolvendo desde a matéria prima utilizada na produção do gado, 

passando pelo faturamento da venda dos animais, até o total comercializado pelas 

indústrias e varejo, movimentando milhões (ABIEC, 2018). 

Com a significativa participação e importância do Brasil no cenário do 

comércio internacional de carne bovina, é preocupação constante do setor a busca 

por novas tecnologias, que vão desde a escolha dos animais até a comercialização 

nos mercados e o consumo. Assim como evoluem as formas de produção de 

bovinos, a carne bovina também evoluiu, novas tecnologias empregadas, a 

preocupação com o bem estar animal, métodos de higiene na manipulação da 

carne apareceram no mercado, buscando assim extrair o máximo das carcaças, 

para garantir maior eficiência, variedade e qualidade (GUERRERO et al.,2013). 

Com características favoráveis como clima e amplo território, o Brasil possui 

o maior rebanho bovino comercial do mundo atingindo no ano de 2017 a marca de 

221,81 milhões de cabeças de gado e com 39,2 milhões de cabeças de gado 

abatidas por ano. O volume de carne produzida chegou a 9,71 milhões de 

toneladas, sendo que 80% desse efetivo são compostos por raças zebuínas e 70 % 

são bovinos da raça Nelore (ABIEC, 2018). 

O Estado de Rondônia vem se destacando no ranking brasileiro como o 

sexto maior produtor de gado de corte, sendo o quinto maior exportador de carne 

no país, e conta com cerca de 14 milhões de bovinos, sendo montante cerca de 

73% são de bovinos de corte, mestiços e raças zebuínas (CASARIN, 2017). 

 
 RAÇA NELORE 

 

As raças zebuínas Bos taurus indicus, foram distribuídas por todo território 

nacional. A raça que tem a maior população de animais hoje no Brasil é a raça 

Nelore, de origem Indiana, que é muito precoce e possui alto rendimento de 

carcaça, atendendo as expectativas da indústria frigorífica. Sendo ainda muito 

valorizada no mercado de compra e venda tanto para pequenos, médios e grandes 

produtores segundo a Associação Brasileira de Criadores de Zebuínos 

(ABCZ,2003). 
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A Raça Nelore se destaca em vários fatores, sua grande adaptação ao 

ambiente dos trópicos, apresentando alta fertilidade, força desde o nascimento, 

resistência a endoparasitas e ectoparasitos. O Brasil possui o rebanho Nelore mais 

abundante do mundo e o de melhor qualidade genética. A raça possui grande 

variabilidade genética, visto que os índices médios de produtividade no Brasil 

apresentam capacidade para serem melhorados (KOURY FILHO, 2005). 

 

 MELHORAMENTO GENÉTICO 
 

O melhoramento animal é uma prática contínua no processo de seleção e 

reprodução dos animais. Com objetivo de melhorar as características dos animais 

de geração em geração, o melhoramento genético é um instrumento de grande 

importância para a pecuária de corte, que pode ser realizado por meio de seleção, 

sistemas de acasalamento e cruzamento, onde os criadores aumentam a qualidade 

de produção e o lucro do seu rebanho (JUNIOR et al., 2016). 

Para conseguir resultados adequados e sucesso com a prática do 

melhoramento genético são utilizados programas de melhoramento genético. 

Primeiro devem ser estabelecidos os objetivos e metas, é muito importante que 

estes objetivos e metas estejam de acordo com a estrutura do mercado atual, 

sendo adequado as condições de ambiente geral (EUCLIDES FILHO, 1999). 

O uso de escores de avaliação visual em programa de melhoramento 

genético vem sendo muito utilizado, visando à formação da carcaça dos animais e a 

rapidez com que eles chegarão ao abate, uma vez que os animais apresentam 

diferentes morfologias, conciliando com o mercado consumidor o tipo de criação e 

produtividade em menos tempo (JOSAHKIAN et. al.,2003). 

 
 MELHORAMENTO GENÉTICO 

 
Apesar dos avanços tecnológicos o olho humano continua atuando como 

uma importante ferramenta, este processo deavaliação visual vem desde a 

domesticação dos animais.A imagem passa informações que jamais serão obtidas 

por qualquer ferramenta, a técnica de avaliação visual é muito utilizada no processo 

de seleção e fácil de ser aplicada e, é uma das técnicas mais antigas de seleção 

animal segundo Josahkian, Lucas e Machado (2009). Vários animais podem ser 

avaliados sem passar por mensurações o que reduz o estresse animal e tem baixo 
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custo de implantação (NICHOLSON e BUTTERWORTH, 1986). 

A avaliação visual é uma ferramenta muito importante para ser utilizada na 

seleção animal, identificando animais mais pesados com a estrutura mais desejada, 

destacando características de grande importância para a qualidade do produto final 

e o que está em alta no mercado (FOGAGNOLI et. al., 2010). 

Contudo, para a avaliação visual é importante a formação correta de grupos 

contemporâneos que são nascidos na mesma fazenda, na mesma época do ano e 

que vivem na mesma condição de ambiente, apesar de serem medidas subjetivas. 

Quando aplicado de forma correta e por avaliadores qualificados, a avaliação visual 

é capaz de transformar emvalores genético as características referente à carcaça, 

como grau de desenvolvimento muscular e grau de acabamento (OLIVEIRA, 2003). 

Animais com o  mesmo  peso podem apresentar diferentes tipos de 

caracteristicas e somente a pesagem não seria suficiente para diferenciá-los, com 

isso a avaliação visual é de grande importância para distinguir e conciliar todas 

essas características estrutura,  precocidade, musculosidade, umbigo, racial, 

aprumos e sexualidade observandas no animal, a composição do peso, músculo, 

visceras, ossos, tecidos, gordura,profundidade do corpo, altura de posterior, 

completando assim melhores proporções (FOGAGNOLI et. al., 2010). 

Com a finalidade para a obtenção das características da avaliação visual, é 

importante a identificação do lote equilibrado, sendo assim um comparativo para 

identificar os animais cabeceiras (ótimos), meio (regular) e fundo (inferiores) 

(CARVALHO, 2012). 

 
 MÉTODO EPMURAS 

 
No Brasil vários sistemas de avaliação visual como DERAS E PHRAS 

adotados pela ABCZ em 1980 que atendia as características ligadas caracterização 

racial e características funcionais e econômicas. Outras metodologias como 

MERCOS (musculosidade, estrutura física, aspectos raciais e sexuais, conformação 

e ônfalo) foi utilizado no Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore 

(PMGRN) e um dos mais atualizados CPMU - conformação, precocidade, 

musculosidade e umbigo. Método que não exige equipamentos, uma avaliação 

muito completa e utilizada desde 2004 pela ABCZ é a metodologia EPMU proposta 

por Koury Filho (JOSAHKIAN et al., 2003). 
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O método EPMURAS, proporciona a identificação de pontos positivos e 

negativos animal, distinguindo defeitos e qualidades de modo simples e direto por 

meio da atuação dos escores (FOGAGNOLI et al., 2010). 

Segundo Koury Filho (2005) são 7 as características avaliadas pelo sistema 

EPMURAS: 

Estrutura Corporal (E): avalia visualmente a área que o animal abrange visto 

de lado, avaliando-se basicamente o comprimento corporal e a profundidade de 

costelas. Maiores áreas correspondem a maiores escores. Precocidade (P): avalia 

comprimento das costelas em relação à altura de seus membros. Animais em 

idades mais jovens, muitas vezes ainda não apresentam gordura de cobertura. A 

identificação do “desenho” baseia se nas proporções para a deposição de gordura 

de acabamento mais precoce, assim o ideal de que os animais tenham maior 

comprimento de costelas em relação à altura dos membros. Musculosidade (M): 

avalia se a evidencia da distribuição de massas musculares, animais com maior 

musculosidade recebem notas maiores. Umbigo (U): corresponde ao tamanho e 

posicionamento do umbigo, considerando bainha e prepúcio nos machos, a partir 

de uma referência. Caracterização Racial (R): avalia se todos os itens pronunciados 

nos padrões raciais das respectivas raças envolvidas devem ser considerados. 

Aprumos (A): avalia se através das proporções, direções, angulações e articulações 

dos membros anteriores e posteriores. Sexualidade (S): avalia se os genitais 

externos evidentes, touro tem que ter cara de macho – chanfro curto e robusto, 

olhos enrugados e goteira evidente, giba em forma de castanha de caju, 

características que mostram sempre a masculinidade do animal. 

Os escores variando de 1 a 6 às características E, P e M, sendo 6 a maior 

expressão e 1 a menor expressão das características. As demais realizaram – se a 

distribuição dos animais em cabeceira (escores 6 e 5) meio ( escores 4 e 3) e fundo 

(escore 2 e 1) do lote. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
O trabalho foi realizado na Fazenda Martendal no Município de Vilhena – 

Rondônia, situada na estrada para Colorado do Oeste, km 43 de Vilhena, com 1000 

alqueires, os animais são criados em sistema de produção a pasto a espécie 

Brachiaria brizantha e com suplementação proteinada, 150 g por dia. 

Foi selecionado um lote de 67 animais machos da raça Nelore, com idade 

entre 24 a 26 meses, todos Puros de Origem (PO) para avaliação do escore visual 

e realização da pesagem. 

A seleção deste grupo se deu em função de que todos os animais fazem 

parte do mesmo grupo contemporâneo desde a fase de desmama, tendo a mesma 

oportunidade de ambiente para que possam expressar seu fenótipo, diminuindo a 

possibilidade de erro nas avaliações. 

Realizou se a pesagem dos animais e em seguida estes foram soltos, 

passando de três em três em uma área do curral aberta para serem avaliados pelo 

sistema de EPMU (KOURY FILHO, 2005), os animais foram avaliados por três 

avaliadores. 

Os escores visuais e o peso dos bovinos machos da raça Nelore foram 

analisados por estatística descritiva por meio do programa estatístico SISVAR 

(FERREIRA, 2008). Além disso, procedeu-se a análise de correlação entre o escore 

visual e o peso realizada com o auxílio do programa Microsoft Excel, versão 2010. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 
As características morfológicas verificadas por meio de escores de avaliação 

visual e o peso de bovinos machos da raça Nelore podem ser visualizados na 

Tabela 1. Os animais apresentaram valores médios de peso de 385 kg; estrutura 

3,85; precocidade 3,79; musculosidade 3,58 e umbigo 3,31. 

O peso dos bovinos de 385 kg foi superior aos 357,42 kg registrados por 

Lima (2011) em bovinos da raça Nelore. Esse valor é considerado adequado para 

animais criados em regime a pasto (ABCZ, 2003). 

Analisando as notas referente à avaliação visual EPMU, que apresentou 

estrutura de 3,85 e precocidade de 3,79, os animais apresentaram valores similares 

ao verificado por Koury Filho et. al (2009) que mostrou 3,99 para estrutura e 3,85 

para precocidade, ambos com características inferiores ao de Lima (2011) que para 

estrutura foi 4,19 e precocidade 3,87. O valor de estrutura e precocidade verificado 

é relacionado a animaisque apresentam menor área para deposição de carne e de 

gordura de acabamento mais precoce, por apresentarem essas características mais 

baixas para ambossegundo Lima (2011). 

Os bovinos apresentaram uma média de 3,58 para musculosidade, inferior 

ao encontrado por Koury Filho et. al. (2009) um escore de 3,80, já o trabalho de 

Lima (2011) apresentou o escore 3,77. Com base no escore de musculosidade 5 e 

6 os animais tendem a apresentar um menor rendimento de carcaça, por 

apresentarem menor massa muscular. 

Para a característica umbigo verificou - se uma média de 3,31; valor superior 

ao encontrado por Lima (2011) de 3,23; e intermediário encontrado por Bignardi et. 

al., (2011) de 2 a 4, a característica umbigo se diferencia das outras pela sua 

avaliação direta, cada nota é dada dependendo do tamanho e posicionamento do 

umbigo (bainha, prepúcio), notas individuais para cada animal sem comparação de 

um indivíduo paraoutro, de acordo com critério de seleção e classificação individual 

dos animais. 
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Tabela 1. Estatística descritiva das características peso e EPMU machos da raça 

Nelore 

Característica N Média Mínimo Máximo EPM DP CV% 

Peso 67 385 316 481 3,23 26,44 6,91 

E 67 3,85 2 6 0,14 1,15 30,07 

P 67 3,79 2 6 0,11 0,94 24,96 

M 67 3,58 2 6 0,14 1,15 32,29 

U 67 3,31 2 5 0,09 0,80 24,19 

Número de observações (N), média (Média), valor mínimo (Min), valor máximo (Max), erro padrão da 
média (EPM), desvio-padrão (DP), coeficiente de variação (CV), para as características Estrutura 
(E), precocidade (P), musculatura (M) e umbigo (U). 

Fonte: Rita de Cássia Caroline Oliveira Farias 

 

Na tabela 2, pode se observar que para todas as características os maiores 

foram para os escores 3 e 4, (medianos), enquanto que apenas para a característica 

umbigo o maior escore foi 3. Para um rebanho a pasto, este resultado é considerado 

o ideal (JOSAHKIAN et al., 2003), pois animais com umbigo pendulosos e mal 

direcionados podem aumentar a possibilidade de lesão, comprometendo a vida 

reprodutiva do animal(KOURY FILHO et al., 2003). 

 
Tabela 2. Distribuição por escores para as características EPMU de machos da 

raça Nelore 

 

    Escores   

Características 
1 2 3 4 5 6 

E 0 14,87 21,62 36,49 17,57 9,45 

P 0 6,75 33,79 39,19 16,22 4,05 

M 0 18,92 32,43 27,03 14,87 6,75 

U 0 17,56 41,90 36,49 4,05 0 

Fonte: Rita de Cássia Caroline Oliveira Farias 

 
A distribuição dos animais em cabeceira, meio e fundo de lote pode ser 

observada na tabela 3. Os menores valores em percentuais são encontrados no 

fundo 14,87% para estrutura; 6,75% para precocidade e 18,92% para 

musculosidade. Isso mostra que por melhor que seja o grupo, na comparação entre 
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animais existem animais que são classificados como fundo, que se distanciam do 

meio e cabeceira, esses animais devem ser separados dos demais, fazendo assim 

cabeceira, meio e fundo, para que em meio a avaliações não haja interferência na 

qualidade em que cada animal resulta (KOURY FILHO,2005). 

 
Tabela 3. Percentuais de cabeceira, meio e fundo referente às características E, P e 

M de machos da raça Nelore. 

 

Característica Cabeceira% Meio% Fundo% 

E 27,05 % 58,11 % 14,87 % 

P 20,27 % 72,98 % 6,75 % 

M 21,62 % 59,46% 18,92% 

Fonte: Rita de Cássia Caroline Oliveira Farias 

 

Verificou – se correlação entre peso e características de avaliação visual 

estrutura, precocidade, musculosidade na Tabela 4. Com relação a peso e a 

característica de estrutura a correlação foi alta (0,70), onde animais de maiores 

estruturas são mais profundos e compridos e tendem a serem mais pesados, 

segundo Koury Filho (2009) animais mais altos tendem a ter maior aumento de 

característica de estrutura corporal. Ocorreu correlação entre precocidade (0,64) e 

peso onde, animais mais precoces tendem a permanecer menos tempo a pasto, 

diminuindo o ciclo de produção, tendo melhor desempenho tanto em acabamento, 

quanto na sua vida sexual, favorecendo a maior lucratividade do sistema produtivo. 

 

Tabela 4. Correlação entre escore visual e peso de machos da raça Nelore 
 

Peso E P M U 

Peso     

E 0,70(**)    

P 0,64(**) 0,34(*) 
  

M 0,66(**) 0,35(*) 0,80(**)  

U -0,04 -0,11 0,11 0,
13 

(**) Efeito da correlação significativo ao nível de 1% e (*) de 5% de probabilidade, respectivamente. 

Fonte: Rita de Cássia Caroline Oliveira Farias 
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Nota – se uma alta correlação entre peso e musculosidade (0,66). Esses 

resultados representam a produção de carne do animal, cujas características estão 

diretamente ligadas ao seu peso corporal, a medida que uma aumenta a outra será 

acrescida, o que reflete na rentabilidade do pecuarista em termos de produção de 

carne (ARAÚJO et al., 2010).
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5 CONCLUSÃO 

 
A avaliação visual tem grande importância para a seleção da raça nelore, 

buscando sempre um equilíbrio de estrutura, precocidade, musculosidade, umbigo, 

racial, aprumos e sexualidade. 

As características consideradas na avaliação visual são importantes para o 

equilíbrio do lote, permitindo a comparação bem como identificação de animais 

cabeceira, meio e fundo. 

A ocorrência de correlação entre o peso do animal e caracteristicas 

morfológicas (estrutura, precocidade e musculosidade), mostra que é possível a 

seleção de determinada característica por meio da avaliação por escore visual, 

visando ganhar em rendimento de carne.
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