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Abstract 

The knowledge of body reserves level in animals allows maximizing the herd 

productivity and reproductive efficiency. It also allows detecting changes in the health 

and welfare of animals. The body condition score (BCS) is a method to get information 

about body fat reserves. This method has a worldwide expression and is considered 

the most practical for that purpose. However objective techniques, such as the real-

time ultrasound (RTU) can get a better picture of the body fat reserves level of the 

animal. Therefore this work aimed to study the relationship between BCS and the 

thickness of subcutaneous fat (SF) and the thickness of Longissimus thoracis et 

lumborum muscle (LTL) measured by RTU. Over two years 406 observations were 

obtained in 47 adult Barrosã breed cows. The BCS was performed by applying a 

notation with a scale of 1 to 5 in a quarter point unit. For RTU measurements it was 

used an Aloka SSD 500V ultrasound system equipped with a 7,5 MHz linear probe. 

The RTU images were captured in the lumbar and ischium regions. The RTU images 

were analyzed using the ImageJ program and measurement of SF thickness in both 

positions and LTL thickness measurements on lumbar position were taken.  

The cows had a mean BCS of 3.80 ± 0.42. With regard to the thickness of SF at 

lumbar and ischium regions varied between 0,75 to 46 mm. The measurements at 

ischium region present higher values fat thickness than lumbar region. The LTL muscle 

showed an average thickness of 48 ± 7,80 mm. 

The correlation between RTU measurements and the BCS shows, in general, a 

significant correlation. The correlation between fat measurements ranged from -0,04 (P 

> 0,05) to 0,75 (P < 0,001). The correlation between the BCS and the LTL muscle was 

0,51 (P < 0,001). The relationship between BCS and RTU measurements was studied 

with three models: exponential, second degree polynomial and linear. All models show 

similar behavior, however, the second degree polynomial model allowed a better 

explanation of the body fat reserves either with SF measurements (R2 = 0,65; P < 

0,0001) and with LTL muscle (R2 = 0,27; P < 0,0001). These results show that the RTU 

combined with image analysis enables estimation of the BCS live animals. 

 

Key words: Barrosã, body condition, subcutaneous fat, body reserves, 

ultrasound, cow. 
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Resumo 

O conhecimento do nível das reservas corporais em animais possibilita 

maximizar a produtividade e a eficiência reprodutiva do efetivo. Permite também 

detetar alterações na saúde e bem-estar dos animais. Uma das técnicas que permite 

adquirir essa informação é a avaliação da condição corporal (CC). Este método é 

considerado como o mais prático para esta finalidade. No entanto, uma técnica 

objetiva, como a da ultrassonografia em tempo real (UTR) consegue-se obter uma 

melhor imagem do nível de gordura dos animais. Neste sentido, o objetivo deste 

trabalho é estudar a relação entre a notação da condição corporal (NCC) e a 

espessura da gordura subcutânea (GS) medida por UTR. Ao longo de dois anos foram 

realizadas 406 observações em 47 vacas adultas da raça Barrosã. A avaliação da CC 

foi efetuada aplicando a notação com uma escala de 1-5 com intervalos de 0.25 

pontos. Para as medidas de UTR foi utilizado um ecógrafo Aloka SSD 500V equipado 

com uma sonda linear de 7,5 MHz. Foram capturadas imagens de UTR na região 

lombar e ao nível do ísquio. As imagens foram analisadas com recurso ao programa 

ImageJ e obtidas medidas de espessura da GS em ambas as posições. Na região 

lombar foi também obtida a medida da espessura do músculo Longissimus thoracis et 

lumborum (LTL).  

As vacas apresentaram uma média de NCC de 3.80 ± 0.42. Relativamente à 

espessura da GS da zona lombar e do ísquio variou entre 0,75 e 46 mm. A zona do 

ísquio apresenta maiores valores de espessura do que a região lombar. O músculo 

LTL mostrou uma espessura média de 48 ± 7,80 mm. 

A análise de correlação entre as medidas e a NCC mostra que, de uma forma 

geral, essa correlação é significativa. Para as medidas de gordura os valores de 

correlação encontrados variaram entre -0,04 (P > 0,05) e 0,75 (P < 0,001). Já para a 

correlação entre a NCC e o músculo LTL foi encontrado um r de 0,51 (P < 0,001). A 

relação entre a NCC e as medidas de UTR foi estudada com três modelos. Foram 

obtidas equações com os seguintes modelos: exponencial, polinomial de grau 2 e 

linear. Todos apresentaram um comportamento semelhante, no entanto, o modelo 

polinomial de grau 2 foi o que permitiu explicar melhor a variação das reservas 

corporais, quer com medidas de GS (R2 = 0,65; P < 0,0001) quer com a medida do 

músculo LTL (R2 = 0,27; P < 0,0001). Estes resultados mostram que a UTR combinada 

com um programa de análise de imagem permite estimar a NCC dos animais vivos. 

 

Palavras-chave: Barrosã, condição corporal, gordura subcutânea, reservas 

corporais, ultrassonografia, vaca. 
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1. Introdução 

Os ruminantes, assim como a maior parte dos mamíferos, ao longo do processo 

evolutivo, desenvolveram a capacidade de armazenar reservas de gordura para fazer face a 

períodos de carência alimentar (Pond, 1992). As vacas depositam gordura corporal (GC), 

que será utilizada no seu metabolismo basal, nas necessidades de lactação, de crescimento 

e de reprodução (Wright e Russel, 1984; Chilliard et al.,1998; Ayers et al., 2009). Por várias 

razões onde se inclui a redução da capacidade ingestão de alimento e um aumento das 

necessidades energéticas, o animal nem sempre é capaz de cobrir as suas necessidades 

nutricionais, dependendo então da mobilização das reservas corporais de gordura para 

obter energia, apresentado assim um balanço energético negativo (BEN) (Stewart e Dyer, 

s.d.; Silva, 1993; Rasby et al., 2007). Em situações extremas o animal pode também 

mobilizar tecido muscular (Stewart e Dyer, s.d.). 

Está bem estabelecido que a capacidade de usar as reservas de gordura tem 

importância na produtividade, saúde, reprodução e bem-estar dos bovinos (Bewley e 

Schutz, 2008). Por exemplo, entre outros aspetos, é apontado que a baixa CC está 

relacionada com o aumento o número de dias abertos (intervalo entre o parto e a 

fecundação) (Schrӧder e Staufenbiel, 2006), com alterações na duração do ciclo éstrico 

(Stevenson et al., 2003), com o peso dos vitelos ao nascimento, na produção de colostro e 

na produção de leite (Bridges e Lemenager, s.d.; Stewart e Dyer, s.d.). 

Ao longo do tempo têm sido desenvolvidos e usados diversos métodos que permitem 

avaliar as reservas corporais de gordura. Entre os diversos métodos a NCC é o mais 

utilizado e bem aceite, pois é simples, de baixo custo e prático de efetuar. Estes atributos 

têm levado a que tenham sido desenvolvidos métodos de avaliação da CC para as 

principais espécies de produção como equídeos, bovinos, ovinos e caprinos (Russel et al., 

1969; Santucci et al., 1991; Bewley e Schutz, 2008; Quaresma et al., 2013). Apesar de todo 

o êxito da NCC outras técnicas têm sido desenvolvidas e aplicadas na avaliação das 

reservas corporais. São exemplo a utilização de imagens termográficas (Halachmi et al., 

2013), a análise de imagens 3D (Krukowski, 2009), a análise de imagens digitais (Ferguson 

et al., 1994; Halachmi et al., 2008; Bewley et al., 2010; Azzaro et al., 2011), e recorrendo à 

técnica de UTR (Mizrach et al., 1999; Ayers et al., 2009; Silva, 2009). Esta última técnica 

tem sido largamente utilizada na avaliação da composição das carcaças e de características 

da carne (Silva e Cadavez, 2012), todavia a sua utilização na avaliação das reservas 

corporais de gordura não tem a mesma expressão mas, há trabalhos que indicam a sua 

validade para estimar a CC (Schrӧder e Staufenbiel, 2006; Ayers et al., 2009; Silva, 2009). 

Este trabalho tem por objetivo estudar a utilização da técnica de UTR para avaliar as 
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reservas corporais de bovinos da raça autóctone Barrosã. Pretende-se que este trabalho 

seja um contributo para alargar o conhecimento na aplicação desta técnica não invasiva na 

avaliação da CC de bovinos. 

 

2. Revisão bibliográfica 

 

2.1. Notação da condição corporal 

A avaliação da CC por um método de notação permite estimar as reservas corporais 

de gordura dos bovinos (Kellogg, s.d.; Wildman et al., 1982; Edmonson et al., 1989; Zulu et 

al., 2001; Bewley e Schutz, 2008). No entanto, é aceite que a notação assenta em atributos 

subjetivos e dessa forma podem ocorrer erros de avaliação, em especial nos animais de CC 

semelhante (Ping et al., 2003). Por outro lado, como os métodos de notação são simples, 

não necessitam de equipamento e são pouco dispendiosos, por isso tornam-se muito 

atraentes para aplicação prática (Silva, 1993; Bewley e Schutz, 2008). 

A primeira referência à NCC ocorreu na década de 60 com um método desenvolvido 

para ovinos (Jefferies, 1961). Este método baseava-se na avaliação por palpação da região 

lombar. Esta região é muito conveniente para a avaliação uma vez que é fácil de localizar e 

apresenta uma estrutura anatómica simples. Mais tarde, Lowman et al. (1976) alteraram 

este método para bovinos de carne, acrescentando a apreciação visual e a avaliação por 

palpação da região lombar e da região da cauda. Este método era aplicado numa escala de 

notas entre 0 e 5. No final da década de 80 do século XX foi desenvolvido um método para 

avaliar a CC em vacas leiteiras (Edmonson et al., 1989). Este método apresentou grande 

impacto e foi largamente divulgado, uns anos mais tarde sofreu um refinamento (Ferguson 

et al., 1994). Neste método a avaliação é feita por avaliação visual numa escala de 1 (animal 

muito magro) a 5 (animal muito gordo). 

Os diversos métodos para avaliação da CC variam um pouco nos seus critérios de 

observação, no entanto as regiões morfológicas consideradas são quase sempre as 

mesmas (figura 1). Há uma atenção especial para a região lombar (processos espinhosos e 

transversais das vértebras lombares), costelas, zona da garupa (limitada anteriormente pela 

tuberosidade ilíaca e ligamento sacro-ilíaco, caudalmente pela tuberosidade isquiática e 

ligamento sacro-isquiático e ventralmente pelo trocânter maior do fémur) e zona da base da 

cauda (vértebras coccígeas) (Wildman et al., 1982; Edmonson et al., 1989; Ferguson et al., 

1994; Zulu et al., 2001; Schrӧder e Staufenbiel, 2006; Rasby et al., 2007; Bewley e Schutz, 

2008; Ayers et al., 2009). Estas áreas são escolhidas por serem fáceis de identificar, 
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possuírem uma estrutura anatómica simples e apresentar uma relação com o local de 

deposição de gordura. 

 

 

Durante os últimos 25 anos, têm sido desenvolvidos e descritos outros sistemas para 

avaliar a CC de bovinos (Bewley e Schutz, 2008), assim como métodos para búfalos (Alapati 

et al., 2010). Na Austrália foi desenvolvida uma escala de 8 classes para vacas leiteiras 

(Earle, 1976 citado por Edmonson et al., 1989) e outro semelhante mas com 10 classes na 

Nova Zelândia (Grainger et al.,1982 citados por Edmonson et al., 1989; Schrӧder e 

Staufenbiel, 2006). Os Estados Unidos utilizam geralmente uma notação de 1 a 5 (Wildman 

et al., 1982; Schrӧder e Staufenbiel, 2006), e os animais são avaliados visualmente assim 

como acontece na Austrália. Mas na Nova Zelândia são avaliados com apreciação visual e 

palpação (Bewley e Schutz, 2008). Para os búfalos foi desenvolvida uma escala de 1 a 5 

pontos com exame de oito zonas anatómicas (Alapati et al., 2010). Apesar da existência de 

vários métodos verifica-se que são, de uma forma geral, congruentes e explicam de forma 

semelhante a variação das reservas corporais de gordura das vacas (Bewley et al., 2010). 

Observando lateralmente a zona pélvica do animal esta permite obter informação 

sobre a NCC (figura 2). Se o animal apresentar uma linha em forma de V, entre o ísquio e o 

ílio, a sua CC irá situar-se num valor inferior ou igual a 3.00 mas, se apresentar uma forma 

de U a notação será maior ou igual que 3.25. E se for completamente horizontal o animal 

terá uma CC superior a 4.00 (Elanco Animal Health, 2009). 

 

Figura 1 - Principais locais para avaliar a CC na vaca (A) e corte da região lombar (B). 

Adaptado de Whittier et al., 1993 e Rasby et al., 2007 



 

4 
 

 

 

Na figura 3 pode-se observar as principais zonas anatómicas avaliadas na CC num 

bovino. Segundo Wildman et al. (1982), na CC 1 (animal muito magro) os processos 

espinhosos são percetíveis à palpação, como uma massa proeminente e de contornos bem 

marcados. As vértebras estão salientes e consegue-se sentir os espaços entre elas. O 

ísquio e ílio têm uma insignificante camada de GS e apresentam severas depressões, assim 

como a zona da cauda. O músculo LTL encontra-se pouco desenvolvido e sem GS a 

recobri-lo. Na notação 2 (animal magro) os processos espinhosos estão visualmente 

discerníveis mas, de forma arredondada. As vértebras não se identificam visualmente, 

apenas com uma ligeira palpação. O ísquio e ílio possuem depressões menos visíveis e 

uma camada de GS ligeiramente mais espessa. Na zona da cauda, a estrutura óssea não é 

tão evidente como anteriormente. O músculo LTL apresenta moderada profundidade com 

uma fina camada de GS. Um animal com pontuação 3 (média) apresenta os processos 

espinhosos com uma ligeira elevação e, devido à camada de GS as vértebras parecem 

estar arredondadas. A área compreendida entre o ísquio e o ílio e também a zona da cauda 

não evidenciam sinais de deposição de GS. O músculo LTL encontra-se desenvolvido com 

uma moderada cobertura de GS. Na notação 4 (animal gordo), os processos espinhosos 

apenas são sentidos através duma firme palpação assim como as vértebras. O local entre o 

ísquio e ílio apresenta-se plano e a zona da cauda arredondada com evidências de 

deposição de GS. O músculo LTL está bem desenvolvido com uma espessa camada de GS. 

Por ultimo, na pontuação 5 (animal muito gordo) os processos espinhosos e as vértebras 

não são detetadas mesmo com firme pressão. Há óbvias indicações de deposição de GS 

entre o ísquio e o ílio e na zona da cauda. O músculo LTL está totalmente desenvolvido e 

coberto com uma camada muito espessa de GS. 

Figura 2 – Vista lateral da zona pélvica e respetiva CC. Adaptado de Elanco Animal Health, 
2009 
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É importante avaliar a CC mensalmente para verificar se os animais estão a diminuir 

ou a aumentar as reservas corporais (Bridges e Lemenager, s.d.). O final do verão ou início 

do outono é um dos momentos ideais para monitorizar a CC, assim como 90 dias antes do 

parto, na altura do parto e ao desmame (Stewart e Dyer, s.d.; Rasby et al., 2007). Segundo 

Stewart e Dyer (s.d.) avaliando a CC 90 dias antes do parto tem-se tempo suficiente para 

ajustar o regime alimentar, fazendo com que a vaca apresente CC adequada ao parto. 

Avaliar no momento do desmame permite ter uma noção de que novilhas ou vacas precisam 

de aumentar as reservas antes do parto. Nos bovinos de carne o intervalo que abrange o 

desmame e o parto é o momento do ciclo produtivo em que aumentar a CC é mais fácil e 

também aquele em que esse aumento pode ser mais económico (Stewart e Dyer, s.d.). 

Para as vacas leiteiras a CC varia de forma considerável ao longo do ciclo produtivo 

e, ao longo da gestação as necessidades nutricionais energéticas e proteicas aumentam, 

para suportar o crescimento do feto. Se a vaca não ingerir o suficiente para as satisfazer, 

esta irá mobilizar GC para obter a energia que necessita. No momento do parto, é 

recomendável que a vaca tenha uma CC entre 3.5 e 3.75 considerando uma escala de 1 a 

5, como se pode observar na figura 4 (Wallace, 1996 citado por Zulu et al., 2001; Elanco 

Figura 3 - NCC, tendo em conta uma escala de 1.00 a 5.00. Adaptado de Edmonson et 
al.,1989 
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Animal Health, 2009). Isto porque vacas muito gordas têm ainda menos apetite e são 

incapazes de aumentar rapidamente a ingestão de matéria seca no período pós-parto, 

predispondo-se assim mais facilmente a doenças metabólicas e reprodutivas do que as 

vacas que tenham uma CC adequada (Kellogg, s.d.; Morrow, 1976, Rutter e Randel, 1984, 

Weaver, 1987, Butler e Smith, 1989 e Osawa et al., 1996 citados por Zulu et al., 2001). No 

entanto, vacas muito magras também estão mais propícias a doenças e problemas 

metabólicos, assim como a uma diminuição de produção de leite (Kellogg, s.d.). 

As vacas leiteiras devem aumentar a sua ingestão de alimento no período pós-parto, 

para conseguirem satisfazer as necessidades de lactação, no entanto, não é o que se 

verifica. Na verdade, nos dois primeiros meses pós-parto as vacas diminuem a sua CC, 

aproximadamente até a 2.50 pontos, como se pode ver na figura 4, devido à existência de 

um BEN (Kellogg, s.d.). Isto acontece devido ao facto de o animal necessitar mais energia 

do que aquela que consegue obter através da dieta. No início da lactação a ingestão de 

alimento aumenta a um ritmo lento e por outro lado há um forte aumento na produção de 

leite, estes dois aspetos conjugados conduzem ao BEN. Uma perda excessiva das reservas 

energéticas durante este período vai afetar o desempenho reprodutivo do animal. Portanto, 

se as vacas estão magras ao parto, a necessidade energética e proteica para suportar a 

lactação vai aumentar significativamente, fazendo com que seja ainda mais difícil o animal 

ajustar a sua CC entre partos (Bridges e Lemenager, s.d.). No restante período da lactação, 

a ingestão de alimento aumenta fazendo com que haja um aumento da energia consumida, 

logo o balanço energético passa a ser positivo (Bewley e Schutz, 2008). É por esta 

necessidade de manter um equilíbrio entre as reservas corporais de gordura ao longo do 

ciclo produtivo das vacas leiteiras que é essencial monitorizar a CC com regularidade, de 

forma a permitir formular e fornecer uma dieta alimentar adequada a cada momento 

(Bridges e Lemenager, s.d.; Whittier et al., 1993). 

 

Figura 4 - CC adequada, numa escala 1.00-5.00, mediante o ciclo produtivo da vaca. Adaptado 

de Elanco Animal Health, 2009 
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Um bom planeamento alimentar tem como objetivo minimizar a variação entre a CC 

máxima e a CC mínima. Geralmente, a redução média do valor da CC ao parto para a 

pontuação mais baixa não deverá ser mais do que um ponto. No entanto, segundo Kellogg 

(s.d.), uma vaca que tenha uma diferença de 1.50 pontos entre o parto e o valor mais baixo 

de CC, não apresenta quaisquer efeitos marcados no seu desempenho. Vacas de alta 

produção tendem a ter uma NCC menor, o que indica que grande parte dos nutrientes é 

direcionada para a produção de leite, em vez do aumento das reservas corporais (Dechow 

et al., 2003 citados por Bewley e Schutz, 2008). Geralmente, uma maior perda de CC está 

associada à diminuição da produção de leite (Ruegg e Milton, 1995 e Berry et al., 2007d 

citados por Bewley e Schutz, 2008) e também a problemas reprodutivos. Estudos mostraram 

que as vacas com CC inferior à adequada ou que estejam a perder peso apresentam uma 

menor eficiência na deteção de cios, em comparação com vacas de CC superior ou que 

estão a aumentar o seu peso (Kellogg, s.d.). 

 

Limites à aplicação da notação da condição corporal: subjetividade e repetibilidade 

Foram efetuados vários estudos para averiguar a subjetividade e repetibilidade da 

avaliação da CC pelo método da notação (Domecq et al., 1995; Schrӧder e Staufenbiel, 

2006). Frequentemente a NCC foi validada por outras técnicas. São exemplo a UTR 

(Domecq et al., 1995; Schrӧder e Staufenbiel, 2006), o peso (Russel et al., 1969) ou ainda 

outras técnicas de imagem (Bewley e Schutz, 2008; Halachmi et al., 2013). Apesar dos 

benefícios de uma avaliação regular da CC ser intuitiva para os produtores, nutricionistas, e 

consultores, relativamente poucas explorações a realizam (Bewley e Schutz, 2008). Este 

facto é geralmente atribuído à subjetividade e tempo requerido para a avaliação da CC 

(Bewley e Schutz, 2008). Também a repetibilidade na aplicação da NCC tem sido analisada 

(Edmonson et al., 1989). Estes autores investigaram a repetibilidade e a precisão desta 

técnica, e verificaram que não há diferença na NCC atribuída por operadores com diferente 

nível de experiência. Estes resultados são contrários aos apresentados por Ferguson et al. 

(1994) que encontraram uma menor precisão na pontuação atribuída por operadores não 

treinados. Apesar destas contradições o uso da avaliação da CC como ferramenta de 

gestão da exploração tem aumentado (Schrӧder e Staufenbiel, 2006). 

Na atribuição do valor da CC através da avaliação visual é preciso ter em conta 

alguns fatores que podem influenciar a pontuação. A quantidade de pelo que o animal tem, 

a idade, se o rúmen está cheio ou não, o mês de gestação, estado de desidratação, o calor 

e o frio são alguns aspetos que podem afetar a notação. Relativamente às condições de 
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temperatura ambiente verificou-se que a CC atribuída em dias mais frios apresentam 

valores mais baixos do que em dias quentes (Rasby et al., 2007). 

Segundo Silva (1993) e Bewley e Schutz (2008) o peso vivo (PV) também pode ser 

utilizado para estimar as reservas corporais, já que existe uma correlação elevada entre o 

PV e a quantidade total de GC do animal. Para além disso essa prática permite detetar 

precocemente alguns problemas de saúde. Quando há condições na exploração a pesagem 

pode ser realizada para avaliar as reservas corporais. No entanto, para além da 

necessidade de mão-de-obra o PV apresenta outras limitações. De facto o PV pode ser 

influenciado por vários fatores além da GC. A quantidade do conteúdo gastrointestinal e o 

estado fisiológico do animal (gestação e lactação) afetam o PV sem que haja, 

necessariamente, uma variação das reservas corporais de tecido adiposo (TA) (Bewley e 

Schutz, 2008) logo não é um método muito preciso para prever a mobilização ou reserva de 

energia (Schrӧder e Staufenbiel, 2006). 

 

2.2. Ultrassonografia 

Nas duas últimas décadas a UTR tem ganho um espaço significativo na ciência 

animal. Este aspeto fica a dever-se ao facto da UTR ser uma técnica não invasiva, de fácil 

utilização e com equipamentos cada vez mais acessíveis para aplicação em trabalho de 

campo (Silva e Cadavez, 2012). 

As propriedades e princípios físicos da técnica de ultrassons encontram-se em vários 

trabalhos de revisão sobre a utilização da ultrassonografia em ciência animal (Thwaites, 

1984; Goddard, 1995; Silva e Cadavez, 2012). De forma breve, à medida que um feixe de 

ultrassons passa através dos tecidos corporais, uma parte é refletida para o transdutor 

(unidade que transforma a energia elétrica em ultrassons e os ecos em energia elétrica). 

Existem diferentes tipos de monitorização que permitem observar a informação resultante 

dos ecos, o modo A, modo B e o varrimento em tempo real (figura 5). Os equipamentos em 

modo A (A – Amplitude) são os mais simples, no entanto, a interpretação das imagens 

resultantes pode ser difícil quando não há interfaces que permitam um eco bem definido. O 

que pode ser comprometedor na relação entre os ecos e as estruturas anatómicas que se 

pretendem analisar (Silva et al., 2007). Este sistema é geralmente constituído por um 

transdutor simples e as distâncias entre sucessivos picos dos ecos resultantes de interfaces 

representam a espessura dos diferentes tecidos (Simm, 1983). Geralmente em ciência 

animal, o eixo horizontal é calibrado em medidas de comprimento, geralmente milímetros 
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(mm), de modo que a espessura dos tecidos possa ser lida diretamente (Silva et al., 2007; 

Silva, 2009). 

Esta técnica de ultrassom revelou ser uma ferramenta com potencial para a ciência 

animal, como mostra o trabalho publicado no final dos anos de 1950 sobre avaliação de 

características da carcaça de bovinos vivos (Temple et al., 1956), ovinos (Campbell et 

al.,1959) e suínos (Hazel e Kline, 1959). Estes equipamentos perderam importância a partir 

dos anos 80 do século passado, já que por esta altura apareceram outros equipamentos 

com propriedades mais adequadas aos objetivos dos trabalhos para estimar as 

características da carcaça (Stouffer, 2004). 

Para obter melhores resultados foi desenvolvido um outro modo, o modo B (B – 

brilho) em que a imagem é criada através da integração de sinais múltiplos do modo A (Silva 

e Cadavez, 2012). Os ecos surgem no ecrã como pontos de luz. Quanto mais largo e 

luminoso for o ponto mais forte é o eco, e assim mais pronunciada é a separação dos 

tecidos que lhe estão associados. Neste caso, a distância entre pontos de brilho sucessivos 

representa a distância entre interfaces sucessivas (figura 5) (Silva e Cadavez, 2012). 

 

 

 

No final dos anos 60 os trabalhos de Stouffer levaram ao desenvolvimento de um 

equipamento – o Scanogram (figura 6A). Este aparelho era constituído por uma sonda de 

2MHz e uma câmara que estavam montadas numa estrutura com a forma do corpo do 

animal, que fazia o varrimento da região em estudo (Stouffer, 2004). Este equipamento teve 

Figura 5 - Representação da monitorização modo A (a), modo B (b) e tempo real (c). Adaptado 

de Lowman et al.,1976; Stouffer, 2004; Silva, 2009 
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grande sucesso até meados da década de 80, permitindo obter imagens que possibilitavam 

determinar a área do músculo LTL (figura 6B) (Kempster et al., 1982, Andersen et al., 1983). 

 

 

 

O aparecimento do sistema varrimento em tempo real (figura 7) com boa qualidade 

de imagem fez com que no final dos anos 80 o modo B deixa-se de ser usado tão 

frequentemente (Szabo, 2004; Silva e Cadavez, 2012). Este equipamento baseia-se na 

utilização de varrimentos de uma área, de modo a formar uma imagem em tempo real 

(Monteiro, 2010; Silva e Cadavez, 2012). Nesta técnica, há capacidade de com um simples 

varrimento obter uma imagem complexa diretamente num animal vivo. A sonda, pelo facto 

de ser manejável permite adquirir uma imagem no local anatómico pretendido e com boa 

qualidade, o que possibilita uma clara distinção entre tecidos como a GS e o músculo LTL 

(Silva et al., 2007; Silva, 2009). 

 

 

Figura 6 – A - Scanogram com um sistema mecânico para guiar a sonda. B - Imagens da 
carcaça e do Scanogram obtidas ao nível da 3ª vértebra lombar em dois bovinos com CC 

distinta. Adaptado de Silva et al., 2007 e de Silva, 2009 

Figura 7 - Imagem da região lombar entre as 3ª e 4ª vértebras lombares obtida por um 
aparelho em tempo real (Aloka 500V com sonda de 7,5MHz). Fonte: Silva et al., 2007 
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A década de 90 representou a consolidação da técnica de ultrassons como uma 

importante ferramenta na estimativa da composição corporal ou da carcaça dos animais de 

produção. Tendo sido aplicada nos programas de melhoramento genético, na fileira de 

produção de carne e no conhecimento das variações da composição corporal ao longo do 

crescimento do animal ou ao longo do seu ciclo produtivo quando adultos (Silva et al., 2007; 

Silva, 2009). 

Para que a análise das imagens de UTR forneça informação válida é necessário que 

estas sejam de boa qualidade. A resolução das imagens é uma característica muito 

importante (Silva, 2009). A resolução está dependente da frequência, pois ultrassons com 

maior frequência permitem uma melhor resolução das imagens, logo aumenta a precisão e o 

rigor das medições. A dimensão da sonda também é um fator importante a ter em conta, 

pois sondas de pequena dimensão não permitem a obtenção total da área em estudo (Silva, 

2009). 

Nos bovinos geralmente são obtidas imagens de UTR na zona da garupa e do lombo 

(músculo LTL na 12ª costela). Estes são locais adequados para avaliar a quantidade de GS, 

pois são de fácil acesso e os tecidos aí presentes estão bem relacionados com a 

composição da carcaça ou do animal (Ayers et al., 2009; Troxel, 2011). O músculo LTL é 

frequentemente escolhido para estimar a composição da carcaça, pois de um modo geral 

obtém-se bons resultados de estimativa com este músculo. A área do músculo LTL é uma 

das medidas que se fazem quando se estimam características da carcaça de bovinos. As 

imagens de UTR são capturadas ao nível da 12ª vértebra torácica em posição perpendicular 

(posição B) ou em posição longitudinal (posição C) e ao nível da garupa (posição A) (figura 

8) (Troxel, 2011). 

 

Figura 8 - Áreas usadas para avaliar a CC com o ultrassom. Fonte: Troxel, 2011 
A - Local de medição da gordura da zona da garupa 

B - Local de medição da gordura ao nível da 12ª costela em posição perpendicular 
C - Local de medição da gordura ao nível da 12ª costela em posição longitudinal 
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Ao mesmo tempo que a técnica de ultrassons evolui, têm sido desenvolvidas 

metodologias para analisar as imagens obtidas, nomeadamente, programas de análise de 

imagem. Este facto deve-se à necessidade de realizar medições de espessuras, áreas ou 

volumes dos tecidos. Estes programas originam uma menor subjetividade na interpretação e 

análise das imagens, proporcionando uma maior precisão nas medições o que mostra ser 

vantajoso na estimativa da composição (Silva et al., 2007; Monteiro, 2010). Para além da 

maior precisão, é também possível prever uma maior rapidez dos processos de medição, o 

que tem implicações na expansão da técnica de UTR (Silva et al., 2007). 

Diversos fatores contribuem para a imprecisão e variabilidade das medidas obtidas 

por UTR. A maior parte desses aspetos apresentam implicações negativas na qualidade das 

imagens e na facilidade como estas se obtêm. Alguns exemplos são, a contenção dos 

animais, tosquia ou corte do pelo no local de leitura, contacto e pressão da sonda com a 

pele, a variação da localização, identificação dos pontos de referência, nível de gordura, 

análise das imagens e formação do operador (para aprofundar este assunto ver as revisões 

em Silva, 2009; Monteiro, 2010; Silva e Cadavez, 2012). 

 

2.3. Relação entre Condição corporal e Ultrassonografia 

A combinação do sistema de avaliação da CC com as medições de UTR tem sido 

examinada em diversos trabalhos com diferentes espécies (equídeos: Dugdale et al., 2011; 

Silva et al., 2012; Quaresma et al., 2013; bovinos: Domecq et al., 1995; Mizrach et al., 1999; 

Zulu et al., 2001; Schrӧder e Staufenbiel, 2006; Ayres et al., 2009; ovinos: Mendizabal et al., 

2003; Silva et al., 2009). Estes trabalhos mostram de uma forma geral que a técnica de UTR 

permite validar os métodos de NCC (Domecq et al., 1995; Ayres et al., 2009) e explicar a 

maior parte da variação da CC em animais sujeitos a diferentes regimes alimentares 

(Schwager-Suter et al., 2000). A UTR tem sido utilizada como uma ferramenta objetiva que 

proporciona, a possibilidade de detetar pequenas variações nas reservas de gordura. A 

maioria dos trabalhos com bovinos em que se utiliza a técnica de UTR têm sido orientados 

para as vacas leiteiras (Domecq et al., 1995; Mizrach et al., 1999; Schwager-Suter et al., 

2000; Schrӧder e Staufenbiel, 2006). 

Como foi discutido anteriormente este facto explica-se pela importância que a 

avaliação das reservas corporais assume neste tipo de produção. Todavia a investigação 

que tem sido conduzida com animais de produção de carne tem mostrado que a técnica de 

UTR é útil para avaliar a CC (Ping et al., 2003; Ayres et al., 2009). Estes trabalhos mostram 

que a técnica de UTR é útil para a compreensão da variação da CC em animais de 
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diferentes idades, com medidas de espessura da GS obtidas por UTR ao nível da 12ª 

vértebra torácica e na garupa (Ping et al., 2003) e na validação da NCC (Ayres et al., 2009). 

Neste último trabalho foram examinadas 266 vacas da raça Nelore e as medidas de UTR 

obtidas na garupa permitiram explicar 73 a 92% da variação da CC. Estes resultados vão de 

encontro ao observado em diversos trabalhos para bovinos leiteiros (Domecq et al., 1995: r 

entre 0,60 e 0,81, n = 29 e 47; Zulu et al., 2001: r entre 0,67 e 0,72, n = 28) e também em 

búfalos (Alapati et al., 2010: r = 0,85, n = 50). Estes resultados mostram que a técnica de 

UTR tem potencial para ser utilizada na monitorização das reservas corporais de vacas. 

Outros trabalhos, que entroncam no estudo da composição corporal, mostram o potencial 

que a técnica de UTR apresenta para avaliar a composição de bovinos (Williams, 2002; 

Lambe et al., 2010). O trabalho de Lambe et al. (2010) é um bom exemplo de aplicação da 

técnica de UTR na monitorização da variação da composição de novilhos entre os 476 e 568 

dias. Neste trabalho foi possível encontrar modelos que explicaram 80% variação de 

gordura dos animais. 
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3. Trabalho experimental 

 

3.1. Objetivos 

Alterações nas reservas de GC afetam consideravelmente a produtividade do animal, 

reprodução, bem-estar e saúde. Devido a este facto, têm sido desenvolvidas e utilizadas 

várias técnicas para monitorizar as reservas de GC em diferentes espécies pecuárias. A 

NCC é o método mais usado e aceite por ser prático para avaliar as reservas de GC. No 

entanto, devido à sua subjetividade na estimação das reservas corporais, é aconselhável 

comparar com outras técnicas para o resultado obtido ser o mais aproximado possível à 

realidade. O procedimento que é mais utilizado para comparar com a NCC atribuída aos 

animais é a UTR. Este método é simples de executar, rápido e preciso na informação que 

disponibiliza. 

O objetivo do presente trabalho é estudar a relação entre a NCC e a espessura da 

GS medida por UTR em vacas de carne da raça Barrosã. Para isso, é utilizado uma sonda 

de alta frequência e é realizada posteriormente a análise das imagens obtidas. 

 

3.2. Material e métodos 

 

3.2.1. Animais e sistema de produção 

Neste trabalho foi utilizada a informação de 47 vacas adultas da raça Barrosã. Estes 

animais seguiram um sistema de produção tradicional e, ao longo de 2 anos foi avaliada a 

sua CC e recolhidas imagens através da UTR. Na totalidade foram obtidos 406 registos. 

 

3.2.2. Avaliação da Condição Corporal 

Na avaliação da CC foram escolhidos dois operadores que aplicaram as classes 

propostas por Edmonson et al. (1989). Neste sistema é utilizado uma escala de 1.00 a 5.00 

pontos com intervalos de 0.25. Os valores da pontuação são atribuídos com particular 

atenção às regiões lombar e da garupa. Foi realizada uma apreciação visual e uma 

avaliação por palpação dos animais. Na figura 9 pode-se observar em pormenor os 

restantes locais de avaliação que são tidos em conta nesta escala. 



 

15 
 

 

 

F
ig

u
ra

 9
 -

 E
s
q
u
e
m

a
 d

a
 N

C
C

, 
n
u
m

a
 e

s
c
a
la

 d
e
 1

.0
0
 a

 5
.0

0
. 

F
o
n
te

: 
E

d
m

o
n
s
o
n
 e

t 
a
l.
, 

1
9
8
9
 



 

16 
 

3.2.3. Preparação e captura das imagens de ultrassons 

A obtenção das imagens de ultrassons foi realizada com um aparelho de UTR da 

marca Aloka modelo SSD 500V (Tóquio, Japão) equipado com uma sonda linear de 7,5 

MHz (UST-5512U-7.5, Tóquio, Japão). Esta alta frequência permite obter imagens com 

melhor resolução, possibilitando distinguir estruturas de reduzida espessura, como por 

exemplo a GS em animais com baixa CC. Para adquirir estas imagens, as vacas foram 

imobilizadas, e em seguida foram identificadas as bases anatómicas correspondentes à 

região lombar e acima do ísquio, como se pode observar na figura 10. A sonda foi colocada 

entre a 3ª e 4ª vértebras lombares numa posição perpendicular à linha média dorsal e na 

zona acima do ísquio. Nestes pontos de referência, o pelo foi aparado com uma máquina 

para maximizar a precisão das imagens obtidas. Como os animais se encontram 

imobilizados, o operador teve acesso de forma cómoda a estes, sendo possível manipular 

com facilidade a sonda. Os animais permaneceram numa posição natural sem que 

houvesse tensão muscular. De seguida, nos locais já indicados foi colocado na vaca uma 

quantidade suficiente de gel próprio para ultrassonografia, cujo objetivo era servir como 

agente acoplante para melhorar o contacto entre a sonda e a pele do animal. Ao aplicar o 

gel, as bases anatómicas dos pontos de leitura eram perfeitamente definidas, permitindo a 

colocação da sonda no local desejado. 

 

 

Figura 10 - Representação dos locais para obtenção das imagens de UTR e exemplo das 
imagens obtidas. Elaboração própria 
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Seguidamente à colocação da sonda nos pontos de referência era obtida uma 

imagem da região em estudo e quando essa imagem apresentava a qualidade julgada como 

adequada pelo operador, esta era “congelada” no aparelho de ultrassons (modo freeze 

frame) e impressa em papel térmico numa impressora vídeo Aloka, SSZ-300. Todas as 

imagens foram gravadas nesta impressora e digitalizadas para posterior análise. Este 

aspeto permite obter uma elevada repetibilidade na interpretação da imagem. 

 

3.2.4. Análise das imagens UTR e medição da espessura dos tecidos 

A análise das imagens obtidas através da UTR foi realizada com base em ficheiros 

TIFF de 1602 x 902 pixels. Esta foi efetuada recorrendo ao programa ImageJ (ImageJ 1.45s) 

(figura 11). 

 

 

 

Nas imagens da UTR, quer obtidas ao nível lombar quer ao nível do ísquio, foram 

realizadas medições da espessura da GS com e sem pele. Para as medidas efetuadas na 

região lombar foram sempre selecionados três locais aproximados e considerada a média, 

como se pode ver na figura 12. Ao realizar três medidas em locais semelhantes consegue-

se diminuir o erro. 

 

 

 

 

Figura 11 - Exemplo da aplicação do programa ImageJ na obtenção das medidas de 

espessura da GS ao nível da garupa. Elaboração própria 
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Em cada local de medição na região lombar foram executadas as seguintes medidas 

(figura 13): 1 - Espessura total da gordura com pele (EGLP); 2 - Espessura total da gordura 

(EGL); 3 - Espessura da gordura, camada 1 (EGL1). 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Exemplo de imagem de UTR obtida para determinação da espessura da GS ao 

nível lombar em três locais aproximados. Elaboração própria 

Figura 13 - Exemplo de imagem de UTR obtida para determinação da espessura da GS a nível 
lombar. Elaboração própria 
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Na região lombar foi ainda efetuada a medição do músculo LTL (ELTL) como mostra 

a figura 14. O ponto de referência tido em conta para esta medida foi o local que 

apresentava maior profundidade do músculo LTL. 

 

 

 

Ao nível do ísquio foram concretizadas as seguintes medidas: 1 - Espessura total da 

gordura com pele (EGIP); 2 - Espessura total da gordura (EGI); 3 - Espessura da gordura, 

camada 1 (EGI1); 4 - Espessura da gordura, camada 2 (EGI2). O ponto de referência para 

estas medições era o local mais elevado da curvatura do ísquio, como se pode observar na 

figura 15. 

 

 

Figura 15 - Exemplo de imagem de UTR obtida para determinação da espessura da GS ao 

nível do ísquio. Elaboração própria 

Figura 14 - Exemplo de imagem de UTR obtida para determinação do músculo LTL. 
Elaboração própria 
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3.2.5. Análise Estatística 

Foi realizada uma análise descritiva e calculada a média, desvio-padrão (DP), 

mínimo (Mín), máximo (Máx) e o coeficiente de variação (CV, %) da NCC e das medidas 

efetuadas por UTR. Foram estabelecidos coeficientes de correlação (r) entre as medidas 

realizadas pelos dois métodos. Também foi efetuada uma análise com os seguintes 

modelos: exponencial, polinomial de grau 2 e linear, entre a CC e as medidas de UTR. O 

modelo exponencial resultou de uma transformação logarítmica. O coeficiente de 

determinação (R2) e o desvio-padrão dos resíduos (DPR) foram utilizados como critério de 

avaliação do ajustamento das estimativas. No caso das equações exponenciais o valor de 

DPR é apresentado para efeito comparativo (Ripoll et al., 2010). Todas as análises referidas 

foram efetuadas recorrendo ao programa JMP versão 7.0 (SAS Institute, Cary, NC, USA). 

 

3.3. Resultados e discussão 

A análise descritiva dos dados deste trabalho pode ser observada no quadro 1. Nele 

constam valores da média, desvio-padrão (DP), mínimo (Mín), máximo (Máx) e coeficiente 

de variação (CV, %) para a NCC e para as espessuras da GS e do músculo LTL efetuadas 

por UTR. 

 

Quadro 1 - Média, desvio-padrão (DP), mínimo (Mín), máximo (Máx) e coeficiente de variação (CV, 
%) da CC e medidas de UTR (mm), obtidas na região lombar e ísquio (n = 406). 

 
Média DP Mín Máx CV 

CC 3.78 0.42 2.80 5.00 11,05 

      

EGLP 11,35 2,86 7,20 26,50 25,20 

EGL 9,96 2,53 6,20 22,15 25,38 

EGL1 4,36 2,09 1,10 13,55 48,04 

      

EGIP 21,09 5,62 7,70 46,18 26,63 

EGI 20,55 5,58 7,40 45,84 27,15 

EGI1 14,62 4,64 2,93 40,63 31,76 

EGI2 4,68 2,37 0,75 11,80 50,59 

      

ELTL 47,66 7,80 30,83 74,00 16,36 

CC – Condição Corporal; EGLP - Espessura total da gordura na região lombar, com pele; EGL - Espessura total da gordura na 

região lombar; EGL1 - Espessura da gordura na região lombar, camada 1; EGIP - Espessura total da gordura na região do 

ísquio, com pele; EGI - Espessura total da gordura na região do ísquio; EGI1 - Espessura da gordura na região do ísquio, 

camada 1; EGI2 - Espessura da gordura na região do ísquio, camada 2; ELTL - Espessura do músculo Longissimus thoracis et 

lumborum 
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Analisando o quadro 1, nota-se que a CC dos animais avaliados varia entre 2.80 a 

5.00, sendo a média ± desvio-padrão de 3.78 ± 0.42. Esta variação vai de encontro ao 

observado em bovinos leiteiros da raça Holstein-Frísia por Zulu et al. (2001). Neste trabalho 

a CC apresentou um valor de 3.22 ± 0.09, mínimo 2.25 e máximo 4.25. Valores semelhantes 

foram apresentados por Domecq et al. (1995) igualmente num trabalho com vacas leiteiras 

em que a CC apresentou um valor de 2.94 ± 0.62, mínimo 1.00 e máximo 4.25. Estes 

valores indicam que nas explorações leiteiras há sempre variação da CC. Esta variação 

como se viu pode ter várias causas mas, as mais comuns dizem respeito à fase do ciclo 

produtivo (Roche et al., 2009), à idade das vacas (Ping et al., 2003) e ao regime alimentar 

(Bewley e Schutz, 2008). 

Verifica-se que as medidas de UTR de gordura com pele (EGLP e EGIP) e sem pele 

(EGL e EGI) nas duas regiões estudadas mostram uma variação muito próxima (CV entre 

25 e 27%). Estes resultados vão de encontro ao observado por outros autores em trabalhos 

em diversas espécies (asininos: Quaresma et al., 2013; bubalinos: Rodrigues et al., 2001). 

Nestes estudos verifica-se que a espessura da GS obtida por UTR em diversas regiões 

corporais apresenta uma forte variação. Isto pode ser explicado pelo facto do TA ser o que 

apresenta a maior variação dos tecidos corporais (De Campeneere et al., 2000; Silva e 

Cadavez, 2012). Esta forte variação explica a sua função de tecido de reserva, pois sendo 

um tecido de reserva a sua quantidade irá variar conforme a necessidade do animal. Por 

outro lado este comportamento está bem documentado nos trabalhos de crescimento 

relativo realizados nas diversas espécies de produção (Berg e Butterfield, 1976; Silva, 2001; 

Silva et al., 2008). As medidas obtidas nas camadas mais profundas da zona do ísquio 

(EGI1 e EGI2) apresentam maior variação (CV entre 32 e 51%). Isto pode estar relacionado 

com a maior dificuldade em identificar as interfaces das camadas. A resolução da imagem 

também pode influenciar o reconhecimento destas. 

Observando os valores das médias, averigua-se que a zona do ísquio apresenta 

maiores espessuras do que a região lombar quando se compara a EGIP e EGI com EGLP e 

EGL. A camada de GS que foi medida na zona lombar (EGL1) apresentou uma média de 4 

mm de espessura mas, em alguns animais esta era mais espessa, sendo o valor máximo de 

14 mm. A espessura do músculo LTL (ELTL) ronda os 48 ± 7,8 mm (média ± desvio-

padrão), no entanto obteve-se 31 mm de mínimo e 74 mm de máximo. Analisando as 

medições adquiridas nas duas regiões (lombar e ísquio), excluindo a que contabiliza a pele 

(EGLP e EGIP) e a ELTL, verifica-se que a espessura da GS varia entre 0,75 e 46 mm. 

Estes resultados encontram-se próximos daqueles que foram obtidos por Domecq et al. 

(1995) em vacas leiteiras da raça Holstein-Frísia (0 a 42 mm). O valor de zero deste trabalho 
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está certamente associado à frequência da sonda, neste caso de 5 MHz, e à não realização 

da análise das imagens de UTR, pois foram realizadas medidas diretamente no 

equipamento, o que limita a capacidade de obtenção de medidas a 1 mm. Esta diferença de 

equipamento e também o facto de Domecq et al. (1995) terem efetuado as medições no 

ecrã, faz com que não consiga distinguir tão bem as diferentes camadas e daí subestimar a 

espessura da GS. Este problema está bem discutido na revisão de Silva e Cadavez (2012). 

Estes autores apontam a necessidade de realização análise das imagens quando se 

pretende obter informação em animais de reduzida espessura de GS como é o caso das 

vacas em reduzida CC. Por outro lado 1 mm de GS tem correspondência a vários 

quilogramas (kg) de reservas de gordura (Silva, 2001). Este aspeto pode ser crítico quando 

se utiliza a UTR para identificar variações de reservas ao longo do tempo, e quando se vai 

avaliar reduzidas variações na espessura da GS (McLaren et al., 1991; Silva et al., 2006). 

No quadro 2, estão indicados valores de correlação (r) entre as medidas realizadas 

com UTR e a NCC e os respetivos valores de significância (P). 

 

Quadro 2 - Matriz triangular superior dos valores de correlação (r) entre as medidas de UTR e a NCC 
(n = 406) e respetivos valores de significância (P) na matriz triangular inferior. 

 
CC EGLP EGL EGL1 EGIP EGI EGI1 EGI2 ELTL 

CC 
 

0,747 0,749 0,649 0,433 0,429 0,307 -0,038 0,508 

          

EGLP *** 
 

0,994 0,870 0,419 0,413 0,268 -0,125 0,664 

EGL *** *** 
 

0,870 0,414 0,408 0,263 -0,128 0,666 

EGL1 *** *** *** 
 

0,343 0,337 0,182 -0,166 0,658 

          

EGIP *** *** *** *** 
 

0,996 0,941 0,350 0,243 

EGI *** *** *** *** *** 
 

0,942 0,352 0,236 

EGI1 *** *** *** ** *** *** 
 

0,475 0,118 

EGI2 ns * * ** *** *** *** 
 

-0,168 

          

ELTL *** *** *** *** ** ** ** ** 
 

ns – P > 0,05; * - P < 0,05; ** - P < 0,01; *** - P < 0,001 

CC – Condição Corporal; EGLP - Espessura total da gordura na região lombar, com pele; EGL - Espessura total da gordura na 

região lombar; EGL1 - Espessura da gordura na região lombar, camada 1; EGIP - Espessura total da gordura na região do 

ísquio, com pele; EGI - Espessura total da gordura na região do ísquio; EGI1 - Espessura da gordura na região do ísquio, 

camada 1; EGI2 - Espessura da gordura na região do ísquio, camada 2; ELTL - Espessura do músculo Longissimus thoracis et 

lumborum 
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De uma forma geral, verifica-se uma forte correlação entre as medidas de UTR da 

gordura obtidas ao nível lombar e do ísquio. Esta forte correlação entre as medidas obtidas 

nestas regiões é sobretudo observada entre as medidas que incluem a pele (r = 0,42; P < 

0,001) ou de gordura total (r = 0,41; P < 0,001). As medidas na mesma região corporal 

apresentam uma correlação muito elevada, entre 0,87 e 0,99 (P < 0,001) e 0,35 < r < 0,99 (P 

< 0,001) para a região lombar e ísquio, respetivamente. As medidas realizadas apresentam 

de uma forma geral uma forte correlação com a medida ELTL (r entre -0,17; P < 0,01 e 0,67; 

P < 0,001). Os elevados coeficientes de correlação indicam que o grau de associação entre 

as medições efetuadas é forte. A medida obtida na segunda camada ao nível do ísquio tem 

uma correlação negativa (r = -0,17; P < 0,01) com a medida ELTL. Este valor negativo 

poderá ser devido ao facto desta camada se encontrar a uma maior profundidade tornando 

a sua análise mais difícil de fazer, ou então seja consequência das pequenas variações da 

localização da sonda. 

Comparando a NCC com as medidas da UTR verifica-se que existe uma correlação 

muito variável (r entre - 0,04; P > 0,05 a 0,75; P < 0,001). Os valores mais elevados dizem 

respeito à medição da gordura total com pele (r = 0,75; P < 0,001 e r = 0,43; P < 0,001) na 

zona lombar e ao nível do ísquio, respetivamente. Estes resultados mostram que as 

medidas da UTR da região lombar explicam melhor a variação da CC, pois esta zona é 

muito sensível a variações da gordura. Observa-se também que existe uma correlação 

significativa (r = 0,51; P < 0,001) entre a NCC e a medida ELTL. Este valor mostra que a 

espessura do músculo está relacionada com a NCC que é atribuída ao animal. Este 

resultado mostra que também deve ser dada atenção ao desenvolvimento da massa 

muscular quando se fazem avaliações das reservas corporais. Esta orientação vai de 

encontro ao apontado por Schwager-Suter et al. (2000) em vacas leiteiras e Silva (2001) em 

ovelhas. Estes autores mostraram a relevância das medidas de músculo para explicar a 

variação da CC.  

O estudo realizado por Zulu et al. (2001) em vacas leiteiras da raça Holstein-Frísia 

compara a CC atribuída com as medições da GS obtidas por UTR das zonas lombar, garupa 

e cauda. Tal como no presente trabalho estes autores obtiveram valores de correlação entre 

0,62 e 0,67 (P < 0,01) sendo o valor máximo observado na zona lombar.  

O coeficiente de correlação entre a CC e a camada de GS da zona lombar (EGL1) é 

de 0,65 (P < 0,001). Quaresma et al. (2013) alcançaram um resultado superior em asininos 

na mesma região (0,74; P < 0,01). Isto mostra que mesmo em espécies diferentes a NCC e 

a espessura da GS estão relacionadas. 
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Para compreender melhor a relação entre a CC e a variação da espessura de 

gordura e de músculo obtida por UTR foram testados três modelos: exponencial, linear e 

polinomial de grau 2. No quadro 3 apresenta-se os valores de coeficiente de determinação 

(R2) e do desvio-padrão dos resíduos (DPR) para as equações calculadas entre a CC e as 

medidas de UTR. 

 

Quadro 3 - Valores do coeficiente de determinação (R
2
), respetivo desvio-padrão dos resíduos (DPR) 

e valores de significância (P) dos três modelos: exponencial, linear e polinomial de grau 2. (n = 406) 

 
Exponencial# 

 
Polinomial grau 2 

 
Linear 

 
R

2
 DPR P 

 
R

2
 DPR P 

 
R

2
 DPR P 

EGLP 0,545 0,250 <,0001 
 

0,652 1,690 <,0001 
 

0,558 1,903 <,0001 

EGL 0,542 0,160 <,0001 
 

0,642 1,515 <,0001 
 

0,561 1,677 <,0001 

EGL1 0,393 0,150 <,0001 
 

0,211 4,164 <,0001 
 

0,421 1,595 <,0001 

            
EGIP 0,132 0,109 <,0001 

 
0,230 4,941 <,0001 

 
0,187 5,071 <,0001 

EGI 0,129 0,107 <,0001 
 

0,227 4,920 <,0001 
 

0,184 5,048 <,0001 

EGI1 0,048 0,066 <,0001 
 

0,123 4,358 <,0001 
 

0,094 4,424 <,0001 

EGI2 0,003 0,068 0,2338 
 

0,003 2,371 0,516 
 

0,001 2,370 0,4445 

            
ELTL 0,244 0,062 <,0001 

 
0,266 6,695 <,0001 

 
0,258 6,721 <,0001 

EGLP - Espessura total da gordura na região lombar, com pele; EGL - Espessura total da gordura na região lombar; EGL1 - 

Espessura da gordura na região lombar, camada 1; EGIP - Espessura total da gordura na região do ísquio, com pele; EGI - 

Espessura total da gordura na região do ísquio; EGI1 - Espessura da gordura na região do ísquio, camada 1; EGI2 - Espessura 

da gordura na região do ísquio, camada 2; ELTL - Espessura do músculo Longissimus thoracis et lumborum 

# Os valores de DPR para o modelo exponencial como resultam de uma transformação logarítmica não podem ser 

comparados com os dos outros modelos. 

 

De uma forma geral todos os modelos testados exibem comportamento semelhante. 

Verifica-se que, as medidas de gordura obtidas ao nível lombar explicam melhor a variação 

da CC (R2 entre 0,21 e 0,65; P < 0,0001). Por outro lado, quer nas medidas obtidas ao nível 

lombar quer ao nível do ísquio considerando a pele (EGLP ou EGIP) ou as da gordura total 

(EGL ou EGI) são as que melhor explicam melhor a variação da CC (R2 entre 0,13 e 0,65; P 

< 0,0001). A espessura do músculo LTL explica entre 24 a 27% (P < 0,0001) da 

variabilidade da CC, sendo o valor superior correspondente ao modelo polinomial de grau 2. 

É também este modelo que de uma forma geral explica melhor a variação da CC com as 

medidas de UTR de gordura (R2 entre 0,003; P = 0,516 e 0,65; P < 0,0001). A medida EGLP 

é a que melhor explica a variação da CC com os modelos exponencial e polinomial de grau 

2 (R2 = 0,54; P < 0,0001 e R2 = 0,65; P < 0,0001, respetivamente). Outros trabalhos 

verificaram este comportamento curvilíneo entre as medidas de gordura e a CC com 
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diferentes espécies (equinos: Martin-Rosset et al., 2008; Dugdale et al., 2011; asininos: 

Quaresma et al., 2013; ovinos: Teixeira et al., 1989; Silva, 2001; Ripoll et al., 2010; bovinos: 

Gregory et al., 1998). Este comportamento curvilíneo entre a espessura da GS e a CC é 

apontado como limitador da aplicação dos métodos da NCC. De facto para animais com 

elevada CC pode ser necessário criar ajustes nas escalas de notação. Pois para uma 

variação de meio ponto de CC há uma importante variação das reservas corporais de 

gordura. Este aspeto valoriza a utilização da técnica de UTR como ferramenta para avaliar 

as reservas corporais, que por ser objetiva permite distinguir o nível de gordura entre 

animais com NCC próxima mas com diferente espessura de GS. 
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4. Considerações finais 

O conhecimento do nível das reservas corporais em animais de produção permite 

potenciar a produtividade e a eficiência reprodutiva. Existem vários métodos que fornecem 

essa informação, como é o caso da NCC e das imagens obtidas por UTR. No entanto, o 

método eleito para avaliar as reservas corporais deve ser de fácil aplicação em trabalhos da 

rotina da exploração. 

Os resultados encontrados mostram que as medidas de UTR permitem explicar a 

variação da CC, o que permitirá pensar em alargar o conhecimento das relações entre as 

reservas corporais de gordura e a resposta produtiva das vacas da raça Barrosã. 

Os resultados encontrados mostram ainda que a técnica de UTR tem potencial para 

ser utilizada na monitorização das reservas corporais de vacas e portanto, apresenta 

potencial de aplicação para o conhecimento dos sistemas de produção extensiva que são 

seguidos na maior parte das raças autóctones em Portugal. 
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