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RESUMO 

Objetivou-se com esse trabalho desenvolver equações de predição do peso corporal de 

ovinos utilizando-se medidas corporais como variáveis preditoras. O presente estudo foi 

realizado nas cidades de Morro Grande, Nazareno e Piedade do Rio Grande, região dos 

Campos das Vertentes do Estado de Minas Gerais. Foram medidos e pesados 566 

ovinos machos e fêmeas. A pesagem dos animais foi realizada com a utilização de uma 

balança digital. A aferição dos perímetros torácico e abdominal foi realizada com a 

utilização de fita métrica graduada em centímetros. Já para a medição das alturas de 

cernelha, garupa e comprimento de corpo foi utilizado um hipômetro comercial. As 

correlações de todas as medidas corporais com o peso corporal dos animais foram 

elevadas e positivas (P<0,01). O Volume Aproximado do Cilindro Corporal apresentou 

maiores correlações com o Peso Corporal de ovinos mestiços para todos os grupos. Os 

modelos Potência e Linear apresentaram melhor ajuste, respectivamente, às variáveis 

preditoras Perímetro Torácico e Volume Aproximado do Cilindro Corporal. Foi 

possível a predição do Peso Corporal de ovinos mestiços utilizando o Perímetro 

Torácico como variável preditora através das equações Ŷ=0,000869.X
2,4123

 para ovinos 

jovens e Ŷ=0,0074.X
2,4779

 para ovinos adultos. 

Palavras–chave: barimetria, medições, ovinocultura. 
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ABSTRACT 

The objective of this work was to development prediction equations of body weight of 

sheep using body measurements as predictor variables. This study was conducted in the 

cities of Morro Grande, Nazareno and Piedade do Rio Grande region of Campo da 

Vertentes of Minas Gerais, Brazil. They were measured and weighed 566 male and 

female sheep. The weighing of the animals was performed using a digital scale. The 

measurement of thoracic and abdominal girth was performed with the use of graduated 

tape in centimeters. As for measuring the heights of withers, croup and body length 

commercial hipometer was used. Correlations of all body measurements with the body 

weight of the animals were high and positive (P <0.01). The Body Cylinder 

Approximate Volume have higher correlations with Body Weight sheep. The models 

Potency and Linear showed better adjustment, respectively, the predictor variables 

Thoracic Perimeter and Volume Approximate Cylinder Body. The prediction of body 

weight of crossbred sheep was possible using the Perimeter Thoracic as predictor 

variable through the equations Ŷ=0,000869.X
2,4123 

for young sheep and Ŷ= 

0,0074.X
2,4779 

 for adult sheep. 

 

Keywords: biometric measurements, sheep industry. 
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1. Introdução 

Em 2014 o rebanho mundial ovinos era da ordem de 1,2 bilhão (FAO, 2015). O 

Brasil possui o 18º maior rebanho de ovinos do mundo, com 17.290,519 milhões de 

cabeças (IBGE, 2013). Apesar de ter evoluído bastante nos últimos anos, a ovinocultura 

no Brasil ainda é pouco expressiva. Na região dos Campos das Vertentes do Estado de 

Minas Gerais, em sua grande maioria, são pequenos produtores com sistemas de criação 

extensivos e níveis tecnológicos baixos.  

De acordo com Reis et al. (2004) a determinação do peso corporal dos animais é 

importante para se avaliar o crescimento, o estado nutricional, para aplicação de 

medicamentos, estabelecimento do valor do animal para abate e para o ajuste de dietas. 

Porém, devido aos baixos níveis tecnológicos da cadeia de produção na região, 

raramente os produtores tem balanças a sua disposição, o que torna inviável o 

acompanhamento do peso corporal dos animais. Nesse contexto a predição do peso 

corporal de ovinos por meio de medidas corporais torna-se de grande valia.  

A avaliação biométrica ou barimétrica é uma técnica através da qual se consegue 

estimar o peso corporal e outros aspectos corporais produtivos, por meio de 

mensurações do corpo do animal vivo (SANTOS et al., 2002). As medidas corporais 

comumente utilizadas são: altura de cernelha, altura de garupa, comprimento do corpo, 

perímetro torácico e outras (CALEGARI, 1999). Através dessas medidas é possível 

criar equações com satisfatória capacidade de predição de valores de peso corporal dos 

animais.  

A partir dessas equações pode-se elaborar uma fita de pesagem com capacidade 

de predizer o peso aproximado dos animais medidos, assim como existe para bovinos. 

Possibilitando assim a substituição da balança, instrumento que possui valor muito 
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elevado, por uma simples fita o que leva enorme facilidade aos pequenos produtores 

com custo muito inferior. 

Além das avaliações feitas nos animais abatidos, medidas obtidas a partir do 

animal vivo, como comprimento corporal, alturas do anterior e posterior, perímetro 

torácico e largura da garupa, associadas à avaliação subjetiva da condição corporal e 

conformação, constituem ferramentas importantes na determinação do momento ideal 

de abate. Embora essas medidas não possam, isoladamente, definir as características da 

carcaça, permitem predizer algumas características produtivas como peso, rendimento e 

conformação da carcaça, assim como o rendimento dos cortes (PINHEIRO et al., 2007). 

Objetivou-se com esse trabalho desenvolver equações de predição do peso 

corporal de ovinos por meio de medidas corporais 

2. Revisão de Literatura 

2.1 Ovinocultura 

 Os ovinos (Ovis aries) foram uma das primeiras espécies de animais 

domesticadas pelo homem. A sua criação possibilitava alimento, principalmente pelo 

consumo da carne e do leite, e proteção, pelo uso da lã, fibra que servia como abrigo 

contra as intempéries do ambiente. A ovinocultura está presente em praticamente todos 

os continentes, a ampla difusão da espécie se deve principalmente a seu poder de 

adaptação a diferentes climas, relevos e vegetações. A criação ovina está destinada tanto 

à exploração econômica como à subsistência das famílias de zonas rurais (VIANA, 

2008). 
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Apesar de ainda ser pouco significativa na atividade agropecuária brasileira a 

ovinocultura de corte tem se expandido de forma acelerada em diversas regiões do País, 

permitindo sua projeção como atividade de importância socioeconômica no cenário 

nacional. O aumento da demanda pelos mercados nacionais e internacionais para 

produtos derivados de ovinos e caprinos tem por sua vez chamado a atenção de 

produtores e profissionais da área de produção animal, trazendo com isso a necessidade 

de busca por novos conhecimentos e práticas que podem contribuir para o aumento da 

produção no setor. O domínio das corretas práticas de manejo de acordo com as fases da 

produção, aliado a conhecimento de recursos genéticos, nutrição e sanidade adequada 

são peças chave para garantir a otimização dos recursos disponíveis e do desempenho 

econômico, aumentando cada vez mais a qualidade dos produtos obtidos. (EMBRAPA, 

2005). 

2.2 Biometria 

A biometria é o ramo da biologia que estuda, por meio de mensuração, diversos 

aspectos dos seres vivos, vegetais ou animais. Na biometria animal podem ser 

mensurados os mais diversos aspectos, de natureza morfológica, como o peso vivo, a 

condição corporal e a altura dos animais, até aqueles de natureza fisiológica como, por 

exemplo, a vida útil, o intervalo entre gerações, duração do ciclo estral, entre outras 

(CEZAR et al., 2007). A área da biometria, que estuda apenas as dimensões e 

proporções do corpo animal ou de parte dele é denominada de zoometria. As medidas 

zoométricas podem ser de natureza linear (comprimento, largura, espessura, altura, etc) 

ou circular (medidas de perímetros), nas primeiras utilizam-se principalmente bastão, 

régua ou compassos especiais e, nas últimas, usam-se normalmente fitas métricas 

(CEZAR et al., 2007).   
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De acordo com Cunha et al. (1999), as medidas biométricas realizadas in vivo 

apresentam alta correlação com as medidas da carcaça e podem ser utilizadas em 

conjunto ou isoladamente, para estimar a medida da carcaça. 

Em estudo recente, Koritiaki et al. (2012) mostraram que as medidas corporais 

estão correlacionadas positivamente com o peso, e as regressões para estimar o peso por 

meio das medidas foram eficientes, principalmente as regressões lineares múltiplas 

compostas por mais de uma medida corporal. Dessa forma, mostra-se que é possível 

predizer o peso corporal devido à alta correlação existente entre as medidas de 

biometria corpórea e o peso vivo (SOUZA et al., 2009; KORITIAKI et al., 2012). 

2.2.1 Morfometria 

A caracterização morfométrica dos grupos genéticos, por meio de medidas 

corporais e índices zootécnicos, é de fundamental importância para que se conheça o 

potencial produtivo dos biótipos e suas habilidades para a exploração comercial 

(BARRERA et al., 2007). 

A exatidão das funções utilizadas para se calcular o peso vivo ou as 

características de crescimento dos animais avaliados, revela-se como uma ferramenta de 

manejo para os produtores em geral (AFOLAYAN et al., 2006). Assim, existe um 

coeficiente de correlação proporcional entre peso vivo e medidas corporais, tais como: 

peso, comprimento corporal, perímetro torácico, alturas da cernelha e da garupa entre 

outros, uma vez que estas indicam além das capacidades digestivas e respiratórias dos 

animais, o rendimento de carcaça (SANTANA et al., 2001) 
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2.3 Análises Estatísticas 

2.3.1 Correlação 

A correlação é uma medida estatística que indica se existe ou não relação linear 

entre duas ou mais variáveis quantitativas e caso exista, avaliar qual é a intensidade e 

sinal dessa relação. Uma medida de correlação linear muito utilizada na prática é o 

Coeficiente de Correlação de Pearson que é representada pela letra r.  

Além de indicar a intensidade da relação linear entre as variáveis esse 

coeficiente diz quanto uma nuvem de pontos se aproxima de uma reta ascendente ou 

descendente. É representada por valores no intervalo [-1,1], onde r=-1 indica relação 

linear negativa perfeita, r=1 indica relação positiva perfeita e r=0 indica que não existe 

correlação linear entre as variáveis. (ANDRADE; OGLIARI, 2005). 

 

2.3.2 Regressão 

Tem por finalidade avaliar a relação funcional entre variáveis em estudo, sendo 

uma variável dependente e outra independente. Com essa análise é possível estabelecer 

uma equação matemática de regressão que será capaz de predizer valores esperados de 

uma variável com base em valores conhecidos de outra.  

A regressão pode ser dada por uma equação linear ou não linear. A partir do 

momento que existe um modelo de regressão ajustado, o conjunto de dados pode passar 

a ser representado através desta equação. (ANDRADE; OGLIARI, 2005). 

 

2.4 Critérios de Avaliação de Ajuste 

2.4.1 Coeficiente de Determinação Ajustado (R²) 

O coeficiente de determinação ajustado ou R² é uma das formas de se avaliar a 

qualidade de ajuste do modelo. Basicamente esse coeficiente indica quanto o modelo foi 
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capaz de explicar os dados coletados, ou seja, a variabilidade nos dados que é explicada 

pela equação de regressão. 

 O valor de R² varia entre 0 e 1 e fornece em porcentagem o quanto o modelo é 

capaz de explicar os dados observados. Quanto mais próximo de 1, mais explicativo é o 

modelo e melhor se ajusta à amostra. (ANDRADE; OGLIARI, 2005). 

2.4.2 Quadrado Médio do Erro (QME) 

O quadrado médio do erro ou QME   é definido como o valor esperado (média 

ponderada de probabilidade, sobre todas as amostras) dos erros ao quadrado. Ele é 

usado para indicar o quão distante, em média, o conjunto de estimativas está do único 

parâmetro a ser estimado. 

Portanto quanto mais baixo for o valor de QME mais agrupado está o conjunto 

de estimativas em relação ao parâmetro estimado e melhor é o ajuste do modelo testado. 

(ANDRADE; OGLIARI, 2005). 

2.4.3 Quadrado Médio dos Erros de Predição (QMEP) 

O quadrado médio dos erros de predição é uma medida que representa o 

quadrado médio da distância entre os valores observados e os valores preditos por um 

dado modelo matemático.  

NPO

n

i

/)(

1

2



 

Em que 

 O = valor observado e P = valor predito pelo modelo.  
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2.4.4 Critério Bayesiano de Informação (CBI) 

Critérios de seleção de modelos como o critério de informação de Akike (AIC) e 

critério bayesiano de informação (BIC), são frequentemente utilizados para selecionar 

modelos que melhor se ajustam aos dados observados. O critério bayesiano de 

informação foi proposto por Schwarz (1978), e consiste em um critério de avaliação de 

modelos definido em termos da probabilidade a posteriori, recebendo esse nome, pois o 

autor utilizou um argumento bayesiano para prová-lo.  

Segundo esses critérios, o melhor modelo será aquele que apresentar um valor 

mais baixo de AIC ou BIC, quanto menor for esse valor, indica que menos complexa é a 

equação e os parâmetros testados. (EMILIANO, 2013). 

3. Material e Métodos 

O presente estudo foi realizado nas cidades de Morro Grande, Nazareno e 

Piedade do Rio Grande, região do Campo das Vertentes do Estado de Minas Gerais, 

Brasil. Foram medidos e pesados 566 ovinos machos e fêmeas de diferentes idades e 

grupos genéticos, dentre mestiços Santa Inês vs Dorper, Texel, White Dorper. (Figuras 

1 e 2). 
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Figura 1 – Lote de ovinos mestiços jovens utilizados para a coleta de dados, Piedade do 

Rio Grande – MG. 

 

 

Figura 2 – Lote de ovinos mestiços adultos utilizados para a coleta de dados, Piedade do 

Rio Grande – MG. 

 

A coleta de dados foi realizada durante os meses de junho e julho de 2015. Para 

a pesagem dos animais foi utilizada uma balança digital para caprinos e ovinos. (Figura 

3). A aferição dos perímetros torácico e abdominal foi realizada com a utilização de fita 

métrica graduada em centímetros. Para a medição das alturas de cernelha, garupa e 

comprimento de corpo foi utilizado um hipômetro comercial. O Volume Aproximado 
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do Cilindro Corporal foi calculado pela multiplicação do comprimento corporal pela 

área de secção, obtida por meio do valor do perímetro torácico. As medidas corporais 

foram obtidas no momento da pesagem, com os animais em local plano e com aprumos 

corretos.  

 

Figura 3 – Pesagem de ovino adulto utilizando balança digital. 

 

Os dados coletados foram primeiramente avaliados como um único grupo e 

posteriormente separados em dois grupos, de acordo com o peso corporal, em animais 

com até 20 kg (n = 364) e animais com mais de 20 kg (n = 202). O limite de peso para 

se considerar como do grupo adultos foi escolhido por meio de avaliação da dispersão 

gráfica dos dados.  

Os dados foram submetidos à análise de correlação, para determinar as medidas 

corporais que melhor se correlacionam com o peso corporal em cada um dos grupos. 

Para tal foi utilizada a correlação linear de Pearson, obtida com o procedimento CORR 

do SAS (Statistical Analysis System). As medidas que obtiveram maior coeficiente de 

correlação com o peso corporal foram escolhidas como variáveis preditoras.  



10 
 

Os modelos testados para estimar o peso corporal dos animais foram o Linear 

(𝑦=𝑎+𝑏∙𝑥), o Quadrático (𝑦=𝑎+𝑏∙𝑥+𝑐∙𝑥2) e o Potência (𝑦=𝑎∙𝑥𝑏). Os avaliadores de 

ajuste utilizados foram o Coeficiente de determinação ajustado (R²), o Quadrado médio 

do erro (QME), o Quadrado médio dos erros de predição (QMEP) e o Critério 

Bayesiano de Informação (CBI). O ajuste dos modelos e o cálculo dos valores dos 

critérios de ajuste foram obtidos por meio do procedimento MODEL do SAS. 

 

4. Resultados e Discussão 

4.1 Grupo sem distinção de idade 

As correlações de todas as medidas corporais com o peso corporal dos animais 

foram elevadas e positivas (P<0,01). Entretanto, as medidas que obtiveram maior 

correlação com o peso corporal foram o Perímetro Torácico (0,963) e o Volume 

Aproximado do Cilindro Corporal (0,982) (Tabela 1). Destarte, essas medidas foram 

selecionadas como variáveis preditoras para utilização nos modelos testados. 

 

Tabela 1 – Correlação Linear de Pearson entre Comprimento de Corpo (CC), Altura de 

Cernelha (AC), Altura de Garupa (AG), Perímetro Torácico (PT), Perímetro 

Abdominal (PA), Volume Aproximado do Cilindro Corporal (VAC) e peso 

vivo em ovinos sem distinção de idade. 

Medidas 

Corporais 

Correlação 

Sem Distinção de Idade 

CC 0,956 

AC 0,940 

AG 0,542 

PT 0,963 

PA 0,959 

VAC 0,982 
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Dentre os modelos testados utilizando o Perímetro Torácico como variável 

preditora do peso corporal, o Quadrático apresentou melhor ajuste, de acordo com os 

critérios R², QME e QMEP. (Tabela 2). Segundo esses critérios, o modelo Potência 

apresentou ajuste pouco inferior ao Quadrático. Entretanto, como o modelo Potência 

possui número menor de parâmetros, de acordo com o CBI, os dois modelos 

apresentaram ajuste semelhante. 

Considerando o caráter unidimensional do PT, espera-se relação 

aproximadamente cúbica dessa medida com o Peso Corporal, variável que reflete as três 

dimensões espaciais do animal. Por esse motivo, considerou-se que o modelo Potência 

representou melhor a relação biológica da variável preditora PT com o PC.         

Tabela 2 – Parâmetros ajustados e critérios de avaliação de ajuste para os modelos 

testados, utilizando o perímetro torácico e VAC como variável preditora 

(x) do peso corporal de ovinos (y) sem distinção de idade. 

Perímetro torácico como variável preditora do peso corporal 

Modelos 
Valores dos parâmetros Critérios de avaliação de ajuste 

A B c R² QME QMEP CBI 

Linear¹ -35,360 0,9547 - 0,9290 26,96 26,87 3508 

Quadrático² 11,3166 -0,5714 0,0113 0,9532 17,82 17,72 3278 

Potência³ 0,00045 2,5881 - 0,9526 18,01 17,96 3278 

        Volume aproximado do cilindro como variável preditora do peso corporal 

Modelos 
Valores dos parâmetros Critérios de avaliação de ajuste 

A B c R² QME QMEP CBI 

Linear¹ 1,6928 0,001044 - 0,9657 13,02 12,98 3093 

Quadrático² 1,4165 0,001079 NS 0,9657 13,02 12,95 3099 

Potência³ 0,00248 0,922983 - 0,9656 13,08 13,03 3095 

¹𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑥 ,  ²𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐 ∙ 𝑥2,   ³𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥𝑏 

R² = coeficiente de determinação ajustado. QME = quadrado médio do erro. QMEP = quadrado médio 

dos erros de predição. CBI = critério bayesiano de informação. NS = parâmetro não significativo. 
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Para a variável preditora Volume Aproximado do Cilindro Corporal (VAC), o 

modelo Linear apresentou melhor ajuste em todos os critérios utilizados, seguido do 

modelo Potência. O modelo Quadrático não se ajustou aos dados observados. Como o 

VAC reflete as três dimensões espaciais corporais do animal, assim como o PC, é 

esperado que o modelo Linear apresentasse ajuste superior aos demais.  

A figura 4 apresenta os dados de dispersão com o ajuste dos modelos 

selecionados para esse grupo. 

 

Figura 4 – Gráficos de dispersão e ajuste dos modelos aos dados de perímetro torácico 

(A) e volume aproximado do cilindro (B), como variáveis preditoras do 

peso corporal de ovinos sem distinção de idade. 

 

4.2 Grupo Jovens  

Para esse grupo a correlação todas as medidas avaliadas com o peso corporal 

foram elevadas e positivas (P<0,01), com exceção da Altura de Garupa (AG) que 
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apresentou uma correlação positiva, porém fraca com o peso corporal. Os maiores 

valores obtidos foram Comprimento do Corpo (0,924), Perímetro Torácico (0,904) e 

Volume Aproximado do Cilindro Corporal (0,947). (Tabela 3). Assim como observado 

por Santana (2001) que encontrou coeficientes de correlação entre o peso corporal e as 

medidas de Comprimento do Corpo (0,87) e Perímetro Torácico (0,80) elevados e 

positivos para ovinos jovens com 112 dias e média de 18 kg da raça Santa Inês. E a 

Altura de Cernelha e de Garupa apresentaram correlações mais baixas que as 

encontradas em relação aos pesos corporais com o Perímetro Torácico e Comprimento 

do Corpo. 

Tabela 3 –   Correlação Linear de Pearson entre Comprimento de Corpo (CC), Altura    

de Cernelha (AC), Altura de Garupa (AG), Perímetro Torácico (PT), 

Perímetro Abdominal    (PA), Volume Aproximado do Cilindro Corporal 

(VAC) e peso vivo em ovinos jovens. 

Medidas 

Corporais 

Correlação 

Jovens 

CC 0,924 

AC 0,778 

AG 0,142 

PT 0,904 

PA 0,875 

VAC 0,947 

  

As medidas corporais Comprimento do Corpo, Perímetro Torácico e Volume 

Aproximado do Cilindro Corporal que apresentaram maior correlação com o peso 

corporal de ovinos jovens foram selecionadas como variáveis preditoras para utilização 

nos modelos testados. (Tabela 4). 

Utilizando a variável Perímetro Torácico como variável preditora os modelos 

Linear, Quadrático e Potência apresentaram ajustes muito semelhantes de acordo com 
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os critérios QME, QMEP e CBI. Porém, segundo o Coeficiente de Determinação 

Ajustado o modelo Potência obteve melhor ajuste às amostras, além de representar 

melhor a relação biológica da variável preditora PT com o PC.         

 

Tabela 4 – Parâmetros ajustados e critérios de avaliação de ajuste para os modelos 

testados, utilizando o perímetro torácico, VAC e comprimento do corpo 

como variável preditora (x) do peso corporal de ovinos (y) jovens. 

Perímetro torácico como variável preditora do peso corporal de ovinos jovens 

Modelos 
Valores dos parâmetros Critérios de avaliação de ajuste 

a b c R² QME QMEP CBI 

Linear¹ -14,009 0,5024 - 0,8187 1,81 1,80 1267 

Quadrático² -5,8003 0,1540 0,0036 0,8207 1,79 1,78 1270 

Potência³ 0,00086 2,4123 - 0,8251 1,81 1,80 1268 

        Volume aproximado do cilindro como variável preditora do peso corporal de 

ovinos jovens 

 Modelos 
Valores dos parâmetros Critérios de avaliação de ajuste 

a b c R² QME QMEP CBI 

Linear¹ 1,0325 0,01109 - 0,8985 1,01 1,00 1055 

Quadrático² -0,3087 0,00145 -1,94E-8
 

0,9017 0,98 0,97 1050 

Potência³ 0,00336 0,88929 - 0,9004 0,99 0,98 1048 

¹𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑥 ,  ²𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐 ∙ 𝑥2,   ³𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥𝑏 

R² = coeficiente de determinação ajustado. QME = quadrado médio do erro. QMEP = quadrado médio 

dos erros de predição. CBI = critério bayesiano de informação. 

 

Comprimento do corpo como variável preditora do peso corporal de ovinos jovens 

Modelos 
Valores dos parâmetros Critérios de avaliação de ajuste 

A b c R² QME QMEP CBI 

Linear¹ -15,416 0,59207 - 0,8554 1,444 1,436 1184 

Quadrático² -11,681 0,41728 0,002 0,8559 1,443 1,431 1190 

Potência³ 0,00088 2,47753 - 0,8478 1,520 1,512 1203 
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 Analisando o VAC como variável preditora segundo o Critério Bayesiano de 

Informação o modelo Potência apresentou melhor ajuste. Porém, o modelo Linear foi 

selecionado visto, que o VAC assim como o PC reflete as três dimensões do corpo 

animal. 

Em relação ao Comprimento do Corpo como variável preditora o modelo 

Quadrático apresentou ajuste mais elevado segundo os critérios de avaliação R², QME e 

QMEP. Porém, essa medida corporal não foi utilizada para predição do peso corporal 

devido a sua maior dificuldade de obtenção em relação ao Perímetro Torácico. 

Observa-se na figura 5 os dados de dispersão com o ajuste dos modelos 

selecionados para esse grupo utilizando o Perímetro Torácico e o Volume Aproximado 

do Cilindro Corporal como variáveis preditoras. 

Figura 5 –  Gráficos de dispersão e ajuste dos modelos aos dados de perímetro      

  torácico (A) e volume aproximado do cilindro (B), como variáveis 

            preditoras do peso corporal de ovinos jovens. 

 

4.3 Grupo Adultos 

A correlação todas as medidas avaliadas com o peso corporal para esse grupo 

também foram elevadas e positivas (P<0,01), Sendo os maiores valores de correlação 
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obtidos para o Perímetro Torácico (0,810) e Volume Aproximado do Cilindro Corporal 

(0,893). (Tabela 5). 

 

Tabela 5 –  Correlação Linear de Pearson entre Comprimento de Corpo (CC), Altura 

de Cernelha (AC), Altura de Garupa (AG), Perímetro Torácico (PT), 

Perímetro Abdominal (PA), Volume Aproximado do Cilindro Corporal 

(VAC) e peso vivo em ovinos adultos. 

Medidas 

Corporais 

Correlação 

Adultos 

CC 0,776 

AC 0,641 

AG 0,600 

PT 0,810 

PA 0,800 

VAC 0,893 

 

 Por terem obtido resultados de correlações mais elevados com o peso corporal as 

medidas Perímetro Torácico e Volume Aproximado do Cilindro Corporal foram 

selecionadas como variáveis preditoras para utilização nos modelos testados. (Tabela 6). 

Utilizando o Perímetro Torácico como variável preditora, o modelo Quadrático 

foi mais bem ajustado segundo o critério de avaliação R² e o modelo Linear foi superior 

em relação ao CBI. Porém, os valores encontrados para o modelo Potência foram pouco 

inferiores aos demais e por considerar que esse modelo representa melhor a relação 

biológica da variável preditora PT com o PC este foi escolhido.     
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Tabela 6 –  Parâmetros ajustados e critérios de avaliação de ajuste para os modelos 

testados, utilizando o perímetro torácico como variável preditora (x) do 

peso corporal de ovinos (y) adultos. 

Perímetro torácico como variável preditora do peso corporal de ovinos adultos 

Modelos 
Valores dos parâmetros Critérios de avaliação de ajuste 

a b c R² QME QMEP CBI 

Linear¹ -68,686 1,3425 - 0,7793 36,62 36,25 1298 

Quadrático² -53,386 0,9803 0,002 0,7796 36,76 36,21 1304 

Potência³ 0,00074 2,4779 - 0,7745 37,41 37,04 1302 

        Volume aproximado do cilindro como variável preditora do peso corporal de 

ovinos adultos 

 Modelos 
Valores dos parâmetros Critérios de avaliação de ajuste 

a b c R² QME QMEP CBI 

Linear¹ 1,6709 0,00104 - 0,8403 26,50 26,23 1233 

Quadrático² -3,6703 0,00129 -2,85E-9 0,8421 26,33 25,94 1237 

Potência³ 0,00173 0,95610 - 0,8408 26,41 26,15 1232 

¹𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑥 ,  ²𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐 ∙ 𝑥2,   ³𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥𝑏 

R² = coeficiente de determinação ajustado. QME = quadrado médio do erro. QMEP = quadrado médio 

dos erros de predição. CBI = critério bayesiano de informação. 

 

 Para o Volume Aproximado do Cilindro Corporal os modelos Linear e Potência 

apresentaram ajuste muito próximos segundo todos os critérios de avaliação e como 

VAC reflete as três dimensões espaciais corporais do animal, assim como o PC o 

modelo Linear foi utilizado. 

 

 Observa-se na figura 6 os dados de dispersão com o ajuste dos modelos 

selecionados para esse grupo utilizando o Perímetro Torácico e o Volume Aproximado 

do Cilindro Corporal como variáveis preditoras. 
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Figura 6 –  Gráficos de dispersão e ajuste dos modelos aos dados de perímetro 

torácico (A) e volume aproximado do cilindro (B), como variáveis 

preditoras do peso corporal de ovinos adultos. 

 

Como variável preditora, o VAC foi superior ao PT, em todos os critérios de 

ajuste utilizados para os três grupos testados. Entretanto, ao se optar pelo VAC, em 

detrimento do PT, deve-se considerar a maior dificuldade operacional para obtenção 

dessa medida. Destarte, ainda recomenda-se a utilização do perímetro torácico para 

predizer os valores de peso vivo do animal, visto que esta é uma medida de muito 

simples aferição sendo necessário apenas o uso de uma fita métrica o que leva uma 

grande praticidade aos pequenos produtores. 
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5. Conclusão 

O Volume Aproximado do Cilindro Corporal apresentou maiores correlações 

com o Peso Corporal de ovinos mestiços para todos os grupos. Os modelos Potência e 

Linear apresentaram melhor ajuste, respectivamente, às variáveis preditoras Perímetro 

Torácico e Volume Aproximado do Cilindro Corporal. Foi possível a predição do Peso 

Corporal de ovinos mestiços utilizando o Perímetro Torácico como variável preditora 

através das equações Ŷ=0,000869.X
2,4123

 para ovinos jovens e Ŷ=0,0074.X
2,4779

 para 

ovinos adultos. 
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