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RESUMO 

 

 

Objetivou-se com esse trabalho avaliar as correlações entre peso e medidas corporais e 

desenvolver equações de predição do peso corporal de caprinos da raça Saanen. Foram 

utilizadas 18 cabritos, 10 machos e 8 fêmeas, do nascimento até 1 ano de idade. As 

aferições foram feitas no perímetro torácico (PT), abdominal (PA), comprimento 

corporal (CC), altura de cernelha (AC), altura de garupa (AG) e o volume aproximado 

do cilindo (VCA) que foi calculado pela multiplicação do comprimento corporal pela 

área da secção, obtida por meio do valor do perímetro torácico. O peso (PC) foi 

mensurado em balança apropriada e as aferições de PT e PA com fita métrica em 

centímetros, e as de CC, AC e AG com hipômetro comercial, todas tomadas 

semanalmente. Os modelos testados para estimar o peso corporal dos animais foram o 

linear, o quadrático e o potência 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).As 

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

medianas ou altas e positivas (P<0,01) e as medidas que obtiveram maior correlação 

com o peso corporal foram o perímetro torácico (0,94290) e o volume aproximado do 

cilindro corporal (0,95599), sendo estas selecionadas como variáveis preditoras. O 

modelo Quadrático foi o que melhor se ajustou entre a medida preditora PT e o peso 

corporal com R² igual a 0,9532, QME de 6,66, QMEP de 6,633 e CBI de 2462 sendo a 

equação de regressão expressa em Y=-19,0572 + 0,4843 .x + 0,0029 . x². Entre a 

medida preditora VAC  e o peso corporal o modelo que melhor se ajustou foi o 

Potência, com R² de 0,919, QME de  4,95, QMEP de 4,93 e CBI de 2301 e equação de 

regressão expressa em Y= 0,00467 .x
0,8556

. As medidas que melhor obtiveram resultados 

na correlação com Peso Corporal foram Volume Aproximado do Cilindro Corporal e o 

Perímetro Torácico, respectivamente. Sendo o Volume Aproximado do Cilindro 

Corporal uma medida que sua aferição demandaria muito tempo de manejo, à medida 

que melhor contribuirá para as atividades nas propriedades rurais será o Perímetro 

Torácico, por otimizar as práticas de coleta de dados. 

 

Palavras chave: biometria, cabra, Capra hircus, correlação 

 



VIII 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the correlation between weight and body 

measurements and develop prediction equations of body weight in Saanen goats. They 

used 18 goats, 10 males and 8 females from birth to one year old. The measurements 

were made in thoracic perimenter (PT), abdominal circunference (PA), body length 

(CC), withers height (AC), hip height (AG) and approximate volume cilindo (VCA) 

which was calculated by multiplying body length by the cross-sectional area, as 

measured by the value of the thoracic perimeter. The weight (BW) was measured at 

appropriate scale and measurements of PT and PA with tape measure in centimeters and 

CC, AC and AG with commercial hipometer, all taken weekly. The tested models to 

estimate the body weight of the animals were linear, quadratic and power. The 

adjustment appraisers used were adjusted determination coefficient (R²), the average 

error square (QME), the mean square of the prediction errors (QMEP) and Bayesian 

Information Criterion (CBI) .The correlations of all measures body with body weight of 

the animals were middle or high and positive (P <0.01) and the measures with the 

greatest correlation with body weight were girth (0.94290) and the approximate volume 

of the cylinder body (0, 95599), which are selected as predictor variables. The 

Quadratic model was the best fit between the predictor as PT and body weight with R² 

equal to 0.9532, QME 6.66, QMEP of 6,633 and CBI 2462 being the regression 

equation expressed in Ŷ=-19,0572 + 0,4843 .x + 0,0029 . x²Among the measure 

predictor VAC and body weight the model that best fit was the power with R² of 0.919, 

QME 4.95, 4.93 and QMEP, CBI 2301 and regression equation expressed in Ŷ= 

0,00467 .x0,8556. Measures that best results obtained in correlation with body weight 

were Discounts Come Cylinder Body and Thoracic perimeter, respectively. Being 

Come Cylinder Body Volume one as its measurement would require much management 

time, as better contribute to the activities in rural properties will be the perimeter 

Thoracic, by optimizing the data collection practices. 

Key Words: biometry, goat, Capra hircus, correlation 
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1. INTRODUÇÃO 

 O rebanho caprino do Brasil, segundo o IBGE (2013), é de 8.779,213 milhões de 

cabeças, ocupando o 18º lugar no ranking mundial (MAPA, 2016). No Brasil, a 

atividade não apresenta grande impacto econômico e na maioria das propriedades é 

realizada com baixo nível de tecnificacão. Assim, no país, controles zootécnicos 

importantes como a divisão de lotes por idade e peso, escrituração zootécnica, pesagem, 

controle leiteiro, entre outros, não são realizados. Grande parte dos sistemas de 

produção não possui balanças e a tomada de peso para definição de estratégias 

alimentares não pode ser realizada. O histórico de peso do rebanho é um dos principais 

dados em sistemas de produção animal e é de suma importância para o manejo, pois é 

uma ferramenta importante de estratégias zootécnicas, como reprodução, nutrição, 

sanidade, entre outros. 

De forma geral, o escore corporal é utilizado como parâmetro para avaliação do 

sucesso, ou não, do manejo alimentar. Segundo a Machado et al. (2008), essa avaliação 

feita no animal por escore corporal é visual e tátil (palpação) e para caprinos varia de 0 

a 5. Sendo esta uma avaliação subjetiva, há, portanto, necessidade de alternativas para 

as propriedades rurais que não dispõem de balança para mensuração do peso corporal. 

A biometria é uma ferramenta que pode ser utilizada para predição de peso corporal por 

meio de outras medidas corpóreas do animal (Menezes et al., 2007). Comumente 

utiliza-se medidas de altura de cernelha, altura de garupa, perímetro torácico, perímetro 

abdominal, comprimento corporal e volume aproximado do volume corporal. 

A correlação é uma ferramenta estatística que contribui para o entendimento da 

relação entre as medidas corporais, que podem ser baixas ou altas, dependendo do grau 

de influência entre estas. Nesse caso, a avaliação da correlação entre as medidas 

corporais e o peso dos animais e a análise dessas respostas possibilitam a criação de 

mecanismos que facilitem a mensuração do peso através das medidas corporais em 

propriedades que não dispõem de balanças. 

 Objetivou-se com esse trabalho avaliar as correlações entre peso e medidas 

corporais e desenvolver equações de predição do peso corporal de caprinos da raça 

Saanen. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.Caprinocultura no Brasil e no mundo  

A caprinocultura foi a primeira atividade zootécnica desenvolvida pelo homem, uma 

vez que os caprinos foram os primeiros animais a serem domesticados (Fonseca e 

Bruschi, 2009). Segundo Miranda do Vale, citado por Correia (2004) a cabra 

domesticada (Capra hircus) desempenhou igualmente um papel admirável em rituais 

de imolação, tanto religiosos como pagãos: “Os gregos sacrificavam a Baco o bode 

devastador dos vinhedos, para satisfazer os intentos vingativos deste deus, para além de 

imolarem a cabra a Júpiter porque, segundo a mitologia pagã, o deus dos deuses tinha 

sido amamentado por este animal. Os egípcios sacrificavam a cabra a Júpiter e davam-

lhe o nome de or. Os lacedemônios veneravam a cabra e o bode, oferecendo-os a Juno e 

Apolo. O simbolismo católico fez do bode a imagem do pecador, enquanto que a ovelha 

representa o justo. O paganismo classificava o bode como animal imundo, cujo contato 

deveria ser seguido de lavagens e purificações, enquanto que a cabra era um animal 

puro. Correia (2004) cita ainda que, a repugnância que em todos os tempos, se sentiu 

pelo bode, deu origem à expressão “bode expiatório”, pelo qual se designam os 

indivíduos a quem se imputam culpas próprias e alheias”. Segundo Fonseca e Bruschi 

(2009), a cabra foi fonte de alimentação e proteção ao acompanhar o homem em suas 

conquistas e para Clutton-Brovk (2000), sua expansão foi provavelmente resultado de 

diferentes atividades, incluindo trocas comerciais, roubos, guerras ou a migração de 

pessoas com seus rebanhos.  

 A caprinocultura é uma atividade em franca expansão e em alguns países as 

concentrações dos rebanhos são maiores, em ordem crescente destacam-se a China, 

Índia, Austrália, Nova Zelândia e Turquia. Somente a China detém quase 36% do total 

de caprinos e ovinos criados no mundo e responde por mais de 39% da produção de 

carnes dessas espécies no âmbito mundial (Correia, 2008). Para El Alch e Waterhouse 

(1999), a criação de ovinos e caprinos justifica-se pela elevada capacidade de adaptação 

desses animais, sobretudo dos caprinos, em locais como regiões de estepe, de rochas, 

declives ou mesmo consideradas pobres e, portanto, desprezadas para agricultura. Por 

ser uma atividade de baixo custo de investimento, pode ser muito rentável se implantada 

em pequenas propriedades configurando-se como uma alternativa de emprego e renda 

no campo (Holanda Junior et al., 2006). São animais seletivos no tocante a alimentação 
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e podem sobreviver se alimentando de folhas de arvores, arbustos do deserto, rizomas e 

tubérculos. 

 No Brasil, segundo Fonseca e Bruschi (2009), no contexto de exploração 

animal, a caprinocultura, sobretudo leiteira, intensificou-se a partir da década de 1970 

com a criação da Associação Brasileira de Criadores de Caprinos. O rebanho caprino 

brasileiro está concentrado principalmente na região Nordeste (93,2%). Os Estados com 

os maiores efetivos são Bahia (38,0%), Pernambuco (15,8%), Piauí (15,3%) e Ceará 

(8,9%) (Chapaval et al., 2015).  

 A caprinocultura de corte, apesar de ainda desorganizada, teve maior atenção 

recentemente no Brasil utilizando novas tecnologias e buscando expandir seu mercado. 

Como resultado, verificou-se um incremento significativo na atividade, em função da 

modernização de parcela considerável das propriedades rurais e a implantação de 

agroindústrias, notadamente abatedouros, frigoríficos e curtumes (Wander e Martins; 

2005).  

 A atividade leiteira ainda é pequena no Brasil, nos estados da Paraíba e Rio 

Grande do Norte, estados nordestinos com bacias leiteiras organizadas, o mercado 

básico são programas da merenda escolar e há, ainda, a produção industrial nos Estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul (Chapaval et al., 2015). 

 Segundo Cordeiro & Cordeiro (2009), pelo tamanho do rebanho nordestino e seu 

potencial de exploração, apresenta pequeno aproveitamento na produção de leite e 

derivados, havendo necessidade de alcançar desenvolvimento no setor através de 

programas de incentivo. A viabilidade econômica da caprinocultura leiteira familiar foi 

observada por Cabral (2006), avaliando-se o custo de produção do leite de cabra. 

 Segundo o Manual de Ovinos e Caprinos (2011), são três tipos de sistemas de 

criação: extensivo, semi-intensivo e intensivo. Diferem-se pela forma de utilização dos 

recursos disponíveis e o grau de utilização da tecnologia. Gonçalves (2008), avaliando o 

sistema de produção de caprinos leiteiros no sudeste do Brasil comparando três 

propriedades, o Capril Vale da Braúna com sistema intensivo de produção em condições 

de confinamento com produção do próprio volumoso, o Capril Via Capri com sistema 

misto de produção com pastejo ao longo do dia e suplementação volumosa e o Capril 

Pedra Branca com sistema totalmente intensivo, concluiu que a alimentação foi o item 

de maior impacto nos sistemas de produção representando 60 a 70% do custo total. Na 

referida avaliação, o Capril Vale da Braúna diminui custo uma vez que produzia sua 

fonte de volumoso em sistema intensivo. O manejo escolhido pela propriedade é de 
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suma importância não só pelos aspectos econômicos, mas também para que se tenham 

produtos provenientes de ordenha higiênica, completa e ininterrupta de cabras sob boas 

condições de saúde, alimentação e descanso. 

 Segundo o Fonseca e Brusch (2009), a formação do rebanho no Brasil foi feita 

com animais sem raça definida ou ecótipos nacionais. Somente em 1975, com a 

importação de cabras e cabritas prenhas e reprodutores das raças Saanen, Toggenburg, e 

Parda Alpina que se conseguiu animais Puro de Origem (PO) e Puro por Cruza (PC), 

(machos PO com fêmeas Sem Raça Definida).  

 Na década de 80 houve grande empreendedorismo e investimentos no setor com 

formação de profissionais especializados, construção de instalações para grandes 

rebanhos e a fabricação de equipamentos, concentrados e minerais específicos para 

caprinos. O controle dessas importações era regulada pelo governo e definida pela 

política econômica do país, atualmente as importações de alguns países estão proibidas 

pelo risco de contaminação do rebanho bovino brasileiro com a ecefalopatia 

espongiforme bovina (BSE). Com a proibição da importação, os criadores iniciam a 

multiplicação do rebanho e seleção de reprodutores e matrizes, mas não houve registro 

do crescimento do rebanho e o plantel leiteiro nacional corre os riscos da 

consaguinidade, sendo a importação de embriões congelados uma alternativa para 

renovar as linhagens leiteiras brasileiras. 

 

2.2.A raça Saanen 

O leite de cabra é considerado um dos alimentos mais completos por apresentar 

vários elementos importantes para a nutrição humana, constituído de proteínas de alto 

valor biológico e ácidos graxos essenciais, além de seu conteúdo mineral e vitamínico 

(Costa et al., 2009). 

 Uma das raças leiteiras mais importantes do mundo é a Saanen, originária da 

Suíça, do Vale de Saanen, no sul do Cantão de Berna. Sua reputação como raça leiteira 

já era tão alta no século XIX, que em 1890 foi exportada aos milhares, principalmente 

para a Alemanha, França e Bélgica. Nessa época já havia sido formada uma cooperativa 

para melhorar ainda mais a raça Saanen, que só teve esse nome oficialmente adotado em 

1927. Está presente em todos os países que têm uma caprinocultura leiteira 

razoavelmente desenvolvida, invariavelmente sendo a raça mais criada e de maior 

média de produção de leite. Segundo Pereira et al. (2011), esta raça é muito explorada 

na Europa e Estados Unidos, por sua alta produção leiteira, com média de 3,0 kg de leite 
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por dia, período de lactação de 8 a 10 meses (255 a 305 dias) e elevado teor de gordura, 

3,0 a 3,5%. Na Suíça, a produção média por lactação varia de 600 a 800 litros de leite. 

A recordista norte-americana da raça alcançou 1.821 kg de leite em uma lactação de dez 

meses.  

 Segundo o Manual de Criação de Ovinos e Caprinos (2011) as cabras Saanen 

possuem prolificidade de 1,47 cabritos nascidos por parto e o peso das fêmeas adultos é 

em torno de 45 a 60kg, com altura de 70 a 83cm e dos machos em torno de 70 a 90 kg, 

com altura de 80 a 95cm. Possuem costelas bem arqueadas, ventre bem desenvolvido 

com grande capacidade digestiva. O úbere possui tetas simétricas, médias e formas 

regulares para ordenha, além de estarem bem ligado ao corpo. Veias mamárias longas, 

grossas e tortuosas. Gonçalves (2000), que as características com relação ao úbere e aos 

tetos, pois apresentam h
2
 de moderada a alta, assim o progresso genético conseguido 

pela seleção individual seria rápido, pois a principal causa de descarte de animais são 

problemas no úbere. 

 

2.3.Medidas Corporais 

 Schmidt e Mello (2012), afirmam que a maioria dos caprinocultores não realiza 

o controle leiteiro de seus rebanhos, e que a seleção quanto a permanência ou exclusão 

de matrizes no plantel baseia-se, primordialmente, em características fenotípicas 

relacionadas à produtividade. Segundo Rivas et al. (2004), citado por Melo e Schimidt 

(2008), as medidas corporais de animais têm sido utilizadas para avaliar, entre outras, as 

características que possam ser influenciadas pelo melhoramento genético. 

 A predição do peso através de correlação entre as medidas corporais, biometria, 

constitui uma ferramenta importante de auxílio ao pecuarista, uma vez que em grande 

parte das propriedades não há disponibilidade de balança para o acompanhamento do 

peso do rebanho. Vale salientar, que esse controle do peso dos animais faz parte da 

escrituração zootécnica e é de extrema importância, pois define dietas e manejo em 

todas as fases de vida do animal. Segundo Soares et al. (2016), tanto a medida VAC que 

se estima multiplicando o comprimento corporal pela área de secção, obtida por meio 

do valor do perímetro torácico, quanto o peso, são medidas tridimensionais, logo a alta 

correlação pode ser extremante vantajosa, pois há maior segurança na predição do peso 

corporal a partir da medida do VAC. 

Segundo Menezes et al. (2007), a medida biométrica permite predizer o peso 

corporal através do desenvolvimento das diferentes partes que compõem o exterior dos 
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animais. De acordo com Figueiredo Filho e Silva Junior (2009), tomando-se as 

variáveis duas a duas, verifica-se o que acontece a uma variável, X, quando outra 

variável, Y, varia. Existe correlação, quando se consegue ajustar a “nuvem” (dispersão) 

de pontos numa reta. O Coeficiente de Pearson é a intensidade da associação existente 

entre as variáveis e varia no intervalo de -1 a +1. 

r = 1 r ∈ [-1,+1] (onde r está entre o intervalo de -1 a +1) 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no setor de caprinocultura da Universidade Federal 

de São João del-Rei (UFSJ) no município de São João del-Rei/MG/Brasil. O clima da 

região é tropical de altitude e é caracterizado por verões quentes e úmidos, apresentando 

média térmica anual de 19,2°C, a temperatura mínima é 3°C (julho) e a máxima é 38°C  

Foram utilizadas 18 cabritos, 10 machos e 8 fêmeas, do nascimento até 1 ano. 

Os animais foram alojados individualmente em baias de piso ripado, providas de 

bebedouro e comedouro individuais. Dieta a base de concentrado e volumoso (feno 

coastcross – Cynodon dactylon) foi fornecida aos animais de acordo com o manejo do 

setor. O experimento foi devidamente protocolado na comissão de ética de uso de 

animais (CEUA) da UFSJ sob nº 022/2016. 

O Peso Corporal (PC) e as medidas corporais de cada animal foram tomadas 

semanalmente. As aferições do perímetro torácico (PT) e abdominal (PA) foram obtidas 

com fita métrica e expressas em centímetros. O comprimento de corpo (CC), altura de 

cernelha (AC) e garupa (AG) (Figura 1) foram obtidos com hipômetro comercial. O 

volume aproximado do cilindro corporal (VAC) foi calculado pela multiplicação do 

comprimento corporal pela área de secção, obtida por meio do valor do perímetro 

torácico.  
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     www.chacaraboaesperanca.com.br/cabras_saanen.php 

Figura 1 – Medidas corporais de cabras da raça Saanen 

 1 = Comprimento de corpo, 2 = Altura de cernelha,  3 = altura de garupa, 4 = perímetro 

abdominal e 5 perímetro torácico 

 

Os dados foram submetidos a análise de correlação, para determinação das 

medidas corporais que melhor se correlacionam com o peso corporal. Para tal foi 

utilizada a correlação linear de Pearson, obtida com o procedimento CORR do SAS. As 

medidas que obtiveram maior coeficiente de correlação com o peso corporal foram 

escolhidas como variáveis preditoras, que são aquelas que influenciam a variável 

resposta. Segundo Figueiredo Filho e Silva Junior (2009), quando se observa uma 

correlação perfeita de +1 (positiva) e -1 (negativa)é indicativo de que o resultado de 

uma pode determinar exatamente o resultado da outra, ou seja, quanto mais perto de um, 

independente do sinal, maior será a correlação entre as variáveis. Assim, os autores 

classificam as correlações de acordo com o seguinte critério: zero = nulo; entre zero e 

0,1 = ínfimo, entre 0,1 e 0,5 = baixa, entre 0,5 e 0,8 = moderada, entre 0,8 e 1 = alta e 

igual a 1 = perfeita. 

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

, o Quadrático  e o potência  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 MODELO do SAS. 

 

 

 

 

http://www.chacaraboaesperanca.com.br/cabras_saanen.php
http://www.chacaraboaesperanca.com.br/cabras_saanen.php
http://www.chacaraboaesperanca.com.br/cabras_saanen.php


8 
 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

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

elevadas e positivas (P<0,01), conforme observado na Tabela 1. Entretanto, as medidas 

que obtiveram maior correlação com o peso corporal foram o perímetro torácico e o 

volume aproximado do cilindro corporal, com valores de 0,94290 e 0,95599, 

respectivamente (Tabela 1).  

 

 

     Tabela 1 – Correlação entre medidas corporais de caprinos da raça Saanen segundo 

       Modelo linear de Pearson. 

 Peso PT PA AC AG CC VAC 

Peso - 0.94290 
(<0,001) 

0.89265 
(<0,001) 

0.82508 
(<0,001) 

0.82229 
(<0,001) 

0.87291 
(<0,001) 

0.95599 
(<0,001) 

PT 0.94290 
(<0,001) 

- 0.87145 
(<0,001) 

0.77507 
(<0,001) 

0.76115 
(<0,001) 

0.85329 
(<0,001) 

0.97458 
(<0,001) 

PA 0.89265 
(<0,001) 

0.87145 
(<0,001) 

- 0.77250 
(<0,001) 

0.75819 
(<0,001) 

0.84187 
(<0,001) 

0.84417 
(<0,001) 

AC 0.82508 
(<0,001) 

0.77507 
(<0,001) 

0.77250 
(<0,001) 

- 0.97324 
(<0,001) 

0.80718 
(<0,001) 

0.76130 
(<0,001) 

AG 0.82229 
(<0,001) 

0.76115 
(<0,001) 

0.75819 
(<0,001) 

0.97324 
(<0,001) 

- 0.77304 
(<0,001) 

0.75304 
(<0,001) 

CC 0.87291 
(<0,001) 

0.85329 
(<0,001) 

0.84187 
(<0,001) 

0.80718 
(<0,001) 

0.77304 
(<0,001) 

- 0.88952 
(<0,001) 

VAC 0.95599 
(<0,001) 

0.97458 
(<0,001) 

0.84417 
(<0,001) 

0.76130 
(<0,001) 

0.75304 
(<0,001) 

0.88952 
(<0,001) 

- 

 

        PT = Perímetro torácico; PA = Perímetro abdominal, AC = Altura de cernelha, AG = Altura de  

        garupa,CC = Comprimento Corporal e VAC = Volume aproxima do cilindro corporal 

  

 

Assim, essas variáveis foram selecionadas como variáveis preditoras para 

utilização nos modelos testados (Tabela 2).  
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Tabela 2 – Parâmetros ajustados e critérios de avaliação de ajuste para os modelos 

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

corporal de caprinos da raça Saanen (y) 

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 -31.1154 0,85097 - 0,8891 6,76 6,739 2463 

Quadrático² -19.7582 0,484291 0.002904 0,9532 6,66 6,623 2462 

Potência³ 0.001359 2,338533 - 0,8833 7,17 7,146 2494 

        Volume aproximado do cilindro corporal como variável preditora do peso corporal 

Modelos 
Valores dos parâmetros Critérios de avaliação de ajuste 

a b c R² QME QMEP CBI 

Linear¹ 2.939 0,00096 - 0,914 5.25 5,23 2332 

Quadrático² - - - - - - - 

Potência³ 0.0047 0,8555 - 0,919 4.95 4,93 2301 

, , , 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. 

 

 

Entre as medidas avaliadas, a que obteve melhor correlação com o peso foi a do 

VAC (0,95599) seguida da medida PT (0,94290) com correlação positiva, também, alta 

com o peso (Tabela 1). Soares et al. (2016), avaliando medidas corporais de ovinos de 

raças distintas observaram alto coeficiente de correlação entre peso e as características 

PT (0,963) e VAC (0,982). Esses resultados corroboram aqueles de Santana et 

al.(2001), que ao avaliarem ovinos Santa Inês observaram correlação de 0,85 para 56 

dias de idade e 0,90 para 84 dias de idade, entre as características peso corporal e 

perímetro torácico, respectivamente. Os autores também observaram correlação de 0,87 

para 112 dias de idade, para as características peso corporal e comprimento de corpo. 

Os resultados obtido neste experimento, confirmam os resultados de Teixeira et al. 

(2000), Resende et al. (2001) e segundo Yáñes et al. (2004), o PT foi a característica 

que obteve maior correlação positiva com o peso. Reis et al. (2008), também 

confirmaram maior relação entre PC e PT ao avaliar animais mestiços das raças 

Holandês e Gir, obtendo uma correlação de 0,807 para vacas, 0,928 para machos e 

0,942 para novilhas. A correlação positiva alta entre PT e peso pode ser utilizada na 

confecção de instrumento métrico para controle zootécnico do peso vivo em 

propriedades rurais (Oliveira, 2007). 
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 O peso também obteve correlação positiva com as medidas PA e CC (0,89265 e 

0,87291, respectivamente) (Tabela 1), seguidas pelas medidas de AC (0,82508) e AG 

(0,82229). A importância desses dados está no fato de que na falta das medidas de VAC 

e PT, o produtor poderá utilizar as medidas de PA e CC para predizer o peso e assim 

definir estratégias de manejo zootécnico, uma vez que essas medidas também podem ser 

tomadas com fita métrica. 

 A medida de PT obteve correlação positiva alta também com a medida 

tridimensional VCA (0,97458) (Tabela 1). Para as medidas PA e CC a correlação com 

PT foram positivas (0,87145 e 0,85329, respectivamente). Já para AG e AC a correlação 

de suas medidas com PT foram moderadas (0,761155 e 0,77507, respectivamente). 

 Para as medidas de PA com AG e AC, obteve-se uma correlação moderada 

(0,75819 e 0,77250, respectivamente) e com as medidas de PC (0,89265), PT (0,87145), 

VCA (0,84417) e CC (0,84187) a correlação foi alta. 

 Em relação às medidas de AC e AG, observou-se correlação alta (0,97324) 

(Tabela 1), corroborando Rezende et al. (2014) que ao avaliar a morfometria de 86 

equinos adultos utilizados em trabalho, esporte e lazer obtiveram correlação entre AC e 

AG de 0,97. Segundo os autores essas são características responsáveis pelo equilíbrio 

entre os membros inferiores e posteriores. A correlação entre a medida AC e as medidas 

de PC e CC  foram altas (0,82508 e 0,80718, respectivamente), enquanto sua correlação 

com PT (0,77507), VCA (0,76130) e PA (075819) foram moderadas. As medidas de 

CC, PT, PA e VAC (0,77304, 0,76115, 0,75819 e 0,75304 respectivamente) obtiveram 

correlação mediana com AG, já com o peso a medida AG obteve correlação positiva 

(0,82229). 

O comprimento do corpo apresentou correlação alta e positiva com as seguintes 

características (Tabela 1): VCA (0,88952), Peso (0,87291), PT (0,85329), PA (0,84187) 

e AC (0,80718). A correlação entre com CC e AG foi mediana (0,77304). 

Dentre os modelos testados utilizando o Perímetro Torácico (PT) como variável 

preditora, o quadrático apresentou melhor ajuste (0,9532) (Tabela 2), de acordo com o 

critério Coeficiente de Determinação Ajustado (R²).Considerando que o PT possui 

medidas unidimensionais e que PC, variável de caráter tridimensional, esperava-se uma 

relação cúbica entre essas variáveis, o que não se confirmou.  

Os modelos, linear e potência, apresentaram ajustes próximos, mas inferiores ao 

quadrático com R² igual a 0,8891 e 0,8833, respectivamente (Tabela 2). Nos critérios de 

avaliação do Quadrado Médio do Erro (QME), Quadrado Médio dos Erros de Predição 
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(QMEP) e Critério Bayesiano de Informação (CBI) o modelo estará melhor ajustado 

quanto menor for o valor obtido no teste. O teste que melhor se ajustou nos critérios de 

avaliação foi o quadrático com QME de 6,66, QMEP de 6,633 e CBI de 2462, seguido 

do modelo linear (6,76, 6,739, 2463, respectivamente). O modelo potência, por sua vez, 

foi o que apresentou menor ajuste, com QME de 7,17, QMEP de 7,146 e CBI de 2494. 

Soares et al., (2016), utilizando o perímetro torácico com variável preditora do 

peso de ovinos, obtiveram como modelos de melhor ajuste o Quadrático seguido do 

Potência. Os modelos obtiveram valores muito próximos nos Critérios de avaliação de 

ajuste, concluindo que os dois se ajustaram, diferindo deste trabalho. O modelo 

Quadrático, com um critério de avaliação R² muito alto (0,9532),terá baixa dispersão 

dos dados na curva e a equação que melhor prediz os dados estimados foi Y=-19,0572 + 

0,4843 .x + 0,0029 . x² (Figura 2). No trabalho de Reis et al. (2008) com animais 

mestiços da raça Holandês e Gir, os autores constataram que os modelos polinomiais 

para PC com base no PT apresentaram alta aderência e foram distintos para vacas, peso 

= 12.174 - 187,410 PT + 0,97196960 PT² - 0,00162382 PT³, para novilhas, peso= 

1.717 - 35,167 PT + 0,238978 PT² - 0,00046260 PT³ e, para machos, peso = -3.862 + 

76,014 PT - 0,488837 PT²+ 0,00109755 PT³. 

 

 

  Figura 2 – Dispersão e ajuste do modelo dos dados de perímetro   

  torácico como variável preditora do peso corporal de caprinos da   

  raça Saanen. 
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Para a variável preditora VAC, o modelo Potência apresentou melhor ajuste nos 

Critérios de Avaliação QME (4,95) (Tabela 2), QMEP (4,93), CBI (2301), seguido do 

modelo Linear, em que observou-se valores de QME de 5,25, QMEP de 5,23 e CBI de 

2332. Soares et al. (2016), obtiveram o modelo Linear como melhor ajustado, usando a 

variável VAC, em ovinos. Comparando-se o R² dos modelos, observa-se que ambos 

estão próximos de 1 com Potência 0,919 e Linear 0,914. Por serem VCA e PC duas 

medidas tridimensionais, esperava-se que o modelo Linear melhor se ajustasse o que 

não aconteceu, pois nos Critérios de Avaliação de Ajustes houve alta diferença. No 

modelo Quadrático os dados testados foram Não Significativos. 

O modelo potência (Figura 3), com um Critério de Avaliação R² alto (0,919),  

apresentou baixa dispersão dos dados na curva e a equação de melhor predição dos 

dados estimados foi Y= 0,00467 . x
0,8556

. 

 

 

 

  Figura 3 – Dispersão e ajuste do modelo dos dados de volume do 

  cilindro aproximado como variável preditora do peso corporal de 

  caprinos. 

 

 A utilização de várias medidas biométricas para predizer o peso corporal torna-

se dispendiosa uma vez que demandaria tempo. Na análise dos critérios de avaliação de 

ajuste a variável preditora VAC foi melhor do que a PT, mas a utilização dessa variável 

para predizer o PC só confirmaria esse custo, uma vez que para o seu cálculo seriam 

necessárias as medidas de CC e PT. Destarte, a escolha da variável PT para estimar o 

PC seria menos dispendioso para o produtor, que só precisaria de fita métrica para fazer 

a mensuração. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 As medidas que melhor obtiveram resultados na correlação com Peso Corporal 

foram Volume Aproximado do Cilindro Corporal e o Perímetro Torácico, 

respectivamente. Sendo o Volume Aproximado do Cilindro Corporal uma medida que 

sua aferição demandaria muito tempo de manejo, à medida que melhor contribuirá para 

as atividades nas propriedades rurais será o Perímetro Torácico, por otimizar as práticas 

de coleta de dados. 
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