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Escores visuais corporais como auxílio à seleção 

 em bovinos de corte 
 
 

Lúcio Flávio Macedo MotaI 

Aldrin Vieira PiresII 

Cristina Moreira BonaféIII 

Luiza Rodrigues Alves AbreuIV 

 

 

 

Introdução 

 

A seleção de Bovinos de corte não deve ser somente baseada no peso 

que esses animais apresentam e sim em características de interesse 

econômico que compõem o peso e que devem ser incluídas nos índices de 

seleção. A seleção exclusivamente de acordo com o peso que os animais 

apresentam ao longo do tempo, não prediz a precocidade de ganho de peso, 

pois o peso corporal pode ter aumentando em relação à idade ou animais que 

apresentam o mesmo peso podem ser totalmente diferentes na composição 

deste peso. Dessa forma a seleção de animais apenas com base no peso 

corporal, pode levar à seleção concomitante de animais tardios, quando na 

realizada precisam-se avaliar também características relacionadas à 

precocidade, ao crescimento e ao acabamento da carcaça 1,4. 

Alguns programas de melhoramento de bovinos de corte estão 

utilizando avaliações visuais para descriminar algumas características de 

conformação, precocidade e musculatura por ser uma boa forma para 

identificação de animais com carcaças equilibradas, identificando assim 

animais de melhor conformação produtiva. O grande número de animais pode 

ser avaliado visualmente sem que precisem ser submetidos às mensurações, o 

que acelera o processo e minimiza o estresse dos animais além de apresentar 

baixo custo de implantação22. 

 
I
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II
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III
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IV 
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O uso dos escores visuais é considerado uma boa forma de se 

identificar animais de melhor conformação produtiva17, podendo ser uma 

maneira viável de se medir diferenças em indivíduos11. Os escores visuais 

podem auxiliar a seleção junto com características de crescimento e, 

consequentemente, na produção de animais que apresentam características 

desejadas pela indústria da carne. 

A metodologia utilizada para avaliação visual não considera apenas o 

peso dos animais, mas tem grande importância e influência na prática da 

avaliação, pois existe uma relação linear crescente entre a idade do bezerro e 

estas características visuais indicando uma possível interferência do peso do 

animal na determinação dos escores visuais já que o peso e a idade têm alta 

correlação10,12. 

Objetiva-se com o presente trabalho discutir a utilização de escores 

visuais na seleção de bovinos de corte para aumento da eficiência produtiva de 

bovinos ponderando uma seleção equilibrada do biotipo produtivo. 

 

Características avaliadas 

 

Os escores visuais podem auxiliar a seleção junto com características 

de crescimento e, consequentemente, na produção de animais com 

características desejáveis para a produção de carne, sendo uma metodologia 

que identifica características que são positivas em um animal no sentido de 

uma descrição morfológica mais eficiente, visando identificar animais com 

determinado tipo funcional associado a maior eficiência na produção de carne. 

Neste sentido foi proposta a metodologia de avaliação por escores visuais 

(Wiliam Koury Filho e Lúcia Galvão de Albuquerque), com base nas 

características estrutura corporal (E), profundidade (P), musculosidade (M), 

umbigo (U), caracterização racial (R), aprumos (A) e sexualidade (S), que 

serão descritas a seguir14,15. 

 

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

visto de lado, olhando-se basicamente para o comprimento corporal, 

trabalhando as dimensões do corpo do animal. Corresponde ao tamanho, ou 

área, do animal visto de lado, desde o dorso/lombo até o chão (Figura 1), 
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considerando as pernas. Reflete basicamente o comprimento corporal e a 

altura do animal. Os escores variam de 1 (animal pequeno) a 6 (grande). 

Sendo caracterizada pelo peso associado ao grau de maturidade e ao sexo em 

que animais de diferentes raças ou grupos genéticos de bovinos apresentam 

diferentes tamanhos à idade adulta. Dessa forma, aparece o termo tamanho 

corporal à maturidade ou peso à maturidade. O tamanho corporal à maturidade 

geralmente é considerado o ponto no qual a massa muscular atinge o máximo. 

Este parâmetro nos dá informação sobre a taxa de ganho, propensão à 

engorda, e peso vivo ao abate para atingir um determinado grau de 

acabamento. Quanto maior o tamanho corporal à maturidade de um 

determinado grupo genético, maior será o ganho médio diário, está relacionada 

ao tamanho esquelético do animal, representado por sua altura e comprimento 

de corpo em função da idade8,14,16. 

 

 

Figura 1. Demonstração de visualização estrutura corporal 

Fonte: Brasilcomz - Zootecnia Tropical 

 

b) Precocidade (P): Avalia o biótipo mais precoce, baseado na deposição 

de gordura subcutânea, buscando animais que apresentam melhores 

profundidades de costelas em relação à altura dos membros8,17. 

Indica o potencial ou velocidade de terminação do animal. É avaliada 

pela capacidade de depositar gordura de cobertura, uniformemente na carcaça. 

Gordura essa necessária à proteção da carcaça no processo de resfriamento 

na indústria. Com essa avaliação visa-se buscar animais de melhores 

proporções de profundidade de costelas em relação à altura de membros.  
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Animais com costelas mais compridas e de virilhas mais baixas 

correspondem a um biotipo de terminação mais precoce e, portanto, resultam 

em uma carcaça com revestimento de gordura subcutânea mais uniforme. Por 

outro lado, indivíduos mais longe do chão, mais pernaltas, tendem a ter uma 

carcaça com um menor acabamento de gordura subcutânea quando não 

submetidos a um sistema de aporte nutricional mais privilegiado mostrando 

uma escassez de cobertura de gordura subcutânea18,19. 

A região que não apresenta cobertura de gordura subcutânea 

escurece, tornando a carne depreciada em função da sua coloração 

indesejada. A falta de gordura subcutânea ainda é responsável também pelo 

encurtamento das células musculares e consequente o enrijecimento da carne.  

Na Figura 2 são demonstradas as relações entre profundidade de tórax 

e a altura de membros. Quando um animal apresenta a profundidade de tórax 

menor ou igual à altura dos membros, este animal tende a ser mais tardio, para 

animais adultos. Por outro lado, animais jovens que apresentem uma menor 

altura de membros em relação à profundidade de tórax, via de regra, tendem a 

parar muito cedo o seu crescimento, podendo não alcançar o peso de abate 

ideal. Em animais jovens a relação da altura de membros e de profundidade 

tórax são maiores tendendo equilibrar essa relação com o tempo e o animal 

adulto irá apresentar mais costela do que perna sendo um indivíduo eficiente e 

funcional para o sistema de produção17,18. 

 

 

Figura 2. Relações entre profundidade de tórax e altura de membros 

 Adaptado: Brasilcomz - Zootecnia Tropical, 2012 
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c) Musculosidade (M): A musculosidade é avaliada através da evidência das 

massas musculares cobrindo a paleta, a linha dorso-lombar e o posterior, 

considerando a distribuição muscular no corpo do animal bem como o seu 

desenvolvimento, volume e comprimento (Figura 3). Animais mais musculosos 

e com os músculos bem distribuídos pelo corpo, além de apresentarem maior 

peso corporal, apresentam melhor rendimento de carcaça. Essa musculatura 

deve ser convexa e comprida, resultando assim em animais com maior aptidão 

para produção de carne e maior rendimento dos cortes. Animais com baixa 

aptidão para produção de carne apresentam pouca evidência da musculatura 

além de musculaturas pouco convexas influenciando o rendimento de carcaça 

e cortes, e, consequentemente, com menor retorno econômico8,10,19. 

 

 

Figura 3. Regiões da paleta, dorso-lombar e traseiro, relativas aos pontos de 

observação da característica musculosidade de bovinos 

Fonte: Brasilcomz - Zootecnia Tropical 

 

d) Umbigo (U): Avaliado a partir de uma referência do tamanho e do 

posicionamento do umbigo (umbigo, bainha e prepúcios, conforme Figura 4). 

No Brasil, a grande maioria dos rebanhos é criada em grandes áreas de 

pastagem, e nos machos, umbigo, bainha e prepúcio de maior tamanho e 

pendulosos estão associados à ocorrência de prolapso, são mais susceptíveis 

a patologias ocasionadas por traumatismos, e estas são muitas vezes 

irreversíveis ou extremamente complexas em termos de manejo curativo. Os 

escores variam de 1 a 6, sendo o escore 1 colado; 2, 3 e 4 funcionais; 5 e 6 

pendulosos15,16. 
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Figura 5. Referência de escala de escores para a característica umbigo na raça Nelore 

Fonte: Brasilcomz - Zootecnia Tropical 

 

e) Caracterização racial (R): Avalia todos os itens previstos nos padrões 

raciais das respectivas raças envolvidas na avaliação que devem ser 

considerados, pois várias características raciais não são meramente 

características estéticas e apresentam relações com a funcionalidade para 

criação nos trópicos como exemplo raças zebuínas que apresentam 

características raciais que proporcionam funcionalidade no ambiente tropical. 

Incluir alguns exemplos concretos para zebuínos. 

 

f) Aprumos (A): São avaliados através das proporções, direções, 

angulações e articulações dos membros anteriores e posteriores. Como no 

Brasil a grande maioria da criação de bovinos é de forma extensiva os animais 

têm que percorrer maiores distâncias, sendo que animais que apresentam 

melhores aprumos são favorecidos. Além disso, quando se avalia a questão 

reprodutiva os aprumos são de fundamental importância para que o macho 

possa efetuar a monta e também para que a fêmea possa suportar o 

reprodutor. Animais com melhores aprumos podem permanecer maior tempo 

no rebanho, já animais que apresentam problemas de estrutura dos membros 

mais cedo tendem a emagrecer e acabarão sofrendo pressão de seleção por 

fertilidade ou por aprumos não adequados12,14. 

Descrever o que está representado na Figura 6 (este abaixo é para 

Cavalos, favor adaptá-lo pra bovinos). Descrever primeiro para visão de perfil, 

depois pra visto de frente e por último visto de posterior. 
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Membros Anteriores 

 

VISTO DE PERFIL - Deverá partir da articulação escápulo-umeral, 

na sua porção mais anterior e descer paralelamente ao membro, tocando o 

solo a cerca de 10 cm à frente da pinça do casco. Tirada do centro de 

sustentação da espádua sobre os membros anteriores, passar pelo meio do 

braço e tocar o solo pelo meio do casco como se o dividisse lateralmente 

em dois.  

VISTO DE FRENTE - Esta linha é uma vertical baixada da ponta da 

espádua ao solo. Dividir teoricamente o joelho, a canela, a quartela e o 

casco em partes iguais.  

 

Membros Posteriores 

 

VISTO DE PERFIL -baixada da ponta da nádega, tangenciando o 

jarrete, tocar o solo atrás dos talões. Baixada da soldra, toca o solo a cerca 

de 10 cm adiante do casco. É a linha baixada da articulação coxo-femural, 

que passa pelo centro da perna e toca o solo, dividindo o casco pelo meio.  

VISTO DE TRÁS - baixada da ponta da nádega ao solo e dividir, a 

partir do jarrete, as regiões ao meio, ficando entre os cascos uma distância 

igual à largura destes. 
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Figura 6. Posicionamento correto de aprumos 

Fonte: PESCE, 2001 

  

g) Sexualidade (S): Com a avaliação deste quesito busca-se masculinidade 

nos machos e feminilidade nas fêmeas, sendo que estas características 

deverão ser tanto mais acentuadas quanto maior for a idade dos animais 

avaliados (Figura 7)15. Para se avaliar dimorfismo sexual evidente, o touro tem 

que ter cara de macho – chanfro curto e robusto, olhos enrugados e goteira 

evidente, além de escurecimento da tábua do pescoço e porção anterior do 

cupim, que deve ter a forma característica de castanha de caju e ser bem 

apoiado sobre o dorso sendo desenvolvido de acordo com a idade, e, talvez o 

mais importante, ter testículos bem conformados e, também, desenvolvidos de 

acordo com a idade cronológica. A matriz tem que ter cara de fêmea, cabeça 

mais leve, delicada, pregueamento de úbere e desenvolvimento de vagina de 

acordo com a idade. Isto é, ambos os sexos devem apresentar características 

sexuais secundárias evidentes, pois tudo o que ocorre fisiologicamente no 

animal é exteriorizado na morfologia, evidenciando equilíbrio ou desequilíbrio 

na produção dos hormônios sexuais. 
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Figura 7 – Diferenças morfológicas influentes na fertilidade. 

Fonte: KOURY FILHO, 2001 

 

 

Metodologia EPM para seleção de bovinos de corte 

 

Antes de iniciar as avaliações deve-se olhar o perfil geral dos animais 

do lote de manejo que será avaliado (diferenças de biotipo para as 

características morfológicas de EPM). Isso permitirá que os escores sejam 

melhor distribuídos em cabeceira, meio e fundo, consequentemente gerando 

dados com menor variabilidade, portanto mais adequados para os programas 

de melhoramento genético8,10,12. É importante que os animais de um mesmo 

lote não tenham grandes diferenças de idade, pois animais com grande 

variação de idade vão apresentar desenvolvimento diferente entre os 

indivíduos o que ocasionando uma acurácia menor nos critérios avaliados. O 

ideal é que a diferença entre o mais novo e o mais velho seja de até 30 dias, 

porém são aceitáveis diferenças de até 45 dias16. O grupo de animais avaliados 

deve ser manejado em conjunto e submetido às mesmas condições de 
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ambiente, para que não ocorra uma comparação indevida com animais que 

tiveram diferentes oportunidades de expressar o seu potencial genético15,18. 

O lote de manejo que será utilizado para a avaliação não é constituído 

pelos mesmos animais que serão levados ao curral de avaliação, em que 

ocorre uma separação de animais a fim de separar os melhores e piores para 

cada uma das características E, P e M, dessa forma podendo melhor atribuir os 

escores relativos e com isso garantir variabilidade, pois por pior, ou melhor, que 

seja um lote pode ser separado em cabeceira, meio e fim, pelo fato de lotes 

considerados como cabeceira, meio e fim apresentarem animais com 

características de escore visuais diferentes e apresentarem características 

morfológicas interessantes a serem observadas no lote de manejo14,20. 

Outro recurso que podemos utilizar para melhor adequar os escores é 

o desvio de peso de cada animal segundo a média do lote de manejo. Um 

desvio positivo nos indica que esse animal deve receber escores mais altos, 

pelo menos em alguma característica, assim como um desvio negativo nos 

indica que o animal deve receber escores mais baixos, também para pelo 

menos uma característica19,20. 

Os animais devem se apresentar ao avaliador, agrupados em dois ou 

três, para que possa ter uma avaliação relativa, tendo que ser comparado 

animais do mesmo sexo, pelo fato de machos e fêmeas apresentarem 

características de crescimento diferentes em relação a composição corporal. 

Avaliar primeiramente os lotes mais novos e depois os lotes com os animais 

mais velhos, pois animais mais novos vão apresentar um desenvolvimento 

menor quando comparado a um animal mais velho17,18,20. 

Ao relacionar animais de um mesmo lote para avaliação, deve-se 

comparar a estrutura segundo altura e comprimento corporal, como mostra a 

seta vermelha na Figura 8. A precocidade deve ser avaliada pela correlação 

entre profundidade de costelas e altura de membros19. 
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Figura 8 – Representação de biotipos selecionado para escores EPM 

Fonte: Fonte: Brasilcomz - Zootecnia Tropical 

 

Observando a figura 8 podemos perceber que o animal (1) é o mais 

pernalta, por apresentar menor relação entre profundidade de costela e altura 

de membros, proporcionando um escore 6 para Estrutura e 3 para 

Precocidade, sendo um biotipo extremamente tardio levando mais tempo e 

necessitando de maior peso para acumular o mínimo possível de gordura de 

acabamento tendo um ciclo de produção mais longo devido apresentar essas 

características, aumentando a exigência de mantença e diminuindo a eficiência 

alimentar. 

Já o animal (2) é um animal de altura média, com escore 3 para 

estrutura, e o mais representativo em profundidade de costela quando 

comparado a estrutura corporal apresentando escore 5 para Precocidade. Esse 

biotipo caracteriza um indivíduo precoce que acumulará gordura de 

acabamento mais cedo, estando pronto para o abate em uma idade mais 

jovem, onde o inicio da desaceleração do crescimento muscular ocorre mais 

cedo, e, consequentemente uma maior aceleração na deposição de gordura de 

acabamento com um menor peso. Essa comparação de biotipos que apresenta 

diferentes escores para estrutura e precocidade, pode-se avaliar um animal 

precoce e um animal tardio que é considerado pouco eficiente em sistemas a 

pasto. 

Quando se avalia a característica de Musculosidade deve observar o 

animal de lado e por trás, observando com ênfase a região dorso-lombar e 

posterior, que são as regiões que apresentam os cortes nobres. Quanto mais 

desenvolvida a massa muscular que esse animal apresenta nessas regiões 
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maiores escores serão atribuídos a esses animais, que resultara em um 

rendimento de carcaça maior8. 

Na Figura 9 pode ser evidenciada a diferença de Musculosidade de 

biotipos de animais com o mesmo grau de sangue, com mesma idade e 

submetidos ao mesmo manejo. Os dois animais apresentam mesma nota de 

escores para estrutura corporal, sendo que o animal (a) apresenta uma 

profundidade de costela maior quando comparado ao animal (b) o que garante 

uma maior precocidade. O maior desenvolvimento de musculatura aliado a 

uma boa distribuição acarretando em um maior peso e um melhor rendimento 

de carcaça. 

 

 

Figura 9. Biotipo referência (a) e biotipo que deve ser evitado (b). Ressaltando que os 

animais são irmãos próprios, com a mesma idade e submetidos ao mesmo manejo. 

Fonte: Seminário nacional. Revisão de critérios de seleção e julgamento em gado de 

corte. ABCZ, Uberaba - MG, 1998 

 

Na figura 10 pode observar em critério de musculosidade diferenças 

presentes em biotipos sendo observados pela frente e por trás. O animal (b) 

visto por trás apresenta uma maior largura de garupa sendo um animal mais 

musculoso em relação ao animal (a), região muito importante pelo fato de ser 

constituída toda ela por carne de primeira qualidade, por isso deve ter massas 

musculares espessas. Pela frente também existe diferença em que um animal 

mais musculoso (b) tem uma maior amplitude de peito, com um maior 

afastamento dos membros proporcionando um maior arqueamento de costelas, 

aumentando assim a área de olho de lombo (AOL) que está relacionada com 

um melhor rendimento de carcaça. Esse maior arqueamento de costela 
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apresenta uma correlação com capacidade respiratória e desenvolvimento 

muscular19,23. 

 

 

Figura 10. Diferenças de biotipos de acordo com a musculosidade 

 

Na figura 11 apresenta dois animais com biotipo interessante, com 

escore visual alto para EMP e com desvio padrão em relação ao lote positivo, 

mostrando que são animais equilibrados em características morfológicas e 

produtivos. Sendo que o animal (2) apresenta superioridade de desvio por 

apresentar notas máximas para as características de estrutura corporal e 

precocidade. 

 

 

Figura 11. Biotipos equilibrados de animais sobreano 

Fonte: Fonte: Brasilcomz - Zootecnia Tropical 
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Considerações finais 

 

A avaliação de bovinos de corte através da utilização de escores 

visuais acrescenta pontos positivos na seleção de animais com características 

de produção de carne identificando animais com características mais 

adequadas ao sistema de produção que estão inseridos, podendo avaliar 

biotipos com pesos elevados, mas que representam animais produtores de 

carne que no frigorífico apresentarão uma carcaça mais pesada e com uma 

qualidade de deposição de gordura melhor.  

As avaliações de escores visuais permitem um ganho aditivo de peso 

nos lotes de manejo pela uniformização das características observadas que 

apresenta relação direta com o ganho de peso do animal e adequando o tipo 

morfológico do animal ao sistema de produção que o criador dispõe. Para obter 

sucesso na utilização dos escores visuais como critérios de seleção deve-se 

conhecer os efeitos ambientais e os parâmetros genéticos de todas as 

características para que ocorra uma resposta à seleção direta. 
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