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RESUMO 

 

Os bovinos Curraleiro Pé-Duro sofreram seleção natural ao longo dos anos, 
tornando-se adaptados e produtivos mesmo em condições ambientais adversas, 
como as observadas no semiárido e no cerrado. Entretanto encontra-se em risco 
de extinção em virtude de seus baixos índices produtivos, decorrentes da 
ausência de programas de melhoramento genético para a raça. Diante da 
necessidade de gerar informações que subsidiem futuros programas de seleção 
genética da raça, objetivou-se com este estudo determinar as características 
morfométricas e morfológicas de bovinos Curraleiro Pé-Duro com vistas a sua 
caracterização racial no estado de Goiás. Foram utilizados 145 fêmeas e dez 
machos desta raça, oriundos de propriedade localizada no município de 
Campestre-GO. Para a caracterização morfométrica do rebanho, utilizou-se 
hipômetro, fita métrica e trena para obtenção das medidas e uma balança digital 
portátil para pesar os animais As características morfológicas foram obtidas por 
análise descritiva de características fenotípicas. Após a consolidação dos dados, 
foram identificadas as características que mais se enquadraram como padrão 
racial. Utilizando o programa estatístico R, determinaram-se as correlações 
fenotípicas entre todas as características morfométricas. A análise de regressão 
permitiu a construção de uma fórmula de predição do peso vivo em função da 
altura do anterior e do perímetro torácico. Com a avaliação morfométrica foi 
possível verificar suas medidas corporais, contribuindo na caracterização racial 
destes animais no Estado de Goiás, gerando assim dados, como altura do animal, 
perímetro torácico, largura e a fórmula para a determinação do peso, que poderão 
ser utilizados em futuros programas de melhoramento genético. 
 

Palavras-chave: Fenótipo, medidas corporais, padrão racial, raça local.  
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ABSTRACT 

 

MORPHOLOGY AND MORPHOMETRY OF CURRALEIROS HERD CREATED 
IN STATE OF GOIÁS 

 

The Curraleiros Pé-Duro cattle suffered natural selection among the years, 
becoming adapted and productive, even in adverse conditions, like observed in 
semiarid and in cerrado. However, is in extinction risks due its low production 
indices, arising default programs of genetic breeding for the race. Against the need 
to create information that subsidize future programs of race genetic selection, 
aimed with this study determined morphological and morphometric characteristics 
of Curraleiro Pé-Duro cattle with the same racial characterization in state of Goiás. 
Were used 145 females and 10 males of this race, coming from a property 
localized in county of Campestre-GO. For the morphometric cattle characterization 
used hipômetro, tape and measuring tape to obtain the measures and digital scale 
to weigh the animals. The morphological characteristics were obtained by 
descriptive analysis of phenotypic characteristics. After data consolidation, were 
identified the most frame characteristics like racial pattern. Using the R statistical 
program, was determined the phenotypic correlations between all morphometric 
characteristics. The regression analysis allowed making a prediction formula of life 
weigh in function of height above and chest girth. With the morphometric 
evaluation, was possible to verified their body measurements, contributing in racial 
characterization of these animals in state of Goiás, generating data, like animal 
height, chest girth, width, and the formula to weight determination, that may be 
used in futures breeding programs.    
 

Key-words: Phenotype, body measurements, racial pattern, local race. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O bovino Curraleiro Pé-Duro surgiu do cruzamento de algumas raças 

introduzidas no Brasil pelos colonizadores portugueses (VIANNA, 1927), que 

foram criadas em sistema extensivo e passaram por um longo processo de 

seleção natural, tornando-se adaptadas e produtivas nas mais diferentes 

condições ambientais. 

Após a multiplicação desses animais no Nordeste brasileiro, ocorreu à 

expansão para outras regiões do país. Contudo, devido à menor produtividade 

quando comparado a raças exóticas, o Curraleiro Pé-Duro e as demais raças 

locais, foram gradativamente substituídas, por meio de cruzamento contínuo, por 

animais de maior potencial produtivo, como os da raça Nelore e Holandesa. 

Essas raças locais brasileiras não passaram por programas de melhoramento 

genético como as raças mais produtivas, e, deste modo entraram em risco de 

extinção. 

Atualmente o efetivo bovino da raça Curraleiro Pé-Duro, identificado, é 

de 3.692 animais, distribuídos nos estados de Goiás, Tocantins, Bahia, Pará e 

Piauí, com alguns animais no Maranhão, Minas Gerais e Paraíba que não foram 

incluídos nos registros. Estes animais estão vulneráveis a extinção, sendo que 

1.000 a 5.000 fêmeas encontram-se em reprodução, mas é necessário realizar 

uma analise detalhada da população, do nível de endogamia, da taxa reprodutiva, 

dos cruzamentos com outras raças, da localização geográfica, do sistema de 

produção e dos programas de conservação de recursos genéticos (FIORAVANTI 

et al., 2011). 

Visto a grande rusticidade e adaptabilidade desta raça bovina algumas 

pesquisas, vinculadas a Rede Pró-Centro Oeste “Caracterização, Conservação e 

Uso das Raças Bovinas Locais Brasileiras: Curraleiro e Pantaneiro”, têm sido 

realizadas para identificação e caracterização racial desses animais, por meio de 

avaliações fenotípicas, morfológicas e morfométricas, e genéticas, teste de 

paternidade e uso de marcadores moleculares. 

A avaliação fenotípica é bastante utilizada na seleção, formação e 

escolha das raças, com base na observação e mensuração do animal. Por meio 

das medidas morfométricas ou zoométricas é possível determinar a 
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caracterização, padrão, racial e gerar dados para implantar futuros programas de 

melhoramento genético animal (MARIZ, 2010). 

Existem poucos estudos sobre as medidas morfométricas e do 

potencial produtivo da raça Curraleiro Pé-Duro (BARBOSA et al., 2004), 

necessitando de um maior número de pesquisas para o estabelecimento do 

padrão racial e de futuros programas de melhoramento genético. 

Atualmente o Curraleiro Pé-Duro vem sendo incluído em programas de 

conservação de recursos genéticos, in situ e ex situ in vitro, mantendo segura 

uma grande variabilidade genética, permitindo sua inclusão em programas de 

melhoramento genético animal. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Histórico da raça Curraleira Pé-Duro  

 

A origem do nome está ligada aos colonizadores internos da Sesmaria, 

doada a Garcia D’Ávila, os quais seguiam o Rio São Francisco e ao longo de suas 

margens construíram currais, sendo que na época o rio foi denominado de Rio 

dos Currais. Mais tarde, os colonizadores utilizaram também os leitos dos rios 

Paraim, Canindé e Corrente, sempre fazendo currais e, esses homens eram 

chamados de curraleiros, denominação que depois foi estendida aos animais 

(LÍCIO, 1995). 

O Curraleiro Pé-Duro, bovino típico do sertão brasileiro, é oriundo do 

cruzamento de raças Ibéricas, Alentejana e Galega, trazidas pelos colonizadores 

portugueses e, provavelmente, acrescido da genética de raças espanholas, como 

a Mirandesa, introduzidas por meio das colônias do Prata (VIANNA, 1927). 

Os bovinos Curraleiro Pé-Duro formaram-se no Nordeste, 

permanecendo nesta região por alguns anos, expandindo para Minas Gerais e 

Goiás, após um aumento populacional (BARBOSA et al., 2004), invadindo os 

campos no norte por três vias. Chegou até o rio das Velhas, divisa entre Bahia e 

Piauí, subindo pelo caminho do Rio São Francisco; ao sul do Maranhão até as 

margens do Tocantins, pelo caminho do Rio Paraíba, pelos vales do Piauí e 

Canindé; e pela faixa litorânea, de Pernambuco ao Ceará, onde subia o vale do 

Jaguaribe (MARIANTE & CAVALCANTE, 2000).  

Os bovinos oriundos da Península Ibérica difundiram-se por todo 

território nacional, sendo responsável pela formação das raças locais brasileiras 

(VIANNA, 1927). Estas raças passaram por um processo de seleção natural ao 

longo dos anos, tornando-se adaptadas as diversas condições climáticas, 

sanitárias e de manejos encontrados em diferentes habitats (EGITO et al., 2002). 

São animais de alta rusticidade, capazes de sobreviver em locais onde, 

dificilmente, outras raças teriam êxito, sendo dócil e dotado de uma grande força, 

bastante utilizados para tração, além de originar bons mestiços em cruzamentos 

(NEVES, 1918). 
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Entretanto, esse patrimônio genético encontra-se em perigo de 

extinção, em decorrência da substituição por outras raças de maior capacidade 

produtiva, e pelos cruzamentos absorventes, explicado pelo seu porte pequeno e 

por serem tardios e produzindo pouca carne. No entanto, devem-se considerar as 

condições de criação desses animais, como regiões de pastos escassos e com 

baixo valor nutricional, de chuvas reduzidas e clima quente, com aguadas 

distantes e de baixa qualidade (CARVALHO, 1985). 

Em virtude da possível perda deste insubstituível e importante material 

genético, esses animais foram incorporados em programas de conservação de 

recursos genéticos, realizados por Universidade, Instituições e produtores rurais 

(MARIANTE et al., 2011). 

 

 

2.2 Conservação do bovino Curraleiro Pé-Duro no Brasil 

 

 A conservação dos recursos genéticos animais é importante do ponto 

de vista cultural, científico, histórico e econômico, já que esses animais 

constituem uma base inicial para uma pecuária produtiva em áreas 

ambientalmente desfavoráveis (BRITTO, 1998). 

A partir de 1983 a EMBRAPA incluiu animais em seu Programa de 

Recursos Genéticos, coordenado pelo Centro Nacional de Pesquisa de Recursos 

Genéticos (Cenargen), com os objetivos de caracterizar fenotipicamente e 

geneticamente os animais; conservação do material genético; identificar, 

monitorar e implantar novos núcleos de seleção; além de conscientizar a 

sociedade sobre a importância da conservação de recursos genéticos animais. Já 

em 1991 a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 

realizou um levantamento sobre a situação dos bovinos locais, estimulando 

mundialmente a preocupação e os investimentos na conservação dos recursos 

genéticos, evitando perdas definitivas de animais resistentes às diversas 

condições ambientais (EGITO et al., 2002). 

Os programas de conservação de raças devem ser baseados em 

dados genéticos e fenotípicos (SERRANO et al., 2005) e diversas metodologias 

podem ser empregadas para a conservação dos recursos genéticos animais, 
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como a in situ e ex situ, sendo esta ultima subdividida em in vivo e in vitro 

(MARIANTE et al., 2011). 

 

 

2.2.1 Conservação in situ 

 

 A conservação in situ é definida como a criação de animais em suas 

regiões de origem (Figura 1), a partir da implantação de núcleos de conservação, 

distribuídos por todo o país, incentivados pelo Programa Nacional de Pesquisa de 

Recursos Genéticos, nos locais onde os animais têm sido submetidos a um longo 

processo de seleção natural (MARIANTE et al., 2011). 

 

 

FIGURA 1 – Mapa ilustrativo do Brasil mostrando a 
localização das diferentes espécies e 
raças consideradas em perigo de 
extinção 

Fonte: EGITO et al. (2002)  
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Esses Núcleos de Conservação, uma solução na tentativa de salvar os 

pequenos efetivos populacionais, foram espalhados pelo país, organizados em 

formas de Projetos de Pesquisa, elaborados e desenvolvidos por centro de 

pesquisa próximo aos seus habitats naturais; pois não haveria sentido em 

conservar os animais em ambientes distintos daqueles onde se adaptaram 

(MARIANTE & CAVALCANTE, 2000). 

As ações da conservação in situ, como promover a formulação e 

implantação de programas regionais e nacionais de conservação para raças e 

populações em situação de risco; permitem o manejo adaptativo e a manutenção 

dos materiais genéticos em áreas produtivas, facilitando a evolução dos animais 

em diferentes ambientes e prevenindo a estagnação do patrimônio genético. 

Essas medidas são implantadas por meio do uso socialmente benéfico e 

economicamente sustentável, de uma diversidade de raças locais, podendo ser 

conseguido sem a necessidade de investimento, apoio, de verbas públicas ou 

após investimentos iniciais na criação de mercados e no desenvolvimento dos 

produtos (FAO, 2010). 

As estratégias adotadas no processo de conservação devem ser 

definidas de acordo com cada região onde os bovinos Curraleiro Pé-Duro são 

criados. A maioria dos rebanhos é mantida em sistema extensivo, geralmente 

utilizando pastagens naturais (FIORAVANTI et al., 2011). 

Foram criados projetos para a preservação da raça Curraleiro Pé-Duro, 

adaptada as condições do Cerrado, destacando-se o núcleo de preservação da 

Embrapa Meio Norte, em São João de Piauí, e o Estabelecimento e Manutenção 

de Núcleos de Criação de Gado Curraleiro Pé-Duro, iniciado pela Universidade 

Federal de Goiás (UFG) a convite do Ministério da Integração Nacional, que 

promover a reintrodução desta raça na Comunidade Quilombola Kalunga em 

Cavalcante, Goiás, (FIORAVANTI et al., 2008). A execução desses projetos tem 

sido desenvolvida sob ações integradas envolvendo a Embrapa, UFG e criadores 

de Curraleiro Pé-Duro, sendo a Embrapa Meio Norte responsável pela 

manutenção de um rebanho superior a 400 animais (DINIZ, 2005). 
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Após um levantamento realizado pela Universidade Federal de Goiás, 

identificou-se 49 rebanhos de bovinos Curraleiro Pé-Duro (Tabela 1), distribuído 

em cinco estados (Figura 2), contribuindo para o processo de conservação da 

raça (FIORAVANTI et al., 2011). 

 

 

 

FIGURA 2 – Censo de bovinos da raça Curraleira Pé-Duro por 
Estado, Brasil, 2008 

Fonte: Adaptado de FIORAVANTI et al. (2011) 
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TABELA 1 – Censo Nacional do rebanho Curraleiro Pé-Duro estratificado por 
Estados e municípios, Brasil, 2008 

Estado Município Número de rebanhos 
Efetivo 

populacional 

Bahia Coribe 1 33 
 Cocos 1 11 
 Subtotal 2 44 
Goiás Água Fria 1 83 
 Bela Vista 1 40 
 Cavalcante 3 134 
 Cocalzinho de Goiás 1 55 
 Faina 1 273 
 Flores de Goiás 1 55 
 Goiânia 1 83 
 Hidrolina 1 18 
 Mimoso de Goiás 1 71 
 Minaçu 1 10 
 Monte Alegre de Goiás 1 102 
 Mutunópolis 1 82 
 Niquelândia 1 153 
 Pilar de Goiás 1 72 
 Pirenópolis 1 92 
 Planaltina 1 37 
 Porangatú 1 72 
 Silvânia 1 88 
 Teresina de Goiás 1 143 
 Subtotal 21 1.663 

Pará Irituia 1 158 
 Subtotal 1 158 

Piauí São João do Piauí 1 377 
 Altos 1 10 
 Batalha 1 69 
 Subtotal 3 456 

Tocantins Formoso do Araguaia 1 18 
 Guaraí 1 201 
 Itapiratins 1 91 
 Lizarda 12 492 
 Paranã 1 54 
 Porto Nacional 2 215 
 Rio Sono 1 150 
 São Félix do Tocantins 1 26 
 São Salvador do Tocantins 1 81 
 Sucupira 1 40 
 Subtotal 22 1.368 
Total  49 3.692 

Fonte: Adaptado de FIORAVANTI et al. (2011) 
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2.2.2 Conservação ex situ in vitro 

 

 As medidas de conservação ex situ são complementares aos métodos 

in situ e devem estar associadas. Essa conservação, variável de forma 

significativa entre os países, proporciona segurança contra as perdas dos 

recursos genético animais no campo, por meio de ações, tais como: facilitar o uso 

de material genético armazenado em bancos de germoplasma; estabelecer as 

estruturas regionais e nacionais destinadas à conservação; criar e aplicar 

medidas de proteger as coleções ex situ contra a perda de diversidade genética; e 

elaborar procedimentos para reposição de material genético retirado dos bancos 

de germoplasma (FAO, 2010). 

 A conservação ex situ é dividida em in vivo e in vitro, sendo que na ex 

situ in vivo os animais são conservados longe do local onde foram submetidos a 

seleção natural, ou seja, fora de seu habitat original, já a ex situ in vitro consiste 

na utilização de técnicas criogênicas de armazenamento de material genético 

como embriões e sêmen (MARIANTE et al., 2011). 

 Como as populações de bovinos locais apresentam um efetivo 

populacional reduzido, a estratégia de conservação adotada tem sido a inclusão 

no Programa de Criopreservação (congelar o material genético, para utilização 

futura), assegurando o armazenamento de seu material genético (sêmen, 

embriões e ovócitos) no Banco de Germoplasma Animal (BGA) do Cenargen, 

localizado em Brasília. O banco está promovendo também, a partir de 1998, a 

coleta de sangue para o Banco de DNA (MARIANTE & CAVALCANTE, 2000). 

 O BGA foi criado em 1983, na Fazenda Experimental do Cenargen, 

com o objetivo de evitar a perda de genes valiosos das raças locais brasileiras em 

perigo de extinção. Inicialmente, a coleta de gameta e/ou embriões era realizada 

na Fazenda Experimental, havendo a necessidade de levar os animais ao Núcleo 

de Conservação e, posteriormente, as próprias unidades de conservação, de 

diferentes regiões, realizavam esse procedimento (EGITO et al., 2002), uma vez 

que quando esses animais eram retirados de seu ambiente e transportados, não 

apresentavam uma resposta satisfatória a coleta do material genético 

(MARIANTE et al., 2011). 



 10 

A quantidade de doses de sêmen e embriões coletados é considerada 

baixa, em virtude do número de animais existentes nos Núcleos, havendo a 

necessidade de ampliá-los e identificar novos indivíduos, para armazenar a 

máxima variabilidade genética das raças de conservação (EGITO et al., 2002), 

sendo que o ideal é realizar a coleta em diferentes Núcleos de Conservação e 

transferir parte do material genético coletado para o BGA. Atualmente o BGA 

conta com 65.252 doses congeladas de sêmen, de seis espécies (asinina, bovina, 

caprina, equina, ovina e suína), e 433 embriões, de quatro espécies (bovina, 

caprina, equina, ovina), criopreservados, dentre estes, 58.560 doses e 253 

embriões pertencem a sete raças bovinas (MARIANTE et al., 2011). 

 Considerando a conservação do material genético em Banco de DNA, 

também é essencial para a preservação do animal, de modo a manter a estrutura 

básica do DNA, pois é uma alternativa para permitir o fácil acesso a informação 

genética e um reservatório de informações, mesmo após a extinção total do 

animal. Esse material, juntamente com hemácias e soro, é armazenado no 

Laboratório de Genética Animal (LGA) do Cenargen, para futuros trabalhos de 

caracterização genética, contendo 5.769 amostras de DNA de varias espécies, 

sendo que, destas, 2.433 são de 16 raças bovinas, pertencentes ao Programa de 

Conservação de Recursos Genéticos da Embrapa (EGITO et al., 2005). 

 

 

2.3 Caracterização do germoplasma 

 

2.3.1 Morfometria 

 

 A morfometria é o estudo da forma e sua relação com o tamanho, 

utilizada para mensurar as diferenças existentes entre espécies, criando assim 

referências para comparações. Os geneticistas, em especial os quantitativos, se 

preocupam em medir a herdabilidade de caracteres morfométricos, visto que 

podem quantificar e separar as influências genotípicas das ambientais, sob o 

fenótipo de uma população (PRES-NETO, 1995). 

A avaliação fenotípica é bastante utilizada na seleção, formação e 

escolha das raças, com base na observação e mensuração do animal. Por meio 
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das medidas morfométricas ou zoométricas é possível determinar a 

caracterização, padrão, racial e gerar dados para implantar futuros programas de 

melhoramento genético animal (MARIZ, 2010). São ferramentas de extrema 

importância na avaliação do desenvolvimento corporal e crescimento dos animais 

(PACHECO et al., 2008). 

 A caracterização morfométrica serve para solucionar questões de 

ordem zootécnica, além de ser um mecanismo que auxilia na identificação das 

raças, contribuindo nos programas de conservação de recursos genéticos 

animais, considerado um método simples e de baixo custo. Essas medidas são 

obtidas por meio de um bastão, fita métrica (medidas menores) e balança para 

registro do peso corporal (SILVA, 2011). 

 Ainda existem poucos trabalhos referentes às medidas morfométricas 

(Tabela 2) de bovinos Curraleiro Pé-Duro, necessitando de um maior número de 

pesquisas descritivas, para contribuir com a definição dos padrões da raça 

(BARBOSA et al., 2004). 

 

TABELA 2 – Medidas morfométricas de machos e fêmeas da raça Curraleira Pé-
Duro 

Categoria PV (kg) AA (m) AP (m) CC (m) CG (m) LG (m) PT (m) 

Touro 345,0 1,13 1,17 1,28 0,45 0,40 1,66 

Vaca 253,5 1,11 1,15 1,21 0,43 0,39 1,53 

PV – Peso vivo; AA – Altura de anterior; AP – Altura de posterior; CC – 
Comprimento do corpo; CG – Comprimento da garupa; LG – Largura da garupa; 
PT – Perímetro torácico 
Fonte: Adaptado de BARBOSA et al. (2004) 
 

 A raça Curraleiro Pé-Duro é considerada de pequeno porte 

provavelmente em virtude do processo de seleção natural em condições 

adversas, principalmente dos aspectos nutricionais (BIANCHINI et al., 2006), 

apresentando peso de 380 kg e 240 a 260 kg respectivamente para machos e 

fêmeas (LÍCIO, 1995). 

 

 

2.3.2 Morfologia 

 

 Morfologia é o estudo que trata da estrutura e da forma dos seres 

A 

D 

B 
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vivos, compreendendo a anatomia, histologia e citologia do organismo em 

qualquer faze do seu ciclo vital. É uma ferramenta para a identificação e 

classificação das espécies (ANDREI, 1979). 

Todas as características observadas no indivíduo, que podem ser 

verificadas para a identificação da espécie constituem o fenótipo, definido com a 

expressão dos genes sob efeito do ambiente (BRITTO, 1998). 

O Curraleiro Pé-Duro é um animal bastante rústico, adaptado a 

condições extremamente severas. Suas características morfológicas ainda não 

estão completamente definidas, possuem pelagem de coloração vermelho, 

amarelo ou baio, com extremidades escuras, apresentando mucosa escura, 

possuem o corpo com conformação triangular, característico de raça leiteira 

(CASTRO, 1950; LÍCIO, 1995). 

A cabeça é de tamanho médio, leve, com perfil retilíneo; focinho amplo, 

preto; olhos pequenos, possuindo ou não óculos; orelhas médias de pontas 

arredondadas; chifre em formato de coroa; peito amplo e profundo; ausência ou 

pouca barbela; dorso reto; umbigo reduzido; cauda fina e longa, com vassoura da 

cauda preta; membros de tamanho médio; cascos achatados e coloração preta; 

pelo fino e curto; e pele escura (BARBOSA et al., 2004). 

Segundo BRITTO (1998) a cabeça é pequena o úbere é de boa textura 

e bem conformado e o prepúcio colado no ventre, característica vantajosa para 

regiões íngremes como a caatinga. 

 

 

2.3.3 Reprodução 

 

 O uso de biotécnicas de reprodução como a inseminação artificial, 

sexagem de sêmen, transferência de embriões, fertilização in vitro, manipulação 

dos gametas, contribuem para a conservação genética de animais ameaçados de 

extinção (LONG, 2008). 

 As vacas da raça Curraleiro Pé-Duro são caracterizadas por serem 

boas mães e muito dóceis no manejo (LÍCIO, 1995), possuindo a fama de ser 

bastante fértil, com maturidade sexual aos dois anos e meio, estando aptas a 

gerar um produto de boa qualidade (TAVAVES, 1992). FIORAVANTI et al. (2011) 
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encontraram médias de idade a primeira concepção de dois anos a dois anos e 

meio e idade ao primeiro parto variando de três a três anos e meio, produzindo 

um bezerro de 17 a 21 kg de peso ao nascer, podendo variar, segundo CASTRO 

(1950), de 15 a 29 kg para os machos e 14 a 27 kg nas fêmeas, respectivamente. 

 

 

2.3.4 Genética 

 

 A caracterização genética é importante no esclarecimento de lacunas 

na identificação de grupamentos raciais, com fenótipos bastante semelhantes, 

permitindo traçar estratégias baseadas em fatos, evitando a erosão genética e 

extinção das raças (MARIANTE & CAVALCANTE, 2000). A caracterização 

genética também auxilia na compreensão da resistência a doenças (LONG, 

2008). Esse tipo de caracterização permite uma completa descrição das raças, 

testando a estrutura genética das populações, com a utilização de marcadores 

moleculares, obtendo de maneira mais fácil as estimativas de diversidade 

genética, o que auxilia no processo de conservação e manutenção da 

variabilidade genética (MARIANTE et al., 2009), por meio de acasalamentos ou 

cruzamentos, mediante a similaridade entre os indivíduos estudados (SPRITZE et 

al., 2003). 

 Os marcadores moleculares são loci que apresentam características 

detectáveis que diferenciam os indivíduos de uma população, mostrando as 

variações existentes entre eles e grupos de animais (MENEZES et al., 2006), 

considerados ideais para estimar os parâmetros genéticos, ao contrario das 

características morfológicas, pois dificilmente sofrem efeito direto do meio 

ambiente e da seleção para características de interesse econômico (EGITO et al., 

2002). 

 Os mais utilizados para detectar a variabilidade genética nas 

sequências de DNA são o RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), RFLP 

(Restriction Fragment Length Polymorphism), mtDNA (DNA mitocondrial), SNPs 

(Single Nucleotide Polymorphisms) e os STR (Short Tandem Repeats) ou 

microssatélites (MENEZES, 2005). 



 14 

 Os microssatélites são pequenas sequências repetidas, de um a seis 

pares de base, distribuídas de forma abundante, ao acaso, por todo o genoma, 

sendo de fácil identificação, dando preferência aos que possuem homologia em 

várias espécies, utilizados na identificação individual em controle de paternidade, 

mapas de ligação em mamíferos e caracterização genética de populações 

(MENEZES et al., 2006). Apresentam como vantagens a co-dominância, 

permitindo identificar os genótipos homozigotos e heterozigotos dos indivíduos 

analisados e a facilidade na identificação pela reação em cadeia de polimerase 

(PCR) (BOWLING, 2001). 

 A técnica de RAPD é realizada com a ampliação do DNA genômico, 

pela enzima DNA polimerase, com a utilização de um iniciador simples de 

sequência conhecida de nucleotídeos, sendo um método simples e rápido, usado 

na caracterização genética de bovinos, mas apresenta como limitação o baixo 

conteúdo de informação genética por lócus, devido à detecção de apenas um 

alelo (MENEZES, 2005). 

 No LGA tem sido realizados trabalhos para estimar a variabilidade e 

diversidade genética das raças e populações existentes, como as frequências 

gênicas e grau de heterozigosidade médio dentro e entre populações, por meio 

dos índices de similaridade/dissimilaridade e distância genética, a partir de dados 

obtidos pela técnica de RAPD e marcadores microsatélites (EGITO et al., 2002). 

 

 

2.3.5 Resistência 

 

 A resistência dos animais a doença exerce influencia direta no 

desempenho dos sistemas de criação e tem sido alvo nos programas de 

melhoramento genético, iniciado pesquisas com marcadores moleculares, 

buscando selecionar animais com maior tolerância a doenças (GIBSON & 

BISHOP, 2005). 

Em estudos sobre a imunofenotipagem e avaliação quantitativa de 

linfócitos circulantes de bovinos da raça Curraleiro Pé-Duro, MORAES et al. 

(2009) verificaram que a qualidade do manejo, mesmo sob condições de estresse 
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nutricional intenso, não influenciou as variáveis linfocitárias, as quais 

permaneceram em concentrações normais. 

 A raça Curraleiro Pé-Duro possui características de adaptação ao clima 

tropical, suportando clima quente e restrição alimentar, como baixa espessura do 

pelame, 7,18 mm, variando muito com a adaptação do animal ao meio; menor 

comprimento dos pelos, 7,73 cm, em comparação a raças como Holandesa, 11,16 

cm, facilitando a transferência térmica, pelo contato com o ar; e maior volume da 

glândula sudorípara, 31,41% (área ocupada pela parte secretora da glândula), 

enquanto na raça Nelore e Holandesa é de 23,65% e 23,63%, respectivamente, 

sendo que quanto menor a área, pior a adaptação dos animais (BIANCHINI et al., 

2006). 

Avaliando os batimentos cardíacos, frequência respiratória e 

temperatura retal McMANUS et al. (2005) encontraram diferença significativa 

entre diferentes raças (Tabela 3), quando submetidas a temperatura ambiente de 

24ºC e 32ºC, nos períodos da manhã e tarde, respectivamente. 

 

TABELA 3 – Média das características fisiológicas em diferentes raças 

Raças 
Batimentos 

Cardíacos 

Frequência 

Respiratória 

Temperatura 

Retal 

Crioulo Lageano 69,65ª 37,44ab 39,18ab 

Curraleira 76,27b 35,00a 39,22ab 

Holandesa 69,34ª 39,57b 39,37b 

Junqueira 76,71b 33,05ª 38,75ª 

Mocho Nacional 71,44ª 42,38b 39,25ab 

Nelore 66,06ª 32,71ª 39,36b 

Pantaneira 76,63b 35,91ab 35,23ab 
a,b letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (p<0,05) 

Fonte: Adaptado de McMANUS et al. (2005) 

 

 

2.4 Perspectivas de uso da raça 

 

A maioria das raças locais é criada em sistema de produção extensivo, 

com baixo investimento, estando adaptadas as diferentes condições ambientais, 

contribui para o desenvolvimento sustentável, proteção e preservação do 
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ambiente, além de proporcionar uma grande variedade de produtos de qualidade, 

seguros para os consumidores, podendo receber selos de qualidade, agregando 

valor ao produto final (CAROLINO & CASTRO, 2009). 

Há alguns anos a conservação de recursos genéticos não era discutida 

em congressos ou simpósios, e nem valorizado pelos pesquisadores, mas 

felizmente, essa situação vem mudando em virtude das características de 

rusticidade, adaptação, resistência a parasitas e doenças que grande parte das 

raças locais apresenta (MARIANTE & CAVALCANTE, 2000). 

Com o desenvolvimento das técnicas de biologia molecular, o 

armazenamento do DNA dos animais de raças locais, poderá ter impacto para a 

pecuária nacional futura, pela introdução de genes que confiram características 

inexistentes em outras raças ou populações (EGITO et al., 2005), promovendo a 

formação de animais, por meio de combinações alélicas, que deverão atuar no 

cenário da produção animal (MARIANTE et al., 2011). 

Após ser praticamente extinta, no território nacional, em virtude do 

cruzamento absorvente e substituição por raças mais produtivas, o gado 

Curraleiro Pé-Duro volta a ganhar espaço no Centro-Oeste, Nordeste e Norte do 

país. A maioria dos criatórios não objetiva lucro, mas sim a conservação de um 

patrimônio genético, considerado essencial para as gerações futuras (BRITTO, 

1998). 

O Curraleiro Pé-Duro, animal de pequeno porte adaptado as variadas 

condições nutricionais, é longevo, apresenta alta taxa de fertilidade e excelente 

habilidade materna, capaz de gerar um bezerro ao ano (DINIZ, 2005). Pode ser 

criado de forma extensiva, adaptado as condições do Cerrado, alimentados com 

vegetação nativa, sendo bastante resistente a patógenos, apresentando baixo 

custo de produção e manutenção, além de possuir uma carne de sabor 

diferenciado, podendo ser comercializada como um produto saudável e ecológico, 

pode se tornar uma alternativa de renda, principalmente em comunidades que 

vivem em condições de extrema dificuldade (FIORAVANTI et al., 2008; 

FIORAVANTI et al., 2011). 

 Para agregar valor ao produto, melhorar disponibilidade de alimentos e 

auxiliar na preservação da raça, perfeitamente adaptada às condições adversas 

do Cerrado, projetos vêm sendo elaborados, como o da comunidade Kalunga em 
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Goiás, onde se pretende implementar a Denominação de Origem Carne de 

Curraleiro Kalunga (NEIVA et al., 2011). 

 Segundo TAVARES (1992) a carne do Curraleiro Pé-Duro apresenta 

uma textura mais leve, macia, livre de gordura e muito saborosa, mesmo de 

cortes como coxão mole e capa de costela. As vacas produzem cinco litros de 

leite por dia, os machos têm alto libido, detectando eficientemente o cio, podendo 

ser utilizados de forma eficiente como rufião, sendo que o manejo desses animais 

não tem segredo, suportam fortemente a seca e são bastante férteis. 

Durante anos as raças locais, como a Curraleiro Pé-Duro, foram 

deixadas de lado, ameaçadas de extinção, sofrendo seleção natural, não 

passando por programas de melhoramento genético como as raças mais 

produtivas. Estas raças estão amplamente difundidas em algumas regiões, dentre 

elas o Estado de Goiás. Estes bovinos, criados sem muito controle, nas mais 

variadas condições ambientais e de manejo, necessitam de estudos, inicialmente 

por meio de avaliações fenotípicas e zootécnicas e, posteriormente, utilizando 

ferramentas de biologia molecular; que subsidiem a estruturação de programas de 

seleção dos melhores animais, com o objetivo de tornar a raça mais produtiva, 

aumentando o interesse dos criadores e consequentemente o tamanho da 

população Curraleiro Pé-Duro. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Estimar as características morfométricas e morfológicas de bovinos 

Curraleiro Pé-Duro com vista a sua caracterização racial e uso, futuro, em 

programas de seleção e melhoramento genético no Estado de Goiás. 

 

 

3.2 Específicos 

 

 Estimar as características morfológicas mais indicadas para utilização em 

seleção de bovinos da raça Curraleira Pé-Duro, criados no Estado de Goiás; 

 Gerar dados zoométricos para subsidiar futuros programas de melhoramento 

genético do bovino Curraleiro Pé-Duro, na região Centro Oeste; 

 Estimar a correlação entre o peso dos animais e as medidas morfométricas. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Local 

 

O trabalho foi conduzido na Fazenda Florzeira, estrada para Santa 

Barbara, km 4, Município de Campestre, com latitude de -16.7381 e longitude de -

49.6966, Estado de Goiás, compreendendo o período de maio de 2011 a janeiro 

de 2012. 

 

 

4.2 Animais 

 

Na composição do rebanho experimental, para a avaliação 

morfométrica, foram utilizados 145 matrizes e dez reprodutores da raça Curraleiro 

Pé-Duro. Para a avaliação morfológica foram utilizados 140 matrizes e dez 

reprodutores. 

 

 

4.3 Manejo 

 

Os animais foram mantidos em pastagens de Brachiaria brizantha 

(braquiarão), criados em sistema extensivo, recebendo sal mineralizado, à 

vontade, durante todo o ano, com os cuidados sanitários e calendário profilático 

destinado a criação de bovinos de corte, estabelecido previamente nesta região. 

 

 

4.4 Avaliações 

 

Foi realizada a avaliação das características morfológicas e 

morfométricas dos bovinos, machos e fêmeas. 

Para a caracterização fenotípica foram usados os seguintes 

descritores: 

 Cabeça 
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A - Pequena, média ou grande 

B - Leve, moderada ou pesada 

C - Retilínea, convexo ou subconcavo 

 Chanfro - Reto, convexo ou subconcavo 

 Focinho 

A - Preto, manchas claras, despigmentado ou avermelhado 

B - Amplo, moderado ou pequeno 

 Bucal - Branco ou preto 

 Olhos 

A - Pequenos, médios ou grandes 

B - Óculo completo, óculos incompleto ou sem óculos 

 Mucosa - Escura ou rosada 

 Orelha 

A - Pequena, média ou grande 

B - Arredondada, ligeiramente pontiaguda ou muito afiada 

C - Presença de pelos ou ausência de pelos 

 Chifre 

A - Pequeno, médio, grande ou mocho 

B - Coroa, meia-lira ou aberto 

C - Extremidade grossa ou extremidade afiada 

 Pescoço 

A - Curto, médio ou largo 

B - Leve, moderado ou pesado 

 Barbela 

A - Pequena, média ou longa 

B - Poucas pregas ou muitas pregas 

 Peito  

A - Estreito, médio ou amplo 

B - Profundo ou superficial 

 Dorso 

A - Horizontal ou inclinado 

B - Curto, médio ou comprido 

C - Com defeito ou sem defeito 
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 Lombo 

A - Horizontal ou inclinado 

B - Curto, médio ou comprido 

C - Com defeito ou sem defeito 

 Garupa - Retilínea, inclinada ou invertida 

 Anca - Estreita ou larga 

 Osso sacro - Não saliente, ligeiramente saliente ou muito saliente 

 Cauda 

A - Fina ou grossa 

B - Curta, média ou longa 

 Vassoura da cauda - Preta ou branca 

 Umbigo - Reduzido, médio ou longo 

 Úbere - Raso, intermediário ou profundo 

 Tetas 

A - Pequenas, médias ou grandes 

B - Abertas, dispostas no centro ou juntas 

 Veias mamárias 

A - Boa vascularização ou pouca vascularização 

B - Finas, intermediárias ou grossas 

 Bolsa escrotal 

A - Pele fina ou grossa 

B - Extremidade escura ou clara 

 Testículos - Simétrico ou assimétrico  

 Bainha e prepúcio - Reduzida ou longa 

 Membros - Proporcional ao corpo ou desproporcional ao corpo 

 Cascos 

A - Pequenos, médios ou grandes 

B - Preto, vermelho, amarelo ou rajado 

 Cor da pele  

Preta 

 Cor da pelagem - Vermelho claro, amarela avermelhada, baia, amarela, 

raposa com extremidades mais escuras, alaranjada fosca, malhada de vermelho e 

branco, malhada de preto e branco, preta e azulada 
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 Pelos - Finos ou grossos 

 Temperamento 

A - Ativo ou nervoso 

B - Dócil ou bravio 

Na morfometria foram obtidas as medidas e índices conforme descritos 

por SEZ, 2009. 

 Medidas da cabeça (Figura 3): 

 Comprimento cefálico (CCE) - distância da protuberância occipital ao ponto 

mais cranial do lábio maxilar 

 Largura da cabeça (LC) - distância entre as partes mais largas da cabeça 

 Comprimento das orelhas (CO) - distância entre a base e a ponta da orelha 

 Largura das orelhas (LOR) - distância entre as partes mais largas da orelha 

 Índice cefálico (ICE) – (largura da cabeça / comprimento da cabeça) x 100 

 

 
FIGURA 3 – Medidas da cabeça. A: comprimento cefálico; B: largura 

da cabeça; C: comprimento das orelhas; D: largura das 
orelhas 

 

 Medidas do corpo: 

 Altura do anterior (AA) – se mede do ponto mais alto da região inter-escapular 
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até o solo 

 Altura dorso-esternal (ADE) – se mede do ponto mais baixo do dorso até a 

região esternal correspondente 

 Altura do dorso (AD) – se mede do ponto médio dorsal entre o ponto mais alto 

da região inter-escapular e a região lombar até o solo 

 Altura do posterior (AP) – se mede do ponto dorsal anterior da pélvis até o solo  

 Altura esternal-solo (AES) – se mede da região esternal ao solo (Figura 4) 

 

 
FIGURA 4 – Medidas das alturas. A: altura do anterior; B: altura do 

dorso; C: altura do posterior; D: altura esternal-solo 
 

 Largura de garupa (LG) – largura máxima entre as tuberosidades laterais do 

coxal 

 Largura torácica (LA) – a largura máxima da região torácica na altura do arco 

da quinta costela (zona mais próxima da axila) 

 Largura entre ombros (LO) – largura entre os pontos mais craniais e laterais do 

úmero, em sua articulação escápulo-umeral (Figura 5) 

 Comprimento de garupa (CG) – se mede da tuberosidade ilíaca externa até a 

ponta do ísquio 
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 Comprimento do corpo (CC) – se mede do ponto mais cranial da articulação do 

úmero até o ponto mais caudal da articulação ílio-isquiática 

 

 
FIGURA 5 – Medidas de largura. A: largura da garupa; B: largura entre ombros; 

C: largura torácica 
 

 Comprimento do membro (CM) – se mede do vértice do olecrano até a 

articulação distal do metacarpo 

 Comprimento do antebraço (CA) – se mede do vértice do olecrano (abaixo do 

cotovelo) até a articulação metacarpo-falangeana, em seu limite proximal ao 

metacarpo (Figura 6) 

 

 
FIGURA 6 – Medidas do comprimento. A: comprimento de garupa; B: 

comprimento do corpo; C: comprimento do membro; D: 
comprimento do antebraço 
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 Perímetro torácico (PT) – se toma no ponto dorsal mais baixo da região inter-

escapular e a região esternal inferior correspondente 

 Perímetro do antebraço (PA) – se toma na parte mais estreita do osso 

metacarpo (Figura 7) 

 Perímetro escrotal (PE) 

 Índice corporal (ICO) – longitude corporal / perímetro torácico x 100 

 

 
FIGURA 7 – Medidas de perímetro. A: perímetro torácico; B: perímetro do 

antebraço 
 

Para a obtenção das medidas foram utilizados hipômetro, fita métrica, 

trena e balança, sendo que os animais foram direcionados ao tronco e 

posicionados para evitar quaisquer desníveis que provocariam erros nas medidas, 

realizadas pelos mesmos técnicos para excluir o erro do medidor. 

 

 

4.5 Análise estatística 

 

Foi realizada análise descritiva das características morfométricas e 

morfológica de todos os animais adultos. Com o programa estatístico 

computacional R (Versão 2.15.2), foi possível calcular a porcentagem das 

variações das características fenotípicas, bem como o grau de significância pelo 

método de qui quadrado. 

Foi analisada a regressão do peso vivo sobre os valores de perímetro 

torácico e altura do anterior, por apresentarem maiores correlações e 



 26 

apresentarem maiores efeitos no perímetro, determinando uma equação de 

predição de peso vivo dos animais sem o uso de balança. 

Foram determinadas estimativas de correlações entre todas as 

medidas morfométricas verificando quais características que estiveram mais 

próximas.  
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5 RESULTADOS 

 

Por meio da morfometria aferiu-se as medidas corporais das fêmeas 

adultas Curraleiro Pé-Duro (Tabelas 4 e 5), permitindo a estimativa do padrão 

racial em uma propriedade no Estado de Goiás. 

 

TABELA 4 - Valores médios, máximo, mínimo, desvio padrão (DP), coeficiente de 
variação (CV) e valor-p, das características morfométricas das 
fêmeas adultas da raça Curraleira Pé-Duro, na fazenda Florzeira-GO 

 Média Máximo Mínimo DP CV (%) Valor-p 

CCE 0,4144 0,4800 0,3100 0,0362 8,7369 0,0001 

LC 0,2043 0,2400 0,1600 0,0162 7,9385 0,0020 

CO 0,1798 0,2200 0,1150 0,0172 9,5938 0,0014 

LOR 0,1118 0,1300 0,0850 0,0084 7,5084 0,0001 

ICE 49,4626 57,6923 37,7778 3,3676 6,8084 0,0295 

AA 1,0860 1,2100 0,8200 0,0715 6,5865 0,0000 

AES 0,4841 0,5700 0,3900 0,0367 7,5876 0,0328 

ADE 0,5891 0,6900 0,3800 0,0582 9,8715 0,0000 

AD 1,0732 1,1800 0,8000 0,0704 6,5572 0,0000 

AP 1,0972 1,2100 0,1100 0,1092 9,9499 0,0000 

LG 0,3762 0,4900 0,2300 0,0488 12,9826 0,0005 

LA 0,3346 0,4300 0,1600 0,0369 11,0219 0,0001 

LO 0,2983 0,3900 0,2000 0,0348 11,6715 0,2062 

CG 0,4083 0,4900 0,2700 0,0415 10,1711 0,0001 

CC 1,1896 1,4300 0,9000 0,1209 10,1592 0,0179 

CM 0,5306 0,6000 0,4300 0,0328 6,1750 0,0090 

CA 0,3170 0,4300 0,2300 0,0293 9,2569 0,0065 

PT 1,5142 1,8400 1,0600 0,1314 8,6806 0,0001 

PA 0,1452 0,1860 0,1050 0,0128 8,8015 0,0006 

ICO 78,5912 89,9371 64,5963 4,9524 6,3015 0,5910 

Peso 250,956 399,000 80,0000 63,877 25,453 0,6121 

CCE: comprimento cefálico; LC: largura da cabeça; CO: comprimento das orelhas; LOR: largura das orelhas; 
ICE: índice cefálico; AA: altura de anterior; AES: altura esternal-solo; ADE: altura dorso-esternal; AD: altura 
do dorso; AP: altura do posterior; LG: largura da garupa; LA: largura torácica; LO: largura entre ombros; CG: 
comprimento da garupa; CC: comprimento do corpo; CM: comprimento do membro; CA: comprimento do 
antebraço; PT: perímetro torácico; PA: perímetro do antebraço; ICO: índice corporal. 
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TABELA 5 - Porcentagem de fêmeas da raça Curraleira Pé-Duro encontradas em intervalos das medidas morfométricas na 
fazenda Florzeira-GO 

 
Quantis 

(99,87%) 

Quantis 

(97,73%) 

Quantis 

(84,14%) 

Quantis 

(15,87%) 

Quantis 

(2,28%) 

Quantis 

(0,14%) 

Média  

+ 3 DP 

Média  

+ 2 DP 

Média  

+ 1 DP 

Média 

 - 1 DP 

Média  

- 2 DP 

Média  

- 3 DP 

CCE 0,4800 0,4700 0,4500 0,3885 0,3214 0,3120 0,5230 0,4868 0,4506 0,3782 0,3420 0,3058 

LC 0,2400 0,2300 0,2200 0,1900 0,1700 0,1620 0,2530 0,2367 0,2205 0,1881 0,1719 0,1557 

CO 0,2181 0,2100 0,1950 0,1600 0,1464 0,1180 0,2315 0,2143 0,1970 0,1625 0,1453 0,1280 

LOR 0,1300 0,1300 0,1200 0,1050 0,0950 0,0860 0,1369 0,1286 0,1202 0,1034 0,0950 0,0866 

ICE 57,4223 56,0398 52,7778 46,5792 42,3159 38,1418 59,5655 56,1979 52,8302 46,0950 42,7274 39,3598 

AA 1,2100 1,1900 1,1600 1,0185 0,9157 0,8321 1,3006 1,2290 1,1575 1,0145 0,9429 0,8714 

AES 0,5681 0,5500 0,5200 0,4400 0,4100 0,3940 0,5943 0,5576 0,5209 0,4474 0,4107 0,3739 

ADE 0,6881 0,6700 0,6400 0,5300 0,4428 0,3881 0,7626 0,7054 0,6473 0,5309 0,4728 0,4146 

AD 1,1800 1,1773 1,1400 1,0185 0,8985 0,8101 1,2844 1,2140 1,1436 1,0029 0,9325 0,8621 

AP 1,2081 1,2000 1,1700 1,0400 0,9013 0,2572 1,4247 1,3155 1,2063 0,9880 0,8788 0,7697 

LG 0,4844 0,4500 0,4200 0,3300 0,2628 0,2340 0,5227 0,4739 0,4251 0,3274 0,2785 0,2297 

LA 0,4263 0,4000 0,3600 0,3000 0,2528 0,1781 0,4452 0,4083 0,3714 0,2977 0,2608 0,2239 

LO 0,3881 0,3700 0,3400 0,2700 0,2300 0,2040 0,4028 0,3680 0,3332 0,2635 0,2287 0,1929 

CG 0,4881 0,4700 0,4500 0,3700 0,3200 0,2781 0,5329 0,4914 0,4499 0,3668 0,3253 0,2837 

CC 1,4281 1,3873 1,3116 1,0500 0,9428 0,9060 1,5521 1,4313 1,3104 1,0687 0,9479 0,8270 

CM 0,5981 0,5900 0,5616 0,5000 0,4600 0,4320 0,6288 0,5961 0,5633 0,4978 0,4650 0,4323 

CA 0,4244 0,3700 0,3400 0,2900 0,2528 0,2340 0,4051 0,3757 0,3464 0,2877 0,2583 0,2290 

PT 1,8270 1,7200 1,6232 1,4000 1,2126 1,0860 1,9086 1,7771 1,6457 1,3828 1,2513 1,1199 

PA 0,1849 0,1775 0,1550 0,1300 0,1213 0,1080 0,1835 0,1708 0,1580 0,1324 0,1196 0,1069 

ICO 89,6983 87,9558 83,4757 73,7620 69,0789 65,4183 93,4484 88,4960 83,5436 73,6389 68,6865 63,7341 

Peso 399,0000 376,9392 315,0000 189,9006 126,5856 86,3756 442,587 378,710 314,833 187,079 123,202 59,329 

CCE: comprimento cefálico; LC: largura da cabeça; CO: comprimento das orelhas; LOR: largura das orelhas; ICE: índice cefálico; AA: altura de anterior; AES: altura 
esternal-solo; ADE: altura dorso-esternal; AD: altura do dorso; AP: altura do posterior; LG: largura da garupa; LA: largura torácica; LO: largura entre ombros; CG: 
comprimento da garupa; CC: comprimento do corpo; CM: comprimento do membro; CA: comprimento do antebraço; PT: perímetro torácico; PA: perímetro do antebraço; 
ICO: índice corporal. 
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Na Tabela 4, ao considerar o valor de p, detectou-se que, para a 

maioria das características houve diferença significativa entre os animais. Os 

resultados apresentados na Tabela 5 complementam essa avaliação, ao 

determinar os valores a serem considerados para o padrão racial em uma 

propriedade no Estado de Goiás. 

 

Os bovinos considerados dentro do padrão racial na propriedade 

encontravam-se entre os Quantis de 15,87% a 84,14%, compreendendo 

68,27% dos animais. Os bovinos considerados com valores aceitáveis ao 

padrão racial representaram 95,45% da população e encontravam-se entre os 

Quantis de 0,14% a 2,28% e 97,73% a 99,87%. Os indivíduos nas duas 

extremidades, abaixo de 2,28% e acima de 97,73% foram considerados fora 

do padrão racial. 

 

As mesmas medidas corporais realizadas nas fêmeas foram 

repetidas nos machos (Tabelas 6 e 7), determinando seu padrão racial na 

propriedade, com vistas à inclusão dentro do padrão racial preconizado pela 

Associação Brasileira de Criadores de Bovinos Curraleiro Pé Duro.  

 

Na Tabela 6 encontram-se apresentados os valores de média, 

desvio padrão e coeficiente de variação dos machos, para todas as 

características avaliadas, podendo-se observar o baixo valor do CV e baixa 

quantidade de medidas que apresentaram níveis de significância, 

consequência do baixo número de touros avaliados neste estudo. 
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TABELA 6 - Valores médios, máximo, mínimo, desvio padrão (DP), coeficiente de 
variação (CV) e valor-p das características morfométricas dos 
machos adultos da raça Curraleira Pé-Duro na fazenda Florzeira-GO 

 Média Máximo Mínimo DP CV (%) Valor-p 

CCE 0,4280 0,4800 0,3300 0,0413 9,6523 0,0838 

LC 0,2285 0,2700 0,1800 0,0236 10,3178 0,4027 

CO 0,1800 0,2150 0,1500 0,0176 9,7991 0,5080 

LOR 0,1105 0,1250 0,1000 0,0072 6,5572 0,1185 

ICE 52,4235 60,000 51,0870 2,6343 4,9310 0,0099 

AA 1,1400 1,2400 0,9300 0,0876 7,6807 0,0746 

AES 0,4990 0,5200 0,4300 0,0269 5,3815 0,0032 

ADE 0,6200 0,7000 0,4900 0,0636 10,2574 0,5160 

AD 1,1190 1,2200 0,9200 0,0854 7,6348 0,1488 

AP 1,1460 1,2300 0,9400 0,0860 7,5086 0,0351 

LG 0,3820 0,4300 0,2500 0,0520 13,6193 0,0080 

LA 0,3610 0,4200 0,2700 0,0513 14,2120 0,2759 

LO 0,3270 0,4000 0,2400 0,0514 15,7263 0,7858 

CG 0,4480 0,5300 0,3200 0,0581 12,9644 0,2402 

CC 1,2680 1,4000 1,0100 0,1037 8,1773 0,0267 

CM 0,5480 0,6000 0,4400 0,0449 8,1970 0,0875 

CA 0,3380 0,3800 0,2600 0,0343 10,1343 0,1526 

PT 1,6460 1,8100 1,1400 0,1932 11,7394 0,0024 

PA 0,1704 0,1950 0,1100 0,0234 13,7552 0,0059 

PE 0,2965 0,3400 0,1800 0,0462 15,5788 0,0118 

ICO 77,4538 88,5965 73,4807 4,3114 5,5664 0,0036 

Peso 374,3750 445,0000 318,0000 52,8289 14,1112 0,7844 

CCE: comprimento cefálico; LC: largura da cabeça; CO: comprimento das orelhas; LOR: largura das orelhas; 
ICE: índice cefálico; AA: altura de anterior; AES: altura esternal-solo; ADE: altura dorso-esternal; AD: altura 
do dorso; AP: altura do posterior; LG: largura da garupa; LA: largura torácica; LO: largura entre ombros; CG: 
comprimento da garupa; CC: comprimento do corpo; CM: comprimento do membro; CA: comprimento do 
antebraço; PT: perímetro torácico; PA: perímetro do antebraço; ICO: índice corporal. 
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TABELA 7 – Porcentagem de machos da raça Curraleira Pé-Duro encontrados em intervalos das medidas morfométricas na 
fazenda Florzeira-GO 

 
Quantis 

(99,87%) 

Quantis 

(97,73%) 

Quantis 

(84,14%) 

Quantis 

(15,87%) 

Quantis 

(2,28%) 

Quantis 

(0,14%) 

Média  

+ 3 DP 

Média  

+ 2 DP 

Média  

+ 1 DP 

Média  

- 1 DP 

Média  

- 2 DP 

Média  

- 3 DP 

CCE 0,4798 0,4759 0,4600 0,4143 0,3464 0,3310 0,5519 0,5106 0,4693 0,3867 0,3454 0,3041 

LC 0,2698 0,2659 0,2457 0,2200 0,1882 0,1805 0,2992 0,2757 0,2521 0,2049 0,1813 0,1578 

CO 0,2147 0,2099 0,1879 0,1643 0,1521 0,1501 0,2329 0,2153 0,1976 0,1624 0,1447 0,1271 

LOR 0,1249 0,1230 0,1150 0,1043 0,1000 0,1000 0,1322 0,1200 0,1177 0,1033 0,0960 0,0888 

ICE 59,9387 58,9299 54,6694 51,5571 51,1026 51,0880 61,3265 58,6921 56,0578 50,7892 48,1548 45,5205 

AA 1,2399 1,2380 1,2172 1,1086 0,9649 0,9321 1,4027 1,3151 1,2276 1,0524 0,9649 0,8773 

AES 0,5200 0,5200 0,5200 0,4900 0,4423 0,4308 0,5796 0,5527 0,5259 0,4721 0,4453 0,4184 

ADE 0,6999 0,6980 0,6857 0,5800 0,5085 0,4911 0,8108 0,7472 0,6836 0,5564 0,4928 0,4292 

AD 1,2199 1,2180 1,1929 1,0800 0,9528 0,9220 1,3753 1,2899 1,2044 1,0336 0,9481 0,8627 

AP 1,2298 1,2259 1,2100 1,1043 0,9728 0,9420 1,4041 1,3181 1,2320 1,0600 0,9739 0,8879 

LG 0,4299 0,4280 0,4200 0,3628 0,2705 0,2513 0,5381 0,4861 0,4340 0,3300 0,2779 0,2259 

LA 0,4199 0,4180 0,4057 0,3028 0,2741 0,2703 0,5149 0,4636 0,4123 0,3097 0,2584 0,2071 

LO 0,3998 0,3959 0,3715 0,2728 0,2441 0,2403 0,4813 0,4299 0,3784 0,2756 0,2241 0,1727 

CG 0,5299 0,5280 0,4986 0,4243 0,3405 0,3213 0,6222 0,5642 0,5061 0,3899 0,3318 0,2738 

CC 1,3994 1,3898 1,3415 1,2443 1,0572 1,0129 1,5791 1,4754 1,3717 1,1643 1,0606 0,9569 

CM 0,5999 0,5980 0,5815 0,5286 0,4564 0,4410 0,6828 0,6378 0,5929 0,5031 0,4582 0,4132 

CA 0,3799 0,3780 0,3700 0,3243 0,2723 0,2608 0,4408 0,4065 0,3727 0,3037 0,2695 0,2352 

PT 1,8096 1,8039 1,7800 1,5957 1,2282 1,1454 2,2257 2,0325 1,8392 1,4528 1,2595 1,0663 

PA 0,1949 0,1930 0,1846 0,1643 0,1203 0,1106 0,2407 0,2173 0,1938 0,1470 0,1235 0,1001 

PE 0,3399 0,3390 0,3329 0,2786 0,1985 0,1811 0,4351 0,3889 0,3427 0,2503 0,2041 0,1579 

ICO 88,4914 86,7622 79,2049 74,8938 73,7321 73,4961 90,3879 86,0765 81,7652 73,1424 68,8310 64,5197 

Peso 444,7251 440,1989 411,4561 337,9962 320,8728 318,1764 532,8618 480,0329 427,2039 321,5461 268,7171 215,8882 

CCE: comprimento cefálico; LC: largura da cabeça; CO: comprimento das orelhas; LOR: largura das orelhas; ICE: índice cefálico; AA: altura de anterior; AES: altura 
esternal-solo; ADE: altura dorso-esternal; AD: altura do dorso; AP: altura do posterior; LG: largura da garupa; LA: largura torácica; LO: largura entre ombros; CG: 
comprimento da garupa; CC: comprimento do corpo; CM: comprimento do membro; CA: comprimento do antebraço; PT: perímetro torácico; PA: perímetro do antebraço; 
ICO: índice corporal. 
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Assim como para as fêmeas, foi encontrado para os machos um maior 

número de animais entre os Quantis de 84,14% e 15,87% (Tabela 7), 

contemplando aqueles considerados como inclusos no padrão racial observado 

na propriedade. Para as demais situações, características aceitáveis e fora do 

padrão, considerou-se os mesmos intervalos aplicados às fêmeas. 

Para estabelecer as características de maior importância 

determinaram-se as correlações entre as características morfométricas das 

fêmeas e machos (Tabelas 8 e 9). 

Conforme observado na Tabela 8, as características, das fêmeas, de 

CCE, LC, AA, ADE, AD, LG, LO, CG, CC e PT possuem uma alta correlação com 

o peso dos animais, sendo respectivamente de 0,80, 0,76, 0,84, 0,74, 0,82, 0,88, 

0,73, 0,83, 0,85 e 0,89, mostrando a possibilidade de selecionar animais por estas 

características e obter como resposta animais mais pesados. 

Praticamente todas as características avaliadas apresentaram 

correlações significativas, mostrando a importância de selecionar os animais 

avaliando o conjunto, pois uma característica influencia na outra. 

Observando a Tabela 9, pode-se verificar que as características de 

CCE, AA, ADE, AD, AP, LG, LA, LO, CG, CM, CA, PT e PA tem correlação 

positiva com o peso vivo, respectivamente de 0,95, 0,90, 0,75, 0,80, 0,74, 0,89, 

0,84, 0,88, 0,78, 0,89, 0,82, 0,91 e 0,74, não apresentando diferença significativa, 

provavelmente pelo baixo número de touros pesados durante a coleta dos dados. 

Em virtude da alta correlação do peso vivo com a AA e PT, fez-se uma 

regressão determinando uma fórmula de predição do peso para fêmeas Curraleiro 

Pé-Duro, com 87,12% de confiabilidade. A fórmula utilizada está descrita a seguir: 

f(x, y) = 964,6035 – 1139,934x – 744,7942y + 1001,982xy 

Onde: 

f = Peso vivo 

x = Altura do anterior 

y = Perímetro torácico 
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TABELA 8 - Correlações entre as características avaliadas nas fêmeas da raça Curraleira Pé-Duro na fazenda Florzeira-GO 
 LC CO LOR ICE AA AES ADE AD AP LG LA LO CG CC CM CA PT PA ICO Peso 

CCE 
0,66 

** 
0,34 

** 
0,37 

** 
-0,53 

** 
0,83 

** 
0,37 

** 
0,77 

** 
0,83 

** 
0,47 

** 
0,85 

** 
0,63 

** 
0,71 

** 
0,83 

** 
0,81 

** 
0,63 

** 
0,35 

** 
‘0,78 

** 
0,51 

** 
0,21 

** 
0,80 

** 

LC  
0,41 

** 
0,44 

** 
0,27 

** 
0,68 

** 
0,17 
NS 

0,69 
** 

0,66 
** 

0,34 
** 

0,74 
** 

0,45 
** 

0,60 
** 

0,75 
** 

0,73 
** 

0,49 
** 

0,39 
** 

0,74 
** 

0,52 
** 

0,15 
NS 

0,76 
** 

CO   
0,64 

** 

0,01 

NS 

0,41 

** 

0,26 

** 

0,33 

** 

0,41 

** 

0,24 

** 

0,42 

** 

0,16 

NS 

0,22 

** 

0,35 

** 

0,33 

** 

0,27 

** 

0,21 

** 

0,35 

** 

0,16 

NS 

0,05 

NS 

0,41 

** 

LOR    
0,02 
NS 

0,46 
** 

0,27 
** 

0,39 
** 

0,47 
** 

0,29 
** 

0,43 
** 

0,17 
NS 

0,33 
** 

0,36 
** 

0,34 
** 

0,33 
** 

0,26 
** 

0,45 
** 

0,23 
** 

-0,07 
NS 

0,45 
** 

ICE     
-0,31 

** 
-0,28 

** 
-0,22 

** 
-0,33 

** 
-0,22 

** 
-0,27 

** 
-0,29 

** 
-0,22 

** 
-0,21 

** 
-0,21 
NS 

-0,27 
** 

-0,01 
NS 

-0,18 
NS 

-0,08 
NS 

-0,09 
NS 

-0,16 
NS 

AA      
0,56 

** 

0,83 

** 

0,98 

** 

0,57 

** 

0,87 

** 

0,58 

** 

0,69 

** 

0,83 

** 

0,83 

** 

0,71 

** 

0,41 

** 

0,82 

** 

0,52 

** 

0,19 

NS 

0,84 

** 

AES       
0,05 

 
0,56 

** 
0,36 

** 
0,32 

** 
0,23 

** 
0,26 

** 
0,28 

** 
0,31 

** 
0,49 

** 
0,23 

** 
0,35 

** 
0,25 

** 
0,01 
NS 

0,38 
** 

ADE        
0,85 

** 
0,49 

** 
0,83 

** 
0,54 

** 
0,65 

** 
0,81 

** 
0,79 

** 
0,56 

** 
0,33 

** 
0,75 

** 
0,45 

** 
0,22 

** 
0,74 

** 

AD         
0,59 

** 

0,86 

** 

0,57 

** 

0,67 

** 

0,82 

** 

0,81 

** 

0,72 

** 

0,40 

** 

0,80 

** 

0,51 

** 

0,18 

NS 

0,82 

** 

AP          
0,42 

** 
0,22 

** 
0,31 

** 
0,42 

** 
0,40 

** 
0,48 

** 
0,26 

** 
0,43 

** 
0,27 

** 
0,04 
NS 

0,47 
** 

LG           
0,63 

** 
0,79 

** 
0,90 

** 
0,87 

** 
0,59 

** 
0,37 

** 
0,86 

** 
0,54 

** 
0,20 
NS 

0,88 
** 

LA            
0,67 

** 

0,62 

** 

0,56 

** 

0,33 

** 

0,29 

** 

0,59 

** 

0,38 

** 

0,08 

NS 

0,55 

** 

LO             
0,71 

** 
0,73 

** 
0,49 

** 
0,30 

** 
0,71 

** 
0,46 

** 
0,18 
NS 

0,73 
** 

CG              
0,86 

** 
0,61 

** 
0,43 

** 
0,84 

** 
0,53 

** 
0,21 
NS 

0,83 
** 

CC               
0,58 

** 

0,39 

** 

0,79 

** 

0,46 

** 

0,51 

** 

0,85 

** 

CM                
0,51 

** 
0,58 

** 
0,43 

** 
0,12 
NS 

0,61 
** 

CA                 
0,37 

** 
0,39 

** 
0,11 
NS 

0,41 
** 

PT                  
0,62 

** 

-0,11 

NS 

0,89 

** 

PA                   
-0,13 
NS 

0,56 
** 

ICO                    
0,14 
NS 

CCE: comprimento cefálico; LC: largura da cabeça; CO: comprimento das orelhas; LOR: largura das orelhas; ICE: índice cefálico; AA: altura de anterior; AES: altura 
esternal-solo; ADE: altura dorso-esternal; AD: altura do dorso; AP: altura do posterior; LG: largura da garupa; LA: largura torácica; LO: largura entre ombros; CG: 
comprimento da garupa; CC: comprimento do corpo; CM: comprimento do membro; CA: comprimento do antebraço; PT: perímetro torácico; PA: perímetro do antebraço; 
ICO: índice corporal. **p<0,01. NS – Não significativo. 
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TABELA 9 - Correlações entre as características avaliadas nos machos da raça Curraleira Pé-Duro na fazenda Florzeira-GO 
 LC CO LOR ICE AA AES ADE AD AP LG LA LO CG CC CM CA PT PA PE ICO Peso 

CCE 
0,86 

** 

0,33 

NS 

0,01 

NS 

-0,15 

NS 

0,97 
** 

0,85 
** 

0,93 
** 

0,96 
** 

0,96 
** 

0,95 
** 

0,79 
** 

0,84 
** 

0,93 
** 

0,92 
** 

0,93 
** 

0,84 
** 

0,94 
** 

0,80 
** 

-0,01 

NS 

-0,84 
** 

0,95 

NS 

LC  
0,23 

NS 

-0,27 

NS 

0,35 

NS 

0,89 
** 

0,62 

NS 

0,88 
** 

0,85 
** 

0,85 
** 

0,87 
** 

0,81 
** 

0,82 
** 

0,93 
** 

0,95 
** 

0,85 
** 

0,88 
** 

0,88 
** 

0,64 

NS 

0,11 

NS 

-0,65 

NS 

0,56 

NS 

CO   
0,60 

NS 

-0,18 

NS 

0,38 

NS 

0,63 

NS 

0,21 

NS 

0,36 

NS 

0,45 

NS 

0,41 

NS 

0,34 

NS 

0,26 

NS 

0,22 

NS 

0,41 

NS 

0,36 

NS 

0,28 

NS 

0,45 

NS 

0,71 

NS 

0,54 

NS 

-0,51 

NS 

-0,88 

NS 

LOR    
-0,54 

NS 

0,02 

NS 

0,31 

NS 

-0,19 

NS 

-0,04 

NS 

0,01 

NS 

-0,04 

NS 

0,14 

NS 

0,09 

NS 

-0,20 

NS 

-0,16 

NS 

-0,03 

NS 

-0,10 

NS 

0,01 

NS 

0,34 

NS 

-0,01 

NS 

-0,24 

NS 

-0,07 

NS 

ICE     
-0,06 

NS 

-0,39 

NS 

-0,01 

NS 

-0,12 

NS 

-0,13 

NS 

-0,07 

NS 

0,12 

NS 

0,05 

NS 

0,09 

NS 

0,14 

NS 

-0,07 

NS 

0,16 

NS 

-0,03 

NS 

-0,26 

NS 

0,24 

NS 

0,29 

NS 

-0,23 

NS 

AA      
0,87 

** 
0,95 

** 
0,98 

** 
0,95 

** 
0,93 

** 
0,79 

** 
0,81 

** 
0,93 

** 
0,94 

** 
0,94 

** 
0,85 

** 
0,95 

** 
0,82 

** 

0,02 

NS 

-0,82 
** 

0,90 

NS 

AES       
0,74 

 
0,86 

** 
0,85 

** 
0,84 

** 

0,67 

NS 

0,67 

NS 

0,73 

NS 

0,78 
** 

0,82 
** 

0,71 

NS 

0,88 
** 

0,92 
** 

0,03 

NS 

-0,93 
** 

0,41 

NS 

ADE        
0,97 

** 
0,94 

** 
0,88 

** 

0,70 

NS 

0,78 
** 

0,93 
** 

0,90 
** 

0,87 
** 

0,75 

NS 

0,86 
** 

0,66 

NS 

0,04 

NS 

-0,66 

NS 

0,75 

NS 

AD         
0,97 

** 
0,92 

** 

0,73 

NS 

0,79 
** 

0,92 
** 

0,92 
** 

0,91 
** 

0,78 
** 

0,92 
** 

0,79 
** 

0,04 

NS 

-0,78 
** 

0,80 

NS 

AP          
0,95 

** 

0,74 

NS 

0,80 
** 

0,91 
** 

0,93 
** 

0,89 
** 

0,76 

NS 

0,92 
** 

0,81 
** 

0,17 

NS 

-0,77 
** 

0,74 

NS 

LG           
0,83 

** 
0,84 

** 
0,91 

** 
0,96 

** 
0,95 

** 
0,89 

** 
0,96 

** 
0,86 

** 

0,09 

NS 

-0,84 
** 

0,89 

NS 

LA            
0,94 

** 
0,75 

 
0,81 

** 
0,85 

** 
0,87 

** 
0,84 

** 
0,76 

** 

-0,01 

NS 

-0,73 

NS 

0,84 

NS 

LO             
0,83 

** 
0,81 

** 
0,80 

** 
0,78 

** 
0,82 

** 

0,71 

NS 

-0,10 

NS 

-0,69 

NS 

0,88 

NS 

CG              
0,92 

** 
0,85 

** 
0,85 

** 
0,88 

** 

0,71 

NS 

-0,08 

NS 

-0,70 

NS 

0,78 

NS 

CC               
0,93 

** 
0,89 

** 
0,96 

** 
0,80 

** 

0,22 

NS 

-0,78 
** 

0,53 

NS 

CM                
0,92 

** 
0,95 

** 
0,84 

** 

0,09 

NS 

-0,85 

NS 

0,89 

NS 

CA                 
0,91 

** 
0,78 

** 

-0,05 

NS 

-0,81 
** 

0,82 

NS 

PT                  
0,88 

** 

0,10 

NS 

-0,91 
** 

0,91 

NS 

PA                   
0,10 

NS 

-0,91 

NS 

0,74 

NS 

PE                    
0,02 

NS 

-0,72 

NS 

ICO                     
-0,46 

NS 

CCE: comprimento cefálico; LC: largura da cabeça; CO: comprimento das orelhas; LOR: largura das orelhas; ICE: índice cefálico; AA: altura de anterior; AES: altura esternal-solo; ADE: altura 

dorso-esternal; AD: altura do dorso; AP: altura do posterior; LG: largura da garupa; LA: largura torácica; LO: largura entre ombros; CG: comprimento da garupa; CC: comprimento do corpo; 

CM: comprimento do membro; CA: comprimento do antebraço; PT: perímetro torácico; PA: perímetro do antebraço; ICO: índice corporal. **p<0,01. NS – Não significativo. 
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Nas Tabelas 10 e 11, encontram-se as frequências das características 

avaliadas, sendo possível definir os padrões raciais do bovino Curraleiro Pé-Duro 

em uma propriedade no Estado de Goiás. 

 

TABELA 10 - Descrição das características morfológicas das fêmeas da raça 
Curraleira Pé-Duro na fazenda Florzeira-GO 

(continua) 

 
Características 

Número 
de 

animais 

Porcentagem 
de animais 

(%) 
Valor-p 

Cabeça 

A 

Pequena 42 30,00 

<0,001 Média 91 65,00 

Grande 07 5,00 

B 

Leve 80 57,14 

<0,001 Moderada 59 42,14 

Pesada 01 0,71 

C Retilínea 140 100,00  

Chanfro  Reto 140 100,00  

Focinho 

A Preto 140 100,00  

B 

Amplo 99 70,71 

<0,001 Moderado 40 28,57 

Pequeno 01 0,71 

Bucal 
 Preto 02 1,43 

<0,001 
 Branco 138 98,57 

 
Olhos 

A 
Pequenos 

Médios 
33 
106 

23,57 
75,71 <0,001 

Grandes 01 0,71 

B 

Óculos completo 30 21,43 

<0,001 
Óculos 

incompleto 
 

72 
 

51,43 

Sem óculos 38 27,14 

Orelha 

A 

Pequena 13 9,29 

<0,001 Média 117 83,57 

Grande 10 7,14 

B 
Arredondada 76 54,29 

0,3104 Ligeiramente 
pontiaguda 

 
64 

 
45,71 

 
C 

Presença de 
pelos 

 
140 

 
100,00 

 

Mucosa 
 Escura 98 70,00 

<0,001 
 Rosada 42 30,00 
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TABELA 10 - Descrição das características morfológicas das fêmeas da raça 
Curraleira Pé-Duro na fazenda Florzeira-GO 

 (continuação) 

Chifre 

A 

Pequeno 38 27,54 

0,0026 Médio 35 25,36 

Grande 65 47,10 

B 

Coroa 38 27,54 

0,0876 Meia lira 42 30,43 

Aberto 58 42,03 

C 

Extremidade 
grossa 

 
63 

 
45,65 

0,3070 
Extremidade 

afiada 
 

75 
 

54,35 

Pescoço 

 Curto 11 7,86 

<0,001 A Médio 126 90,00 

 Largo 03 2,14 

B 

Leve 87 62,14 

<0,001 Moderado 43 30,71 

Pesado 10 7,14 

Barbela  

A 

Pequena 13 9,29 

<0,001 Média 91 65,00 

Longa 36 25,71 

B 
Poucas pregas 56 40,00 

0,0179 
Muitas pregas 84 60,00 

Peito 
A 

Médio 72 51,43 

<0,001 Estreito 01 0,71 

Amplo 67 47,86 

B Profundo 140 100,00  

Dorso 

A 
Horizontal 139 99,29 

<0,001 
Inclinado 01 0,71 

B 
Comprido 138 98,57 

<0,001 
Curto 02 1,43 

C Sem defeito 140 100,00  

Lombo 

A Horizontal 140 100,00  

B Médio 140 100,00  

C Sem defeito 140 100,00  

Garupa 
 Inclinada 14 10,00 

<0,001 
 Retilínea 126 90,00 

Anca 
 Estreita 27 19,29 

<0,001 
 Larga 113 80,71 

Osso sacro 

 Não saliente 49 35,00 

<0,001 
 Ligeiramente 

saliente 
 

66 
 

47,14 

 Muito saliente 25 17,86 
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TABELA 10 - Descrição das características morfológicas das fêmeas da raça 
Curraleira Pé-Duro na fazenda Florzeira-GO 

 (conclusão) 

Cauda  

A 
Fina 126 90,65 

<0,001 
Grossa 13 9,35 

B 

Curta 14 10,07 

<0,001 Média 58 41,73 

Longa 67 48,20 

Vassoura da 
cauda 

 Preta 136 97,84 
<0,001 

 Branca 03 2,16 

Umbigo 
 Médio 10 7,14 

<0,001 
 Reduzido 130 92,86 

Úbere 

 Raso 81 57,86 

<0,001  Intermediário 42 30,00 

 Profundo 17 12,14 

 
Tetas 

A 

Pequenas 91 65,94 

<0,001 Médias 42 30,43 

Grandes 05 3,62 

B 
Dispostas no 

centro 
 

123 
 

89,13 <0,001 

Juntas 15 10,87 

Veias mamárias 

A 

Boa 
vascularização 

 
39 

 
28,26 

<0,001 
Pouca 

vascularização 
 

99 
 

71,74 

B 
Finas 94 68,12 

<0,001 
Intermediárias 44 31,88 

Membros 

 Desproporcional 
ao corpo 

 
04 

 
2,86 

<0,001 
 Proporcional ao 

corpo 
 

136 
 

97,14 

Cascos 
A 

Pequenos 84 60,00 

<0,001 Médios 54 38,57 

Grandes 02 1,43 

B Preto 140 100,00  

Cor da pele  Preto 140 100,00  

Pelagem 

 Vermelho claro 84 60,00 

<0,001 

 Amarelo 
avermelhada 

 
50 

 
35,71 

 Amarela 02 1,43 

 Raposa com 
extremidade mais 

escura 

 
 

04 

 
 

2,86 

Pelos 
 Finos 102 72,86 

<0,001 
 Grossos 38 27,14 

Temperamento  

A 
Ativo 129 92,14 

<0,001 
Nervoso 11 7,86 

B 
Dócil 124 88,57 

<0,001 
Bravio 16 11,43 
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Embasado na avaliação morfológica do rebanho da fazenda Florzeira, 

observa-se na Tabela 10, que as fêmeas Curraleira Pé-Duro apresentaram-se, 

em sua maioria, cabeça média, retilínea e leve, e às vezes moderada; chanfro 

reto; focinho preto e amplo; bucal branco; olhos médios com óculos incompleto; 

orelha média, arredondada ou ligeiramente pontiaguda, com presença de pelos; 

mucosa escura; chifre grande, aberto e com a extremidade afiada; pescoço médio 

e leve; barbela média e com muitas pregas; peito do médio ao amplo, e profundo; 

dorso horizontal, comprido e sem defeito; lombo horizontal, médio e sem defeito; 

garupa retilínea; anca larga; osso sacro ligeiramente saliente; cauda fina, 

tendendo da longa a média; vassoura da cauda preta; umbigo reduzido; úbere 

raso; tetas pequenas e dispostas no centro; veias mamárias com pouca 

vascularização e finas; membros proporcional ao corpo; cascos pequenos e preto; 

cor da pele preta; pelagem variando do vermelho claro ao amarelo avermelhado; 

pelos finos; e temperamento ativo e dócil. 

Na Tabela 11, encontram-se as características da avaliação 

morfológica do rebanho, observando-se que os machos Curraleiro Pé-Duro 

apresentam em sua maioria uma cabeça média ou grande, retilínea e moderada 

ou pesada; chanfro reto; focinho preto e amplo; bucal branco; olhos médios com 

óculos completo; orelha média, ligeiramente pontiaguda, com presença de pelos; 

mucosa escura; chifre grande, aberto e com a extremidade afiada; pescoço 

médio, tendendo do moderado ao pesado; barbela longa e com muitas pregas; 

peito amplo e profundo; dorso horizontal, médio e sem defeito; lombo horizontal, 

médio e sem defeito; garupa retilínea; anca larga; osso sacro não saliente; cauda 

fina e longa; vassoura da cauda preta; umbigo reduzido; bolsa escrotal com pele 

grossa e extremidade escura; testículos simétricos; bainha e prepúcio reduzidos; 

membros proporcional ao corpo; cascos médios e preto; cor da pele preta; 

pelagem variando do vermelho claro ao amarelo avermelhado; pelos finos; e 

temperamento ativo e dócil. 
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TABELA 11 - Descrição das características morfológicas dos machos da raça 
Curraleira Pé-Duro na fazenda Florzeira-GO 

(Continua) 

 
Características 

Número 
de 

animais 

Porcentagem de 
animais (%) 

Cabeça 

A 

Pequena 01 10,00 

Média 04 50,00 

Grande 05 40,00 

B 

Leve 02 20,00 

Moderada 04 40,00 

Pesada 04 40,00 

C Retilínea 10 100,00 

Chanfro  Reto 10 100,00 

Focinho 
A Preto 10 100,00 

B Amplo 10 100,00 

Bucal  Branco 10 100,00 

 
Olhos 

A 
Pequenos 

Médios 
01 
09 

10,00 
90,00 

B 

Óculos completo 08 80,00 

Óculos 
incompleto 

 
01 

 
10,00 

Sem óculos 01 10,00 

Orelha 

A 
Pequena 01 10,00 

Média 09 90,00 

B 
Arredondada 04 40,00 

Ligeiramente 
pontiaguda 

 
06 

 
60,00 

C 
Presença de 

pelos 
 

10 
 

100,00 

Mucosa 
 Escura 07 70,00 

 Rosada 03 30,00 

Chifre 

A 
Médio 03 33,33 

Grande 06 66,67 

B 

Coroa 03 33,33 

Meia lira 01 11,11 

Aberto 05 55,56 

C 

Extremidade 
grossa 

 
03 

 
33,33 

Extremidade 
afiada 

 
06 

 
66,67 

Pescoço 

A 
Médio 07 70,00 

Largo 03 30,00 

B 

Leve 01 10,00 

Moderado 04 40,00 

Pesado 05 50,00 

Barbela  

A 
Média 04 40,00 

Longa 06 60,00 

B 
Poucas pregas 02 20,00 

Muitas pregas 08 80,00 
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TABELA 11 - Descrição das características morfológicas dos machos da raça 
Curraleira Pé-Duro na fazenda Florzeira-GO 

 (Conclusão) 

Peito 
A Amplo 10 100,00 

B Profundo 10 100,00 

Dorso 

A Horizontal 10 100,00 

B 
Curto 04 40,00 

Médio 06 60,00 

C Sem defeito 10 100,00 

Lombo 

A Horizontal 10 100,00 

B 
Curto 04 40,00 

Médio 06 60,00 

C Sem defeito 10 100,00 

Garupa 
 Inclinada 01 10,00 

 Retilínea 09 90,00 

Anca 
 Estreita 01 10,00 

 Larga 09 90,00 

Osso sacro 
 Não saliente 09 90,00 

 Ligeiramente 
saliente 

 
01 

 
10,00 

Cauda  

A 
Fina 09 90,00 

Grossa 01 10,00 

B 
Média 02 20,00 

Longa 08 80,00 

Vassoura da 
cauda 

 
Preta 10 100,00 

Umbigo 
 Médio 01 10,00 

 Reduzido 09 90,00 

Bolsa Escrotal 
A 

Pele fina 01 10,00 

Pele grossa 09 90,00 

B 
Extremidade 

escura 
10 100,00 

Testículos   Simétricos 09 100,00 

Bainha e 
Prepúcio 

 Longa 01 11,11 

 Reduzida 08 88,89 

Membros 
 Proporcional ao 

corpo 
10 100,00 

Cascos 
A 

Pequenos 02 20,00 

Médios 08 80,00 

B Preto 10 100,00 

Cor da pele  Preto 10 100,00 

Pelagem 

 Vermelho claro 07 70,00 

 Am. avermelhada 02 20,00 

 Raposa com 
extrem. escura 

 
01 

 
10,00 

Pelos 
 Finos 07 70,00 

 Grossos 03 30,00 

Temperamento  

A Ativo 10 100,00 

B 
Dócil 09 90,00 

Bravio 01 10,00 
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6 DISCUSSÃO 

 

No Quadro 1 encontra-se a comparação de alguns valores de medidas 

corporais dos bovinos da raça Curraleira Pé-Duro. 

 

QUADRO 1 - Comparação de valores morfométricos encontrados da raça 
Curraleira Pé-Duro 

V
a
lo

re
s
 m

é
d
io

s
 

Estudo atual (2013) CARVALHO et al. (2010) BARBOSA et al. (2004) 

Estado de Goiás Estado do Piauí Estados de Goiás e Tocantins 

Fêmeas Machos Fêmeas Machos Fêmeas Machos 

N = 145 N = 10 N = 37  N = 13 N = 106 

CCE 0,4144 0,4280 0,4210 0,4350 - - 

LC 0,2043 0,2285 0,1780 0,1980 - - 

CO 0,1798 0,1800 0,1600 0,1660 - - 

LOR 0,1118 0,1105 0,0950 0,0920 - - 

ICE 49,4626 52,4235 - - - - 

AA 1,0860 1,1400 1,0770 1,1260 1,1100 1,1300 

AES 0,4841 0,4990 - - - - 

ADE 0,5891 0,6200 - - - - 

AD 1,0732 1,1190 - - - - 

AP 1,0972 1,1460 1,1220 1,1550 1,1500 1,1700 

LG 0,3762 0,3820 0,3620 0,3510 0,3900 0,4000 

LA 0,3346 0,3610 - - - - 

LO 0,2983 0,3270 - - - - 

CG 0,4083 0,4480 - - 0,4300 0,4500 

CC 1,1896 1,2680 1,2030 1,2880 1,2100 1,2800 

CM 0,5306 0,5480 - - - - 

CA 0,3170 0,3380 0,3000 0,3080 - - 

PT 1,5142 1,6460 1,4580 1,5610 1,5300 1,6600 

PA 0,1452 0,1704 0,1430 0,1600 - - 

PE - 0,2965 - 0,2650 - - 

ICO 78,5912 77,4538 - - - - 

Peso 250,9560 374,3750 - - 253,5000 345,0000 

CCE: comprimento cefálico; LC: largura da cabeça; CO: comprimento das orelhas; LOR: largura das orelhas; 
ICE: índice cefálico; AA: altura de anterior; AES: altura esternal-solo; ADE: altura dorso-esternal; AD: altura do 
dorso; AP: altura do posterior; LG: largura da garupa; LA: largura torácica; LO: largura entre ombros; CG: 
comprimento da garupa; CC: comprimento do corpo; CM: comprimento do membro; CA: comprimento do 
antebraço; PT: perímetro torácico; PA: perímetro do antebraço; ICO: índice corporal. 
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Ao realizar uma comparação entre os valores obtidos neste estudo e os 

descritos por CARVALHO et al. (2010), para as fêmeas, as características de 

CCE, CO, AA, AP, LG, CC, CA, PT e PA, encontradas por esses autores, 

encontraram-se dentro do padrão racial aqui estabelecidos, em uma propriedade 

no Estado de Goiás. Já os valores de LC e LOR podem ser considerados 

aceitáveis para o padrão da raça. Para os machos as características de CCE, CO, 

AA, AP e CC, estiveram dentro do padrão racial. Já as de LC, LG, CA, PT, PA e 

PE foram considerados aceitáveis para o padrão, enquanto que a característica 

LOR ficou fora do padrão racial. Esta similaridade entre as características 

morfométricas de populações destes dois estudos corrobora os resultados de 

CARVALHO et al. (2012), de que as populações Pé-Duro do Piauí e Curraleiro de 

Goiás pertencem a uma mesma raça, mas que guardam genes distintos que irão 

enriquecer a variabilidade dentro da raça Curraleiro Pé-Duro, elevando seu valor 

como reserva gênica. 

BARBOSA et al. (2004) também encontraram valores bem próximos, 

para características de AA, AP, LG, CG, CC e PT, para machos e fêmeas, ficando 

o peso dos machos incluído nos valores aceitáveis da raça Curraleiro Pé-Duro. 

Existem poucas informações sobre morfometria de bovinos Curraleiro 

Pé-Duro no Estado de Goiás, havendo a necessidade de caracterizar estes 

animais com o objetivo de inclui-lo no registro genealógico estabelecido pela 

Associação Brasileira de Criadores de Bovinos Curraleiro Pé-Duro, com vistas à 

utilização destes animais em futuros programas de melhoramento genético 

animal. 

Os pesos e alturas obtidos neste estudo foram de, respectivamente, 

250,99 Kg e 1,09 m para fêmeas e de 374,38 Kg e 1,14 m para machos, valores 

considerados menores que os de raças comerciais. A raça Curraleiro Pé-Duro, 

provavelmente em virtude do processo de seleção natural em condições 

adversas, principalmente dos aspectos nutricionais, é considerada de pequeno 

porte (BIANCHINI et al., 2006), apresentando peso de 380 kg e 240 a 260 kg 

respectivamente para machos e fêmeas (LÍCIO, 1995). 

Além desta raça ser de pequeno porte, são considerados animais 

pouco longilíneo, verificado pelo valor do ICO encontrado, de 0,78 e 0,77, 

respectivamente, para fêmeas e machos. Esta consideração é respaldada por 
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McMANUS et al. (2008), ao afirmarem que o animal que possuir o índice corporal 

maior que 0,90, entre 0,85 e 0,90, e menor que 0,85, é considerado um animal 

longo, médio e curto, respectivamente. 

Os valores de coeficiente de variação encontrados no trabalho 

(Tabelas 4 e 6), foram considerados baixos, estando entre 4,931% e 25,453%, o 

que indica pouca instabilidade das características estudas. As maiores variações 

foram observadas na característica peso. De acordo com SAMPAIO (2007), o CV 

pode variar de 0 a 100%, extremos que representam que não houve variação 

entre os valores observados ou que existe uma grande instabilidade. Os CV de 

um modo geral, em se tratando de respostas de bovinos, oscilam de 20% a 30%. 

Considerando as inúmeras correlações fenotípicas observadas entre as 

características morfométricas, é possível inferir que no processo de seleção dos 

animais para uma determinada característica, é importante considerar não 

somente o reflexo na sua expressão, mas também, na de outras características 

que são dependentes, em maior ou menor grau. Deve-se salientar que as 

correlações de características fenotípica observadas na população, não refletem, 

na sua totalidade, a magnitude dos componentes genéticos, pois podem ser o 

resultado de uma resposta uniforme a um mesmo ambiente, ou seja, alimentação 

e manejo semelhantes (CAMPOS, 2001). 

Neste estudo foi detectada uma correlação entre o peso e PT, CC, CG 

e AP de 0,89, 0,85, 0,83 e 0,57 para as fêmeas e de 0,91, 0,53, 0,78 e 0,74 para 

os machos. REIS et al. (2008), trabalhando com animais mestiços Holandês/Gir, 

encontraram correlação entre o peso vivo e medidas corporais de PT, CC, CG e 

AP, de 0,807, 0,440, 0,504 e 0,187 para as fêmeas e 0,928, 0,735, 0,880 e 0,810 

para os machos respectivamente. Nos dois estudos foi detectado, para fêmeas e 

machos, alta correlação do peso com o perímetro torácico (PT), já para os 

machos a correlação entre peso e comprimento de garupa (CG) e peso e altura 

de posterior (AP) também foi alta. 

As alturas de anterior e posterior tem associação positiva com o 

crescimento dos animais e consequentemente com o peso vivo. Foi encontrada 

uma alta correlação entre PT e LG, PT e PV, PV com LG e média de AA e AP, 

respectivamente de 0,86, 0,91, 0,88 e 0,57. Segundo FRENEAU et al. (2008), 
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essas correlações representa característica do animal tipo corte, com perímetro 

torácico em forma de cilindro. 

Observou-se alta correlação entre as características de LG e CG, de 

0,90, representando que um animal com uma garupa comprida tende a possuir 

uma maior largura de garupa e uma alta correlação do PT com LG e CG, o que 

facilitaria no momento do parto. FRENEAU et al. (2008) afirmam que a correlação 

positiva entre essas características melhora a facilidade do parto, pois a área 

pélvica seria maior. 

É possível acompanhar a variação no peso corporal dos animais por 

meio da mensuração do perímetro torácico, devido à elevada correlação entre 

essas medidas. O perímetro torácico é um bom indicador da influência do trato 

digestivo sobre o peso (OLIVEIRA & NOGUEIRA, 2006), pois é provável que a 

maior amplitude do tórax e abdômen possa melhorar a capacidade de 

aproveitamento dos alimentos. 

Encontrou-se neste estudo que os animais apresentaram peito médio e 

amplo, sendo respectivamente de 51,43% e 47,86%, e profundo, indicando, 

segundo NEIVA (2000), uma boa capacidade digestiva e respiratória, e eficiência 

de transformação ou conversão dos alimentos (PEIXOTO, 2010). 

Segundo REIS et al. (2008), é possível predizer o peso vivo dos 

animais por meio de algumas medidas corporais, como perímetro torácico, 

comprimento corporal, altura do anterior, altura do posterior e comprimento da 

garupa, minimizando a deficiência encontrada nas propriedades do Brasil, pela 

falta de balanças nas propriedades. Como a criação dos Curraleiro Pé-Duro 

ocorre, em sua maioria, em pequenas propriedades de estrutura precária, a 

fórmula encontrada no estudo, ajudará no acompanhamento dos bovinos, bem 

como no desenvolvimento de novas pesquisas, permitindo a estimação do peso e 

do desempenho destes animais em locais sem infraestrutura. A Figura 8 

evidencia a relação entre o peso com as medidas de AA e PT. 

 



 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 - Representação gráfica da relação entre peso, altura do 
anterior e perímetro torácico 

 

Analisando a Figura 8, observa-se que à medida que aumenta a altura 

de anterior e o perímetro torácico, tem-se uma elevação no peso dos animais, 

mostrando que, segundo COSTA et al. (2007), a escolha dos animais mais 

pesados do rebanho pode ser feita selecionando aqueles mais altos, mais 

compridos, de garupa mais musculosa e de tórax mais amplo, devido à alta e 

positiva correlação entre essas características. 

Na avaliação morfológica dos animais encontrou-se para as fêmeas 

Curraleiro Pé-Duro uma cabeça média (65%), retilínea (100%) e leve (57,14%); 

chanfro reto (100%); focinho preto (100%) e amplo (70,71%); bucal branco 

(98,57%); olhos médios (75,71%), com óculos incompleto (51,43%); orelha média 

(83,57%), arredondada (54,29%) ou ligeiramente pontiaguda (45,71%), com 

presença de pelos (100%); mucosa escura (70%); chifre grande (47,10%), aberto 

(42,03%) e com a extremidade afiada (54,35%); pescoço médio (90%) e leve 

(62,14%); barbela média (65%) e com muitas pregas (60%); peito do médio 

(51,43%) e profundo (100%); dorso horizontal (99,29%), comprido (98,57%) e 

sem defeito (100%); lombo horizontal (100%), médio (100%) e sem defeito 

(100%); garupa retilínea (90%); anca larga (80,71%); osso sacro ligeiramente 

saliente (47,14%); cauda fina (90,65%), tendendo da longa (48,20%) a média 
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(41,73%); vassoura da cauda preta (97,84%); umbigo reduzido (92,86%); úbere 

raso (57,86%); tetas pequenas (65,94%) e dispostas no centro (89,13%); veias 

mamárias com pouca vascularização (71,74%) e finas (68,12%); membros 

proporcional ao corpo (97,14%); cascos pequenos (60%) e preto (100%); cor da 

pele preta (100%); pelagem variando do vermelho claro (60%) ao amarelo 

avermelhado (35,71%); pelos finos (72,86%); e temperamento ativo (92,14%) e 

dócil (88,57%). 

Já para os machos as características observadas foram de cabeça 

média (50%) ou grande (40%), retilínea (100%) e moderada (40%) ou pesada 

(40%); chanfro reto (100%); focinho preto (100%) e amplo (100%); bucal branco 

(100%); olhos médios (90%) com óculos completo (80%); orelha média (90%), 

ligeiramente pontiaguda (60%), com presença de pelos (100%); mucosa escura 

(70%); chifre grande (66,67%), aberto (55,56%) e com a extremidade afiada 

(66,67%); pescoço médio (70%), tendendo do moderado (40%) ao pesado (50%); 

barbela longa (60%) e com muitas pregas (80%); peito amplo (100%) e profundo 

(100%); dorso horizontal (100%), médio (100%) e sem defeito (100%); lombo 

horizontal (100%), médio (60%) e sem defeito (100%); garupa retilínea (90%); 

anca larga (90%); osso sacro não saliente (90%); cauda fina (90%) e longa (80%); 

vassoura da cauda preta (100%); umbigo reduzido (90%); bolsa escrotal com pele 

grossa (90%) e extremidade escura (100%); testículos simétricos (100%); bainha 

e prepúcio reduzidos (88,89%); membros proporcional ao corpo (100%); cascos 

médios (80%) e preto (100%); cor da pele preta (100%); pelagem variando do 

vermelho claro (70%) ao amarelo avermelhado (20%); pelos finos (70%); e 

temperamento ativo (100%) e dócil (90%). 

BRITTO (1998) encontrou em seus estudos resultados semelhantes 

para algumas características como focinho preto e amplo; olhos com óculos 

incompletos; presença de pelos nas orelhas; mucosa escura; pescoço leve; peito 

profundo; anca larga; cauda fina e longa, com vassoura da cauda preta; membros 

proporcionais ao corpo e pelagem, em sua maioria, vermelho claro, no Piaui. 

BARBOSA et al. (2004) também verificaram características iguais, as 

observadas neste estudo, para coloração do bucal; olhos; orelha; chifre; vassoura 

da cauda; cor da pele e pelagem, em outro rebanho no Estado de Goiás. 
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De acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Bovinos 

Curraleiro Pé Duro o ideal é que esses animais possuam cabeça grande, leve a 

moderada e subconcavo; chanfro reto; focinho preto e amplo; olhos grandes; 

orelha pequena e arredondada; chifre médio com extremidade afiada; barbela 

pequena; peito amplo e profundo; dorso e lombo horizontal; garupa retilínea; anca 

larga; osso sacro não saliente; cauda fina e longa; vassoura da cauda preta; 

umbigo reduzido; tetas pequenas e dispostas no centro; bolsa escrotal com pele 

fina e extremidade escura; bainha e prepúcio reduzida; cascos médios e pretos; 

pele preta; pelagem vermelho claro, amarela avermelhada, baia, amarela e 

raposa com extremidades mais escuras; pelos finos; temperamento ativo e dócil. 

De acordo com PRIMO (1992), pelo processo de seleção natural os 

bovinos Curraleiro Pé-Duro tornaram-se resistentes ao clima quente e seco. Essa 

resistência tem relação com algumas características morfológicas encontradas 

nesse estudo como: focinho amplo; mucosa escura; barbela média; cascos pretos 

e pelos finos. Para SILVA (2000) a superfície cutânea deve possuir características 

apropriadas as mudanças climáticas, como pelos finos, auxiliando na troca 

térmica com o meio ambiente. O focinho amplo aumenta o volume do ar 

respirado, aumentando a quantidade de água evaporada do corpo do animal, 

melhorando a dissipação de calor para o meio. 

Segundo SILVA (2000) os animais podem sofrer algumas modificações 

para se adaptar ao meio, como alterações a médio e longo prazo em algumas 

características, tais como tipo e coloração do pelame e pigmentação da epiderme, 

sendo que a pele escura é importante à proteção contra radiação ultravioleta, e as 

raças tropicais apresentam epiderme mais pigmentada que as de origem 

europeia. 

Após verificação das características fenotípicas, é possível a escolha 

dos melhores animais para o processo de seleção. Na avaliação morfométrica a 

escolha dos animais de maior altura de anterior, altura de posterior e perímetro 

torácico são as mais recomendadas, por estar correlacionadas aos animais mais 

pesados. Escolhendo os animais pela morfologia, aqueles que possuem mucosa 

escura, pelos finos, barbela média e focinho amplo, são os melhores, devido a 

alta adaptação as mais variadas condições de criação. Com isso, seria possível a 
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obtenção de animais produtivos e adaptados, atendendo as necessidades dos 

produtores. 

Para a validação dos parâmetros morfométricos e morfológicos 

recomenda-se a realização de estudos genéticos posteriores para confirmar os 

resultados da avaliação fenotípica, determinando as correlações genéticas e a 

herdabilidade das características avaliadas. 
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7 CONCLUSÕES 

 

As características morfológicas consideradas de grande importância 

são focinho amplo, pele preta, mucosa escura, pelos finos, que podem ser 

consideradas no processo de escolha dos animais, bem como as demais 

características que mais se enquadram no padrão racial. 

Com a avaliação morfométrica foi possível verificar suas medidas 

corporais, contribuindo na caracterização racial destes animais no Estado de 

Goiás. 

Foram verificadas altas correlações entre as medidas morfométricas e 

o peso dos animais, mostrando que é possível escolher os animais de maior 

perímetro torácico, altura do anterior, comprimento do corpo, largura e 

comprimento de garupa, que encontrara animais mais pesados. 
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