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RESUMO  
O rendimento comercial está relacionado à qualidade de cortes da carcaça, ou seja, o peso 
dos cortes em relação ao peso vivo. O objetivo foi comparar o rendimento comercial de 
cortes do traseiro de novilhas cruzadas, sob dois padrões de corte: Nacional e Churrascaria. 
Foram utilizadas 10 fêmeas Braford confinadas durante 120 dias, abatidas com 
aproximadamente 14 meses de idade e pesando em média 310 kg. Após o abate as 
carcaças foram identificadas e divididas em duas partes simétricas, sendo uma para o 
Padrão Nacional, no qual o quarto foi subdividido em 12 cortes e no Padrão Churrascaria 
ocorrendo uma maior subdivisão, gerando 21 cortes. Em junho de 2009, foi feita a média de 
preços dos cortes Padrão Nacional, em três estabelecimentos comerciais. Na mesma época 
foram coletados preços de cortes e porções praticados pela Churrascaria Vermelho Grill. 
Para efeito de rendimento comercial, estipulou-se que o rendimento de carcaça dos animais 
foi de 50%. O quarto dianteiro não foi avaliado nesse estudo, assim sendo, a análise 
restringiu-se à cerca de 65,5% da carcaça. O peso médio dos quartos traseiros foi de 49,6 
kg, o que equivale a 3,3 @ e que foram obtidas a um custo de R$ 240,00, (considerando R$ 
73,00/@). As perdas com a desossa no Nacional foram de 22,9%, já na churrascaria foram 
de 27,2%. Isso ocorreu porque o nível de limpeza e o maior porcionamento do traseiro na 
churrascaria geram maior quantidade de aparas e sebo. Entretanto, o valor apurado com a 
comercialização das porções na churrascaria foi maior. O valor de comercialização do 
traseiro na Churrascaria foi R$ 678,10 (margem de 182,5% em relação ao preço de 
aquisição), já para o Padrão Nacional foi de R$ 362,33 (margem de 50,9%), portanto o 
padrão Churrascaria proporciona uma maior receita que o Nacional. 
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