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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

A caprino-ovinocultura é uma atividade econômica explorada em todos os
continentes, estando presente em áreas que apresentam as mais diversas
características edafoclimáticas. No entanto, somente em alguns países esta
atividade apresenta expressão econômica, sendo, na maioria dos casos,
desenvolvida de forma empírica e extensiva, adotando baixos níveis de tecnologia e,
conseqüentemente, apresentando baixas produtividade e rentabilidade (NOGUEIRA
FILHO, 2003).
O crescimento exponencial da população humana e o conseqüente aumento
da demanda por proteína de origem animal, sobretudo por carne e leite, vem
provocando tanto o aumento a área destinada à produção animal, como do nível
tecnológico dos sistemas de produção. Isto tem sido particularmente intensificado
nas terras consideradas “marginais”, a exemplo do que ocorre com áreas de
pastagens nativas das regiões áridas e semi-áridas do mundo. Nesse sentido, o
destaque maior é para os caprinos e os ovinos, que há séculos são considerados de
grande importância econômica, além de exercer importante função social, para as
populações rurais de tais regiões.
Durante muito tempo a ovinocaprinocultura do Nordeste do Brasil foi tratada
como uma atividade pecuária marginal de subsistência, exercida por produtores com
limitada visão empresarial, bem como caracterizada por baixos índices de
produtividade. Atualmente, há consciência, por boa parte dos empresários rurais, de
que a exploração desses animais é economicamente mais competitiva que a dos
bovinos e há consenso geral da importância desta atividade para o desenvolvimento
sócio-econômico da região, principalmente das áreas semi-áridas. Neste contexto,
BARRETO NETO (2003) ressalta que a cadeia produtiva das carnes ovinas e
caprinas tem adquirido uma inusitada importância no parque pecuário nacional. Na
região Nordeste figura como uma legítima substituta da declinante bovinocultura de
corte local e nas regiões Centro-Oeste e Norte do país com uma vibrante dinâmica
de crescimento do rebanho. A apreciável quantidade de investimentos públicos e
privados faz prever uma grande expansão da atividade nos próximos anos
(BARRETO NETO, 2003).
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O rebanho ovino nacional conta com cerca de 18,6 milhões de cabeças,
representando aproximadamente 1,5% do efetivo mundial, concentrando-se,
sobretudo nas regiões Sul (54,4%) e Nordeste (38,7%) do país (COUTO, 2001).
Esse rebanho é composto em sua vasta maioria por animais deslanados e
semilanados, dos quais os crioulos são os seus principais representantes, seguidos
pelos animais das raças Santa Inês, Morada Nova e Somalis. Introduzidos pelos
colonizadores, os ovinos adaptaram-se às condições ambientais do Nordeste, o que
possibilitou o surgimento dessas raças nativas, as quais, em seu processo de
formação, adquiriram excelentes características de rusticidade, embora tenham
perdido bastante em termos produtivos e, que por isso, apresentam naturalmente
índices relativos de produtividade mais baixos do que as raças especializadas de
climas mais favoráveis.
Para GUIMARÃES FILHO et al. (2000), embora numericamente expressivos,
os rebanhos caprino e ovino de corte do semi-árido apresentam níveis
acentuadamente reduzidos de desempenho. Segundo SOUSA & LEITE (2000),
apesar das raças ovinas deslanadas apresentarem excelentes qualidades de
adaptação e de reprodução, apresentam baixos índices de produtividade,
especificamente os relacionados à qualidade de carcaça. Como solução desses
problemas, OLIVEIRA (1990) baseando-se em resultados de pesquisas em regiões
semi-áridas sustenta que a introdução de práticas simples, que proporcionem um
retorno visível e que sejam facilmente assimiláveis pelos produtores, é capaz de
incrementar substancialmente os níveis produtivos.
As carnes ovina e caprina, além de se constituírem na mais abundante fonte
de proteína das populações rurais e de pequenas cidades nordestinas que gravitam
em torno da produção da agricultura local, têm se tornado em hábito alimentar
regional característico. O consumo de carne ovina é também um hábito alimentar na
região Sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Todavia, o rebanho de ovinos
dessas regiões tradicionais de criação tem se mostrado insuficiente para suprir o
mercado interno de carne ovina, estimulando as importações e abrindo novas
alternativas de produção para agricultores das regiões Norte, Centro-Oeste e
Sudeste,

onde

os

rebanhos

ovinos

foram

sensivelmente

ampliados,

respectivamente, em 277,8, 238,2 e 53,6%, nos últimos 21 anos (COUTO, 2003).
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O consumo per capita de carnes no Brasil é da ordem de 65 kg/hab/ano,
sendo que a de ovinos é de 0,7 kg/hab/ano (COUTO, 2001). Para o Brasil, com uma
população de 170 milhões, sair de um patamar de consumo médio de
carne/pessoa/ano ao redor de 1 kg para um consumo correspondente a pelo menos
um quinto dos países do primeiro mundo (superior a 20 kg), é necessário pelo
menos dobrar a produtividade e o rebanho nacional (COELHO, 2003).
O atual crescimento do consumo da carne ovina e caprina no Brasil está
direcionado para nichos de mercado existentes nas grandes cidades, onde o poder
aquisitivo da população é maior, exigindo porém qualidade, cortes especiais e
continuidade de abastecimento (MEDEIROS, 2001).
Há, portanto, a necessidade de utilização de animais não apenas com alto
potencial genético para reprodução e ganho de peso, mas também para a produção
de carcaças com características quantitativas e qualitativas o suficientemente
satisfatórias para atender a demanda de um mercado que exige cada vez mais
carne de qualidade.
Um dos maiores problemas, que conjuntamente com a alimentação, se
constitui um dos grandes entraves da ovinocultura de corte da região Nordeste, é
não se saber qual ou quais os melhores genótipos a serem utilizados nos sistemas
de produção de cordeiros nas condições nordestinas. Na ânsia de encontrá-los, temse indicados cruzamentos entre raças ou tipos nativos e raças exóticas, sem as
necessárias pesquisas, no sentido de indicar, entre as inúmeras raças e as diversas
composições genéticas dos animais envolvidos, qual o melhor para se manter, ao
máximo, a adaptação dos genótipos nativos e se introduzir, o que for possível, da
eficiência produtiva daqueles exóticos.
O aumento da eficiência de produção requer, portanto, a identificação de
genótipos mais adequados para as condições ambientais reinantes. A utilização de
cordeiros com grande potencial de ganho de peso somente será viável se as
condições de manejo, principalmente nutricional, permitirem. Estes animais têm
exigências nutricionais elevadas e quando submetidos a períodos de subnutrição
apresentam maiores problemas de restrição permanente do crescimento. Assim, fica
clara a necessidade de se alterar o potencial produtivo do animal e o ambiente de
forma integrada. Só se justifica, então, elevados custos com alimentação, apenas se
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o genótipo a ser utilizado tiver bom potencial de conversão alimentar e de ganho de
peso.
Por outro lado, é preciso conhecer muito bem as características adaptativas
de cada grupo genético e as condições ambientais do local da exploração ovina.
Não se deve simplesmente copiar para as condições semi-áridas, os sistemas de
terminação de regiões temperadas, como EUA e Europa. Além disso, a escolha do
genótipo a ser utilizado deverá ser baseada em observações experimentais bem
conduzidas, uma vez que essas são ainda em pequeno número e pouco difundidas
em nosso meio. O objetivo é escolher o melhor genótipo, capaz de apresentar as
melhores respostas quando submetidos à ação do meio.
Uma das alternativas poderia ser a utilização de ovinos semi-deslanados,
como por exemplo, a raça Dorper, em cruzamentos planejados com ovelhas do tipo
SRD ou mesmo com raças como a Santa Inês, desde que os animais sejam
manejados adequadamente, de forma a demonstrar em plenitude o seu potencial
produtivo, pois o genótipo, o mais produtivo que seja, jamais poderá exteriorizar todo
seu potencial, se não for manejado corretamente, principalmente em termos
nutricionais. Segundo PIMENTA FILHO et al. (2000), as raças ovinas naturalizadas
do nordeste brasileiro têm elevado valor adaptativo, enquanto a única raça
especializada de corte que deveria ser criada nos trópicos e que poderia ser cruzada
com àquelas raças naturalizadas, seria a raça Dorper. Segundo fontes da revisão
de CLOETE et al. (2000), a raça composta Dorper da África do Sul por resultar do
cruzamento da raça Dorset Horn, de grande capacidade para produção de carne,
com a raça Black-Head Persian, de grande rusticidade, produz satisfatoriamente sob
as condições áridas da África do Sul. Devido a sua rusticidade e adaptabilidade, tem
sido muito exportada para outros países. Isso tem ocorrido com freqüência na
Região Nordeste do Brasil. A raça Dorper é especializada na produção de carne e
embora tenha sua origem em latitudes maiores e, portanto, de condições
edafoclimáticas menos adversas, espera-se que essa raça e suas cruzas tenham
resultados de adaptabilidade próximos aos das raças naturalizadas ou nativas. Isso
decorre do fato de que sua região de origem também é caracterizada por uma
condição de aridez superior à do semi-árido nordestino.
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Para que a carne ovina possa disputar maior espaço no mercado de carne
brasileiro, o produtor terá que investir no sistema de criação, principalmente em
tecnologia, visando a produção de animais precoces, com adequada quantidade de
gordura e grande massa muscular (SOUZA, 1993).
Por outro lado, o conhecimento das características quantitativas e qualitativas
das carcaças comercializadas para a indústria da carne é de fundamental
importância na busca da melhoria da qualidade potencial do produto final, ou seja,
carne (TAROUCO, 2003). A composição e a qualidade da carcaça, bem como a
palatabilidade da carne, são características de igual importância para determinar a
aceitação de novas raças e seus cruzamentos, além de novos métodos de manejo
(SAINZ, 1996).
A avaliação das características quantitativas da carcaça, por meio da
determinação do rendimento, da composição regional, da composição tecidual e da
musculosidade da carcaça, é de fundamental importância para o processo produtivo,
além de trazer benefícios a toda a cadeia produtiva da carne ovina.
O rendimento de carcaça é uma característica diretamente relacionada à
produção de carne e pode variar de acordo com fatores intrínsecos (genótipo, sexo,
peso e idade do cordeiro) e/ou extrínsecos (alimentação, tipo de jejum e transporte)
ao animal (SAÑUDO & SIERRA, 1993; SAÑUDO et al., 1994; SIERRA et al., 1994).
Segundo HUIDOBRO & CAÑEQUE (1993) os diferentes cortes que compõem a
carcaça ovina possuem diferentes valores econômicos e a proporção dos mesmos
constitui um importante índice para avaliação da qualidade comercial de carcaças.
As diferenças na proporção dos cortes comerciais da carcaça de ovinos variam em
função do peso, raça, sexo e sistema de criação (SAÑUDO, 1980; SANCHEZ,
1987). A relação músculo/osso, a área de olho de lombo (AOL) e o índice de
musculosidade da perna são os principais métodos utilizados para avaliar a
proporção de músculo nas carcaças. A AOL tem sido utilizada tradicionalmente
como uma boa estimativa da musculosidade de carcaças (CUNNINGHAM et al.,
1967; CARPENTER et al., 1969) e está diretamente correlacionada com a relação
músculo-osso nos cortes mais valiosos da carcaça (JEREMIAH, 1982). A
composição da carcaça, medida pela proporção de músculo, ossos e gordura, é
determinada por fatores genéticos e ambientais, tanto que para WOOD et al. (1980)
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a idade, o peso vivo, a raça e a dieta são os principais fatores que influenciam a
composição da carcaça de ovinos.
Por sua vez, a avaliação das características qualitativas da carcaça, por meio
da determinação da conformação da carcaça, do marmoreio, cor e textura da carne
é tão importante quanto as características quantitativas, pois de acordo com
GARCIA (2000), o consumidor é muito mais exigente e busca muito mais a
qualidade que a quantidade, de modo que o crescimento da demanda poderia
incrementar-se mais pela melhoria da qualidade da carne.
A conformação é um indicador do conteúdo de músculo na carcaça ou da
proporção de cortes de primeira categoria, além de ter uma grande importância do
ponto de vista da aceitação pelo consumidor (HUIDOBRO et al., 2000). Segundo
COLOMER-ROCHER et al. (1988), nos ovinos e bovinos, a raça e a gordura de
cobertura ou subcutânea são os fatores que mais afetam a conformação da carcaça.
A cor da carne é um dos principais fatores que determinam o valor do produto
no momento de sua comercialização, já que o consumidor a relaciona com as
qualidades sensoriais do mesmo. O conteúdo de pigmentos é o fator intrínseco do
músculo mais importante e está relacionado com a espécie, a idade do animal, a
raça, o sexo e o tipo de alimentação (ALBERTÍ, 2000).
A textura da carne está determinada diretamente pelas propriedades das
estruturas miofibrilares, conjuntivas e do citoesqueleto, as quais são muito variáveis
dependendo da espécie, raça, sexo e idade dos animais (BELTRÁN & RONCALÉS,
2000).
Dessa forma, as diferenças existentes entre os animais devem ser buscadas,
procurando indicar aqueles que produzem não só as maiores, mas também as
melhores carcaças. Por outro lado, a avaliação dos fatores do meio que
efetivamente atuam no processo de transformação do animal vivo em carne é,
também, de fundamental importância, uma vez que, identificados e conhecidos os
seus efeitos, será possível a obtenção de carcaças com características quantitativas
e qualitativas que venham não só atender a demanda crescente de um mercado
consumidor cada vez mais exigente, mas também reduzir os custos de produção
dessa carne. Isso resultará, com certeza, um mercado abastecido com preços mais
competitivos tornando a carne ovina mais acessível à população.
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Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de determinados fatores
inerentes ao animal e ao meio sobre as características quantitativas e qualitativas
das carcaças de ovinos durante a fase de cria, bem como comparar a adaptabilidade
fisiológica de ovinos das raças Dorper, Santa Inês e seus mestiços (produtos F1) às
condições climáticas do trópico semi-árido nordestino.
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CAPÍTULO 2 – EFEITOS DE FATORES EXTRÍNSECOS E INTRÍNSECOS SOBRE
AS CARACTERÍSTICAS QUANTITATIVAS DA CARCAÇA DE CORDEIROS
DURANTE A FASE DE CRIA

RESUMO - Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de determinados
fatores inerentes ao animal (genótipo, sexo e tipo de parto-nascimento) e ao meio
(sistema de amamentação) sobre as características quantitativas das carcaças de
ovinos durante a fase de cria. Para tanto, foram abatidos 20 cordeiros ao final do
período de cria, sendo 10 Santa Inês e 10 mestiços F1 (Dorper x Santa Inês), com
peso vivo (PV) médio ao abate de 19,3 kg e idade média ao abate de 77 dias. O
genótipo dos cordeiros e o sistema de amamentação não exerceram influência
significativa (P>0,05) sobre nenhum dos tipos de rendimento de carcaça, todavia o
tipo de parto e o sexo das crias tiveram efeito significativo (P<0,05) em todos os
tipos de rendimento. A perda por resfriamento foi, estatisticamente, similar a todos
os fatores considerados. Não foi encontrada diferença significativa (P>0,05), em
termos percentuais, entre os genótipos, sexos, sistemas de amamentação e tipo de
parto para nenhum dos cortes comerciais, exceto para a paleta, onde a do Santa
Inês foi mais pesada que a do mestiço e a dos machos mais pesada que a das
fêmeas. A estimativa da musculosidade da carcaça só sofreu influência (P<0,05) do
genótipo e sexo, onde a relação músculo/osso foi maior nas fêmeas e nos animais
mestiços, além de que estes últimos apresentaram também um índice de
musculosidade superior. O osso foi o único constituinte tecidual que diferiu
significativamente (P<0,05) em razão de todos os fatores analisados, enquanto os
“outros tecidos” foi o único que não foi afetado por quaisquer destes fatores de
variação. O músculo foi diferente (P<0,05) apenas entre os genótipos e o tipo de
parto, já a gordura foi influenciada (P<0,05) somente pelo sexo e tipo de parto.
Embora o cruzamento de ovinos Santa Inês com Dorper não resulte em melhoria
quantitativa substancial das carcaças, ele aumenta significativamente a proporção
da porção comestível das mesmas.
Palavras-chave: Rendimento de carcaça, composição regional, composição
tecidual, perna, músculo, gordura e osso.
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CHAPTER 2 - EFFECT OF EXTRINSIC AND INTRINSIC FACTORS ON
QUANTITATIVE TRAITS OF LAMB CARCASSES DURING SUCKLING PHASE

ABSTRACT – This study aimed to evaluate intrinsic (genotype, sex and type of birth
and parturition) and extrinsic (suckling system) factors on quantitative traits of lamb
carcasses during suckling phase. So, twenty lambs (10 Santa Inês and 10 F1 Dorper
x Santa Inês) were slaughtered with 77 days of averaged age and 19.3 kg of mean
live weight at the end of suckling phase. Lamb genotype and suckling system did not
(P>0.05) affect carcass yield, but type of parturition and newborn sex had significant
(P<0.05) effect on all kinds of yields. Shrinkage percentages were statistically similar
in relation to all evaluated factors. Non-significant (P>0.05) differences among
commercial cuts were observed in relation to genotype, sex, suckling system and
parturition type. The exception was the shoulder, which was heavier in Santa Inês
than in crossbreeds and also it was heavier in males than in females. Carcass
muscularity was affected (P<0.05) only by genotype and sex. Muscle:bone ratio was
greater in females and in crossbreed animals. Beside this, crossbreed animals
showed higher muscularity index. Bone was the unique tissue statistically (P<0.05)
affected by all analyzed factors. Muscle was different (P<0.05) only between
genotypes and between parturition types, while fat was affected (P<0.05) only by sex
and parturition type. Although it had not improved carcass traits, Santa Inês and
Dorper crossbreeding might significantly increase the proportion of commercial cuts.

Key-Words: Carcass dressing, commercial meat cuts, tissue composition, leg,
muscle, fat and bone.
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1. INTRODUÇÃO

Na cadeia produtiva de carne ovina, o produto comercializável pode definir-se
de várias maneiras, dependendo do ponto de vista de cada segmento da cadeia.
Para o ovinocultor, o produto de seu negócio é o animal no momento de vendê-lo.
Para o varejista, o seu interesse está situado na carcaça, nas peças que a compõem
e no seu valor, embora também leve em conta o interesse de seus clientes, que é
principalmente de satisfação sensorial no momento do consumo.
Como a carcaça é o elemento intermediário da transformação de uma
estrutura viva, que é o animal, em um alimento, que é a carne, ela se constitui, de
acordo com CARBALLO et al. (2000), na principal unidade de transação entre os
setores de produção e comercialização da carne. Dentro do sistema de produção de
carne, a carcaça é, segundo LOOSE (1981), o elemento mais importante do animal,
porque nela está contida a porção comestível. Para CALLOW (1947), a carcaça é a
unidade ou o elemento mais importante em qualquer estudo de produção de carne.
Por conseguinte, a avaliação das características quantitativas da carcaça, por meio
da determinação do rendimento, da composição regional, da composição tecidual e
da musculosidade, é de fundamental importância para o processo produtivo, além de
trazer benefícios a toda a cadeia produtiva da carne ovina.
Com relação ao rendimento de carcaça, segundo CARBALLO et al. (2000), é
fundamental o seu conhecimento para estimar o valor comercial da carcaça. O
rendimento de carcaça é uma característica diretamente relacionada à produção de
carne e pode variar de acordo com fatores intrínsecos (genótipo, sexo, peso e idade
do cordeiro) e/ou extrínsecos (alimentação, tipo de jejum e transporte) ao animal
(SAÑUDO & SIERRA, 1993; SAÑUDO et al., 1994; SIERRA et al., 1994; OSÓRIO et
al., 1996).
Quanto à composição regional, segundo SAÑUDO & SIERRA (1993), ela se
baseia no desmembramento da carcaça (variáveis segundo países e regiões),
operação necessária para preparar peças menores de similar qualidade e categoria,
que permitam um melhor corte e comercialização ao consumidor. Os diferentes
cortes que compõem a carcaça ovina possuem diferentes valores econômicos e a
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proporção das mesmas constitui um importante índice para avaliação da qualidade
comercial da carcaça (HUIDOBRO & CAÑEQUE, 1993). As diferenças na proporção
dos cortes comerciais da carcaça de ovinos variam em função do peso, raça, sexo e
sistema de criação (SAÑUDO, 1980; SANCHEZ, 1987).
Em relação à musculosidade da carcaça, que de acordo com DE BOER et al.
(1974), diz respeito à espessura da massa muscular em relação ao tamanho do
esqueleto, diversos meios têm sido utilizados para avaliar esta característica da
carcaça, com destaque para a relação músculo:osso, a AOL (área de olho de lombo)
e o índice de musculosidade da perna. Para KEMPSTER et al. (1981), a relação
entre a quantidade de músculo e a de osso na carcaça é a função potencialmente
mais importante da conformação da carcaça, uma vez que, segundo DE BOER et al.
(1974), a conformação é a espessura do músculo mais a gordura em relação ao
tamanho do esqueleto. Por outro lado, a área de olho de lombo (AOL) tem sido
utilizada tradicionalmente como uma boa estimativa da musculosidade (carne
magra) da carcaça (CUNNINGHAM et al., 1967; CARPENTER et al., 1969) e está
diretamente correlacionada com a relação músculo-osso nos cortes mais valorizados
da carcaça (JEREMIAH, 1982). A AOL é utilizada como indicador da composição da
carcaça e tem sido relacionada a musculosidade da carcaça, embora sua
importância não fique limitada a isso, pois é importante indicador do rendimento dos
cortes de alto valor comercial (LUCHIARI FILHO, 2000).
Segundo SAÑUDO & SIERRA (1993), a composição tecidual ou histológica
da carcaça, reduzida a nível prático pela complexidade dos tecidos que a compõe,
baseia-se apenas na quantidade de músculo, gordura e osso. Embora a dissecação
completa da carcaça para determinar sua composição tecidual seja o método mais
exato (GARRET et al., 1959), ele é trabalhoso e anti-econômico, pois a carne
oriunda desta separação, fica excessivamente manuseada e é de difícil
comercialização, sendo importante a identificação da porção que melhor represente
a carcaça quanto as proporções de osso, músculo e gordura (CARVALHO et al.,
1998). Pesquisas em diversos países e com diversos tipos de animais
demonstraram, segundo as revisões de OSÓRIO (1992) e VILLAPADIERNA (1992),
que apenas a dissecação do quarto (perna) ou paleta das carcaças de ovinos é um
bom indicador de pesos do músculo, gordura e osso na carcaça, haja vista os altos
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coeficientes de correlação encontrados (de 0,92 a 0,99) entre elas duas.
KHANDEKAR et al. (1965), por exemplo, observaram que o quarto foi o corte da
carcaça de ovinos que melhor representou sua composição tecidual, com
coeficientes de correlação de 0,92 para osso e 0,99 para músculo e gordura. A
magnitude com que os músculos, gorduras e ossos estão presentes nas carcaças
(velocidade de formação) depende de fatores ambientais (sistema de cria, recria e
terminação), da idade, do sexo e, principalmente, do genótipo (SAÑUDO & SIERRA,
1993). Assim, a composição da carcaça, medida pela proporção de músculo, ossos
e gordura, é determinada por fatores genéticos e ambientais, tanto que para WOOD
et al. (1980) a idade, o peso vivo, a raça e a dieta são fatores que influenciam a
composição da carcaça de ovinos.
Em todas essas características de natureza quantitativa da carcaça atua uma
grande quantidade de fatores, intrínsecos (a exemplo do genótipo, sexo, idade, etc)
e extrínsecos (a exemplo da alimentação, clima, manejo, etc) ao animal, que devem
ser, portanto, analisados. Sobre os fatores que influenciam as características
quantitativas, muitos são desconhecidos, poucos são os conhecidos e, ainda, são
escassos aqueles sobre os quais se tem domínio.
Dessa forma, as diferenças existentes entre os animais devem ser buscadas,
procurando indicar aqueles que produzem não só as maiores, mas também as
melhores carcaças. Por outro lado, a avaliação dos fatores do meio que
efetivamente atuam no processo de transformação do animal vivo em carne é,
também, de fundamental importância, uma vez que, identificados e conhecidos os
seus efeitos, será possível a obtenção de carcaças com características quantitativas
e qualitativas que venham não só atender a demanda crescente de um mercado
consumidor cada vez mais exigente, mas também reduzir os custos de produção
dessa carne. Isso trará, com certeza, um mercado abastecido com preços mais
competitivos tornando a carne ovina mais acessível à população.
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de determinados fatores
inerentes ao animal (genótipo, sexo e tipo de parto-nascimento) e ao meio (sistema
de amamentação) sobre as características quantitativas das carcaças de ovinos
durante a fase de cria.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho experimental foi conduzido na Estação Experimental de
Pendência, pertencente a EMEPA (Empresa de Pesquisa Agropecuária da Paraíba
S.A), localizada no município de Soledade-PB, na microrregião do curimataú
ocidental da região semi-árida paraibana. A Estação Experimental está posicionada
nas coordenadas geográficas 7º 8’18” S e 36º 27’ 2”W. Gr, a uma altitude em torno
de 534 m.
Para dar início ao trabalho experimental foram utilizados 66 cordeiros, sendo
22 Santa Inês, 22 Dorper e Mestiços F1 (Santa Inês x Dorper). As ovelhas e suas
crias permaneceram juntas até o 14º dia pós-parto e, posteriormente, foram
distribuídas, eqüitativa e aleatoriamente, segundo o sexo e o tipo de nascimento do
cordeiro (simples ou múltiplo), bem como a ordem de parto e o peso vivo da matriz à
parição. A partir do 15º dia de idade até a desmama, os 33 cordeiros (11 de cada
genótipo) do sistema de “Amamentação Controlada” foram mantidos separados das
mães, tendo acesso a elas para mamarem, apenas duas vezes ao dia, às 7:30 e às
16:30 horas, por um período de 30 minutos. Por outro lado, os 33 cordeiros
restantes do sistema de “Amamentação Contínua” permaneceram o dia todo com a
mãe, do nascimento até a desmama.
A partir do início da terceira semana (15º dia de idade) até o 77º dia de idade,
as 33 crias de cada um dos sistemas de amamentação foram distribuídos em 6
grupos de animais (11 cordeiros/grupo) de acordo com o genótipo e o sexo. A ração
de crescimento foi uma ração completa com uma relação volumoso/concentrado de
40:60, cuja composição alimentar (ingredientes alimentares) e a bromatológica
(química) estão descritas na TABELA 1. A ração foi formulada, com base no AFRC
(1998), de forma tal que não impedisse os animais de atingir o máximo de seu
potencial de crescimento. Duas baias (de alvenaria, de chão batido e cobertas com
telhas de barro, com solário e gaiola de “creep feeding” para alimentação restrita das
crias) medindo 5 x 10 m, correspondentes aos dois sistemas de amamentação,
foram ocupadas pelas crias sob amamentação controlada e pelas crias sob
amamentação contínua das 17:00 às 7:30 horas para terem acesso à ração
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concentrada de crescimento na forma de creep feeding. Todas as ovelhas-mães
receberam, separadamente das crias, feno de maniçoba (Manihot pseudogloziovii) à
vontade durante o período de amamentação (do 15º ao 77º dia pós-parto). Todas as
crias e todas as ovelhas permaneceram, do 15º ao 77º dia de idade e das 8:00 às
16:30 horas, sob pastejo direto em dois piquetes (um para todas as crias e as
ovelhas do sistema de amamentação contínua e outro para as ovelhas do sistema
de amamentação controlada) de caatinga nativa anexados às baias, sendo
semelhantes quanto a composição florística e a taxa de lotação animal.

TABELA 1 – Composição alimentar (ingredientes) e bromatológica (química) da
ração completa de crescimento utilizada no creep feeding.

INGREDIENTES

%

Feno de maniçoba

39,00

Milho triturado

18,72

Farelo de soja

17,55

Farelo de girassol

12,87

Farelo de trigo

9,36

Sal mineral

2,00

Calcário calcítico

0,50

COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA
Matéria seca

90,18

Proteína bruta1

19,75

Extrato etéreo1

4,14

Energia digestível (Mcal/kg MS)

3,20

Fibra em detergente neutro1

37,63

1

Fibra em detergente ácido

23,15

1

Cálcio

0,82

Fósforo1

0,42

1

Valores expressos com base na matéria seca
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Para ajustar o consumo, as pesagens dos animais foram realizadas a cada 14
dias permitindo, assim, o acompanhamento do desenvolvimento ponderal, consumo
médio de matéria seca e conversão alimentar média. A dieta fornecida aos animais e
a sobra foram pesadas e coletadas diariamente, sendo avaliado o consumo em
grupos.
Para a avaliação das características quantitativas das carcaças, foram
utilizados 20 cordeiros ao final do período de cria, sendo 10 Santa Inês e 10
mestiços F1 (Dorper x Santa Inês), com peso vivo (PV) médio ao abate de 19,3 kg e
idade média ao abate de 77 dias.
Após jejum hídrico e alimentar de 16 horas, os cordeiros foram suspensos
pelas patas traseiras, atordoados e sangrados pela veia jugular e artéria carótida,
onde o sangue foi recolhido e pesado em balde previamente tarado. Em seguida
foram realizadas a esfola e a retirado dos órgãos. O trato gastrintestinal (TGI) cheio
foi esvaziado e limpo para a obtenção do peso corporal vazio, que foi estimado
subtraindo-se do peso vivo em jejum, os pesos referentes ao conteúdo
gastrintestinal e ao líquido contido na bexiga e vesícula biliar.
Após a separação entre a carcaça e os componentes não constituintes da
carcaça, todas as carcaças foram pesadas para se obter o peso da carcaça quente
e se determinar o rendimento verdadeiro (razão entre o peso da carcaça quente e o
peso vivo ao abate x 100) e o rendimento biológico (razão entre o peso da carcaça
quente e o peso corporal vazio x 100). Posteriormente, foram acondicionadas em
sacos plásticos e, finalmente, transportadas para uma câmara frigorífica a 4ºC, onde
permaneceram penduradas pelos tendões da perna em ganchos por um período de
24 horas.
Ao final do período de resfriamento, as carcaças foram pesadas para a
obtenção do peso da carcaça fria e, em seguida, foi determinada a perda de peso da
carcaça pelo resfriamento (razão entre a diferença dos pesos da carcaça quente e
fria e o peso da carcaça quente, ou seja, PPR = PCQ - PCF/PCQ x 100) e o
rendimento comercial da carcaça (razão entre o peso da carcaça fria e peso vivo ao
abate x 100).

Posteriormente, as carcaças foram divididas longitudinalmente

ao meio com serra elétrica, dando origem a duas meias-carcaças.
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Na meia-carcaça esquerda, realizou-se um corte transversal entre a 12ª e 13ª
costelas, expondo a secção transversal do músculo Longissimus dorsi. Em seguida,
foi colocada sobre a superfície dessa secção transversal uma película transparente,
na qual traçou-se, com caneta própria, o contorno do referido músculo, para
determinação da área do olho de lombo (AOL) através do software Autocad®.
A meia-carcaça direita resfriada foi seccionada em cinco regiões anatômicas,
denominadas de cortes comerciais, quais sejam: pescoço, paleta, costilhar, lombo e
perna.
O pescoço foi separado da carcaça em sua extremidade inferior entre a última
vértebra cervical e a primeira torácica. A paleta foi obtida por intermédio da secção
da região axilar, através do corte dos tecidos que unem a escápula e o úmero à
região torácica da carcaça. O costilhar resultou de dois cortes, o primeiro entre a
última vértebra cervical e a primeira torácica, e o segundo entre última vértebra
torácica e a primeira lombar. O lombo foi obtido através de dois cortes, um entre a
última vértebra torácica e a primeira lombar, e outro entre a última lombar e a
primeira sacral. A perna foi separa da carcaça em sua extremidade superior entre a
última vértebra lombar e a primeira sacral. A medida em que os cortes eram
retirados da carcaça, eram imediatamente pesados.
A musculosidade da carcaça foi estimada de forma indireta, onde ao invés de
realizar a separação dos ossos, músculos e gorduras na carcaça inteira, foram
utilizados três outros parâmetros que guardam uma alta correlação: índice de
musculosidade da perna, relação músculo/osso da perna e AOL.
A perna, após ter sido pesada, foi acondicionada em saco plástico e congela
da em freezer (-20ºC) para posterior dissecação anatômica, em músculos, ossos,
gorduras e outros tecidos (tendões, vasos, nervos, etc) de acordo com o método
descrito por BROWN & WILLIANS (1979). Em seguida, determinou-se a relação
músculo:osso e procedeu-se a pesagem e medição do osso do fêmur para a
determinação do índice de musculosidade da perna, conforme metodologia descrita
por PURCHAS et al. (1991):
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IMP

=

P 5 M / CF
CF

em que:

IMP = Índice de musculosidade da perna;
P5M = Peso dos cinco músculos, g (Biceps femoris, Semimembranosus,
Semitendinosus, Quadriceps femoris e Adductor);
CF = Comprimento do fêmur, cm.

Para as avaliações das características quantitativas (rendimentos de
carcaças, composição regional e componentes não constituintes da carcaça) e
qualitativas (conformação; quantidade, textura e distribuição de marmoreio; textura e
coloração da carne; e gordura superficial da carcaça) das carcaças estudadas, o
delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado. Os pesos ao
abate foram utilizados como covariável, para melhor ajuste dos dados.Os resultados
obtidos foram submetidos à análise de variância através do programa SAS (1996) e
os valores médios foram comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O
modelo matemático utilizado foi o seguinte:
Yijkl = μ + gi + sj + ak + nl + (gs)ij + β(Xijkl – X) + eijkl
Em que:
Yijkl = valor observado de cada característica, do genótipo i, do sexo j, da
amamentação k, do parto l;
μ = média geral da população;
gi = efeito do genótipo i, (i = 1, 2);
sj = efeito do sexo j, (j = 1, 2);
ak = efeito do sistema de amamentação k, (k = 1, 2);
nl = efeito do tipo de nascimento l, (l = 1, 2);
(gs)ij = efeito da interação de genótipo e sexo;
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β = coeficiente de regressão linear, em relação à covariável Xijkl;
Xijkl = covariável correspondente ao peso vivo de abate;
X = média dos pesos vivos ao abate;
eijkl = erro aleatório associado à observação Yijkl.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na TABELA 2 estão apresentadas as médias dos rendimentos biológico,
verdadeiro e comercial, bem como a perda por resfriamento em função do genótipo,
do sexo, do sistema de amamentação e do tipo de parto. As interações simples
entre os efeitos do genótipo e sexo foram incluídas no modelo de análise estatística,
porém seus efeitos não foram significativos em nenhuma das características
quantitativas analisadas, sendo assim, os resultados são apresentados de forma
independentes.
Embora o rendimento biológico seja o que melhor representa os componentes
da carcaça ao eliminar as variações influenciadas pelo conteúdo gastrintestinal, o
rendimento verdadeiro é o mais utilizado pelos produtores, enquanto o comercial é o
mais praticável pelos frigoríficos e mais importante para a cadeia produtiva da carne
ovina.
O rendimento comercial médio (46,6%) observado neste experimento foi
maior que os obtidos por MACEDO (1998), que variaram entre 39,6 e 41,1% para
cordeiros Corriedale e suas cruzas abatidas com um peso vivo entre 30 e 32 kg,
bem como foi superior aos rendimentos médios de 38,14%, 41,67% e 41,78%
determinados por ARAÚJO et al. (1996), CARVALHO et al. (1997) e OSÓRIO et al.
(1999), respectivamente. Por outro lado, o rendimento comercial neste estudo foi
semelhante àqueles 46,7% alcançados por GARCIA et al. (2001) com cordeiros de
quatro genótipos e com peso vivo ao abate de 35 kg.
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Qualquer fator, como raça, idade, sexo e plano de nutrição, que aumente a
gordura total do corpo aumentaria também o rendimento de carcaça (WOOD et al.,
1983) devido a uma taxa mais alta de crescimento dos tecidos da carcaça,
particularmente

gordura,

quando

comparado

com

o

desenvolvimento

dos

componentes não constituintes da carcaça, e devido à maior capacidade de
armazenamento de gordura na carcaça do que nas partes não constituintes da
carcaça (FARID, 1991).

TABELA 2. Médias dos diferentes rendimentos de carcaças e da perda por
resfriamento de ovinos em função dos genótipos (GENO), sexos
(SEXO), sistemas de amamentação (SIAM) e tipos de nascimento
(TINA).

Fonte
Variação
GENO
Santa Inês
Mestiço F1
SEXO
Macho
Fêmea
SIAM
Controlada
Contínua
TINA
Simples
Múltiplo
CV (%)

Biológico

Rendimento (%)
Verdadeiro

Comercial

Perda por
Resfriamento(%)

57,63 a
57,29 a

47,77 a
47,81 a

46,71 a
46,46 a

2,41 a
2,63 a

55,82 a
59,09 b

46,29 a
49,30 b

45,18 a
47,98 b

2,47 a
2,56 a

56,90 a
58,01 a

47,05 a
48,54 a

45,88 a
47,28 a

2,29 a
2,80 a

59,06 a
55,85 b
4,60

49,28 a
46,30 b
6,21

46,74 a
46,43 b
5,02

2,66 a
2,37 a
39,50

Nas colunas, médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si, pelo teste F a
5% de probabilidade. CV: coeficiente de variação.

Observa-se que o cruzamento não exerceu influência significativa (P>0,05)
sobre nenhum dos tipos de rendimento de carcaça, provavelmente devido ao abate
muito precoce dos animais. Por outro lado, o grau de eficiência obtido com o
cruzamento para a melhoria de uma dada característica depende da magnitude
relativa da sua herdabilidade. Segundo LASLEY (1977), a herdabilidade de alguns
caracteres da carcaça nos ovinos, assim como de suínos e bovinos de corte, parece
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ser elevada e, portanto, os efeitos do cruzamento serão muito pequenos. A
herdabilidade em ovinos foi estimada por BOTKIN et al., (1969) em 0,40, 0,54, 0,23,
0,34 e 0,51 para a proporção de músculo, gordura e osso na carcaça, AOL e
gordura subcutânea, respectivamente. Provavelmente, tal fato tenha contribuído,
também, para a ausência de efeito do genótipo sobre as características quantitativas
aqui estudadas.
Várias pesquisas que compararam o rendimento da carcaça de cordeiros de
genótipos lanados, deslanados e de suas cruzas encontraram também resultados
similares. McCLURE et al. (1991), comparando o rendimento entre raças deslanadas
e lanadas, obtiveram um rendimento médio de carcaça, estatisticamente
semelhante, de 47,6% para a raça lanada Targhee e de 49,2% para a raça
deslanada St. Croix. OCKERMAN et al. (1982), trabalhando com cordeiros machos,
encontraram um rendimento de 49,6 e 48,8% para os genótipos deslanados St.
Croix e Barbados Blackbelly, estatisticamente similares aos 48,9 e 52,8% dos
genótipos lanados Florida Native e cruzas de Suffolk, respectivamente. Segundo
PHILLIPS et al. (1995), cruzas St. Croix x Romanov e St. Croix x Texel
apresentaram rendimento de carcaça de 47,5 e 48,5%, que não diferiram
significativamente dos 49,5% alcançado pelos cordeiros da raça St. Croix. Além
disso, o cruzamento entre raças lanadas, resultou em cordeiros castrados Romanov
x Polypay e Texel x polypay com rendimentos de 46,8%, que foi semelhante aos
demais. Cordeiros lanados Rambouillet alcançaram um rendimento biológico de
54,7%, que não diferiu, estatisticamente, dos 56,8 e 55,7% alcançado pelas cruzas
Rambouillet x Blackfaced e Rambouillet x Barbados Blackbelly, respectivamente
(SHELTON, 1983). Mesmo em cruzamento entre genótipos lanados, também há
casos de similaridade para o rendimento de carcaça, tais como os observados por
SIQUEIRA (1983), LIMA (1990) e PIRES et al. (1999a).
Todavia, HORTON & BURGHER (1992) obtiveram um rendimento biológico
de 60,6% para animais lanados Dorset, que foi semelhante ao rendimento dos
animais deslanados St. Croix (60,6%), embora tenha sido inferior aos dos animais
Barbados Blackbelly (64,5%) e Katahdin (65,1%), também deslanados e que não
diferiram entre si quanto ao rendimento de carcaça. GUNEY (1990), pesquisando a
carcaça de cordeiros com peso ao abate entre 38 e 40 kg não verificou diferenças
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nos rendimentos de carcaça quente entre os genótipos Awassi (46,6%), F1 (Awassi x
Chios) x Rambouillet (46,7%) e Rambouillet (48,2%), que foram significativamente
menores que o rendimento do Rambouillet, F1 (Awassi x Chios) x Ile-de-France
(50.3%). FARID (1991), no Irã, não encontrou diferença no rendimento comercial
entre cordeiros das raças nativas Mehraban (48,7%), Baluchi (48,8%) e Karakul
(46,9 %), embora o rendimento dos seus mestiços com as raças exóticas Corriedale
e Targhee tenha sido menor (46,1%) que o dos nativos (48,2%). Segundo HOPKINS
(1992) as diferenças no rendimento de carcaça entre raças reflete, parcialmente, as
diferenças no padrão de maturidade entre elas.
Da mesma forma que o genótipo, o sistema de amamentação neste estudo
não exerceu efeito significativo (P>0,05) sobre quaisquer dos rendimentos. De
acordo com SIQUEIRA & FERNANDES (1999) o conteúdo gastrintestinal pode
promover, com as variações dos seus pesos, importantes oscilações no rendimento
da carcaça. Segundo MOTTA et al. (2001), o aumento do conteúdo digestivo eleva
apenas o peso vivo, ocasionando com isto, diminuição no rendimento de carcaça
quente. Para AgFACT (1997), o rendimento de carcaça cai de 2 a 7% nos cordeiros
após o desmame, ou seja, cordeiros desmamados apresentam rendimentos mais
baixos que cordeiros em amamentação por causa do aumento no volume do trato
gastrintestinal. Com base em tais informações era de esperar menor rendimento da
carcaça de cordeiros sob amamentação controlada, tendo em vista um consumo,
provavelmente, menor de leite e maior de alimentos sólidos e, por conseguinte,
maior proporção do TGI e, assim, menor rendimento de carcaça. O fato de não ter
havido diferença, estatisticamente significativa, entre o rendimento verdadeiro
(48,54% para a amamentação contínua e 47,05% para a controlada) e a proporção
do TGI (10,03% do peso corporal para a amamentação contínua e 10,40% para a
controlada) para ambos sistemas de amamentação, podem ser explicados
parcialmente pelo fato de que os dois grupos foram criados sob um mesmo sistema
de creep feeding até o momento de abate. A substituição do consumo de leite pela
alimentação sólida ocorrida em ambos pode ter anulado as diferenças nos níveis de
amamentação e, portanto, de ingestão de leite, de proporção do trato gastrintestinal
e de rendimento de carcaça entre os dois grupos.
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Todavia, o sexo das crias e o tipo de parto tiveram efeito significativo (P<0,05)
em todos os tipos de rendimento. Dessa forma, independentemente do genótipo, do
sistema de amamentação e do tipo de parto, as fêmeas demonstraram rendimentos
de carcaças superiores, quando comparadas aos do macho. Segundo SIERRA
(1973), SAÑUDO (1977) e OSÓRIO (1996), as fêmeas apresentam rendimento de
carcaça superior aos machos devido a sua maior precocidade e, conseqüentemente,
a seu superior estado de engorduramento da carcaça. OSÓRIO et al. (1999a)
concluíram que o sexo, assim como a idade/peso de abate são fatores de variação
dos rendimentos de carcaça que devem ser considerados, quando se busca uma
uniformização e comercialização justa de um produto de qualidade. Crias ovinas
fêmeas têm de 0,1 a 0,4 kg de peso vivo e 0,5 a 1,5% de rendimento de carcaça a
mais que machos castrados e estes apresentam rendimento 1% superior aos
machos inteiros (AgFACT, 1997).
Em relação ao tipo de nascimento, o efeito significativo (P<0,05) em todos os
rendimentos, vem corroborar com a afirmativa de THERIEZ & TISSIER (1979) de
que a utilização de raças prolíficas no cruzamento com rebanhos nativos causa
entre outras desvantagens, problemas no tipo de carcaça produzida. Segundo
SIERRA (1973), cordeiros da raça Aragonesa de nascimento triplo apresentaram um
rendimento de carcaça (47,7%) menor do que cordeiros de nascimentos simples
(50,0%) e duplo (50,2%), pois no parto triplo a imaturidade fisiológica geral ao
nascer apresentado pelos cordeiros triplos pode afetar o crescimento e,
conseqüentemente, o seu rendimento. Cordeiros gêmeos de similar peso vivo de
abate aos cordeiros de nascimento simples têm carcaças pesando 0,2 a 0,3 kg a
menos e, conseqüentemente, de menor rendimento (AgFACT, 1997).
No que se refere ao índice de quebra por resfriamento, não houve diferenças
entre os tratamentos, o que pode ser confirmado pelos valores estatisticamente
semelhantes encontrados por CÉZAR (2004, capítulo 3) para o nível de gordura
superficial em todos níveis dos fatores de variação analisados, exceto para o sexo
destes cordeiros. Sugere-se, portanto, que a maior quantidade de gordura superficial
das fêmeas (1,39 mm) em relação aos machos (0,15 mm) determinado por CÉZAR
(2004, capítulo 3) não foi suficiente para diferenciar as perdas por resfriamento entre
os sexos. A base de raciocínio é que o grau de acabamento de todos os animais,
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inclusive das fêmeas, foi muito baixo, provavelmente devido à pouca idade de abate
dos animais, o que limitou um maior estado de acabamento das carcaças. PIRES et
al. (1999) salientam que à medida e que se aumenta a idade dos animais, as
diferenças relativas à espessura de gordura subcutânea, determinada pelos sexos,
se acentuam, justificando com isso a similaridade estatística entre fêmeas, machos
inteiros e machos castrados abatidos com apenas 100 dias de idade.
A obtenção do índice de quebra ao resfriamento de 5,26 e 6,32% por
SIQUEIRA (1983), de 3,05 e 3,13 por CARVALHO (1998) e de 4,86 e 5,10% por
MOTTA et al (2001), para machos e fêmeas, respectivamente, não diferiram entre si
e são concordantes aos resultados deste estudo (2,47 e 2,56).
O valor da carcaça está intimamente ligado não apenas ao seu rendimento,
mas também a sua composição regional e tecidual. Na TABELA 3 constam os
resultados relativos à composição regional (Cortes Comerciais) de carcaças ovinas,
segundo o genótipo, sexo, sistema de amamentação e tipo de nascimento. Não foi
encontrada diferença significativa (P>0,05), em termos percentuais, entre os
genótipos, sexos, sistemas de amamentação e tipo de parto para nenhum dos cortes
comerciais, exceto para a paleta que recebeu influência significativa (P<0,05) dos
genótipos (paleta do Santa Inês mais pesada que a do mestiço) e dos sexos (paleta
do macho mais pesada que a da fêmea).
Segundo HAMMOND (1966), o cordeiro recém-nascido tem maior proporção
de cabeça e extremidades, mas à medida que cresce, seu corpo se alarga e vai
tornando-se mais profundo, por meio de um crescimento principal que tem início na
cabeça e estende-se ao longo do tronco, associado com um crescimento secundário
formado por ondas que começam nas extremidades e ascendem pelo corpo, até que
ambas se encontram na região lombar, de menor desenvolvimento ou de
desenvolvimento mais tardio. Esta teoria é concordante com o conceito de
crescimento centrípeto em caprinos, com ondas de crescimento progressivas das
extremidades para o tórax e particularmente para a região dorso-lombar, segundo as
citações de MORAND-FEHR (1981) e WARMINGTON & KIRTON (1990).
A velocidade de crescimento de cada região e de cada tecido do organismo
avança até alcançar o máximo e começa a decrescer à medida que o animal vai
adquirindo tamanho adulto, de modo que HUIDOBRO & CAÑEQUE (1993) ao
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abaterem cordeiros machos da raça Manchega com 15, 25 e 35 kg de peso vivo,
verificaram que os animais mais jovens e mais leves (15 kg) apresentaram maior
proporção de paleta e perna, enquanto os mais pesados (35 kg) demonstraram
maior proporção de costelas. Essas informações vêm confirmar os dados deste
experimento onde, para cordeiros muito jovens, as diferenças no crescimento entre
as diversas regiões corporais ocorreram mais pronunciadamente naquelas regiões
mais precoces e de maior intensidade de crescimento naquele dado momento da
vida do animal, tal como a paleta.

TABELA 3. Médias percentuais da Composição Regional (cortes comerciais) de
carcaças frias de ovinos em função dos genótipos (GENO), sexos
(SEXO), sistemas de amamentação (SIAM) e tipos de nascimento
(TINA).

Pescoço
GENO
Santa Inês
Mestiço
SEXO
Macho
Fêmea
SIAM
Controlada
Contínua
TINA
Simples
Múltiplo
CV (%)

Cortes comerciais da carcaça fria (%)
Paleta
Costilhar
Lombo

Perna

9,29 a
10,00 a

20,52 a
19,43 b

23,18 a
23,22 a

12,80 a
12,76 a

34,21 a
34,59 a

8,54 a
10,75 a

20,82 a
19,14 b

23,85 a
22,56 a

12,23 a
13,34 a

34,58 a
34,22 a

8,71 a
10,79 a

19,68 a
20,34 a

24,21 a
21,97 a

13,05 a
12,46 a

34,36 a
34,44 a

10,89 a
8,40 a
39,46

19,56 a
20,39 a
4,16

22,39 a
24,01 a
19,36

12,99 a
12,58 a
7,68

34,17 a
34,62 a
3,85

Nas colunas, médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si, pelo teste F a
5% de probabilidade. CV= coeficiente de variação.

O sexo exerceu influência apenas sobre a paleta, sendo a do macho maior do
que a da fêmea, o que está de acordo com CARTER et al. (1973) que verificaram
maior proporção de paleta e perna para os machos e de lombo para as fêmeas,
demonstrando a maior precocidade de crescimento das fêmeas. Quanto ao efeito do
genótipo, os resultados são discordantes dos observados por FARID (1991), no qual
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o pescoço foi o único corte comercial cujo peso relativo diferiu entre genótipos
ovinos nativos, onde o do Mehraban (7,3% da carcaça fria) foi significativamente
menor que aquele da raça Karakul (8,1%) e Baluchi (8,3%), embora tenha havido
similaridade entre estes genótipos nativos e sua cruzas com as raças exóticas
Corriedale e Targhee. OLIVEIRA et al. (2002), por outro lado, não obteve nenhum
efeito de genótipo sobre a proporção dos cortes de carcaças entre cordeiros Santa
Inês e Bergamácia abatidos com 210 dias de vida.
Tão importante quanto a composição regional da carcaça, é sua composição
tecidual, pois a carcaça, através de seus diversos cortes comerciais, apresenta
partes comestíveis e não comestíveis, sendo que dentre as não comestíveis, os
ossos perfazem a maior parte. O excesso de gordura, embora comestível, é de
pequeno valor comercial e em determinados casos indesejável. Muitos métodos
foram desenvolvidos para estimar a composição da carcaça. Embora a separação
física completa da carcaça seja um dos mais precisos, tem a desvantagem de ser
muito laboriosa, levar muito tempo, destruir a carcaça e ser muito cara. Todavia,
alguns métodos como a AOL, indice de musculosidade da perna, relação músculo:
osso da perna e composição tecidual de determinado corte da carcaça, como a
perna e paleta, tem resultado em boas estimativas da composição tecidual das
carcaças ovinas.
Na TABELA 4 constam as médias de três dos principais parâmetros que
melhor expressam o grau de musculosidade da carcaça, quais sejam: Relação
músculo:osso da perna, Índice de musculosidade da perna e Área de olho de lombo
(AOL).
Para a variável relação músculo:osso, os cordeiros mestiços e do sexo
feminino foram significativamente superiores (P<0,05) aos Santa Inês e do sexo
masculino, embora não tenha havido diferença significativa (P>0,05) entre os
sistemas de amamentação e tipo de nascimento. Com relação ao sexo, estes
resultados estão de acordo com os de WOOD et al. (1980), de PURCHAS & WILKIN
(1995) e de DÍAZ et al. (2003), que obtiveram uma relação músculo:osso
significativamente maior nas fêmeas do que nos machos. Em relação ao genótipo, a
conformação da carcaça dos mestiços (escore de 9,57) neste estudo (capítulo 4) foi
estatisticamente superior ao da Santa Inês (escore de 8,25) o que pode justificar a
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maior relação músculo:osso dos mestiços em relação ao Santa Inês, já que,
segundo THORGEIRSSON & THORSTEINSSON (1989), carcaças de cordeiros com
escores de conformação elevados geralmente tem uma maior relação músculo:osso.
OLIVEIRA et al. (1998) obtiveram, também, maior relação músculo:osso para as
raças mais especializadas na produção de carne, como a Texel e Romney, quando
comparadas com as raças Corriedale, Ideal e Merino. Todavia, para FAHMY (1997),
a relação músculo:osso não variou com a idade (10, 14, 18, 22, 26, 30 e 34 meses
de idade) e nem com o genótipo (raça Romanov e mestiços de Booroola) dos
cordeiros.

TABELA 4. Médias da composição tecidual (musculosidade da carcaça) de carcaças
de ovinos em função dos genótipos (GENO), sexos (SEXO), sistemas de
amamentação (SIAM) e tipo de nascimento (TINA).

Fonte
Variação
GENO
Santa Inês
Mestiço
SEXO
Macho
Fêmea
SIAM
Controlada
Contínua
TINA
Simples
Múltiplo
CV (%)

Musculosidade da carcaça
Relação músculo: osso Musculosidade da perna

AOL(cm2)

4,68 a
5,37 b

0,36 a
0,40 b

9,77 a
9,60 a

4,66 a
5,39 b

0,37 a
0,39 a

9,26 a
10,11 a

4,93 a
5,14 a

0,38 a
0,38 a

9,65 a
9,72 a

5,11a
4,94a
10,33

0,39a
0,37a
7,39

10,42a
8,94a
16,55

Nas colunas, médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si, pelo teste F a
5% de probabilidade. CV: coeficiente de variação. AOL: área de olho de lombo.

O genótipo foi o único dos três parâmetros que influenciou (P<0,05) o índice
de musculosidade da perna, onde os cordeiros mestiços apresentaram uma
musculosidade maior que a do Santa Inês, o que vem confirmar a teoria de HAFEZ
(1972), segundo a qual, os ossos de animais de raças modernas, melhoradas para a
produção de carne, são mais curtos e mais grossos que os não melhorados, dando
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origem a extremidades mais curtas e ao aumento na espessura dos músculos que
os rodeia. PURCHAS & WILKIN (1995) também verificaram similaridade no índice de
musculosidade da perna entre os sexos.
A AOL não apresentou diferença significativa (P>0,05) entre nenhuma das
fontes de variação. Quanto ao efeito do genótipo, os resultados são concordantes
com os reportados por BOYD (1983), onde a AOL de ovinos lanados Dorset,
deslanados Barbados Blackbelly e de seus mestiços, respectivamente de 13,8, 13,5
e 13,7 cm2, não diferiram entre si. Resultados semelhantes foram obtidos por
OCKERMAN et al. (1982), cujas AOL de ovinos deslanados Barbados Blackbelly e
St. Croix e de ovinos lanados Florida Native e cruzas de Sulffolk foram similares
entre si e mediram, respectivamente, 7,8, 9,7, 10,0 e 11,5 cm2. Embora McCLURE et
al (1991) não tenha encontrado diferença significativa entre a AOL de ovinos
deslanados St. Croix (10,8 cm2) e deslanados Targhee (13,7 cm2), SOLOMON et al.
(1991) obtiveram uma AOL de 15,5 cm2 para os ovinos Targhee, que foi
significativamente maior que 10,1 cm2 dos ovinos St. Croix. Por outro lado, HORTON
& BURGHER (1992) verificaram que a AOL de 17,2 cm2 dos ovinos lanados Dorset
foi estatisticamente superior àquelas alcançadas por ovinos deslanados, tanto de
origem tropical, como St. Croix (10,1 cm2) e Barbados Blackbelly (12,1 cm2), quanto
de origem temperada, como o Katahdin (14,1 cm2), embora não tenha havido
diferenças significativas entre os deslanados.
A AOL não diferiu entre os sexos, o que está de acordo com resultados
obtidos por ARNOLD & MEYER (1988). Segundo JEREMIAH (2000), em 1660
carcaças de cordeiros, os machos tiveram uma AOL mais longa (medida médiolateral) e mais estreita (medida dorso-ventral), embora sua área (cm2) não tenha
diferido entre os sexos e tenha aumentado com o peso vivo de abate nos animais
jovens e diminuído nos animais velhos. Sugere-se, portanto, que há uma maior
diferença de forma do que de área do músculo Logissimus dorsi entre os sexos.
Todavia, para WILSON et al. (1972), a AOL foi significativamente maior nos machos
do que nas fêmeas, sendo que estes não diferiram entre si.
Para OSÓRIO (1992), apesar da complexidade dos tecidos que compõem
uma carcaça, a composição tecidual, na prática, se reduz a osso, músculo e
gordura. A composição da carcaça, medida pela proporção de músculo, ossos e
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gordura, é determinada por fatores genéticos e ambientais, de modo que para
WOOD et al. (1980) a idade, o peso vivo, a raça e a dieta são fatores que
influenciam tal composição.
Segundo OSÒRIO (1992) e VILLAPADIERNA (1992), diversas pesquisas tem
demonstrado que, pelos altos coeficientes de correlação (0,92 a 0,99) encontrados,
a dissecação e mensuração do músculo, osso e gordura da perna e da paleta,
constitui-se num indicador preciso da proporção destes tecidos na carcaça inteira. A
paleta e a perna representam mais de 50% da carcaça e por isso são os cortes que
melhor predizem o conteúdo total dos tecidos na carcaça (HUIDOBRO, 1992). A perna
apresenta a maior contribuição na carcaça dos ovinos, devido, principalmente, ao
rendimento superior da sua porção comestível (SOUSA, 1993).

Na TABELA 5, são apresentados os valores percentuais médios da
composição tecidual da perna de acordo com o genótipo, sexo, sistema de
amamentação e tipo de nascimento. O osso foi o único constituinte corporal que
diferiu significativamente (P<0,05) em razão de todos os fatores analisados,
enquanto os “outros tecidos” foi o único que não foi afetado por quaisquer destes
fatores de variação. O músculo foi diferente (P<0,05) apenas entre os genótipos e o
tipo de parto, já a gordura, por sua vez, foi influenciado (P<0,05) somente pelo sexo
e tipo de parto.
Os valores médios de 67,00% para músculo, 27,95% para osso, 2,89% para
gordura e 2,16% para outros tecidos da perna encontrados neste experimento estão
de acordo com OSÓRIO et al (1999), que observaram na perna de cruzas de
cordeiros Hampshire down x Corriedale abatidos aos 150 dias de idade uma
proporção média de 69,10% de músculo, 24,10% de gordura e 6,67% para gordura.
Já PIRES et al. (1999) obtiveram em abates realizados aos 100 dias de idade uma
percentagem de músculo, osso e gordura, respectivamente de 60,76%, 20,90% e
18,72%, em cordeiros Texel x Ideal confinados. A diferença nos resultados obtidos
em relação aos deste experimento, principalmente em relação ao teor de gordura,
pode ser atribuído a pouca idade de abate dos animais, além de que o trabalho de
PIRES et al. (1999) provavelmente não considerou outros tecidos, além de
músculos, ossos e gordura.
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Segundo LUCHIARI FILHO (2000), o sexo do animal influência a idade
fisiológica. Machos inteiros (bovinos, ovinos e suínos) são mais pesados, mais
magros e fisiologicamente menos maduros do que machos castrados ou fêmeas,
quando comparados numa mesma idade fisiológica. Fêmeas alcançam a maturidade
mais cedo, mais leves e cronologicamente mais jovens do que os machos. Machos
castrados alcançam a maturidade numa fase intermediária entre inteiros e fêmeas.
O sexo também apresenta efeito importante na composição da carcaça. Diferenças
na distribuição muscular causadas pelo sexo se acentuam à medida que o animal
cresce (LUCHIARI FILHO, 2000).

TABELA 5 - Médias da Composição Tecidual da perna de ovinos em função dos
genótipos (GENO), sexos (SEXO), sistemas de amamentação (SIAM)
e tipo de nascimento (TINA)

Fonte
variação
GENO
Santa Inês
Mestiço
SEXO
Macho
Fêmea
SIAM
Controlada
Contínua
TINA
Simples
Múltiplo
CV (%)

Músculo

Tecidos constituintes da perna (%)
Osso
Gordura

Outros1

65,74 a
68,26 b

29,40 b
26,50 a

2,66 a
3,12 a

2,21 a
2,12 a

66,84 a
67,16 a

29,73 b
26,17 a

1,38 a
4,39 b

2,05 a
2,28 a

67,38 a
66,54 a

27,34 a
28,69 b

2,98 a
2,78 a

2,31 a
1,99 a

66,09 a
67,91 b
2,69

27,14 a
28,76 b
4,78

4,43 b
1,34 a
58,31

2,34 a
1,99 a
36,62

Nas colunas, médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si, pelo teste F a
5% de probabilidade. CV: coeficiente de variação. (1) Outros: tendões, nervos, vasos sangüíneos, etc.

Em geral, a proporção de gordura nos ovinos é menor nos machos inteiros,
intermediária nos castrados e maior nas fêmeas, sendo que a proporção de
músculos é maior nos machos inteiros, intermediária nos castrados e menor nas
fêmeas (DEAMBROSIS, 1972), provavelmente porque, segundo JACOBS et al
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.(1972), a ação do hormônio masculino, testosterona, promove um crescimento
muscular e esquelético mais acentuado, resultando em carcaças mais magras e com
maior musculatura nos machos inteiros em relação aos machos castrados e fêmeas.
Para MAHGOUB & LODGE (1994), a deposição precoce de gordura na carcaça das
fêmeas indica diferenças na taxa de maturidade entre os sexos ovinos devido a
influência de hormônios sexuais, onde, segundo LOPEZ et al. (1991), dentro de uma
raça, o efeito de sexo sobre a composição tecidual pode se acentuar segundo o
peso de abate, sendo as fêmeas mais adiposas que os machos.
Quanto aos resultados obtidos neste experimento, em relação à gordura e
osso eles estão de acordo, embora no que tange ao músculo eles não são
concordantes com DIÁZ et al. (2003), já que os resultados nesse estudo indicaram
uma superioridade na proporção de gordura para as fêmeas (19,70% versus
14,05%) e de ossos para machos (24,56% versus 22,43%), enquanto para o
músculo a proporção foi maior para os machos do que para as fêmeas (54,64%
versus 52,75%). A similaridade na proporção do tecido muscular entre machos
(66,84%) e fêmeas (67,16%) obtidos neste experimento em questão, pode ser
justificada pela pouca idade de abate dos animais e ser respaldada pela teoria de
LUCHIARI FILHO (2000) de que as diferenças musculares entre sexos se acentuam
com a idade.
GUNEY (1990), trabalhando com cordeiros entre 38 e 40 kg de peso vivo ao
abate e de quatro genótipos deferentes, Awassi, Rambouillet, F1 (Awassi x Chios) x
Ile-de-France e F1 (Awassi x Chios) x Rambouillet, não obteve, diferentemente deste
experimento em questão, diferença entre os genótipos quanto a composição tecidual
da carcaça (músculo, osso e gordura), exceto para a gordura inter-muscular, onde
nos animais Awassi sua proporção foi menor (6,64%) do que nos F1 (Awassi x
Chios) x Ile-de-France (10,51%), F1 (Awassi x Chios) x Rambouillet (9,52%) e
Rambouillet (10,19%) que, por sua vez, não diferiram entre si. OLIVEIRA et al.
(1998) ao comparar a composição tecidual da perna entre cinco genótipos ovinos
com 7,5 meses de idade, Texel, Romney, Corriedale, Ideal e Merino, verificaram
que os cordeiros Texel e Ideal se destacaram por apresentarem menor percentual
de osso, porém, os primeiros com maior proporção de músculos, decorrente de uma
menor quantidade de gordura neste corte da carcaça da raça Texel.
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4. CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES

Para o abate de ovinos muito jovens durante a fase de cria e sob as
condições impostas pelo experimento:
1. Não ocorreram diferenças significativas, para os rendimentos de carcaças,
entre os genótipos e os sistemas de amamentação.
Assim, o cruzamento de ovinos Santa Inês com Dorper e nem a mudança do
sistema de amamentação contínua pela controlada não resultariam em melhorias
comerciais no segmento da cadeia produtiva da carne em que está situado o
ovinocultor.
2. Os cordeiros do sexo feminino e provenientes de partos simples
apresentaram carcaças com rendimentos maiores do que os animais machos e de
nascimento múltiplo.
Portanto, são necessários mais estudos para se determinar a viabilidade
prática e/ou econômica de implementar técnicas que resultem em maior proporção
comercializável do animal vivo por meio do aumento de nascimentos de crias
simples e do sexo feminino.
3. Os animais mestiços apresentaram maior quantidade relativa de músculos,
demonstrada por meio de maior relação músculo/osso, maior índice de
musculosidade da perna e percentuais maiores de tecido muscular, menores de
tecido ósseo e iguais de tecido gorduroso e outros tecidos.
Dessa forma, esta proporção maior da porção comestível da carcaça, um das
principais características almejadas no nível da cadeia produtiva em que está
situado o consumidor, indica que o cruzamento de ovinos Santa Inês com Dorper
pode resultar em melhoria substancial na qualidade da carcaça e no nível de oferta
de carne ovina ao mercado consumidor.
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CAPÍTULO 3 – EFEITOS DE FATORES EXTRÍNSECOS E INTRÍNSECOS SOBRE
AS CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA CARCAÇA DE CORDEIROS
DURANTE A FASE DE CRIA

RESUMO – Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de
determinados fatores inerentes ao animal (genótipo, sexo e tipo de partonascimento) e ao meio ambiente (sistema de amamentação) sobre as características
qualitativas das carcaças de ovinos durante a fase de cria. Para tanto, foram
abatidos 20 cordeiros ao final do período de cria, sendo 10 Santa Inês e 10 mestiços
F1 (Dorper x Santa Inês), com peso vivo (PV) médio ao abate de 19,3 kg e idade
média ao abate de 77 dias. O genótipo foi o único, entre os parâmetros
considerados, que não exerceu efeito significativo (P>0,05) em nenhuma das
características qualitativas analisadas. Não houve diferença significativa (P>0,05)
quanto à quantidade, distribuição e textura do marmoreio para nenhum dos quatro
fatores de variação analisados, exceto para o tipo de nascimento, onde os cordeiros
oriundos de partos simples apresentaram uma proporção maior (3,57) de marmoreio
do que os de parto duplo (2,53). A coloração do músculo Longissimus dorsi só
diferiu significativamente (P<0,05) em razão do sistema de amamentação utilizado,
de modo que os cordeiros submetidos à amamentação controlada tiveram uma
coloração inferior (4,41) àquela dos cordeiros amamentados continuamente (4,95).
Em virtude da idade de abate muito precoce, as diferenças qualitativas
provavelmente existentes entre os fatores de variação considerados não tenham tido
tempo de se exteriorizarem em sua plenitude, uma vez que as características
qualitativas dependem muito da deposição de gordura, tecido este considerado
muito tardio.

Palavras-chave: Marmoreio, gordura subcutânea, coloração, músculo Longissimus
dorsi, genótipo, amamentação.
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CHAPTER 3 - EFFECT OF EXTRINSIC AND INTRINSIC FACTORS ON
QUALITATIVE TRAITS OF LAMB CARCASSES DURING SUCKLING PHASE

ABSTRACT - This study aimed to evaluate intrinsic (genotype, sex and type
of birth and parturition) and extrinsic (suckling system) factors on qualitative traits of
lamb carcasses during suckling phase. So, twenty lambs (10 Santa Inês and 10 F1
Dorper x Santa Inês) were slaughtered with 77 days of averaged age and 19.3 kg of
mean live weight at the end of suckling phase. The genotype was the unique
parameter that did not had a significant effect (P>0.05) on all qualitative traits
evaluated in lamb carcasses. There were no significant differences (P>0.05) in
relation to amount, distribution and texture of marbling among all the evaluated
factors. The exception was the birth type, because lambs from simple births showed
proportion of marbling higher (3.57) than those from double birth (2.53). Longissimus
color was significantly (P<0.05) different only between suckling systems. So, lambs
submitted to controlled suckling had muscle color lighter (4.41) than those (4.95)
submitted to a continually suckling. Since fat has a close relationship with carcass
qualitative traits, lack of differences in relation to carcass qualitative traits might be a
consequence of the very early slaughter age of animals, which did not have time for
fat deposition.

Key-words: marbling, subcutaneous fat, coloration, Longissimus dorsi muscle,
genotype, suckling system.
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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, tem havido uma série de mudanças no mercado
consumidor que tem afetado, significativamente, a demanda de carne, um produto
de elevado conteúdo em proteína de excelente qualidade e alto teor em vitaminas do
complexo B e ferro. Atualmente, segundo GARCIA (2000), o consumidor é muito
mais exigente e busca muito mais a qualidade que a quantidade, de modo que o
crescimento da demanda poderia incrementar-se mais pela melhoria da qualidade
da carne.
A qualidade da carcaça é um termo muito complexo e difícil de explicar já que
é interpretado de distintas maneiras e segundo o ponto de vista e interesse de cada
segmento da cadeia produtiva da carne. Por exemplo, DIESTRE (1991) definiu
qualidade da carcaça como sendo a proporção e distribuição dos distintos
componentes da carcaça e a geometria da mesma. Já para ESPEJO et al. (2000),
esta seria um conjunto de características que conferem a carcaça uma máxima
aceitação no mercado e que se traduz em um maior preço frente aos consumidores
ou frente à demanda do mercado.
Para os retalhistas (açougueiro, supermercado, boutique, distribuidora, etc),
segmento da cadeia que fica entre o produtor e o consumidor, segundo OSÓRIO &
OSÓRIO (2003), a qualidade da carne depende dos caracteres quantitativos e
qualitativos da carcaça, sendo a qualidade julgada pelo rendimento cárnico definido
pelo rendimento da carcaça em sua separação em peças ou cortes e pela
quantidade de carne vendável dos cortes, pois estes dois fatores influem nas
propriedades de conservação da carcaça e no grau de desperdício que pode
ocorrer. Para o consumidor, por sua vez, a qualidade é julgada sobre a peça ou
corte da carcaça adquirido no retalhista, sendo que os principais fatores
considerados são a forma de apresentação do corte, a aptidão para a preparação
culinária, o rendimento na preparação da carne, e o valor nutritivo intrínseco ou
alimentício. A escolha está condicionada por fatores sociais, familiares e
econômicos.
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Para este segmento da cadeia produtiva, a característica diretamente
relacionada com a carcaça é o peso do corte e, indiretamente, a composição
tecidual do corte. Assim, os cortes da carcaça estão diretamente relacionados à
qualidade subjetiva ou imaginária (aspectos religiosos, culturais, tradicionais,
publicitários ou de moda), à qualidade de serviço (facilidade de preparação,
disponibilidade

e

distribuição),

à

qualidade

comercial

e

de

apresentação

(modificação dos cortes tradicionais por outros mais atrativos e da própria qualidade
na execução e apresentação de uns e outros) e à qualidade organoléptica
(características percebidas pelos sentidos como cor, sabor, aroma, maciez, etc) que
o consumidor considera no momento da compra; bem como, à aparência,
composição e fatores organolépticos avaliados no momento do consumo (OSÓRIO
e OSÓRIO, 2003).
Além disso, o estudo do crescimento das regiões da carcaça são
informações importantes para a eficiência de produção, uma vez que, conhecendo o
ritmo de crescimento de cada constituinte corporal, será possível determinar com
maior precisão o peso ótimo de abate para cada grupo genético (SILVA et al., 2000).
A conformação da carcaça, como uma avaliação visual e, portanto, subjetiva,
pode ser definida como a espessura de sua massa muscular (musculosidade da
carcaça) e adiposa (acabamento da carcaça) em relação ao tamanho do esqueleto
que os suportam. Segundo KEMPSTER et al. (1982), por definição, a conformação
geralmente reflete a relação músculo : osso e a espessura muscular da carcaça,
mas quando os escores de avaliação subjetiva visual da conformação são baseados
em uma limitada escala de gordura, a conformação identifica mais gordura do que
carne na carcaça. Para MULLER (1980), a conformação pode ser considerada como
fator qualitativo, levando-se em conta que animais de maior hipertrofia muscular
proporcionam cortes com melhor aparência para o consumidor mais exigente, ou
como fator quantitativo. Nesse último caso a afirmação baseia-se no fato de que
carcaças de melhor conformação tendem a apresentar menor proporção de osso e
maior de porção comestível. Universalmente, de acordo com (COLOMER-ROCHER,
1971), admite-se que a conformação da carcaça seja um dos fatores que mais
incidem sobre o valor final de comercialização da carne. Uma conformação
adequada indica um desenvolvimento proporcional das distintas regiões anatômicas
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que integram a carcaça, e as melhores conformações são alcançadas quando as
partes de maior valor comercial estão bem pronunciadas. Assim, a determinação da
conformação é um critério indispensável para tipificar e classificar as carcaças
(COLOMER-ROCHER, 1971). Segundo COLOMER-ROCHER et al. (1988), nos
ovinos e bovinos, a raça e a graxa de cobertura ou subcutânea são os fatores que
mais afetam a conformação da carcaça.
A cor da carne é um dos principais fatores que determinam o valor do produto
no momento de sua comercialização, já que o consumidor a relaciona com as
qualidades sensoriais da mesma (ALBERTÍ, 200). MULLER (1980), ao se referir
sobre os fatores qualitativos na avaliação de carcaças, diz que a cor da carne não
afeta a palatabilidade ou seu valor organoléptico, mas é um fator importante na
comercialização tendo em vista que a carne com coloração anormal é rejeitada pelo
consumidor. Além disso, segundo a mesma fonte, a coloração da carne também
pode ser utilizada para estimar-se a maturidade fisiológica da carcaça, tendo em
vista que animais de mais idade tendem a apresentar carne mais escura. Segundo
SEIDEMAN et al. (1984), a cor da carne é determinada pela concentração total de
mioglobina e ela pode ser afetada por alguns fatores ante mortem como a espécie,
sexo e idade do animal, e por fatores post mortem, como a localização anatômica,
temperatura e pH do músculo.
O peso vivo associado à idade pode ser considerado, assim, como o fator que
mais influencia a composição tecidual básica do ruminante, em termos de
percentagem de osso, músculo e gordura. Esses três tecidos desenvolvem-se ao
mesmo tempo, como parte do crescimento, porém, em ritmos diferentes e conforme
a fase da vida considerada. Os ossos e músculos se desenvolvem em ritmos
crescentes até certa idade, quando então os aumentos verificados passam a
obedecer a um ritmo decrescente. A gordura, ao contrário do que ocorre com os
ossos e músculos, apresenta desenvolvimento contínuo, sendo depositada em
cavidades do corpo, principalmente em torno das vísceras e dos rins, e entre os
músculos, logo no início da vida. À medida que os animais crescem e se aproximam
da maturidade, quantidade crescente de gordura passa a ser depositada sobre a
parte externa do corpo, sob a pele, em cobertura. Quando essa camada atinge certo
nível, a gordura começa a se infiltrar dentro dos músculos, num processo conhecido
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como marmorização. Segundo MULLER (1980), o marmoreio representa a gordura
intramuscular e sendo a fração do tecido adiposo que se deposita em nível da fibra
muscular, de um modo geral, contribui positivamente no sabor e maciez da carne. A
gordura é o tecido mais variável da carcaça, tanto em quantidade quanto em
distribuição. Assim, a gordura exerce grande influência tanto na quantidade quanto
na distribuição dos músculos e cortes. Desde que gordura seja de baixo valor
comercial e envolva aplicação de mão de obra na sua remoção, pode resultar num
apreciável aumento de preço das carcaças. Gordura pouco é indesejável, sob o
ponto de vista qualitativo, enquanto que gordura em demasia reduz a porcentagem
dos cortes cárneos, devido às aparas excessivas (LUCHIARI FILHO, 2000).
O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de determinados fatores
inerentes ao animal (genótipo, sexo e tipo de parto-nascimento) e ao meio ambiente
(sistema de amamentação) sobre as características qualitativas das carcaças de
ovinos durante a fase de cria.

3. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho experimental foi conduzido na Estação Experimental de
Pendência, pertencente a EMEPA (Empresa de Pesquisa Agropecuária da Paraíba
S.A), localizada no município de Soledade-PB, na microrregião do curimataú
ocidental da região semi-árida paraibana. A Estação Experimental está posicionada
nas coordenadas geográficas 7º 8’18” S e 36º 27’ 2”W. Gr, a uma altitude em torno
de 534m.
Para dar início ao trabalho experimental foram alocados 66 cordeiros, sendo
22 de cada genótipo (Santa Inês, Dorper e Mestiço F1 Santa Inês x Dorper). As
ovelhas e suas crias permaneceram juntas até o 14º dia pós-parto e, posteriormente,
foram distribuídas, eqüitativa e aleatoriamente, segundo o sexo e o tipo de
nascimento do cordeiro (simples ou múltiplo), bem como a ordem de parto e o peso
vivo da matriz a parição. A partir do 15º dia de idade até a desmama, os 33 cordeiros

51

(11 de cada genótipo) do sistema de “Amamentação Controlada” foram mantidos
separados das mães, tendo acesso a elas para mamarem, apenas duas vezes ao
dia, às 7:30 horas e as 16:30 hs, por um período de 30 minutos. Os 33 cordeiros
restantes do sistema de “Amamentação Contínua” permaneceram o dia todo com a
mãe, do nascimento até a desmama.
A partir do início da terceira semana (15º dia de idade) até o 77º dia de idade,
as 33 crias de cada sistema de amamentação foram distribuídos em 6 grupos de
animais (11 cordeiros/grupo) de acordo com o genótipo e o sexo. A ração de
crescimento foi uma ração completa com relação volumoso:concentrado de 40:60,
cuja composição alimentar (ingredientes alimentares) e a bromatológica (química)
estão descritas na TABELA 1. A ração foi formulada, com base no AFRC (1998), de
forma tal que não limitasse os animais a expressar ao máximo o seu potencial de
crescimento. Duas baias (de alvenaria, de chão batido e cobertas com telhas de
barro, com solário e gaiola de “creep feeding” para alimentação restrita das crias)
medindo 5 x 10m, correspondentes aos dois sistemas de amamentação, foram
ocupadas pelas crias sob amamentação controlada e pelas crias sob amamentação
contínua das 17:00 as 7:30 horas para terem acesso à ração concentrada de
crescimento na forma de creep feeding. Todas as ovelhas-mães receberam,
separadamente das crias, feno de maniçoba (Manihot pseudogloziovii) “ad libitum”
durante o período de amamentação (do 15º ao 77º dia pós-parto). Por outro lado,
todas as crias e todas as ovelhas permaneceram, do 15º ao 77º dia de idade e das
8:00 as 16:30 horas, sob pastejo direto em dois cercados (um para todas as crias e
as ovelhas do sistema de amamentação contínua e outro para as ovelhas do
sistema de amamentação controlada) de caatinga nativa, homogêneos e anexados
às baias.
Para ajustar o consumo, as pesagens dos animais foram realizadas a cada 14
dias permitindo, assim, o acompanhamento do desenvolvimento ponderal, consumo
médio de matéria seca e conversão alimentar média. A dieta fornecida aos animais e
a sobra foram pesadas e coletadas diariamente, sendo avaliado o consumo em
grupos.
Para a avaliação das características qualitativas das carcaças, foram
utilizados 20 cordeiros ao final do período de cria, sendo 10 Santa Inês e 10
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mestiços F1 (Dorper x Santa Inês), com peso vivo (PV) médio ao abate de 19,3 kg e
idade média ao abate de 77 dias.
Após jejum hídrico e alimentar de 16 horas, os cordeiros foram suspensos
pelas patas e em seguida atordoados, sangrados pela jugular, esfolados e
eviscerados. Depois da separação entre a carcaça e os componentes não
constituintes da carcaça, todas as carcaças foram pesadas e, posteriormente,
acondicionadas em sacos plásticos. Ao final, foram transportadas para uma câmara
frigorífica a 4ºC, onde permaneceram penduradas pelos tendões das pernas em
ganchos por um período de 24 horas.

TABELA 1 – Composição alimentar (ingredientes) e bromatológica (química) da
ração completa de crescimento utilizada no creep feeding.

INGREDIENTES

%

Feno de maniçoba

39,00

Milho triturado

18,72

Farelo de soja

17,55

Farelo de girassol

12,87

Farelo de trigo

9,36

Sal mineral

2,00

Calcário calcítico

0,50

COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA

%

Matéria seca

90,18

Proteína bruta1

19,75

Extrato etéreo1

4,14

Energia digestível (Mcal/kg MS)

3,20

Fibra em detergente neutro1

37,63

1

Fibra em detergente ácido
Cálcio

23,15

1

0,82

Fósforo1
1

0,42

Valores expressos com base na matéria seca
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Após o período de resfriamento, as carcaças foram levadas a uma sala
refrigerada de qualificação, onde foram pesadas e novamente penduradas pelos
tendões das pernas para uma avaliação visual subjetiva e comparativa da
conformação. As carcaças foram examinadas quanto à profundidade e distribuição
de tecido muscular e da cobertura de tecido adiposo em relação ao tamanho do
esqueleto que os sustenta; considerando-se tanto a carcaça como um todo, como
em suas distintas regiões anatômicas. As carcaças foram classificadas de acordo
com as categorias e escores (FIGURA 1) determinados por MULLER (1987),
conforme consta na TABELA 2.

TABELA 2. Categorias e escores para avaliação de conformação da carcaça de
ovinos (Adaptada de MULLER, 1987)
Categor.

MB +

Escore

MB

MB -

B+

B

B-

R+

R

R-

M+

M

M-

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12

MB= Muito Boa; B= Boa; R= Regular e M= má

Após a avaliação da conformação, as carcaças foram divididas
longitudinalmente ao meio, com serra elétrica, dando origem a duas meias-carcaças.
Na meia-carcaça esquerda, realizou-se um corte transversal entre a 12ª e 13ª
costelas, expondo a secção transversal do músculo Longissimus dorsi. Em seguida,
depois de realizar a medição da área de olho de lombo (AOL), passou-se a avaliar
visualmente a marmorização, coloração e textura do referido músculo (FIGURA 2).
Todas essas características qualitativas da carcaça foram analisadas e classificadas
conforme as TABELAS 3, 4 e 5 adotadas por MULLER (1987).

TABELA 3. Quantidade de marmoreio do músculo Longissimus dorsi na carcaça de
ovinos (Adaptada de MULLER, 1987)
Quant.

A+ A

Escore 18

A-

M+ M

17 16 15

M- E+ E

14 13 12

E-

P+ P P- L+ L L- T+ T T-

11 10 9

8

7

A= Abundante; M= Moderada; E= Média; P= Pequena; L= Leve; T= traços
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6

5 4

3

2 1

TABELA 4. Distribuição e textura de marmoreio do músculo Longissimus dorsi na
carcaça de ovinos (Adaptada de MULLER, 1987)
Marmoreio
Distribuição

Textura

Classificação

Escore

Uniforme

3

Média

2

Desuniforme

1

Levemente grosseira

3

Grosseira

2

Muito grosseira

1

TABELA 5. Textura e coloração do músculo Longissimus dorsi na carcaça de ovinos
(Adaptada de MULLER, 1987)
Característica
Textura

Coloração

Classificação

Escore

Muito fina

5

Fina

4

Levemente grosseira

3

Grosseira

2

Muito grosseira

1

Vermelha viva

5

Vermelha

4

Vermelha levemente escura

3

Vermelha escura

2

Escura

1

Para as avaliações das características qualitativas (conformação; quantidade,
textura e distribuição de marmoreio; textura e coloração da carne; e gordura
superficial) de carcaças estudadas, o delineamento experimental foi o inteiramente
casualizado, cujo modelo estatístico adotado está descrito a seguir. Os resultados

55

obtidos foram submetidos a análise de variância através do programa SAS (1996) e
os valores médios foram comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Yijkl = μ + gi + sj + ak + nl + (gs)ij + β(Xijkl – X) + eijkl
Onde:
Yijkl = valor observado de cada característica, do genótipo i, do sexo j, da
amamentação k, do parto l;
μ = média geral da população;
gi = efeito do genótipo i, (i = 1, 2);
sj = efeito do sexo j, (j = 1, 2);
ak = efeito do sistema de amamentação k, (k = 1, 2);
nl = efeito do tipo de nascimento l, (l = 1, 2);
(gs)ij = efeito da interação de genótipo e sexo;
β = coeficiente de regressão linear, em relação à covariável Xijkl;
Xijkl = covariável correspondente ao peso vivo de abate;
X = média dos pesos vivos ao abate;
eijkl = erro aleatório associado à observaçãoYijkl.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na TABELA 6 são apresentados os valores médios das principais
características qualitativas da carcaça de ovinos em função do genótipo (GENO),
sexo (SEXO), sistema de amamentação (SIAM) e tipo de nascimento (TINA). As
interações simples entre os efeitos do genótipo e sexo foram incluídas no modelo de
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análise estatística, porém seus efeitos não foram significativos em nenhuma das
características qualitativas analisadas, sendo assim, os resultados são apresentados
de forma independente.

TABELA 6. Médias das características qualitativas da carcaça de ovinos em função
dos genótipos (GENO), sexos (SEXO), sistemas de amamentação
(SIAM) e tipo de nascimento (TINA).

Conform.
Gordura
Marmoreio
Carne
Carcaça Quantid. Distrib. Textura Coloração Textura Superf.
GENO
S. Inês
Mestiço
SEXO
Macho
Fêmea
SIAM
Controlada
Contínua
TINA
Simples
Múltiplo
CV (%)

8,25a
9,57a

3,22a
2,88a

1,80a
1,06a

2,53a
2,62a

4,68a
4,68a

4,82a
4,88a

0,67a
0,87a

8,24a
9,59b

2,74a
3,36a

1,12a
1,74a

2,59a
2,56a

4,52a
4,83a

4,96a
4,74a

0,15a
1,39b

8,80a
9,02a

2,55a
3,55a

1,13a
1,73a

2,83a
2,32a

4,41a
4,95b

4,86a
4,84a

0,57a
0,97a

8,76a
9,07b
16,55

3,57a
2,53b
74,48

1,11a
1,75a
55,63

2,54a
2,61a
31,06

4,59a
4,77a
10,41

4,81a
4,89a
6,85

0,99a
0,55b
69,63

Nas colunas, médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si, pelo
teste F a 5% de probabilidade. CV= coeficiente de variação.

COLOMER-ROCHER et al. (1988) ao se referirem à conformação como um
termo utilizado para descrever a forma da carcaça e traduzir a impressão visual que
causa no observador, relatam que nos ovinos e bovinos a raça e a graxa de
cobertura ou subcutânea são os fatores que mais afetam a forma da carcaça.
Tem-se demonstrado claramente que com o incremento no peso vivo, o
desenvolvimento relativo das diferentes partes do organismo e de seus tecidos
principais não é o mesmo. O valor de uma carcaça em qualquer estádio depende
principalmente do crescimento diferencial (pautas de desenvolvimento próprias da
espécie) e do desenvolvimento que tem ocorrido dentro do organismo. As diferenças
de velocidade, a ordem e a extensão do desenvolvimento de cada parte anatômica e
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de cada tecido são os responsáveis pela variação na conformação e na composição
química e anatômica dos animais de diferentes pesos e raças (HUIDOBRO et al.,
2000).
O genótipo neste estudo foi o único, entre os parâmetros analisados, que não
exerceu efeito significativo (P>0,05) em nenhuma das características qualitativas de
carcaça. Segundo SAÑUDO et al. (1998), a raça, como fonte de variação da
quantidade de gordura e qualidade da carne, é um fator complexo, porque seus
efeitos variam em função do critério de comparação usado (igual peso vivo ou igual
peso da carcaça, igual idade, igual grau de maturidade ou igual percentagem de
peso vivo adulto). Segundo KEMPSTER et al. (1982), cada raça possui um peso
adulto diferente, para o qual o genótipo determina diferenças na velocidade de
desenvolvimento dos distintos grupos de tecidos (raças precoces e raças tardias).
Com a reduzida idade ao abate dos cordeiros neste estudo, as possíveis diferenças
de carcaças entre os genótipos não foram evidenciadas. Caso houvesse diferenças
entre os genótipos, essas somente se manifestariam se o abate tivesse ocorrido a
uma idade mais avançada.
A explicação para tal fato ter ocorrido pode ter sido dada por LUCHIARI
FILHO (2000), pois segundo ele, a composição da carcaça, medida pela proporção
de músculos, ossos e gordura, é alterada à medida que o animal cresce. Os padrões
de crescimento dos tecidos são influenciados por fatores genéticos e ambientais.
Diferenças genéticas afetam a composição da carcaça. Algumas raças começam a
depositar gordura com pesos vivos mais baixos, enquanto outras começam quando
mais pesadas. Embora a taxa de deposição de gordura possa ser diferente entre
raças, as maiores diferenças parecem estar relacionadas com a época em que a
mesma se inicia. Geralmente, os animais precoces apresentam tamanho adulto
menor e atingem a fase de acabamento com pesos mais baixos. O inverso é
verdadeiro para os animais de grande porte. As raças diferem tanto no peso, no qual
o processo de acabamento se inicia, como na taxa pela qual a gordura é depositada
na fase de acabamento (LUCHIARI FILHO, 2000). Assim, embora os genótipos em
estudo tivessem a mesma idade cronológica ao abate (77 dias), eles não estariam
com uma mesma maturidade produtiva e por isto as diferenças nas carcaças não
foram evidenciadas numa idade tão precoce. Em virtude da musculosidade e
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acabamento da carcaça, ou seja, a conformação da carcaça, mostrar uma tendência
de melhoria à medida que o animal vai atingindo sua maturidade, a comparação
entre genótipos deverá levar em consideração mais a maturidade produtiva do que a
idade cronológica.
Por outro lado, o grau de eficiência obtido com o cruzamento para a melhoria
de uma dada característica depende da importância relativa da sua herdabilidade.
Segundo LASLEY (1977), a herdabilidade de alguns caracteres da carcaça nos
ovinos, assim como de suínos e bovinos de corte, parece ser elevada e, portanto, os
efeitos do cruzamento serão muito pequenos. A herdabilidade em ovinos foi
estimada por BOTKIN et al. (1969) em 0,40, 0,54, 0,23, 0,34 e 0,51 para a proporção
de

músculo,

gordura

e

osso

na

carcaça,

AOL

e

gordura

subcutânea,

respectivamente. Provavelmente, tal fato tenha corroborado, também, para a
ausência de efeito do genótipo sobre as características qualitativas aqui estudadas.
Com relação ao efeito de sexo, a gordura subcutânea verificada e a relação
músculo/osso encontrada por CEZAR (2004, capítulo 2), significativamente maiores
(1,39mm versus 0,15mm e escore 5,39 versus 4,66, respectivamente) nas fêmeas
do que nos machos, são suficientes para justificar a melhor conformação da carcaça
do primeiro sexo em relação ao segundo. Segundo DE BOER et al. (1974), entendese por conformação a espessura dos planos musculares e adiposos em relação ao
tamanho do esqueleto. A relação músculo/osso é a função potencialmente mais
importante para a conformação da carcaça de ovinos (KEMPSTER et al., 1981).
Quanto ao marmoreio, não houve diferença (P>0,05) em qualquer dos três
parâmetros de avaliação (quantidade, distribuição e textura do marmoreio) da
gordura intramuscular para nenhum dos quatro fatores de variação analisados
(genótipo, sexo, tipo de nascimento e sistema de amamentação), exceto para o caso
do efeito significativo do tipo de nascimento sobre a quantidade de marmoreio, onde
os cordeiros oriundos de partos simples apresentaram uma proporção maior (3,57)
de marmoreio do que os de parto duplo (2,53).
A esperada superioridade da marmorização do genótipo mestiço em relação
ao Santa Inês, não foi confirmada neste estudo, não havendo diferença (P>0,05)
entre

eles.

Os

valores

observados

nos

mestiços

e

Santa

Inês

foram,

respectivamente, de 2,88 e 3,22 para a quantidade, 1,06 e 1,80 para distribuição e
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2,62 e 2,53 para a textura do marmoreio. Igual tendência de superioridade era
esperada do sexo feminino em relação ao masculino e do sistema de amamentação
controlada em relação ao de contínua, mas os resultados demonstraram
similaridades equivalentes àquelas encontradas para o genótipo. Em relação ao
sexo, estes achados não são concordantes com a afirmativa de OWEN (1976) e
nem com os resultados obtidos por MOTTA et al. (2001), que demonstram uma
marmorização mais acentuada nas fêmeas do que nos machos devido a uma
maturidade mais precoce das crias ovinas do sexo feminino.
Para o tipo de parto, a quantidade do marmoreio foi maior para os cordeiros
de nascimentos simples (escore de 3,57) do que para cordeiros de nascimentos
múltiplos (escore de 2,53), embora tenha mantido a similaridade estatística (P>0,05)
para a distribuição (1,11 versus 1,75) e textura (2,54 versus 2,61) do mamoreio
(TABELA 6).
Segundo BOGGS et al. (1998), de toda a gordura depositada na carcaça de
suínos, bovinos e ovinos, cerca de 70, 30 e 44% é de gordura subcutânea, 15, 42 e
34% é de gordura intermuscular, 10, 15 e 9 % é de gordura intramuscular
(marmoreio) e 5, 13 e 13% é de gordura intra-abdominal (renal e pélvica),
respectivamente. Para LUCHIARI FILHO (2000), os principais tecidos componentes
da carcaça, músculo, ossos e gordura, apresentam padrões diferenciados de
crescimento. O desenvolvimento ósseo é precoce, embora seja lento. O tecido
muscular apresenta um crescimento moderado, e a gordura apresenta um
crescimento rápido, todavia é o mais tardio, ou seja, é o último a se depositar. Por
outro lado, também há uma ordem preferencial de deposição de gordura na carcaça,
sendo a gordura renal e pélvica a mais precoce de todas, e a da marmorização a
mais tardia delas, com a gordura subcutânea e intermuscular ficando intermediárias
(LUCHIARI FILHO, 2000). De acordo com KIRTON et al. (1972), a ordem de
deposição de gordura nos ovinos Southdown, Romney e suas cruzas é: gordura
interna, intermuscular, sub-cutânea e intramuscular.
É característica intrínseca da própria espécie ovina depositar, relativamente,
uma pequena quantidade de gordura intramuscular. De modo geral, em ruminantes
a gordura é o tecido mais tardio, bem como a gordura intramuscular (marmoreio) é a
última a ser depositada na carcaça. Essas considerações levam a supor que em
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sendo o abate a uma idade tão precoce, o processo de deposição de gordura se
encontrava ainda em fase de aceleração, não permitindo que as diferenças, caso
existentes, na marmorização das carcaças dos cordeiros fisiologicamente maduros
fossem bem evidenciadas em animais ainda imaturos, independentemente de outros
fatores como genótipo, sexo e sistema de amamentação. Segundo MOTTA et al.
(2001), o abate muito precoce de cordeiros faz com que não haja tempo necessário
para que ocorra a deposição de tecido adiposo nas carcaças. Tudo isto vem
confirmar a tese de NEUMANN (1977), segundo a qual a marmorização está
altamente relacionada com a idade do animal, e os resultados obtidos por seu
escore é o principal determinante da classificação das carcaças.
Contrariamente, como a deposição de gordura subcutânea é uma
característica própria da espécie ovina, bem como é depositada mais precocemente
que a intramuscular e em maior intensidade nas fêmeas do que nos machos,
provavelmente estas sejam as razões pelas quais este parâmetro tenha sido
influenciado estatisticamente apenas pelo sexo dos cordeiros, onde as fêmeas (1,39
mm) foram maiores que os machos (0,15 mm), e o tipo de nascimento, com os
animais de parto simples (0,99 mm) superiores aos de parto duplo (0,55 mm).
Resultados semelhantes com cordeiros em amamentação, quanto ao efeito
de sexo, foram obtidos por DÌAZ et al (2003), onde a espessura da gordura
subcutânea da carcaça de crias fêmeas da raça Manchega foi significativamente
mais elevada do que nas carcaças dos machos (2,57 mm versus 1,66 mm).
Segundo MAHGOUB & LODGE (1994), uma deposição mais cedo de gordura indica
uma diferença na taxa de maturidade entre os sexos dos ovinos devido a influência
de hormônios sexuais, onde as gorduras subcutânea e intramuscular da carcaça
foram significativamente maiores nas fêmeas (2.202 g de gordura subcutânea e
1.722 g de gordura intramuscular) do que nos machos castrados (2.160 g e 1.652 g)
e nestes maiores do que nos machos inteiros (1.575 g e 1.323 g) de mesmo peso
vivo (28 kg). Há anos que pesquisas vêm comprovando a superioridade da carcaça
de cordeiras em relação às de cordeiros, tais como os estudos de WALKER (1950);
KEMP et al. (1962) e WISE (1978), em termos de quantidade de gordura na carcaça
e tal como o de CARPENTER et al. (1969), para a espessura da gordura
subcutânea.

61

A não superioridade de acabamento esperada nas carcaças dos animais
mestiços em relação às de Santa Inês estão coerentes com os resultados obtidos
por GUNEY (1990), que trabalhando com cordeiros entre 38 e 40 kg de peso vivo ao
abate e de quatro genótipos deferentes, Awassi, Rambouillet, F1 (Awassi x Chios) x
Ile-de-France e F1 (Awassi x Chios) x Rambouillet, não obteve diferença entre os
genótipos quanto à gordura subcutânea. Todavia, esses achados vão de encontro
com as teorias de que há uma menor deposição de gordura subcutânea e maior de
gordura interna nos ovinos tropicais (GAILI, 1979) ou rústicos (KEMPSTER, 1980)
ou tardios (BUTTERFIELD, 1988), quando comparados a ovinos de clima
temperado, menos rústicos ou de maturidade mais precoce. Essas diferenças
podem ser justificadas pelas diferentes idades e/ou pesos de abate considerados,
pois segundo SENTS et al. (1982), à medida que aumenta a idade e o peso de
abate dos animais, a espessura de gordura aumenta.
A superioridade dos cordeiros originados de nascimentos simples sobre os de
nascimentos duplos, tanto em relação à quantidade de marmoreio, quanto à gordura
superficial, estão de acordo com SAÑUDO et al. (1998), segundo o qual, os
cordeiros simples tem maior proporção de gordura do que os gêmeos. No que tange
à ausência de efeito do sistema de amamentação sobre estes parâmetros, o
resultado vai de encontro ao que se esperava, ou seja, uma superioridade dos
cordeiros submetidos a amamentação contínua, de maior disponibilidade de leite,
sobre os com amamentação controlada, de menor disponibilidade de leite às crias.
De acordo com GEENTY et al. (1985), VIPOND et al. (1993) e OKEUDO et al.
(1994), a alimentação láctea, devido a seu alto conteúdo energético, aumenta a
quantidade de gordura depositada pelos cordeiros. Parte do ocorrido pode ser
explicada pelo fato de que, tanto o grupo de animais com amamentação contínua,
como o de amamentação controlada, foram criados sob o sistema de creep feeding
até o momento de abate, onde a substituição do consumo de leite pela alimentação
sólida ocorrida em ambos poderia ter anulado as diferenças nos níveis de
amamentação e, portanto, de ingestão de leite entre os dois grupos quando do
momento de abate.
A

coloração

da

carne

do

músculo

Longissimus

dorsi

só

diferiu

significativamente (P<0,05) em razão do sistema de amamentação praticado, de
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modo que os cordeiros submetidos a amamentação controlada tiveram uma
coloração menos intensa (4,41) do que àquela dos cordeiros amamentados
continuamente (4,95). Estes resultados não eram esperados, pois os animais em
amamentação contínua provavelmente consumiriam mais leite do que os em
amamentação controlada e, por conseguinte, deveriam produzir uma carne mais
pálida. Segundo SAÑUDO et al. (1998a), o abate de cordeiros alimentados com leite
dá origem a carnes pálidas com menor pigmentação, desde que os animais sejam
ainda muito jovens. De acordo com OKEUDO et al. (1994), aos cinco meses de
idade a alimentação láctea não resulta mais em carnes pálidas, pois os cordeiros já
estão totalmente tolerantes a dietas com baixo teor de ferro. Os resultados
encontrados podem também ser justificados pelo efeito do creep feeding, já
comentados anteriormente em relação ao marmoreio e o acabamento da carcaça.
A ausência de efeito do sexo sobre as características de carcaças ligadas
diretamente a parâmetros de qualidade da carne, como o marmoreio, cor e textura
do músculo Logissimus dorsi estão em consonância com a afirmativa de SAÑUDO et
al. (1998) de que as diferenças entre sexos na qualidade da carne ovina não são,
em geral, muito importantes. Todavia, segundo SAINZ (1996), o macho ovino pode
apresentar certos defeitos na qualidade da carne, dependendo do sistema de
manejo, da idade ao abate e da preferência do consumidor. Por exemplo, o macho
por estar mais disposto a lutar durante o transporte e ficar mais susceptível ao
estresse, apresenta uma tendência de chegar ao matadouro com níveis baixos de
glicogênio, resultando em uma carne mais escura. Quanto ao genótipo, SILVA
SOBRINHO (1999), não encontrou, para a cor da carne de cordeiros, diferenças
significativas (P>0,05) entre os grupos genéticos Romney, East Friesian (Finn-Texel)
e Finn-Dorset.
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CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES

Em virtude dos animais terem sido abatidos a uma idade muito precoce, as
diferenças nas características qualitativas porventura existentes, provavelmente, não
tiveram tempo de se exteriorizarem em sua plenitude; principalmente àquelas
dependentes da deposição de um tecido tardio como a gordura, tais como a gordura
superficial, marmoreio e conformação.
A principal implicação decorrente disso é que não se justifica realizar a
comercialização em separado e nem estabelecer preços diferenciados entre as
carcaças de cordeiros Santa Inês e mestiços F1 (Santa Inês x Dorper) quando
abatidos durante a fase de cria. Além disso, mais pesquisas precisam ser realizadas
para verificar se o cruzamento entre as duas raças resultaria em melhoria da
qualidade de carcaças em mestiços com idades de abate mais avançadas.
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CAPÍTULO 4 - AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS DE OVINOS
DORPER, SANTA INÊS E SEUS MESTIÇOS NO TRÓPICO SEMI-ÁRIDO
NORDESTINO

RESUMO - O trabalho teve como objetivo avaliar os parâmetros fisiológicos
(freqüência respiratória, freqüência cardíaca, movimentos ruminais e temperatura
retal) de ovinos das raças Dorper, Santa Inês e seus mestiços F1 submetidos às
condições climáticas do trópico semi-árido nordestino. Foram utilizados 48 ovinos,
sendo 16 animais de cada um dos três grupos genéticos (Dorper, Santa Inês e
mestiço F1 Dorper x Santa Inês), dos quais 8 machos e 8 fêmeas. Utilizou-se o
delineamento experimental inteiramente casualizado num esquema fatorial de 3 x 2
x 2 (3 genótipos, 2 sexos e 2 turnos de coletas). Das três fontes de variações
consideradas, sexo, genótipo e turno de coleta, a última exerceu efeito significativo
(P<0,05) em todos os parâmetros fisiológicos analisados, sem interagir com sexo e
genótipo, enquanto o genótipo interagiu com o sexo (P<0,05) em relação à s
freqüências cardíaca e respiratória. Concluiu-se que o turno foi o fator que mais
influenciou nas respostas dos ovinos ao ambiente térmico, independentemente de
genótipo e sexo. O turno da tarde conduziu os animais à situação de perigo, em
termos de desconforto térmico, e à condição de elevado estresse calórico. Para a
freqüência cardíaca, os machos F1 e as fêmeas Dorper, e para freqüência
respiratória, os machos e fêmeas Dorper e os machos F1, foram os mais
estressados, o que demonstra menor adaptabilidade do genótipo exótico e de seus
mestiços.

Palavras-chave: Adaptabilidade, estresse térmico, raça, freqüência respiratória,
temperatura retal.

70

CHAPTER 4 - PHYSIOLOGIC PARAMETERS OF THE DORPER AND SANTA
INÊS SHEEP AND THEIR CROSS SUBMITTED TO THE CLIMATIC CONDITIONS
OF THE TROPIC SEMI-ARID NORTHEASTERNER

ABSTRACT- The goal of this work was to evaluate physiological parameters
(respiratory and cardiac frequencies, rumen movement and rectal temperature) in
Dorper, Santa Inês and Dorper x Santa Inês crossbreed (F1) sheep submitted to
typical weather conditions (tropic semi-arid) of Brazilian northwest. Were used 48
sheep, 16 animals from each of the three genetic groups (Dorper, Santa Inês and
crossbreed), among them 8 were male and 8 were female. The experimental design
was completely randomized in a 3 x 2 x 2 factorial scheme (3 genetic groups, 2
genders and 2 collecting shift). From the three variations sources considered,
gender, genotype and shift, the last had a significant (P<0.05) effect on all
physiological parameters evaluated without interaction with gender (P<0.05) in
relation to respiratory and cardiac frequencies. It was concluded that the shift was the
factor that had the higher influence on the sheep’s answer to temperature
environment, independently of genotype and gender. Evening shift conducted
animals to a dangerous situation, in terms of thermal uncomfortable and heat stress.
Considering the cardiac frequency of F1 males and Doper female and the respiratory
frequency of Dorper males and females and of F1 males, they were more stressed. It
demonstrated the reduced capacity of the exotic genotype and their crossbreed for
adaptation.

INDEX TERMS: Adaptability, heat stress, breed, breathing frequency, temperature
rectal.
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INTRODUÇÃO

A Região Nordeste do Brasil é a parte mais oriental do continente sulamericano, situada entre as latitudes 3º e 18º S e as longitudes de 35º e 46º W. A
zona semi-árida nordestina, que corresponde a 74,30 % da superfície do Nordeste,
apresenta um clima tropical seco, com uma estação úmida ou chuvosa anual de 4 a
6 meses, seguida por uma estação seca de 6 a 8 meses. A precipitação média anual
gira em torno de 700 mm e a temperatura é alta durante o ano inteiro, com médias
térmicas entre 23-27 ºC (MENDES, 1987).
O rebanho ovino do Nordeste é representado por um efetivo de
aproximadamente 6,7 milhões de cabeças, correspondendo a 48,1 % do rebanho
nacional (IBGE, 1996), composto em sua maioria por animais deslanados e
semilanados, dos quais os crioulos são os seus principais representantes, seguidos
pelos animais das raças Santa Inês, Morada Nova e Somalis.

Embora

numericamente expressivo, esse rebanho apresenta níveis acentuadamente
reduzidos de desempenho (GUIMARÃES FILHO et al., 2000).
Segundo SOUSA & LEITE (2000), apesar das raças ovinas deslanadas
apresentarem excelentes qualidades de adaptação e de reprodução, apresentam
baixos índices de produtividade, especificamente os relacionados à qualidade de
carcaça. A alternativa poderia ser a utilização de ovinos semi-deslanados, como por
exemplo, a raça Dorper, em cruzamentos planejados com ovelhas do tipo SRD ou
mesmo com raças como a Santa Inês. Segundo fontes da revisão de CLOETE et al.
(2000), a raça composta Dorper formada na África do Sul resultante do cruzamento
da raça Dorset Horn, de grande capacidade para produção de carne, com a raça
Black-Head Persian, de grande rusticidade, produz satisfatoriamente sob as
condições áridas da África do Sul e devido a sua rusticidade e adaptabilidade, tem
sido muito exportada para outros países. Neste sentido, de acordo com PIMENTA
FILHO et al. (2000), as raças ovinas naturalizadas do Nordeste brasileiro têm
elevado valor adaptativo, enquanto a única raça especializada de corte que deveria
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ser criada nos trópicos e que poderia ser cruzada com àquelas raças naturalizadas,
seria a raça Dorper.
Por outro lado, para HOPKINS et al. (1978), o estresse calórico tem sido
reconhecido como um importante fator limitante à produção ovina nos trópicos. Entre
a alternativa de adequar as condições ambientais aos animais e a de selecionar
animais capazes de produzir satisfatoriamente em ambientes adversos, esta última
parece ser a solução mais prática para o momento. Há, portanto, segundo MONTY
et al. (1991), a necessidade de se conhecer a tolerância e a capacidade de
adaptação das diversas raças como forma de embasamento técnico à exploração
ovina, bem como das propostas de introdução de raças em uma nova região ou
mesmo o norteamento de programa de cruzamento visando à obtenção de tipos ou
raças mais adequadas a uma condição específica de ambiente.
Segundo BACCARI Jr. (1990), as avaliações de adaptabilidade dos animais
aos ambientes quentes podem ser realizadas através de testes de adaptabilidade
fisiológica e de adaptabilidade de rendimento ou produção. Para BIANCA & KUNZ
(1978), a temperatura retal e a freqüência respiratória são consideradas as melhores
variáveis fisiológicas para estimar a tolerância de animais ao calor. Recentemente,
SANTOS et al. (2003) estudando as respostas fisiológicas de ovinos Santa Inês,
Morada Nova e de seus mestiços com a raça Dorper, concluíram que os animais da
raça Morada Nova foram os mais adaptados, enquanto os mestiços Santa Inês x
Dorper, apresentaram-se como os menos adaptados.
Objetivou-se com este trabalho avaliar a adaptabilidade fisiológica de ovinos
das raças Dorper, Santa Inês e seus mestiços (produtos F1) às condições climáticas
do cariri ocidental da região semi-árida paraibana, através da temperatura retal,
freqüência respiratória, batimentos cardíacos e movimentos ruminais.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Pendência,
pertencente a Empresa de Pesquisa Agropecuária da Paraíba (EMEPA), localizada
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no município de Soledade, na região semi-árida do cariri ocidental paraibano,
situada à 7° 8’ 18’’ S e 36° 27’ 2’’ W. Gr. e a uma altitude em torno de 534m.
Os animais experimentais foram 48 cordeiros, sendo 24 machos e 24 fêmeas,
com peso vivo médio de 18,3kg, distribuídos em 3 grupos genéticos com 16 animais
em cada grupo: G1= animais da raça Santa Inês, G2= animais da raça Dorper e G3=
animais mestiços F1 (Dorper x Santa Inês). Estes animais foram mantidos, durante o
período experimental, sob luminosidade natural, alimentados a pasto, com
suplementação concentrada e mineral, mais água à vontade.
As freqüências respiratória e cardíaca e os movimentos ruminais foram
aferidos usando-se um estetoscópio veterinário e com o auxílio de cronômetro, de
acordo com a método descrito por BACCARI Jr. (1990). Todos os parâmetros
fisiológicos foram medidos duas vezes ao dia, às 9:00 e ÀS15:00 horas, em 2 dias
por semana e durante 3 semanas da época mais quente e seca do ano (meses de
outubro e novembro).
Paralelamente às medições das variáveis fisiológicas, foram registradas a
temperatura e a umidade relativa do ar por intermédio de termo-higrômetro digital, a
temperatura do globo negro pelo termômetro globo negro de Vernon e a temperatura
úmida e seca pelo termômetro de bulbo seco e bulbo úmido. Diariamente, durante
todo o período experimental foram determinadas as temperaturas máxima e mínima.
O índice de temperatura do globo negro e umidade (ITGU) foi determinado,
conforme metodologia de BUFFINGTON et al. (1981).
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 4
repetições num esquema fatorial de 3 x 2 x 2 (três genótipos, dois sexos e dois
turnos de coletas). Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância,
com o auxilio do programa SAS (1996) e os valores médios foram comparados pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

As médias das variáveis ambientais e o Índice de Temperatura do Globo
Negro e Umidade (ITGU) durante os dois turnos experimentais encontram-se na
Tabela 1.

TABELA 1. Valores médios da temperatura do bulbo seco (TBS), bulbo úmido (TBU)
e termômetro de globo negro (TGN), valores absolutos da temperatura
máxima (TMX) e mínima (TMN), temperatura do ponto de orvalho (TPO)
e a umidade relativa (UR) e o índice de temperatura do globo negro
(ITGU) nos turnos da manhã e da tarde e média diária.

Turnos

Temperatura do ar (°C)

UR

ITGU

Experimentais

TBS

TBU

TGN

TMX

TMN

TPO

(%)

Manhã

25,30

20,00

27,50

-

-

18,00

63,00

75,50

Tarde

31,20

22,00

34,60

-

-

17,50

45,00

82,40

Média diária

28,30

21,00

31,10

33,20

23,30

17,80

54,00

79,00

Segundo o National Weather Service – USA, citado por BAÊTA (1985), os
valores de ITGU até 74, de 74 a 79, de 79 a 84 e acima de 84 definem situações de
conforto, de alerta, de perigo e de emergência, respectivamente. Os dados da
TABELA 1 demonstram que as condições climáticas durante o período experimental
levaram os animais à situação de alerta durante o turno da manhã e à situação de
perigo térmico durante o turno da tarde, ambas consideradas como de desconforto
térmico para os animais.
Das três fontes de variações consideradas, sexo, genótipo e turno, a última
exerceu efeito significativo (P<0,05) em todos os parâmetros fisiológicos analisados,
sem interagir com sexo e genótipo (TABELA 2); enquanto o genótipo, por sua vez,
interagiu com o sexo (P<0,05) em relação à freqüência cardíaca e à freqüência
respiratória, conforme está demonstrado na TABELA 3.
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TABELA 2. Médias da freqüência cardíaca (FC), freqüência respiratória (FR),
movimentos ruminais (MR) e temperatura retal (TR) em função do
turno.

TURNO

FC

FR

MR

TR

Manhã

105,67a

64,38a

1,30a

39,50a

Tarde

115,30b

96,47b

1,50b

40,00b

Nas colunas, médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si, pelo teste F a
5% de probabilidade.

Nos trópicos, segundo BURGOS (1979), a amplitude térmica ao longo do ano
é baixa (menor que 5°C), embora a amplitude diária seja elevada (em torno de
10°C). Isso provavelmente explique porque o turno foi, entre os fatores de variação
considerados, o mais importante quando da resposta fisiológica do animal frente às
condições climáticas, além de demonstrar que o período da tarde causa mais
desconforto térmico aos animais do que o período da manhã.
Segundo McLEAN & CALVERT (1972), a evaporação respiratória e cutânea
são os mecanismos mais importantes para eliminar o excesso de calor pelos
ruminantes. Para LEDEZMA (1987), a sudorese é menos importante do que a
evaporação respiratória para os ovinos e quando estes são expostos a elevadas
temperaturas a taxa respiratória aumenta. Em ambientes termoneutros ou com
temperaturas abaixo da termoneutralidade, as evaporações cutânea e respiratória
nos ovinos contribuem igualmente, com cerca de 25%, ou menos, do total de calor
perdido. Todavia, acima da termoneutralidade, as perdas de calor por evaporação
aumentam progressivamente para igualar a produção de calor, sendo utilizada
principalmente a evaporação respiratória, pois a importância da evaporação cutânea
nesses casos é desprezível (JOHSON, 1976).
HALES & BROWN (1974) reportam que a taxa de respiração basal da
espécie ovina é cerca de 25 a 30 mov/min (movimentos/minuto), podendo subir,
segundo TERRILL & SLEE (1991), a 300 mov/min em ovinos estressados. A taxa de
respiração pode quantificar a severidade do estresse pelo calor, onde uma
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freqüência de 40-60, 60-80, 80-120 mov/min caracteriza um estresse baixo, médioalto e alto para os ruminantes, respectivamente; sendo que acima de 150 para
bovinos e 200 para ovinos, o estresse é classificado como severo (SILANIKOVE,
2000).
A freqüência respiratória, nesta pesquisa, foi significativamente maior
(P<0,05) durante o turno da tarde (96,47 mov/min) do que no turno da manhã (64,38
mov/min) e com base na classificação SILANIKOVE (2000), podemos dizer que os
ovinos apresentaram estresse térmico alto à tarde e de médio a alto pela manhã.
Os resultados obtidos foram semelhantes a algumas pesquisas com ovinos
(SOUZA et al., 1990; SANTOS et al., 2003) e caprinos (BRITO, 1987; MEDEIROS et
al., 1998; SILVEIRA et al., 2001). Todavia, vale ressaltar o trabalho de SANTOS et
al. (2003), que sob condições climáticas equivalentes e genótipos similares,
obtiveram uma média de freqüência respiratória à tarde de 87,43 mov/min e de
59,13 mov/min pela manhã. Estes dados, além de confirmarem a ocorrência de
estresse mais elevado no turno mais quente do dia, demonstraram também que este
era de igual severidade, ou seja, um estresse elevado.
A temperatura corporal é o resultado da diferença entre energia térmica
produzida mais a recebida pelo organismo animal e a energia térmica dissipada
deste para o meio. De acordo JOHNSON (1980), a temperatura retal é um indicador
dessa diferença e pode ser usada para avaliar a adversidade do ambiente térmico
sobre os animais. Os ovinos apresentam uma temperatura retal média de
aproximadamente 39,1°C (SWENSON, 1988) e, de acordo com McDOWELL et al.
(1976), uma elevação de 1°C ou menos na temperatura retal é o bastante para
reduzir o desempenho na maioria das espécies de animais domésticos.
O turno influenciou de forma significativa (P<0,05) a temperatura retal, de
modo que a temperatura vespertina (40,0°C) foi superior a temperatura retal
matutina (39,5°C), indicando que os animais não foram capazes de dissipar todo o
calor necessário para manter sua temperatura corporal dentro do limite basal médio
(39,1°C), principalmente durante o período da tarde. Resultado este, atribuído
provavelmente a maior incidência da radiação solar à tarde e confirmado por
SANTOS et al. (2003) ao trabalhar com diversos genótipos, inclusive dois (Santa
Inês e mestiços meio-sangue Santa Inês/Dorper) dos três genótipos ovinos
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utilizados nesta pesquisa, e sob as mesmas condições do trópico semi-árido
paraibano, obtiveram uma temperatura retal média de todos os genótipos em torno
de 39,5ºC para o turno da tarde e de 39,3ºC para o turno da manhã. Por sua vez,
SOUZA et a.l (1990), encontraram para ovinos Santa Inês e Morada Nova e sob as
mesmas condições climáticas regionais, embora submetendo os animais ao sol e a
sombra, uma média aproximada de 38,7 e 38,8ºC para o período da manhã e da
tarde, respectivamente.
Embora a maioria das pesquisas afirme, a exemplo de BIANCA & KUNZ
(1978), que a temperatura retal e a freqüência respiratória são consideradas as
melhores variáveis fisiológicas para estimar a tolerância de animais ao calor, foram
incluídas também, neste estudo, a freqüência dos movimentos ruminais e dos
batimentos cardíacos como forma de aprofundar os conhecimentos acerca do
assunto e para acompanhar as tendências de pesquisas mais recentes com outras
espécies de animais.
A taxa de movimentos ruminais foi significativamente maior (P<0,05) durante
o turno da tarde (1,50 mov/min), do que no turno da manhã (1,30 mov/min), o que
vai de encontro com alguns trabalhos que têm associado o estresse térmico com
uma redução da motilidade do rúmen-retículo e, conseqüentemente, com um maior
tempo de retenção da digesta no rúmen-retículo, uma menor ingestão de alimentos
e com uma maior taxa de digestibilidade, especialmente da fibra dietética, pelos
ovinos, caprinos e bovinos estressados pelo calor (ATTEBERY & JOHNSON, 1969;
BHATTACHARYA & HUSSAIN, 1974; HEAD, 1989; SILANIKOVE, 1992 ).
A taxa de pulsação dos animais domésticos apresenta grande variação sob
diferentes testes de tolerância térmica e entre diferentes grupos genéticos (SINGH &
BHATTACHARYYA, 1990), provavelmente, porque, segundo JOHNSON et al.
(1991) e ELVINGER et al. (1992), o estresse térmico pode causar diluição,
concentração ou não ter nenhum efeito sobre o volume do plasma sanguíneo.
Todavia, uma freqüência cardíaca reduzida é mais típica em animais sob estresse
térmico e está associada com uma taxa reduzida de produção de calor em resposta
a temperaturas ambientais elevadas (KADZERE et al., 2002).
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TABELA 3. Médias da freqüência cardíaca (FC) e da freqüência respiratória (FR) de
ovinos em função da interação entre genótipo (GENO) e do sexo (SEXO)

GENO

FC

FR

SEXO

SEXO

Macho

Fêmea

Macho

Fêmea

Santa Inês

100,80Aa

106,60Aa

52,40Aa

66,65Aa

Mestiço

120,40Ba

111,30ABa

92,00Ba

70,00Aa

Dorper

108,70Aa

115,00Ba

91,30Ba

110,20Ba

Nas colunas, médias seguidas da mesma letra maiúscula, e nas linhas, médias seguidas da mesma
letra minúscula, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

A

freqüência

de

batimentos

cardíacos

registrada

foi

influenciada

significativamente (P<0,05) pelo turno, onde a taxa cardíaca vespertina (115,30
mov/min) foi superior à taxa matutina (105,67 mov/min), o que contraria a hipótese
de KADZERE et al. (2002), mas não foge das possibilidades relatadas por
JOHNSON et al. (1991) e ELVINGER et al. (1992). Estes resultados embora sejam
inferiores aos 126,40, para o período da manhã, e 133,20 mov/min para o período
da tarde, observados por SANTOS et al. (2003), eles são concordantes no que
tange à superioridade da taxa vespertina sobre a matutina.
Com relação aos genótipos, segundo PIMENTA FILHO et al. (2000), as raças
ovinas nativas do Nordeste brasileiro têm elevado valor adaptativo, enquanto a única
raça especializada de corte que deveria ser criada nos trópicos e que poderia ser
cruzada com àquelas raças naturalizadas, seria a raça Dorper. Segundo fontes da
revisão de CLOETE et al. (2000), a raça composta Dorper da África do Sul por
resultar do cruzamento da raça Dorset Horn, de grande capacidade para produção
de carne, com a raça Black-Head Persian, de grande rusticidade, produz
satisfatoriamente sob as condições áridas da África do Sul e, devido a sua
rusticidade e adaptabilidade, tem sido muito exportada para outros países, o que ter
ocorrido com freqüência na Região Nordeste do Brasil. Embora a raça Dorper seja
especializada na produção de carne e tenha sua origem em latitudes maiores e,
portanto, de condições edafoclimáticas menos adversas, porém não muito diferentes
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daquelas do semi-árido nordestino, inclusive com uma condição de aridez maior,
não era de se esperar dessa raça e de suas cruzas, resultados de adaptabilidade
muito aquém das raças naturalizadas.
Com base neste contexto, o genótipo não influenciou os movimentos ruminais
e a temperatura retal, embora tenha tido efeito e interagido (P<0,05) com o sexo em
relação

à

freqüência

cardíaca

e

a

freqüência

respiratória

(TABELA

3).

Provavelmente, os animais de todos os genótipos, inclusive Dorper e mestiços, ao
usarem os mecanismos primários de dissipação de calor, ou seja, a evaporação
respiratória e a vasodilatação periférica, perderam calor o suficiente para manter sua
temperatura corporal dentro dos limites basais sem a necessidade do uso de outros
mecanismos como a redução da ingestão alimentar decorrente de uma menor
motilidade do rúmen-retículo, por exemplo.
Por outro lado, os animais mestiços do sexo masculino apresentaram
freqüência cardíaca maior (P<0,05) que aquela apresentada pelos demais genótipos
do mesmo sexo que, por sua vez, não diferiram (P>0,05) entre si. A freqüência
cardíaca das fêmeas Dorper foi significativamente maior que a das Santa Inês,
enquanto as fêmeas Mestiças foram iguais (P>0,05) as Dorper e Santa Inês
(TABELA 3). Quanto à freqüência respiratória, os machos mestiços e Dorper não
diferiram entre si (P>0,05), mas foram superiores (P<0,05) aos machos Santa Inês;
da mesma forma, as fêmeas Dorper foram inferiores (P<0,05) as fêmeas Santa Inês
e mestiças, que por sua vez, foram iguais (P>0,05) entre si (TABELA 3).
Os animais machos da raça Santa Inês apresentaram taxas respiratórias e
cardíacas menores do que os machos mestiços e Dorper, que foram iguais entre se,
bem como suas fêmeas tiveram taxas, tanto cardíaca e respiratória, inferiores as
fêmeas Dorper e iguais as fêmeas mestiças, provavelmente devido a sua maior
adaptabilidade natural, como era de se esperar em um ambiente no qual a raça
Santa Inês teve origem. Os animais mestiços, apresentaram taxas, na maioria das
vezes, intermediárias às duas raças, provavelmente porque 50% de sua composição
genética fosse da raça Santa Inês e 50% da raça Dorper. Nenhuma diferença
(P>0,05) ocorreu entre os sexos, nem no turno da manhã, assim como no da tarde,
e independentemente do genótipo. Todavia, o sexo interagiu com o genótipo em
relação à freqüência respiratória e cardíaca, já discutidos anteriormente.
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CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES

- Sob as condições climáticas impostas pelo experimento, o turno da tarde
conduziu os animais, independentemente de genótipo e sexo, à situação de perigo e
a condição de elevado estresse calórico.
- Embora todos os genótipos e sexos tenham mantido sua temperatura retal
dentro dos limites basais, a maior freqüência respiratória e cardíaca dos animais
Dorper e seus mestiços demonstram menor grau de adaptabilidade do genótipo
exótico.
Isto implica dizer que a raça Dorper pode ser utilizada em programas de
cruzamentos com o rebanho Santa Inês nativo, desde que medidas de manejo
sejam adotadas para minimizar o estresse calórico do turno vespertino.
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

Neste trabalho, foram avaliados os efeitos de fatores extrínsecos e intrínsecos
ao animal sobre as características quantitativas e qualitativas da carcaça de
cordeiros durante a fase de cria, bem como a influência das condições climáticas do
trópico semi-árido nordestino sobre os parâmetros fisiológicos de ovinos.
No que tange às avaliações das características de carcaça, chegou-se às
seguintes considerações finais:
(1) Dentre as fontes de variações analisadas, o sistema de amamentação foi
a que menos exerceu efeito significativo sobre as características de carcaça. Quanto
às características quantitativas avaliadas, apenas a composição tecidual da perna foi
influenciada pelo tipo de amamentação adotado. O osso foi o único tecido a variar
em função da amamentação, onde os cordeiros de amamentação contínua
apresentaram uma proporção de ossos maior do que àqueles de amamentação
controlada. Em relação às características qualitativas, somente a coloração do
músculo Longissimus dorsi foi afetada pela amamentação, de forma que os animais
de amamentação contínua demonstraram uma cor comercialmente mais desejada
do que aquela dos que foram amamentados de forma controlada.
(2) Com relação ao tipo de nascimento, os animais oriundos de partos simples
foram superiores aos de nascimento múltiplo em todas as características que
diferiram em função desta fonte de variação, exceto a proporção de ossos e
músculos na composição tecidual da perna. Os cordeiros de parto simples foram, em
relação aos múltiplos, melhores quantitativamente, em termos de rendimentos de
carcaça (biológico, verdadeiro e comercial) e, qualitativamente, quanto à
conformação de carcaça, quantidade de marmoreio e gordura superficial do músculo
Longissimus dorsi.
(3) Quanto aos caracteres de natureza qualitativa, o genótipo foi o único fator
que não exerceu nenhum efeito significativo. Todavia, em relação aos quantitativos,
só não influenciou os rendimentos de carcaça. Os cordeiros Mestiços apresentaram
uma musculosidade de carcaça maior do que os Santa Inês, demonstrada por meio
de uma maior relação músculo:osso, maior índice de musculosidade da perna e
maior proporção de músculo na composição tecidual da perna. Os cordeiros Santa
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Inês, por sua vez, foram superiores aos Mestiços apenas em relação às proporções
de ossos na composição tecidual e de paleta na composição regional da carcaça.
(4) O sexo foi a fonte de variação que mais exerceu efeito sobre as
características de carcaça. Em termos quantitativos, as fêmeas apresentaram
rendimentos de carcaça (biológico, verdadeiro e comercial) e relação músculo:osso
maiores do que os machos; enquanto estes foram, em relação àquelas, superiores
na proporção de ossos na composição tecidual e na proporção de paleta na
composição regional da carcaça. Qualitativamente, as cordeiras demonstraram
carcaças mais bem conformadas do que os cordeiros.
Em relação aos parâmetros fisiológicos de adaptação, as considerações finais
advindas de suas avaliações, foram:
(1) Das fontes de variações consideradas, o turno do dia foi o que mais
exerceu efeito significativo sobre os parâmetros fisiológicos, de modo que todos
eles,

freqüência

cardíaca,

freqüência

respiratória,

movimentos

ruminais

e

temperatura retal, foram significativamente maiores durante o turno vespertino do
que no turno matutino.
(2) O genótipo não influenciou os movimentos ruminais e a temperatura retal,
embora tenha tido efeito e interagido com o sexo em relação à freqüência cardíaca e
a freqüência respiratória.
(3) Os animais mestiços do sexo masculino apresentaram freqüência cardíaca
maior que aquelas demonstradas pelos demais genótipos do mesmo sexo que, por
sua vez, não diferiram entre si. A freqüência cardíaca das fêmeas Dorper foi
significativamente maior que a das Santa Inês, enquanto as fêmeas Mestiças foram
iguais as Dorper e Santa Inês.
(4) Quanto à freqüência respiratória, os machos mestiços e Dorper não
diferiram entre si, mas foram superiores aos machos Santa Inês; da mesma forma,
as fêmeas Dorper foram inferiores as fêmeas Santa Inês e mestiças, que por sua
vez, foram iguais entre si.
(5) Os animais machos da raça Santa Inês apresentaram taxas respiratórias e
cardíacas menores do que os machos mestiços e Dorper, que foram iguais entre se,
bem como suas fêmeas tiveram taxas, tanto cardíaca e respiratória, inferiores às
fêmeas Dorper e iguais as fêmeas mestiças. Os animais mestiços apresentaram
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taxas, na maioria das vezes, intermediárias às duas raças. Nenhuma diferença
ocorreu entre os sexos, independentemente de turno e de genótipo. Todavia, o sexo
interagiu com o genótipo em relação à freqüência respiratória e cardíaca.
Embora os caracteres de carcaça tenham sido avaliados de forma separada e
independente dos caracteres de adaptação, alguns resultados podem ser
conseqüências de suas interações. Provavelmente, o maior comprimento da perna
dos animais Santa Inês, que deixa a massa corporal mais distante do solo (uma
importante fonte de calor exógeno) e da vegetação espinhosa (uma importante
característica da caatinga), bem como permite maiores caminhadas em busca de
forragem escassa (outra característica típica da caatinga), é um caráter de
adaptação morfológica da raça Santa Inês às condições edafoclimáticas da região
semi-árida nordestina que podem ter levado estes animais a apresentarem
determinadas características de carcaça inferiores àquelas dos animais Dorper.
Como exemplo de tal suposição, pode-se citar o fato de que os cordeiros
Mestiços

apresentaram

uma

musculosidade

de

carcaça

maior

(relação

músculo:osso, índice de musculosidade da perna e proporção de músculo na
composição tecidual da perna, superiores) do que os Santa Inês, embora estes, por
sua vez, foram superiores aos Mestiços em relação às proporções de ossos (tecido
de menor valor comercial da carcaça) e de paleta (um dos cortes comerciais da
carcaça de menor valor).
Por outro lado, como a gordura é um tecido mau condutor de calor, sua
presença em grandes proporções é uma característica de adaptação dos animais
aos climas frios. Como ela dificulta a perda de calor corporal do animal para o meio
ambiente, era de se esperar, devido à origem de cada raça, maior proporção de
gordura nos cordeiros mestiços de Dorper e menor nos cordeiros Santa Inês, já que
estes últimos devem, normalmente, perder constantemente o excesso de calor
endógeno. Todavia, isso não ocorreu, como foi demonstrada pela similaridade, entre
os dois genótipos, das características de carcaça dependentes da deposição de
gordura (espessura da gordura superficial, proporção de gordura na composição
tecidual, quantidade de marmoreio e conformação da carcaça). Em virtude dos
animais terem sido abatidos a uma idade muito precoce e a gordura ser o tecido
mais tardio da carcaça, aquelas características não tiveram tempo o suficiente para
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se exteriorizarem em sua plenitude. Por conseguinte, não foi possível confirmar que
tais caracteres de adaptação dos animais ao meio ambiente afetariam os caracteres
de natureza produtiva, a exemplo das características quantitativas e qualitativas de
carcaça supramencionadas.
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