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RESUMO 

 

 

NASCIMENTO, U.F.S. Desempenho e características de carcaça de cordeiros ½ 

Dorper +½ Santa Inês, abatidos com diferentes espessuras de gordura subcutânea. 

Sergipe. UFS, 2017, 48 p. (Dissertação – Mestrado em Zootecnia). 

Objetivou-se avaliar o efeito de diferentes espessuras de gordura subcutânea ao abate 

em cordeiros ½ Dorper + ½ Santa Inês sobre o desempenho (dias de confinamento, 

idade ao abate, peso corporal inicial, peso corporal final, ganho de peso total, ganho de 

peso diário, peso corporal ao abate, escore da condição corporal), as características 

quantitativas da carcaça (peso do corpo vazio, peso da carcaça quente, peso da carcaça 

fria, perdas por resfriamento, pH da carcaça 0 e 24 horas após o abate, rendimento da 

carcaça na origem, rendimento da carcaça no frigorifico, rendimento comercial da 

carcaça, rendimento verdadeiro da carcaça, espessura de gordura subcutânea, índice de 

compacidade da carcaça, largura da garupa, comprimento da perna e índice de 

compacidade da perna) e as características dos cortes comerciais (pesos, rendimentos e 

composição tecidual). Os animais tiveram a espessura de gordura subcutânea avaliada 

por ultrassonografia, à altura da 12ª costela do antímero esquerdo ao desmame e a cada 

15 dias. Após a desmama os cordeiros foram alocados em três grupos experimentais, 

tendo a espessura de gordura subcutânea ao abate como tratamento (2mm, 3mm e 
4mm). Os cordeiros foram alimentados com silagem de milho à vontade e 2% do peso 

corporal de uma mistura com 75% de milho moído; 19% de farelo de soja; 1% de ureia 

e 5% de núcleo comercial. Uma vez atingida espessura de gordura pré-determinada, os 

animais foram novamente pesados para a obtenção do peso vivo na origem, calculados 

os dias de confinamento e mensurado o escore de condição corporal, sendo 

encaminhados ao abatedouro. Após 18 horas em jejum de sólidos foram novamente 

pesados para a obtenção do peso corporal ao abate. O delineamento experimental 

utilizado foi o inteiramente casualizado, com três tratamentos e oito repetições. Para 

realização das análises estatísticas foi utilizado o procedimento GLM do SPSS e as 

médias comparadas pelo teste Tukey com nível de significância de 5.  Não houve efeito 

dos tratamentos (p>0,05) sobre o peso corporal inicial, pH da carcaça imediatamente 

após abate e 24 horas após, comprimento interno da carcaça e índice de compacidade da 

perna. Contudo diferiram (p<0,05) para os dias de confinamento, idade ao abate, peso 

corporal final, ganho de peso total, ganho de peso diário, peso corporal ao abate, escore 

da condição corporal, peso do conteúdo gastrintestinal, peso do corpo vazio, peso da 

carcaça quente, peso da carcaça fria, perdas de peso por resfriamento, rendimento da 

carcaça na origem, rendimento na carcaça no frigorifico, rendimento comercial da 

carcaça, rendimento verdadeiro da carcaça, índice de compacidade da carcaça, largura 

da garupa, comprimento da perna. A porcentagem dos cortes em relação a meia carcaça; 

pescoço (5,62%); paleta (18,49%), costilhar (29,16%), lombo (12,15%) e perna 

(34,91%) não diferiam entre as EGS (p<0,05). Os pesos dos cortes apresentaram 

diferenças estatísticas entre os tratamentos (p<0,05). Quanto a composição tecidual dos 

cortes, apenas a musculatura do pescoço, osso do pescoço, ossos do lombo e de ossos da 

perna, apresentaram diferença estatística entre as espessuras de gordura subcutânea 

(p<0,05), sendo que os demais tecidos (gordura, ossos, resíduo e músculo) não 
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apresentaram diferenças nos outros cortes. Devido a apresentarem melhores 

rendimentos de cortes e carcaça, além de ganho de peso médio diário satisfatório, 

recomenda-se o abate dos cordeiros ½ Dorper + ½ Santa Inês com 4mm de espessura de 

gordura subcutânea. 

 

Palavras-chave: composição tecidual, ovinos, rendimento de carcaça.  
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ABSTRACT 

NASCIMENTO, U.F.S. Performance and carcass characteristics of lambs ½ 

blood Dorper + ½ Santa Inês, slaughtered with different thicknesses of 

subcutaneous fat.. Sergipe. UFS, 2017, 48 p. (Dissertation - Master in Animal 

Science). 

The objective of this study was to evaluate the effect of different subcutaneous fat 

thicknesses on slaughter in ½ Dorper + ½ Santa Inês lambs on performance (days of 

confinement, age at slaughter, initial live weight, final live weight, total weight gain, 

weight gain daily, live weight at slaughter, body condition score), the quantitative 

characteristics of the carcass (empty body weight, warm carcass weight, cold 

carcass weight, cooling losses, carcass pH 0 and 24 hours after slaughter, yield 

carcass yield in the refrigerator, commercial carcass yield, true carcass yield, 

subcutaneous fat thickness, carcass compatability index, croup width, leg length and 

leg compatability index) and the characteristics of the carcass. commercial cuts 

(weights, yields and tissue composition). Twenty-four recently weaned lambs with a 

mean age of 86 days were used. In the work the animals had their thickness of 

subcutaneous fat evaluated by ultrasonography at the height of the 12th rib of the 

left antimer of the animal. After weaning the lambs were allocated in three 

experimental groups, with the subcutaneous fat thickness at slaughter as treatment 

(2mm, 3mm and 4mm). After division of the groups the lambs were fed corn silage 

at will and 2% of the body weight of a mixture with 75% ground corn, 19% soybean 

meal, 1% urea and 5% commercial core. After the treatment was started, the animals 

were evaluated biweekly with the aid of an ultrasound device, until they reached the 

predetermined fat thickness for slaughter. Once this fat thickness was reached, the 

animals were again weighed to obtain the live weight at the origin, calculated the 

days of confinement and measured the body condition score, being sent to the 

slaughterhouse. After 18 hours in solids fasting the animals were again weighed to 

obtain live weight at slaughter. The experimental design was a completely 

randomized design with three treatments and eight replicates. Statistical analysis 

was performed using the SPM GLM procedure. For comparison of means the 

significance level of 5% was considered by the Tukey test. There was no effect of 

the treatments (p> 0.05) on the initial live weight, carcass pH immediately after 

slaughter and 24 hours afterwards, internal carcass length and leg compactness 

index. However, the confinement days, age at slaughter, final live weight, total 

weight gain, daily weight gain, live weight at slaughter (p <0.05) as a function of fat 

thickness for subcutaneous fat thickness by ultrasonography differed , body 

condition score, weight of the gastrointestinal content, empty body weight, warm 

carcass weight, cold carcass weight, cooling weight losses, carcass yield at the 
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origin, carcass yield in the refrigerator, commercial yield of the carcass, yield true of 

carcass, carcass compactness index, croup width, leg length. The percentage of cuts 

in relation to half carcass; neck (5.62%); shoulder (18.49%), ribs (29.16%), loin 

(12.15%) and leg (34.91%) did not differ between the GBS (p <0.05). The weights 

of the cuts presented statistical differences between treatments (p <0.05). As for the 

tissue composition of the cuts, only the neck muscles, neck bone, loin bones and leg 

bones presented a statistical difference between the thicknesses of subcutaneous fat 

(p <0.05). Other tissues (fat, bones, residue and muscle) showed no differences in 

other cuts. Due to better yields of cuts and carcass, in addition to satisfactory 

average daily weight gain, it is recommended to slaughter ½ Dorper + ½ Santa Inês 

lambs with 4mm thick subcutaneous fat. 

Key words: sheep, carcass yield, tissue composition 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A ovinocultura vem se destacando no Brasil nos últimos anos, como uma 

atividade pecuária de grande potencial econômico, principalmente nas regiões nordeste 

e sul, tradicionais produtoras destes animais. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) mostram que o número de animais tem aumentado de forma 

considerável nos últimos anos, passando de 14.167.504 de animais em 2006, para 

17.614.454 animais no ano de 2014, sendo a região nordeste a maior produtora destes 

animais e concentrando 10.126.799 milhões de animais (IGBE, 2014). Contudo, o 

consumo de carne ovina no Brasil ainda é muito baixo quando comparado com outros 

países, sendo que segundo a FAO (2007) o consumo per capita/ ano de carne ovina 

pelos brasileiros é de 0,65 Kg, muito baixo quando comparado com 6,23 Kg/ pessoa/ 

ano no Uruguai e 14,53 Kg/ pessoa/ ano da Austrália.  

 Os avanços em número de animais e tecnologia de produção tem como 

finalidade fornecer ao mercado consumidor um produto com elevada qualidade, para 

que assim a carne de ovinos tenha potencial para competir com as carnes 

tradicionalmente consumidas pelos brasileiros, como a carne de bovinos, frango e 

suínos. 

 Um dos principais entraves desta cadeia tem sido oferecer ao mercado um 

animal jovem, com uma boa conformação de carcaça e de forma continua, tornando o 

consumo de carne ovina um hábito frequente, sem que haja sazonalidade na oferta. 

 Como forma de melhorar a qualidade dos produtos oferecidos ao mercado tem 

se buscado realizar cruzamentos entre raças existentes no país, afim de se obter um 

animal mais precoce e com melhor conformação de carcaça, o que proporcionaria um 
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melhor rendimento de cortes e consequentemente melhor rendimento econômico ao 

produtor. 

 Dentre os possíveis cruzamentos para obtenção de animais com uma carcaça que 

atenda a demanda dos produtores e consumidores, a raça Santa Inês e a raça Dorper tem 

se mostrado como as mais adequadas para essa finalidade por apresentam melhor 

conversão alimentar que cordeiros Santa Inês puros, além de apresentarem 

desenvolvimento mais rápido, podendo ser abatidos mais novos, com maior peso e 

musculosidade e com menor taxa de gordura subcutânea que os demais animais 

(TORREÃO et al., 2014). 

 A cadeia produtiva vem buscando cada vez mais técnicas que permitam 

padronizar lotes de animais e determinar o momento mais adequado para o abate dos 

animais, favorecendo assim uma carcaça que se enquadre nas exigências do mercado 

consumidor e evite perdas aos produtores com alimentação desnecessária dos animais. 

Assim a ultrassonografia começou a ser para a avaliação de tecidos de animais por volta 

de 1950, inicialmente avaliou-se o uso de ultrassonografia para análise de tecidos de 

bovinos e por volta de 1951 a técnica foi expandida para análise de tecidos de ovinos, 

porém ainda com pouca acurácia nos resultados. 

 A técnica é pouco invasiva e permite que o animal seja submetido a ela várias 

vezes para acompanhamento do desenvolvimento da musculatura, espessura de gordura 

subcutânea e ainda mensuração de medidas de tecidos. Pode ser utilizada para 

determinação do ponto de abate dos animais ou para a seleção de reprodutores, por 

exemplo. 
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 Esse trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho de ovinos ½ Dorper + ½ 

Santa Inês, abatidos com diferentes espessuras de gordura subcutânea, bem como 

determinar o rendimentos de carcaça, cortes e composição tecidual dos cortes da 

carcaça desses ovinos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Desempenho de ovinos 

 

 Controlar os índices zootécnicos é de fundamental importância para qualquer 

sistema de produção animal, pois a partir destes é possível determinar qual o 

desempenho dos animais e qual a eficiência da dieta fornecida (ZUNDT et al, 2006). 

 Dados como o a conversão alimentar e ganho de peso médio diário, que expressa 

quanto de peso o animal ganhou em determinado período de tempo, são importantes 

para a determinação da velocidade de crescimento do animal.  No entanto vários fatores 

podem interferir neste ganho de peso, tais como idade dos animais, sexo, status 

sanitário, ambiente, sendo que potencial genético e a alimentação são considerados mais 

importantes. O ganho de peso de ovinos, na fase de terminação, pode variar de valores 

inferiores a 100 gramas por dia, para animais terminados em pasto e sem 

suplementação, com forragem de baixa qualidade, como por exemplo o capim Aruana, a 

valores próximos a 500 gramas para animais mestiços de raças, como Dorper e Santa 

Inês, terminados em confinamento e alimentando-se de dieta balanceada para permitir 

estes ganhos (SILVEIRA, 2015).  

 Dias (2009), ao avaliar o desempenho de ovinos ½ Dorper x Santa Inês 

confinados, obtiveram um ganho de peso diário de 330 gramas para machos e 300 

gramas para fêmeas, concluindo que estes animais devem ser abatidos entre 26 e 38 Kg 

de peso vivo, pois se abatidos com peso superior, podem aumentar os custos de 

terminação. Sousa et al., (2008) em analises de desempenho de ovinos ½ Dorper X 
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Santa Inês terminados em confinamento obtiveram um ganho de peso diário de 302,5 

gramas. 

 Silva (2013) em estudo realizado com ovinos Santa Inês e ½ Dorper x Santa Inês 

terminados em confinamento com dietas contendo diferentes níveis de energia (2,50, 

2,79 e 3,03 Mcal EM/Kg MS), obtiveram ganhos de peso médios de 196 gramas por dia 

para ovinos Santa Inês e 184 gramas por dia para ovinos ½ Dorper x Santa Inês. 

 

 3.2 Características da carcaça 

 As carcaças são o resultado de todo um processo individual dos animais, o qual 

pode ser interferido por fatores genéticos, ambientais, nutricionais, e manejo, estes 

fatores são capazes de interferir na qualidade e no tamanho da carcaça produzida, sendo 

de grande importância seu conhecimento, devido a sua interferência na produção e 

comercialização do produto final (OSÓRIO & OSÓRIO, 2001). 

 As pesquisas voltadas a avaliação de carcaças devem estar atentas a parâmetros 

voltados a quantidade de musculatura depositada na carcaça. Hoje busca-se a produção 

de animais com capacidade de depositar grande quantidade de músculos, a partir de uma 

menor ingestão de alimentos, este acumulo de tecido muscular é desejado em grandes 

proporções, pois quanto maior a deposição deste tecido, maior a rentabilidade 

econômica da carcaça e maior o retorno ao produtor (OSÓRIO et al., 2012). 

 Aspectos que relacionam idade ao abate e características da carcaça, em animais 

de raças utilizadas para corte, devem ser observados afim de aperfeiçoar-se as 

estratégias de melhoramento genético destas raças aumentando, dessa forma, a 

eficiência produtiva dos animais (SOUSA et al., 2003). 
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 Uma boa carcaça deve ter uma boa conformação, ou seja, deve apresentar um 

bom desenvolvimento muscular e ser compacta. Além de uma boa conformação é 

desejável um bom acabamento de carcaça sendo que estes animais devem ter uma 

distribuição de gordura subcutânea harmônica, para que se evite perdas pelo 

resfriamento (OLIVEIRA et al., 2002). Queiroz et al. (2015) afirmam que a medida de 

gordura subcutânea ideal para o abate de ovinos é de 3mm, pois esta espessura de 

gordura proporciona melhores resultados para as características quantitativas da carcaça. 

 Um dos fatores que mais afetam a comercialização da carcaça é o seu grau de 

engorduramento, já que a gordura em excesso afeta negativamente o valor pago pelo 

consumidor a esta carcaça. Dessa forma as carcaças de animais mais velhos ou que são 

confinados por mais tempo, são maiores e tendem a ter maiores rendimentos, porém 

estes rendimentos podem estar associados a excessos de gordura ou menor porcentagem 

de partes não constituintes da carcaça (SILVA et al., 2008). 

 Para Sainz (1996) há a necessidade de estabelecimento de um peso ideal para 

abate afim de se aperfeiçoar o sistema de produção de ovinos e este peso deve estar em 

equilíbrio com o grau de engorduramento ideal da carcaça, afim de evitar-se perdas para 

o produtor, Silva et al. (2008). afirmam que o rendimento da carcaça tendo como base o 

peso do corpo vazio é um dos parâmetros mais importantes para a avaliação de raças 

exploradas para a produção de carne, com a ressalva que quando se almeja um maior 

retorno econômico a partir da produção de carne, outros aspectos devem ser levados em 

consideração, como o manejo, sanidade e genética dos animais.  

 Para que as carcaças ovinas atendam aos padrões de exigência impostos pelo 

mercado consumidor, fatores como idade ao abate, padrão racial, grau de 

engorduramento da carcaça, que exercem influência sobre o produto final devem ser 

conhecidos e detalhados (Silva et al., 2008).  
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 Em estudo com 72 cordeiros de duas raças nativas de Portugal, Teixeira et al. 

(2005) afirmam que dentre os fatores que afetam a qualidade da carcaça, o peso do 

animal ao abate é fundamental, porem esse fator não é exclusivo para determinar os 

aspectos qualitativos da carcaça. Os autores propõem que a combinação deste fator com 

outros, como idade ao abate, grau de engorduramento e conformação são mais eficientes 

para a determinação de carcaças que serão melhor aceitas pelo mercado, que o uso do 

fator peso ao abate isoladamente. Os autores concluem que a nutrição e o genótipo dos 

animais também devem ser levados em consideração quando busca-se fornecer carcaças 

com qualidade superior. 

 

3.2.1 Musculosidade da carcaça 

 O índice de musculosidade da carcaça é definido como a relação entre a 

quantidade de musculatura depositada na carcaça, sendo bem expressa pela relação 

osso: músculo. Esta estimativa pode ser mensurada por meio de dois tipos de avaliação, 

a subjetiva e objetiva. A avaliação subjetiva da carcaça refere-se a avaliação 

conformacional da carcaça e quanto maior a nota obtida nessa avaliação, melhor o preço 

pago por esta carcaça aos produtores, consequentemente melhor a aceitação dos 

consumidores, já que há a expectativa de maior rendimento de cortes nobres. A 

avaliação objetiva se dá por meio de cálculos de índices de qualidade da carcaça 

(CÉZAR & SOUZA, 2010). 

 Outra forma de calcular-se a musculosidade da carcaça é estabelecer-se a relação 

entre algumas medidas de conformação da carcaça, ou medidas de conformação e 

medidas de não conformação obtendo-se, dessa forma, índices que melhoram a 

avaliação da composição muscular da carcaça, sendo estes mais efetivos que as medidas 

obtidas de maneira isolada. Medidas como o índice de compacidade da perna, índice 
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musculosidade da perna, índice de compacidade da carcaça, peso dos músculos totais da 

perna e área de olho de lombo são muito utilizadas para a obtenção destas medidas, 

sendo que destas o índice de musculosidade da perna é o mais eficiente de todas e 

quanto maior este índice, maior a quantidade de carne na carcaça analisada (MORENO 

et al., 2010; Ferreira et al., 2015).  

 Em trabalho comparativo utilizando ovinos sem raça definida e ovinos ½ Dorper 

x sem raça definida, Ferreira et al. (2015) afirma que os ovinos Dorper x sem raça 

definida apresentam maior área de olho de lombo, índice de musculosidade da perna, 

índice de compacidade da perna e peso dos músculos totais da perna, porem o índice de 

compacidade da carcaça a porcentagem dos músculos totais da perna e relação musculo: 

osso não foram influenciados pelo genótipo dos animais Dorper. 

 Trabalho comparativo entre ovinos 3/4 Dorper, Kathadin, Saint Croix e Sulffok 

criados em pastagem de azevém até o abate, que ocorreu aos 210 dias de idade, mostrou 

que os ovinos Dorper e Sulffok tiveram rendimentos de musculosidade semelhantes e 

que os ovinos Kathadim embora apresentassem maior grau de engorduramento tiveram 

índice de musculosidade semelhante ao encontrado nos ovinos Dorper. Os autores 

concluem que as raças Dorper e Sulffok tem melhor acabamento e rendimento de 

carcaça (BRUKE & APPLE, 2007). 

 

 3.3 Cortes comerciais de ovinos 

 A obtenção dos cortes de carcaça de ovinos é ditada pelo tipo de carcaça e 

mercado consumidor, além de ser uma forma de agregar valor ao produto 

comercializado. Estes cortes dão melhor destaque aos conjuntos de carne e osso, além 
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de aumentarem as opções de comercio para supermercados, por exemplo, com o 

aumento das opções gastronômicas para os consumidores (BRASIL, 2001).  

 Os cortes comerciais da carcaça possuem diferentes preços e quanto maior sua 

proporção, maior a avaliação comercial da carcaça, o que otimiza o controle da 

produção dos animais. Além disso a divisão da carcaça em cortes, aumenta o seu 

aproveitamento, já que as sobras dos cortes comerciais podem ser processadas e 

transformadas em embutidos (PELEGRINI et al., 2008). 

 Devido a exigências do mercado consumidor, tem se trabalhado em prol da 

padronização dos cortes da carcaça ovina, sendo que já e comum a divisão em cortes 

primários, pescoço, paleta, costilhar, lombo, perna e serrote, e secundários, como o 

carré que é desenvolvido a partir do costilhar, o ossobuco oriundo da parte mais inferior 

da perna, o filé mignon oriundo do lombo (PEREIRA et al., 2010. BRASIL, 2007). 

 Outro fator que deve ser lembrado pelo produtor é a aparência dos cortes, pois 

esta é o principal fator considerado pelo consumidor no momento da compra do mesmo, 

além disso, os cortes devem ser pensados como alternativas para os pratos comuns 

preparados com a carne ovina (BRASIL, 2001). 

 Os cortes da carcaça facilitam a sua comercialização e agregam valor ao 

produto, estes cortes podem ser classificados de como cortes de primeira (perna e 

lombo), cortes de segunda (paleta) e de terceira (costelas e pescoço) (BRASIL, 2007). 

 O grau de engorduramento de um corte irá influenciar na sua aceitação pelo 

mercado, e para que este seja considerado ideal a gordura não deve estar em excesso 

nem em falta, o que comprometeria o sabor e suculência da carne. O peso ideal para um 

corte cárneo será o peso em que ele atinge o seu maior valor econômico, sendo viável a 

sua aquisição e lucrativo pelo produtor (SILVA SOBRINHO et al., 2008). Os mesmos 
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autores afirmam que pode-se avaliar percentualmente os rendimentos de cortes e usar 

esta avaliação como auxilio na seleção de raças ou genótipos de ovinos que produzem 

maior percentual de cortes da carcaça, especialmente os que tem maior valor comercial.  

  A perna além de ser considerada o corte mais nobre apresenta o maior 

rendimento quando comparado com os demais cortes da carcaça, sendo também um 

corte comum a diversas regiões produtoras e consumidoras de ovinos, a nível mundial, 

juntamente com a paleta (OSÓRIO et al., 1997). 

 Para Almeida et al. (2009), os cortes da carcaça crescem de maneira diferenciada 

durante o processo de crescimento do animal. A partir da consideração da existência de 

cortes de primeira e cortes de segunda, torna-se importante saber qual momento da vida 

do animal obtém-se um equilíbrio entre estes dois tipos de cortes. Outro fator 

importante refere-se a maior importância econômica do tecido muscular em relação a 

outros tipos de tecido da carcaça como a gordura, que passa a tornar-se indesejável após 

garantir o acabamento ideal da carcaça. Assim sendo, é de fundamental importância que 

se conheça a dinâmica de crescimento deste tecido afim de se determinar o momento 

ideal de abate deste animais. 

 Huidobro & Cañeque (1993) afirmam que os diferentes cortes que compõem a 

carcaça tem valor econômico diferenciado, dessa forma, sua proporção é um bom 

indicador de valor econômico da carcaça. 

 

3.4 Rendimento dos cortes comerciais 

 O rendimento da carcaça de ovinos depende de vários fatores, como o sexo, 

alimentação, idade ao abate, genética e do peso dos componentes extra carcaça, entre 

outros, sendo que este influencia diretamente no rendimento dos cortes feitos dessa 
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carcaça, dessa forma quanto maior o rendimento da carcaça, maior o rendimento dos 

cortes (MENEGUCCI et al., 2006). 

 Do ponto de vista econômico, deseja-se que o rendimento do posterior da 

carcaça seja elevado, pois desta região sairão a maioria dos cortes tidos como nobres 

para o comércio (SANTOS et al., 2014). 

 Para Tonetto et al. (2004) a paleta e a perna são os cortes com maior rendimento 

da carcaça, sendo que ambos, representam 50% ou mais do peso da carcaça de ovinos. 

  Já Souza et al., (2013), em estudo com ovinos ½  Dorper + Santa Inês 

confinados obtiveram a percentagem de 18% de rendimento da paleta, 7% de 

rendimento do pescoço, 30% de rendimento do costilhar, 10% de rendimento para o 

lombo e 32% de rendimento para a perna. 

 Pereira et al., (2010) em trabalho realizado com 20 ovinos machos, da raça Santa 

Inês submetidos a diferentes níveis de energia metabolizável na dieta, afirmam que o 

peso do costilhar aumenta à medida que o nível energético da dieta é aumentado, os 

autores justificam esse aumento de peso devido a esta região ser um local preferencial 

para a deposição de gordura no corpo dos animais.  Dessa forma o peso do costilhar 

sempre é influenciado pelo aumento da quantidade de energia na dieta dos animais. Os 

mesmos autores relatam que a porcentagem de rendimento da paleta também aumenta a 

medida que os níveis de energia na dieta são aumentados. Porém, como a paleta é um 

corte de alto teor muscular, caso estes níveis energéticos sejam excessivos, a cobertura 

de gordura no corte pode acabar tendo efeito depreciativo sobre o valor de comercio.  

 Já Siqueira et al., (2001), em estudo realizado com cordeiros e cordeiras ½ Ile de 

France x Texel, abatidos com 28, 32, 36 e 40 quilos de peso vivo, observaram que a 

medida que se aumentava o peso ao abate destes animais, também era aumentado o 
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rendimento de cortes comerciais, oriundos dessas carcaças, as observações feitas por 

estes autores reforçam a lei da harmonia anatômica, proposta por Boccard & Dumont 

(1960), a qual diz que em carcaças com pesos e quantidades de gordura semelhantes a 

maioria das regiões da carcaça se encontram em proporções semelhantes, independente 

da conformação dos genótipos considerados. 

 

3.5 Uso de ultrassonografia para avaliação da carcaça de ovinos  

 A ultrassonografia foi tradicionalmente utilizada para o diagnostico gestacional, 

transferência de embriões, diagnóstico de patologias e como auxilio em procedimentos 

médicos. Atualmente tem sido cada vez mais utilizada como método para mensuração 

de características de composição corporal em animais vivos. A ultrassonografia, então, 

passou a ser utilizada para mensuração de características de animais vivos a partir de 

1950, quando nos Estados Unidos, a técnica começou a ser testada para mensuração de 

gordura subcutânea em bovinos (GOMIDE et al., 2009). 

 Os aparelhos de ultrassonografia emitem ondas acima sonoras com frequências 

acima de 16 kHz, que são inaudíveis pelos humanos. Geralmente os aparelhos de 

ultrassom comerciais emitem ondas que variam entre 1 e 10 MHz, sendo que as ondas 

de 5 a 7,5 MHz são a mais utilizadas para visualização de gordura subcutânea. A escola 

da frequência da sonda varia de acordo com o animal, sabendo-se que quanto mais 

profunda a estrutura menor o frequência empregada (GREINER et al., 2003). A 

qualidade das imagens obtidas dependerá da experiência do técnico, da correta 

contenção do animal, dos tecidos quais se pretende avaliar e do tipo de sonda utilizada 

(SUGUISAWA et al., 2002). 
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 De acordo com Gomide et al., (2009), entre as principais vantagens da 

ultrassonografia destaca-se o baixo custo, viabilidade, ser portátil, não ser invasiva, não 

ter efeito residual na carne e ser confiável. Além dessas vantagens Suguisawa et al. 

(2008) citam que a ultrassonografia pode ser utilizada para a padronização de lotes, 

permitindo traçar estratégias nutricionais que atendam a demanda de cada grupo, com a 

finalidade de fornecer ao mercado um tipo de carcaça padronizada. 

 Através dos ultrassons é possível avaliar a área de olho de lombo, espessura de 

gordura subcutânea, sendo que a medidas obtidas condizem com as características reais 

do animal (CARTAXO et al., 2008; TEXEIRA et al., 2008a). 

 A janela acústica que permite mensurar a área de olho de lombo localiza-se entre 

a 12ª e 13ª costela, além disso, é possível mensurar profundidade do músculo 

Longuissimus dorsi, que é um indicador do grau de musculosidade da carcaça e também 

a espessura de gordura subcutânea, que tem influência sobre a qualidade da carne e 

acabamento da carcaça (TEXEIRA, 2008a). 

 Para McMANUS et. al., (2013) a partir da avaliação da área de olho de lombo e 

da espessura de gordura subcutânea é possível estimar a composição da carcaça, já que 

estas apresentam grande correlação positiva e alta com a distribuição de tecido muscular 

e a quantidade de gordura subcutânea. 

 Através da avaliação da espessura de gordura subcutânea é possível determinar o 

ponto ideal para o abate dos animais, já que esta gordura servirá de isolante térmico e 

diminuirá as perdas por resfriamento da carcaça (QUEIROZ et al., 2015). 

 Nubiato et al., (2013) em sua revisão sobre o uso de ultrassonografia para a 

avaliação de carcaças afirma que esta é uma ferramenta eficaz e confiável de avaliação, 
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além de ser viável economicamente, que pode ser usada em diversos sistemas de 

avaliação corporal de animais, antes do abate.  

 Em estudo conduzido com 24 cordeiros da raça Santa Inês divididos em três 

grupos e abatidos com diferentes espessuras de gordura subcutânea (2, 3 e 4 mm) 

Queiroz et al., (2015) concluíram que o abate de cordeiros é indicado quando estes 

atingem 3mm de gordura subcutânea, pois proporciona melhor rendimento das 

características quantitativas da carcaça. 

 Na avaliação de 24 cordeiros da raça Santa Inês, submetidos a diferentes regimes 

de suplementação proteica, Martins et al. (2004) encontraram valores próximos a 

3,5mm de espessura de gordura subcutânea, para cordeiros suplementados com 19,2% e 

11,5% de proteína bruta na dieta, após oito meses e meio de experimento. 

 Trabalhando com ovinos Santa Inês, machos e fêmeas de diferentes idades, em 

confinamento, Gerardo et al. (2016), obtiveram a média de 2,2 mm de espessura de 

gordura subcutânea para ovinos machos e 1,8 mm para fêmeas. Quando comparadas as 

idades do animais, as fêmeas apresentaram 1,8mm de gordura subcutânea aos 5 meses 

de idade e os machos 2,2mm aos 22 meses.  

 Para McManus et al., (2013), em seu trabalho comparando as avaliação 

ultrassonográfica da carcaça e o uso de adipômetro, utilizando 81 ovinos Santa Inês, 

machos, as medidas obtidas através de ultrassom apresentam correlações altas com peso 

da carcaça quente e o peso da meia carcaça. 

 Trabalhos desenvolvidos por HASSEN et al. (1998 e 1999) visando verificar a 

viabilidade da ultrassonografia na estimativa da composição da carcaça de bovinos, 

afirmam que o modelo que considerou o peso vivo, área de olho de lombo medida 
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através de ultrassom e espessura de gordura subcutânea, conseguiu explicar até 81% do 

peso da carcaça quente. 

 Pinheiro et al., (2010), após trabalho, utilizando 21 ovelhas Santa Inês, afirmam 

que a profundidade e o comprimento máximo do músculo Longuissimus dorsi 

determinados via ultrassonografia e na carcaça apresentam alta correlação com a área de 

olho de lombo, afirmam também que a espessura de gordura subcutânea e a largura 

máxima do músculo Longuissimus dorsi, obtidas através de ultrassonografia são 

menores quando comparadas as mesmas medidas obtidas na carcaça do animal e por 

fim os autores concluem que a área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea 

e profundidade máxima do músculo Longuissimus dorsi, podem ser preditas de forma 

precisa, com o uso de ultrassonografia in vivo. 

 Cartaxo et al., (2011b), afirmam que a ultrassonografia é eficaz na avaliação das 

características da área de lombo e espessura de gordura subcutânea, uma vez que as 

medidas obtidas por ultrassonografia e analise na carcaça, foram muito semelhantes. Os 

autores chegaram a esta conclusão após avaliação de 54 cordeiros não-castrados, sendo 

18 da raça Santa Inês puros (SI), 18 ½ Dorper × ½ Santa Inês e 18 ½ Santa Inês × ½ 

Sem Raça Definida. No mesmo trabalho os autores relatam que após a avaliação 

realizada por ultrassonografia in vivo, ovinos Dorper × Santa Inês e Santa Inês 

apresentaram área de lombo superior à dos Santa Inês × SRD. Na mensuração realizada 

na carcaça pós-abate, os cordeiros Dp × SI apresentaram maior área de olho-de-lombo 

em comparação aos Santa Inês × SRD e Santa Inês. 
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 33 

Performance and carcass characteristics of lambs ½ Dorper + ½ Santa Inês, 34 

slaughtered with different thicknesses of subcutaneous fat 35 

NASCIMENTO, Urias Fagner Santos1*; SANTOS, Gladston Rafael de Arruda2; 36 

AZEVEDO, Camilo Santos2; MACEDO, Francisco de Assis Fonseca 2 37 

1 Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, Sergipe, Brasil.  38 

2 Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Zootecnia, São Cristóvão, Sergipe, 39 

Brasil. 40 

RESUMO 41 

Objetivou-se avaliar o efeito da espessura de gordura subcutânea (EGS) ao abate em 42 

cordeiros ½ Dorper + ½ Santa Inês (DSI) sobre o desempenho, as características da 43 

carcaça e dos cortes comerciais.  Foram utilizados 24 cordeiros, abatidos com 2mm, 44 

3mm e 4mm de EGS. Houve efeito da EGS sobre o desempenho: para dias de 45 

confinamento (2mm=51,38; 3mm=66,50; 4mm= 91,63 dias), idade ao abate 46 

(2mm=139,38; 3mm=159,88; 4mm=171,00 dias), peso corporal final (2mm=33,50; 47 

3mm=42,81; 4mm=46,19 kg), ganho de peso total (2mm=18,75; 3mm=25,08; 48 

4mm=46,19 kg), ganho de peso diário (2mm=0,44; 3mm=0,39; 4mm=0,28 kg), peso 49 

corporal ao abate (2mm=32,76; 3mm=39,79; 4mm=44,88 kg), escore de condição 50 

corporal (2mm=2,97; 3mm=3,13; 4mm=3,56); para características de carcaças:  pesos 51 

da carcaça quente (2mm= 15,33; 3mm=19,16; 4mm=21,90 kg) e fria (2mm=15,03; 52 
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3mm=18,75; 4mm=21,47), perdas por resfriamento (2mm=0,00234; 3mm=0,00333; 53 

4mm=0,00201 kg), rendimentos de carcaça: na origem (2mm=44,91; 3mm=43,85; 54 

4mm=46,47%); no frigorifico (2mm=46,79; 3mm=48,30; 4mm= 48,79%); comercial 55 

(2mm= 45,88; 3mm=47,25; 4mm=47,82%) e verdadeiro (2mm= 52,93; 3mm=54,51; 56 

4mm=55,67%); índice de compacidade da carcaça ( 2mm= 0,250; 3mm=0,30; 57 

4mm=0,33 kg/cm), para pesos dos cortes; pescoço (2mm=0,44; 3mm=0,55; 4mm=0,56 58 

kg); paleta (2mm=1,38; 3mm=1,61; 4mm=2,14 kg), costilhar (2mm=2,16; 3mm=2,73; 59 

4mm=3,19 kg), lombo (2mm=0,93; 3mm=1,14; 4mm=1,25 kg), e perna (2mm=2,68; 60 

3mm=3,20, 4mm=3,76 kg). Para a composição tecidual dos cortes apenas o muscular do 61 

pescoço (2mm=50,24; 3mm=51,44; 4mm=55,34%), ósseo do pescoço (2mm=30,24; 62 

3mm=29,63; 4mm=25,91%), do lombo (2mm=15,05; 3mm=24,63; 4mm=24,71%) e da 63 

perna (2mm=11,38; 3mm=13,33; 4mm=13,13%), apresentaram diferenças entre as EGS 64 

(p>0,05). Recomenda-se o abate dos cordeiros ½ Dorper + ½ Santa Inês com 3mm de 65 

EGS. 66 

Palavras-chave: composição tecidual, ovinos, rendimento de carcaça, 67 

ultrassonografia 68 

  69 
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SUMMARY 70 

he objective of this study was to evaluate the effect of subcutaneous fat thickness (EGS) 71 

on slaughter in lambs ½ Dorper + ½ Santa Inês (ISD) on performance, carcass 72 

characteristics and commercial cuts. Twenty-four lambs, slaughtered with 2mm, 3mm 73 

and 4mm EGS were used. There was an effect of EGS on performance: for days of 74 

confinement (2mm = 51.38, 3mm = 66.50, 4mm = 91.63 days), age at slaughter (2mm = 75 

139.38, 3mm = 159.88, 4mm = 171.00 days), final body weight (2mm = 33.50, 3mm = 76 

42.81, 4mm = 46.19 kg), total weight gain (2mm = 18.75, 3mm = 25.08, 4mm = (2mm 77 

= 0.44, 3mm = 0.39, 4mm = 0.28kg), body weight at slaughter (2mm = 32.76, 3mm = 78 

39.79, 4mm = 44.88 kg), body condition score (2mm = 2.97, 3mm = 3.13, 4mm = 3.56); 79 

(2mm = 15.33, 3mm = 19.16, 4mm = 21.90 kg) and cold (2mm = 15.03, 3mm = 18.75, 80 

4mm = 21.47) were used for carcass characteristics: (2mm = 44.91, 3mm = 43.85, 4mm 81 

= 46.47%), carcass yields: (2mm = 44.91, 3mm = 0,00333, 4mm = 0.00201 kg) ); in the 82 

refrigerator (2mm = 46.79, 3mm = 48.30, 4mm = 48.79%); commercial (2mm = 45.88, 83 

3mm = 47.25, 4mm = 47.82%) and true (2mm = 52.93, 3mm = 54.51, 4mm = 55.67%); 84 

(2mm = 0.250, 3mm = 0.30, 4mm = 0.33 kg / cm), for cut weights; neck (2mm = 0.44; 85 

3mm = 0.55; 4mm = 0.56 kg); (2mm = 2.16, 3mm = 2.73, 4mm = 3.19 kg), loin (2mm = 86 

0, 3mm = 1.61, 4mm = 2.14kg) 93, 3mm = 1.14, 4mm = 1.25 kg), and leg (2mm = 2.68, 87 

3mm = 3.20, 4mm = 3.76 kg). For the tissue composition of the cuts only the neck 88 

muscle (2mm = 50.24, 3mm = 51.44, 4mm = 55.34%), neck bone (2mm = 30.24, 3mm 89 

= 29.63, 4mm = (2mm = 15.05, 3mm = 24.63, 4mm = 24.71%) and of the leg (2mm = 90 

11.38, 3mm = 13.33, 4mm = 13.13% ), showed differences between EGS (p> 0.05). It is 91 

recommended to slaughter lambs ½ Dorper + ½ Santa Inês with 3mm of EGS. 92 

.Key words: tissue composition, sheep, carcass yield, ultrasonography.  93 
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INTRODUÇÃO 94 

 A ovinocultura vem se destacando no Brasil nos últimos anos, como uma 95 

atividade pecuária de grande potencial econômico, principalmente nas regiões nordeste 96 

e sul, tradicionais produtoras destes animais (ÁVILA et al., 2013).  97 

 Além do crescimento no número de animais, nota-se o emprego de novas 98 

tecnologias de produção. Estes avanços têm como finalidade fornecer ao mercado 99 

consumidor um produto com elevada qualidade, para que assim a carne de ovinos tenha 100 

potencial para competir com as carnes tradicionalmente consumidas pelos brasileiros, 101 

como a carne de bovinos, frango e suínos (POLI et al., 2008). 102 

 Um dos principais entraves desta cadeia é oferecer ao mercado um animal 103 

jovem, com uma boa conformação de carcaça e de forma continua, tornando o consumo 104 

de carne ovina um hábito frequente, sem que haja sazonalidade na oferta (ÁVILA et al., 105 

2013). 106 

 Uma alternativa para suprir a demanda do mercado consumidor é o cruzamento 107 

entre raças, que favorece aos produtores a obtenção de animais com melhor 108 

desempenho e mais precoces. Dentre os possíveis cruzamentos para obtenção de 109 

animais que atendam a demanda dos produtores e consumidores, a raça Dorper e a raça 110 

Santa Inês tem mostrado resultados promissores para essa finalidade no Nordeste 111 

brasileiro (AMARAL et al., 2011) 112 

 Sabe-se que os cordeiros ½ Dorper x ½ Santa Inês apresentam melhor conversão 113 

alimentar que cordeiros Santa Inês puros, além de apresentarem desenvolvimento mais 114 

rápido, podendo ser abatidos mais novos, com maior peso e melhor acabamento de 115 

carcaça (COSTA et al., 2012). 116 
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 O desenvolvimento de aparelhos de ultrassonografia mais modernos levou a 117 

técnica a ser empregada com maior frequência e precisão, sendo hoje utilizada em 118 

várias partes do mundo (NUBIATO et al., 2013). 119 

 A técnica é pouco invasiva e permite que o animal seja submetido a ela várias 120 

vezes para acompanhamento do desenvolvimento da musculatura, espessura de gordura 121 

subcutânea ou mensuração de medidas de tecidos. Podendo utilizada para determinação 122 

do ponto de abate dos animais, tendo como parâmetro a espessura de gordura 123 

subcutânea, sendo uma ferramenta útil para os sistemas de produção, pois permite 124 

padronizar lotes e facilita o manejo das propriedades nos mais variados aspectos 125 

(GERALDO et al., 2016) 126 

 Esse trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho de ovinos ½ Dorper + ½ 127 

Santa Inês, abatidos com diferentes espessuras de gordura subcutânea, bem como 128 

determinar o rendimentos de carcaça, cortes e composição tecidual dos cortes da 129 

carcaça desses ovinos. 130 

 131 

 132 

 MATERIAL E MÉTODOS 133 

 O experimento foi realizado na Fazenda Canafístula, na cidade de Nossa 134 

Senhora das Dores, Sergipe. Foram cobertas 80 ovelhas Santa Inês com reprodutores 135 

Dorper, a fim de se obter cordeiros ½ Dorper + ½ Santa Inês.  136 

 Os cordeiros foram pesados e identificados ao nascimento. A partir do início da 137 

terceira semana de vida os cordeiros receberam ração no creep feeding. Os animais 138 

foram pesados aos 30 dias e ao desmame com 86±24 dias de idade, sendo que o peso 139 
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obtido a desmama foi considerado como peso corporal inicial (PCI) para o 140 

confinamento. Foram realizadas ultrassonografias da Espessura de Gordura Subcutânea 141 

entre a 12ª e 13ª costelas, no momento do desmame dos animais. 142 

 Após desmama, foram selecionados por peso homogêneo 8 cordeiros, 143 

para composição de cada grupo, totalizando 24 cordeiros ½ Dorper +½ 144 

Santa Inês. Os cordeiros foram alojados em baias coletivas cobertas, recebendo água 145 

à vontade durante todo o período experimental e alimentados com silagem de milho à 146 

vontade e 2% do peso corporal de uma mistura com 75% de milho moído; 19% de 147 

farelo de soja; 1% de ureia e 5% de núcleo comercial. Sendo que a dieta era ajusta 148 

quinzenalmente, após a pesagem dos animais. Os cordeiros foram divididos em três 149 

grupos, tendo a espessura de gordura subcutânea (2,0; 3,0 e 4,0 mm), avaliada in vivo 150 

por ultrassonografia, como tratamento. Para obtenção da espessura de gordura 151 

subcutânea foi utilizado um equipamento de ultrassom, marca HONDA modelo HS-152 

1500 VET, com transdutor linear multi frequencial de 50 mm de largura, utilizando 153 

frequência de 7,5 MHz. 154 

  As ultrassonografias foram realizadas quinzenalmente, após tricotomia e  155 

aplicação de mucilagem nas regiões avaliadas. Todas as mensurações foram realizadas 156 

pelo mesmo técnico, do lado esquerdo, entre a 12ª e 13ª costelas, a quatro centímetros 157 

da coluna vertebral. A pressão da cabeça do transdutor foi mantida mínima para evitar 158 

a compressão da gordura. Depois de capturada a imagem, a espessura da gordura 159 

subcutânea neste ponto foi medida usando-se o ponteiro eletrônico do ultrassom. 160 

 Ao atingir a espessura de gordura subcutânea (EGS) para abate, os animais foram 161 

pesados, obtendo-se o peso vivo na origem (PVO), calculados os dias de confinamento 162 
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(DC) e foi mensurado o escore da condição corporal (ECC), através da palpação dos 163 

processos transversos das vértebras lombares. Também foram calculados o ganho de 164 

peso total = PVA-PVI e o ganho de peso médio diário (GPD) = PVA/ DC. Os cordeiros 165 

foram pesados na fazenda (PF), transportados a um frigorífico com Serviço de Inspeção 166 

Federal, em Propriá, SE. Após 16 horas, sob jejum de sólidos foram pesados para 167 

registro do peso corporal ao abate (PCA). Após evisceração, o trato gastrintestinal foi 168 

pesado cheio, esvaziado e pesado vazio, para estimativa do peso corporal vazio (PCV). 169 

Terminada a evisceração, as carcaças foram pesadas, peso da carcaça quente (PCQ) e 170 

medido o pH. As carcaças foram transferidas para uma câmara fria a 4 0C, 171 

permanecendo por 24 horas sendo novamente medidos o pH (pH 24h) e pesadas (PCF). 172 

Em seguida foram divididas longitudinalmente em duas meias carcaças. e mensurados 173 

os comprimentos internos das carcaças (CIC), as larguras das garupas (LG). e os 174 

comprimentos das pernas (CP).   175 

 Foram calculados: Rendimento da carcaça na origem = (PCF/PVO)*100; 176 

Rendimento da carcaça no frigorifico = (PCQ/PVA)*100; Rendimento comercial da 177 

carcaça = (PCF/PVA)*100; Rendimento Verdadeiro da carcaça = (PCQ/PCV)*100; 178 

Perdas por resfriamento = (PCQ-PCF/PCQ)*100;  Índice de compacidade da carcaça = 179 

PCQ/CIC e o Índice de compacidade da Perna = LG/CP. Foram  preservadas as meias 180 

carcaças esquerdas, onde foram medidas com paquímetro as espessuras de gordura 181 

subcutânea ao abate, entre a 12ª e 13ª costelas. Em seguida, as meias carcaças foram 182 

seccionadas em cinco regiões anatômicas (pescoço, paleta, costilhar, lombo e perna) e 183 

pesadas, segundo metodologia propostas por Colomer-Rocher et al. (1987) e adaptada 184 

por Araújo Filho et al. (2010), e calculado o rendimento de cada corte em relação à 185 

meia carcaça, conforme metodologia descrita por Osório et al., (2002). Os cortes foram 186 
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acondicionados em embalagens de polietileno, identificados e transportados para o 187 

Laboratório de Tecnologia da Carne da Universidade Federal de Sergipe, onde foram 188 

congelados, sendo posteriormente dissecados para determinação da composição tecidual 189 

de cada corte.  Para realização das análises estatísticas foi utilizado o procedimento 190 

GLM do SPSS. Para comparação de médias foi considerando o nível de significância de 191 

5% pelo teste Tukey. 192 

 193 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 194 

 195 

 Não houve efeito (p>0,05) da Espessura de Gordura Subcutânea (EGS) sobre o 196 

pH da carcaça zero e vinte e quatro horas após o abate, comprimento interno da carcaça 197 

e índice de compacidade da perna. O fato do pH da carcaça zero e vinte e quatro horas 198 

não terem sido influenciados pelas EGS relaciona-se a deposição de glicogênio no 199 

músculo, que pode diminuir especialmente pelo estresse ante mortem, como os animais 200 

dos três grupos experimentais foram submetidos ao mesmo manejo pré e durante o 201 

abate, os valores de pH se comportaram de maneira semelhante. O comprimento interno 202 

da carcaça foi semelhante (p>0,05) para as três espessuras de gordura subcutânea, isso 203 

pode ser explicado pelo efeito da heterose causada pelo grupo genético Dorper, que tem 204 

perfil de carcaça mais curta, quando comparada a outras raças como o Santa Inês, e 205 

transmitem isso aos seus descendentes. O índice de compacidade da perna, que indica 206 

quanto a perna é capaz de armazenar tecido muscular, também não foi influenciado 207 

(p>0,05), isso indica que a espessura de gordura não impede a deposição de tecido 208 

muscular na perna, sendo preconizado que pernas de ovinos, com pesos próximos, 209 

sejam mais curtas a fim de aumentar os valores de compacidade da perna. 210 
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Tabela 01. Médias e desvios padrão para desempenho de cordeiros ½ Dorper + ½ Santa 211 

        Inês abatidos com diferentes espessuras de gordura subcutânea 212 

  Espessura de gordura subcutânea p-valor 

  2mm 3mm 4mm 

Variáveis      

Espessura de gordura 

subcutânea UTR (mm) 

2,36±0,41 b 2,74±0,49 b 3,73± 0,79 a 0,000 

Espessura de gordura 

subcutânea ao abate (mm) 

2,19± 0,76 b 3,52± 0,54 a 3,75± 0,88 a 0,001 

Dias de confinamento 51,38±31,29 b 66,50±36,97 ab 91,63±23,55 a 0,052 

Idade ao abate (dias) 139,38± 17,28 b 159,88± 18,01 a 171,00±6,14 a 0,001 

Peso Vivo Inicial (Kg) 14,75± 3,66 17,33± 5,32 18,71± 1,25 0,085 

Peso Vivo Final (Kg) 33,50±2,20 c 42,81± 2,28 b 46,19± 2,40 a 0,000 

Ganho de Peso Total (Kg) 18,75± 2,85 b 25,08± 5,60 a 27,43± 2,42 a 0,000 

Ganho de Peso Diário 

(g/dia) 

0,44±0,16 a 0,39±0,17 ab 0,28± 0,02 b 0,046 

Peso Vivo ao Abate (Kg) 32,76± 2,25 c 39,79± 1,49 b 44,88± 2,17 a 0,000 

Escore de condição corporal  2,97± 0,31 b 3,13± 0,18 b 3,56± 0,46 a 0,006 

Peso do Corpo Vazio (Kg) 28,99± 2,40 c 35,17± 1,49 b 39,36± 2,55 a 0,000 

Peso da Carcaça Quente 

(Kg) 

15,33± 1,14 c 19,16± 0,64 b 21,90±1,39 a 0,000 

Peso da Carcaça Fria (Kg) 15,03± 1,11 c 18,75± 0,63 b 21,47± 1,37 a 0,000 

Perdas por Resfriamento 
(%) 

2,34 ±0,20 a 2,22 ± 0,20 ab 2,01 ± 0,09 b 0,003 

pH da carcaça 0 hora após o 
abate 

6,64± 0,33 6,60± 0,20 6,48± 0,37 0,569 

pH da carcaça 24 horas após 

o abate 

5,57± 0,19 5,65± 0,11 5,67±0,12 0,336 

Rendimento da carcaça na 

origem (%) 

44,91± 2,50ab 43,85± 1,75b  46,47± 1,71a  0,052 

Rendimento da carcaça no 
frigorifico (%) 

46,79± 1,13 b 48,30± 1,13 ab 48,79± 1,40 a 0,024 

Rendimento comercial da 
carcaça (%) 

45,88± 1,13 b 47,25± 1,09 ab 47,82± 1,75 a 0,027 

Rendimento verdadeiro da 

carcaça (%) 

52,93± 1,38 b 54,51± 1,41 a 55,67± 2,25 a 0,016 

Comprimento Interno da 

Carcaça (cm) 

60,25± 2,96 62,50± 3,78 64,88±4,82 0,086 

Índice de Compacidade da 

Carcaça (Kg/cm) 

0,25± 0,02 c 0,30± 0,02 b 0,33± 0,02 a 0,000 

Largura da garupa (cm) 20,15± 2,17 b 22,25± 2,12 ab 23,29± 2,55 a 0,036 

Comprimento da perna (cm) 31,25± 3,15 b 33,88± 1,96 ab 34,50± 2,45 a 0,045 

Índice de compacidade da 
perna (Kg/cm) 

0,65± 0,08 0,66± 0,06 0,68± 0,08 0,748 

Médias seguidas de letras diferentes, nas linhas, indicam que houve diferença pelo teste Tukey (P<0,05).   213 
UTR= Ultrassonografia em tempo real  214 
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 O peso corporal final dos animais diferiu (p<0,05) entre os tratamentos, 215 

aumentando à medida que a espessura de gordura subcutânea também aumentava. Esse 216 

fato se deve a maior quantidade de dias de confinamento desses animais e, 217 

consequentemente, maior ingestão de alimentos. Devido ao peso corporal ao abate 218 

derivar do peso vivo final, que também sofreu interferência dos tratamentos (p<0,05), o 219 

peso vivo ao abate variou de forma semelhante devido à alta correlação entre estas 220 

medidas.  221 

 Quanto ao ganho de peso total os cordeiros pertencentes aos tratamentos 3mm e 222 

4mm foram semelhantes, mas ambos diferiram do tratamento 2mm (p<0,05). Isso se 223 

deve ao fato dos animais dos tratamentos 3mm e 4mm terem sido confinados por maior 224 

período, a maior ingestão de alimentos determinou o maior ganho de peso total dos 225 

animais. Pode-se afirmar, no entanto, que este ganho de peso dos animais foi resultado 226 

da quantidade de dias de confinamento, já que quando se observa o ganho de peso diário 227 

dos três grupos experimentais, pode-se notar que a medida que se aumentam os dias de 228 

confinamento, diminuem-se os valores de ganho de peso diário 229 

  Houve efeito dos tratamentos (p<0,05) para o peso do corpo vazio e peso da 230 

carcaça quente e fria, que apresentaram maiores valores à medida que se aumentava a 231 

espessura de gordura subcutânea dos grupos experimentais. Mora et al., (2015) 232 

trabalhando com cordeiras pantaneiras, abatidas com 2mm, 3mm e 4 mm de gordura 233 

subcutânea encontraram comportamento semelhante aos observados nesse trabalho. Isso 234 

levou o autor a afirmar que o peso da carcaça possui correlação positiva com o peso 235 

corporal. Outro fato que pode ser considerado como explicativo para este parâmetro é a 236 

idade dos animais, levando em consideração que os animais abatidos com 4mm de 237 
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espessura de gordura subcutânea eram mais velhos que os demais. Esse fato é exposto 238 

por Medeiros et al., (2008), onde o autor explica que o aumento da idade ao abate, leva 239 

a aumento do peso da carcaça devido a diminuição da porcentagem de alguns 240 

componentes extra carcaça. Ambas as afirmações são correntes com os resultados 241 

observados nesse trabalho, permitindo-se afirmar que a espessura de gordura subcutânea 242 

aumenta com a idade e peso vivo do animal, preponderando o aumento do peso das 243 

carcaças. 244 

 As perdas por resfriamento são obtidas após 24 horas do abate, período pelo qual 245 

o animal é resfriado e acontecem as transformações bioquímicas responsáveis por 246 

transformar o músculo em carne. Nesse trabalho as perdas por resfriamento se 247 

comportaram de forma inversamente proporcional à espessura de gordura subcutânea. 248 

Esse fato pode ser melhor compreendido, quando se leva em consideração que a gordura 249 

funciona como um isolante térmico para a carcaça, impedindo assim o encurtamento 250 

excessivo das fibras musculares pelo frio, resultando em maior retenção de água dentro 251 

das células e consequentemente menor perda de peso. Assim, os animais pertencentes 252 

ao grupo 2mm, apresentaram maiores perdas por resfriamento, o grupo 3mm se 253 

comportou de forma intermediária e o grupo abatido com 4 mm foi o que sofreu maior 254 

efeito da espessura de gordura subcutânea e consequentemente menores perdas por 255 

resfriamento.  256 

 Os rendimentos de carcaça de ovinos podem ser expressos de várias maneiras, 257 

como: (rendimento da carcaça na origem, rendimento da carcaça no frigorifico, 258 

rendimento verdadeiro da carcaça e rendimento comercial da carcaça) que são dados em 259 

porcentagem, sendo índices muito importantes para a avaliação econômica da produção 260 
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de ovinos. No presente trabalho todos os rendimentos de carcaças avaliados foram 261 

influenciados pela espessura de gordura subcutânea ao abate, com os cordeiros do grupo 262 

4mm apresentando sempre maiores rendimentos que aos pertencentes ao grupo 2mm, 263 

exceto para o rendimento da carcaça na origem. Levando-se em consideração que os 264 

cordeiros com EGS 4mm apresentaram maior idade ao abate, e que a sua conformação 265 

muscular expressou-se de forma superior aos demais, pode-se afirmar que por 266 

permanecerem por mais tempo confinados, estes animais depositaram maior massa 267 

muscular e consequentemente maiores rendimentos da carcaça. Quanto ao rendimento 268 

da carcaça na origem o fato desse rendimento levar em consideração o peso vivo dos 269 

animais na origem, pode ter influenciado sua alteração, já que os animais estavam 270 

alimentados nesse momento e esta diferença do peso pode ser influência da quantidade 271 

de alimentos ingerida antes do momento da pesagem. 272 

 O escore de condição corporal, que estima quanto de musculosidade e gordura o 273 

animal acumulou, sofreu interferência dos tratamentos (p<0,05), sendo que seu 274 

crescimento se mostrou proporcional à espessura de gordura subcutânea. Os animais do 275 

grupo 4mm apresentaram maiores valores de escore corporal que os pertencentes ao 276 

grupo 3mm e estes maiores que os do grupo 2mm. 277 

 O índice de compacidade da carcaça apresentou diferença entre os tratamentos 278 

(p<0,05) sendo que o seu crescimento se deu à medida que se aumentava a espessura de 279 

gordura subcutânea. Este índice é um forte indicador de conformação da carcaça, tendo 280 

em vista que avalia a quantidade de tecido muscular depositado na carcaça em uma 281 

unidade de comprimento. Assim, pode-se notar nesse trabalho que os animais abatidos 282 

com maior espessura de gordura subcutânea apresentam maior deposição de tecido 283 
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muscular, o que é uma característica interessante em termos econômicos, já que o 284 

mercado tem preferência por carcaças mais compactas e que apresentem maior 285 

deposição de tecido muscular nos cortes comerciais. Resultados semelhantes foram 286 

descritos por Macedo et al., (2014) que trabalhando com ovinos ½ Dorper + ½ Santa 287 

Inês abatidos com 2mm, 3mm e 4mm de gordura subcutânea encontraram valores 288 

superiores para os animais abatidos com 3mm e 4mm quando comparados com os 289 

animais abatidos com 2mm, os autores afirmam que os maiores pesos ao abate explicam 290 

o aumento no índice de compacidade da carcaça desses animais e estes dois parâmetros 291 

se relacionam de forma diretamente proporcional. Nesse trabalho o fato das carcaças 292 

aumentarem de peso, sem que houvesse aumento do seu comprimento, levou ao 293 

aumento da compacidade da carcaça destes animais. 294 

 A largura da garupa foi influenciada pela EGS (p<0,05) provavelmente devido 295 

ao aumento da compacidade da carcaça visto que a medida que os cordeiros 296 

aumentaram a compacidade da carcaça depositaram mais músculos na região da garupa 297 

elevando a medida. 298 

  O comprimento da perna foi influenciado pela EGS (p<0,05) e mostrou-se maior 299 

nos animais do grupo 4mm. Por esse trabalho ter sido realizado com animais que ainda 300 

estavam em fase de crescimento essa diferença pode ser explicada pela idade ao abate 301 

dos animais. Assim os cordeiros pertencentes ao grupo 4mm que foram abatidos com 302 

aproximadamente 30 dias a mais que os com 2 mm, sendo favorecidos em tempo para 303 

desenvolvimento corporal e por consequência houve o aumento do comprimento da 304 

perna verificado entre os tratamentos  305 
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 O índice de compacidade da perna não foi influenciado pela EGS (p>0,05), 306 

independentemente da espessura de gordura subcutânea. Os resultados diferem dos 307 

observados por, Queiroz et al., (2015) que trabalharam com cordeiros machos Santa 308 

Inês, abatidos com 2mm, 3mm e 4 mm de espessura de gordura subcutânea. Os autores 309 

encontraram diferenças entre os tratamentos, sendo que a compacidade da perna foi 310 

maior para o grupo 4mm do que o com 2mm, e os cordeiros com 3mm se comportaram 311 

de forma intermediária, levando os autores a concluírem que a medida que se aumenta a 312 

espessura de gordura subcutânea, aumenta-se a quantidade de musculatura depositada 313 

na perna. No presente trabalho à medida que os animais aumentavam a largura da 314 

garupa também aumentavam o comprimento da perna e isso fez com que os valores de 315 

compacidade da perna acompanhassem estes indicadores, já que o índice de 316 

compacidade da perna é produto da divisão de ambos.  317 

 Os dados referentes a pesos e porcentagem de cortes encontram-se dispostos na 318 

tabela 02. 319 

 As espessuras de gordura subcutânea não influenciaram (p>0,05) os rendimentos 320 

dos cortes (Tabela 02), confirmando que os animais pertencentes aos grupos 321 

experimentais apresentavam uma proporcionalidade na deposição de tecidos na carcaça. 322 

 323 

 324 

 325 

 326 
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Tabela 02. Médias e desvios padrão para pesos e rendimentos dos cortes da carcaça de              327 

      cordeiros ½ Dorper + ½ Santa Inês, abatidos com diferentes espessuras de    328 

      gordura subcutânea 329 

  Espessura de gordura subcutânea p-valor 

  2mm 3mm 4mm 

Variáveis      

Pescoço (Kg) 0,43±0,06 b 0,55±0,08 a 0,55±0,08 a 0,007 

Pescoço (%) 5,78± 0,74 5,96± 0,90 5,13± 0,73 0,190 

Paleta (Kg) 1,36±0,19 b 1,63± 0,20 b 2,10± 0,37 a 0,000 

Paleta (%) 18,13±1,50 17,45± 2,30 19,64± 2,72 0,080 

Costilhar (Kg) 2,13± 0,35 c 2,77± 0,12 b 3,14 ±0,40 a 0,000 

Costilhar (%) 28,39±4,22 29,58± 2,55 29,26± 2,01 0,83 

Lombo (Kg) 0,93± 0,14 b 1,15± 0,18 ab 1,23 ± 0,19 a 0,007 

Lombo (%) 12,48±1,67 12,35± 1,78 11,47± 1,66 0,510 

Perna (Kg) 2,64± 0,24 c 3,24±0,18 b 3,70± 0,37 a 0,000 

Perna (%) 35,22±1,10 34,66±1,32 34,50± 2,33 0,21 

Médias seguidas de letras diferentes, nas linhas, indicam que houve diferença pelo teste Tukey (P<0,05) 330 

  Não houve diferença (p<0,05) para peso do corte pescoço entre grupos 4mm e 331 

3mm e para a paleta dos grupos 3mm e 2mm. O lombo do grupo 2 mm diferiu do grupo 332 

4mm e ambos foram semelhantes ao grupo 3mm. O fato dos cordeiros serem do mesmo 333 

grupo genético leva a crer que eles tendem a depositar a musculatura de forma 334 

proporcional nas diferentes regiões do corpo, reduzindo dessa forma, a diferença entre 335 

as proporções dos cortes, em relação a carcaça. 336 

 Houve efeito das EGS sobre o peso dos costilhares (p<0,05), sendo que o peso 337 

foi aumentado à medida que se aumentava a espessura de gordura subcutânea. Porém 338 

esta variação não foi verificada no rendimento dos costilhares. Esse fato se deve ao 339 

período de confinamento em que os animais foram submetidos, sendo que os cordeiros 340 

com ESG 4mm permaneceram mais tempo em confinamento e consequentemente eram 341 

mais pesados. O fato de não haver diferença entre os rendimentos dos costilhares pode 342 
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ser explicado pelo abate dos animais antes que atingissem o máximo do seu 343 

desenvolvimento corporal e como a gordura se acumula com maior velocidade nos 344 

costilhares a sua porcentagem na carcaça aumenta com o aumento do peso do animal. 345 

 Os pesos das pernas variaram entre as espessuras de gordura subcutânea 346 

(p>0,05), o mesmo não ocorreu para o rendimento. O fato da variação no peso pode ser 347 

explicado pelo aumento dos dias de confinamento dos cordeiros pertencentes ao grupo 348 

4mm, quando comparados aos pertencentes ao grupo 3mm e 2mm. O fato da não 349 

variação do rendimento das pernas em relação à carcaça pode ser explicado pelo fato 350 

dos membros apresentarem desenvolvimento precoce o que acarreta na redução das 351 

porcentagens desses em relação à carcaça, à medida que se aumenta o peso da mesma, 352 

conforme relata Furusho-Garcia et al., (2006) em estudo alométrico da carcaça de 353 

ovinos Santa Inês e seus cruzamentos. 354 

 Os dados referentes à composição tecidual dos cortes da carcaça dos ovinos 355 

encontram-se dispostos na tabela 03. 356 

 Não houve efeito da espessura de gordura subcutânea sobre a composição para 357 

nenhum tecido da paleta e costilhar. Também não houve diferença para músculos, 358 

gordura e resíduos da perna; para músculos, gordura e resíduos do lombo e para 359 

gorduras e resíduos do pescoço (Tabela 03).  360 
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Tabela 03. Médias e desvio padrão para composição tecidual dos cortes da carcaça de     361 

       cordeiros ½ Dorper + ½ Santa Inês, abatidos com diferentes espessuras de      362 

        gordura subcutânea 363 

  Espessura de gordura subcutânea p-valor 

  2mm 3mm 4mm 

Variáveis      

Pescoço (%musculo) 50,24± 2,14 b 51,44± 4,17 ab 55,34± 4,94a 0,040 

Pescoço (%gordura) 10,94± 3,31 12,21± 3,36 12,89±1,99 0,420 

Pescoço (%osso) 30,24± 2,61 a 29,63± 3,22 ab 25,91± 3,74b 0,030 

Pescoço (% resíduo) 8,58± 1,59 6,72± 2,59 5,85± 2,74 0,080 

Paleta (% músculo)  62,77±1,94 56,26± 15,21 63,21± 1,76 0,240 

Paleta (%gordura) 13,07± 2,83 16,98± 5,99 15,46± 2,44 0,180 

Paleta (%osso) 22,44± 2,44 24,50± 8,99 19,87± 1,96 0,260 

Paleta (%resíduo) 1,71± 0,22 2,26± 1,11 1,45± 0,19 0,060 

Costilhar (%músculo) 43,67± 7,46 38,67±6,13 36,30±9,53 0,200 

Costilhar (% gordura) 34,60±7,39 40,96± 7,69 42,18± 8,13 0,140 

Costilhar (%osso) 17,71± 2,50 15,66± 2,19 18,32±3,96 0,060 

Costilhar (%resíduo) 4,03± 2,17 4,62±4,95 3,20±4,46 0,990 

Lombo (%músculo) 63,77± 4,79 58,94± 5,11 59,70± 2,81 0,060 

Lombo (%gordura) 3,60± 1,09 3,53±0,20 3,88± 0,86 0,170 

Lombo (%osso) 17,35± 6,24 b 24,62± 6,41 a 24,71± 4,24a 0,003 

Lombo (% resíduo) 15,20± 4,08 13,12± 1,49 11,70± 3,23 0,100 

Perna (% músculo) 66,11± 1,18 65,45± 1,55 66,30± 1,40 0,080 

Perna (%gordura) 5,58± 1,59 5,32± 2,59 4,85± 2,75 0,200 

Perna (%osso) 11,02± 1,73b 11,33± 1,54 a 11,93± 1,17 ab 0,030 

Perna (% resíduo) 17,29±1,36 17,89± 0,81 17,27± 0,90 0,220 

Médias seguidas de letras diferentes, nas linhas, indicam que houve diferença pelo teste Tukey (P<0,05).  364 
 365 

 Houve diferença (p>0,05) para os ossos do pescoço, lombo e perna, em todas as 366 

espessuras de gordura subcutânea. O fato dos ossos apresentarem diferença entre os 367 

tratamentos nos cortes perna, pescoço e lombo se dá pelo fato do tecido ósseo continuar 368 

a se desenvolver em espessura após o declínio do crescimento do tecido muscular, 369 

principalmente o aumento da espessura óssea (König, 2011).  370 

  371 
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Houve diferença (p<0,05) para a musculatura do pescoço entre os animais abatidos com 372 

4mm e 2mm de espessura de gordura subcutânea. Entretanto os animais abatidos com 373 

3mm foram semelhantes aos demais. A diferença observada entre os cordeiros com 374 

2mme 4 mm, pode ter sido mediada pelo efeito anabolizante da testosterona conforme 375 

afirma Rocha et al., (2007). Nesse trabalho, os animais do grupo 4mm, mais velhos, 376 

apresentaram maior deposição de músculos no pescoço, provavelmente devido ao maior 377 

período de ação da testosterona sobre o organismo. Outro fato a ser levado em 378 

consideração é que os cordeiros pertencentes ao grupo 4mm foram abatidos próximo ao 379 

início da puberdade, onde os animais geralmente começam a apresentar hipertrofia da 380 

musculatura e apresentar perfil masculino devido a ação hormonal. 381 

 Considerando que os cordeiros abatidos com 3mm de espessura de gordura 382 

subcutânea apresentaram rendimentos de carcaça semelhante aos abatidos com 4mm e 383 

que não houve diferenças entre os rendimentos dos cortes e a composição tecidual nas 384 

carcaças dos cordeiros abatidos com 2mm, 3mm e 4mm. Recomenda-se o abate dos 385 

cordeiros ½ Dorper + ½ Santa Inês com 3mm de espessura de gordura subcutânea. 386 

  387 
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