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APRESENTAÇÃO
A obra “Caracterização da carcaça e da carne de cordeiros de corte” reúne um
conjunto de contribuições que contemplam o interesse de diversos setores da sociedade,
a área acadêmica cientifica em especial, pela rica compilação de dados apresentada em
cada capítulo.
A ideia desta obra surgiu por um grupo de professores e discentes do Mestrado
em Saúde e Produção Animal como forma de dar continuidade a uma série de iniciativas
para o fortalecimento das pesquisas em ovinocultura; sendo uma delas o lançamento em
2019 da obra “Saúde e produção de Ovinos”.
A obra traz uma abordagem sobre metodologias de avaliação da carcaça e da
carne de cordeiros; compilando dados de raças de importância social e econômica no
Brasil. Cada capítulo contempla uma raça e suas características; e por fim estão as
diretrizes para o bem-estar na etapa final da vida do animal, e suas implicações na
qualidade da carcaça e carne. O texto prima pela clareza e objetividade e traz importante
contribuição à literatura de ciências agrárias.
Além da relevância cientifica do livro, o objetivo do mesmo está alinhado a um
novo cenário mundial, em que o consumidor final está mais atento e conhecedor das
variáveis qualitativas dos alimentos escolhidos para pôr a mesa; prezando pela sua saúde
e qualidade de vida. Essas diretrizes levam a estratégias de pesquisa com foco nesta
condição além da eficiência econômica do sistema de produção; que sempre está em foco
pelo pecuarista.
A compilação desta obra nos leva a uma série de reflexões sobre a cadeia
produtiva da ovinocultura; sobre as futuras demandas de pesquisas e rumos a seguir. Traz
ainda a informação precisa e clara sobre as raças contempladas no livro, sem o intuito de
comparar as mesmas; mas sim de aprimorar o conhecimento sobre elas e escolher as
melhores estratégias de produção, conforme cada caso e cada objetivo.
O livro nos inspira a continuar a fomentar a ovinocultura em nosso país, dado a
relevância e o avanço da ciência nesta espécie. E, por isto, recomendo aos pesquisadores,
aos profissionais de ciências agrárias, alunos e pecuaristas esta leitura.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO
DE CARCAÇA E CARNE

RENATA ERNLUND FREITAS DE MACEDO
STHEFANY KAMILE DOS SANTOS
MARCELA MAÍRA MIQUELETTO

A CARNE OVINA
As carnes vermelhas são alimentos completos e de alto valor biológico. De
maneira geral apresentam elevados teores de proteínas de alta digestibilidade, com
todos os aminoácidos essenciais, além de ácidos graxos e outros micronutrientes
fundamentais como os minerais ferro, potássio, fósforo, cobre e zinco, por exemplo, e
vitaminas, com destaque às do complexo B (WOOD, 2017).
A carne ovina é uma importante fonte de proteína mundial, pois sua produção está
distribuída praticamente em todos os continentes, sendo destinada a exploração
econômica ou de subsistência. No ano de 2018, do total de 271 milhões de toneladas de
carne vermelha (bovinos, suínos, ovinos e caprinos) produzida no mundo, cerca de 3,6%
(9,8 milhões de toneladas) foi proveniente de ovinos (FAOSTAT, 2018). O país de maior
produção, consumo e importação de ovinos é a China, seguida da Austrália e Nova
Zelândia, que são também os maiores exportadores globais (MLA, 2020). O Brasil ocupa
a 20ª posição na produção mundial de carne ovina, segundo a Faostat (2018).
O consumo da carne ovina no Brasil ainda é discreto quando comparado ao das
demais carnes domésticas, sendo de 0,5 kg por habitante/ ano (OECD, 2019). Apesar
do consumo pouco expressivo, o país ainda importa carne ovina, principalmente do
Uruguai, para suprir sua demanda interna (AGROSTAT, 2019). Esse panorama indica a
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grande capacidade de expansão da ovinocultura nacional, com um mercado com
potencial consumo desse produto. A demanda pela carne ovina é impulsionada pelo
aumento da renda da população, o crescimento da comercialização em nichos, e seu
papel como um produto substituto no mercado de carnes vermelhas (VIANA et al., 2015).
Sendo assim, a fim de atrair e fidelizar os consumidores é necessário fornecer um
produto de qualidade, com atributos nutricionais e sensoriais que correspondam às
expectativas de consumo.
Muitas das características sensoriais da carne ovina são influenciadas pelas
características da carcaça do animal, como a musculosidade (conformação) e a
quantidade de gordura de cobertura (acabamento). As avaliações de carcaça são
importantes, visto que essas características também repercutem na apresentação dos
cortes cárneos e de sua aceitabilidade pelo consumidor, além de influenciar na
rentabilidade ao produtor, frigorífico e varejo, que comercializam as partes comestíveis
da carcaça.

CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA OVINA E MÉTODOS DE
AVALIAÇÃO
Rendimento De Carcaça
No sistema de produção de carne ovina, devem-se destacar os aspectos
quantitativos e qualitativos relacionados à carcaça, pois o conhecimento do peso e do
rendimento de carcaça complementa a avaliação do desempenho animal e direciona a
produção em atendimento às necessidades do mercado consumidor (SILVA et al., 2008).
A avaliação do rendimento de carcaça é de grande importância para determinar o
desempenho do animal durante seu desenvolvimento, pois expressa a relação
percentual entre o peso da carcaça e o peso vivo do animal, ou seja, o rendimento inidca
a proporção do animal, em termos relativos, constituída de carcaças (CEZAR E SOUSA,
2007).
O rendimento de carcaça é uma medida altamente variável, encontrando-se entre
36% a 60% nos pequenos ruminantes e depende da idade do animal, peso ao abate,
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sistema de produção, dieta, raça, sexo, tempo de jejum, maturidade, musculosidade,
acabamento, pele, lã, e também a metodologia de cálculo, que pode ser influenciado
pela repleção do trato gastrointestinal (CRUZ et al., 2016; CORAZZIN et al., 2019).
E para atender um mercado consumidor cada vez mais exigente e obter um
produto de excelência, é de extrema importância avaliar os fatores que podem interferir
na qualidade da carcaça e da carne. Desta forma, de acordo com a idade do animal,
observam-se carcaças com diferentes proporções de ossos, músculos e gordura, para
as quais Cezar & Sousa (2010) relatam que o crescimento ósseo é o mais precoce, o
muscular é intermediário e o adiposo é o mais tardio, de acordo com a maturidade
fisiológica.
Quanto à variável sexo, as fêmeas apresentam carcaças fisiologicamente mais
maduras, os animais castrados situam-se em uma condição intermediária e os machos
inteiros, em condição mais tardia (CARVALHO, 1998). Assim, a proporção de gordura é
maior nas fêmeas, intermediária nos castrados e menores nos inteiros, ocorrendo o
contrário com a proporção de músculo na carcaça (CEZAR & SOUZA, 2007).
Quanto à influência da alimentação, quando a fase de terminação ocorre em
confinamento, à base de rações com alto teor energético, os animais mais precoces
atingem rapidamente a última fase de crescimento, onde maior proporção de energia é
depositada como tecido adiposo. Por isso, esses animais devem ser abatidos mais
precocemente, com objetivo de gerar carcaças com a quantidade de gordura adequada,
evitando perdas por excesso de adiposidade (SUSIN E MENDES, 2007).
Além disso, no abate desses animais, um tempo de jejum prolongado resulta em
desidratação e perda, principalmente, de tecido adiposo, podendo afetar o rendimento
de carcaça e causar efeitos prejudiciais à sua qualidade. Contrariamente, tempos muito
curtos podem superestimar o peso vivo ao abate e, por conseguinte, diminuir o
rendimento da carcaça (CÉSAR E SOUZA, 2007).

Medição do rendimento de carcaça
Existem diferentes metodologias para a determinação do rendimento de carcaça,
entre as quais, as mais comuns são o rendimento de carcaça quente (RCQ), o
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rendimento de carcaça fria (RCF) ou comercial e o rendimento biológico ou verdadeiro
(RV).
O rendimento de carcaça quente e fria são mais utilizados pelos frigoríficos,
enquanto o rendimento verdadeiro é mais utilizado em estudos científicos, por ser uma
determinação mais laboriosa. Porém, todo o conjunto de rendimentos é um importante
parâmetro para a avaliação da cadeia produtiva da carne ovina. Logo, buscam-se
modelos que possam ser mais eficientes na produção de componentes de carcaça, com
melhor conformação e qualidade para atender às exigências de mercado.
Para se determinar os rendimentos de carcaças, é realizada a pesagem dos
animais imediatamente antes do abate e assim se obtém o peso vivo ao abate (PVA).
Posteriormente, após o abate e as etapas de esfola, evisceração, retirada da cabeça e
porção distal dos membros, a pesagem irá determinar o peso da carcaça quente (PCQ),
permitindo então, o cálculo do rendimento de carcaça quente (RCQ = PCQ/PVA x 100)
(SILVA et al., 2008).
O RCF é obtido após as etapas do abate e do resfriamento das carcaças a 4 °C
por 24 horas, em câmara fria. Ao final desse período registra-se o peso da carcaça fria
(PCF) para então se obter o rendimento de carcaça fria (RCF = PCF/PVA x 100) (SILVA
et al., 2008). O RCF (comercial) é o mais praticado pelos frigoríficos como unidade de
comercialização, sendo assim o mais importante para a cadeia produtiva da carne ovina.
Por sua vez, o rendimento biológico ou verdadeiro (RV) é a avaliação que melhor
representa os componentes da carcaça, pois elimina as variações influenciadas pelo
conteúdo gastrointestinal (CÉZAR, 2004). Para sua determinação, os animais são
abatidos e registra-se o peso do conteúdo gastrointestinal (TGI) determinando-se o peso
corporal vazio (PCV = PVA - TGI). Então é possível calcular o rendimento verdadeiro
que é obtido pela razão entre o peso da carcaça quente e o peso corporal vazio (RV =
PCQ/ PCV x 100) (SILVA et al., 2008).

Perdas por resfriamento
É comum se verificar diferença entre o rendimento de carcaça quente e carcaça
fria. Essa variação é decorrente das perdas por resfriamento (PPR). A PPR consiste na
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perda de umidade da carcaça na câmara fria e nas reações químicas no músculo durante
o processo de resfriamento. Ela é determinada pela diferença entre o peso de carcaça
quente e de carcaça fria (PPR = PCQ - PCF/ PCQ x 100). Geralmente, os valores
aceitáveis para a perda em carcaças ovinas variam entre 2 e 4% (SAÑUDO et al., 1981).
A PPR está intimamente relacionada com a quantidade de gordura de cobertura,
pois esta é responsável pela proteção da carcaça e, consequentemente, pela diminuição
das perdas de umidade (CEZAR E SOUSA, 2007). Além disso, a maturidade do animal,
as condições atmosféricas da câmara frigorífica e o tempo de armazenamento são
fatores que interferem na porcentagem de perdas de peso ao resfriamento (PINHEIRO,
2006).

Rendimento de cortes
Os cortes possuem grande representatividade na determinação do valor comercial
da carcaça, pois a sua divisão em cortes específicos, além de possibilitar a atribuição de
valores econômicos diferenciados, é importante para facilitar o preparo do produto na
culinária (ARAÚJO FILHO, 2007). Desta maneira, os cortes constituem as partes
regionais da carcaça e necessitam ter boa qualidade e serem bem apresentados ao
consumidor para melhor comercialização.
O rendimento dos cortes está diretamente relacionado à qualidade da carcaça,
sendo determinado pelos diversos componentes corporais do animal (CARDOSO, 2008).
Avaliações percentuais

dos diferentes cortes nas carcaças permitem estudos

comparativos entre genótipos, sistemas de criação e pesos de abate, auxiliando na
seleção de raças e ou grupos genéticos que produzam maiores proporções de cortes
comerciais valorizados (SILVA SOBRINHO et al., 2008).
Após as etapas do abate, submete-se a carcaça ao corte longitudinal, para a
obtenção de meias carcaças simétricas. Faz-se a pesagem das meias-carcaças e em
seguida seccionam-se cinco regiões, denominadas cortes comerciais: pescoço, paleta,
costela, lombo e perna (SILVA SOBRINHO, 2001). Esses grandes cortes são pesados
individualmente e, em seguida, são calculadas as porcentagens de cada corte em
relação à meia carcaça.
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Hashimoto et al. (2012) ressaltam que alguns desses cortes têm em sua
composição tecidual maior proporção de tecido muscular, como é o caso da perna e
paleta, que representam mais de 50% do peso da carcaça.
O peso da carcaça pode afetar diretamente o peso e o rendimento dos cortes.
Assim, diversos fatores que influenciam no rendimento da carcaça, como raça, sexo,
idade, peso corporal e estado nutricional do animal, estágio de maturidade, podem
também impactar na proporção dos cortes na carcaça (MENDONÇA et al., 2003).
A padronização dos cortes comercializados é definida pelo mercado consumidor,
que determina pesos mínimos e máximos de acordo com os costumes regionais. O tipo
de corte a ser comercializado, ou até mesmo os nomes que lhe são atribuídos variam de
acordo com a região geográfica e estão associado aos hábitos alimentares da população,
o que torna essa prática muitas vezes confusa (OLIVEIRA et al., 2002; GARCIA et al.,
2004).
Neste contexto, resultados de pesquisas de mercado e o conhecimento das
características do produto final relacionadas às preferências dos consumidores são
fundamentais para os produtores. Isso lhes fornecerá elementos para determinar o
sistema de produção mais adequado, bem como os métodos mais adequados para
realizar as classificações em cada realidade (OSÓRIO et al., 1998).

Acabamento da Carcaça
O acabamento refere-se à gordura subcutânea que recobre a carcaça e é uma
das características quantitativas e qualitativas mais importantes para a maioria dos
sistemas de classificação de carcaça do mundo, pois tem grande impacto na percepção
e nos atributos de qualidade da carne (MONTEIRO, 2000; CEZAR E SOUSA, 2007). A
gordura é o componente tecidual que mais sofre variação na carcaça, sendo que a raça
do animal, idade, sexo e nutrição interferem na sua deposição (CEZAR E SOUSA, 2010).
A avaliação do acabamento é comumente realizada de forma direta e visual,
utilizando uma escala de 1 a 5 para classificar a carcaça, dependendo da quantidade e
distribuição de gordura presentes.
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No entanto, a avaliação visual do acabamento das carcaças é um método
subjetivo e, por isso, um tanto impreciso, apresentando variações entre os avaliadores.
Em decorrência disso, outros métodos instrumentais vêm sendo pesquisados e
aplicados, como a determinação da espessura de gordura subcutânea com paquímetro,
sendo a medida tomada na face externa sobre o músculo longissimus dorsi entre a 12º
e 13º costelas e atribuindo classificações sendo: 1 - magra (gordura ausente); 2 - gordura
escassa (acima de 1 até 2 mm de espessura); 3 - gordura mediana (acima de 2 até 5
mm de espessura); 4 - gordura uniforme (acima de 5 até 10 mm de espessura); 5 gordura excessiva (acima de 10 mm de espessura) (SILVA SOBRINHO et al., 2008).
Além dessas técnicas, a determinação também pode ser realizada com o uso de
ultrassom, análise de imagens de vídeos (VIA), impedância bioelétrica (BI) e sondas de
reflectância, as quais buscam maior acurácia e precisão (CEZAR E SOUSA, 2010).

Conformação da Carcaça
Admite-se que a conformação da carcaça seja um dos fatores que mais incidem
sobre o valor final de comercialização da carne, pois carcaças com melhor conformação
correspondem à maior quantidade de músculos e, consequentemente, maior rendimento
dos cortes (CEZAR E SOUSA, 2007).
A conformação visual da carcaça é definida como a avaliação da espessura de
músculo e gordura em relação ao tamanho do esqueleto (NSOSO et al., 2000). Trata-se
de uma avaliação subjetiva, e a carcaça com uma boa conformação é aquela que
apresenta uma dominância de perfis convexos, forma curta, larga e compacta, e as
melhores conformações são alcançadas quando as partes de maior valor comercial
estão bem pronunciadas

(SELAIVE-VILARROEL

et al.,

2014). Uma

carcaça

intermediária é avaliada como retilínea, enquanto uma carcaça inferior é comprida,
estreita, pouco compacta, côncava, além de apresentar um desenvolvimento muscular
precário e mal distribuído (ALVES et al., 2013).
Na avaliação visual, são aplicados escores de 1 a 5, com variação de 0,5, onde 1
- Muito pobre; 1,5 - Pobre; 2 - Aceitável; 2,5 - Média; 3 - Boa; 3,5 - Muito Boa; 4 - Superior;
4,5 - Muito Superior e 5 - Excelente.
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O atual sistema de classificação de carcaças usado para ovinos é totalmente
subjetivo e isso leva à desconfiança por parte dos produtores e varejistas. Logo, é
realmente necessário um sistema de classificação baseado em medidas objetivas e de
preferência, que não envolvam intervenção humana.
Na Europa o sistema utilizado baseia-se em escores de acabamento e
conformação de carcaça. Os escores são pontuados de 1 a 5, segundo as letras E-U-RO-P, sendo P as carcaças com menor pontuação e E as carcaças mais bem pontuadas
(HICKEY et al., 2007). Porém, especialistas afirmam que este sistema está
desatualizado.
Logo, é necessário lançar mão de método objetivos e instrumentais para
avaliações de carcaças, e neste contexto, o sistema de análise de imagens de vídeo
(VIA) pode ser uma alternativa. Esse sistema utiliza uma ou mais câmeras digitais e luzes
para captar imagens das carcaças imóveis, permitindo avaliar a forma e coloração e
determinar a conformação, espessura da camada de gordura e rendimento de carne por
meio de um grande número de medições da carcaça em pontos específicos. E com o
uso de algoritmos, permite também prever o rendimento da carne.

Morfometria da Carcaça
A classificação das carcaças ovinas ainda não é muito difundida no Brasil,
principalmente pelo fato de a cadeia produtiva não estar totalmente organizada. Oliveira
et al. (2002 a) relatam que no Brasil, a comercialização de ovinos geralmente é feita com
base na observação visual do animal vivo, sendo o peso vivo o aspecto determinante da
seleção.
Uma outra forma de classificação de carcaças é a realizada por meio da
morfometria, que tem como objetivo estabelecer padrões para o mercado de carne.
Trata-se de um critério de qualidade, sendo utilizada nos sistemas de avaliação de
carcaças, com importância na relação preço e qualidade (SILVA et al., 2018).
As medidas morfométricas, que fazem parte da avaliação objetiva da conformação
da carcaça, são compostas por medidas lineares (comprimento e profundidade)
utilizando réguas e compassos, e por medidas circulares (perímetros) utilizando
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geralmente, fita métrica. A mensuração é feita na carcaça inteira, na meia carcaça e em
algumas regiões específicas, devendo estarem suspensas pelo tendão calcâneo comum
(ARAÚJO et al., 2015; SILVA et al., 2016).
As mensurações podem ser divididas em medidas externas, realizadas na
carcaça inteira resfriada, que envolve o comprimento externo da carcaça, largura do
tórax, largura e perímetro da garupa, e em medidas internas, realizadas na meia carcaça
esquerda resfriada, envolvendo as medidas de comprimento interno da carcaça,
comprimento da perna e profundidade do tórax (CÉZAR E SOUSA, 2007).
Segundo Cézar e Souza (2007), as medidas de conformação externa são
tomadas na carcaça inteira resfriada, sendo as mais representativas as seguintes:
a) Comprimento externo da carcaça (CEC): é a distância entre a base do pescoço e a
base da cauda.
b) Largura da garupa (LG): é a distância máxima entre os dois trocânteres de ambos os
fêmures.
c) Largura do tórax (LT): é a distância máxima entre as costelas.
d) Perímetro da garupa (PG): é o perímetro tomado em torno da garupa, tendo como
referência a passagem da fita métrica sobre os dois trocânteres de ambos os fêmures.
As medidas internas da carcaça são obtidas na meia carcaça esquerda resfriada
suspensa pelo tendão calcâneo do jarrete, quais sejam:
a) Comprimento interno da carcaça (CIC): é a distância máxima entre o bordo anterior
da sínfise ísquio-pubiana e o bordo anterior da primeira costela em seu ponto médio.
b) Comprimento da perna (CP): é a distância entre o bordo anterior da sínfise
isquiopubiana e o bordo interior da superfície articular tarso-metatarsiana, pela face
interna da perna.
c) Profundidade do tórax (PT): é a distância máxima entre o esterno e o dorso da carcaça
em nível da sexta vértebra torácica.
Os locais das medidas na carcaça ovina estão apresentados na Figura 1.
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Figura 1 – Representação das medidas morfométricas da carcaça ovina.

FONTE: As autoras

Pinheiro e Jorge et al. (2010) afirmam que o comprimento interno da carcaça é
um bom indicativo do peso e das características da carcaça, apresentando alta
correlação, assim como a medida de profundidade do tórax com o peso da carcaça. Por
sua vez, Castro et al. (2012) constataram que o perímetro torácico é a medida que
apresenta correlação mais elevada com o peso vivo.
Essas medidas são de grande importância, pois permitem comparações entre
tipos raciais, pesos, idades de abate e sistemas de alimentação. Por meio das
correlações com outras medidas ou com tecidos constituintes da carcaça, é possível
estimar as características quantitativas e qualitativas dos diferentes tecidos da carcaça
(PORTO et al., 2012).
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Área de Olho de Lombo
A determinação da área de olho de lombo (AOL) é realizada na porção central do
músculo longissimus e é considerada um bom indicador da composição corporal e
distribuição das massas musculares totais da carcaça. Assim, a AOL tem importante
influência na classificação da carcaça, rendimentos e relação músculo/osso nos cortes
de maior valor (CEZAR E SOUSA, 2007).
Segundo Cezar e Sousa (2010) para expor a superfície transversal do músculo
longissimus, realiza-se um corte transversal entre a 12ª e 13ª vértebras torácicas da meia
carcaça esquerda resfriada. Para a determinação da AOL, diversas medidas são
registradas: A (largura máxima) e B (profundidade máxima) do músculo e aplicadas na
fórmula: AOL = (A/2*B/2)π, com o auxílio de grade plástica, papel milimetrado ou
planímetro.
Na avaliação com o uso de papel milimetrado utiliza-se uma folha de papel com
uma grade impressa, onde cada quadrículo da grade possui área de 1mm². Após o abate
e separação do lombo longissimus, o papel é disposto sobre o músculo, e com o auxílio
de caneta ou lápis, faz-se o contorno do seu diâmetro de modo que este represente a
área de lombo. O total de quadrículos preenchidos pelo contorno, dividido por 10,
corresponde à AOL em cm².
Outra maneira de avaliação neste músculo é a chamada medida GR (‘’grade
rule’’), que é determinada pela mensuração na parede abdominal, da profundidade do
tecido mole (músculo e gordura) depositada, e esta é obtida medindo a espessura
máxima sobre a superfície da 12ª costela, em um ponto a 11 cm da linha média do lombo
(SILVA SOBRINHO, 1999), como mostra a Figura 2.
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Figura 2 – Representação da mensuração da área de olho de lombo em ovinos.

FONTE: As autoras

A AOL também pode ser medida utilizando métodos mais precisos e
tecnológicos com o auxílio de ultrassom, análise por imagens de vídeos (VIA) e softwares
específicos.
Os diferentes métodos de avaliação de carcaças, sejam métodos visuais ou
instrumentais,

possuem vantagens

e desvantagens.

Pode-se destacar que as

classificações baseadas em medições objetivas são geralmente mais consistentes e com
menor variabilidade do que as avaliações realizadas pelo olho humano. Além disso, são
percebidas como de maior confiabilidade, reduzindo a desconfiança que envolve os
sistemas de classificação subjetiva existentes. Contudo, é importante considerar que os
sistemas instrumentais não se adaptam bem à grandes variações no tamanho, forma e
deposição de gordura das carcaça e por isso, funcionam melhor em carcaças com
caracteríticas semelhantes (JOHN, 2006).
Por fim, para a escolha do método de avaliação das carcaças ovinas, subjetivo
ou objetivo, deve-se levar em consideração a relação custo benefício para sua realização
e a necessidade de precisão e reprodutibilidade da informações a serem obtidas.
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CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DA CARNE OVINA
Caracteristicas Nutricionais de Importância
Os componentes nutricionais da carne ovina apresentam teores relativamente
constantes, sendo os lipídeos o componente de maior variação, podendo variar conforme
a raça, sexo, idade, dieta, peso ao abate e corte cárneo (KOUBA e MOUROT, 2011).
Estudos indicam que o lombo ovino apresenta teores de lipídios entre 1,9 a 6,3%
(RODRIGUES et al., 2010; LEÃO et al., 2011; MAIA et al., 2012; HOMEM JUNIOR et al.,
2015; GUIMARÃES et al., 2016), valores semelhantes aos verificados em bovinos, que
normalmente variam de 1,98 a 5,8% (ROSSATO et al., 2010; DIAS et al., 2016; RIBEIRO
et al., 2016; FRUET et al., 2018), embora possam chegar a 29,2% em animais
selecionadas para alto marmoreio, como o Wagyu (DIAS et al., 2016).
Atualmente, o teor de lipídios na carne é considerado um atributo de relevância
comercial, visto que carnes mais magras são percebidas como mais saudáveis pelos
consumidores. Contudo, valores entre 3,9 a 5% de gordura intramuscular devem ser
assegurados, para garantir uma experiência sensorial positiva aos consumidores
(HOPKINS et al., 2006; PANNIER et al., 2014). A gordura está relacionada com atributos
sensoriais da carne, pois atua prevenindo o encurtamento das fibras musculares, o
escurecimento pelo frio e a perda de líquido, aumentando a sensação de maciez e
suculência, além de ser fundamental para o odor e sabor da carne (WEBB e O’NEILL,
2008; CORDÃO et al., 2012).
Ademais, diante da demanda do mercado por produtos mais saudáveis, não
apenas a quantidade de gordura tem destaque, mas também sua “qualidade”. Diante
disso, fontes de ácidos graxos poli-insaturados (PUFA) vêm sendo cada vez mais
valorizadas por serem mais benéficas ao organismo humano (CALDER, 2015;
CHIKWANHA et al., 2018). Na carne dos ovinos, apenas o ácido graxo insaturado oleico
e os saturados palmítico e esteárico estão presentes em quantidades significativas.
Ademais, a genética animal, a nutrição, e a maturidade, associadas à microbiota ruminal,
são os principais fatores que influenciam a quantidade de lipídios e a proporção de ácidos
graxos saturados, monoinsaturados e poli-insaturados da carne (SCOLLAN et al., 2017).
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Estudos para mudança do perfil lipídico da carne ovina têm buscado adicionar
fontes de PUFA na alimentação dos animais com a finalidade de reduzir a participação
de ácidos graxos saturados e aumentar os teores de ácidos graxos insaturados mais
favoráveis à saúde humana, como o vacênico, linoleico, linolênico, linoleico conjugado
(CLA) e ácidos graxos de cadeia longa, como o eicosapentaenoico (EPA) e
decosahexaenóico (DHA) (WEBB e O’NEILL, 2008; URBANO et al., 2014).
Estudos sobre o perfil de ácidos graxos da carne ovina comparado ao da carne
bovina variam em seus resultados. Enquanto Purchas et al. (2014) verificaram maiores
teores de ácidos graxos monoinsaturados, PUFA e ômega-3, com melhores relações
poli-insaturados/ saturados (P/S) e ômega-6/ ômega-3 (n-6/ n-3) em carne ovina,
Karakök (2010) encontrou maiores teores de PUFA e melhor relação P/S em carne
bovina.
A idade do animal pode ser um dos fatores que influenciam o perfil de ácidos
graxos. Animais mais jovens (40 dias de idade versus 75 dias de idade) apresentam
melhor perfil lipídico, com maiores teores de PUFA e menor de ácidos graxos saturados
(MALVA et al., 2016). Apesar do maior teor de gorduras saturadas (1,5% a mais), a carne
de ovinos mais velhos (5 meses de idade versus 2 meses de idade) apresentou maior
quantidade de CLA (POLIDORI et al., 2017). Em contrapartida, Budimir et al. (2018) não
observaram diferença entre o teor de ácidos graxos saturados e insaturados na gordura
intramuscular de cordeiros abatidos com 40 e 60 dias de idade.
A diversidade de resultados verificados, seja entre espécies ou idades, pode ser
também decorrente da dieta dos animais, que é reconhecida por ter um importante
impacto na composição dos ácidos graxos da carne. Isso reafirma a importância de mais
estudos nessa área, tópico que tem despertado interesse dos pesquisadores que
buscam determinar uma fonte alimentar para a dieta dos ovinos que proporcione o perfil
lipídico desejado pelos consumidores com eficiência produtiva e rentabilidade.

Características Sensoriais de Importância
Dentre as características sensoriais importantes da carne ovina, destacam-se a
cor, a suculência, a maciez, o odor e o sabor (OSÓRIO et al., 2009). Destas, a cor da
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carne é considerada como o fator mais determinante na aceitação e decisão de compra
pelo consumidor (SUMAN e JOSEPH, 2013), visto que os demais critérios só podem ser
percebidos no momento do consumo do produto.
Para se avaliar as características sensoriais da carne têm-se priorizado as
metodologias objetivas, instrumentais, que têm por finalidade avaliar parâmetros que se
correlacionam diretamente com os atributos sensoriais percebidos pelo consumidor.
Essas medidas instrumentais fornecem informações importantes para determinar a
aceitabilidade da carne ovina produzida, sem a necessidade de painéis sensoriais, que
são mais custosos e trabalhosos de serem realizados, além de demandar maior número
de amostras e/ou avaliadores treinados (HOPKINS et al., 2006).

FATORES QUE INFLUENCIAM AS CARACTERÍSTICAS DE
QUALIDADE E MÉTODOS INSTRUMENTAIS PARA AVALIAÇÃO DAS
CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE
 pH
O pH é amplamente utilizado como um indicador de qualidade final da carne, pois
a queda do pH muscular de um valor de aproximadamente 7,0 para valores entre 5,3 a
5,9 na carne ovina (WARNER et al., 2010) influencia significativamente a qualidade da
carne.
O declínio do pH e da temperatura durante o desenvolvimento do rigor mortis são
dois dos fatores post-mortem que mais influenciam a cor, textura e capacidade de
retenção de água da carne (MATARNEH et al., 2017), podendo levar a alterações como
encurtamento pelo frio, ou carnes DFD (dark, firm and dry) e PSE (pale, soft and
exsudative) (LONERGAN et al., 2010; BRADEN, 2013).
Em ruminantes, a principal alteração do pH decorre da baixa produção de ácido
lático e, portanto, uma baixa redução do pH, que pode levar à formação de carne DFD.
Quando o pH permanece em níveis acima de 6,0 ocorre limitação na perda de pigmentos
por exsudação e na desnaturação proteica, com aumento na absorbância da luz, o que
proporciona à carne uma aparência mais escura (BRADEN, 2013; MATARNEH et al.,
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2017). Com o pH alto, a capacidade de retenção de água é aumentada, o que reduz o
tempo de prateleira desses produtos devido à maior susceptibilidade à deterioração
microbiana (MATARNEH et al., 2017).
Em relação ao encurtamento pelo frio, que promove alta perda de água e severa
redução da maciez (BRADEN, 2013), é necessário considerar o binômio pH e
temperatura, pois esta alteração ocorre quando a carcaça atinge temperaturas abaixo de
15 °C antes do estabelecimento do rigor mortis (LONERGAN et al., 2010). Em baixa
temperatura, a funcionalidade da bomba de íons de cálcio na célula muscular é
interrompida, ocorrendo liberação descontrolada de cálcio do retículo sarcoplasmático e
da mitocôndria para dentro da célula e promovendo uma severa contração da
musculatura com consequente endurecimento da carne (ADEYEMI et al., 2014;
MATARNEH et al., 2017; HOPKINS, 2017).
As carcaças ovinas são mais suscetíveis à ocorrência do encurtamento pelo frio
do que as carcaças bovinas, pois em decorrência de seu menor tamanho, a queda da
temperatura pode ser bastante rápida, especialmente quando há pouca gordura de
acabamento para proteger contra a perda de calor (MATARNEH et al., 2017). Sendo
assim, um declínio de pH não acelerado, prolongado ou insuficiente aliado a um teor
adequado de gordura permitem o estabelecimento regular do rigor e um resfriamento
gradual da carcaça, o que assegura o equilíbrio entre os processos e favorece os
atributos de qualidade da carne.
Adicionalmente, uma abordagem que pode ser utilizada principalmente para
prevenir o encurtamento pelo frio é a estimulação elétrica da carcaça. A estimulação
elétrica acelera a glicólise e a utilização do ATP, o que permite um estabelecimento do
rigor mais rápido (BRADEN, 2013; MATARNEH et al., 2017). Outros benefícios
potenciais da estimulação elétrica, além da prevenção do encurtamento pelo frio e
aumento da maciez da carne, é a melhora na coloração e nas características sensoriais,
tendo efeitos positivos em sua qualidade (CETIN et al., 2012).
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 Cor
A cor da carne é o fator mais determinante na aceitação e decisão de compra pelo
consumidor. Assim, a coloração vermelho-cereja brilhante é utilizada como um indicador
de integridade e frescor da carne (SUMAN e JOSEPH, 2013), e variações não são bem
aceitas, pois são relacionadas imprecisamente com carnes provenientes de animais
maduros, carnes fora do prazo para consumo e/ou em processo de deterioração.
A cor da carne é decorrente da concentração e estado químico de pigmentos e
das propriedades de dispersão da luz na superfície da carne (QUEVEDO et al., 2013).
O principal pigmento da carne é a mioglobina, uma proteína heme que apresenta um
átomo central de ferro. Nas carnes frescas, há predominâcia de três formas da
mioglobina, conforme o ligante e o estado de valência do ferro: Deoximioglobina (DMb),
Oximioglobina (OMb) e Metamioglobina (MMb).
A DMb é a forma reduzida da mioglobina e sem nenhum ligante no ferro que
apresenta uma coloração vermelho-arroxeada, comum no interior dos cortes de carne
fresca e em embalagens à vacuo. Quando exposta ao oxigênio o ferro da DMb se
combina com o oxigênio formando a OMb, que apresenta coloração vermelho-brilha nte
apreciada pelos consumidores. Progressivamente, ocorre a oxidação do ferro da
mioglobina, produzindo MMb que possui uma cor amarronzada , promovendo a
descoloração da carne (AALHUS e DUGAN, 2014; SUMAN e JOSEPH, 2013). Outros
fatores como idade do animal, raça e cruzamentos, sistemas de produção e dieta
também podem refletir na cor da carne, pois influenciam na composição e estrutura do
tecido muscular e no seu pH (NEETHLING et al., 2017).
Buscando avaliar o impacto desses diferentes fatores, priorizam-se os métodos
instrumentais,

nos quais a cor é avaliada com o auxílio

de colorímetro

e

espectofotômetro, embora mais atualmente, os recursos com imagem hiperespectral e
digital, avaliadas por meio de sistemas online de computador, venham sendo estudados
(XIONG et al., 2014).
O colorímetro mensura apenas valores tristímulos e geralmente possuem uma
combinação definida de iluminante e grau de observação (AMSA, 2012). O iluminante
refere-se à fonte de luz do equipamento, sendo mais comumente utilizado o iluminante
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D65 (luz do dia ao meio-dia, 6500 K), embora também sejam de utilização comum os
iluminantes A (incandescente médio, iluminação com filamentos de tungstênio, 2857 K)
e C (luz do dia no céu norte, 6774 K) (AMSA, 2012). Em relação ao ângulo de
observação, os mais comuns são 2° e 10°, sendo que o ângulo de 10° é mais
recomendado para carnes por capturar uma maior porção da amostra analisada (AMSA,
2012).
Ainda, para a avaliação instrumental de cor podem ser utilizados diferentes
sistemas de coordenadas de cor. O mais utilizado mundialmente para avaliação da cor
de carne ovina é o sistema CIELAB (Commission Internationale del'Éclairage - CIE),
composto pelas coordenadas L* (luminosidade, do 0 preto ao 100 branco), a* (-verde/
+vermelho) e b* (-azul/ +amarelo) (Quevedo et al., 2013). A partir destas coordenadas
tricromáticas, é possível também calcular as coordenadas colorimétricas, que avaliam a
saturação/ vividez da cor C* (Chroma = (a*2 + b*2)1/2) e a tonalidade (hue angle =
[arctangente (b*/a*)]) (HERNÁNDEZ et al., 2016).
As coordenadas L* e a* são facilmente aplicadas à cor do músculo, relacionando se com uma carne mais pálida/ escura e vermelha, respectivamente (Mancini e Hunt,
2005). Hue angle é o desenvolvimento da cor do vermelho ao amarelo e indica a
descoloração da carne, logo ângulos maiores indicam um produto com menos vermelho
(Tapp et al., 2011).
Os espectrofotômetros, por sua vez, são instrumentos mais complexos que
fornecem maior intervalo de comprimentos de onda e também várias combinações de
iluminante/

grau de observação para o cálculo

tristímulos

(AMSA, 2012). O

espectrofotômetro é utilizado para determinar as formas da mioglobina na carne, pois as
características espectrais distintas de cada forma de mioglobina permitem estimar suas
respectivas proporções por meio de parâmetros obtidos a partir da refletância espectral
(R) da amostra (HERNÁNDEZ et al., 2016). Há duas metodologias de reflectância
amplamente empregadas que utilizam comprimentos isobéticos de onda específicos:
uma que calcula a proporção K/S (em que K é o coeficiente de absorbância e S é o
coeficiente de dispersão); e outra que utiliza o conceito de atenuação reflexa (AMSA,
2012). Estas avaliações que quantificam as formas da mioglobina são particularmente
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úteis para entender as modificações na coloração da carne ao longo do tempo de
prateleira.
A coloração normal da carne de cordeiros corresponde a um vermelho claro,
sendo melhor aceita pelos consumidores quando apresenta em colorímetro (CIELAB/
D65/ 2°) valores de L* ≥ 34 e de a* ≥ 9,5 (KHLIJI et al., 2010).

 Oxidação da Carne
A oxidação é uma das principais causas de deterioração da qualidade da carne,
pois altera suas propriedades sensoriais (cor, odor, flavor, textura) tornando-as pouco
atrativas para o consumidor (AALHUS e DUGAN, 2014).
A oxidação lipídica (rancidez) acontece por uma reação em cadeia que culmina
com a produção de compostos voláteis primários (hidroperóxidos) e secundários
(aldeídos e cetonas) que promovem o odor e sabor rançosos, com depreciação da carne
(KUMAR et al., 2015). A oxidação lipídica é mais propensa a ocorrer em ácidos graxos
poli-insaturados (WEBB e O’NEILL, 2008), e esse deve ser um ponto de atenção quando
se busca aumentar o teor destes compostos na gordura da carne, pois a depender das
condições de processamento e armazenamento, pode ocorrer maior oxidação dos
lipídios, com perdas dos seus atributos e rejeição do produto.
A carne também é suscetível à oxidação proteica, processo que modifica as
propriedades físicas das proteínas. As alterações mais comuns nas proteínas são a
formação de grupos carbonilas, formação de pontes dissulfeto e ditirosina, além do
ataque a cadeias laterais com perda de grupamentos sulfidrila (tióis) com modificação
dos resíduos de aminoácidos e produção de derivados contendo enxofre (LUND et al.,
2011; ZHANG et al., 2013). Como consequência ocorre redução da maciez e suculência,
devido à alteração e perda da funcionalidade das proteínas ou devido à interferência na
atividade das calpaínas (LUND et al., 2011; ZHANG et al., 2013; LI et al., 2014).
Ademais, conforme previamente mencionado, quando ocorre a oxidação do ferro
do grupo heme da mioglobina, altera-se a valência do ferro (Fe +2) para o estado férrico
(Fe+3) levando à formação da metamioglobina (SUMAN e JOSEPH, 2013). A formação
da MMb depende da pressão de oxigênio, da temperatura, pH, atividade de redução da

25

carne, oxidação lipídica e, eventualmente, do crescimento microbiano (MANCINI e
HUNT, 2005; FAUSTMAN et al., 2010). Tanto a DMb quanto a OMb podem oxidar,
contudo a DMb é mais suscetível, e por isso, a oxidação para MMb ocorre mais
rapidamente em baixas pressões de oxigênio (< 7 mm Hg ou 1-2% de oxigênio), em que
a pressão parcial de oxigênio não é suficiente para oxigenar toda a DMb disponível
(AMSA, 2012).
Evidências demonstram que a oxidação lipídica, proteica e da mioglobina estão
intimamente relacionadas, e que cada uma pode contribuir com o início da outra (WANG
et al., 2018). Isso indica a necessidade de monitorar todos os processos nos estudos de
qualidade da carne. As avaliações de oxidação proteica são relativamente recentes, mas
em decorrência do impacto que a oxidação de proteínas pode ter nos atributos de cor,
capacidade de retenção de água, maciez e suculência, e no valor nutricional da carne,
essa avaliação deve receber maior destaque em estudos sobre qualidade da carne.

 Maciez e Suculência
A avaliação da maciez e suculência da carne ovina pode ser realizada por
métodos sensoriais ou instrumentais. Os métodos instrumentais estão descritos a seguir.

 Força de cisalhamento
A força de cisalhamento (FC) é um indicador instrumental correlacionado
diretamente com a maciez da carne. Essa avaliação é de grande importância, pois a
maciez é um dos principais fatores na intenção e repetição de compra pelos
consumidores (BEKHIT et al., 2014). A FC é comumente realizada por meio de
texturômetro, equipado com lâmina Warner Bratzler, e de maneira geral, a carne ovina é
considerada macia quando a força de cisalhamento apresenta valores ≤ 27 N (~2,75 kgf)
(HOPKINS et al., 2006).
A maciez da carne é predominantemente relacionada com dois componentes: a
fibra muscular (contração muscular) e o tecido conectivo (estrutura e composição)
(BEKHIT et al., 2014). Portanto, todos os fatores que influenciam esses componentes,
sejam intrínsecos, como a raça, idade, sexo e localização do músculo, ou extrínsecos
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como a nutrição, resfriamento, maturação, congelamento, e os métodos e temperatura
de cozimento, têm potencial para afetar a maciez da carne (ABLIKIM et al., 2016).
O tecido conectivo possui papel importante na maciez, sendo o grau das ligaçõescruzadas do colágeno mais influente na maciez da carne do que a quantidade total de
colágeno (WARNER et al., 2010). Isso justifica o fato de a carne de animais mais velhos
apresentar-se potencialmente mais dura, visto que com o aumento da idade aumentam
também as ligações termoestáveis de colágeno reduzindo sua solubilidade, o que
proporciona a sensação de maior dureza da carne à mastigação (WOJTYSIAK, 2013).
A gordura intramuscular e a capacidade de retenção de água também estão
intimamente relacionadas à maciez da carne ovina (ABLIKIM et al., 2016), logo, a
velocidade da queda do pH post mortem e o resfriamento da carcaça repercutem na
maciez, visto que influenciam a contração das miofibrilas e a perda de água. De fato,
estudos demonstram um aumento na dureza da carne quando ocorrem taxas mais lentas
de queda do pH (WARNER et al., 2010). Por sua vez, a gordura intramuscular influencia
indiretamente a maciez da carne, por separar e diluir as fibras de colágeno e
desorganizar a estrutura do tecido conectivo (NISHIMURA et al., 2010; HOPKINS et al.,
2013), estando negativamente correlacionada com a força de cisalhamento (ABLIKIM et
al., 2016).
Por fim, o mecanismo chave para o amaciamento da carne ocorre com a atividade
de enzimas proteolíticas endógenas. As principais enzimas relacionadas a esse
processo são as calpaínas, que degradam as proteínas miofibrilares, e a sua inibidora,
a calpastatina. A calpastatina inibe a calpaína prevenindo sua ativação e expressão de
atividade catalítica, logo, altos níveis de calpastatina são associados com carne de
menor qualidade, visto que reducem a proteólise necessária para o amaciamento da
carne (GEESINK et al., 2006; KEMP et al., 2010; BEKHIT et al., 2014).
Outras enzimas relacionadas com o amaciamento post-mortem da carne são as
catepsinas e as capases. As catepsinas têm seu papel questionado, pois ela se encontra
dentro dos lisossomos, com poucas evidências de sua liberação post-mortem, e além do
mais, há pouca degração da actina e miosina, principais substratos dessa enzima
(NOWAK, 2011). Apesar disso, alguns autores acreditam que ela pode ser fundamental
por hidrolisar um alto número de outras proteínas miofibrilares, como troponina, nebulina,
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titina e tropomiosina (KEMP et al., 2010). Em relação às caspases, este é um grupo de
enzimas que atualmente vem sendo melhor estudado, cuja atividade proteolítica postmortem parece contribuir para o desenvolvimento da maciez da carne (KEMP et al.,
2010).
Fatores relacionados à genética animal podem impactar na expressão e atividade
das enzimas proteolíticas. Por exemplo, a calpastatina no animal vivo está relacionada
com o crescimento e desenvolvimento muscular, o que é benéfico do ponto de vista
produtivo; logo, têm-se estudado seus diferentes polimorfismos e seus impactos na
performance e qualidade da carne, visto que é conhecido que maiores quantidades desta
enzima afetam negativamente a maciez da carne (JAWASREH et al., 2017).
Outro exemplo do efeito da genética sobre a maciez da carne em ovinos é o gene
“callipyge”, uma mutação de superdominância polar que determina hipertrofia muscular
do posterior e lombo, favorecendo melhor conversão alimentar e maiores rendimentos e
composição de carcaça (MONIN e SANTÉ-LHOUTELLIER, 2014). Em contrapartida,
cordeiros com esse gene apresentam maior quantidade da enzima calpastatina e, por
conseguinte, carne com menor maciez mesmo após a maturação. Isso é decorrente do
efeito inibitório da calpastatina sobre a proteólise, além do menor teor de gordura na
carne desses animais (MONIN e SANTÉ-LHOUTELLIER, 2014; CRAMER et al., 2018).
Diante disso, cabe destacar que a seleção genética dos animais deve ser realizada de
maneira orientada e aliada a tecnologias de processamento, a fim de evitar a
depreciação da carne devido à baixa experiência sensorial proporcionada.


Capacidade de retenção e de absorção de água

A capacidade de retenção de água (CRA) é definida como a habilidade da carne
em reter água durante o processamento (corte, aquecimento, moagem e prensagem) e
durante o transporte, armazenamento e cozimento (HUGHES et al., 2014).
Os fatores primários que afetam a retenção ou perda de líquidos são o ambiente
iônico (pH) e o grau de contração das proteínas miofibrilares, os quais podem ser
alterados por fatores decorrentes da genética animal e fatores ante-mortem e postmortem, dos quais destaca-se o declínio do pH e seu valor final (WARNER, 2017).
Mesmo com uma queda normal de pH ocorre alguma perda de água, decorrente da
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desnaturação proteica, do encolhimento das células musculares e da alteração na carga
química das proteínas; entretanto, alterações no declínio do pH (carnes DFD e PSE)
exercem mudanças consideráveis em relação à perda de água da carne (HUGHES et
al., 2014; WARNER, 2017).
A baixa CRA resulta em altas perdas por gotejamento e exsudação nas carnes, o
que representa significativas perdas de peso da carcaça e nos cortes (WARNER, 2017).
Além da importância econômica, a CRA contribui com a qualidade sensorial da carne ,
pois carnes com menores CRA tendem a ser mais duras após o cozimento, logo, altas
taxas de perdas por cocção resultam em carne percebida como de menor maciez e
suculência (PEARCE et al., 2011).
Os métodos para avaliar a capacidade de retenção de água podem ser baseados
em diferentes mecanismos de remoção da água da carne pela aplicação de: gravidade
(perdas por gotejamento), pressão (pressão em filtro de papel), centrifugação e calor
(perdas por cocção) (XIONG et al., 2014). Existem também metodologias que avaliam a
capacidade de absorção de água, critério bastante importante devido a sua relação com
o rendimento tecnológico em produtos processados. Ademais, metodologias menos
invasivas vêm sendo estudadas, como por exemplo, o uso imagem hiperespectral
(XIONG et al., 2014), que permite uma triagem online. A imagem hiperespectral é uma
combinação entre imagem e espectroscopia em um único instrumento que permite a
aquisição de informação espacial e espectral simultaneamente

em diferentes

comprimentos de onda a partir de um objeto (KAMRUZZAMAN et al., 2016). Contudo,
esse método é ainda muito recente, e mais estudos estão sendo desenvolvidos a fim de
garantir sua eficácia e sua otimização para aplicação em larga escala na indústria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A qualidade da carne ovina é o resultado de uma série de fatores que contemplam
diversas etapas, desde a produção dos animais, como a genética, o sistema de
produção, a dieta e o manejo, até os processos post mortem, e que repercutem nas
características da carcaça e impactam diretamente na composição nutricional, na
capacidade tecnológica e principalmente, nos atributos sensoriais da carne ovina. Desta
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forma, conhecer as variáveis que afetam esses fatores é fundamental para traçar
estratégias para o aumento da qualidade, da aceitabilidade e do valor da carne ovina.
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CAPÍTULO 2

SANTA INÊS

EDSON LUIS DE AZAMBUJA RIBEIRO
FILIPE ALEXANDRE BOSCARO DE CASTRO
LAÍS BELAN MORAES
BRUNA SILVA MARESTONE

DESCRIÇÃO DA RAÇA
A escolha da raça ideal em um sistema de criação determina a eficiência no
processo produtivo de carne ovina, e influencia na quantidade e qualidade do produto
final. Porém, este é um processo que ainda é um desafio, haja visto que nenhuma raça
apresenta todas as características produtivas e econômicas desejáveis. Assim, destacase a raça Santa Inês, que apresenta boa produção de carne em quase todas as regiões
tropicais do Brasil, resistência a parasitas gastrointestinais, excelente qualidade de pele,
bom desenvolvimento ponderal, alto valor adaptativo e reprodutivo (SOUSA et al., 2003).
Segundo a Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos, a raça foi formada no
nordeste brasileiro a partir de cruzamentos intercorrentes entre animais das raças
Bergamácia, Morada Nova, Somális e animais sem raça definida (SRD). O resultado foi
a formação de uma raça deslanada, onde os animais são considerados rústicos, com
boa adaptação aos diferentes climas brasileiros, onde os carneiros pesam entre 80 e 120
kg, e as ovelhas entre 60 e 90 kg (Figura 1). As pelagens aceitas são a branca, a preta,
a vermelha, e suas combinações (ARCO, s.d.).
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Apesar de ter sido originada no nordeste brasileiro, a raça é observada em todas
as regiões, sendo considerada uma das raças mais populares do país (McMANUS et al.,
2013; RIBEIRO; GONZÁLEZ-GARCÍA, 2016). Embora os quatro grupos genéticos
citados anteriormente (Bergamácia, Morada Nova, Somális e SRD), sejam tidos como
os formadores da raça, subtipos podem ser encontrados em diferentes partes do país,
inclusive com introdução de raças de grande porte, como a Suffolk, Hampshire Down, Ile
de France, Texel e Dorper (OLIVEIRA et al., 2020; PAIVA et al., 2005). Como resultado
podemos encontrar animais maiores, com carcaças mais pesadas, ou menores, mais
adaptadas a locais com condições ambientais mais difíceis (OLIVEIRA et al., 2020;
PAIVA et al., 2005; RIBEIRO & GONZÁLEZ-GARCÍA, 2016).

CARACTERÍSTICAS NORMALMENTE UTILIZADAS PARA
AVALIAR A CARCAÇA E CARNE
Atualmente, o mercado consumidor tem se tornado cada vez mais exigente, e na
busca de carne com características específicas, com qualidades nutricionais e sensoriais
que lhe garantam saúde. Assim, pesquisas são realizadas para determinar as
características físicas e químicas da carne destinadas ao consumidor final.
As primeiras avaliações geralmente são realizadas nas carcaças, pois tendem
apresentar boas correlações com as características da carne e, também, expressam
indiretamente a porcentagem de tecidos comestíveis que podem ser obtidos. Uma das
características observadas e considerada indicadora da qualidade da carcaça é a
conformação, que indica o desenvolvimento da massa muscular, e o grau de
acabamento, que apresenta a distribuição e a quantidade de gordura de cobertura
(OSÓRIO et al., 2002).
Algumas estimativas da composição das carcaças podem ser feitas em forma de
avaliação indireta. Por exemplo, a área de olho de lombo (AOL) e a espessura de gordura
subcutânea, que são medidas no músculo Longissimus dorsi, ou acima deste, na altura
da inserção entre as 12ª e 13ª costelas, apresentando correlações altas e positivas com
a distribuição de músculos e quantidade de gordura na carcaça como um todo (BUENO
et al., 2007; McMANUS et al., 2013b).
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Outra alternativa para avaliação objetiva de conformação de carcaça é o índice
de compacidade da carcaça, que indica a quantidade de músculo e gordura depositado
por unidade de comprimento. Mostrando uma nova preferência do mercado consumidor,
quando escolhe carcaças compactas, que apresentam características como peso
constante e menor comprimento interno, garantindo assim, maior compacidade
(QUEIROZ et al., 2015).
Já o rendimento de carcaça está diretamente relacionado ao valor de venda dos
animais; expressa a relação percentual entre o peso da carcaça e o peso corporal do
animal antes do abate. Ainda outras características podem também ser avaliadas nas
carcaças. Para uma lista mais completa, bem como as maneiras de se realizar as
medições, deve-se consultar a literatura especializada (CEZAR & SOUZA, 2007;
OSÓRIO et al., 2002; RIBEIRO & GIOTTO, 2019).
Médias para diferentes características das carcaças de ovinos Santa Inês são
apresentadas no Quadro 1. Onde observa-se que há uma grande variação nas idades e
pesos corporais ao abate, sendo que na média os animais foram abatidos com 7,1 meses
de idade e com 32,3 kg de peso vivo. As médias dos rendimentos de carcaça quente
(46,3%) e fria (45,4%) estão de acordo com o esperado para a espécie (RIBEIRO &
GIOTTO, 2019). Sendo que, rendimentos menores foram citados para dietas com maior
proporção de volumoso, e rendimentos maiores para dietas mais concentradas. As
carcaças tiveram em média uma pequena espessura de gordura de cobertura (1,9 mm),
porém com uma grande variação, de 0,7 a 4,4 mm. De maneira similar, a composição
tecidual da paleta mostrou maior variação para a gordura do que para músculos e ossos,
com médias respectivas de 16,4; 60,3 e 23,0%.
Quanto a composição regional, observou-se 32,2% para pernil, 19,9% para paleta,
11,8% para lombo, 26,5% para costela e 9,8% para pescoço. Segundo Silva Sobrinho et
al. (2005), em raças ovinas produtoras de carne, a soma dos principais cortes comerciais
da carcaça (perna, lombo e paleta) deve ser superior a 60%. Nos dados médios
observados (Quadro 1), este valor chegou a 63,9%. Esses resultados, bem como os
demais (Quadro 1), são coerentes com os apresentados para outras raças ovinas.
Com relação a avaliação das carnes, existem parâmetros avaliativos para
características físicas, químicas e sensoriais. Entre estas podem ser citadas a
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capacidade de retenção de água, a perda de peso por cocção, a força de cisalhamento,
o potencial hidrogeniônico (pH), a cor, as percentagens de água, proteína, gordura e
minerais no músculo, o perfil de ácidos-graxos, o odor, a maciez, a suculência e a
aceitabilidade. Como

citado

acima, outras

características

podem ainda

ser

acrescentadas a esta lista, sendo a literatura indicada anteriormente muito útil para esta
finalidade (CEZAR & SOUZA, 2007; OSÓRIO et al., 2002; RIBEIRO & GIOTTO, 2019).
Os pHs citados na carcaça após 24 de resfriamento e na carne foram de 5,8 e 5,6.
Segundo Ribeiro & Giotto (2019), o pH da carcaça após 24 do abate deve estar abaixo
de 6,0, sendo valores normais os que se situam entre 5,5 e 5,8. Valores de pH muito
altos ou baixos podem originar carnes com os problemas DFD (carne seca, escura e
firme) e PSE (carne pálida, flácida e exsudativa), respectivamente. A composição
centesimal da carne (Longissimus dorsi) foi de 75,2% de umidade, 20,4% de proteína,
3,4% de lipídios e 1,0% de cinzas; estando de acordo com o preconizado para a espécie
(RIBEIRO

& GIOTTO,

2019). A carne pode ser considerada como de baixa

marmorização (2,6, em uma escala variando de 1 = pouco a 10 = muito marmorizada)
(Quadro 2).
Para o consumidor, algumas características são mais importantes do que outras.
Por exemplo, a coloração da carne no momento da compra, pode definir o critério para
a escolha. A cor da carne pode também ser avaliada de maneira objetiva em laboratório,
com uso de um colorímetro ou espectofotômetro (RIBEIRO & GIOTTO, 2019). As médias
observadas para L, a* e b* estão dentro dos valores citados para ovinos, que são de
30,03 a 49,47 para L*, de 8,24 a 23,53 para a* e de 3,38 a 11,10 para b* (SAÑUDO et
al., 2000).
De maneira similar, a maciez da carne é uma das características mais importantes
para o consumidor, e pode ser avaliada tanto objetivamente pela força de cisalhamento,
utilizando o método de Warner-Bratzler Shear, ou por um painel de provadores treinados.
Cezar e Sousa (2007), utilizando o método de Warner-Bratzler, classificaram a textura
da carne em macia (até 2,27 kgf/cm²), maciez mediana (entre 2,28 e 3,63 kgf/cm²) e dura
(acima de 3,63 kgf/cm²). A carne apresentou uma maciez mediana, tanto no WarnerBratzler Shear (3,5 kgF) como no painel (5, numa escala variando de 1 = muito dura a 7
= muito macia). De igual maneira, a aceitabilidade global da carne foi mediana (5, em
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uma escala de 1 = extremamente inaceitável a 9 = extremamente aceitável) (Quadro 2).
As outras características da carne apresentadas no Quadro 2, são compatíveis com
dados apresentados na literatura para a espécie ovina.
O estudo do perfil de ácidos graxos se mostra importante na avaliação da
composição da parte lipídica da carne, indicando as proporções de ácidos graxos
benéficos, ou não, para a saúde humana, e para as características sensoriais da carne.
Portanto, as propriedades físicas e químicas dos lipídios afetam as características
nutricionais, sensoriais e de conservação da carne, entretanto, o perfil de ácidos graxos
geralmente não tem tanta influência no valor comercial da carcaça quando comparado
ao conteúdo de gordura (MOTTRAM, 1998).
As médias para o perfil dos ácidos graxos e de suas relações proporcionais estão
apresentadas nos Quadros 3 e 4. Observa-se que em termos quantitativos, os ácidos
graxos com maior presença são o oléico (38,1%), o palmítico (22,4%), o esteárico
(18,9%) e o linolênico (5,6%). Os ácidos graxos insaturados representaram 52,7% do
total, enquanto os saturados 44,5%. A relação ômega 6 : ômega 3 foi de 10,5, com
variações de 1,6 a 17,9.

FATORES QUE AFETAM A PRODUÇÃO E
CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA E DA CARNE
Segundo Geraldo et al. (2020), vários fatores podem afetar o ganho de peso,
desempenho e qualidade das carcaças dos cordeiros, como genótipo, sexo, tipo de
parto, nutrição, raça, idade, peso de abate e sexo, por exemplo. Oliveira et al. (2020)
também citaram a influência desses fatores nos tecidos e na composição química da
carne. Nesse sentido, para garantir a produção de animais com peso ideal de abate, bom
rendimento de carcaça e com idade jovem, deve-se atentar aos fatores que podem
influenciar no desempenho e na qualidade da carne apresentada ao mercado e
consumidor.

42

Nutrição
Não há dúvidas que a nutrição é um dos fatores mais importantes no desempenho
animal e na qualidade dos produtos produzidos. Esta influência começa mesmo antes
do período de terminação dos animais, onde se observa que ovelhas melhor alimentadas
produzem cordeiros mais pesados ao desmame (CASTRO et al., 2012a, b, 2013),
podendo ser abatidos a idades mais jovens, que apresentam carnes com melhor
qualidade.
Com relação a composição, as carcaças devem ter quantidades adequadas de
gordura para proteger as mesmas durante o processo de resfriamento, e ao mesmo
tempo proporcionar qualidade sensorial e maciez a carne. Por outro lado, carcaças com
excesso de gordura, além de ocasionar perdas na toalete, apresentam carnes mais
gordas que geralmente tem baixa aceitação pelos consumidores. A gordura quando em
quantidade aceitável pelos consumidores, além das características sensoriais pode
conter ácidos graxos benéficos para a saúde. A quantidade dos diferentes ácidos graxos
pode ser manipulada pela dieta dos animais, como observado por Pereira et al. (2016),
que testaram diferentes fontes de lipídios na ração. De maneira similar, Paim et al. (2014)
observaram que alguns alimentos podem piorar, do ponto de vista da nutrição humana,
a composição dos ácidos graxos na carne, quando comparam diferentes coprodutos do
caroço de algodão.

 Teor de energia, relação volumoso: concentrado e teor
de fibra
Dentre do aspecto nutricional, o teor de energia na ração é um dos mais
importantes para o desempenho em terminação e para as características da carcaça e
carnes produzidas. Quando o tempo de terminação é pré-determinado, dietas mais
energéticas propiciam maiores pesos ao abate e de carcaça, com maiores deposições
de gordura e com maiores rendimentos de carcaça. Por outro lado, quando o peso é prédeterminado, ou seja, fixo, animais que recebem dietas mais energéticas ganham mais
peso diariamente, permanecendo menos tempo em terminação. Neste último caso é de
se esperar que as características de carcaça sejam similares.
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Porém, quando as diferenças em energia das rações/dietas são devido a
diferenças na relação volumoso:concentrado, diferenças podem ser observadas. Como
citado por Alves et al. (2003), que testaram três teores de energia metabolizável (2,42;
2,66 e 2,83 Mcal/kg), e as rações possuíam relação volumoso:concentrado aproximado
de 62:38; 41:59 e 21:79, e teores de FDN de 58; 44 e 30%. Todos os cordeiros foram
abatidos com 33 kg, mas houve efeito linear crescente do teor de energia nos pesos de
corpo vazio e nos rendimentos de carcaça. Segundo os autores isto foi devido ao
conteúdo do trato gastrintestinal, onde os cordeiros que receberam rações mais
energéticas, tiveram menos perdas durante o jejum pré-abate. Já para as percentagens
dos diferentes cortes, não foram observadas diferenças.

 Teor de proteína
Rocha et al. (2004) avaliaram o teor de proteína (14; 16; 18 e 20% de PB) na dieta
de cordeiros, com peso médio inicial de aproximadamente 18 kg e 86 dias de idade,
durante 56 dias de confinamento. Os autores não encontraram diferença nos pesos,
ganhos de pesos e características de carcaça.

Fotoperíodo
O aumento do número de horas claras por dia, ou da luminosidade, tem sido
utilizado para aumentar o consumo de alimentos e consequentemente o ganho de peso
e produção de carcaças. Porém, Sá et al. (2005) testando dois períodos de luminosidade
por dia (12 horas ou 18 horas de luz em 24 horas) não observaram diferenças no
desempenho e nas características de carcaça dos cordeiros.

Sexo ou condição sexual
Considerando que a produção de carcaça, e sua qualidade, podem ser
influenciadas por fatores atuantes desde o nascimento dos cordeiros, alguns autores
observaram que os cordeiros machos são mais pesados ao nascimento e ao desmame
do que as fêmeas (CASTRO et al., 2012a, 2013). De maneira similar, os machos ganham
mais peso e são mais pesados durante as fases de crescimento e terminação
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(FURUSHO-GARCIA et al., 2004; GIOTTO, 2019). Porém, Furusho-Garcia et al. (2004)
observaram que as fêmeas apresentaram maiores rendimentos comerciais de carcaça
do que os machos (49,5 vs 47,1%), e atribuíram estes resultados a uma deposição mais
precoce de gordura na carcaça. De maneira similar, Giotto (2019) observaram maior
deposição de gordura nas carcaças de fêmeas, mas não encontraram diferenças nos
rendimentos de carcaça. A autora também observou maior intensidade de odor na carne
de machos.
Por outro lado, McManus et al. (2013) não observaram diferenças entre machos
castrados e inteiros na qualidade de carcaças de ovinos abatidos com idades entre 8 e
18 meses e com peso corporal de 31 kg. De igual maneira, Zundt et al. (2006) não
observaram diferenças para ganho de peso e pesos e características de carcaça para
cordeiros abatidos com 154 dias de idade. Por outro lado, Ribeiro et al. (2018)
observaram em cordeiros, com aproximadamente 90 dias no início do confinamento, que
os machos inteiros ganharam mais peso do que os castrados (0,283 vs 0,247 kg por dia)
e apresentaram carnes com menor aceitabilidade. Constantino et al. (2018) comparando
machos inteiros ou castrados de 24 meses, observaram que os castrados apresentaram
carnes com maior teor de gordura e com maior marmoreio do que os inteiros, porém não
observaram diferenças na aceitabilidade geral das carnes. Geraldo et al. (2020) também
observaram maior deposição de gordura em machos castrados do que nos inteiros,
sendo que não houve diferenças nas demais características avaliadas.

Idade
O mercado de carne ovina, apesar de ainda não estar definitivamente
estabelecido, apresenta alta demanda para carcaças de boa qualidade, ou seja, com
peso médio de 12 a 13 kg, provenientes de animais novos, com no máximo 120 dias de
idade (BUENO et al., 2006). Já Ribeiro e Giotto (2019) citaram que em função da
remuneração dos produtores, bem como na diminuição dos custos fixos dos
abatedouros, carcaças com 18 a 21 kg (pesos corporais de até 45 kg) tem sido
recomendado. Mas sempre utilizando animais jovens, com dentes de leite. Até essa
idade os animais apresentam alta velocidade de crescimento e maior eficiência no
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aproveitamento de alimentos menos fibrosos que animais mais velhos, apresentando
uma proporção significativamente maior de corte traseiro em relação ao dianteiro e
costilhar e ainda um nível adequado de gordura, suficiente para propiciar uma leve
cobertura da carcaça, protegendo-a contra a perda excessiva de umidade durante o
processo de resfriamento e um mínimo de gordura intramuscular, a qual garante o
paladar característico da carne ovina e, aliado a pouca maturidade dos feixes musculares
do animal jovem, garante maciez ao produto (BUENO et al., 2006).
Geralmente há um conflito entre idade de abate e pesos e acabamento (ou
espessura de gordura) de carcaça, pois para se obter carcaças mais pesadas ou
acabadas necessita-se de mais tempo em terminação. Onde animais mais velhos
apresentam melhores rendimentos de carcaça, com carcaças mais gordurosas
(FURUSHO-GARCIA et al., 2004; QUEIROZ et al., 2015; RIBEIRO et al., 2018).
Avaliando cinco diferentes categorias (cordeiros de seis meses, borregas de 12
meses, machos não castrados e castrados de 24 meses e ovelhas de 96 meses,
Constantino et al (2018) observaram que as três categorias mais velhas apresentaram
maiores pesos de carcaça, e tenderam a ter maiores rendimentos de carcaça do que as
duas categorias mais jovens. Ao mesmo tempo também apresentaram maior
acabamento e espessura de gordura de cobertura e menores perdas no refrigeramento.
Sendo que as ovelhas e os machos adultos castrados tiveram maiores teores de gordura
na carne. Não houve diferença para força de cisalhamento da carne para as diferentes
categorias, porém as carnes dos cordeiros tenderam a apresentar menor intensidade de
odor e maior maciez, quando avaliadas por um painel, do que as outras categorias.

Peso de abate
Furusho-Garcia et al. (2004) avaliaram diferentes pesos de abate (15; 25; 35 e 45
kg) e observaram que com os maiores pesos houve aumento proporcional no rendimento
comercial de carcaça, variando de 43,3 a 51,5% para machos e 41,8 a 54,4% para
fêmeas.
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Acabamento da carcaça ou cobertura de gordura
Normalmente, quando o grau de acabamento ou espessura de gordura de
cobertura é maior o peso de abate também aumenta, sendo necessário mais tempo em
terminação para atingir os valores esperados (QUEIROZ et al., 2015; RIBEIRO et al.,
2018).
Geralmente, maiores espessuras de gordura de cobertura estão diretamente
relacionadas com maiores rendimentos de carcaça, e ao mesmo tempo com menores
perdas durante o período de resfriamento. Também, observa-se que com maiores pesos
e acabamentos o índice de compacidade da carcaça aumenta, demonstrando maiores
volumes de massa muscular e tecido adiposo (QUEIROZ et al., 2015).
Ribeiro et al. (2018) verificaram que cordeiros recebendo a mesma dieta, mas que
foram abatidos com diferentes coberturas de gordura (0,87; 3,11 e 3,60 mm), levaram
mais tempo no confinamento (39, 84 e 130 dias, respectivamente). O peso corporal
seguiu a mesma tendência (30; 40 e 54 kg). Porém, foi observado que as carnes
produzidas pelos cordeiros abatidos com maior cobertura de gordura (3,6 mm) foram
menos apreciadas pelo painel avaliador. Os autores concluíram que o abate não deve
ocorrer com cobertura de gordura excessiva, ou maior que 3 mm.

Linhagem ou genótipo
Em um estudo recente, Sena et al. (2020) buscaram avaliar a inclusão de
informações genômicas na estimativa de parâmetros genéticos e acurácias de valores
genéticos para características de carcaça medidos “in vivo” em ovinos Santa Inês. Com
um total 1637 animais, avaliados entre os anos de 2012 a 2018, em 18 fazendas
localizadas na sub-região Centro-Norte do Brasil (estados do Piauí e Maranhão), os
autores mensuraram características de área do olho do lombo, espessura da gordura
subcutânea e pontuação de marmoreio no músculo Longissimus dorsi, através do
ultrassom. Foi observado que as características possuem variabilidade genética dentro
da raça, sendo possível se pensar na seleção de animais superiores para a produção de
carcaças de melhor qualidade.
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Oliveira et al. (2020) explicaram que a raça Santa Inês sofreu ao longo dos anos,
diversos cruzamentos com raças exóticas, acarretando na redução da população efetiva
do genótipo “Tradicional” Santa Inês, originando assim, o biótipo Santa Inês “Moderno”.
O biótipo Moderno caracteriza-se por animais de maior porte, notadamente observados
nas estruturas morfológicas como cabeça, orelhas, abertura torácica e altura da cernelha
e garupa, com crescimento corporal acentuado, no aumento da deposição de gordura e
carne na carcaça, e mais exigente quanto aos aspectos nutricionais, sanitários e
ambientais. Apesar das diferenças em pesos e desempenho observadas entre os dois
tipos de Santa Inês, a maioria das características de qualidade das carcaças e da carne
foram similares.

CONCLUSÕES
Os dados médios observados na literatura mostram que os ovinos Santa Inês
apresentam um bom potencial para a produção de carcaças e carnes com qualidade.
Porém, observa-se também que há uma grande variação nos resultados apresentados.
Mesmo que se considere os efeitos ambientais distintos entre as diferentes regiões do
país, observa-se que não há uniformidade dentro da raça, porém, ao mesmo tempo
também indica que há espaço para seleção e melhoramento genético dos rebanhos.
Figura 1 – Raça Santa Inês

Fonte: ARCO, s.d.
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Quadro 1 – Médias para características de carcaça de ovinos Santa Inês
Característica

Média

Variação
(extremos)

Fonte

Idade de
abate, meses

7,1

4,5 a 24,0

Alves et al. (2003); Constantino et al.
(2018); Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto (2019);
McManus et al. (2013b); Paim et al.
(2014); Pereira et al. (2016); Queiroz et
al. (2015); Rocha et al. (2004); Sá et al.
(2005); Zundt et al. (2006)

PV abate, kg

32,3

14,1 a 41,4

Idem acima

Conformação
da carcaça,
pontos(1)

2,0

1,0 a 3,3

Constantino et al. (2018); Fernandes
Junior (2017); Giotto (2019); Sá et al.
(2005); Zundt et al. (2006);

5,2 a 21,0

Alves et a. (2003); Constantino et a.
(2018); Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto (2019);
Paim et al. (2014); Queiroz et al. (2015);
Rocha et al. (2004); Sá et al. (2005);
Zundt et al. (2006)

36,5 a 50,1

Alves et al. (2003); Constantino et al.
(2018); Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto (2019);
Queiroz et al. (2015); Rocha et al.
(2004)

5,0 a 20,5

Alves et al. (2003); Constantino et al.
(2018); Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto (2019);
Paim et al. (2014); Queiroz et al. (2015);
Rocha et al. (2004); Sá et al. (2005);
Zundt et al. (2006);

35,2 a 54,4

Alves et al. (2003); Constantino et al.
(2018); Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto (2019);
Queiroz et al. (2015); Rocha et al.
(2004)

PCQ, kg

RCQ, %

PCF, kg

RCF, %

15,6

46,3

15,2

45,4
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RC
verdadeiro, %

Perda no
resfriamento,
%
Comp. interno
carcaça, cm
Indice de
compacidade
carcaça,
kg/cm
Gordura de
cobertura,
mm
Grau de
acabamento

AOL, cm2

Pernil, kg (% )

Paleta, kg (% )

54,0

3,0

60,1

0,25

1,9

2,2

13,0

2,4
(32,2)

1,5
(19,9)

46,7 a 57,0

Alves et al. (2003); Constantino et al.
(2018); Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Queiroz et al.
(2015); Sá et al. (2005); Zundt et al.
(2006)

1,6 a 5,6

Alves et al. (2003); Constantino et al.
(2018); Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto (2019);
Queiroz et al. (2015); Sá et al. (2005)

46,0 a 66,8

Constantino et al. (2018); Fernandes
Junior et al. (2013); Fernandes Junior
(2017); Giotto (2019); Sá et al. (2005)

0,11 a 0,31

Constantino et al. (2018); Fernandes
Junior et al. (2013); Giotto (2019);
Queiroz et al. (2015); Sá et al. (2005);
Zundt et al. (2006)

0,7 a 4,4

Constantino et al. (2018); Fernandes
Junior et al. (2013); Fernandes Junior
(2017); Giotto (2019); Queiroz et al.
(2015)

1,0 a 3,6

Constantino et al. (2018); Fernandes
Junior et al. (2013); Fernandes Junior
(2017); Giotto (2019); Sá et al. (2005)

5,9 a 17,4

Constantino et a. (2018); Fernandes
Junior et al. (2013); Fernandes Junior
(2017); Giotto (2019); Paim et al.
(2014); Queiroz et al. (2015)

0,9 a 3,1 (29,4
a 34,6)

Alves et al. (2003); Constantino et al.
(2018); Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto (2019);
Sá et al. (2005)

0,5 a 2,0 (17,7
a 22,4)

Alves et al. (2003); Constantino et al.
(2018); Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto (2019);
Sá et al. (2005)
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Lombo, kg
(% )

Costela, kg
(% )

1,1
(11,8)

0,7 a 1,8 (9,8 a
19,6)

Alves et al. (2003); Fernandes Junior et
al. (2013); Fernandes Junior (2017);
Giotto (2019); Sá et al. (2005)

0,7 a 4,2 (20,8
a 39,8)

Alves et al. (2003); Constantino et al.
(2018); Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto (2019);
Sá et al. (2005)

2,1
(26,5)

Pescoço, kg
(% )

0,7
(9,8)

0,4 a 1,4 (6,8 a
15,9)

Alves et al. (2003); Constantino et al.
(2018); Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto (2019);
Sá et al. (2005)

ICompPerna,
kg/cm

0,49

0,37 a 0,61

Queiroz et al. (2015); Sá et al. (2005);
Zundt et al. (2006)

Músculo, %

60,3

57,6 a 63,7

Constantino et al. (2018); Fernandes
Junior et al. (2013); Fernandes Junior
(2017); Giotto (2019)

18,7 a 29,6

Constantino et al. (2018); Fernandes
Junior et al. (2013); Fernandes Junior
(2017); Giotto (2019)

Osso, %

23,0

Gordura, %

16,4

7,3 a 20,9

Constantino et al. (2018); Fernandes
Junior et al. (2013); Fernandes Junior
(2017); Giotto (2019)

pH abate

6,5

6,4 a 6,5

Sá et al. (2005)

pH 24horas

5,8

5,8

Sá et al. (2005)

1Pontos:

1 (muito pobre) a 5 (excelente)
Pontos: 1 (muito magra) a 5 (muito gorda)
4Medidos na paleta
2

Quadro 2 – Médias para características da carne (Longissimus) de ovinos Santa Inês
Item

pH

Média

5,6

Variação

Fonte

5,4 a 5,8

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto
(2019)
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Marmoreio

(1)

L (luminosidade)

a* (pigmento
vermelho-verde)

b* (pigmento
amarelo-azul)

Croma

2,6

38,8

14,7

10,9

18,2

1,0 a 4,4

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto
(2019)

35,7 a 46,7

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto
(2019)

9,1 a 16,9

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto
(2019)

8,5 a 13,9

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto
(2019)

15,4 a 19,1

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017)

Tonalidade (°)

37,7

26,8 a 55,3

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017)

Perda de água por
pressão, %

24,3

21,7 a 27,5

Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017)

3,9 a 11,7

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017)

7,6 a 26,8

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto
(2019)

2,2 a 5,5

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017)

Perda no
descongelamento,
%
Perda na cocção,
%

Força de
cizalhamento, kgF

7,6

18,7

3,5
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Oxidação lipídica,
mg TBA / kg

0,72

0,18 a 1,61

Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto
(2019)

Índice de
fragmentação
miofibrilar

88,5

85,4 a 92,0

Fernandes Junior (2017)

70,6 a 79,3

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto
(2019)

0,9 a 1,1

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto
(2019); Paim et al. (2014)

1,1 a 7,3

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto
(2019)

Umidade, %

Cinzas, %

75,2

1,0

Lipídios, %

3,4

Proteína, %

20,5

19,2 a 22,4

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017); Giotto
(2019); Paim et al. (2014)

Intensidade de
odor (2)

3,3

2,8 a 3,9

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013)

3,9 a 5,9

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017)

Maciez

(3)

5,0

(4)

3,5

3,4 a 4,3

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017)

Aceitabilidade
global (5)

5,0

2,2 a 6,9

Constantino et al. (2018);
Fernandes Junior et al. (2013);
Fernandes Junior (2017)

Suculência

1 Marmoreio:

1 (traços) a 10 (abundante)
1 (extremamente intenso) a 5 (nenhum)
3 Maciez: 1 (muito dura) a 7 (muito macia)
4 Suculência: 1 (nenhuma) a 5 (alta)
5 Aceitabilidade: 1 (extremamente inaceitável) a 9 (extremamente aceitável)
2 Odor:
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Quadro 3 – Médias (% da área) para composição de ácidos graxos na carne de ovinos
Santa Inês
Ácido graxo

Média

Variação

Fonte

C14:0 (mirístico)

1,81

1,48 a 2,18

Giotto (2019); Paim et al. (2014);
Pereira et al. (2016)

C16:0 (palmítico)

22,37

19,4 a 25,15

Giotto (2019); Paim et al. (2014);
Pereira et al. (2016)

C17:0 (margárico)

0,65

0,56 a 0,91

Giotto (2019); Paim et al. (2014);
Pereira et al. (2016)

C18:0 (esteárico)

18,86

14,75 a 25,23

Giotto (2019); Paim et al. (2014);
Pereira et al. (2016)

C14:1 n5
(miristoleico)

0,12

0,10 a 0,13

Giotto (2019)

C16:1
(palmitoleico)

1,21

0,90 a 1,54

Pereira et al. (2016)

C16:1 n7
(palmitoléico)

1,73

1,70 a 1,75

Giotto (2019)

C17:1 n7
(heptadecenoico)

0,39

0,34 a 0,43

Giotto (2019)

C17:1 (cis-10heptadecanóico

0,25

0,22 a 0,28

Pereira et al. (2016)

C18:1 t11
(vacênico)

1,63

1,54 a 1,72

Giotto (2019)

C18:1 c9 (oléico)

38,05

27,40 a 46,98

Giotto (2019); Paim et al. (2014);
Pereira et al. (2016)

C18:1n9t
(elaídico)

1,33

0,92 a 1,88

Pereira et al. (2016)

C20:1 n9
(gondoico)

0,22

0,16 a 0,26

Giotto (2019); Pereira et al. (2016)

C18:2 n6c
(linoléico)

5,57

2,62 a 9,50

Giotto (2019); Paim et al. (2014);
Pereira et al. (2016)
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C18:2c9t11 (CLA)

0,55

0,21 a 1,26

Giotto (2019); Paim et al. (2014);
Pereira et al. (2016)

C18:3 n3 (αlinolénico)

0,66

0,16 a 1,30

Giotto (2019); Paim et al. (2014);
Pereira et al. (2016)

C20:3 n6
(dihomo-γlinolênico)

0,22

0,16 a 0,26

Giotto (2019); Paim et al. (2014)

C20:4n6
(araquidônico)

1,88

0,23 a 4,10

Giotto (2019); Paim et al. (2014);
Pereira et al. (2016)

C20:5 n3

0,09

0,06 a 0,16

Giotto (2019); Paim et al. (2014)

C22:5 n3

0,27

0,16 a 0,45

Giotto (2019); Paim et al. (2014)

C22:6 n3

0,45

0,03 a 0,96

Giotto (2019); Paim et al. (2014)

Quadro 4 – Médias para relações entre ácidos graxos na carne de ovinos Santa Inês
Item

Médias

Variação

Fonte

SFA

44,52

40,87 a 53,11

Giotto (2019); Paim et al. (2014);
Pereira et al. (2016)

MUFA

43,29

36,78 a 50,83

Giotto (2019); Paim et al. (2014);
Pereira et al. (2016)

PUFA

9,41

5,35 a 15,74

Giotto (2019); Paim et al. (2014);
Pereira et al. (2016)

Ômega 6 (n6)

7,68

3,29 a 13,76

Giotto (2019); Paim et al. (2014);
Pereira et al. (2016)

Ômega 3 (n3)

1,19

0,47 a 2,56

Giotto (2019); Paim et al. (2014);
Pereira et al. (2016)

Ácidos graxos
desejáveis

71,52

67,38 a 74,33

Giotto (2019); Paim et al. (2014);
Pereira et al. (2016)

n6:n3

10,54

1,60 a 17,93

Giotto (2019); Paim et al. (2014);
Pereira et al. (2016)

MUFA = ácidos graxos monoinsaturados (C16:1 + C17:1 + C18:1n9t + C18:1n9c + C20:1n9)
SFA = ácidos graxos saturados (C14:0 + C16:0 + C17:0 + C18:0)
PUFA = ácidos graxos poliinsaturados (C18:2n6c + C18:2c9t11 + C18:3n3 + C20:4n6 )
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CAPÍTULO 3

MORADA NOVA

LISIANE DORNELES DE LIMA
ALINE VIEIRA LANDIM
WILDER HERNANDO ORTIZ VEGA

DESCRIÇÃO DA RAÇA
A cadeia produtiva de ovinos no Nordeste direciona-se, principalmente, para a
produção de carne. O sistema de criação extensiva com uso de raças adaptáveis à
região semiárida é o mais aplicado. Dentro das raças localmente adaptadas encontra-se
a Morada Nova, explorada geralmente em sistemas extensivos para produção de carne
e pele, sendo está muito apreciada no mercado internacional.
Os primeiros relatos sobre a raça foram do Zootecnista Octávio Domingues
(1941), que cita a existência da raça e seu possível centro de origem, o município de
Morada Nova no Ceará. O nome oficial da raça Morada Nova foi homologado em outubro
de 1977 pelo Ministério da Agricultura.
A raça de ovinos Morada Nova é originária do Nordeste do Brasil, segundo alguns
autores a referida raça descende dos carneiros Bordaleiros de Portugal, trazidos para o
Brasil na época da colonização, outros citam que esses animais teriam vindo da África,
provavelmente na época do tráfico de escravos, e de acordo com Facó et al. (2008) é
muito provável que tenha contribuições tanto de carneiros ibéricos quanto africanos,
tendo os descendentes destes se ajustado às condições ambientais do Nordeste. Estes
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animais, estão presentes, principalmente, na região Nordeste, mas também há criações
no Sudeste e Centro-Oeste.
Associação Brasileira de Criadores de Ovinos reconhece duas variedades de
ovinos da raça Morada Nova: a vermelha, variando de intensidade vermelha escura a
clara, que corresponde a maioria do efetivo, e a branca (Arco, 2006).
Figura 1- ovinos Morada nova pelagem vermelha (A) e branca (B)

B

A
FONTE: Landim (2019)

A pele da raça Morada Nova, é considerada um destaque pela excelente
qualidade, uma das melhores entre as raças de ovinos, por apresentar maior espessura
do couro e maior quantidade de fibras de colágeno distribuídas nas camadas reticular e
termostática. Seu couro tem mais colágeno que os demais couros ovinos, o que faz dele
um excelente produto para bolsas, carteiras e sapatos (Jacinto et al., 2004).
Os ovinos da raça Morada Nova, são animais de pequeno porte, bem adaptados
às condições climáticas do semiárido, apresentando grande eficiência reprodutiva.
Selaiva Villarroel et al. (2000) relataram 97%, 91% e 145% referentes a taxa de cobrição,
a taxa de parição e a prolificidade respectivamente, em ovelhas da raça Morada Nova.
Segundo os autores, apresentam bons indices reprodutivos, muitas vezesm superiores
aos relatados na literatura para outras raças ovinas criadas nessa mesma região. Além
da sua menor susceptibilidade às verminoses, contribui para a menor necessidade de
utilização de vermífugos, o que torna sua criação sustentável e mais adequada ao nosso
ambiente (Bueno et al., 2010).
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Por outro lado, apresenta níveis de produção mais baixos, mas distingue-se das
raças importadas por ser adaptada aos trópicos, onde sofreu longa seleção natural, além
de apresentar menor exigência nutricional, quando comparados com raças exóticas, são
consideradas rústicas e de fácil aptidão as diversidades de climas. Devido ao seu menor
porte, em relação às demais raças de corte, mostra-se adequado aos sistemas de
produção baseados em pastagens, pois possibilita um maior número de ventres por área,
aliado ao menor intervalo entre-partos e elevada habilidade materna. Dessa maneira
pode-se obter uma maior quantidade de cordeiros por área e por ano, em qualquer época
e, como conseqüência, maior desfrute, significando maior rentabilidade aos produtores.
Um dos entraves à expansão da criação dos ovinos Morada Nova é ainda o
pequeno número de criadores existentes devido há alguns anos esses animais terem
sido gradativamente substituídos por raças exóticas, com o objetivo de aumentar os
índices produtivos. Com isso, houve uma sensibilização tanto por parte dos criadores
como de instituições de pesquisa e ensino à necessidade de caracterização zootécnica,
genética e de produtos, selecionando e difundindo material genético superior como forma
de agregar valor à raça (Facó et al., 2009; Silva, 2013).
No sistema de produção de carne, as características quantitativas e qualitativas
da carcaça são importantes por estarem diretamente relacionadas a qualidade do
produto final, a carne, que por sua vez, relaciona-se a fatores genéticos, nutricionais e
sanitários (Silva et al., 2008). A qualidade do da carne ovina está relaci onada a
preferência do consumidor, sendo avaliada por parâmetros físico-químicos e sensoriais.
Portanto, nesse capitulo serão abordadas as características quantitativas, qualitativas
das carcaças, assim como a qualidade da carne de ovinos Morada Nova.
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CARACTERSITICAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DE OVINOS
MORADA NOVA
Ganho de Peso
A Morada Nova é uma raça de menor peso adulto e desta forma, menores pesos
em todas as idades, quando comparados com raças de maior peso adulto e maior
potencial para ganho, o que resulta em maior tempo para atingir o peso de abate.
Na idade adulta, os machos chegam a pesar de 40 a 60 kg e as fêmeas de 30 a
50 kg de peso vivo (Facó et al., 2008). Por ouro lado, quando leva em consideração que
grande parte dos custos envolvidos em um sistema de produção de carne ovina reside
na manutenção das matrizes e que as mais pesadas apresentam maior exigência
nutricional para sua mantença, se pode deduzir que é menos eficiente a criação de
matrizes de elevado peso adulto. Portanto, o peso adulto é uma característica muito
importante do ponto de vista da economicidade de um sistema de produção de carne
ovina (Facó et al., 2008).
Os registros de pesos dos ovinos Morada Nova, encontrados por diversos autores
(Quadro 1), observam-se pesos médios de 2,4, 13,1, 16,7 e 20,6 kg para os pesos ao
nascimento, aos 112, 210 e 365 dias de idade, respectivamente. Importante mencionar
a grande variação, dos resultados com o peso ao nascer encontradas entre os autores,
nas diversas pesagens, são devidas as influências ambientais (clima, alimentação e
manejo) e também as diferenças genéticas entre os rebanhos (Facó et al. 2008).
Peres (2013) observou o ganho de peso médio de 141g/dia para cordeiros
recebendo dieta com concentrado. Já Medeiros et al. (2007), avaliando desempenho de
cordeiros Morada Nova alimentados com 60% de concentrado na dieta verificaram
ganho de peso diário de 168 g/dia e ganho de peso total de 11,42 kg aos 75 dias de
confinamento.
Em estudo realizado por Silva (2019) com ovinos Morada Nova alimentados com
dieta contendo diferentes níveis de inclusão de farelo de biscoito em substituição ao
milho, tiveram o ganho médio diário em torno de 190 g/dia e a conversão alimentar 4,53,
valor bem expressivo e satisfatório em comparação com outras pesquisas em que se
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avaliou a terminação de ovinos deslanados (ÍTAVO et al., 2006; ROCHA et al., 2016;
MORENO et al., 2017).
MEDEIROS et al. (2007) observou-se também efeito linear do plano nutricional
sobre o ganho de peso diário, com valores de 89, 134, 168 e 224 g/dia para os animais
alimentados com 20, 40, 60 e 80% de concentrado.
Portanto, com resultados obtidos nestes estudos, fica evidente que o aporte de
energia na dieta e seu consumo elevam o ganho de peso dos animais. Estes autores
reportaram ainda que sob condições intensivas, esse genótipo atingiu ganhos próximos
aos de algumas raças especializadas quando o plano nutricional foi melhorado,
evidenciando seu potencial para ganho de peso.
Sendo assim, essa raça deve receber maior atenção em termos de conservação
e melhoramento genético para essa característica.
Figura 2. Codeiros da raça Morada Nova

Fonte: Landim (2019)
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Quadro 1 – Médias observadas para algumas características de crescimento em
ovinos da raça Morada Nova.
Característica

Peso ao nascer,
kg

Média

Variação
(extremos)

Fonte
Bellaver et al. (1980); Figueiredo et al.
(1980); Fernandes (1985); Costa e
Pagani (1986); Costa e Pagani (1986).

2,49

1,80 a 3,07

Silva et al. (1988); Simplício et al.
(1989); Lôbo et al. (1992); Oliveira
(1992); Fernandes et al. (2001);
Quesada et al. (2002).

Peso aos 112
dias, kg

13,4

9,72 a 16,4

Fernandes (1985); Costa e Pagani
(1986); Silva et al. (1988); Simplício et
al. (1989); Oliveira (1992); Lôbo et al.
(1997); Fernandes et al.(2001).

Peso aos 210
dias, kg

16,7

11,3 a 26,2

Bellaver et al. (1980); Oliveira (1992);
Lôbo et al. (1997); Quesada et al. (2002)

Peso aos 365
dias, kg

20,6

18,2 a 23,9

Figueiredo et al. (1980); Fernandes
(1985); Costa e Pagani (1986); Lôbo et
al. (1997); Fernandes et al. (2001).

Rendimento da carcaça
Na produção de carne ovina, a carcaça e suas características quantitativas são
de fundamental importância, uma vez que, se relacionam diretamente com o produto
final. Sendo considerada como carcaça ideal a que apresenta máxima proporção de
músculo, mínima de osso e adequada quantidade de gordura para atender às exigências
dos consumidores (OSÓRIO; OSÓRIO, 2005).
Souza et al. (2006) apresentou resultados de diversos cruzamentos utilizando
animais das raças Dorper, Santa Inês e Morada Nova. Os resultados preliminares
mostraram que os animais F1 mestiços de Morada Nova apresentaram desempenho
produtivo inferior (foram mais leves); porém, estes mesmos animais apresentaram
superior rendimento comercial das carcaças, com valores próximos a 50%.
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De acordo com Silva Sobrinho (2001), carcaças de cordeiros de raças
especializadas para carne apresentam rendimentos de carcaça que variam de 40 a 50%,
nesta pesquisa os cordeiros da raça Morada Nova apresentaram média de rendimento
biológico verdadeiro de 60%, sendo uma raça nativa de dupla aptidão. Segundo Araújo
Filho et al. (2010), esse maior rendimento da raça Morada Nova é decorrente de ser uma
raça mais compacta, de trato digestivo menor e o menor peso da pele.
Da mesma forma, Astiz (2008), observou que os ovinos Morada Nova
apresentaram menores pesos (peso ao abate, peso de carcaça quente e peso de
carcaça fria) em relação aos outros dois grupos genéticos avaliados, Texel e Santa Inês.
Contudo, não houve diferença (P>0,05) no rendimento de carcaça, pois o aumento da
idade ao abate é um dos fatores que tem maior influência no rendimento de carcaça,
devido ao aumento da deposição de gordura.
Silva (2019), observou-se que o peso de carcaça quente (PCQ) e peso de
carcaça fria (PCF) ficaram, em média, 13,73 e 13,59 kg, respectivamente, tais pesos de
carcaça proporcionaram aos animais experimentais rendimentos de 49,12 e 48,62% para
rendimento

de carcaça quente

(RCQ) e rendimento

de carcaça fria (RCF),

respectivamente.
Gonzaga Neto et al. (2006), estudando o efeito da relação volumoso: concentrado
na dieta sobre pesos e rendimentos da carcaça de ovinos da raça Morada Nova,
encontram médias para PA variando de 16,72 a 23,70 kg valores de 6,44 a 11,7 e de
6,08 a 10,59 para PCQ e PCF, respectivamente e as médias de 39,75 a 46,96% e 37,54
a 44,91% para o RCQ e PCF, respectivamente.

Rendimento dos cortes das carcaças
De acordo com Pilar (2002), os distintos cortes que compõem a carcaça possuem
diferentes valores econômicos e a proporção dos mesmos constitui um importante índice
para avaliação da qualidade comercial da carcaça. O tipo de corte utilizado varia de
região para região e, principalmente, entre países, em razão dos hábitos do seu povo,
constituindo um importante fator a ser considerado (CARVALHO, 2002).
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Issakowicz et al. (2014), observaram que os ovinos Morada Nova apresentam
menores pesos de carcaça, porém quando avaliado o peso do lombo (0,555 kg), foi
estatisticamente igual ao dos animais Texel e Santa Inês. Lawrence e Fowler (2002)
relataram que o crescimento muscular é centrípeto, ou seja, inicia-se nas extremidades
e segue em direção ao eixo lombar, o que torna o crescimento da região correspondente
ao lombo mais tardia. Provavelmente este evento tenha ocasionado a similaridade dessa
variável entre os grupos genéticos, favorecendo ovinos Morada Nova quando abatidos
aos seis meses de idade. Medeiros et al. (2009) relataram valores superiores aos
encontrados neste estudo para a raça Morada Nova (0,651 kg), porém alimentados com
alta proporção de concentrado e abatidos mais tardiamente.
Araujo Filho et al. (2010) relataram médias de 0,56 kg, 1,13 kg, 2,05 kg, 1,01 kg e
2,05 kg para os cortes pescoço, paleta, costela, lombo e perna para os ovinos da raça
Morada Nova, com peso médio de 28,5kg.
Gonzaga Neto et al. (2006), relataram peso médio de pernil e de lombo variando
de 1,05 a 1,75 kg e 0,33 a 0 ,67 kg, respectivamente para raça Morada Nova de acordo
com a relação volumoso: concentrado.
Importante destacar, que apesar dos menores tamanho de cortes de ovinos
Morada Nova, estes possam atender um nicho de demandas dos atuais consumidores,
por cortes que resultam em peças/porções menores e individualizadas que, por sua vez,
facilitem a comercialização, conservação em nível doméstico e preparo para consumo.

Conformação das carcaças
Entre as características a serem avaliadas nas carcaças, a conformação é
importante porque indica desenvolvimento proporcional das distintas regiões anatômicas
que integram a carcaça (PIRES et al., 2006), de modo que as melhores conformações
são alcançadas quando as partes de maior valor comercial estão bem pronunciadas.
Issakowicz et al. (2014), observaram, que a nota para conformação da carcaça de
ovinos Morada Nova e Santa Inês foi estatisticamente igual (1,7 ± 0,1 e 2,1±0,2), porém
foi menor do que observados para raça Texel (3,0 ±0,1).
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Medeiros et al. (2009), avaliando ovinos Morada Nova recebendo diferentes os
níveis de concentrado na dieta, observaram que o grau de conformação da carcaça não
apresentou diferença significativa e a média da nota foi igual a 3,12. Essa nota é
considerada satisfatória, uma vez que os animais da raça Morada Nova foram
submetidos com menor intensidade a programas de seleção e melhoramento genético
para produção de carne. Silva (2019) observou para cordeiros Morada Nova recebendo
dieta concentrada, grau conformação de 2,72.
A mensuração da área de olho de lombo é uma forma confiável para realizar a
predição do crescimento muscular, pois apresenta alta correlação com o peso ao abate
dos animais. Além disso, valores superiores para esta variável apontam maiores
quantidades de carne vendável na carcaça, uma vez que o torna uma característica de
grande interesse comercial.
Silva (2019) observou para cordeiros Morada Nova recebendo dieta concentrada,
valor médio para área de olho de lombo foi de 11,7 cm². Este valor corroborou ao obtido
por Costa et al. (2011), que trabalharam com diferentes níveis do fruto-refugo de melão
em substituição ao milho moído na dieta de ovinos Morada Nova e obtiveram valor de
10,1 cm².
Em relação as medidas morfométricas, oss valores médios de comprimento
corporal (50,72 cm), perímetro torácico (65,23 cm) e comprimento de pernil (36,64 cm)
obtidos por Silva (2019), sugerem mensurações de animais compactos, sendo fortes
indicadores do potencial de produção de carne da raça Morada Nova quando submetida
à terminação em confinamento.

Acabamento das carcaças
Outro fator importante é o nível de acabamento da carcaça, que considera a
quantidade e a distribuição da gordura na carcaça. Há vantagens quando essa maior
deposição é de gordura subcutânea e intermuscular, pois refletem nas características
organolépticas da carne dos ovinos e valorizam os cortes das carcaças ovinas. No
entanto, segundo Cezar e Sousa (2007), o excesso de gordura, embora comestível, é
de pequeno valor comercial e em determinados casos indesejável. Por outro lado, a
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deposição de gordura interna (pélvica-renal e inguinal) não é vantajosa, pois estas não
possuem valor comercial. Estes depósitos de gordura pélvica-renal e inguinal foram
superiores nos cordeiros Morada Nova em relação aos cordeiros Santa Inês.
Issakowicz et al. (2014), observaram, que a nota para grau de acabamento da
carcaça de ovinos Morada Nova e Santa Inês foi estatisticamente igual (1,7 ± 0,1 e 1,7
±0,1), porém foi menor do que observados para raça Texel (2,4 ±0,1). Sendo considerada
nota baixa e inadequada. Isso se deve, provavelmente, pelo fato de serem raças tardias
e com menor potencial para deposição de gordura, com indicação de abate mais tardio,
principalmente para animais Morada Nova. Da mesma forma, Fernandes Junior (2010)
observou valor para média de acabamento na carcaça de ovinos Morada Nova de 1, 08
± 0,22.
A espessura de gordura de cobertura subcutânea (EGS), segundo Silva Sobrinho
(2001) que preconiza valores entre 3 e 5 mm, uma vez que valores inferiores podem
ocasionar aumento de perdas de peso por resfriamento, encurtamento das fibras
musculares em corrência do frio e escurecimento da parte externa dos músculos. Silva
(2019) observou em cordeiros Morada Nova valor médio de 1,27 mm, valor enquadrado
na categoria “gordura escassa” para cordeiros Morada Nova. Já, Gonzaga Neto et al.
(2006) em ovinos da raça Morada Nova, observaram medias 1,2 mm, 1,7 mm e 2,2 mm,
em função da relação volumoso: concentrado. Valores similres observados Fernandes
Junior (2010) a EGS 1,18 mm para cordeiros Morada nova.
Em relação ao indice de quebra por resfriamento (IQ) corresponde ao percentual
de peso perdido durante o resfiramento da carcaça. Sendo assim, uma medida
importante para avaliar se as carcaças foram refrigeradas de forma adequada, pois
quanto

menor forem os valores significa que as carcaças foram manejadas

adequadamente no resfriamento.
Fernandes Junior (2010) observou para cordeiros Morada Nova valores para IQ
de 2,55 %. Já Silva (2019), observou valores médios de 1,03% as quais podem ser
considerados baixos. De acordo com Martins et al. (2000), em ovinos, de forma geral, os
índices de perda por resfriamento estão em torno de 2,5%, podendo ocorrer oscilação
entre 1 e 7%, de acordo com a uniformidade da cobertura de gordura, o sexo, peso,
temperatura e umidade relativa da câmara fria.
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Figura 3. Codeiros da raça Morada Nova; Carcaças da raça Morada Nova

Fonte: Wooltec (2019); Landim (2019)
Quadro 2 – Médias para características quantitativas e qualitativas de carcaças de
ovinos Morada Nova.
Característica

Idade de abate,
meses

Média

7,01

Variação
(extremos)

4,43 a 10,26

Fonte
Lima, et al., 2017a; Zeola, (2002); Rocha
Júnior, (2010); Issakwowics, et al.,
2014; Batista, et al. (2010); Costa, et.al.,
2004; Araújo Filho, et al.,2010; Lage, et
al.2020; Andrade, ( 2013); Medeiros, G.
et al., 2009; Roriz, (2015); Lôbo et al.,
(2014); Alencar, (2019); Silva, (2019);
César, (2019); De Araujo, et al. (2017);
Guedes, et al. (2018); Nascimento
(2019); Oliveira, et al.(2020); Issakowicz,
et al.(2018); Costa, et al. (2011)a; Lima
Júnior, et al. (2015); Silva, et al. (2012);
Perez, (2013); Costa, et al. (2009); Silva,
et al.(2016); Vasconcelos Filho (2018);
Lima, et al. (2017a).

PV abate, kg

26,1

14,4 a 33,4

69

Zeola, (2002); Rocha Júnior, (2010);
Issakwowics, et al., 2014; Batista, et al.
(2010); Costa, et.al., 2004; Araújo Filho,
et al.,2010; Lage, et al.2020; Andrade, (

2013); Medeiros, G. et al., 2009; Roriz,
(2015); Lôbo et al., (2014); Alencar,
(2019); Silva, (2019); César, (2019); De
Araujo, et al. (2017); Guedes, et al.
(2018); Nascimento (2019); Oliveira, et
al.(2020); Issakowicz, et al.(2018);
Costa, et al. (2011a); Costa, et al.
(2011c); Lima Júnior, et al. (2015); Silva,
et al. (2012); Perez, (2013); Costa, et al.
(2009); Silva, et al.(2016); Vasconcelos
Filho (2018); Lima, et al. (2017a).
Rocha Júnior (2010) ; Issakwowics, et al.
(2014); Andrade, (2013) ; Medeiros, et
al. (2009); Roriz, (2015) ;Silva, (2019);
César, (2019); De Araujo, et al. (2017) ;

PCQ, kg

12,52

6,2 a 16,8

Guedes, et al. (2018); Nascimento
(2019); Oliveira, et al.(2020); Issakowicz,
et al.(2018); Costa, et al. (2011)a; Lima
Júnior, et al. (2015); Silva, et al. (2012);
Perez, (2013); Gonzaga Neto, et al
(2006); Costa, et al. (2009); Silva, et
al.(2016); Vasconcelos Filho (2018);

Rocha Júnior (2010) ; Issakwowics, et al.
(2014); Andrade, (2013) ; Medeiros, et
al. (2009); Roriz, (2015) ;Silva, (2019);
César, (2019); De Araujo, et al. (2017) ;
RCQ, %

46,0

39,2 a 51,0

PCF, kg

12,1

6,0 a 16,4
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Guedes, et al. (2018); Nascimento
(2019); Oliveira, et al.(2020); Issakowicz,
et al.(2018); Costa, et al. (2011)a; Lima
Júnior, et al. (2015); Silva, et al. (2012);
Perez, (2013); Gonzaga Neto, et al
(2006); Costa, et al. (2009); Silva, et
al.(2016); Vasconcelos Filho (2018);
Lima, et al. (2017a).
Rocha Júnior (2010) ; Issakwowics, et al.
(2014); Andrade, (2013) ; Medeiros, et

al. (2009); Roriz, (2015) ;Silva, (2019);
César, (2019); De Araujo, et al. (2017) ;
Guedes, et al. (2018); Nascimento
(2019); Oliveira, et al.(2020); Issakowicz,
et al.(2018); Costa, et al. (2011)a; Lima
Júnior, et al. (2015); Silva, et al. (2012);
Perez, (2013); Gonzaga Neto, et al
(2006); Costa, et al. (2009); Silva, et
al.(2016); Vasconcelos Filho (2018);
Lima, et al. (2017a).
Rocha Júnior (2010) ; Issakwowics, et al.
(2014); Andrade, (2013) ; Medeiros, et
al. (2009); Roriz, (2015) ;Silva, (2019);
César, (2019); De Araujo, et al. (2017) ;
RCF, %

RC verdadeiro,
%

Pernil, kg

44,6

56,3

31,40

37,5 a 50,0

Guedes, et al. (2018); Nascimento
(2019);
Oliveira,
et al.
(2020);
Issakowicz, et al. (2018); Costa, et al.
(2011)a; Lima Júnior, et al. (2015); Silva,
et al. (2012); Perez, (2013); Gonzaga
Neto, et al (2006); Costa, et al. (2009);
Silva, et al.(2016); Vasconcelos Filho
(2018); Lima, et al. (2017a).

50,1 a 63,0

Araújo Filho, et al. (2010); Andrade
(2013) ;Medeiros, et al., 2009; Roriz,
(2015) ; Silva, (2019); César (2019) ;
Guedes, et al.(2018) ; Nascimento,
(2019) ; Costa, et al., 2011c; Costa, et
al., 2011a ; Gonzaga Neto, et al. (2006);
Silva, et al.(2012) ; Vasconcelos Filho,
(2018) ; Lima, et al., 2017 a.

27,4 a 35,1

Zeola, (2002); Issakwowics, et al., 2014;
Medeiros, G. et al., 2009; Roriz, (2015);;
Silva, (2019); César, (2019); De Araujo,
et al. (2017); Nascimento (2019); Costa,
et al. (2011a); Costa, et al. (2011c);
Gonzaga Neto, et al. (2006); Silva, et al.
(2012); Perez, (2013); Costa, et al.
(2009); Vasconcelos Filho (2018); Lima,
et al. (2017b).
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Paleta, kg

Lombo, kg

Costela, kg

18,1

10,6

15,45

20,2

Zeola, (2002); Issakwowics, et al., 2014;
Medeiros, G. et al., 2009; Roriz, (2015);;
Silva, (2019); César, (2019); De Araujo,
et al. (2017); Nascimento (2019); Costa,
et al. (2011a); Costa, et al. (2011c);
Gonzaga Neto, et al. (2006); Silva, et al.
(2012); Perez, (2013); Costa, et al.
(2009); Vasconcelos Filho (2018); Lima,
et al. (2017b).

7,92 a 14,6

Zeola, (2002); Issakwowics, et al., 2014;
Medeiros, G. et al., 2009; Roriz, (2015);;
Silva, (2019); César, (2019); De Araujo,
et al. (2017); Nascimento (2019); Costa,
et al. (2011a); Costa, et al. (2011c);
Gonzaga Neto, et al. (2006); Silva, et al.
(2012); Perez, (2013); Costa, et al.
(2009); Vasconcelos Filho (2018); Lima,
et al. (2017b).

8,66 a 26,3

Zeola, (2002); Issakwowics, et al., 2014;
Medeiros, G. et al., 2009; Roriz, (2015);;
Silva, (2019); César, (2019); De Araujo,
et al. (2017); Nascimento (2019); Costa,
et al. (2011a); Costa, et al. (2011c);
Gonzaga Neto, et al. (2006); Silva, et al.
(2012); Perez, (2013); Costa, et al.
(2009); Vasconcelos Filho (2018); Lima,
et al. (2017b).

Pescoço, kg (% )

8,56

4,03 a 11,05

Zeola, (2002); Issakwowics, et al., 2014;
Medeiros, G. et al., 2009; Roriz, (2015);;
Silva, (2019); César, (2019); De Araujo,
et al. (2017); Nascimento (2019); Costa,
et al. (2011a); Costa, et al. (2011c);
Gonzaga Neto, et al. (2006); Silva, et al.
(2012); Perez, (2013); Costa, et al.
(2009); Vasconcelos Filho (2018); Lima,
et al. (2017b).

Cop. interno
carcaça, cm

53,3

42,5 a 58,2

Issakwowics, et al., 2014; Medeiros, G.
et al., 2009; Roriz, (2015); Silva, (2019);
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César, (2019); Silva, et al. (2012);
Guedes, et al. (2018).
Indice de
compacidade
carcaça, kg/cm
Gordura de
cobertura, mm

Grau de
acabamento,
pontos(1)

Conformação da
carcaça,
pontos(2)

0,22

1,41

0,11 a 0,31

Rocha Júnior (2010) ; Issakwowics, et al.
(2014); Andrade, (2013); Silva, (2019);
César, (2019); Issakowicz, et al.(2018);
Costa, et al. (2011)a; Guedes, et.al.,
2018; Silva, et al. (2012); Perez, (2013);

0,88 a 1,91

Medeiros, et al. (2009); Roriz (2015);
Silva (2019); César, (2019); De Araujo,
et al., 2017; Nascimento, (2019).

Roriz (2015); Silva (2019); César (2019);
2,59

2,7

1,41 a 3,45

1,58 a 3,2

Costa, et al. (2011c); Vasconcelos Filho
(2018).

Rocha Júnior (2010) ; Issakwowics, et al.
(2014); Andrade, (2013) ; Medeiros, et
al. (2009); Roriz, (2015) ;Silva, (2019);
César, (2019) ;Issakowicz, et al. (2018);
Silva, et al. (2012); Vasconcelos Filho
(2018).

AOL, cm2 (3)

9,51

6,55 a 12,41

Vasconcelos Filho (2018); Gonzaga
Neto, et al. (2006); Silva, et al. (2012);
Gonzaga Neto, et al. (2006); Silva, et al.
(2012); Perez, (2013); Costa, et al.
(2009); Issakwowics, et al. (2014); Silva,
(2019); César, (2019); De Araujo, et al.
(2017);Guedes, et al.(2018); Nascimento
(2019); Andrade ( 2013); Medeiros, et al.
(2009); Roriz (2015); Zeola (2002);
Rocha Júnior (2010).

1Pontos:

1 (muito magra) a 5 (muito gorda)
Pontos: 1 (muito pobre) a 5 (excelente)
3Medida na área do músculo Longissimus dorsi
2

Uma técnica que resultaria na melhora no desempenho (ganho de peso) e nas
características de carcaças dos cordeiros Morada Nova é através do cruzamento com
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carneiros de raças especializadas para corte. Outrossim, a possibilidade de se trabalhar
com matrizes mais resistentes, férteis e prolíficas, que, em função do menor peso adulto,
apresentam menor exigência nutricional, possibilitando a utilização de um maior número
de “ventres” não estacionais, por área de pastagens. O resultado é a produção de um
maior número de crias, por ano e por área, e obtendo-se carcaças com um bom nível de
acabamento.

CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA CARNE DE OVINOS
MORADA NOVA
Composição centesimal
A composição centesimal da carne ovina varia com o grau de maturidade do
animal e com as diferentes partes da carcaça, sexo, idade, teor de gordura e natureza
da alimentação ingerida pelo animal, estratégia de manejo, dentre outros.
Madruga et al. (2008) citam valores médios de 73% de umidade, 23% de proteína,
4% de gordura para carne de ovinos de raças deslanados do Nordeste brasileiro.
Estudos realizados por Sancha et al. (2008), Costa et al. (2011), Zeola et al. (2004)
a composição química da carne ovina da raça Morada Nova apresenta valores médios
de 73 a 74,5% de umidade, 21,4% de proteína 2,68% de gordura e 1,0% de matéria
mineral.
O teor de proteína da carne é importante, uma vez que a proteína é o principal
constituinte orgânico do músculo, sendo este o tecido de maior interesse para
consumidor. O valor médio de proteína discutido na literatura para cordeiros Morada
Nova é de 20% (SILVA et al. 2016; COSTA et al. 2011), teor valor elevado, pois, carnes
que contém proteína bruta entre 20 e 22%, podem ser rotuladas como ricas em proteínas
segundo o Regulamento n.º 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (EC),
2006.
Outro fator importante é o baixo teor de gordura e colesterol da carne, o qual tem
grande potencial para atrair um nicho do mercado consumidor que possui preferência
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por carnes com baixos teores de gorduras. Este último, também influência na qualidade
da carne quanto ao prazo de validade, sabor, textura.
A carne de Morada Nova é caracterizada com baixo teor de gordura, variando
entre 1,3 a 3,7 gramas por 100 gramas de carne ingerida (ZEOLA et al., 2004; SANCHA
et al., 2010; COSTA et al., 2011). Na carne de animais jovens são poucos os traços de
gordura presente nas carcaças, resultando em carne macia com aroma suave, expondo
um diferencial para conquistar o mercado consumidor. De acordo com o regulamento EC
(2006), alimentos podem ser rotulados com baixo teor de gordura se a mesma for inferior
a 3g/100g.
Quanto a esses quesitos, a carne de ovinos Morada Nova apresenta uma carne
magra, rica em proteína, favorecendo a saúde humana por fornecer menores teores de
gorduras, além de ser rica em outros nutrientes (POLIDORI et al., 2011; NUDDA et al.,
2011).

Perfil de ácidos graxos
As relações ou proporções entre ácidos graxos têm sido estudadas de forma a
avaliar e identificar o fator de risco dos alimentos em relação ao aumento do nível de
colesterol sanguíneo em humanos.
A carne ovina é caracterizada pela alta concentração de ácidos graxos saturados
e pela baixa relação poli-insaturados: saturados (COOPER et al., 2004). O teor de ácidos
graxos poli-insaturados pode ser incrementado na carne em função de um maior
provimento destes na dieta dos ruminantes, pois durante a biohidrogenação alguns
ácidos graxos poli-insaturados podem escapar do processo e, consequentemente,
serem absorvidos e depositados na gordura da carne, reduzindo o percentual de ácidos
graxos saturados (GALLO BONAGURIO et al., 2007).
Assim, esses fatores têm estimulado a indústria de carne e os pesquisadores
da ciência a procurarem soluções para diminuir o teor de ácidos graxos saturados e
aumentar o de ácidos graxos poli-insaturados (FERNANDES et al., 2009). Deste modo,
utilizando a nutrição animal, pode-se modificar o conteúdo de ácidos graxos na carne,
assim como alterar a relação entre eles, propiciando uma carne mais saudável.
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Alencar (2019) analisou o perfil de ácidos graxos da carne dos cordeiros Morada
Nova, observou maior percentual de ácido oleico (C18: 1) e linolênico (C18: 3) e menor
de ácido esteárico (C18: 0), o que é desejável, pois o ácido linolênico (C18: 3) é
considerado essencial e precursor na síntese de muitos ácidos graxos poli-insaturados
(ODA et al., 2004), incluindo o ácido eicosapentanoico (EPA) e docosahexaenoico
(DHA), que estão relacionados a atividades antiaterogênica, anti-trombótica e antiinflamatória, além do menor risco de doenças cardiovasculares (VON SCHACKY, 2000),
tornando interessante o estudo de alimentos ricos em C18:3 (GIVENS et al., 2006).
Recomenda-se redução da ingestão de gorduras ricas em colesterol e ácidos graxos
saturados, bem como aumento do consumo de ácidos graxos mono e poli-insaturados
com o propósito de diminuir o risco de obesidade, câncer e doenças cardiovasculares
(JAKOBSEN, 1999).
O valor médio encontrado para os IA foram de 0,46 a 0,83. Esse índice relaciona
com o ácido pró e antiaterogênicos e indicam o potencial de estímulo a agregação
plaquetária, ou seja, quanto menores os valores de IA, maior a quantidade de ácidos
graxos antiaterogênicos presentes nas gorduras e, consequentemente, maior o potencial
de prevenção ao aparecimento de doenças coronárias.
Quanto à relação (C18:0 + C18:1): C16:0, a variação observada nos estudos foi
de 2,10 a 2,75. Costa et al. (2009) relataram média inferior de 2,20 em cordeiros
alimentados com dois níveis de energia metabolizável (2,5 e 3,0 Mcal/ Kg de MS).
Banskalieva et al. (2000) destacaram que a relação (C18:0 + C18:1): C16:0 descreve
possíveis efeitos benéficos dos diferentes lipídios encontrados nos alimentos, com
valores de 2,1 a 2,8% para ovinos.
Na revisão da literatura, foram observados que a carne de Morada Nova apresenta
melhor perfil de ácidos graxos, por seu alto teor de ácido oleico e somatório dos ácidos
graxos monoinsaturados, bem como de menor percentual de ácidos graxos saturados,
indicando boa qualidade nutricional para a saúde dos consumidores.
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Quadro 3 – Médias para características qualitativas da carne de ovinos Morada Nova.
Característica

Média

Umidade,
g/100g

74,8

Variação
(extremos)

Fonte

Zeola (2002); Lima Júnior, et al. (2014);
Batista, et al.(2010); Costa, et al. (2004);
Araújo Filho, et al.(2010); Lage, et
al.(2020); Andrade ( 2013); Alencar (2019);
70,9 a 76,5 Issakowicz, et al., 2018 ; Costa, et
al.(2011b) ; Costa, et al., 2009 ; Silva, et
al.(2016); Vasconcelos Filho (2018)
Lima, et al.(2017a).

20,7

Lima Júnior, et al. (2014); Batista, et
al.(2010); Costa, et al. (2004); Araújo Filho,
et al.(2010); Lage, et al.(2020); Andrade (
17,4 a 24,1 2013); Alencar (2019); Issakowicz, et al.,
2018 ; Costa, et al.(2011b) ; Costa, et al.,
2009 ; Silva, et al.(2016); Vasconcelos
Filho (2018) ; Lima, et al.(2017a).

1,07

Lima Júnior, et al. (2014); Batista, et
al.(2010); Costa, et al. (2004); Araújo Filho,
et al.(2010); Lage, et al.(2020); Andrade (
0,74 a 1,17 2013); Alencar (2019); Issakowicz, et al.,
2018 ; Costa, et al.(2011b) ; Costa, et al.,
2009 ; Silva, et al.(2016); Vasconcelos
Filho (2018); Lima, et al.(2017a).

2,02

Lima Júnior, et al. (2014); Batista, et
al.(2010); Costa, et al. (2004); Araújo Filho,
et al.(2010); Lage, et al.(2020); Andrade (
1,12 a 3,99 2013); Alencar (2019); Issakowicz, et al.,
2018 ; Costa, et al.(2011b) ; Costa, et al.,
2009 ; Silva, et al.(2016); Vasconcelos
Filho (2018) ; Lima, et al.(2017a).

Proteina,
g/100g

Cinzas
g/100g

Lipídeos,
g/100g

Colesterol,
mg/100g

65,50

Batista, et al.(2010) ; Lage, et al. (2020);
Andrade ( 2013); Alencar (2019); Lima, et
al.(2017b).

59,14 a
75,1
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Saturados

49,39

Rocha Júnior (2010) ; Batista, et al.(2010) ;
Lage, et al. (2020); Andrade ( 2013); Costa,
et al., 2009; Roriz, (2015); Lôbo, et al.
(2014) ; De Araujo,
et al.(2017) ;
Issakowicz, et al.(2018) ;Silva,et al. (2012) ;

40,4 a
60,24

Vasconcelos Filho, (2018) ; Lima, et al.,
(2017b).

Monoinsaturados

41,58

Rocha Júnior (2010) ; Batista, et al.(2010) ;
Lage, et al. (2020); Andrade ( 2013); Costa,
et al., 2009; Roriz, (2015); Lôbo, et al.
et al.(2017) ;
28,5 a 50,0 (2014) ; De Araujo,
Issakowicz, et al.(2018) ;Silva,et al. (2012) ;
Vasconcelos Filho, (2018) ; Lima, et al.,
(2017b).

Polinsaturados

9,26

4,1 a 16,9

Rocha Júnior (2010) ;Batista, et al.(2010) ;
Lage, et al. (2020); Andrade ( 2013); Costa,
et al., 2009; Roriz, (2015); Lôbo, et al.
(2014) ; De Araujo,
et al.(2017) ;
Issakowicz, et al.(2018) ;Silva,et al. (2012) ;
Vasconcelos Filho, (2018) ; Lima, et al.,
(2017b).

Linoléico

6,17

Rocha Júnior (2010) ; Batista, et al.(2010) ;
Lage, et al. (2020); Andrade ( 2013); Costa,
et al., 2009; Roriz, (2015); Lôbo, et al.
et al.(2017) ;
1,75 a 11,5 (2014) ; De Araujo,
Issakowicz, et al.(2018) ;Silva,et al. (2012) ;
Vasconcelos Filho, (2018) ; Lima, et al.,
(2017b).

Linolênico

0,40

Rocha Júnior (2010) ;Batista, et al.(2010) ;
Lage, et al. (2020); Andrade ( 2013); Costa,
et al., 2009; Roriz, (2015); Lôbo, et al.
et al.(2017) ;
0,09 a 0,71 (2014) ; De Araujo,
Issakowicz, et al.(2018) ;Silva,et al. (2012) ;
Vasconcelos Filho, (2018) ; Lima, et al.,
(2017b).
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AGP:AGS1

0,20

Rocha Júnior (2010) ; Batista, et al.(2010) ;
Lage, et al. (2020); Andrade ( 2013); Costa,
et al., 2009; Roriz, (2015); Lôbo, et al.
(2014) ; De Araujo,
et al.(2017) ;
Issakowicz, et al.(2018) ;Silva,et al. (2012) ;

0,085 a
0,39

Vasconcelos Filho, (2018) ; Lima, et al.,
(2017b).

AGM:AGS2

0,89

0,5 a 1,21

Rocha Júnior (2010) ; Batista, et al.(2010) ;
Lage, et al. (2020); Andrade ( 2013); Costa,
et al., 2009; Roriz, (2015); Lôbo, et al.
(2014) ; De Araujo,
et al.(2017) ;
Issakowicz, et al.(2018) ;Silva,et al. (2012) ;
Vasconcelos Filho, (2018) ; Lima, et al.,
(2017b).

AGD3

66,06

Rocha Júnior (2010) ; Batista, et al.(2010) ;
Lage, et al. (2020); Andrade ( 2013); Costa,
et al., 2009; Roriz, (2015); Lôbo, et al.
et al.(2017) ;
51,5 a 72,4 (2014) ; De Araujo,
Issakowicz, et al.(2018) ;Silva,et al. (2012) ;
Vasconcelos Filho, (2018) ; Lima, et al.,
(2017b).

n6:n34

11,34

Rocha Júnior (2010) ; Batista, et al.(2010) ;
Lage, et al. (2020); Andrade ( 2013); Costa,
et al., 2009; Roriz, (2015); Lôbo, et al.
et al.(2017) ;
3,84 a 16,6 (2014) ; De Araujo,
Issakowicz, et al.(2018) ;Silva,et al. (2012) ;
Vasconcelos Filho, (2018) ; Lima, et al.,
(2017b).

IA5

0,71

Rocha Júnior (2010) ; Batista, et al.(2010) ;
Lage, et al. (2020); Andrade ( 2013); Costa,
et al., 2009; Roriz, (2015); Lôbo, et al.
et al.(2017) ;
0,46 a 0,83 (2014) ; De Araujo,
Issakowicz, et al.(2018) ;Silva,et al. (2012) ;
Vasconcelos Filho, (2018) ; Lima, et al.,
(2017b).

(C18+C18:1):C16:0

2,42

2,10 a 2,75 Rocha Júnior (2010) ; Batista, et al.(2010) ;
Lage, et al. (2020); Andrade ( 2013); Costa,
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et al., 2009; Roriz, (2015); Lôbo, et al.
(2014) ; De Araujo,
et al.(2017) ;
Issakowicz, et al.(2018) ;Silva,et al. (2012) ;
Vasconcelos Filho, (2018) ; Lima, et al.,
(2017b).
1Relação

entre os ácidos graxos poli-insaturados e saturados; 2Relação entre os ácidos graxos
monoinsaturados e saturados; 3Ácidos graxos desejáveis (AGM+AGP+C18:0); 4 relação do O mega-3 (n3) e omega-6 (n-6);5índices de aterogenicidade.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Atualmente, o mercado consumidor apresenta elevada exigência quanto às
características físicas da carne. Ao comprar uma carne, o consumidor costuma valorizar
alguns aspectos como a cor do músculo e da gordura de cobertura. Na fase seguinte,
etapa de processamento, avalia a perda de líquidos durante o descongelamento e
cocção. Na etapa final que corresponde ao consumo do produto, são avaliadas as
características de palatabilidade, suculência e maciez, sendo esta última a principal
(COSTA et al., 2009). Tais características, em associação aos demais atributos químicos
e sensoriais, predizem a qualidade do produto final, dentre as características físicas,
destacam-se o pH, a capacidade de retenção de água, a cor, a perda de peso por cocção
e a força de cisalhamento.

 Cor da carne
A cor é o critério básico para a sua escolha, refletindo o estado químico e o teor
de mioglobina no músculo (MONTE et al., 2012). A coloração é a característica mais
importante para o consumidor no momento da compra, constituindo carne é determinada
pela mioglobulina, proteína envolvida no processo de oxidação dos músculos, e estudos
tem mostrado que diversos fatores tais como tipo de alimentação, idade do animal, raça,
onde estas últimas estão fortemente

relacionadas ao tempo de oxidação da

mioglobulina, sendo, portanto, uma ferramenta a ser utilizada no processo de produção
para aumentar o tempo de varejo dessas carnes (CALNAN et al., 2014).
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A preferência dos consumidores por carnes de coloração claras tem levado a uma
discriminação no ato da compra quando se deparam com carnes mais escuras,
associando a animais mais velhos e com menor maciez, essa relação nem sempre é
verdadeira, geralmente animais abatidos com poucas reservas de glicogênio não
atingem o pH suficientemente baixo para adquirir a coloração normal, independente da
sua idade e maciez (ZEOLA et al., 2007). No entanto, a cor da carne é também uma
questão cultural, como na Espanha, em que os consumidores preferem uma coloração
mais clara, enquanto em outros países da Europa, preferem-se carnes de cloração mais
escura (PINHEIRO et al.,2009).
Mudanças no sistema de produção podem influenciar na cor da carne, como por
exemplo, a nutrição (VIERA et al.,2010), idade de abate e exercícios aos quais os
animais são expostos (SAÑUDO et al., 1996).
Para carne ovina considera-se normais intervalos de 30,03 a 49,47 para valor de
L*, de 8,24 a 23,53 para a*, intensidade de vermelho, e de 3,38 a 11,10 para b*,
intensidade de amarelo (WARRIS, 2003). Os valores observados por Alencar (2019) em
cordeiros Morada Nova, estão dentro dos intervalos encontrados, expondo médias de
43,32, 14,92 e 5,58, para as características L*, a* e b*, respectivamente. Em outro estudo
realizado com ovinos Morada Nova por Fernandes Junior (2010), os valores encontrados
para as características L*, a* e b*, foram 37,07, 13,67 e 5,57, respectivamente.
Isakowicz et al. (2014) em seu estudo sobre a influência do genótipo na coloração
da carne em ovinos Santa Inês, Morada Nova e Ile de France x Texel apresentaram
diferença na coloração da carne apenas para a luminosidade (L*), proporcionando uma
coloração mais clara para o genótipo Ile de France x Texel.
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Figura 4. AOL de cordeiros da raça Morada Nova

Fonte: Alencar (2019)

 pH muscular
Para que o músculo seja transformado em carne é necessário que ocorram
reações bioquímicas conhecidas como modificações post-mortem e o pH é o principal
indicador da qualidade final da carne. Tanto o pH final quanto a velocidade de sua queda,
afetam as características da cor, suculência, sabor, capacidade de retenção de água,
bem como a capacidade de conservação da carne (CEZAR & SOUSA, 2007), uma vez
que as bactérias causadoras da decomposição e putrefação, poderão encontrar
condições necessárias para sua multiplicação, caso a curva de queda do pH não seja
adequada.
Quanto aos fatores alimentares que afetam o pH da carne dos ruminantes, o
sistema de produção, pasto ou confinamento, parece ter maior influência do que as
dietas propriamente ditas, com maior ou menor teor de concentrado; ou com diferentes
volumosos. Normalmente, na primeira hora post mortem, com a temperatura da carcaça
entre 37 e 40 ºC, o pH declina de 7,2 a aproximadamente 6,2. O pH final, na faixa de 5,5
a 5,8 é atingido 12 a 24 horas após abate, período em que se estabelece o rigor mortis
(SILVA SOBRINHO et al., 2005).
Batsita (2008) trabalhando com ovinos Morada Nova em regime de confinamento,
encontrou valores medios de 5,83, 24 hs post mortem. Em relação a alteração do pH em
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função da dieta, ao avaliar o efeito da relação volumoso: concentrado sobre a qualidade
da carne de cordeiros Morada Nova, Zeola et al. (2002) não verificaram diferenças nos
valores de pH.

 Força de cisalhamento
Diferenças no conteúdo de colágeno e solubilidade têm sido usadas para entender
a diferença de maciez entre animais de diferentes idades. Com o aumento da idade do
animal, as ligações se tornam mais resistentes e estáveis, conferindo à carne maior
resistência ao calor, razão pela qual a sua maciez geralmente diminui com a idade do
animal (OKEUDO & MOSS, 2005).
Costa et al. (2009) pesquisando os efeitos do genótipo e de dietas nas
características da carne de cordeiros das raças Santa Inês, Morada Nova e mestiços
Dorper e Santa Inês, de idades uniformes nas condições semiáridas, verificaram que a
composição química da carne foi influenciada por ambos os fatores, enquanto as
características físicas são influenciadas apenas pela dieta, sendo que um menor
conteúdo de fibras na dieta está relacionado com uma carne com menor valor para perda
por cocção (PPC) e força de cisalhamento (FC), resultando em carne mais macia. Estes
autores Observaram a FC em músculos da perna de ovinos Morada Nova, valores de
3,62 kg.
Valores semelhantes também foram observados por Sancha (2003), valor médio
de 3,46 Kgf/cm2 e Teixeira (2019) de 3,81 kgf/cm2 para FC de carne cordeiros Morada
Nova. Zeola et al (2002), não encontraram diferença para FC na carne de cordeiros
Morada Nova, quando investigaram a influência de diferentes níveis de concentrado na
dieta, obtendo média de 4,35 kgf/cm2.
Em todos estes estudos, podemos observar que a FC da carne de ovinos Morada
Nova, fica entra macia e com maciez mediana, sendo classificada como carne de maciez
mediana, segundo classificação Cezar & Sousa (2007) que considera para maciez de
carnes ovinas: macias (2,28 a 3,63 kgf/cm2), maciez mediana (3,64 a 5,44 kgf/cm2) e
dura a extremamente dura (acima de 5,44 kgf/cm2).
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 Capacidade de retenção de água e perda por cocção
A capacidade de retenção de água é um parâmetro biofísico-químico que se
poderia definir como o maior ou menor nível de fixação de água na composição do
músculo nas cadeias de actino-miosina; que no momento da mastigação se traduz em
sensação de maior ou menor suculência, sendo avaliada de maneira positiva ou negativa
pelo consumidor (Sañudo & Sierra, 1993). A menor capacidade de retenção de água
(CRA) implica em perdas no valor nutritivo através do exsudato liberado, resultando,
após o cozimento, em carnes mais secas e com menor textura (Zeola et al., 2007). Dessa
forma, quando o tecido muscular apresenta baixa retenção de água, há perda de
umidade e, consequentemente, a perda de peso durante a estocagem é maior (Dabés,
2003).
Muitas das propriedades da carne fresca são parcialmente dependentes da CRA,
para o consumidor, a CRA traduz a sensação de suculência no momento da mastigação.
Assim, CRA é uma propriedade importante em termos de qualidade tanto na carne
destinada ao consumo direto, quanto na escolha de processo tecnológico a ser utilizado.
A perda de peso por cocção (PPC) corresponde à perda de água ou suco cárneo
durante a exposição da carne ao calor de cocção. Também é fator importante, por estar
associada ao rendimento da carne no momento do consumo e por afetar sua aceitação
visto que pode alterar significativamente a maciez, cor, suculência e textura, além de
interferir no valor nutritivo, pois no suco são perdidas proteínas solúveis, vitaminas e
minerais (LAWRIE, 2005). Segundo Silva et al. (2008), a PPC varia segundo o genótipo,
condições de manejo pré e pós-abate e a metodologia utilizada no preparo das amostras,
tais como a remoção ou padronização da capa de gordura externa, tipo de equipamento,
tempo e temperatura de cozimento, uma vez que altas temperaturas envolvidas causam
desnaturação das proteínas e diminuição considerável na perda de peso por cozimento.
Zeola et al. (2007) observaram vairação de 55 a 59% para CRA em cordeiros
Morada Nova. Teixeira (2019) observaram valores médios para a CRA e PPC de 56,09%
e 58,55%, respectivamente. Zeola et al. (2002), observaram para a PPC da carne dos
cordeiros, alimentados sob diferentes níveis de concentrado não afectaram (p>0,05) tais
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características, com valores médios de 37,63 %. Entretanto, as dietas influenciaram a
CRA, com maiores valores nas dietas com 45 e 60 % de concentrado.
Quadro 4 – Médias para características qualitativas da carne de ovinos Morada Nova.
Característica

Perda no
resfriamento, %

Média

Variação
(extremos)

Zeola (2002); Andrade (2013); Costa, et
al. (2009); Medeiros et al. (2009); Roriz
(2015); Silva (2019); De Araujo, et al.,
(2017); Guedes, et al. (2018);
2,57

0,8 a 5,0

Nascimento (2019); Costa, et al. (2011c);
Costa, et al.(2011a); Gonzaga Neto, ett al.
(2006); Silva et al.(2012); Perez, (2013);
Vasconcelos Filho (2018); Lima, et al.
(2017b).
Zeola (2002) ; Rocha Júnior, (2010) ;

pH pré abate
6,41

pH pós abate

Fonte

5,66

6,02 a 6,90

Batista, et al.(2010) ; Lage, et al. (2020) ;
Alencar (2019) ; César (2019); De Araujo,
et al. (2017) ;Issakowicz, et al. (2018) ;
Costa, et al. (2009) ; Silva, et al.(2016).

5,25 a 5,9

Zeola (2002) ; Rocha Júnior, (2010);
Batista, et al.(2010) ; Lage, et al. (2020) ;
Alencar (2019) ; César (2019); De Araujo,
et al. (2017) ;Issakowicz, et al. (2018) ;
Costa, et al. (2009) ; Silva, et al.(2016).

Força
cisalhamento

4,12

1,82 a 5,94

Zeola (2002) ; Rocha Júnior, (2010);
Batista, et al.(2010) ; Lage, et al. (2020) ;
Alencar (2019) ; César (2019); De Araujo,
et al. (2017) ;Issakowicz, et al. (2018);
Costa, et al. (2009); Silva,
et
al.(2016) ;Vasconcelos Filho (2018).

Capacidade de
retenção de
água

45,2

21,3 a 59,6

Zeola (2002) ; Alencar (2019) ; César
(2019) ;De Araujo, et al. (2017) ; Silva, et
al.(2016) ;Vasconcelos Filho (2018).

Perda por
cocção

35,4

22,4 a 44,4

Zeola
(2002) ;
(2010) ;Rocha

85

Rocha
Júnior

Júnior,
(2010) ;

Issakwowics et al.(2014) ; Lima Júnior, et
al.(2014) ; Batista, et al.(2010) ; Lage, et
al. (2020) ; Alencar (2019) ; De Araujo, et
al. (2017) ; Costa, et al. (2009) ;
Vasconcelos Filho (2018).

L1

a2

b3

1L, 2a

37,7

14,5

6,06

26,5 a 43,8

Zeola (2002) ; Rocha Júnior, (2010);
Batista, et al.(2010) ; Lage, et al. (2020) ;
Alencar (2019) ; César (2019) ;De Araujo,
et al. (2017) ; Costa, et al. (2009).

11,5 a 22,2

Zeola (2002) ; Rocha Júnior, (2010);
Batista, et al.(2010) ; Lage, et al. (2020) ;
Alencar (2019) ; César (2019) ;De Araujo,
et al. (2017) ; Costa, et al. (2009).

1,54 a 17,8

Zeola (2002) ; Rocha Júnior, (2010);
Batista, et al.(2010) ; Lage, et al. (2020) ;
Alencar (2019) ; César (2019); De Araujo,
et al. (2017) ; Costa, et al. (2009).

e 3b: intensidade de brilho e cromaticidade das cores vermelho e amarelo, respectivamente.

CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS
A análise sensorial é o conjunto de técnicas para medir de forma objetiva e
reproduzível as características de um produto mediante os sentidos e, para obter uma
medida sensorial devem-se considerar fundamentalmente os indivíduos utilizados e a
metodologia sensorial para avaliar as amostras (GUERRERO, 2005).
As características sensoriais são àquelas percebidas pelos órgãos olfativos,
visuais, táteis e gustativos (COSTA et al., 2011). Essas características podem ser
influenciadas por fatores intrínsecos como idade, sexo, raça e pH final do músculo, e por
fatores extrínsecos como tecnologias pós-abate, tipo de cozimento e sistema de
alimentação. Este último é considerado um dos fatores de variação de maior importância,
exercendo efeito significativo sobre o aroma e o sabor da carne. A textura e a maciez
são secundárias ao sabor e aroma no que diz respeito à aceitabilidade, ou não, da carne
de ovinos e, geralmente, não constituem o principal problema.
Para Osório et al. (2009), as características sensoriais importantes da carne ovina
são: a suculência, cor, textura (dureza ou maciez), odor e sabor. Sendo que o sabor,
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odor e aroma são difíceis de separar no momento do consumo sem que haja um esforço
grande para isso. Ao conjunto odor mais sabor no momento do consumo foi introduzida
à denominação de “flavor”, pela escola francesa.
Batista (2008) avaliando os genótipos Morada Nova, Santa Inês e Dorper x Santa
Inês (DxSI) observou que parâmetro genótipo não influenciou os atributos sensoriais da
carne ovina, podendo o consumidor optar por qualquer uma das raças nativas sem
prejuízo nas suas características sensoriais.
Respostas sensoriais obtidas considerando as duas raças Morada Nova e Santa
Inês, comprovam que a carne dos animais Morada Nova apresentou maior dureza à
mastigação, comportamento

inverso

foi verificado para o atributo

suculência.

Possivelmente pelo fato da carne dos cordeiros Morada Nova apresentar menor teor de
gordura, o que está em concordância com Fischer et al. (2000), Lawrie (2005), Osório et
al. (2009) e Bonacina et al. (2011), ao reportarem que o teor de gordura na carne pode
modificar a sua maciez, onde a carne com maior teor de gordura é mais macia.
A suculência da carne pode apresentar-se em duas formas de sensação:
inicialmente de umidade ao começar a mastigação, pela rápida liberação de suco e é
causada pela liberação do soro e, pelo efeito estimulante da gordura sobre o fluxo salivar.
Esta última é responsável pela sensação final de secura nas carnes de animais jovens
sem ou com pouca gordura. A carne de boa qualidade é mais suculenta devido, em parte,
ao conteúdo de gordura intramuscular. A quantidade de gordura intramuscular (de
infiltração ou marmoreio) da carne é fator determinante da suculência. Cordeiro pode
apresentar carne menos suculenta por ainda não ter feito a deposição de gordura
intramuscular (OSÓRIO et al., 2009). Porém, não basta alcançar uma carne com
características de máxima qualidade nutricional e sensorial; faz-se necessário, também
informar, educar e ensinar o consumidor a apreciar no mais alto grau possível essas
características; já que, nem todos os consumidores avaliam os fatores de qualidade da
mesma maneira. Diferenças notáveis aparecem entre as populações dos distintos países
e dentro destes, entre as regiões e classes sociais. Os determinantes destas
preferências dependem dos hábitos de consumo, das tradições culinárias e da educação
do gosto dos consumidores (OSÓRIO et al., 2007).
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Quadro 5– Médias para características sensorias da carne de ovinos Morada Nova.
Característica*

Dureza

Suculência

Sabor

Aroma

Aceitação
Global

Cor

* Escala

Média

3,26

4,30

5,0

4,66

4,92

4,29

Variação
(extremos)

Fonte

2,3 a 4,52

Lima Júnior, et. (2014); Costa, et al.
(2004); Lage, et al. (2020); Andrade
(2013); Costa, et al. (2011b); Silva, et al.
(2016); Vasconcelos Filho (2018); Lima,
et al. (2017a).

3,46 a 5,12

Lima Júnior, et. (2014); Costa, et al.
(2004); Lage, et al. (2020); Andrade
(2013); Costa, et al. (2011b); Silva, et al.
(2016); Vasconcelos Filho (2018); Lima,
et al. (2017a).

4,54 a 5,70

Lima Júnior, et. (2014); Costa, et al.
(2004); Lage, et al. (2020); Andrade
(2013); Costa, et al. (2011b); Silva, et al.
(2016); Vasconcelos Filho (2018); Lima,
et al. (2017a).

3,72 a 5,30

Lima Júnior, et. (2014); Costa, et al.
(2004); Lage, et al. (2020); Andrade
(2013); Costa, et al. (2011b); Silva, et al.
(2016); Vasconcelos Filho (2018); Lima,
et al. (2017a).

3,75 a 5,62

Lima Júnior, et. (2014); Costa, et al.
(2004); Lage, et al. (2020); Andrade
(2013); Costa, et al. (2011b); Silva, et al.
(2016); Vasconcelos Filho (2018); Lima,
et al. (2017a).

2,7 a 4,97

Lima Júnior, et. (2014); Costa, et al.
(2004); Lage, et al. (2020); Andrade
(2013); Costa, et al. (2011b); Silva, et al.
(2016); Vasconcelos Filho (2018); Lima,
et al. (2017a).

estruturada de nove pontos, ancorada nas extremidades em desgostei extremamente (1) a gostei

extremamente (9);
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SISTEMA DE PRODUÇÃO E ALCANCE COMERCIAL DOS OVINOS
MORADA NOVA
O modelo de sistema de produção em geral praticado pelos criadores de ovinos
da raça Morada Nova no município de Morada Nova, levantados em estudo realizado
por Facó et al. (2008), caracteriza o sistema de produção, em que animais são criados
em pastagem nativa (caatinga) com distintos graus de manipulação (sem manipulação,
raleada, capoeira, etc), com fornecimento de sal mineral. Somente as categorias
matrizes, fêmeas de reposição, reprodutores e machos de reposição são suplementadas
com concentrado a base de milho e torta de algodão, apenas nos períodos críticos do
ano (segundo semestre). O sistema de monta é o natural controlado, com os partos
ocorrendo ao longo de todo o ano. Utilizam uma relação macho/fêmea de 1/50. Os
cordeiros são desmamados com quatro meses de idade.
No estado do Ceará, no município de Morada Nova a associação dos produtores
ABMOVA, elaboraram o regulamento do uso de marca coletiva cordeiro Morada Nova.
Porém, para utilizar a marca cordeiro Morada Nova, o animal precisa representar uma
identidade territorial baseada na conservação dos recursos naturais e corresponder à
carne de ovinos jovens (animais que ainda não iniciaram o processo de troca da dentição
de leite pela dentição permanente) que têm na sua constituição genética a
predominância de genes provenientes de animais da raça Morada Nova. Apesar das
características favoráveis para exploração desta raça, principalmente nas condições
semiáridas, associada a qualidade da carne do cordeiro Morada Nova, ainda não existe
a comercialização da carne associada a marca cordeiro Morada Nova. Restaurantes com
gastronomia requintada têm procurado ovinos Morada Nova para suprir uma demanda
por carne diferenciada para atender clientes de paladar exigente, oferecendo opções de
cortes e/ ou preparos especiais de carne ovina.

89

Figura 5. Marca da ABMOVA

Fonte: ABMOVA

Figura 6. Marca do cordeiro Morada Nova

Fonte: ABMOVA

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos na prática e cientificamente comprovam que os ovinos
Morada Nova, tem potencial para a produção de carne, principalmente no que se refere
aos aspectos qualitativos, devido as características nutricionais e sensoriais da carne,
que atende a demanda do mercado consumidor, pelo alto teor de proteína e baixo teor

90

de gordura e colesterol da carne, proporcionando melhor perfil nutricional para o
consumo humano. Além, da sua adaptação e grande eficiência reprodutiva para produzir
no semiárido. No entanto, recomenda-se incentivos por parte dos governos através de
políticas públicas, para que os produtores possam preservar e melhorar as qualidades
produtivas da mesma, sustentado por atividade produtiva profissional e uma indústria
que privilegie o melhor da carne ovina. Sendo importante para o Nordeste, em que mais
de 90% de sua área é semiárida, o estudo e a preservação

das raças

nativas/naturalizadas são imprescindíveis.
Dentre as perspectivas futuras, a estratégia é usar a marca Cordeiro Morada Nova
para diferenciação mercadológica com vistas a certificar um produto de extrema
qualidade, valorizado no mercado, de forma a atender os mais exigentes consumidores.
Detalhe significativo desta cadeia produtiva é que ela não prioriza o tamanho do produtor,
ou seja, o associativismo torna-se uma solução e alternativa para a pequena
propriedade, além de fomentar o crescimento da raça, de forma fortalecer e integrar a
cadeia produtiva.
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CAPÍTULO 4

TEXEL

FABIOLA CRISTINE DE ALMEIDA REGO
RAFAELA MACHADO SANTOS
MARILICE ZUNDT
MARCELO DINIZ DOS SANTOS
DIEGO GOMES FREIRE GUIDOLIN
JAYNE DALLAGO RIBEIRO

INTRODUÇÃO
A raça Texel é originária da Holanda e tem aptidão para produção de carne, com
ótima conformação de carcaça (ARCO, 2019). O peso ao nascer médio é em torno de 5
kg. Os cordeiros podem apresentar excelente desempenhos, com ganhos de 300
gramas por dia para os machos e as fêmeas de 275 gramas. Aos 75 dias de idade, o
peso médio pode chegar aos 25 kg (SIEKLICKI et al., 2016). O velo é branco e de pouca
extensão, se estendendo do pescoço até os joelhos e garrões; e de pouco valor
comercial para tecidos finos em virtude da presença de fibras negras. O diâmetro médio
das fibras de lã varia de 27 a 30 micrômetros (ARCO, 2019).
Com relação aos aspectos corporais, possui musculatura

volumosa

e

arredondada, é um animal de tamanho médio a grande. É considerada uma raça de
carne e lã e apresenta uma carcaça de ótima qualidade e bom peso, ainda sendo capaz
de produzir apreciável quantidade de lã. A raça Texel, possui grande potencial para
produção de carne magra, conforme comprovado em diversas pesquisas com
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confinamento de cordeiros, com espessura de gordura subcutânea normalmente fica
entre 0,7 a 1,5 mm, e grau de de acabamento de 2 a 3 (BELAN et al., 2019; REGO et
al., 2019).
Figura 1 – Raça Texel

FONTE: Os autores

CARACTERÍSTICAS QUANTITATIVAS DA CARCAÇA DE
CORDEIROS TEXEL
Segundo Astiz (2008), os rendimentos de carcaça ovina variam de 40% a 60%,
conforme a raça, os cruzamentos e o sistema de criação. Esses valores podem alterar
em função do sistema de criação e das dietas utilizadas. Ao comparar os sistemas de
criação: confinamento, pasto mais suplementação e apenas a pasto, os cordeiros Texel
apresentaram rendimentos de carcaça quente 44,27; 44,93 e 36,82%, respectivamente
(CARVALHO et al., 2007). As diferenças foram importantes, de 12 pontos percentuais
para o sistema exclusivamente a pasto, o que significar uma relevante perda econômica
também ao produtor. Sendo o mais recomendável sempre analisar o custo beneficio de
cada criação e analisar a margem de lucro ao final dentro de cada sistema.
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Em confinamento de cordeiros Texel com dietas alto grão (60, 80 e 100% grãos)
os rendimentos de carcaça fria oscilaram entre 45 a 48,9%, com cordeiros abatidos com
idade em torno de 5 meses; ficando confinados a partir do desmame aos 2 meses. Outras
pesquisas utilizando 30% de volumoso e 70% de concentrado (REGO et al., 2019;
BELAN et al., 2019); ou utilizando 40% de volumoso e 60% (REGO et al., 2015) de
concentrado apresentaram variações no rendimento de carcaça quente dos entre 46,7 a
52,3%, e de rendimento de carcaça fria de 45 a 50,8%; demonstrando coerência nos
rendimentos dentro da mesma raça e com níveis aproximados de concentrado.
A literatura traz que a raça Texel produz carcaças magras e as pesquisas
confirmam; com achados de grau de acabamento entre 2,2 a 3,5 (REGO et al., 2015;
REGO et al., 2019; BELAN et al., 2019). Para a conformação a amplitude de variação foi
maior que nas outras variáveis da carcaça; de 2,2 a 4,6; ou seja, 2 pontos distantes entre
o valor mínimo e máximo, o que possivelmente ocorre por ser uma característica
qualitativa, sujeita à subjetividade da avaliação.
A área de olho de lombo (AOL), uma variável importante considerada como bom
indicador da composição corporal e distribuição das massas musculares (CEZAR E
SOUSA, 2007). A AOL das pesquisas descritas no Quadro 1, foi feita no músculo
longissimus, em um corte transversal entre a 12ª e 13ª vértebras torácicas da meia
carcaça esquerda resfriada. Para tanto os pesquisadores efetuaram as medidas com uso
de um paquímetro digital, sendo A (largura máxima) e B (profundidade máxima) do
músculo, seguidas da aplicação na fórmula: AOL = (A/2*B/2)π (CEZAR E SOUSA, 2010).
Os resultados encontrados variaram de 13,6 a 17,6 cm2
As perdas por resfriamento dos estudos apresentados estão dentro dos níveis
máximos considerados aceitáveis (3,0 –4,0%), demonstrando que o peso ao abate e os
diferentes tratamentos conferiram quantidade satisfatória de cobertura de gordura na
carcaça (SILVA SOBRINHO, 1999).
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Quadro 1: Variáveis quantitativas e qualitativas da carcaça de cordeiros Texel com
dietas ricas em concentrado, contendo diferentes teores de coprodutos na matéria seca
total da dieta em substituição ao milho moído da dieta (GLI –glicerina; casca café; bagaço
de laranja)
Autores

REGO
et al.,
2015

BELA
N et
al.,
2019

Conc (%)
Coproduto (%)

PVA
(Kg)

RCQ
(%)

RCV
(%)

PR
(%)

CONF
(1-5)

GA
.(1-5)

AOL
(cm)

45,5

RC
F
(%)
44,1

60%
(0% GLI)
60%
(7% GLI)
60%
(14% GLI)
60%
(21% GLI)

36,2

50,0

3,0

2,7

2,28

13,12

38,3

44,7

43,3

49,7

3,1

3,1

2,42

14,49

35,9

45,3

43,9

50,3

2,8

3,6

2,37

13,54

36,1

46,0

44,6

51,3

2,9

2,5

2,12

13,54

70%
(0% casca café)
70%

31,7

50,8

48,5

55,7

3,0

4,0

3,00

14,57

31,0

52,3

50,8

58,6

2,79

4,6

3,50

14,58

33,1

46,5

45,0

51,5

3,28

4,2

3,00

13,81

31,6

45,0

43,5

49,5

3,37

4,0

2,33

13,89

32,2

45,9

44,6

51,1

2,8

2,7

2,00

15,4

33,8

47,09

45,7

51,8

2,8

3,1

2,50

12,11

32,9

47,09

44,5

51,5

2,9

2,2

2,01

11,1

31,2

45,9

44

50,9

2,9

2,8

1,87

10,4*

(7,5% casca café)

70%
(15% casca café)
70%
(22,5% casca café)

70%

REGO
et al.,
2019

(0% bagaço laranja.)
70% (33% bagaço
laranja
70% (66% bagaço
laranja)
70% (100% bagaço
laranja)

CARV
ALHO
et al.,
2007

Confinado
Pasto e supl.
Somente pasto

33,9ª
33,9ª
27,5b

44,2a
44,9a
36,8b

-

-

-

-

-

-

LIMA
et al.,
2013

60%alto grão
80%alto grão
100%alto grão

36,6
43,6
41,7

46,7
50,3
49,1

45,0
48,9
47,6

56,9b
55,2b
58,3ª

3,69ª
2,66b
3,11b

-

2,46b
2,53ab
3,25a

13,6
16,6
17,6

PVA- Peso vivo ao abate (kg); RCQ –rendimento de carcaça quente (kg); RCF –rendimento de carcaça fria (kg); RCV –rendimento
de carcaça verdadeiro (kg); PR – perdas por resfriação (%); ga- grau de acabamento (escala 1 A 5); AOL –área de olho de lombo
(cm 2). *Significativo para regressão linear. Dados seguidos de letras diferentes nas colunas (p<0,05)
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Nota-se pelas pesquisas demonstradas no Quadro 1, que somente o sistema de
alimentação (pasto, suplementação

e confinamento)

realmente

influenciou

nos

rendimentos de carcaça dos animais. Os cordeiros alimentados exclusivamente em
condição de pastejo apresentaram menores rendimentos de carcaça quente e de
carcaça fria. Isso possivelmente seja um efeito da dieta com maior conteúdo fibroso,
provocando

ocasioanando

maior quantidade

de

conteúdo

gastrintestinal,

em

comparação aos confinados e aos suplementados. Já os cordeiros confinados com
elevada proporção de concentrado (acima de 60%), contendo diferentes coprodutos em
sua composição, apresentaram rendimentos de carcaça muito semelhantes.
O peso de abate de cordeiros Texel determina-se em função dos objetivos do
criador e também conforme as exigências e demandas do mercado regional, com
variações entre 28 a 40 kg de PV. As carcaças da Figura 2, apresentam-se com boa
conformação e acabamento de gordura, e foram abatidos com 6 meses de idade, com
peso variando de 36 a 38 kg. No estado de São Paulo a demanda pela carne ovina
concentra-se na de cordeiros, e a maior demanda é por uma carne com
moderado teor de gordura, apenas o suficiente para garantir a maciez e sabor
característico.
Figura 2 – Carcaças de cordeiros Texel abatidos com 6 meses de idade

FONTE: Os autores
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Além das características de rendimento de carcaça, uma maneira de avaliar as
carcaças é por meio da morfometria da mesma com o intuito de estabelecer padrões que
facilitem a comercialização. Costumam ser semelhantes dentro de grupos de animais
homogêneos, e normalmente variam muito entre raças. Com relação a diferentes dietas
e tratamentos, essas variáveis dificilmente apresentam diferenças relevantes.
Figura 3 – Morfometria da carcaça de cordeiros Texel, com 6 meses de idade

FONTE: Os autores
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Quadro 2 - Medidas morfométricas (cm) da carcaça de cordeiros Texel abatidos antes
dos 6 meses de idade
Autores
LIMA et
al., 2013
REGO et
al., 2015
BELAN et
al., 2019
REGO et
al., 2019

CE
(cm)
-

CIC
(cm)
58,7

53,6

-

-

16,5

31,2

-

6,4

22,0

24,5

16,5

53,7

-

-

16,6

35,5

-

6,9

18,9

21,3

18,9

-

-

30,5

-

-

17,9

24,4

29,3

53,7

CompP ProfP PerP
(cm)
(cm) (cm)
39,8
11,8
41,4

CompB ProfB PerB
(cm)
(cm) (cm)
19,8
6,5
20,0

PT
LG
(cm) (cm)
25,8
-

CE – comprimento externo (cm); CIC – comprimento interno da carcaça (cm); CompP –comprimento perna (cm); PerP –
perimetro perna (cm); ProfB-produndiade braço (cm); PerB –perimetro braço, PT –perimetro torácico, LG –largura de
garupa (cm).

CARACTERÍSTICAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DA CARNE
O pH final após 24 horas de resfriamento é um dos parâmetros que podem
interferir na qualidade da carne. Segundo Sanudo (1992) valores de pH variando de
5,66 a 5,78 após 24 horas de abate, são considerados normais para a espécie ovina.
Na compilação de dados do Quadro 2, todos os cordeiros Texel apresentam pH da
carne entre 5,5 a 5,8, ou seja, com pH favorável a manter uma carne com qualidade.
Com relação à força de cisalhamento, que representa a força para romper a fibra
muscular, Sanudo (2002) relata que valores crescentes ou decrescentes podem ser
encontrados em animais jovens, em função da idade de abate, possivelmente em
decorrer de interações entre as taxas de deposição de colágeno e gordura no músculo
do animal. Percebe-se pelo Quadro 3, onde estão compilados dados de três pesquisas,
ambas com cordeiros Texel abatidos antes dos 6 meses de idade, ambas com dietas
ricas em concentrados (acima de 60%), feitas no mesmo equipamento, e a variação na
força de cisalhamento foi de 3,1 a 7,9, ou seja, variações acima de 50% de magnitude.
Segundo Boleman et al. (1997), carnes com força de cisalhamento entre 5,9 e 7,2 kg-f
é classificado como dura, entre 4,1 e 5,4 kg-f é moderadamente macio e entre 2,3 e 3,6
kg-f é considerado macio.
A luminosidade (L*), a tonalidade de vermelho (a*) e a tonalidade de amarelo
(b*) da carne de cordeiros da raça Texel, estão no Quadro 3, e os dados são muito
homogêneos. A capacidade de retenção de água, assim como a perda de peso por
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cocção são características relevantes, relacionadas ao rendimento da carne no
momento do consumo (PARDI et al., 1993). A capacidade de retenção de água nos
trabalhos aresentados no Quadro 3, variou de 71,1 a 78,7, enquanto a perda por cocção
apresentou maior amplitude de variação, de 15,8 a 30,5%.
Quadro 3 – Variaveis da carne de cordeiros Texel confinados com dietas ricas em
concentrado; contendo diferentes teores de coprodutos na matéria seca total da dieta
em substituição ao milho moído da dieta (GLI –glicerina; bagaço de laranja)
Autores

LIMA et
al., 2013

REGO
et al.,
2019

REGO
et al.,
2017

Conc (%)
Coproduto (%)

pH

L*

A*

B*

60

5,5

42,9

14,0

80

5,5

41,8

100

5,4

70% (0% bagaço
lar)
70% (33%
bagaço lar)
70% (66%
bagaço lar)
70% (100%
bagaço lar)
60%
(0% glic)
60
(7% gli)
60
(14% glic)
60
(21% glic)

10,3

CRA
(% )
78,7

PCOC
(% )
16,2

FC
(kg-f)
3,51

12,7

9,39

77,1

16,8

4,13

41,5

13,4

9,86

71,1

15,8

3,18

5,5

42,9

14,0

10,3

78,7

28,7

6,05

5,5

41,8

12,7

9,39

77,1

30,5

7,01

5,5

41,5

13,4

9,86

71,1

28,1

7,32

5,6

40,2

12,3

9,23

71,9

29,7

7,96

5,7

41,4

12,7

8,4

77,9

28,7

5,5

5,8

42,8

12,8

8,8

73,8

29,5

5,8

5,6

42,2

13,6

8,5

74,0

27,4

5,3

5,6

41,1

13,6

8,1

75,0

27,8

5,1

* L – Luminosidade; A - Coloração a – Intensidade de cor vermelha; B - Coloração; b - Intensidade amarela; CRA –
capacidade de retenção de água; PCOC – perdas por cocção; FC – força de cisalhamento (kgf/kg).

106

A carne de cordeiros Texel tem demonstrado segundo as pesquisas, ser uma
carne magra, com teores de lipídeos entre 2 a 3,9%, e rica em proteínas, com teor de
proteína bruta de 18 a 23% (REGO et al., 2017; REGO et al., 2019).
Quadro 4 – Variaveis da carne cordeiros Texel confinados com dietas ricas em
concentrado; contendo diferentes teores de coprodutos na matéria seca total da dieta
em substituição ao milho moído da dieta (GLI –glicerina; bagaço de laranja)
Autores

Conc (%)
Coproduto (%)

REGO et
al., 2017

60%
(0% glic)
60%
(7% gli)
60 %
(14% glic)

60 %

PB
(% )
22,02

UMI
(% )
69,98

MM
(% )
3,83

LIPIDEOS
(% )
3,02

19,66

69,88

3,49

3,46

18,76

70,32

3,28

3,43

19,90

69,73

3,54

3,95

3,3

2,8

3,5

2,3

3,7

1,9

3,7

2,3

(14% glic)
70% (0% bagaço
21,1
71,5
lar)
REGO et
70% (33%
21,8
70,8
al., 2019
bagaço lar)
70% (66%
22,7
71,8
bagaço lar)
70% (100%
22,8
70,2
bagaço lar)
PB – proteína bruta (%); UMI – umidade (%); MM – matéria mineral (%).

Além dos teores de macronutrientes na carne, como a protena e os lipídeos, é
importante também, conhecer a composição em ácidos graxos saturados e insaturados
na gordura entremeada na carne (gordura de marmoreio).
Em recente pequisa com cordeiros Texel (REGO et al., 2019) verificou-se a
presença de 31 ácidos graxos, sendo encontrados em maiores proporções: ácido
palmitico (C16:0; 23,07%), ácido esteárico (C18:0; 14,35%) e ácido oleico (C18:1n-9;
42,72%), com médias em mg/g de lipídeos de 710,09, 436,74 e 1298,90,
respectivamente. O acido oleico é monoinsaturado e atua na redução do colesterol, além
de proteger contra doenças cardiovasculares (SPECTOR, 1999). Apesar desse efeito
benéfico algumas pesquisas mostram que a carne de cordeiros possui maior
concentração

de ácidos graxos saturados e menor razão de ácidos graxos
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poliinsaturados: saturados (AGPI:AGS), conforme Quadro abaixo. Por outro lado, dietas
com elevadas quantidades de ácidos graxos da série n-6 ou razão n-6/n-3 elevada,
acima de 4, (DEPARTMENT OF HEALTH, 1994) podem aumentar a produção de
tromboxanos e leucotrienos que, em excesso, são relacionados a doenças como
tromboses, arritmias, artrite, asma e psoríase (TAPIERO et al., 2002), sendo a carne
ovina, por apresentar baixa relação n-6:n-3 (2:1) mais favorável à saúde humana (WOOD
et al., 2003).
De acordo com Leão et al. (2011), os ácidos saturados mais abundantes em
cordeiro são mirístico (C14:0), palmítico (C16: 0) e ácidos esteáricos (C18: 0); além do
monoinsaturado

ácidos palmitoléico (C16:1n7) e oleico (C18:1n9), e linoléico

poliinsaturado (C18:2n6), linolênico (C18: 3n3) e ácidos araquidônicos (C20: 4n6).

Quadro 5 - Quantidade percentual de ácidos graxos presentes no músculo Longissimus
de cordeiros Texel terminados em confinamento, com 70% de concentrado
Ácido graxo

Média (% )

CLA TOTAL
N-3
N-6
TRANS TOTAL
AGMI
AGPI
AGS
razão n6/n3
AGpI/AGS

0,21
1,63
5,72
2,57
47,73
7,74
42,05
3,74
0,19

FONTE: adaptado de REGO et. al. (2017). AGMI - ácidos graxos monoinsaturados; AGPI – Acidos graxos
poli-insaturados; AGS- ácidos graxos saturados, n3 = Omega-3; n6 = Omega-6; CLA = Ácido linoleico
conjugado.

Entre todas as variáveis da carne citadas, a análise sensorial sem dúvida é dos
atributos mais importantes considerados pelo consumidor final, sendo decisivo na
escolha do consumo de determinada carne. A maciez tem sido a característica mais
apreciada e valorizada, e está associada ao processamento físico da carne durante a
mastigação (FREIRE et al., 2010).
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Quadro 6 – Análise sensorial da carne de cordeiros terminados em confinamento com
70% de concentrado
Variáveis sensoriais
Média
Odor
Sabor
Maciez
Suculência
Aceitação Global

2,38
2,12
4,06
3,13
5,15

FONTE: adaptado de REGO et. al. (2017).

A raça Texel, pelas características apresentadas, demonstra excelente aptidão
para a produção de carne, com excelentes resultados em rendimentos da carcaça e
qualidade da carne. A carne tem boa aceitação pelo consumidor e apresenta bom aroma,
sabor, maciez, suculência e cor.
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CAPÍTULO 5

DORPER

MARILICE ZUNDT
LETICIA JALLOUL GUIMARÃES
ISABELLA GUARTIERI DA SILVA
FABÍOLA CRISTINE DE ALMEIDA REGO
LUIZ FERNANDO COELHO DA CUNHA SILVA

INTRODUÇÃO
A criação de ovinos pode ser considerada umas das primeiras explorações
zootécnicas estabelecidas pelo homem, existindo muitos relatos bíblicos desses animais,
sobretudo no Antigo testamento, bem como nas parábolas usadas nos evangelhos. Na
História do mundo, existiram diversos conflitos na Humanidade, envolvendo os rebanhos
de ovinos, uma vez que era sinal claro de riqueza dos produtores rurais. Até hoje a
ovinocultura ocupa lugar de destaque em diversos países do mundo, sendo criada tanto
em sistemas altamente tecnificados, quanto em sistemas bem simples, muitas vezes
extensionista.
Para que se tenha uma produção animal viável, é importante a busca constante
por animais melhorados, os quais apresentem bons resultados reprodutivos e sanitários,
respondendo significativamente bem aos manejos nutricionais, visando assim aumentar
a produtividade como um todo dos animais. Com base nessas premissas, a raça Dorper
foi desenvolvida na África do Sul, entre as décadas de 30 e 40, a partir do cruzamento
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das raças Dorset Horn e Blackhead Persian (Somális), com o objetivo de melhorar a
produção de carnes em regiões semiáridas extensivas da África do Sul.
No Brasil, ao final dos anos 90 (1998), a raça Dorper foi introduzida no Nordeste
do Brasil, pela Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A. - Emepa,
Soledade, PB, que avaliou a adaptabilidade da raça às condições semi-áridas da região.
O objetivo inicial foi pesquisar este novo genótipo ovino, especializado na produção de
carne, em cruzamentos planejados com ovelhas de outras raças, ou como raça pura,
observando sua adaptabilidade, habilidade materna, as taxas de crescimento e
musculosidade, as quais poderiam gerar carcaças de melhor qualidade (ROSANOVA;
SILVA SOBRINHO; GONZAGA NETO, 2005)

ASPECTOS GERAIS DA RAÇA
Desde 1964, duas variantes de cores distintas ou tipos são reconhecidos dentro
da raça (CAMPBELL,1980), ou seja, o Dorper, cujo nome é a junção da primeira sílaba
de Dorset com a primeira sílaba de Persian é um animal de corpo branco com a cabeça
preta e o White Dorper, um ovino completamente branco, o qual surgiu do cruzamento
entre as raças Dorset Horn e Van Roy. A diferença de cor é, portanto, apenas uma
questão de preferência de cada criador. Segundo os membros da Sheep Breeders
Society of South Africa, a preferência por ovinos de cabeça preta chega a 85% dos
criados.
Alguns padrões para a raça foram descritos por Sousa e Leite (2000) como cabeça
forte e longa, coberta por pêlos curtos e pretos, olhos grandes e bem distanciados no
Dorper padrão (Figura 1) e pêlos brancos e curtos no Dorper branco, no entanto com
cascos pretos (Figura 2). A presença de chifres nesta raça é permitida, porém não
desejável. Por se tratar de um animal robusto, o pescoço deve ser largo, de comprimento
mediano e com cobertura muscular. Os membros deverão ser fortes e bem colocados,
com cascos e articulações fortes, paletas desenvolvidas e coxas com as partes internas
e externas musculosas e arredondadas. O tronco deve ser compacto, com costelas bem
arqueadas e lombo largo e cheio.
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Figura 1 – Dorper padrão e White Dorper

Fonte: Rosanova; Silva sobrinho; Gonzaga Neto (2005)

A associação brasileira dos criadores de ovinos (ARCO) relata que a Associação
Sul Africana de Criadores de Dorper, desenvolveu uma correta avaliação do padrão
racial (Figura 3), através de um sistema de pontuação, cuja finalidade é classificar os
animais em aptos para o registro genealógico, animais comerciais e animais que devem
ser eliminados.
Figura 3 – White Dorper e Dorper padrão

Fonte:
Arco
–Associação
Brasileira
dos
Criados
de
Ovinos
(Disponivel em: http://www.arcoovinos.com.br/index.php/mn-srgo/mn-padroesraciais/55-dorper)

Esse sistema se baseia em fazer verificar o grau de excelência do padrão racial
através da descrição e um escore de pontos, variando de 1 (muito deficiente) a 5 (muito
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bom/excelente) baseados na aparência e desempenho, os quais devem mostrar
realmente o potencial do animal.

CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA
Rendimentos de carcaça quente, fria e biológico
De acordo com dados publicados, a maioria dos consumidores brasileiros de
carne ovina, têm preferência pela carne de cordeiros, que apresentam maior proporção
de músculo e menores quantidades de gordura (ELIAS, 2013, NALERIO 2018),
apresentando maciez e sabor suave e agradável, atributos estes, bastante pertinentes a
raça Dorper. Outro fator muito importante a ser considerado neste capitulo, é a presença
constante desta raça nos mais diversos cruzamentos industriais na ovinocultura,
comprovando sua aptidão carniceira e melhoradora da qualidade da carcaça, dificultando
até encontrar artigos científicos que estudem apenas a raça Dorper isoladamente.
Dentre as variáveis que descrevem a carcaça, uma das mais importante é a
porcentagem do rendimento da carcaça, Silva (2017) ressalta que ovinos da raça Dorper
apresentam eficiência na deposição de tecido muscular, produzindo uma carcaça mais
compacta, com melhor rendimento e acabamento adequado
Sousa e Leite (2000) reportando dados sobre o Dorper padrão, verificaram o
rendimento de carcaças em diferentes idades, sendo possível verificar valores variando
entre 47,0% a 52,6% para idades de 92 a 294 dias. Já os pesquisadores Notter, Greiner
e Wahlberg (2004) ao avaliarem animais Dorper puros, verificaram para peso de abate
aos 45 kg, rendimento de carcaça quente de 58%.
Já em relação aos trabalhos com cordeiros mestiços Dorper, Cartaxo et al. (2017)
relatam que independente da composição genética, estes apresentaram melhor
conformação e acabamento comparados com os animais Santa Inês, além de
aumentarem os tecidos na região mais nobre da carcaça, que é a garupa, sendo uma
informação relevante sob o ponto de vista comercial.
Nascimento et al. (2018) avaliando os rendimentos de carcaça de cordeiros ½
Dorper + ½ Santa Inês abatidos com diferentes espessuras de gordura (2,3 e 4 mm),
observaram que os animais do grupo 4mm apresentaram dados significativos para os
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rendimentos comerciais, sendo estes superiores (47,82%) aos do grupo 2mm (45,88%),
tendo o rendimento verdadeiro apresentado o mesmo comportamento, ou seja, 52,93%;
54,51% e 55,67%, respectivamente para os níveis de espessura de gordura (2, 3 e 4
mm).
D’aurea et al. (2018) avaliando cordeiros mestiços Dorper x Santa Ines, sobre as
características da carcaça e a qualidade da carne, confirmaram que os valores médios
para rendimento comercial, ficaram entre 45 a 47%, e o rendimento de carcaça quente
(RCQ) em média 48%.Corroborando com estes dados,Guimarães (2017) estudando o
efeito de diferentes genotipos, ¾ Dorper (DP) x ¼ Santa Ines (SI); ½ DP x ½ SI e animais
padrao SI, verificaram para superioridade para os ¾ Dorper (49,96%) ao compararem
com os ½ Dorper (46,85%), sendo que os valores para RCF, apresentaram o mesmo
comportamento (45,74 e 49,27% respectivamente). Ainda nessa pesquisa, o rendimento
biológico apresentou maior valor (P<0,05) para os cruzamentos ¾ Dorper x ¼ Santa Inês
(58,48%) e inferior para os Santa Inês (54,71%), evidenciando a influencia do
cruzamento.

Rendimento de cortes comerciais
Existem diferentes maneiras de se comercializar a carcaça de ovinos, que pode
ser inteira, meia carcaça ou através de diferentes cortes, os quais podem variar de região
para região, de acordo com o interesse do mercado consumidor em foco. Esses cortes
possuem valores distintos, em função da preferencia do consumidor e da proporção dos
mesmos, sendo o carré Francês o corte mais valorizado pelo mercado, seja pela
apresentação, pela versatilidade ou até mesmo pelas diversas maneiras de preparo.
Souza et al. (2016) verificaram diferenças significativas (P<0,05) avaliando
cordeiros SI e mestiços Dorper, na maioria dos pesos dos diferentes cortes,
especialmente para os de maior valor comercial, como perna (26%), lombo (28%) e
costelas (50%), indicando que a raça Dorper aumentou o nível de tecido na região lombar
e porção posterior da carcaça.
Comparando os cruzamentos, 50% Dorper 50%x Poll Dorset (DOPD) e 50% White
Dorper 50%xPoll Dorset (WDPD), Paim et al., (2019) puderam observar em relação as
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proporções dos cortes comerciais, superioridade (P<0,05) do WDPD para lombo
(11,35%), mas para a paleta, o DOPD apresentou valor superior (P<0,05) de 20,59%. As
medias para costela (24,9%), para perna (27,5%) e pescoço (14,5%) foram semelhantes
entre os dois cruzamentos.

Conformação e características qualitativas da carcaça
Na avaliação visual da carcaça, para conformação de carcaça, em animais 7/8
Dorper, baseado na avaliação américa USDA (1992), foi para uma carcaça choice
(BRADLEY J. SCHILLING, 2005), sendo que na avaliação américa as carcaças são
classificas de Good a Prime. Já em outros trabalhos com Dorper puro, a carcaça foi
classificada em Average Choice (SNOWDER; DUCKETT, 2003; NOTTER; GREINER;
WAHLBERG, 2004) que é superior a choice, em avaliação que vai de choice a high
choice. Para o acabamento da carcaça, através de avaliação visual, considerando nota
de 1 – 3 o Dorper recebeu nota 1,81 em trabalho avaliando duas raças e seus
cruzamentos (ZONABEND KÖNIG, et al., 2017).
Uma carcaça de qualidade deve apresentar medidas satisfatórias, para trazer
bons rendimentos de cortes comerciais, essas medidas podem variar de acordo com a
raça e peso de abate. Em estudos avaliando diferentes genótipos os animais ¾ de
sangue Dorper abatidos com 31,10 Kg apresentaram comprimento de carcaça (CC) de
54,49cm, perímetro de garupa (PG) de 58,80cm, largura do tórax (LT) de 19,83cm e
profundida do tórax (PT) de 23,18cm (CARTAXO, et al. 2017) e os ½ sangue Dorper
abatidos com 35,55 kg apresentaram 57,42cm para CC, 65,83cm para PG, 20,14cm para
LT e 26,82cm para PT (FERREIRA, et al. 2016).
Um bom rendimento de carne na carcaça é o esperado para termos uma carcaça
de qualidade, sendo a área de olho de lombo (AOL) uma forma de observamos a
composição muscular da mesma, por sua correlação positiva com a porcentagem de
tecido muscular na carcaça. Essa área pode ser influenciada pelo peso de abate e
consequentemente pelo regime alimentar.
Animais Dorper recebendo 5 diferentes fontes de volumoso apresentaram AOL de
17,2cm² até 18,1cm² (BRITO, et al., 2016) e em trabalhando comparando 9 raças, os
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Dorper e White Dorper foram os que apresentaram maior AOL com área de 18,3 e
18,2cm² respectivamente (SHACKELFORD, et al., 2012), mostrando a capacidade da
raça de produzir volume de carne para a carcaça.
Junto a isso a cor da carne é muito importante por ser a primeira característica
avaliada pelo consumidor. Para os ovinos espera-se valores entre 30,03 a 49,47 para L*
(luminosidade), de 8,24 a 23,53 para a* (componente vermelho – verde) e de 3,38 a
11,10 para b* (componente amarelo-azul) para termos uma carne de cor aceitável para
o consumidor (SAÑUDO et al., 2000), sendo que pode haver alterações na cor de acordo
com a dieta dos animais.
Em trabalhos avaliando ½ sangue Dorper (MONACO, et al., 2014; BEZERRA, et
al., 2016; ABREU, et al., 2018) e Dorper puro com e sem restrição alimentar (ALMEIDA,
et al. 2013) tiverem resultados de cor dentro do intervalo proposto por Sañudo et al.
(2000).
A capacidade de retenção de água (CRA) se relaciona com a maciez da carne e
características organolépticas, carnes com baixa capacidade de retenção de água são
mais secas e menos agradáveis ao paladar. Em trabalho avaliando cruzas, os ovinos ½
sangue Dorper apresentaram melhores resultados para CRA 93,94% (MENEZES
JUNIOR, et al., 2014).
O pH da carne é um preditor da qualidade da mesma, por ter relação com a
retenção de água, maciez e a cor, e ao mesmo tempo nos diz sobre a qualidade do
abate, já que as alterações vistas no pH podem ser a reação da falta de glicogênio
muscular, que irá influenciar no rigor mortis, causado pelo estresse. Espera-se que para
ovinos o pH esteja entre 5,5 e 5,8 de 12 a 24 horas pós abate (PRATES, 2000; SILVA
SOBRINHO, 2005). Os animais da raça Dorper são conhecidos pela sua rusticidade, e
uma das formas de observamos isso é através da constância no pH dos animais da raça
dentro de diferentes sistemas de criação, com diferentes dietas e em diferentes regiões
e climas.
Bezerra et al. (2016) avaliando a raça Dorper em condições de restrição alimentar,
recebendo 85% do necessário para mantença, e dieta sem restrição, observaram que
não houve alteração no pH pelas diferentes condições alimentares, mostrando a
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capacidade dessa raça de se adaptar e suportar condições adversas incluindo a falta de
comida.
Dorper criados no Brasil com 50% de torta de amendoim em substituição ao farelo
de soja apresentaram pH de 5,7 (BEZERRA, et al., 2016), enquanto Dorper criados em
Selango na Malásia alimentados com torta de dendê tiveram o pH da carne em 5,63
(SAAED, et al., 2019). Na África do Sul, Chulayo e Muchenje (2013) realizaram manejo
pré-abate com estresse e mesmo assim os animais da raça Dorper mantiveram o pH da
carne dentro do ideal (5,8).

CARACTERÍSTICAS AVALIADAS NA CARNE OVINA
 Perfil de Acidos Graxos
O perfil de ácido graxos (PAG) e a composição centesimal, avaliados nos cortes
cárneos dos animais, podem ser influenciadas

pela alimentação dos animais.

Substituindo o farelo de soja por torda de amendoim, Bezerra et al. (2016) observaram
boas proporções de ácidos graxos na carne de animais ½ sangue Dorper, sendo 42,15%
de oleico, 26,58% de estearico e 25,05% de palmítico, sendo que houve efeito da adição
de torta de amendoim para os ácidos graxos miristico (C14:0) e miristoléico (C14:1n-7).
A substituição de farelo de soja por torta de amendoim em animais ½ sangue
Dorper (BEZERRA, et al. 2016) proporcionou redução no ácido mirístico (C14:0) e
aumento do ácido oleico (C18:1) na carne, tornando-a uma carne considerada saudável
para a alimentação humana, visto que o ácido graxo mirístico é considerado
hipercolesterolêmico

sendo um fator de risco para doenças cardiovasculares

(MOLONEY, et al. 2001).
Em trabalho avaliando diferentes raças, maiores valores de ácido esteárico (18:0)
17,66 g/100 g de lipídios foram encontrados nos animais Dorper, sendo que esse ácido
tem alta relação com a aceitabilidade do sabor da carne (SNOWDER; DUCKETT, 2003).
No mesmo estudo os valores de CLA (0,51 g/100 g de lipídios) também foram maiores
para a raça Dorper. Já Saeed, et al. (2019) avaliando animais Dorper, recebendo 80%
de concentrado e 20% de volumoso observaram valores maiores de CLA (1,96 g/100 g
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de lipídios), esse ácido é muito estudado na saúde humano com relatos até de redução
de glicose sanguínea em pacientes diabéticos e obesos (FUKE, et al., 2014).

 Composição centesimal
A composição centesimal da carne ovina, segundo Prata (1999), apresenta
valores médios para proteína, gordura, cinzas e umidade de 19%, 4%, 1,1% e 75%
respectivamente. Porém podem haver alterações nesses valores de acordo com a
quantidade de gordura depositada, pois há uma correlação negativa entre a gordura e a
umidade da carne (PINHEIRO; JORGE; SOUZA, 2012).
Em trabalho com diferentes raças, a carne dos animais da raça Dorper
apresentaram valores para cinzas de 0,78%, para proteína bruta 17,5%, para umidade
53,2 e para estrato etéreo (gordura) 29,1% (SNOWDER; DUCKETT, 2003), a menor
umidade deste trabalho tem relação com a alta gordura encontrada. Em outro trabalho
também comparando raças o Dorper apresentou 0,81% de cinzas, 61,71 de umidade,
21,35 de proteína e 19,40 de gordura (TSHABALALA, et al., 2003).
Em animais ½ sangue Dorper foram encontrados valores próximo do esperado
para cinzas, proteína, umidade e gordura na carne sendo 1,0%, 20%, 74,4% e 3,2%
respectivamente (MONACO, et al. 2014).

 Força de Cisalhamento
Os valores da força de cisalhamento diminuem em animais jovens, pois de acordo
com a idade de abate, as interações entre diferentes taxas de deposição de gordura e
colágeno no músculo animal, são menores (SAÑUDO, 2002). É um fator importante,
sendo que o consumidor prefere carnes com força de cisalhamento mais baixas, e o
Dorper é uma das raças que favorece esse requisito por ser um animal precoce
(HOPKINS et al., 2006).
A força de cisalhamento na carne de cordeiros Dorper, obteve o segundo menor
resultado, quando comparado com as raças Suffolk, Ille de France, Santa Inês e animais
sem raça definida. O Dorper apresentou resultado de 4,0 kgF, enquanto as outras raças
sucessivamente, 5.3, 6,0, 4,8 e 7,7, sendo que todos receberam a mesma dieta ad libitum
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em confinamento, por um período de 50 dias, e abatido com idades entre 100 e 130 dias
(MONACO et al., 2014), sendo ideal que a força de cisalhamento seja menor que 5 kgF
(PINTO et al., 2010).
Já em cordeiros Dorper alimentados com fontes dietéticas naturais e abatidos
entre 4 e 5 meses, a força de cisalhamento teve média de 1,02 kgf no músculo
Longissimusdorsi, valor este explicado devido a maior capacidade de retenção de água
no músculo, tornando a carne mais macia (ODHAIB et al., 2018; ADEYEMI et al., 2016;
LAWRIE, 2006).


Perda por Resfriamento

O resfriamento da carcaça após o abate é desejável para evitar proliferação de
microorganismos patogênicos, além de permitir maior oxigenação das mioglobulinas na
superfície dos músculos, conferindo a cor desejável. Porém, a queda brusca de temperatura
pode provocar o “cold shortening”, que é o encurtamento a frio das fibras musculares, afetando
de maneira negativa a maciez da carne dentre outras características sensoriais desta (JONES;
TATUM, 1994).

Segundo Cartaxo (2017), a perda por resfriamento pode ser influenciada pelo
nível de energia na dieta, pois as carcaças de cordeiros Dorper alimentados com a
dieta contendo maiores níveis Mcal/kg de energia/MS apresentaram menores perdas
(2,04%), enquanto, nas carcaças daqueles alimentados com a dieta baixa em Mcal/kg
de energia/MS, as perdas foram maiores (3,06%).
Souza (2001), trabalhando com Dorper encontrou média de perdas por
resfriamento de 2,26%. Cartaxo et al. (2011) encontraram valores médios de 2,55% para
cordeiros mestiços de Dorper e SRD.
O desempenho das características de carcaça entre diversas raças ovinas
criadas em confinamento e abatidos com 32 semanas, o Dorper obteve a menor perda
por resfriamento com 2,82% de perda, quando comparado com as raças Santa Inês
(3,65%), Ille de France (3,57%) e Texel (3,4%) (BRITO, 2017).

120

 Perda por Cocção
Essa variável está relacionada com as perdas durante o processo de preparação
para o consumo e é influenciada pela genética, dieta, peso de abate, capacidade de
retenção de água e gordura (SAÑUDO et al., 1997; BRESSAN et al., 2001).
A perda por cocção na carne do Dorper é mais reduzida possivelmente porque
uma determinada área transversal da amostra de carne pode ter mais água e menos
componentes estruturais, independente da dieta (LAWRIE, 2006).
Bezerra et al., (2016) ao substituir o farelo de soja por torta de amendoim em cinco
diferentes proporções na dieta de cordeiros meio sangue Dorper, obtiveram
porcentagem média de perda por cocção de 26,5%, resultado próximo à média
encontrada por Abreu et al., (2018) de 23% de perda de água por cocção em carne de
cordeiros meio sangue Dorper, alimentados com cactus substituindo o farelo de trigo em
quatro quantidades diferentes.
O resultado para essa variável na carne de 62 cordeiros White Dorper puros,
criados em diferentes pastagens de revo de bexiga, brássica, chicória + trevo de folha
de flecha, luzerna + phalaris ou luzerna, foi de 20,7%, segundo os autores esse fator foi
infliuenciado em maior parte pela genética dos animais, já que não houve diferença
estatística nessa variável entre os tratamentos (BRITO et al., 2016).

 Oxidação da Carne
A oxidação lipídica com formação de odores indesejáveis (rancidez) tem sido
considerada uma das principais causas da perda de qualidade e rejeição por
determinados tipos de carne (GRAY; GOMAA;BUCKLEY 1996; MORRISEY et al. 1998).
Dietas que possuem maior aporte energético e protéico aliadas ao menor
deslocamento pelos animais, características do sistema de confinamento, aumentam a
eficiência de ganho de peso, bem como melhora a qualidade da carcaça, e são
responsáveis por aumentar a deposição de gordura nos animais (CARVALHO et al.,
2007; PESCE, 2008).
Valores de oxidação lipídica abaixo de 1,59 mg MDA/kg são considerados
aceitáveis e sem prejuízos sensoriais ao consumidor (TORRES; OKANI, 1997).
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Doses baixas de óleo de orégano na dieta de 20 cordeiros meio sangue Dorper
(0,2 e 0,3g/kg MS) resultaram em valores mais baixos de TBARS, sendo 0,79 mg
MDA/Kg e 0,8 mg MDA/kg respectivamente nas amostras de carne, e a dose mais alta
0,4g/kg MS produziu um aumento da oxidação lipídica, 1,2mg MDA/Kg (GARCIA GALICIA et al., 2020).
Os resultados da pesquisa de Odhaib et al., (2018) foram ainda mais satisfatórios
por se tratar de cordeiros Dorper puros sendo alimentados com sementes de Nigella
sativa com folhas de Rosmarinus officinalis (alecrim) e concluíram que esse tratamento
pode ser usado para aumentar a estabilidade oxidativa da carne, fator este atribuído à
presença de polifenóis em plantas medicinais, que exercem efeito antioxidante, sendo
os seguintes resultados do teste TBARS nos músculos Longissimus dorsi 0,43mg
MDA/Kg, Semitendinosus 0,43mg MDA/Kg e Supraspinatus 0,47 mg MDA/Kg.


Calpaína e Calpastatina

As calpaínas, enzimas dependentes de cálcio presentes nos músculos, são
reguladores da proteólise, responsáveis pela hidrólise protéica parcial, proporcionam
aumento da qualidade sensorial da carne, especialmente em relação à sua maciez. Estas
são controladas pela calpastatina, que é um agente inibidor competitivo e específico
presente naturalmente nos músculos (MORENO; LOUREIRO; SOUZA, 2008; PARK et
al. 2012).
O método e as condições ambientais da criação dos ovinos podem influênciar na
ação das calpaínas, como por exemplo sofrerem com calor ou frio excessivo, falta de
comida ou até estarem em conforto. Ou seja, toda situação que proporciona um estresse
pode influênciar negativamente na ação das calpaínas e calpastatinas, prejudicando a
qualidade da carne, sendo que nas situações de conforto, hosmeostase, ocorre
influência positiva na ação das calpaínas e calpastatinas. O uso do Dorper na produção
de carne e/ou o cruzamento do mesmo se mostra positivo por serem animais resistentes
a diferentes ambientes e condições de criação sofrendo menos estresse e
consequentemente compromentendo menos a ação das calpaínas (MARAIS et al. 1991).
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Em estudo que avaliou o cruzamento do Dorper com animais Santa Inês Bagatoli
et al. (2013) observaram que quando há a inclusão da genética do Dorper há uma menor
ação das calpastatinas, que são inibidores das calpaínas, o que atribui maior maciez a
carne, mostrando a capacidade do Dorper em transferir sua genética favorável para a
qualidade da carne.

BENEFÍCIOS DA CARNE PARA A SAÚDE
A carne ovina é muito conhecida por ter um perfil de ácidos graxos favoráveis para
a saúde humana, podendo citar o ácido oleico (ômega 9), o qual tem papel fundamental
na síntese dos hormônios (SILVA; GIOIELLI, 2006), que em animais da raça Dorper pode
compor mais de 40% dos ácidos graxos totais na carne (ODHAIB et al., 2018).
Outro ácido graxo importante para o beneficio da saúde, é o ácido linoléico
conjugado (CLA), que também é conhecido por proporcionar reduções da incidência e
crescimento de tumores, combate a obesidade, fortalecimento do sistema imunológico e
habilidade na prevenção de diabetes (FUKE, et al. 2014; BELURY, 2002; PARODI,
1997). Segundo Snowder e Duckett (2003) estudando várias raças de ovinos, verificaram
para os animais Dorper, maior valor para o CLA com 0,51 g/100 g de lipídios, já Saeed,
et al. (2019) também observaram altos valores de CLA para ovinos Dorper, de 1,96 g/100
g.
Com isso podemos observar a capacidade do Dorper de depositar gordura de
qualidade na sua carcaça, apresentando um perfil de ácido graxos desejável para a
saúde.
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CAPÍTULO 6

ILE DE FRANCE

LUIZ FERNANDO COELHO DA CUNHA FILHO
SIMONE FERNANDA NEDEL PERTILE
JOSÉ VICTOR PRONIEVICZ BARRETO

Os ovinos da raça Ile de France são considerados como animais de dupla aptidão,
os quais apresentam boas características para produção de carne e de lã. Entretanto, a
muito tempo a seleção é direcionada para a produção de carne de qualidade. O início da
formação desta raça aconteceu no início do século XIX, na França, quando foram
realizados cruzamentos entre ovelhas e reprodutores das raças Merino Rambouillet e
New Leicester, pelas aptidões destas raças com produção de lã e carne,
respectivamente, formando a raça Dishley-Merino. Com o objetivo de eliminar pigmentos
escuros da pele e mucosas, em 1920 os animais da raça Dishley-Merino foram cruzados
com animais da raça Merino Cotentin, e o resultado deste cruzamento originou a raça Ile
de France, a qual foi definida em 1923 (ARCO, 2019).
Os animais da raça Ile de France são considerados bons produtores de carne,
pois possuem características como o corpo comprido, largo e musculoso (ARCO, 2019).
Para cordeiros terminados em confinamento, Monaco et al. (2015) obtiveram um valor
médio para o peso de carcaça fria de 17,2 kg, para animais abatidos com idades entre
100 e 130 dias, e Priolo et al. (2002) obtiveram um rendimentomédio de carcaça quente
de 55,9%, para animais abatidos com idade de 146 dias. Além disso, os animais Ile de
France apresentam valores entre intermediários a superiores para conformação e
acabamento, e possuem características de qualidade de carne semelhantes à outras
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raças, se destacando pela maciez (Monaco et al., 2015).
Figura 1 – Raça Ille de France

Fonte: WOOLTEC (2019)

A qualidade da carne e da carcaça de ovinos Ile de France foram avaliadas em
diversos estudos. Priolo et al. (2002) compararam a qualidade das carcaças e da carne
de cordeiros Ile de France terminados em pastagens, compostas principalmente por
azevém (Lolium perenne), ou confinamento, em sistemas com alta ou baixa taxa de
crescimento. Os animais permaceceram no experimento dos 37 dias de idade até o
abate, que ocorreu quando os cordeiros atingiram 35 kg de idade, sendo que as mães
ficaram com os cordeiros até estes atingirem 70 dias de idade. Para as variáveis de
rendimento de carcaça, conformação (escala de 1 a 15), acabamento (escala de 1 a 15)
e percentual de gordurana paleta, houve diferença (p-valor<0,05) entre os sistemas de
produção, e os maiores valores foram obtidos nas carcaças dos animais terminado sem
confinamento (Quadro 1).
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Quadro 1 –Médias das variáveis de carcaça de cordeiros da raça Ile de France
terminados em pastagem sou confinados
Sistema de terminação
Variável*

Pastagem

Confinamento

P-valor

RCQ (% )

53,0

55,9

0,0040

Conformação (1-15)

6,38

7,13

0,0400

Acabamento (1-15)

6,19

7,44

0,0010

*RCQ: rendimento de carcaçaquente. Adaptado de: Priolo et al. (2002)

Além disso, de acordo com os valores mensurados para as variáveis relacionadas
a quantidade de gordura da carcaça e da carne Priolo et al. (2002) foram maiores nos
animais confinados do que nos animais terminados em pastagens (p<0,05), assim como
uma maior suculência provavelmente devido a gordura intramuscular (Quadro 2). Nesta
pesquisa os painelistas avaliaram a intensidade da maciez, suculência e seis atributos
de sabor (cordeiro, rançoso, fígado, leitoso, gorduroso e curral) em escalas de linha não
estruturadas de 10 cm marcadas como extremamente duras (ou secas), extremamente
macias (ou suculentas) e dar sabor a '' nenhum '' ou '' extremo '' nas extremidades
esquerda e direita, respectivamente.
A boa composição de gordura subcutânea e intramuscular dos animais da raça Ile
de France já é conhecida entre os pesquisadores, e tais características variam conforme
maturidade do animal, a cobertura de gordura, as condições atmosféricas da câmara
frigorífica e o tempo de armazenamento são fatores que interferem na porcentagem de
perdas de peso ao resfriamento (PINHEIRO, 2006).
Borghi et al. (2016) avaliaram as características de qualidade de carne dos
músculos triceps brachii, semimembranosus, e longissimus lumborum, de cordeiros Ile
de France não castrados e abatidos com peso vivo médio (DP) de 32±0,2 kg. As dietas
dos animais continham diferentes níveis de glicerina em substituição ao milho, e foram
calculadas de acordo com com as exigências nutricionais para cordeiros desmamados,
considerando um ganho de peso médio de 250g/dia (NRC, 2007). Segundo estes
autores, o nível de glicerina na dieta dos cordeiros não alterou a qualidade da carne, e
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as diferenças entre os músculos foram encontradas apenas para a variável colesterol,
para a qual a maior média foi obtida no músculo semimembranosus (Quadros 3 e 4).
Quadro 2 –Médias das variáveis de qualidade da carne de cordeiros da raça Ile de
France terminados em pastagens ou confinados
Sistema de terminação
Variável*

Pastagem

Confinamento

P-valor

Gordura1 (%)

18,42

20,57

0,0200

Gordura2 (g/100g)

2,45

2,94

0,0430

pH

5,62

5,57

0,1070

L*

46,1

49,23

0,0060

a*

7,60

7,35

0,5710

b*

9,79

10,71

0,0630

Maciez (1-10)

4,52

5,07

0,0006

Suculência (1-10)

3,79

4,43

<0,0001

Flavour de ovelha (1-10)

3,99

4,58

0,0001

Flavour de gordura (1-10)

0,59

0,84

0,0004

*Gordura1: Percentual de gordurana paleta; Gordura2: quantidade de gorduraemgramas a cada 100 g de
carne fresca; L*= Luminosidade; a*= Coloração a - Intensidade de cor vermelha; b*= Coloração b Intensidade amarela. Adaptado de: Priolo et al. (2002)

Ribeiro et al. (2001) avaliaram as características de carcaça e de qualidade da
carne de machos inteiros e castrados Ile de France, os quais foram mantidos em
pastagem com grama Coast-Cross (Cynodondactylon (L.) Pers) dos três aos 12 meses
de idade, quando foram abatidos; e obtiveram valores médios para as variáveis
rendimento médio de carcaça fria, área de olho de lombo, espessura de gordura
subcutânea, conformação (escala de 1=muitoruim a 12=muito boa) e marmoreio (1=traço
a 6=abundante) de 47,15%; 12,92 cm²; 3,28 mm; 8,50 e 2,19, respectivamente, além dos
percentuais de perna, costilhar e paleta, em relação à carcaça, de 34,24; 37,54 e 18,37%,
respectivamente. Para as variáveis maciez, sabor e suculência, os mesmos autores
obtiveram os valores médios de 5,40; 5,02 e 3,97, respectivamente para as trêsvariáveis,
sendo que estas foram avaliadas por meio de um painel, e a escala de notas utilizada
variou de 1=extremamente dura, sem suculência ou sem sabor a 9=extremamente
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macia, suculenta ou saborosa. No mesmo estudo, quando foram comparados animais
Ile de France e Hampshire Down, foram obtidos valores médios para a relação músculo
osso de 3,37 e 2,83, respectivamente para as duas raças, indicative de uma maior
qualidade de carcaça nos animais Ile de France.
Quadro 3 –Médias para as variáveis de qualidade da carne da carne de cordeiros Ile de
France mensuradas nos músculos triceps brachii (TB), semimembranosus (SM), e
longissimus lumborum (LL).
Músculo
Variável

TB

SM

LL

p-valor

pH 24 h

5,65

5,63

5,65

0,411

L*

39,58

39,65

39,37

0,102

a*

13,37

13,42

13,50

0,125

b*

3,63

3,68

3,54

0,122

CRA 24 h (%)

63,34

63,71

63,41

0,352

CRA 30 d (%)

54,58

54,20

54,57

0,130

PPD 30 d (%)

6,24

6,19

6,30

0,101

PPC (%)

38,49

38,57

38,46

0,083

FC (kgf)

3,99

3,93

3,87

0,117

* L* – Luminosidade; a* - Coloração a – Intensidade de cor vermelha; b* - Coloração; b - Intensidade
amarela; CRA 24 h= capacidade de retenção de água com 24 horas; CRA 30 d = capacidade de retenção
de água aos 30 dias; PPD 30 d= perda de peso por descongelamento aos 30 dias; PPC= perda de peso
após cozimento; FC= força de cisalhamento. Adaptado de: Borghi et al. (2016).

As características de carcaça e qualidade da carne de machos, castrados ou
inteiros, podem ser diferentes, especialmente após a puberdade destes animais. Apesar
disso, Ribeiro et al. (2001) não encontraram diferenças entre machos inteiros e
castrados.
Moreno et al. (2010a) avaliaram o rendimento de carcaça e de cortes comerciais
de cordeiros Ile de France, os quais foram desmamados aos 45 ou 60 dias de idade,
confinados e abatidos quando atingiram 32kg de peso vivo; obtiveram e verificaram que
as idades ao desmame estudadas não alteram o desempenho, rendimentos e
características quantitativas da carcaça de cordeiros abatidos aos 32kg, no entanto, os
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cordeiros desmamados aos 60 dias atingiram o peso de abate em menor tempo. Os
mesmos autores obtiveram um valor médio para o rendimento de carcaça fria, área de
olho de lombo, espessura de gordura subcutânea, conformação (escore de 1 a 5),
acabamento (escore 1 a 5), de 48,18 %; 12,22 cm²; 2,6 mm; 3,36; 3,00; além dos
percentuais de paleta, costelas e perna em relação ao peso de meia carcaça fria de
19,85%; 25,36% e 25,65%.
Quadro 4 – Médias para as variáveis de composição centesimal da carne de cordeiros
Ile de France mensuradas nos músculos triceps brachii (TB), semimembranosus (SM), e
longissimus lumborum (LL).
Músculo
Variável

TB

SM

LL

p-valor

Umidade*

77,98

77,95

77,79

0,116

Proteína*

18,66

18,96

18,92

0,079

Gordura*

2,23

1,96

2,16

0,120

Cinzas*

1,13

1,13

1,13

0,974

Colesterol**

28,89b

52,41a

33,85b

<0,001

* g/100

g de carne.

** mg/100

g de carne. Adaptado de: Borghi et al. (2016).

Furusho-Garcia et al. (2004) estudaram 103 cordeiros, machos e fêmeas, Santa
Inês puros (SS) e cruzas Santa Inês com Texel (TS), Ile de France (FS) e Bergamácia
(BS), confinados em gaiolas individuais e abatidos com diferentes pesos vivos: 15,0;
25,0; 35,0 e 45,0 kg. Os pesos da paleta e perna foram mensurados considerando meia
carcaça, e os percentuais destes cortes em relação ao peso da carcaça fria foram
calculados, sendo que as medias obtidas foram semelhantes entre os diferentes pesos
ao abate e entre os diferentes grupos genéticos, variando entre 6,80 a 8,04% para o
percentual de paleta, e de 13,03 a 15,12% para o percentual de perna. Assim, as
características cortes de carcaça de cordeiros obtidos a partir de cruzamento entre
machos Ile de France e ovelhas Santa Inês foi semelhante as carcaças dos cordeiros
puros Santa Inês.
Ao estudarem características quantitativas da carcaça de cordeiros e cordeiras
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mestiças Ile de France x Texel, Siqueira et al. (2001) demonstrou que a lei da harmonia
anatômica, descrita por Boccard e Dumont (1960), que afirma que, emcarcaças de pesos
e quantidades de gordura similares, quase todas as regiões da carcaça se encontram
em proporções semelhantes, independente do genótipo considerado, se aplicou aos
animais do experimento, pois observaram um aumento linear das porcentagens dos
cortes comerciais à medida que o peso de abate aumentou. Essa é uma das vantgens
do Ile de France, que proporciona maior peso final e carcaças mais pesadas.
Estudos sobre o rendimento de carcaça, composição tecidual e musculosidade de
cordeiros Ile de France alimentados com silagem de cana-de-açúcar ou silagem de milho
nas duas relações volumoso:concentrado de monstram o bom desempenho da raça,
uma vez que as proporções de osso, músculo e gordura da perna não foram afetadas
em razão da dieta, ressaltando que diferentes dietas podem constituir a alimentação dos
animais Ile de France, sem diminuir as proporções desses tecidos, responsáveis pela
qualidade da carne de cordeiros da raça (MORENO et al., 2010 b).
Curiosamente, avaliando

a concentração

de ácidos graxos na gordura

intramuscular de cordeiros Ile de France em dois sistemas de produção diferentes (a
pasto x confinados), Margetín et al. (2018) relataram que a carne de cordeiros
alimentados a pasto sem suplemento de concentrado parece ser melhor do que a carne
de cordeiros confinados com uma dieta à base de feno, silagem e concentrados.
Portanto, recomenda-se aos consumidores que privilegiem a carne de cordeiro em
pastejo, apesar de o preço de mercado dessa carne ser mais alto devido à sua qualidade
superior.
Similarmente, a carne de cordeiros mantidos em regime de pasto foi considerada
qualitativamente melhor do que a de de cordeiros mantidos em estábulos com o
fornecidos com feno e concentrado. Além disto, cordeiros a pasto e amamentados
apresentaram um perfil qualitativo e quantitativo muito semelhante de ácidos graxos
poliinsaturados (FIORI et al., 2015).
Monaco et al. (2015) avaliaram as características de carcaça e qualidade da carne
de 48 cordeiros, machos inteiros, sendo oito animais de cada uma das seguintes raças:
Ile de France, Santa Inês, cruzados Dorper X Santa Inês, Suffolk, Hampshire Down e
cordeiros sem raça definida. Os animais foram confinados por 50 dias e receberam feno
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e concentrado ad libitum, e foram abatidos com idades entre 100 e 130 dias. Estes
autores não encontraram diferença (p> 0,05) entre as raças em relação às variáveis de
coloração L*, a* e b*; e de composição centesimal da carne. Os animais Ile de France
se destacaram pelo maior peso de carcaça, o qual foi semelhante ao da raça Suffolk,
sendo os valores médios obtidos de 17,2±0,1 e 17,4±0,3 kg, respectivamente para as
duas raças, enquanto que os animais cruzados Dorper X Santa Inês tiveram um peso
médio de carcaça de 13,2±0,4 kg. Além disso, a carne dos animais Ile de France teve
uma menor força de cisalhamento, de 4,8±0,1 kg em média, a qual foi semelhante aos
animais cruzados Dorper X Santa Inês e Hampshire Down, para os quais as médias
obtidas foram 4,0±0,4 e 3,6±0,1, respectivamente.
No estado de São Paulo, a ASPACO (Associação Paulista de Criadores de
Ovinos), promove anualmente, juntamente com a UNESP de Botucatu e Araçatuba, o
campeonato cordeiro paulista, onde criadores de ovinos participam com machos inteiros
sendo estes adaptados, vacinados, vermifugados e confinados em um único local,
recebendo o mesmo tratamento durante todo o período. Após o período de confinamento
(sessenta dias) é realizada a pesagem para determinação de ganho médio diário e o
abate para avaliação das carcaças, sendo então realizada a premiação dos melhores
colocados. Anualmente são premiandas caracteriticas quantitativas e qualitativas, sendo
que em 2020 está na sua décima nona edição, a raça Ile de France se destaca, sendo a
mais premiada em todos esses anos, sendo essa a única prova em âmbito nacional.
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CAPÍTULO 7

HAMPSHIRE DOWN

PETRÔNIO PINHEIRO PORTO
EMILIA DE PAIVA PORTO
LUCAS RIGOLETO PAGANI

INTRODUÇÃO
Atualmente no mundo os ovinos têm grande importância, tanto na criação de
subsistência como em grandes produções comerciais. Além disso, a grande variedade
de produtos que a espécie pode oferecer como carne, leite e lã, chamam a atenção dos
criadores. Outro fator que faz com que a espécie ovina seja mundialmente disseminada
é a enorme variedade fenotípica e rusticidade, que as diferentes raças apresentam,
fazendo com que esses animais possam se adaptar aos mais diferentes climas.
O histórico dos ovinos Hampshire Down no mundo é antigo, sendo oriunda do sul
da Inglaterra, com primeiros registros por volta dos anos 1800, surgindo do cruzamento
de duas raças nativas da região, a Wiltshire Horned e a Berkshire Knots, onde os
produtores da época tinham intuito de produzir carne de melhor qualidade. A sua
chegada no Brasil ocorreu em um momento conturbado, como descrito por Pereira
(2004), onde durante os anos de 1990 o mundo passava por uma crise no mercado da
lã, o que acarretou na decadência na produção nacional devido ao fato dos produtores
do estado do Rio Grande do Sul, os quais possuíam a maior parte do rebanho produtor
do país e em sua maioria da raça Correidale (aptidão para produção de lã), começaram
a importar reprodutores de raças com aptidão para produção de carne, iniciando assim
a ascensão de animais especializados em produção de carne.
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Os ovinos Hampshire Down são conhecidos por sua pelagem preta na cabeça e
porte médio, velo com boas extensões, cobrindo bem o corpo, parte da cabeça e
membros, até a altura dos cascos, deixando descobertos os joelhos, que são cobertos
por pêlos pretos, apresentando boa cobertura muscular e baixa produção de lã (Imagem
1). São caracterizados por animais de grande porte, compacto e musculoso,
evidenciando grande definição racial e especializados como produtor de carne. Assim, a
raça é muito indicada para cruzamento industrial visando a produção de carne precoce,
sendo que em condições adequadas de manejo os cordeiros atingem 35 kg de peso vivo
aos três ou quatro meses, com rendimentos de carcaça de 45 a 50% (pesos de 14 a 18
kg); carcaça de boa qualidade; boa fertilidade e prolífera, atingindo índices de
nascimento de 140%.
Figura 1 - Ovinos Hampshire Down

Em estudo mais recente avaliando a distribuição de rebanhos e raças de ovinos
no Brasil, Mcmanus et al. (2014) relataram 246 rebanhos espalhados por 147 municípios
brasileiros, estando a maior parte concentrada nos estados do sul. Tal fato
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provavelmente está relacionado a cultura e características regionais, onde a utilização
de animais oriundo de climas temperados, lanados e mais especializado para produção
de carne são preferências.
Assim, animais Hampshire Down foram utilizados em cruzamentos ou puros,
visando explorar o melhoramento tanto quantitativo quanto qualitativo da carcaça e carne
ovina em diferentes sistemas de manejo, sexo e/ou inteiro ou castrado, o que será
relatado a seguir.

CARACTERÍSTICAS QUANTITATIVAS DA CARCAÇA
No sistema de produção de carne, as características quantitativas e qualitativas
da carcaça são de fundamental importância, pois estão diretamente relacionadas ao
produto final. Biologicamente, a carcaça é o corpo do animal abatido, sangrado, esfolado,
eviscerado, decapitado e amputado das patas, cauda, pênis e testículos nos machos e
da glândula

mamária nas fêmeas (CEZAR; SOUSA, 2007). 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 cadeia produtiva
da carne ovina (LEITE et al., 2013).
Avaliando carcaça de cordeiros Hampshire Down e Santa Inês abatidos com 135
e 110 dias e média de peso vivo ao abate próximo aos 30kg, SÁ et al. (2005) observaram
que os animais Hampshire Down apresentaram menores valores de perda no
resfriamento, o que acabou resultando na semelhança do peso de carcaça fria mesmo
com maior peso de carcaça quente para os animais da raça Santa Inês (Quadro 1). É
importante salientar que os cordeiros Hampshire Down foram abatidos mais precoces
(110 x 135 dias), uma vez que o trabalho fixou o o peso vivo como variável determinante
para o abate, sendo sabido que com o avançar da idade ocorre aumento do indicador
rendimento de carcaça.
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Quadro 1 – Característica de carcaça de cordeiros Hampshire Down e Santa Inês.
Raça
Variáveis da carcaça
PVA1

PCQ2

PCF3

PR4

RC4

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

(%)

29,96

13,19B

12,89

2,88A

43,08B

29,57

13,94A

13,26

4,85B

44,75ª

Hampshire
Down
Santa Inês
1Peso

vivo ao abate; 2Peso carcaça quente; 3Pesco carcaça fria; 4Perda no resfriamento; 5Rendimento de
carcaça. Fonte: Adaptado de Sá et al (2005)

Já Surge (2012) avaliando características de carcaças de cordeiros Ile de France
(IF), Hampshire Down (HD), Texel (TE) e Suffolk (SU) (Quadro 2), não observou
diferenças nos parâmetros de carcaças de pesos de carcaça quente e fria (PCQ e PCF),
rendimentos de carcaça quente e fria (RCQ e RCF) e perdas ao resfriamento (PR).
Contudo, os animais Hampshire Down atingiram mais precocemente o ponto de abate
preconizado pelo autor (espessura de gordura subcutânea entre 3 e 4mm), independente
do peso vivo dos animais ao abate, demonstrando seu potencial quando comparado aos
demais grupos genéticos.
Quadro 2 - Médias e respectivos desvios-padrão de peso ao abate (PVA), pesos de
carcaça quente e fria (PCQ e PCF), rendimentos de carcaça quente e fria (RCQ e RCF)
e perdas ao resfriamento (PR).
Grupos Genéticos
Parâmetros
IF
HD
TE
DU
PVA

30,77+5,46 a

31,76+3,13 a

31,94+4,52 a

32,14+2,56 a

PCQ

14,65+2,96 a

14,49+1,80 a

14,74+2,62 a

14,91+1,44 a

PCF

14,04+2,94 a

14,12+1,77 a

14,33+2,64 a

14,49+1,38 a

RCQ

46,34+2,47 a

44,94+3,73 a

45,94+2,69 a

46,33+1,23 a

RCF

45,47+2,40 a

44,47+3,12 a

44,62+2,87 a

45,05+1,40 a

2,23+1,23 a

2,52+1,10 a

2,87+0,98 a

2,79+1,38 a

PR

Fonte: Adaptado de Surge (2012)
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CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DA CARCAÇA
A morfometria fornece informações úteis para determi¬nar tendências ao longo
dos anos em uma raça (OSÓRIO et al., 2009). Há uma grande importância na realização
destas medidas, permitindo comparações entre tipos raciais, pesos, idades de abate e
sistemas de alimentação. Pelas suas corre-lações com outras medidas ou com tecidos
constituintes da carcaça, nos possibilita estimar as características quantitati¬vas e
qualitativas dos diferentes tecidos da carcaça, evitan¬do assim, o oneroso processo de
dissecação (PORTO et al., 2012).
Sendo assim, pode ser observado a comparação entre as características
morfométricas entre animais Hampshire Down e Santa Inês, tanto de medidas das
carcaças quanto em relação aos pesos dos cortes da meia carcaça (Quadro 3).
Quadro 3 – Parâmetros morfométricos referentes a medidas das carcaças e pesos dos
cortes da meia carcaça.
Hampshire
Características da carcaça
Santa Inês
Down
Comprimento externo da carcaça (cm)
56,43
56,93
Comprimento interno da carcaça (cm)
50,21
51,43
Largura de Garupa (cm)
15,08B
16,18A
Comprimento da perna (cm)
30,93B
35,07A
Perímetro da garupa (cm)
52,07
51,50
Índice de compacidade da carcaça
25,68
25,82
(cm)
Índice de compacidade da perna (cm)
48,74
46,17
Grau de gordura(1)
2,32
2,04
(2)
Grau de conformação
2,75A
2,38B
Pesos cortes (% )
Paleta
Pescoço
Costela
Lombo
Pernas

21,08
7,44
8,75
10,10
34,91A

21,29
7,42
8,74
9,89
32,90B

1Graus

de gordura: 1 (excessivamente magra) a 5 (excessivamente gorda). 2Graus de conformação com
variação de 1 (muito pobre) a 5 (excelente). Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si a 5% de
probabilidade pelo teste de Tukey. Fonte: Adaptado de Sá et al (2005)

Os cordeiros Santa Inês apresentaram melhores índices como largura de garupa
e comprimento e peso de perna, enquanto a raça Hampshire Down obteve melhores
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resultados na conformação de carcaça e porcentagem de perna, mostrando que
fenotipicamente esses animais tem maior precocidade muscular e melhor genótipo para
produção de carne, quando comparados a raça de maior porte.
Apesar da semelhança nas porcentagens da paleta, pescoço, costelas e lombos,
observa-se melhor resposta para a proporção das pernas para os cordeiros Hampshire
Down, o que tornaria interessante para um programa de seleção ou cruzamento, já que
é a região mais valorizada em animais produtores de carne.
Embora os cordeiros Santa Inês tenham apresentado maior largura de garupa,
maior comprimento de perna e mesmo peso de perna que os cordeiros Hampshire Down,
estes últimos apresentaram melhor conformação de carcaça e maior porcentagem de
perna. O genótipo tem uma grande influência na proporção dos cortes e o que se espera
das raças cuja aptidão é produção de carne, é um maior desenvolvimento do quarto
posterior (HOPKINS e FOGARTY, 1999).
Desta maneira, a utilização de animais com grau de sangue Hampshire Down se
mostra viável quando comparado a outras raças. Em estudo analisando as diferentes
características

qualitativas

de carcaça como comprimento de carcaça (CC1),

comprimento de perna (CP1), compacidade de carcaça (CC2) e compacidade de perna
(CP2), animais ½ Hampshire Down; ILe de France e Sulffolk e ½ Corriedale (Quadro 4),
apresentam o desempenho semelhantes (RIBEIRO et al., 2003).
Quadro 4 – Características qualitativas de carcaça de cordeiros ½ Corriedale ½
Hampshire Down (CHD), ½ Corriedale ½ Ile de France (CI)e ½ Corriedale ½ Sulffolk (CS)
Parâmetros
Cruzamentos
CC1 (cm)
CP1 (cm)
CC2 (kg/cm)
CP2 (kg/cm)
CHD

53,42 a

29,94

0,26

0,16

CI

50,81 b

29,75

0,26

0,16

CS

54,31 a

31,25

0,24

0,15

Fonte: Adaptado de Ribeiro et al. (2003)

Outro importante fator para a viabilidade da cadeia produtiva da ovinocultura é a
idade de abate dos animais (IA), onde quanto mais cedo esses atingirem o peso de abate
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(PA), que na ovinocultura é geralmente de 30 a 35kgs, menos gastos o produtor terá e
maior será seu lucro. A idade depende de inúmeros fatores, como o peso ao nascimento
(PN), o seu ganho de peso médio diário (GMD) e seu peso na desmama (PD), onde não
foram observadas diferenças entre os cordeiros meio-sangue Hampshire Down, Ile de
France e Sulffolk, além disso mostraram o efeito positivo do maior peso ao nascimento
sobre todas as outras características avaliadas (Quadro 5).
Quadro 5 – Peso ao nascimento (PN), Peso a desmama (PD), Idade de abate (IA), Peso
de abate (PA) e Ganho médio diário (GMD) de cordeiros ½ Corriedale ½ Hampshire
Down (CHD), ½ Corriedale ½ Ile de France (CI)e ½ Corriedale ½ Sulffolk (CS)
Indicadores
Raças

PN (kg)

PD (kg)

IA (kg)

PA (kg)

GMD (kg)

CHD

3,77 ±0,21

18,03±0,97

158,30±9,94

30,26±0,19

0,176±0,01

CI

4,21±0,33

17,65±1,47

171,35±15,02

30,62±0,28

0,163±0,014

CS

3,68±0,29

15,29±1,36

164,25±13,94

30,23±0,26

0,166±0,013

Fonte: Adaptado de Ribeiro et al. (2003)

É possível notar que, assim como raças frequentemente utilizadas na ovinocultura
de carne como Santa Inês, Ile de France e Suffolk, os animais puros ou que apresentam
grau de sangue Hampshire Down, comprovadamente apresentam ótimas características
morfométricas, de carcaça e indicadores zootécnicos para a produção de carne, o que
torna a raça mais uma opção viável para a escolha dos produtores.

CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DA CARCAÇA
A crescente exigência do mercado consumidor tem obrigado os mais diversos
setores a implantarem diferentes técnicas que visam a melhora da qualidade de seus
produtos, e na ovinocultura não é diferente, a qualidade da carne desses animais, por
exemplo, pode ser avaliada pelas características sensoriais sentidas pelos consumidores
por meio de órgãos olfativos, gustativos, visuais e táteis.
Dentre todas as características sensoriais de uma carcaça, as que se destacam

144

são aroma, sabor, suculência e maciez e essas sofrem influência de fatores intrínsecos
e extrínsecos ao animal, como idade, sexo e raça e como alimentação, tipo de criação e
cozimento, respectivamente (Batista, 2013).
Buscando a melhor qualidade de produtos, diferentes estudos com animais puros
e cruzados são realizados, avaliando suas características sensoriais e definindo quais
são superiores.
Trabalhos com ovinos Hampshire Down (Quadro 6) provaram que essa raça
possui grande semelhança

de características

sensoriais a outras

raças que,

comprovadamente, produzem carne de alta qualidade.
Quadro 6 - Médias dos caracteres sensoriais da carne de cordeiros (ajustados para o
peso ao abate), das raças Hampshire Down (HD), Santa Inês (SI) e mestiços Bergamácia
x Corriedale (BC), terminados em confinamento.
Genótipo
Aroma
Sabor
Maciez
Suculência
Cor
HD

6,9ª

6,9AB

5A

6,4A

6,8A

SI

6,6ª

6,6B

5A

6,1A

6,8A

BC

6,5ª

7,4A

3,4B

6,5A

6,9A

Fonte: Adaptado de SIQUEIRA, Edson (2002)

Em trabalho avaliando características sensoriais da carne de cordeiros das raças
Dorper/Santa Inês; Hampshire Down, Sulfok;; Santa Inês; Ile de France e Sem Raça
Definida (SRD), Monaco et al (2015) observaram diferenças pequenas entre as raças,
com exceção SRD, a qual foi a que apresentou as piores respostas (Quadro 7). Os
animais Dorper/Santa Inês, Hampshire Down e Sulfolk destacaram nas características
analisadas, chamando atenção até mesmo pela aceitabilidade do consumidor.
Sendo assim, além de possuir grande aptidão para a produção de carne, como
anteriormente descrito, a raça Hampshire Down apresenta bom aroma, sabor, maciez,
suculência e cor, quando comparada com outras raças, evidenciando que esses animais
possuem potencial para produção de carne de alta qualidade tanto quando trabalhado
sozinhos quanto em cruzamentos.
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Quadro 7 – Características sensoriais de cordeiros de diferentes raças.
Raças
Dorper/S
anta Inês

Hampshi
re Down

Sulfolk

Santa
Inês

Ile de
France

SRD 1

4,0 a

3,6 a

5,3 ab

6,0 ab

4,8 a

7,7 b

pH

5,86 ab

5,87 ab

5,72 a

5,76 a

5,93 ab

6,11 b

L*

41,4

40,8

40,9

40,5

39,4

40,3

a*

13,4

13,5

13,2

14,6

13,8

14,0

b*

11,9

12,2

11,7

12,4

11,7

11,8

Aroma

6,2

6,3

5,7

5,8

5,8

5,7

Textura

7,1 a

7,1 a

6,5 ab

6,2 b

5,9 b

6,0 b

Suculência

7,2 a

7,2 a

6,7 ab

6,3 b

6,4 b

6,4 b

Sabor

7,1 a

7,0 ab

6,6 ab

6,5 ab

6,4 b

6,4 b

Aceitabilidade

7,2 a

7,0 ab

6,6 abc

6,5 bc

6,2 c

6,3 c

Força de
Cisalhamento

1SRD:

Sem raça definida; Médias seguidas de letras distintas na coluna diferem (p<0,05)
Adaptado de MONACO et al (2015)
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CAPÍTULO 8

SUFFOLK

CARLA BOMPIANI D’ANCORA DIAS
LUIZ FERNANDO COELHO DA CUNHA FILHO

Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (ARCO, 2020), a raça
Suffolk é oriunda do cruzamento de carneiros Southodown e Norfolk e foi formada nos
condados de Norfolk, Cambridge, Essex e Suffolk, sudoeste da Inglaterra, sendo que em
1886 foi fundada a Suffolk Sheep Society, com sede no condado de Suffolk. Os animais
possuem um grande desenvolvimento corporal com conformação robusta e carniceira,
corpo comprido e musculoso, com as extremidades desprovidas de lã e revestidas por
pelos negros e brilhantes. Sua aptidão é produção de carne, os cordeiros atingem até
450 gramas de ganho diário, com rendimento de carcaça de 50 a 60%, a carcaça tem
ótima conformação e pouca gordura externa.
De acordo com a Associação brasileira de criadores de ovinos Suffolk (ABCOS,
2020) a raça foi introduzida no Brasil no início da década de 50, através da importação
de animais da Inglaterra para o Rio Grande do Sul, sendo que novas importações foram
realizadas nos anos 60 e 70, porém com importações da Nova Zelândia e Inglaterra na
década de 80 é que foi alcançada uma expansão da raça no Brasil. Posteriormente, na
década de 90 também foram introduzidos animais oriundos do Canadá e Estados Unidos
e nos últimos anos novas importações de sêmen da Inglaterra vêm sendo realizadas.
Hoje a raça está difundida em todo país, predominantemente na região sul, sudeste e
centro oeste. Ainda de acordo com esta associação os cordeiros apresentam ganho
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médio diário até os 70 dias de 400 a 500 g, com peso vivo médio aos 70 dias de 35 a 40
kg, rendimento de carcaça de 55 a 60%, com elevada massa muscular e baixo teor de
gordura.
As características da carne e qualidade da carcaça são afetadas por vários
fatores, dentre estes devemos dar atenção à alimentação e a raça. A raça tem influência
sobre o peso, rendimento e conformação de carcaça, ph, ácidos graxos, entre outros, já
a alimentação pode alterar características organolétpicas, composição proximal, perfil
dos ácidos graxos, maciez e cor (RAMÍREZ-RETAMAL e MORALES, 2014). Neste
capítulo abordaremos algumas características de carne e carcaça relativas a raça
Suffolk.
Figura 1 – Animais da raça Suffolk

Fonte: ABCOS (2020)

DESEMPENHO E CARACTERÍSTICAS QUANTITATIVAS DE CARCAÇA
No estado de São Paulo, a ASPACO (Associação Paulista de Criadores de
Ovinos), promove anualmente o campeonato cordeiro paulista, onde criadores de ovinos
participam com machos inteiros de no máximo 60 (sessenta) dias e 27 (vinte e sete) kg,
sendo estes adaptados, vacinados, vermifugados e confinados em um único local,
recebendo o mesmo tratamento durante todo o período. Após o período de confinamento
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é realizada a pesagem para determinação de ganho médio diário e o abate para
avaliação das carcaças, sendo então realizada a premiação dos melhores colocados, os
dados de ganho médio diário de peso podem ser observados no Gráfico 1.
Gráfico 1 – Ganho médio diário (kg/dia) dos animais Suffolk das provas do campeonato
cordeiro paulista realizado pela ASPACO, na etapa ganho de peso, comparado aos
demais participantes:

Título do Gráfico
1900ral
1900ral
1900ral

1900ral
1900ral
1900ral
1900ral

Gmd geral (todas raças participantes)

Gmd médio do Suffolk

Out line média maior do Suffolk

Fonte: Dados compilados dos resultados divulgados do campeonato cordeiro paulista da ASPACO.

Carvalho et al. (2005) conduziram um trabalho com cordeiros da raça Suffolk,
Texel e seu cruzamento e obtiveram dados de desempenho em ganho de peso e da
carcaça após o abate. Segundo estes autores, a raça Suffolk apresentou peso médio ao
nascimento de 4,82±1,24kg, peso médio ao desmame de 24,42±3,89 kg com 60,25±5,85
dias na média e peso vivo ao abate de 43,92±4,67 kg, aos 128,5±3,69 dias em média,
realizado após 14 horas de jejum de sólidos. Com relação ao ganho de peso, os dados
obtidos mostraram um ganho médio de peso diário do nascimento ao desmame de
0,325±0,03 kg/d, do desmame ao abate de 0,281±0,04 kg/d, perfazendo um ganho de
peso diário total de 0,304±0,02 kg/d, com um consumo médio de matéria seca de
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0,988±0,02 kg e conversão alimentar de 3,59±0,59:1. Após o abate foram determinados
peso de carcaça quente, rendimento de carcaça quente e rendimento de cortes, obtendo
os seguintes valores médios; peso de carcaça quente de 21,45±3,75 kg, com rendimento
de carcaça quente de 45,56±3,51%, percentagens de cortes de 33,00±0,59% para pernil,
19,37±0,28 para paleta, 39,45±0,87 para costilhare 8,17±1,04% para pescoço. Esses
resultados diferem dos dados da associação brasileira de criadores de suffolk, porém a
associação trata de dados de animais puros com constante trabalho de melhoramento
genético e, portanto, das características produtivas, o que deverá refletir nas gerações
futuras e seus resultados.
Bueno et al. (2000) avaliaram as características de carcaça de cordeiros suffolks
abatidos em três diferentes idades, 90, 130 e 170 dias que foram desmamados aos 60
(sessenta) dias e confinados em baias coletivas, recebendo silagem de milho e ração
concentrada na quantidade de 3,5% do peso vivo. O abate foi realizado após 24 horas
de jejum e foram pesados sangue, patas, couro, cabeça, conjunto pulmão-traquéiacoração, sistema digestivo cheio e vazio, fígado, gordura mesentérica, gordura perirenal
e a carcaça, sendo também medido o ph aos 15 minutos após o abate (ph0) na perna,
lombo e paleta, calculando-se o valor médio e após armazenamento a temperatura de
3ºC por 48 horas as carcaças foram novamente pesadas e foi medido o ph (ph48). Após
esta segunda pesagem foi calculada a perda de oreio (% de perda de peso de carcaça
fria em relação a carcaça quente) e subtraiu-se o peso do conteúdo gastrintestinal do
peso ao abate a fim de determinar o peso vazio e rendimento verdadeiro. Foi realizada
a medida da área de olho de lombo, no músculo Longissimusdorsi em corte realizado
entre a 12ª e 13ª costela, onde também foi realizada a medida da gordura subcutânea,
atribuindo-se nota de 0 (fraca) a 5 (excessiva). Com as carcaças serradas ao meio foi
mensurado o comprimento interno (da sínfese ísquio-pubiana até a primeira costela),
profundidade do tórax (largura máxima entre as extremidades distais dos processos
espinhosos da terceira e quarta vértebras torácicas e a inserção da terceira e quarta
costelas no esterno, internamente), o comprimento da perna (distância entre trocanter
maior do fêmur e a junção tarso-metatarsal) e a circunferência da perna (perímetro da
mesma em sua largura máxima). A meia carcaça esquerda foi separada em cortes
dianteiro (pescoço, membro anterior e cinco costelas), traseiro (perna, garupa, lombo
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separado do dianteiro entre a quinta e sexta costelas) e costilhar (costela a partir da
sexta, separadas do traseiro a uma distância de cerca de 2 cm da coluna vertebral, mais
os músculos abdominais). Os resultados obtidos podem ser visualizados nos quadros 1
a 3.
Quadro 1 – Idades, peso de abate e componentes não-carcaça de cordeiros Suffolk de
acordo com a idade de abate.
Idades (dias)

Componentes do peso vivo
90

130

170

Idade média ao abate (dias)

87,6±9,7

133,3±11,42 172,9±20,3

Peso vivo ao abate (kg)

20,2±4,3

32,7±2,5

40,9±4,4

Peso vivo vazio (kg)

17,0±4,0

27,4±2,2

35,4±3,8

Sangue (kg)

1,1±0,24

1,6±0,17

1,9±0,18

Sangue (% )1

5,2±0,54

4,7±0,35

4,4±0,86

Pele (kg)

2,1±0,77

3,8±0,48

4,8±0,78

Pele (% )1

9,9±1,51

11,6±1,01

11,7±1,24

Cabeça (kg)

1,3±0,22

1,8±0,14

2,1±0,2

Cabeça (% )1

6,3±0,38

5,5±0,26

5,1±0,27

Patas (kg)

0,65±0,12

0,87±0,09

1,06±0,14

Patas (% )1

3,25±0,28

2,65±0,21

2,59±0,23

Vísceras cheias (kg)

6,09±1,12

9,78±0,92

11,43±1,12

Vísceras cheias (% )1

30,35±2,38

29,91±1,91

28,07±2,28

Conteúdo gastrintestinal (kg)

3,22±0,56

5,36±0,74

5,51±0,95

Conteúdo gastrintestinal (% )1

16,21±2,64

16,37±0,74

5,51±0,95

Vísceras vazias (kg)

2,86±0,7

4,42±0,4

5,93±0,96

Vísceras vazias (% )1

14,14±1,02

13,53±0,85

14,45±1,47

Sistema digestivo vazio (kg)

1,96±0,45

3,05±0,3

4,03±0,58

Sistema digestivo vazio (% )1

9,68±0,81

9,32±0,68

9,85±0,84

Pulmão-traquéia-coração (kg)

0,54±0,18

0,80±0,11

1,13±0,45

Pulmão-traquéia-coração (% )1

2,63±0,31

2,44±0,31

2,73±0,97
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Rins (g)

81,3±32,3

Rins (% )1

0,372±0,061 0,371±0,034 0,35±0,041

Gordura mesentérica (g)

75,1±44,2

214,1±100,1 331,3±81,2

Gordura mesentérica (% )1

0,27±0,18

0,62±0,25

0,81±0,20

Fígado (g)

372,1±91,1

581,2±61,1

762±112,0

Fígado (% )1

1,84±0,31

1,78±0,138

1,87±0,28

Gordura perirenal (g)

81,2±53,4

181,1±51,2

240,1±51,3

Gordura perirenal (% )1

0,37±0,22

0,55±0,14

0,59±0,10

1Porcentagem

124,1±12,2

144,9±20,2

do peso vivo ao abate. Fonte: Adaptada de BUENO et al. (2000)

Quadro 2 – Rendimento de carcaça, de seus cortes e de seus componentes, de acordo
com a idade de abate de cordeiros.
Componentes da carcaça

Idades (dias)
90

130

170

Carcaça quente (kg)

9,28±2,02

15,07±1,27

20,14±2,58

Rendimento quente (% )

44,92±1,48

45,59±1,54

48,16±1,9

Carcaça fria (kg)

8,47±2,06

14,09±1,30

18,82±2,63

Rendimento frio (% )

41,76±1,91

43,04±1,58

45,92±1,87

Rendimento verdadeiro (% )

49,83±1,28

51,47±1,27

53,16±0,97

Dianteiro (kg)1

1,67±0,45

2,74±0,31

3,59±0,49

Dianteiro (% )1

38,88±1,30

39,37±1,25

38,75±1,05

Traseiro (kg)1

2,18±0,52

3,31±1,25

4,32±0,57

Traseiro (% )1

50,85±1,39

47,63±1,20

46,66±1,28

Costilhar (kg)1

0,45±0,14

0,91±0,11

1,35±0,19

Costilhar (% )1

10,27±0,79

13,01±0,91

14,59±1,03

Osso total (kg)1

1,20±0,24

1,57±0,19

1,80±0,16

Osso total (% )1

29,57±3,47

22,89±1,82

19,71±1,35

Músculo total (kg)1

2,60±0,56

4,23±0,378

5,56±0,63

Músculo total (% )1

61,32±3,12

61,08±2,16

60,47±2,88

Gordura total (kg)1

0,47±0,36

1,13±0,2501 1,85±0,45
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Gordura total (% )1

10,11±4,72

16,23±2,91

19,82±2,81

Perda por oreio (% )

7,6±1,0

6,0±0,8

4,9±0,5

1Na

meia-carcaça fria. Fonte: Adaptado de BUENO et al. (2000)

Quadro 3 – Medidas de carcaças de cordeiros, ph, de acordo com a idade de abate.
Medidas de carcaça

Idade (dias)
90

130

170

Nota cobertura de gordura

0,50±0,43

2,13±0,46

2,81±0,75

Olho de lombo (cm2)

9,2±1,64

12,3±1,33

14,8±1,96

Gordura subcutânea (mm)

0,3±0,26

1,4±0,68

2,9±0,92

Comprimento interno (cm)

50,8±2,43

57,9±2,04

60,9±2,53

Profundidade tórax (cm)

26,9±2,3

32,2±1,27

34,5±1,07

Comprimento da perna (cm)

32,1±2,4

36,1±2,2

37,1±2,2

Largura da garupa (cm)

15,6±0,74

19,7±1,7

21,3±1,8

Circunferência da perna (cm)

32,9±2,8

37,9±5,6

42,1±1,5

Compacidade (kg/cm)

0,17±0,04

0,24±0,02

0,31±0,04

pH0

6,67±0,17

6,57±0,15

6,48±0,12

pH48

5,94±0,09

5,82±0,16

5,78±0,17

Fonte: Adaptado de BUENO et al (2000).

Conclui-se neste trabalho que a idade adequada para abate de cordeiros suffolk
situa-se entre 110 e 130 dias, idade em que as carcaças apresentaram boa proporção
de músculos, teores moderados de gordura e cobertura de gordura adequada para
reduzir a desidratação na armazenagem a frio.
Roda et al. (2008) utilizaram 18 ovelhas da raça Suffolk com idade entre seis e
sete anos em um experimento com três tratamentos, abate ao desmame dos cordeiros
(A), abate 30 dias após o desmame (B) e abate de ovelhas que não pariram no último
ciclo reprodutivo, ou seja, falhadas (C). As ovelhas permaneceram em pastagem de
capim aruana durante a gestação e foram confinadas do parto ao desmame, recebendo
silagem de milho e ração concentrada, na proporção de 500 g por animal por dia. O
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desmame foi realizado aos 60 dias. O abate foi realizado após jejum de 24 horas e as
carcaças foram armazenadas a 3ºC por 48 horas, sendo novamente pesadas. Foi
realizada medição de ph aos 15 minutos pós abate (ph0) e 48 horas após o abate (ph48).
As carcaças foram cortadas ao meio e separadas em cortes utilizando a mesma
metodologia do experimento citado anteriormente, realizado por Bueno et al., sendo os
cortes pesados e separados em músculo, ossos e gordura. A área de olho de lombo e a
espessura da gordura subcutânea foram medidas entre a 12ª e 13ª costelas, os
resultados obtidos podem ser visualizados no Quadro 4.
Quadro 4 – Características de carcaça de ovelhas.
Variáveis

Tratamento
Pós desmame

30 dias

Falhadas

Peso vivo (kg)

55,3±6,8

60,8±8,5

77,9±15,9

Peso carcaça fria (kg)

22,0±3,4

25,8±4,0

34,8±8,4

Rendimento frio (% )

40,4±2,3

42,9±2,6

46,0±4,1

Rendimento verdadeiro frio 48,0±2,2

50,9±2,1

53,5±2,4

(% )

Osso na carcaça (% )

17,7±2,3

16,9±1,9

13,7±1,71

Músculo na carcaça (% )

57,0±1,4

54,4±5,9

47,9±6,1

Gordura na carcaça (% )

23,7±4,6

26,2±8,6

37,7±7,3

Traseiro (% )

43,8±2,2

43,6±2,6

40,1±1,7

18,8±2,8

18,0±2,2

15,3±1,4

Músculo (% )

60,0±7,5

61,0±3,3

56,7±5,6

Gordura (% )

20,1±3,7

20,3±4,6

27,8±6,4

36,5±1,0

37,5±1,9

35,5±2,1

20,8±2,1

19,4±2,1

16,7±3,0

59,7±8,1

52,4±6,3

48,9±5,1

23,9±10,5

31,8±24,5

36,6±22,0

Osso (% )

Dianteiro (% )
Osso (% )
Músculo (% )
Gordura (% )
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Costilhar (% )

17,7±2,3

17,5±1,2

22,6±2,2

Osso (% )

10,9±2,8

9,8±2,0

6,6±1,2

Músculo (% )

51,8±5,7

46,4±8,3

32,7±7,8

Gordura (% )

36,8±8,1

42,9±10,0

60,6±8,7

Área de olho de lombo (cm2)

13,4±2,9

13,6±1,4

15,9±2,9

Gordura subcutânea (mm)

2,2±0,8

3,3±1,6

9,7±3,3

Ph0

6,26±0,22

6,12±0,25

6,25±0,21

Ph48

5,64±0,18

5,97±0,17

5,87±0,21

Fonte: Roda et al. (2008)

Neste trabalho observou-se que o abate logo após o desmame ou 30 dias após o
desmame não altera as características de carcaça, porém ovelhas falhadas na
reprodução apresentam carcaças excessivamente gordas.

CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA CARCAÇA E DA CARNE
Monaco et al. (2014) realizaram uma pesquisa com avaliação de qualidade de
carne de seis grupos raciais criados no Brasil comparando parâmetros físicos e químicos,
além da aceitação sensorial do músculo Longissimuslumborumdestes grupos raciais.
Foram utilizados 48 cordeiros não castrados, sendo 8 de cada grupo racial, ile de france,
santa inês, cruzamento de dorper com santa inês, suffolk, Hampshire down e cordeiros
sem raça definida. Todos foram alimentados com concentrado e feno por um período de
50 dias e abatidos entre 100 e 130 dias de idade. Todos foram abatidos na mesma data
e local, mantidas sob refrigeração por 24 horas após o abate a uma temperatura de 4 ±
1ºC e após este período foram serradas ao meio e retiradas as amostras de cerca de 10
cm do músculo Longissimus lumborum, estas foram utilizadas para a análise sensorial e
para as análises físico-químicas. Os valores de ph foram medidos em todas as carcaças
antes da desossa e a avaliação de cor foram realizadas após o congelamento e foram
tomadas após 30 minutos de retirada à temperatura ambiente, utilizando o sistema do
laboratório CIE L*, a*, b*. Foram recrutados 116 pessoas para avaliação sensorial, o
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critério de seleção era de que a pessoa gostasse da carne de cordeiro. O quadro 5
mostra os pesos médios das carcaças frias e outras análises de composição.
Quadro 5 – Médias e desvio padrão dos pesos de carcaça fria e composição de lombo
de cordeiros de diferentes raças
Grupo

Peso de

Umidade

Proteína

Gordura

Cinzas

racial

carcaça

(g/kg)

(g/kg)

(g/kg)

(g/kg)

(kg)
Dorper x

13,2±0,4

744±5

200±1

32±6

10±0

Hampshire 16,8±0,6

740±5

197±3

38±6

9±0

santa Inês

down
Suffolk

17,4±0,3

756±6

183±3

38±2

9±0

Santa Inês

14,8±0,1

747±5

197±1

31±3

10±1

Ile de

17,20,1

756±1

198±10

32±3

10±1

13,9±0,3

749±3

196±2

36±5

10±0

France
Sem raça
definida
Fonte: Adaptada de Monaco et al (2014)

O quadro 6 mostra os dados obtidos de cor, força de cisalhamento e ph obtidos
no experimento
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Quadro 6 – Médias e desvio padrão para ph, cor objetiva e força de cisalhamento de
lombos de diferentes grupos raciais.
Grupo

Força de

Valor de

racial

cisalhamento

ph

Valor L*

Valor a*

Valor b*

(kg)
Dorper x

4,0±0,4

5,86±0,01

41,4±1,0

13,4±0,9

11,9±0,2

Hampshire 3,6±0,1

5,87±0,01

40,8±0,9

13,5±0,6

12,2±0,3

santa inês

down
Suffolk

5,3±0,4

5,72±0,01

40,9±0,1

13,2±0,5

11,7±0,5

Santa inês

6,0±0,8

5,76±0,01

40,5±1,3

14,6±0,2

12,4±0,4

Ile de

4,8±0,1

5,93±0,03

39,4±0,1

13,8±0,3

11,7±0,4

7,7±0,1

6,11±0,08

40,3±0,9

14,0±0,4

11,8±0,2

france
Sem raça
definida
Fonte: Adaptada de Monaco et al. (2014)

A análise sensorial foi realizada por consumidores onde 75% eram homens, 65%
tinham idade entre 20 e 40 anos, com educação universitária (92%) e renda familiar entre
5 e 20 salários mínimos mensais (64%), sendo que 75% destes consumiam carne de
cordeiro com frequência moderada a alta., os resultados podem ser vistos no quadro 7
Não houve diferença significativa quanto ao aroma, apenas nos outros atributos
avaliados e as notas em geral ficaram próximas a 6 (gostou ligeiramente) e 7 (gostou
moderadamente), sendo os grupos raciais Dorper x Santa Inês, Hampshire Down e
Suffolk as mais aceitas quanto às avaliações sensoriais.
Segundo este estudo as diferenças físico químicas não influenciaram a aceitação
sensorial das amostras, que mostraram pontuação semelhante, não sendo possível
atribuir qual raça forneceu a carne de melhor qualidade.
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Quadro 7 – Média e desvio padrão para análise sensorial de cordeiros de diferentes
grupos raciais
Grupos

Aroma

Textura

Suculência

Sabor

racias
Dorper x

Aceitabilidade
geral

6,2±0,17

7,1±0,15

7,2±0,14

7,1±0,15

7,2±0,13

Hampshire 6,3±0,17

7,1±0,15

7,2±0,14

7,0±0,16

7,0±0,15

santa inês

down
Suffolk

5,7±0,16

6,5±0,17

6,7±0,18

6,6±0,17

6,6±0,16

Santa inês

5,8±0,17

6,2±0,18

6,3±0,17

6,5±0,17

6,5±0,16

Ile de

5,8±0,17

5,9±0,19

6,4±0,17

6,4±0,17

6,2±0,17

5,7±0,18

6,0±0,18

6,4±0,17

6,4±0,16

6,3±0,16

france
Sem raça
definida
Fonte: Adaptada de Monaco et al (2014)

Ácidos graxos
Desde a década de 1960, a gordura saturada presente na carne vem sendo
associada a doenças coronárias e presença de alguns tipos de câncer, atualmente sabese que alguns ácidos graxos são benéficos à saúde, como o ácido linoleico conjugado
(CLA) que possui várias ações benéficas, como a ação antiarterogênica

e

anticarcinogênica, reduzem a gordura corporal e aumentam o conteúdo protéico (MAIA
et al., 2012).
Menezes Junior et al. (2014) encontraram variações no teor de ácidos graxos
saturados e insaturados em diferentes grupos raciais, tendo verificado a presença de 12
ácidos graxos na carne de cordeiros, sendo quatro predominantes que representam em
média 91% do total, que são palmítico, esteárico, oleico e linoleico. Dentre estes o
linoleico é o que sofreu maior variação entre os grupos raciais e o oleico foi influenciado
pelo sistema de produção.
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Em um experimento com cordeiros Suffolk, utilizando níveis diferentes de semente
de girassol, Macedo et al. (2008) não observaram influência da dieta na área de olho de
lombo, nem tampouco sobre as medidas de espessura de gordura subcutânea sobre o
Longissimus dorsi, porém observou-se alteração na composição dos ácidos graxos de
acordo com os níveis da semente de girassol, conforme aumentou-se o nível de semente
de girassol na dieta, houve redução do ácido graxo saturado palmítico e aumento dos
ácidos graxos oleico e linoleico, aumentando a instauração da carne, o que melhora sua
qualidade para consumo. Estas variações podem ser observadas no quadro 8
Quadro 8 – Composição percentual dos ácidos graxos (%) do músculo Longissimus
dorsi de cordeiros alimentados com rações contendo semente de girassol
Ácido graxo

Nível de semente de girassol (% )

Média

CV(% )

Efeito

0,00

6,60

13,20

19,80

Láurico (C12:0) 0,36

0,38

0,46

0,41

0,40

10,20

2

Mirístico

4,19

4,24

4,40

3,86

4,17

8,74

NS

24,21

23,02

23,30

20,76

22,82

5,02

1

1,15

0,97

0,97

1,03

18,15

NS

14,14

15,46

15,47

15,39

15,12

8,87

NS

Oléico (C18:1)

41,75

44,57

44,17

45,67

44,04

2,34

1

Linoléico

11,97

11,92

13,33

13,22

12,61

12,35

1

Saturados*

42,91

43,10

43,65

40,44

42,53

2,87

1

Insaturados*

54,76

57,65

58,48

59,87

57,69

2,60

1

(C14:0)
Palmítico
(C16:0)
Heptadecanóic 1,02
o (C17:1)
Esteárico
(C18:0)

(C18:2)

*Total de ácidos graxos saturados e insaturados identificados nas amostras.
NS = não significativo (P>0,05); 1 – Efeito linear (P<0,05); 2 – Efeito cúbico (P<0,05).
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Complexo calpaína-calpastatina
A calpastatina é uma proteína inibidora da enzima calpaína que atua na
degradação fibrilar no post-mortem, levando a maior maciez da carne. Alta presença de
calpastatina leva a uma menor maciez e o gene da calspastatina pode ser utilizado como
marcador molecular auxiliando na obtenção de dados de qualidade da carne
(BAGATOLI, 2011). Santos et al. (2016) pesquisaram a frequência alélica e genotípica
de polimorfismos do gene calpastatina (CAST) em 200 animais de quatro raças
diferentes, sendo 50 animais de cada raça, dentre estas o Suffolk, foram observados 2
alelos M e N e três genótipos MM, MN, NN. Os animais da raça Suffolk apresentaram
frequência alélica de 88% para o alelo M e 12% para o alelo N, quanto a frequência
genotípica foi observado 80% para a frequência MM, 16% para MN e 4% para NN. Como
conclusão apresentaram que foi possível a caracterização genotípica e fenotípica das
populações em estudo, sendo que o alelo M aparece com maior frequência, o que indica
que este alelo possa estar associado a maciez da carne em ovinos e que maiores
estudos de polimorfismos deste gene associados a maciez em diferentes raças podem
auxiliar na seleção dos animais para esta característica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A raça Suffolk é uma das raças pioneiras na produção de cordeiros para carne no
país, contribui sobremaneira no cruzamento industrial e melhoramento genético do
rebanho nacional. Entretanto, os trabalhos científicos não apontam uma produção de
carne de melhor qualidade ou maior quantidade de quilos de cordeiro, quando
comparada as demais raças produtoras de carne ovina.
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CAPÍTULO 9

GRUPO GENÉTICO
PANTANEIRO

MARCOS BARBOSA FERREIRA
DIEGO GOMES FREIRE GUIDOLIN
FERNANDO MIRANDA VARGAS JUNIOR
FERNANDO ALVARENGA REIS
JOSÉ ALEXANDRE AGIOVA DA COSTA
ANDERSON CAVALHEIRO RIBEIRO DAL-PONTE VIEIRA

O ovino Pantaneiro é um grupo genético isolado, e que está em fase de
reconhecimento como raça. Suas origens são relacionadas ao rebahos criados na
Península Ibérica, inseridos no continente Sul Americano, na era do descobrimento,
pelos espanhóis, que primeiro exploraram e colonizaram a região do Rio de La Plata
formado pelos rios Paraguai e Paraná (SANCHEZ QUELL, 1972; MARIANTE et al.,
1999). Uma vez identificados como um grupamento genético (GOMES et al., 2007),
iniciaram-se estudos científicos com o intuito de se conhecer seu potencial produtivo,
reprodutivo e sanitário, com vistas à criação da raça.
A ovelha pantaneira (Figura 1) é classificada reprodutivamente como poliéstrica
não estacional, possui boa relação materno filial e suas crias têm peso corporal leve ao
nascimento entre 2,5 e 3,5 kg o que reduz as complicações no parto (MARTINS et al.,
2008). Posuem bom desempenho de ganho de peso podendo ganhar entre 0,250 a 0,350
kg/dia em confinamento, demonstrando boa precocidade, e podem ser abatidos com 60
dias após o desmame com peso corporal de 35 kg, apresentando características
desejáveis de carcaça e qualidade de carne. Possuem também, bom desempenho a
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pasto (CATTO et al. 2011; VARGAS JUNIOR et al, 2011; FERREIRA; FERNANDES;
CARMONA, 2012).
Figura 1 – Rebanho de ovelhas pantaneiras criadas em pastagens de
Brachiaria brizantha cv Marandu no Centro Tecnológico de Ovinocultura
(CTO). As ovelhas estão tosquiadas.

FONTE: os autores

Diversos estudos em relação à carcaça têm sido realizados para melhor
caracterizar a produção de carne dos ovinos Pantaneiros, salientando que, segundo
Osorio et al. (2012) os caracteres de composição da carcaça e o rendimento dos três
tecidos fundamentais que a integram, como os ossos, músculos e gordura, são
consequência de processos biológicos determinados pela raça e o sexo dos animais e
variam com o peso e idade ao abate dos mesmos, além de serem modificados por fatores
ambientais, sendo o principal a alimentação.

A CARCAÇA DO OVINO PANTANEIRO
As medidas biométricas realizadas por Vargas Junior et al, (2010) revelaram que
cordeiros Pantaneiros apresentaram biometria corporal semelhante às raças exóticas
melhoradas geneticamente para as características de peso vivo, comprimento corporal,
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perímetro torácico, largura de garupa, altura de posterior e compacidade corporal.
Trabalhos apontam a média do peso de abate de cordeiros Pantaneiros, inteiros,
ao redor de 35 kg (PINTO, 2006; LIMA et al., 2012; SANTOS et al., 2014; SILVA et al.,
2014; CUNHA et al., 2016), já as cordeiras são abatidas ao atingir em média 30 kg de
peso vivo (PINTO, 2006; LIMA et al., 2012). Na atualidade, é consenso que os aniais
devam ser abatidos com pesos maiores que 35 kg para haver melhor rendimento de
carcaça. A diferença do peso vivo médio ao abate em função do sexo dos animais é
relatado em diversas raças de ovinos, sendo exposto que geralmente os machos não
castrados crescem mais e com mais eficiência, bem como costumam apresentar menor
percentagem de gordura na carcaça, do que animais machos castrados e fêmeas
(SENTS et al., 1982).
Os ovinos Pantaneiros apresentam, em média, peso ao abate menor do que
raças especializadas, contudo, apresentam rendimento de carcaça semelhante ou
superior à média nacional das mesmas raças (FUZIKAWA, 2015). Buscar animais com
peso ao abate ao redor de 35 kg para o cordeiro e 30 kg para a fêmea pode ser o foco
do produtor de ovinos Pantaneiros, Mora et al. (2015) trabalhando com diferentes
medidas de espessura de gordura na carcaça de cordeiras pantaneiras verificou que os
animais abatidos com mais de 4mm de espessura de gordura na carcaça apresentavam
peso médio de 32 kg, indicando que animais muito pesados poderiam apresentar
excesso de gordura na carcaça, o que consequentemente leva ao aumento do custo de
produção em função da necessidade de maior aporte nutricional para a deposição de
tecido adiposo.
O rendimento de carcaça desse grupamento genético tem chamado a atenção
desde os primeiros estudos realizados, costumeiramente nesses trabalhos a carcaça é
considerada sem a cabeça, assim como as patas, permanecendo a cola e a gordura
renal e pélvica (OSORIO et al., 2012).
Os trabalhos realizados apontam que o rendimento da carcaça quente e da
carcaça fria em cordeiros geralmente atingem 50% e 48%, respectivamente, (PINTO,
2006; LIMA et al. 2012; FUZIKAWA, 2015; CUNHA et al., 2016). Fuzikawa (2015)
verificou correlação positiva entre o aumento do peso ao abate de cordeiros e o
rendimento de carcaça dos mesmos. O trabalho de Lima et al. (2012) apontou diferença
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significativa no rendimento de carcaça fria de cordeiras em relação a cordeiros inteiros,
fato não observado por Pinto (2006) que relatou rendimento semelhante entre os dois
sexos.
Silva et al. (2014) encontraram rendimento médio de carcaça de cordeiros (47,45
%) melhores que de borregos castrados (43,67%) e de ovelhas (42,09 %) abatidos na
mesma condição corporal média (ECC 3). A área de olho de lombo variou de 16,53,
14,76 14,18 cm2 respectivamente, corroborando os cordeiros como a categoria que
melhor dá retorno de investimento, sobretudo por serem abatidos durante o prazo médio
de 12 meses, ao passo que os borregos, categoria de animais mais velhos, serão
abatidos depois dos 12 meses e idade, o que influencia em maiores gastos com
manutenção em função da permanência na propriedade, além de o valor de mercado
cair e serem comercializados com valores inferiores aos dos cordeiros.
Santos et al. (2014) observaram que os Pantaneiros tiveram rendimentos de
cortes comerciais de carcaça melhores do que Santa Inês e Morada nova, raças
brasileiras de ovinos também rústicos e adaptados aos trópicos.
A compacidade corporal observada por Pinto (2006), teve pouca variação nas
compacidades médias de 0,26 ± 0,03 kg/cm de cordeiros de ambos os sexos, próximo
ao valor obtido por Rodrigues (2018) que foi de 0,28 ± 0,01 ao passo que Vargas Júnior
et al (2010) observaram resultados bastante variáveis, de 0,35 ± 0,14 kg/cm para
cordeiros machos e fêmeas. A compacidade é uma variável de grande importância, pois
é uma medida que ajuda a avaliar a quantidade de tecidos (kg) depositados por unidade
de comprimento (cm), sendo um indicativo da conformação da carcaça (Osorio e Osorio,
2005), assim, quanto maior o valor, maior a quantidade de carne depositada naquele
espaço medido, além disso, quanto maior a idade do animal, maior será o peso de abate
e o peso da carcaça, trazendo, como consequência, a partir de um determinado
momento, rendimento de carcaças superiores (SOLOMON, 1980).
Como a compacidade corporal depende, também, de fatores genotípicos em
resposta à alimentação, os resultados observados desde 2006 até 2018 revelam que há
repetibilidade de resposta, reafirmando a posição dos Pantaneiros como animais de
produção e que devem ser explorados economicamente, corroborando
O quadro 1 apresenta compilado de característica de carcaça realizados entre
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os anos de 2009 a 2018.
Quadro 1 – Variáveis de carcaça obtidas em experimentos com o ovino Pantaneiro entre
2009 e 2018
Variáveis da carcaça
Autores

RCQ (% )

RCF (% )

PV (kg)

IQ (% )

CONF

AOL(cm2)

48,16 ± 2,59

48,01 ± 2,06

35,22 ± 3,50

0,31 ± 2,33

-

13,18 ± 2,32

49,89 ± 3,06

49,66 ± 3,15

31,92 ± 3,45

0,46 ± 3,11

-

12,50 ± 2,36

BOTTINI
FILHO
(2012)

50,01 ± 0,62

48,25 ± 0,54

36,7 ± 1,07

3,50 ± 0,10 2,92 ± 0,10

MORA et al
(2015)

47,85 ± 1,71

46,93 ± 1,50

26,51 ± 0,60

1,92 ± 0,41 2,78 ± 0,55 10,35 ± 1,43

ORRICO JR
et al, (2015)

50,02 ± 0,63

48,26 ± 0,54

36,7 ± 1,07

3,45 ± 0,10 3,18 ± 0,13

FUSIKAWA,
2015

50,81 ± 0,63

48,74 ± 0,54

35 ± 1,01

PINTO
(2009)
machos
PINTO
(2009)
fêmeas

RODRIGUES
52, 43 ± 1,18 50,49 ± 1,19
et al (2018)

34,5 ± 2,64

4,1

-

3,70 ± 1,10 2,81 ± 0,38

-

-

2,72

-

RCQ: rendimento de carcaça quente; RCF: rendimento de carcaça fria; PV: peso vivo IQ: índice de quebra por
resfriamento; CONF: conformação (1-5); AOL: área de olho de lombo.

Segundo Osorio et al. (2012), as características de maior importância na carne
são determinadas pelo consumidor, é ele quem irá direcionar as ações dos demais elos
da cadeia produtiva para atender suas exigências. Ainda de acordo com os autores, as
características de importância estão relacionadas ao grau de satisfação que o produto
lhe proporciona e esse grau de satisfação não é estático (varia no espaço e no tempo) e
não são poucos os fatores extrínsecos e intrínsecos ao consumidor e à carne que
interferem sobre o grau de satisfação. Para compreender como ou quais fatores mais

167

satisfazem os consumidores são realizadas as análises sensoriais, e normalmente os
parâmetros estudados são aparência, cheiro, cor, suculência, maciez, palatabilidade e
textura.
Vargas Junior et al. (2019) verificaram aspectos sensoriais da carne de ovinos
Pantaneiros e de animais cruzados Pantaneiros x Santa Inês e Pantaneiros x Texel e
não observaram diferenças entre os grupamentos genéticos para as características força
de cisalhamento, maciez, suculência, palatabilidade e textura, contudo os autores
verificaram que as fêmeas apresentavam a carne significativamente mais macia do que
dos animais machos.
O trabalho desenvolvido por Cunha et al. (2015) objetivou estudar o efeito da
inclusão de glicerina bruta na dieta de cordeiros abatidos na análise sensorial da carne
dos animais. Os autores concluíram que não houve interação entre o nível de glicerina
bruta incluída na dieta e a análise sensorial da carne, observando-se maior frequência
dos provadores classificando as amostras na escala “gostei muito” e “gostei
moderadamente” para características sensoriais odor, sabor, maciez e apreciação geral.
Os pesquisadores ainda afirmam que a substituição do milho em até 7,5% da matéria
seca da dieta com glicerina bruta com 39,3% de glicerol não irá interferir nas
características sensoriais da carne de cordeiros Pantaneiros.
Buscando a diversificação da oferta de produtos cárneos, em especial a
aceitação e aproveitamento da carne de animais de descarte, Burin et al. (2015)
pesquisaram a percepção de consumidores com relação a apresuntados elaborados a
partir da carne de ovinos de três diferentes categorias: cordeiro, capão e ovelha de
descarte. Os autores não observaram diferença significativa para os atributos odor,
sabor, maciez e apreciação geral nos três tratamentos, exceto para os parâmetros cor e
intenção de compra que foram inferiores para os apresuntados produzidos a partir da
carne de ovelhas de descarte.
Segundo os mesmos autores, a cor é o principal fator de apreciação no momento
da compra, o que pode ter contribuído para a diminuição da intenção de compra para o
apresuntado produzido a partir de ovelhas de descarte. Contudo o trabalho aponta para
uma possível diversificação na oferta de produtos cárneos oriundos da ovinocultura.
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Nesse contexto de qualidade de carne, Ledesma et al. (2020), observaram que
a característica da carne dos cordeiros Pantaneiros terminados em confinamento variou
pouco em função da alimentação com silagens de cultivares de sorgo e uma cultivar de
milho. Os autores relataram, ainda, que, além da ausência de alterações nas
características químicas, a parte qualitativa e sensorial também não se alteraram em
função da alimentação testada. O quadro 2 mostra os resultados compilados do
experimento analisados nos músculos Longissimus thoracis et lumborum.

Quadro 2 – Características de carne de cordeiros Pantaneiros terminados em
confinamento.
Variáveis da carne
Autores
L*
A*
B*
pH CRA(%) PPC(%) FC(kgf)
LEDESMA et 36,15 16,73 7,24 5,55
49,04
38,33
3,34
al (2020)

HUE Chroma
23,54
18,24

L= luminossidade; A= intensidade de cor vermelha; B= intensidade de cor amarela; pH= medida de acidez; CRA=
capacidade de retenção de água; PPC= perda de peso após cozimento; HUE = matiz; Chroma = índice de saturação.

Ainda segundo Ledesma et al. (2020), a composição de ácidos graxos saturados
total encontrada no experimento foi de 46,96 ± 0,50 % e de insaturados foi de 46,95 ±
0,51 %. Dentre os ácidos graxos insaturados o palmítico e esteárico estiveram presentes
em maior quantidade sendo 23,75 ± 0,45 e 18,35 ± 0,5 % respectivamente. Esses
resultados corroboram os achados de Madruga et al. (2006), que observaram essa
proporção de ácidos graxos insaturados, com o palmítico variando entre 19,30 a 20,60%
e o esteárico variando de 15,16 a 18,61% na carne cordeiros Santa Inês e cruzados
Santa Inês x Dorper. Buscando produzir alimentos mais saudáveis a população humana,
é indicado a produção de ovinos a pasto, uma vez que esse tipo de dieta favorece o
aumento da concentração de ácidos graxos poli-insaturados, benéficos à saúde humana
(GOIS et al., 2016).
As características de interesse econômico são, em geral, controladas por muitos
genes, e o fenótipo dos indivíduos podem resultar de complexas interações alélicas e
não alélicas, além de ser influenciado pelo ambiente onde o animal é criado (GUIDOLIN;
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OLIVEIRA, 2007). Utilizando-se da seleção de animais geneticamente superiores e dos
sistemas de acasalamento, é possível aproveitar as diferenças genéticas existentes
entre indivíduos dentro de uma raça e entre raças dentro de uma espécie, visando à
obtenção de populações melhoradas para as características de interesse.
As características de carcaça e qualidade da carne do ovino Pantaneiro mostram
o valor econômico importante que o grupamento genético possui, principalmente pelo
motivo de serem animais rústicos, cuja pressão de seleção foi unicamente a ambiental.
Os ovinos Pantaneiros são adaptados ao clima tropical e por isso são uma excelente
opção para serem utilizados como linhagem materna em sistemas de cruzamento, as
fêmeas desse grupamento genético podem ser acasaladas com machos de raças
selecionadas para produção de carne, por exemplo, assim, os cordeiros nascidos desse
cruzamento, além da heterose, irão se beneficiar tanto do ambiente materno que uma
ovelha adaptada e prolifica pode fornecer, quanto também apresentarão maior potencial
genético para características de desempenho (FERREIRA et al., 2019).
Estudos como os de Pinto (2006), Vargas Junior et al. (2014) e Vargas Junior et
al. (2019) atestam o potencial uso de ovinos Pantaneiros em sistemas de cruzamentos
com outras raças de ovinos. Pinto (2006) trabalhou com animais puros Pantaneiros e
seus cruzamentos com animais das raças Texel e Santa Inês, verificando que o
cruzamento de ovelhas pantaneiras com carneiros da raça Texel produziu cordeiros com
carcaças de maior área-de-olho de lombo, menor quantidade de gordura perirrenal e com
melhores índices de compacidade de perna do que as carcaças dos cordeiros produzidos
pelo acasalamento de ovelhas pantaneiras com carneiros Pantaneiros ou Santa Inês.
Vargas Junior et al. (2014) também trabalharam com o cruzamento das mesmas raças
que o estudo de Pinto (2006), porém com número maior de animais (96 contra 28
animais) e concluíram que os animais Texel x Pantaneiro apresentaram melhor potencial
de crescimento, melhor desempenho no confinamento, maior área de olho de lombo e
melhores carcaças com adequada cobertura de gordura na carcaça em relação aos
outros cruzamentos. Contudo Vargas Junior et al. (2019) não observaram diferenças
entre os grupamentos genéticos (Pantaneiro, Texel x Pantaneiro, Santa Inês x
Pantaneiro) em características sensoriais da carne de ovinos.
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A importância da utilização de marcadores moleculares no melhoramento
genético animal vem sendo demonstrada por estudos que demonstraram a possibilidade
de mapear segmentos específicos do DNA ovino que influenciam o desempenho animal
em relação a uma característica quantitativa. Santos et al. (2016) relataram a
possibilidade de realizar trabalhos de associação entre os polimorfismos do gene CAST
(M), em ovinos Pantaneiros, responsável por atividade proteolítica da µ–calpaína e
regular o amaciamento da carne no período post mortem e características fenotípicas de
maciez de carne.
O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) autorizou os
processos para registro da raça em 2016, os estudos com os animais prosseguem com
o intuito de melhor conhecer esse material genético. Assim, espera-se, para os próximos
anos o aumento de informação a respeito do potencial produtivo desse grupamento
genético extremamente adapatado ao clima tropical e ainda pouco conhecido da maioria
dos ovinocultores brasileiros.
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CAPÍTULO 10

DIRETRIZES PARA O
BEM-ESTAR DE OVINOS
DESTINADOS AO ABATE

FILIPE ALEXANDRE BOSCARO DE CASTRO,
JOSÉ VICTOR PRONIEVICZ BARRETO

A ovinocultura brasileira encontra-se em constante expansão. A busca por carne
ovina de qualidade é permanente, contudo, a produção nacional ainda é insuficiente para
atender esta demanda, motivo que leva o país a importar este tipo de carne de diversos
países (EMBRAPA, 2019).
Qualidade é uma ideia ampla, formada pelo conjunto

de caraterísticas

responsáveis pela aceitação de um produto no mercado. A genética, o manejo sanitário
e nutricional são ferramentas importantes para melhorar a qualidade de produtos de
origem animal. Atualmente, os modernos sistemas de produção animal são geridos com
o intuito de originar produtos que ofereçam benefícios diretos (paladar, valor nutritivo e
segurança alimentar), e também com qualidades indiretas (nível de bem-estar animal,
sistema que preserve o ambiente e sustentabilidade ambiental), características estas
determinadas pelo consumidor, orientado por sentidos e tendências.
Entretanto a qualidade da carne é um reflexo não apenas do sistema de criação
do animal, mas também de todos os processos envolvidos na operação de abate e
obtenção do produto final. A adoção de corretas práticas de manejo pré-abate, além de
favorecer a qualidade da carne produzida, minimiza riscos, melhora o ambiente de
trabalho, incrementa a produtividade, evita maus tratos e sofrimento desnecessário aos
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animais, atendendo a preceitos éticos e às exigências de mercados internacionais e da
legislação vigente no país.
As Recomendações de Boas Práticas de Bem-Estar para Animais de Produção e
de Interesse Econômico (BRASIL, 2008) estabelece que o manejo deve ser cuidadoso e
responsável nas várias etapas de vida do animal e que, para isso, os envolvidos tenham
conhecimentos básicos do comportamento animal a fim de assegurar o seu bem-estar.
Já o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem
Animal (BRASIL, 2017) define que o estabelecimento destinado ao abate de animais
produtores de carne é obrigado a adotar medidas para evitar maus tratos aos animais e
aplicar ações que visem à proteção e ao bem-estar animal, desde o embarque na origem
até o momento do abate.
O conjunto de procedimentos que garantem o BEA, desde o embarque na
propriedade rural até o manejo no matadouro-frigorífico é chamado de abate humanitário
e é pautado na realização do manejo sem sofrimento desnecessário, para prevalecer as
condições humanitárias em todos os momentos que precedem o abate.
Para que o abate humanitário seja bem-sucedido, os principais pontos críticos a
serem controlados dentro do manejo são cuidados relativos ao embarque e
desembarque dos animais, transporte, condução aos currais e mangueiras no
matadouro-frigorífico, manejo na insensibilização e sangria.
Desta forma, este capítulo tem o objetivo de agrupar informações que possibilitem
fornecer conhecimentos dos procedimentos metodológicos no carregamento, transporte,
recepção e abate dos animais no frigorifico, por meio das boas práticas de produção e
dentro dos conceitos de bem-estar animal (BEA).

EMBARQUE NA ORIGEM
De acordo com Castro (2016), ovinos são animais altamente gregários, tendendo
a se manterem juntos, especialmente quando agitados. Por consequência, os animais
desta espécie devem ser manejados com calma e sua propensão a seguirem uns aos
outros deve ser aproveitada durante a condução e o embarque. De acordo com a OIE
(2019), os manejadores devem ter experiência e compreender o padrão de
comportamento dos ovinos, devendo-se reduzir o contato desnecessário e o sentimento
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de medo. O estresse pode provocar reações de pânico, gerando tentativas de fuga e
agressão entre os animais, podendo ocasionar hematomas

ou fraturas,

que

comprometem o BEA e produzem perdas econômicas importantes à cadeia produtiva.
Os olhos posicionados lateralmente na cabeça fazem com que os ovinos tenham
um grande ângulo de imagem projetada por cada olho, de forma independente. Esta
ampla visão monocular e panorâmica permite aos ovinos detectarem movimentos,
entretanto, não lhes dá uma noção de profundidade, impedindo-os de avaliar a distância
entre eles e outros animais, objetos e pessoas. Os ovinos só conseguem ter uma ideia
correta da distância quando o objeto está localizado numa estreita faixa a sua frente,
onde uma única imagem é formada com ambos os olhos (visão binocular), dando-lhes a
percepção de profundidade (OIE, 2019). Por isso, durante a condução e deslocamento
dos ovinos, deve-se evitar movimentos bruscos e dar tempo para que eles entendam as
alterações no ambiente (presença de degraus ou rampas, variações na iluminação,
aproximação de pessoas, etc.), garantindo que a operação seja feita de forma tranquila
e segura, para manejadores e animais.
Além da visão, a audição e o olfato também são utilizados pelos ovinos para
avaliar estímulos. Os animais podem reagir de forma negativa e se alarmarem com
alterações no ambiente em relação a ruídos e odores, hesitando na movimentação ou
mesmo com tentativas de fuga (OIE, 2019).
Em situações de estresse, por exemplo, ovinos podem liberar feromônios na urina
e saliva, alertando outros animais, que podem exibir reações de medo e dificultar o
manejo.
A operação de embarque deve ser planejada com antecedência. Primeiramente,
deve-se definir quais animais serão embarcados. Não se deve, em hipótese alguma,
embarcar animais inaptos a viajar. O momento e o local de embarque, assim como as
pessoas envolvidas também devem ser definidos com antecedência. Antes de iniciar o
embarque, documentos como as guias de trânsito animal (GTA), notas fiscais do
produtor e documentos de identificação para os animais destinados a abatedouros que
exigem a rastreabilidade, devem ser preparados e verificados. Este procedimento prévio
evita atrasos desnecessários e a permanência indevida dos animais sob o sol, sem água
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e sem alimento, a espera de documentação (PARANHOS DA COSTA, SPIRONELLI;
QUINTILIANO, 2013; PARANHOS DA COSTA, QUINTILIANO, TSEIMAZIDES, 2013).
O tamanho dos lotes para embarque deve ser formado de acordo com a
capacidade do caminhão ou da carreta que executará o transporte.
Para realizar o embarque, deve-se evitar condições meteorológicas extremas,
escolhendo horários de condições mais favoráveis. No momento do embarque os
animais devem estar descansados e hidratados. Animais localizados em pastos mais
distantes, devem ser conduzidos para locais mais próximos do embarque, com pelo
menos um dia de antecedência (PARANHOS DA COSTA, SPIRONELLI; QUINTILIANO,
2013). No local de descanso antes do embarque, os animais podem fazer uma ingestão
leve de alimentos e devem ter acesso a água e sombra. O período de permanência
nesses locais ser o tempo suficiente para os animais restaurarem suas funções vitais,
como frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura corporal.
Não é necessário submeter ovinos a jejum antes do transporte, devendo ser
realizado a partir do embarque. Tempo de jejum prolongado para ruminantes de uma
forma geral, afeta o bem-estar em função da fome e facilita a proliferação bacteriana no
trato gastrointestinal, devido ao estresse metabólico. As consequências são o aumento
do risco de contaminações na carcaça e o comprometimento da segurança do alimento
(LUDTKE et al., 2012).
Previamente ao embarque, não é recomendada a mistura de lotes ou de animais
que não se conhecem, nem de diferentes categorias (PARANHOS DA COSTA,
SPIRONELLI; QUINTILIANO, 2013). Os ovinos têm divisões hierárquicas dentro do
grupo, estabelecidas por relações de dominância. Portanto, a hierarquia é determinada
por manifestações agressivas, interações sociais relacionadas a luta, força e disputa.
Um grupo de animais com hierarquia bem estabelecida, apresenta um comportamento
social mais pacífico e com poucas brigas. A mistura de animais que não se conhecem
gera interações agressivas, com o propósito de se constituir uma nova ordem
hierárquica, o que pode levar dias para que seja reestabelecida. Por este motivo, os lotes
de ovinos a serem transportados devem ser compostos por animais vínculo já
estabelecido, reduzindo as chances de brigas, estresse, ferimentos e fraturas,
promovendo melhor bem-estar animal e facilitando o manejo.
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Assim como relatado por Paranhos da Costa, Spironelli e Quintiliano (2013) e por
Ludtke et al. (2012), a condução dos ovinos durante o embarque para o abate deve ser
cuidadosa, silenciosa, realizada com calma, sem correrias, sem pancadas e sem o uso
de cães mal treinados. Os ovinos não devem ser encorajados a se moverem mediante o
uso de gritos e ruídos fortes, pois tais ações podem agita-los e causar estresse. Painéis,
bandeiras, raquetes plásticas, bastão com tira de couro/lona, sacos plásticos ou
chocalhos são instrumentos que auxiliam na condução dos animais e geram menos
estresse quando utilizados moderadamente (LUDTKE et al., 2012).
Procedimentos dolorosos e que causam sofrimento como chicotear, torcer a
cauda, impor pressão nos olhos, orelhas ou genitália e o uso de paus e bastões como
forma de punição devem ser banidos.
Bastões elétricos só devem ser utilizados quando todos os outros métodos
auxiliares na condução dos animais não tiverem obtido resultado, ou seja, somente como
último recurso e jamais de modo rotineiro. Além da orientação em se utilizar esse
instrumento somente em caso de extrema necessidade, alguns princípios precisam ser
respeitados. Sua aplicação fica restrita aos animais que se recusem insistentemente a
se mover e desde que haja espaço suficiente à frente para que avancem. As descargas
elétricas não poderão durar mais do que dois segundos, com pausa entre cada aplicação
e seu uso só é tolerado nos membros, jamais em áreas sensíveis como olhos, boca,
narinas, ânus, região genital ou no úbere (BRASIL, 2000).
Se houver a necessidade de captura de um animal, a ação deve ser realizada sem
causar dor ou sofrimento. Não se deve puxar o couro, a lã, as patas, as orelhas, o rabo,
ou qualquer outra parte do animal, sob o risco de causar hematomas ou fraturas, exceto
em casos de emergência em que o bem-estar animal e a segurança do pessoal envolvido
estejam em perigo. Em hipótese alguma pode-se arrastar ou jogar animais conscientes
(OIE, 2019).
É importante entender que o ambiente em que os ovinos são criados é mais
determinante no comportamento dos animais ao manejo do que a sua genética. Animais
criados sob sistema extensivo, com pouca interação com humanos ou com práticas de
manejo aversivas, tendem a ser mais reativos do que ovinos criados com contato diário
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e sem agressividade. Desta forma, rebanhos de diferentes origens oferecem diferentes
desafios no manejo, em função da forma como foram tratados na criação (OIE, 2019).
Além do manejo na criação, da genética e da forma de operação dos
manejadores, as instalações irão interferir no grau de dificuldade durante a condução e
embarque dos animais. Por isso, as instalações devem ser projetadas para atender a
percepção e o comportamento dos ovinos.
As instalações devem ter, dentro do possível, paredes sólidas para minimizar
distrações no percurso dos animais e não permitir a visualização de movimentações
paralelas. Os corredores devem ser espaçosos e, preferencialmente, com curvas que
permitam continuidade do fluxo. Deve-se evitar pisos com desnível ou obstáculos e
retirar objetos soltos ou suspensos. Materiais e equipamentos produtores de ruídos
devem ser removidos ou silenciados.Correntes de ar produzidas por ventiladores não
devem estar direcionadas para a face dos ovinos. Reflexos oriundos de metais, pisos
molhados e lâmpadas instaladas em locais indevidos devem ser evitados. Os ovinos
tendem a migrar de uma área mais escura para uma mais iluminada. Estrategicamente,
deve-se aproveitar este comportamento para facilitar o trajeto à ser percorrido pelos
animais.
O embarcadouro deve ser uma estrutura firme e estável, com largura de 70 cm,
paredes laterais fechadas com altura de 1,20 m e rampa de inclinação suave. O último
lance do embarcadouro deve prolongar-se em nível, por pelo menos 80 cm, o que facilita
a entrada dos animais no veículo de transporte (TURCO; ARAUJO, 2011). A altura deve
ser dimensionada em função da carroceria dos veículos mais utilizados para o transporte.
O piso do embarcadouro deve ser cimentado ou emborrachado, dispondo de estruturas
antiderrapantes, devendo ser mantido sempre limpo e seco, como forma de evitar
escorregões e quedas durante o embarque.

TRANSPORTE
No Brasil, o transporte de ovinos para abate é geralmente realizado por meio
rodoviário, em caminhões. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte
(2018), a malha rodoviária brasileira compreende 1.720.770 km, sendo que desse total,
78,5% não são pavimentadas. Além disso, a pesquisa ainda aponta que grande parte
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das rodovias do país encontram-se em estado geral deficiente. Este fato, somado às
condições inadequadas de veículos e falta de treinamento do pessoal envolvido no
transporte de animais para o abate, compromete o bem-estar animal, causa estresse e
eleva as chances de ocorrência de fraturas, contusões, exaustão metabólica e até a
morte.
Portanto, as pessoas envolvidas devem ser capacitadas quanto aos cuidados
necessários para executar o transporte e devem estar comprometidas em garantir o
desembarque, no frigorífico, de animais com condições físicas e psicológicas
preservadas (OIE, 2019).
Paranhos da Costa, Quintiliano e Tseimazides (2013) enfatizam que os veículos
devem estar sempre em bom estado e passar por manutenções periódicas. O
compartimento de transporte deve ser de fácil limpeza e desinfecção e livre de projeções
e saliências pontiagudas que, por ventura, possam ferir os animais. O piso deve ser
antiderrapante e a estrutura física do veículo deve ser capaz de manter os ovinos dentro
do ambiente interno estabelecido, e nenhuma parte do corpo do animal deve ficar
exposta ou ser exteriorizada.
Após o embarque é necessário dar tempo para que os animais se ajeitem no
transporte, antes da partida. O equipamento do veículo de transporte deve permi tir o
acesso direto aos animais para que sejam inspecionados e assistidos, caso necessário.
Os animais devem ser inspecionados logo depois do início da viagem (cerca de 20
minutos) e sempre após a ocorrência de uma situação de risco (PARANHOS DA COSTA,
QUINTILIANO, TSEIMAZIDES, 2013).
A viagem deve ser planejada para ter a menor duração possível e evitar atrasos
desnecessários. É conveniente que o transportador tenha conhecimento da rota, da
distância a ser percorrida e também das condições da estrada (OIE, 2019).
A habilidade do condutor também é um fator importante para o bem estar dos
animais. Com isso, para se evitar traumatismos, contusões e hematomas na carcaça, o
veículo deve ser conduzido de forma suave e prudente, em velocidade moderada e
constante, evitando-se freadas e paradas bruscas. Curvas devem ser realizadas
cuidadosamente.
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Paradas estratégicas à sombra e em terreno plano, para inspecionar os animais,
consiste em uma prática importante. Entretanto, não deve haver paradas desnecessárias
durante o trajeto. As paradas aumentam o tempo de transporte e dificultam a ventilação
para os animais (PARANHOS DA COSTA, QUINTILIANO, TSEIMAZIDES, 2013).
Os autores também orientam que o tempo total de viagem não deve ultrapassar
12 horas. Para viagens mais longas é indispensável que se planeje previamente locais
adequados para o desembarque e descanso dos animais. Nessas situações, as
instalações devem ser adequadas para ovinos, atendendo as necessidades particulares
da espécie, com acesso a água, comida e espaço para descanso pleno.
Em caso de acidentes, deve-se comunicar a polícia rodoviária federal ou a
empresa responsável por rodovia privatizada. Se necessário, solicitar socorro médico.
Caso haja animais soltos, providenciar sinalização para evitar atropelamentos e outros
acidentes e buscar ajuda para conduzi-los a local seguro. O condutor e/ou responsável
pelo transporte deve comunicar o frigorífico para que sejam providenciadas ações
adequadas de sacrifício (eutanásia) para animais acidentados e envio de veículo de
apoio para os animais em condições de seguirem para o abate.
A densidade média de carga para evitar acidentes e pisoteamento dos ovinos
durante o deslocamento deve ser de aproximadamente 0,14; 0,17; 0,21; 0,26 e 0,31
m2/cabeça, para ovinos de 20, 30, 40, 50 e 60 kg, respectivamente (SILVA, 2008).
Densidade abaixo do ideal aumentam a movimentação inadequada entre os animais,
elevando o risco de queda. Densidades acima do indicado trazem maior dificuldade para
levantarem aqueles animais que sofrem queda.
É apropriado que o compartimento de carga tenha divisórias móveis que permitam
separar grupos, caso seja necessário, e diminuir o espaço quando a carga for
incompleta.
O compartimento de carga utilizado para o transporte dos animais deve ser lavado
com água sob pressão e desinfetado com produto a base de iodo, após cada uso.

DESEMBARQUE NO MATADOURO-FRIGORÍFICO
Os animais devem ser desembarcados o mais rápido possível após a chegada ao
frigorífico. Entretanto, a operação de desembarque deve ser realizada de forma
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cuidadosa. Da mesma forma recomendada para o embarque na origem, a condução dos
ovinos durante o desembarque deve ser executada de maneira silenciosa e calma, sem
correrias e sem agressões aos animais (PARANHOS DA COSTA, QUINTILIANO,
TSEIMAZIDES, 2013).
Caso seja necessário esperar para o desembarque, o veículo com os animais
deve ser posicionado em área sombreada e ventilada, protegido contra condições
climáticas extremas (BRASIL, 2000).
Previamente ao desembarque, o estabelecimento é responsável por proceder a
verificação dos documentos e certificar de que o curral de espera, que irá alojar os
animais, está desocupado, limpo e com água nos bebedouros. Os corredores para a
condução dos ovinos até o curral de espera também devem estar desimpedidos.
Verificar se há animais deitados e levanta-los antes do desembarque, para que
não sejam pisoteados (PARANHOS DA COSTA, QUINTILIANO, TSEIMAZIDES, 2013).
As recomendações para o uso de equipamentos que auxiliam na condução dos ovinos
é a mesma em relação ao embarque, inclusive para o bastão elétrico, que só é tolerado
naqueles animais que se recusam insistentemente a se mover.
O desembarcadouro deve ser, preferencialmente, em nível com o caminhão
transportador. Recomenda-se piso antiderrapante e paredes laterais fechadas para
evitar projeções de sombras e outras distrações, o que dificulta o desembarque e a
condução dos ovinos.
O Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal
(BRASIL, 2017) orienta que os ovinos que chegarem ao matadouro-frigorífico com
dificuldade de locomoção ou até mesmo incapazes de se locomover ou em estado de
sofrimento, devem ser submetidos ao abate emergencial. Não sendo possível a retirada
do animal de dentro do compartimento de transporte, o sacrifício deve acontecer ainda
a bordo do veículo, por meio de métodos adequados de insensibilização e sangria. Em
hipótese alguma, os animais podem ser arrastados enquanto

conscientes. É

responsabilidade do frigorífico a presença de profissionais capacitados e equipamentos
apropriados para a realização desses procedimentos.
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Em razão da sensibilidade auditiva dos ovinos relatada anteriormente, no
frigorífico, barulhos de máquinas, compressores, portões batendo e gritos devem ser
evitados para que o manejo dos animais não seja comprometido.
Tão logo se encerra o desembarque, o veículo utilizado para o transporte deverá
passar por limpeza

e desinfecção (PARANHOS

DA COSTA, QUINTILIANO,

TSEIMAZIDES, 2013).

ÁREA DE DESCANSO
Após o desembarque, deve-se proporcionar aos ovinos um ambiente de descanso
para sua recuperação física e psicológica do estresse causado pela viagem. Os currais
de permanência devem ser calmos, tranquilos e seguros, para impedir a invasão de
predadores e proteger os ovinos de condições climáticas adversas. Neste local os
animais devem ter livre acesso a água limpa e abundante (BRASIL, 2000). As instalações
devem ser projetadas de forma a oferecer conforto térmico, requisito básico de bemestar animal.
Pelo fato dos ovinos apresentarem uma forte natureza gregária, não deve haver
mistura de lotes ou de animais de diferentes origens nos currais de descanso. Desta
forma, por motivos

já relatados anteriormente,

minimiza-se

a ocorrência de

comportamentos agressivos entre os ovinos, evitando lesões e ferimentos (BRASIL,
2000).
O curral de descanso também será o local de realização da inspeção ante mortem
pelo profissional competente. Esta avaliação aborda o comportamento e aspecto do
animal, além de sintomas de doenças de interesse para as áreas de saúde animal e de
saúde pública (BRASIL, 2017).
O período de espera até o abate completa o tempo de jejum exigido pelo
Regulamento e Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de Origem Animal (BRASIL,
2017). Os animais devem permanecer em descanso e dieta hídrica nos currais por no
mínimo 6 horas. Em casos estipulados pelo médico veterinário oficial, a permanência em
jejum pode durar em até 24 horas após a chegada dos animais ao frigorífico (BRASIL,
2000). A dieta hídrica pré-abate tem o objetivo de recuperar da desidratação do
transporte, diminuir o estresse térmico e ajudar a eliminar conteúdo gastrointestinal para
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evitar a contaminação fecal durante o processo de evisceração da carcaça e também,
reestabelecer as reservas de glicogênio muscular que foram perdidas (LUDTKE et al.,
2012).
Não há benefícios em alongar o tempo de descanso e jejum de ovinos antes do
abate. Prolongar demasiadamente este período acarreta em perda de peso e prejuízos,
como elevação no pH da carcaça e diminuição da maciez da carne. Além disso, períodos
de espera muito longos podem causar brigas, elevando o estresse e a ocorrência de
lesões (LUDTKE et al., 2012).
Caso haja a necessidade de serem mantidos por mais de 24 horas no matadouro frigorífico até o momento do abate, os animais devem ser alimentados em quantidades
moderadas e a intervalos adequados (BRASIL, 2000).
As instalações destinadas a acomodação dos ovinos devem ser construídas de
forma a abrigar um número adequado de animais em relação também ao volume de
produção do abatedouro, e, obviamente, jamais comprometendo o bem-estar animal.
Assim, os locais de acomodação devem ser construídos de forma que os ovinos possam
se movimentar livremente na direção necessária, mantendo suas características de
comportamento.

INSENSIBILIZAÇÃO
Este procedimento, também chamado de atordoamento, visa deixar o animal
inconsciente, mantendo suas funções vitais até a sangria, diminuindo o sofrimento e
promovendo uma sangria tão completa quanto possível (BRASIL, 2000).
Os animais deverão ser colocados no recinto de insensibilização somente quando
o responsável pela operação estiver pronto para efetuar a ação imediatamente. Em
ovinos pode ser empregado o método de atordoamento mecânico ou a insensibilização
elétrica (BRASIL, 2000).
Para a insensibilização mecânica pode-se utilizar pistolas com dardo cativo
penetrativo ou não penetrativo.
O dardo não penetrativo provoca um golpe contra o crânio do animal causando
uma concussão cerebral, que o torna imediatamente inconsciente sem indícios de dor.
A concussão cerebral, além do rápido e relativamente breve comprometimento da
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consciência, ocasiona paralisação da atividade neural e perda da memória (LUDTKE et
al., 2012).
A pistola com dardo penetrativo deve ser posicionada na região frontal do crânio,
de forma que o dardo atinja o córtex cerebral. Este tipo de equipamento, além de causar
concussão, ocasiona danos irreversíveis, como hemorragia e laceração do tecido neural.
Em alguns casos, a inconsciência resultante do uso da pistola de dardo cativo penetrativo
é irreversível.
Independentemente do método de atordoamento empregado, o material de
insensibilização deve ser apropriado para o procedimento e usado de acordo com as
recomendações do fabricante.
O estado de inconsciência deve ser avaliado em todos os animais, com o intuito
de detectar falhas

no

procedimento

de insensibilização

e

evitar sofrimento

desnecessário. O animal devidamente insensibilizado e inconsciente sofrerá colapso
imediato e não tentará se levantar. Outros sinais que indicam que o processo de
atordoamento foi bem-sucedido incluem a musculatura

contraída, ausência de

respiração rítmica e de vocalização, pálpebras abertas, com a órbita ocular centralizada,
sem rotação (olhar fixo e vidrado) e pupila dilatada (LUDTKE et al., 2012).
Caso seja verificado sinais de sensibilidade por parte do ovino, o procedimento de
atordoamento deverá ser imediatamente repetido.
Por sua vez, a insensibilização elétrica deverá ser aplicada aos animais com
eletrodos bipolares, de forma a permitir que a corrente elétrica atravesse o cérebro, a fim
de garantir a indução e a manutenção dos animais em estado de inconsciência até a
sangria (BRASIL, 2000).
De acordo com a OIE (2019), o equipamento para insensibilização elétrica para
ovinos precisa ter o nível mínimo de corrente de 1 ampere, que deverá ser alcançado
em menos de um segundo depois do início da insensibilização e manter-se ao menos
durante um a três segundos.

SANGRIA
Esta etapa da operação de abate deve acontecer logo após o atordoamento, antes
que o animal recupere a sensibilidade e a consciência (BRASIL, 2000). O Regulamento
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técnico de métodos de insensibilização para o abate humanitário de animais de açougue
(BRASIL, 2000) orienta que a operação de sangria deve ser realizada, no máximo, um
minuto após o atordoamento. A OIE (2019) aponta que o intervalo máximo entre a
insensibilização e a sangria para ovinos é de 20 segundos, quando se utiliza para
atordoamento o método elétrico ou pistola de dardo cativo não penetrativo.
Todos os animais devem ser sangrados mediante secção das artérias carótidas
ou das veias jugulares. Desta forma estimula-se o escoamento do sangue mais
completamente possível, de forma rápida e abundante (BRASIL, 2000). O ato de secção
dos vasos do animal insensibilizado deve ser realizado em um único movimento preciso
com aplicação de uma faca ou lâmina afiada. Falha na secção dos vasos retarda a
sangria e pode causar dor.
A eficiência da sangria é uma exigência importante das operações de abate para
obtenção de um produto de alta qualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O bem-estar animal pode ter relevante impacto econômico na produção
agropecuária. Assim, é de suma importância que todas as pessoas envolvidas nos
procedimentos pré-abate estejam comprometidas em aplicar os princípios aqui
abordados e, desta forma, contribuir para evitar sofrimento desnecessário por parte dos
animais, garantir um produto de melhor qualidade, aumentar a produtividade e a
lucratividade da cadeia produtiva.
Reconhecemos que a capacitação e treinamento técnico da mão de obra ligada à
cadeia produtiva da ovinocultura é indispensável para ampliar a competitividade do setor,
a partir da padronização de ações dentro do processo produtivo, relacionadas à
qualidade do produto final e ao BEA.
Com isso, as empresas envolvidas devem ser responsáveis em estabelecer um
plano de treinamento e reciclagem de pessoal, além de adotarem sistemas de
monitoramento do emprego das diretrizes de bem estar. Programas de incentivos, dentro
das empresas, por resultados alcançados também auxiliam a preservar as conquistas
obtidas em relação às mudanças de atitude voltadas ao BEA.
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