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RESUMO GERAL 

 

Objetivou-se avaliar as características quantitativas da carcaça, predizer a composição 

tecidual e avaliar a qualidade da carne de cordeiros Santa Inês (SI) e Morada Nova 

(MN) em diferentes pesos de abate. Foram utilizados 48 cordeiros, não castrados, com 

os cordeiros SI pesando em média 17,63 ± 0,29 kg e os MN com peso inicial de 15,60 ± 

0,59 kg, distribuídos em um DIC com esquema fatorial 4 x 2, quatro pesos de abate (22, 

25, 28 e 31kg) e dois genótipos. O peso de abate influenciou todas as características da 

carcaça, exceto perda de peso por resfriamento. Interferiu ainda no grau de acabamento, 

avaliação da gordura pelvicorrenal e rendimento da perna, lombo, paleta e do pescoço. 

A raça MN apresentou os maiores rendimentos de carcaça quente, fria e biológica, 

índice de compacidade da carcaça e índice de musculosidade da perna. Em relação aos 

depósitos de gordura a raça MN acumulou mais gordura subcutânea, intermuscular e 

interna que a raça SI e similaridade para a avaliação do acabamento. A meia carcaça 

esquerda foi seccionada em cinco cortes comerciais sendo eles: pescoço, paleta, 

costilhar, lombo e perna. O peso dos cortes aumentou com a elevação do peso de abate, 

com a paleta tendo comportamento inverso e significativo em favor da raça SI. Estes 

cordeiros apresentaram maior comprimento da carcaça e comprimento interno da 

carcaça, enquanto os MN apresentaram maior perímetro da perna. Deve-se optar por 

pesos de abate diferenciados nas duas raças, já que os cordeiros MN depositam gordura 

mais precocemente que o SI. A predição do rendimento da carcaça foi realizada a partir 

dos rendimentos dos tecidos nos cortes comerciais, sendo os dados submetidos à análise 

de variância e de regressão e também pela comparação entre médias utilizando-se o 

teste de Dunnet. Os cortes obtidos foram dissecados e ao final desta, foi efetuada a 

reconstituição da meia-carcaça, obtendo-se a quantidade de músculo, osso e gordura na 

meia-carcaça que foram utilizados para obtenção do rendimento dos tecidos na carcaça. 

Quando se comparou as médias dos rendimentos pelo teste de Dunnet, o lombo foi o 

melhor preditor para músculo e gordura. Quando a predição foi feita utilizando as 

equações de regressão, a perna foi o melhor preditor para músculo e osso, e o costilhar 

para gordura na raça SI. Na raça MN o pescoço foi o melhor preditor para músculo e o 

costilhar para osso e gordura. Para qualidade da carne foram realizadas análises 

químicas, físicas e sensoriais da carne usando o músculo longissimus lumborum. A raça 

influenciou o teor de proteína e gordura com os cordeiros MN apresentando melhor 

percentual. A umidade decresceu com o peso de abate. Os cordeiros SI proporcionaram 

carne mais macia, detectado através da força de cisalhamento e análise sensorial. A 

perda de peso por cocção não sofreu influência da raça, entretanto aumentou com o peso 

de abate. O perfil de ácidos graxos da carne sofreu interferência da raça com cordeiros 

MN apresentando maiores valores de ácidos graxos monoinsaturados e mais baixos de 

ácidos graxos saturados, indicando melhor qualidade nutricional, embora tenha 

proporcionado a condição menos favorável para a relação n6: n3. Raça e peso de abate 

influenciaram as características sensoriais da carne de cordeiro, com a MN 

proporcionando carne mais dura, menos suculenta e de coloração mais intensa. Os pesos 

ao abate de 22 e 25 Kg proporcionaram menor dureza e sabor mais intenso e os 

cordeiros abatidos aos 22 Kg obtiveram carne com coloração menos intensa. Os outros 

parâmetros não foram influenciados pela raça e peso ao abate. 

 



xvi 
 

 
 
 

alavras-chave: ácidos graxos, composição física, cortes, gordura, morfometria, 

musculosidade, rendimento da carcaça, ovinos deslanados. 

GENERAL ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the quantitative carcass traits, tissue composition predict 

and evaluate the quality of lamb meat Santa Ines and Morada Nova in different 

slaughter weights. A total of 48 lambs, entire, Santa Inês lambs weighing an average of 

17.63 ± 0.29 kg and Morada Nova with initial weight of 15.60 ± 0.59 kg, distributed in 

a random design with a factorial 4 x 2, four slaughter weights (22, 25, 28 and 31kg) and 

two genotypes. The slaughter weight affected all carcass traits except cooling loss 

index. Interfered even in degree of finish pelvicorrenal fat assessment and yield of leg, 

loin, shoulder and neck. The Morada Nova showed hot carcass yield, cold carcass yield 

and biological yield, carcass compactness index and leg muscularity. In relation to 

deposits of fat Morada Nova accumulated more subcutaneous fat, intermuscular and 

internal to the Santa Ines and similarity for the evaluation of the finish. The left half 

carcass was sectioned into five commercial cuts being: neck, shoulder, ribs, loin and 

leg. The weight of the cuts increased with slaughter weight, with the shoulder has an 

inverse and significant in favor of Santa Ines. These lambs had higher carcass length 

and carcass internal length, while the Morada Nova had higher leg perimeter. One 

should opt for different slaughter weights in the two races since the Morada Nova lambs 

deposit fat earlier than the Santa Ines. The prediction of carcass yield was realized from 

the income of the tissues in the commercial cuts, and the data subjected to analysis of 

variance and regression, and also by comparison of means using the Dunnett test. The 

histological sections were dissected and to this end, we performed the reconstitution of 

the half carcass, resulting in the quantity of bone, muscle and fat in the half carcass 

which were used to obtain the yield of the carcass tissues. When comparing the average 

yields by Dunnet's test, the tenderloin was the best predictor of muscle and fat. When 

the prediction was made using the regression equations, the leg was the best predictor of 

muscle and bone, and rib fat for Santa Ines. In Morada Nova neck was the best predictor 

for muscle and ribs to bone and fat. For meat quality analyzes were carried out 

chemical, physical and sensory meat using the longissimus lumborum. The race 

influenced the content of protein and fat with Morada Nova lambs showing better 

percentage. The humidity decreased with slaughter weight. Santa Inês lambs yielded 

more tender meat, detected by shear force and sensory analysis. Weight loss by cooking 

not influenced by race, however with increased slaughter weight. The fatty acid profile 

of the meat breed suffered interference with Morada Nova lambs had higher amounts of 

monounsaturated fatty acids and lower levels of saturated fatty acids, indicating better 

nutritional quality, although it provided a less favorable condition for the ratio n6: n3. 

Breed and slaughter weight influence the sensory characteristics of lamb, with Morada 

Nova meat providing tougher, less juicy and more intense coloration. The slaughter 

weights of 22 and 25 kg provided lower hardness and more intense flavor and lambs 

slaughtered at 22 kg had beef with intensity less. The other parameters were not 

influenced by breed and slaughter weight. 

 

Keywords: carcass dressing, cuts, fat, fatty acids, hair sheep, morphometry, muscling,  

physical composition. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A ovinocultura brasileira vem crescendo nos últimos anos, devido ao aumento 

no consumo da carne nos grandes centros urbanos, impulsionando a produção de 

cordeiros. Entretanto este consumo ainda é pouco expressivo em comparação ao da 

carne de outras espécies. Esse baixo consumo pode está associado a vários aspectos 

como a falta de hábito, inconstância na oferta do produto e pouca qualidade da carne. 

Os consumidores contemporâneos exigem um produto com máxima produção da 

parte comestível e quantidade aceitável de gordura. Assim, é necessária a utilização de 

uma categoria animal capaz de melhorar o direcionamento de nutrientes para a 

deposição de músculos. 

O elemento mais importante do animal por apresentar a parte comestível é a 

carcaça. Nesse sentido, a obtenção de carcaça com deposição adequada de gordura e 

carne mais tenra são aspectos interessantes para os consumidores que exigem qualidade 

dos produtos. 

Vários são os aspectos que influenciam a composição tecidual da carcaça com 

destaque para o peso de abate dos cordeiros. O excesso de gordura, como consequência 

do abate tardia afeta a qualidade da carne, além de repercutir na viabilidade econômica 

do sistema de produção, tendo em vista a transformação de parte dos nutrientes 

ingeridos em tecido indesejável. 

Cada tecido apresenta impulso de crescimento distinto nas diferentes fases da 

vida do animal, os animais nascem com uma composição física que se altera durante o 

seu desenvolvimento. O tecido ósseo é de desenvolvimento precoce, o muscular 

intermediário, e o adiposo tardio. À medida que os tecidos muscular e adiposo 

aumentam sua participação proporcional na carcaça, diminui a proporção do tecido 

ósseo, o mesmo é valido para os cortes comerciais. 

As diferentes taxas de deposição dos tecidos ósseo, muscular e adiposo ao longo 

da vida implicam em variação do produto final, uma vez que a qualidade da carne ovina 

está atrelada à proporção desses componentes nas carcaças e nos cortes comerciais. As 

carcaças devem apresentar elevada porcentagem de músculos, cobertura de gordura 

subcutânea uniforme, baixa proporção de ossos e um nível ideal de gordura desejável 
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para manter a palatabilidade e aumentar a maciez, cujo excesso é percebido como 

prejudicial à saúde pelos consumidores. 

Estudos têm sido realizados no sentido de melhorar a qualidade da carne, sendo 

importante o estudo da maciez, sabor, cor e odor da carne que estão diretamente 

relacionados a sua qualidade e aceitação pelos consumidores. Além dessas 

características o tipo de ácido graxo presente na carne é de grande interesse do 

consumidor uma vez que a ocorrência de problemas de saúde tem sido associada com a 

ingestão de gordura, relacionados, principalmente, ao efeito da gordura saturada, mais 

especificamente, dos ácidos mirístico (C14: 0) e palmítico (C16:0) sobre a concentração 

plasmática das lipoproteínas de baixa densidade (LDL). 

Diversas raças são criadas no Nordeste brasileiro, com destaque para Santa Inês 

e Morada Nova, que são nativas e estão bem adaptadas as adversidades climáticas, 

sendo boa opção para produção de carne. 

 Neste sentido no presente trabalho procurou-se avaliar a influência do peso ao 

abate nas características da carcaça dos cordeiros Santa Inês e Morada Nova (capítulo 

I), predizer o melhor corte que determine a composição tecidual da carcaça (capítuloII) 

e avaliar a qualidade da carne desse cordeiros através de suas características químicas e 

físicas (capítulo III).   
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CAPÍTULO I 

 

 

 

Efeito do peso de abate sobre as características da carcaça de ovinos Santa Inês e 

Morada Nova 
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RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar as características quantitativas da carcaça de cordeiros 

Santa Inês e Morada Nova em diferentes pesos de abate. Foram utilizados 48 cordeiros, 

não castrados, com os cordeiros Santa Inês pesando em média 17,63 ± 0,29 kg e os 

cordeiros Morada Nova com peso inicial de 15,60 ± 0,59 kg, distribuídos em 

delineamento inteiramente casualizado com esquema fatorial 4 x 2, quatro pesos de 

abate (22, 25, 28 e 31kg) e dois genótipos. O peso de abate influenciou quase todas as 

características da carcaça, exceto perda de peso por resfriamento, acabamento, avaliação 

da gordura pelvicorrenal, rendimento da perna, rendimento do lombo, rendimento da 

paleta e rendimento do pescoço. A raça Morada Nova proporcionou os maiores 

rendimentos de carcaça quente, fria e biológica, índice de compacidade da carcaça e 

índice de musculosidade da perna. Em relação aos depósitos de gordura a raça Morada 

Nova acumulou mais gordura subcutânea, intermuscular e interna que a raça Santa Inês 

e similaridade entre as raças para a avaliação do acabamento. O peso dos cortes 

aumentou com a elevação do peso de abate, e a paleta foi o único corte que diminuiu o 

rendimento e que apresentou diferença entre as raças, com a raça Santa Inês obtendo o 

maior rendimento. Cordeiros Santa Inês apresentaram maior comprimento da carcaça e 

comprimento interno da carcaça, enquanto os Morada Nova apresentaram maior 

perímetro da perna. Deve-se optar por pesos de abate diferenciados nas duas raças, já 

que os cordeiros Morada Nova depositam gordura mais precocemente que o Santa Inês, 

sendo que o Santa Inês deve ser abatido após 22 kg, pois até esse peso apresenta 

gordura de cobertura escassa. Já os cordeiros Morada Nova devem ser abatidos antes 

dos 28 kg, pois acumulam grande quantidade de gordura renal. 

 

Palavras-Chave: componentes principais, cortes, morfometria, musculosidade 

rendimento da carcaça  
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evoluate carcass characteristics of Santa Inés and 

Morada Nova sheep in different slaughter weight. A total of 48 lambs, entire, Santa Inês 

lambs weighing an average of 17.63 ± 0.29 kg and Morada Nova lambs with initial 

weight of 15.60 ± 0.59 kg, distributed in a completely randomized design with factorial 

4 x 2, four slaughter weights (22, 25, 28 and 31kg) and two genotypes. Slaughter weight 

influenced almost all carcass traits except weight loss by cooling, finishing, fat 

assessment pelvicorrenal, leg yield, loin yield, yield and yield palette neck. The Morada 

Nova gave greater hot carcass and cold biological index carcass compactness index and 

leg muscularity. In relation to deposits of fat Morada Nova accumulated more 

subcutaneous fat, intermuscular and internal to the Santa Ines and similarity between 

races for the evaluation of the finish. The weight of the cuts increased with slaughter 

weight, and the palette was the only court which decreased the yield and significant 

differences between the races, with the Santa Ines getting the highest yield. Santa Inês 

lambs had higher carcass length and carcass internal length, while the Morada Nova had 

higher leg perimeter. One should opt for different slaughter weights in the two races 

since the Morada Nova lambs deposit fat earlier than in Santa Ines, and the Santa Ines 

should be slaughtered after 22 kg, because until that weight has little fat cover. Already 

Morada Nova lambs must be slaughtered before 28 kg because accumulate large amount 

of kidney fat. 

 

Keywords: carcass yield, cuts, major components, morphometry, muscularity  
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INTRODUÇÃO 

 

A região semiárida brasileira possui grande vocação pecuária, principalmente à 

criação de pequenos ruminantes. Dentre elas a criação de ovinos tem se destacado, com 

mais de 50% do efetivo concentrado na região Nordeste, contribuindo como fonte de 

proteína na dieta dos pequenos agricultores (Lôbo et al., 2011) e como uma alternativa 

de renda. 

Dentre as raças criadas no Nordeste os ovinos das raças Santa Inês e Morada 

Nova são caracterizados como deslanados e destacam-se por sua rusticidade e adaptação 

às regiões semiáridas. 

O mercado de carne tem se consolidado em função da qualidade da carne 

produzida. Desta maneira é fundamental a interação entre os elos da cadeia produtiva 

para que se possa ofertar um produto padronizado e que atenda as exigências do 

consumidor moderno, que está disposto a pagar mais por alimentos com melhor 

qualidade. 

Como a carcaça é o elemento mais importante do animal por conter a porção 

comestível, devem ser determinadas suas características para que seja possível detectar 

as diferenças existentes entre animais, identificando aqueles que produzam melhores 

carcaças, o que beneficiará os setores de comercialização a medida que aumenta a 

exigência do consumidor em relação a qualidade da carne oferecida.  

Dentre as características analisadas, o rendimento da carcaça é importante na 

avaliação dos animais, pois está diretamente relacionado ao valor comercial de 

cordeiros e geralmente é um dos primeiros índices a ser considerado, por expressar a 

relação percentual entre o peso da carcaça e o peso vivo do animal. Segundo Sañudo e 

Sierra (1986) o rendimento de carcaça em ovinos pode ser influenciado por fatores 

como raça, peso de abate, sistema de alimentação e idade do animal. 

No Brasil, a comercialização de ovinos normalmente refere-se ao peso corporal, 

que é um bom indicador do peso de carcaça fria, e pode servir tanto para a seleção por 

parte do produtor como para a comercialização em frigoríficos (Osório et al., 2002). O 

peso corporal reflete nas características da carcaça, em que se verifica aumento do 

tecido gorduroso em animais mais pesados, característica observada na maioria dos 

casos, em animais mais velhos. No entanto, certa quantidade de gordura na carcaça é 
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desejável, pois proporciona boas características sensoriais da carne e reduz as perdas 

por resfriamento. A obtenção de carcaças com deposição adequada de gordura e carne 

mais tenra são aspectos interessantes para os consumidores, que exigem qualidade dos 

produtos. De acordo com Bueno et al. (2000), a padronização das carcaças de cordeiros 

é necessária para valorizar o produto e atrair consumidores.  

Universalmente, admite-se que a conformação da carcaça seja um dos fatores 

que mais incidem sobre o valor final de comercialização da carne. Uma conformação 

adequada indica 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.  

A conformação da carcaça, quase sempre avaliada visualmente e expressa por 

escores, adiciona uma dimensão diferente na predição da composição da carcaça e 

representa a forma que esta toma como resultado da quantidade e distribuição de sua 

massa muscular sobre a base óssea, o esqueleto, a qual pode ser descrita subjetivamente 

por meio de perfis ou contornos externos e objetivamente através de medições lineares e 

circulares, cujos tipos de perfis e proporções das medidas dependem das relações 

teciduais existentes na carcaça (Cezar e Sousa, 2007). 

 Portanto, este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito dos 

diferentes pesos de abate e dos genótipos sobre as características da carcaça de 

cordeiros. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental Pendência, base física da 

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba – EMEPA, localizada no 

município de Soledade - PB, na meso-região do Curimataú, situada na Latitude 7º 8' 18'' 

S e Longitude 36º 27' 2'', W do Meridiano de Greenwich , com altitude de 534 m e 

temperatura média de 30 ºC e umidade relativa do ar média de 70%.  

Foram utilizados 48 cordeiros não castrados das raças Santa Inês e Morada 

Nova, sendo 24 animais de cada genótipo, abatidos com diferentes pesos (22; 25; 28 e 

31 kg de peso vivo). Os animais foram distribuídos em baias individuais medindo 0,80 

× 1,20 m, com livre acesso aos comedouros e bebedouros, onde foram mantidos em 

confinamento até atingirem a condição corporal preconizada para o abate. Os cordeiros 

Santa Inês iniciaram o experimento com idade média de 150 dias e peso médio de 17,63 

±0,29 kg e os Morada Nova com idade média de 180 dias, pesando em média 15,60 ± 

0,59 kg. No início do experimento os cordeiros foram vacinados contra clostridioses e 

everminados. O período de adaptação foi de 14 dias, e as pesagens dos animais foram 

realizadas semanalmente para o controle do desenvolvimento corporal.  

A dieta (Tabela 1) foi fornecida duas vezes ao dia as 8:00 e 16:00 horas, e 

calculadas para atender às exigências em proteína bruta e energia metabolizável que 

permitisse aos animais, ganhos de 250g/dia, de acordo com as recomendações do NRC 

(2007), para consumo de matéria seca (MS) correspondente a 5% do peso vivo, pesados 

e reajustados semanalmente, proporcionando um nível de sobra de 10%. 

Ao atingirem o peso de abate os cordeiros foram submetidos a um período de 

jejum sólido e uma dieta hídrica por 16 horas. No momento do abate, os animais foram 

insensibilizados, por atordoamento, na região atla-occipital, seguido de sangria por 

quatro minutos, através da seção da carótida e jugular. O sangue foi recolhido em 

recipiente previamente tarado, para posterior pesagem. 

Após a esfola e evisceração, foram retiradas a cabeça (secção na articulação atla-

occipital), as patas (secção nas articulações carpo e tarso-metatarsianas) e a cauda, 

registrando-se a seguir os pesos de carcaça quente (PCQ), incluídos os rins e gordura 

pélvica-renal. O trato gastrointestinal (TGI) foi pesado cheio e vazio, para determinação 
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do peso do corpo vazio (PCV), visando determinar o rendimento biológico ou 

verdadeiro RV,% = (PCQ/PCV) x 100. 

 

Tabela 1: Composição percentual e química da dieta experimental 

Ingredientes  
Proporções dos 

ingredientes (MS) 
   

Feno de Buffel  30,0    

Milho  43,5    

Farelo de soja  22,0    

Suplemento mineral
1 

 1,5    

Óleo de soja   3,0    

Composição química (% na MS)  

Matéria seca
  88,1    

Matéria orgânica  93,6    

Matéria mineral  6,5    

Proteína bruta  15,3    

Extrato etéreo  5,5    

Fibra em detergente neutro
  30,9    

Fibra em detergente ácido
  20,8    

Lignina  1,9    

Carboidratos totais  72,7    

Carboidratos não fibrosos  41,8    

Proteína insolúvel em detergente neutro  5,8    

Proteína insolúvel em detergente ácido  4,2    

Nutrientes digestíveis totais  74,6    

Energia metabolizável (Mcal/kg)  2,69    
1
 Cada 1000g contém: Ca - 140,0g; P – 65,0g; S – 15,0g; Mg – 15,0g; Zn – 3.500,0 mg; Mn – 3.000,0mg; 

I –60,0 mg; Se – 10,0 Mg; Co – 100,0mg; Vit A 50.000,0 UI; Flúor (Máximo) – 650,0 mg. 

 

As carcaças foram resfriadas por 24 horas a ± 4 ºC em câmara frigorífica, com as 

articulações tarso-metatarsianas distanciadas em 14 cm, por meio de ganchos. Decorrido 

esse período, foram pesadas para obtenção do peso da carcaça fria (PCF) e calculada a 

perda por resfriamento PR, % = (PCQ – PCF/PCQ) x 100. Em seguida foram retirados 

os rins e gordura pélvica + renal, cujos pesos foram registrados e subtraídos dos pesos 

da carcaça quente e fria. Foi calculado o rendimento de carcaça quente RCQ,% = 

(PCQ/PVA) x 100 e rendimento da carcaça fria RCF, % = (PCF/PVA) x 100. 

 Nas carcaças avaliou-se visualmente, o grau de conformação (GC), segundo 

metodologia de Cezar e Sousa (2007) e em seguida se realizaram as medidas: 

comprimento da carcaça (CC); comprimento interno da carcaça (CIC); largura da 
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garupa (LG); perímetro da garupa (PG); profundidade do tórax (PROFT); largura do 

tórax (LMT); comprimento da perna (CP) e perímetro da perna (PP), bem como o índice 

de compacidade da carcaça (ICC, kg/cm = PCF/comprimento interno da carcaça fria). 

Posteriormente, as carcaças foram divididas longitudinalmente ao meio com 

serra elétrica, sendo a meia-carcaça esquerda seccionada em cinco cortes comerciais 

segundo adaptações das metodologias de Colomer-Rocher et al. (1988) e Osório et al. 

(1988), sendo eles:  pescoço, paleta, costilhar, lombo e perna. Todos os cortes da meia 

carcaça esquerda foram pesados e somados para determinação do peso da meia carcaça 

fria reconstituída e do rendimento dos cortes comerciais em relação a meia carcaça 

esquerda.  

 Na meia-carcaça esquerda, realizou-se um corte transversal entre 12
a
 e 13

a 

costelas, expondo a secção transversal do músculo Longissimus lumborum, cuja área foi 

tracejada com caneta apropriada sobre uma película plástica transparente para 

determinação da área de olho-de-lombo (AOL). Foram obtidas, por meio de régua, a 

largura máxima (A) e a profundidade máxima (B) para determinação da área de olho-de 

lombo, pela fórmula: AOL = (A/2*B/2) π. A gordura renal, pélvica e inguinal foi obtida 

após o resfriamento e antes da obtenção da meia-carcaça.  

Em seguida todos os cortes da meia carcaça esquerda foram acondicionados em 

sacos plásticos e congelados em freezer (-20°C) para posterior dissecação. 

Posteriormente, foi descongelada e depois feita a separação do tecido muscular, 

ósseo e adiposo. Em seguida, determinou-se a relação músculo: osso e procedeu-se a 

medição do osso do fêmur para determinação do índice de musculosidade da perna, 

conforme a fórmula descrita por Purchas et al. (1991): 

 

 IMP = √P5M/CF 

                             CF 

Em que: 

 

 IMP = índice de musculosidade da perna; 

 P5M = peso dos cinco músculos (bíceps femural, quadríceps femural, 

semimembranoso, semitendinoso e adutor); 

 CF = comprimento do fêmur. 
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O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado (DIC), em 

esquema fatorial 4 × 2 (quatro pesos e dois genótipos), com 6 repetições. As análises 

estatísticas foram realizadas com o auxílio computacional do Programa SAS (2011), 

com os dados sendo submetidos à análise de regressão, as médias comparadas pelo teste 

F a 5% de probabilidade, análise de componentes principais para a morfometria da 

carcaça e o seguinte modelo matemático: 

Yijk = µ + Pi + Gj + (PG)ij + eijk 

 

Yijk = valor observado de cada característica; 

µ = média geral da população; 

Pi = efeito do peso i, (i = 1, 2, 3, 4);   

Gj = efeito do genótipo j, (j = 1, 2);  

(PG)ij = efeitos da interação do peso e genótipo;  

eijk = erro aleatório associado à observação Yijk. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os pesos de corpo vazio, das carcaças quente e fria, bem como seus 

rendimentos, elevaram-se linearmente (P<0,001) em função do peso ao abate (Tabela 

2). De acordo com Cezar e Sousa (2007), com o aumento do peso vivo, as regiões 

corporais de crescimento muito precoce, como os membros e cabeça diminuem, 

enquanto que em regiões mais tardias, como aquelas do tronco, aumentam 

proporcionalmente. Como a cabeça e as extremidades não são constituintes da carcaça e 

elas são, em termos proporcionais, maiores em animais mais jovens, espera-se que estes 

tenham menor rendimento de carcaça que aqueles mais velhos, com maior proporção de 

regiões do tronco. 

Safdarian et al. (2008) em estudo com ovelhas em diferentes pesos de abate 

verificaram aumento do rendimento da carcaça quente para os animais abatidos entre 30 

e 35 kg e entre 40 e 45 kg. Os autores atribuiram este fato aos depósitos de gordura, que  

é o tecido mais variável da carcaça e  que em geral é depositada a uma taxa maior que 

músculo e ossos. 

Em relação à raça, verifica-se que os ovinos Morada Nova apresentaram 

rendimentos de carcaça mais elevados que a dos ovinos Santa Inês. Esses resultados 

podem ser explicados pelas diferenças entre as raças estudadas, em que os cordeiros 

Morada Nova apresentaram menor peso do trato digestório em relação aos cordeiros 

Santa Inês. Araújo Filho et al. (2010) avaliando as características de carcaça de ovinos 

Morada Nova, Santa Inês e mestiços Dorper × Santa Inês terminados em confinamento 

com dietas contendo dois níveis de energia, observaram que a raça Morada Nova 

apresentou maiores rendimento de carcaça que os outros genótipos e atribuiu esse 

resultado ao tamanho do animal e de seu trato digestório. 

As perdas por resfriamento das carcaças dos cordeiros nos diferentes pesos de 

abate não foram significativas (P>0,05), Cartaxo et al. (2009) avaliando a condição 

corporal de cordeiros Santa Inês e cordeiros ½ Dorper × ½ Santa Inês também não 

verificaram diferenças entre a condição corporal magra e gorda. 



 

 
 

Tabela 2: Características da carcaça de ovinos Santa Inês (SI) e Morada Nova (MN) em diferentes pesos de abate 

Características Raças  Pesos (kg)    Valor p 

   SI  MN p 22 25 28 31 E.p P x R L Q 
1
Peso ao abate (kg) 27,45ª 26,95b 0,043 22,45 26,66 28,73 31,95 0,110 0,593 <0,001 0,986 

2
Peso de corpo vazio (kg) 22,57 22,29 0,346 18,28 21,24 23,68 26,51 0,150 0,208 <0,001 0,829 

3
Peso da carcaça quente (kg) 12,50 12,75 0,264 10,04 11,79 13,53 15,14 0,114 0,420 <0,001 0,748 

4
Peso da carcaça fria (kg) 12,13 12,39 0,255 9,73 11,43 13,16 14,72 0,115 0,504 <0,001 0,761 

5
Rendimento da carcaça quente (%) 45,37b 47,22a 0,004 44,76 45,94 47,13 47,35 0,326 0,348 0,003 0,446 

6
Rendimento biológico (%) 55,25b 57,11a 0,002 55,01 55,48 57,15 57,09 0,313 0,798 0,004 0,642 

7
Rendimento da carcaça fria (%) 44,02b 45,87a 0,006 43,39 44,53 45,83 46,03 0,330 0,479 0,020 0,476 

 Perda de peso por resfriamento (%) 2,98 2,85 0,615 3,07 3,04 2,78 2,78 0,090 0,780 0,321 0,964 
 8
Área de olho de lombo (cm

2
) 10,15 10,67 0,220 8,96 10,12 10,91 11,63 0,200 0,520 <0,001 0,603 

9
Índice de compacidade da carcaça (kg/cm) 0,203b 0,214a 0,008 0,179 0,199 0,214 0,242 2,170 0,799 <0,001 0,331 

10
Índice de musculosidade da perna (g/cm) 0,377b 0,385a 0,041 0,394 0,385 0,383 0,363 1,760 0,819 <0,001 0,103 

 11
Conformação (1-4 pontos) 3,02 3,14 0,216 2,83 3,20 3,12 3,16 0,049 0,140 0,046 0,102 

Letras distintas na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste F a 5% de probabilidade 

p – Probabilidade; L – linear; Q – quadrática; E.p –  erro padrão; P x R – interação peso e raça 
1
y = -0,70+1,05x (R

2
= 99,9); 

2
y = -1,53+0,90x (

R2
= 99,8); 

3 
y= -2,41+0,56x (R

2
99,5); 

4
y = -2,47+0,55x (R

=
99,5); 

5
y = 38,3+0,29x (R

2
=95,3);  

6
y = 49,2+0,26x (R

2
=86,1); 

7
y = 36,79+0,30x (R

2
=93,5); 

8
y = 2,644+0,2931x (R

2
 =98,67);

 9
y = 0,029 + 0,0067x (R

2
 = 98,7);  

10
y = 0,46 – 0,003x (R

2
 = 87,7); 

11
y = 2,27+0,03x (R

2
 = 48,4) 
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Muela et al. (2010) não encontraram diferença na perda por resfriamento entre 

carcaças com peso menor ou igual a 10,5 kg e maior ou igual a 12 kg quando estas 

ficaram na câmara frigorífica por um período de 18 horas, no entanto após 42 horas, e 

até 90 horas de resfriamento, o peso da carcaça quente influenciou a perda por 

resfriamento. Carcaças mais pesadas tem uma cobertura de gordura subcutânea mais 

espessa o que diminui as perdas de umidade, além disso, de acordo com Johnson et al. 

(1988) o tecido adiposo retém mais água do que o faz o tecido magro após 20 h post-

mortem.  

Logo, a semelhança para a perda por resfriamento nos diferentes pesos de abate 

pode ser explicada pelo tempo de exposição ao frio que foi de 24 horas. Além disso, 

todos os cordeiros apresentaram acabamento semelhante o que justifica a semelhança do 

resultado. Neste trabalho a perda por resfriamento foi inferior a reportada por Gonzaga 

Neto et al. (2006) trabalhando com cordeiros Morada Nova com pesos de abates entre 

16,32 e 23,70kg, o que é desejável, pois mostra que os cordeiros estavam com um bom 

acabamento. 

A área de olho de lombo apresentou valores crescente em relação ao peso de 

abate e mostrou-se semelhante em relação às raças estudadas, significando que dentro 

da mesma condição corporal, a quantidade de tecido muscular é igual entre esses grupos 

genéticos, uma vez que esta área é um indicativo de músculo na carcaça. Da mesma 

forma, Cartaxo et al. (2009), não verificaram efeito do grupo genético sobre a área de 

olho-de-lombo, mas sim  entre a condição corporal dos cordeiros, indicando que houve 

desenvolvimento muscular com o aumento de peso dos cordeiros.  

Medeiros et al. (2009)  trabalhando com cordeiros Morada Nova alimentados 

com nível de concentrado de 80% encontraram valores  da AOL de 11,88 cm
2, 

semelhantes ao deste trabalho quando os animais foram abatidos com 31kg.     

Observaram-se valores crescentes para compacidade da carcaça o que indica 

incremento na deposição de tecido por unidade de comprimento com o aumento do peso 

ao abate. Em relação à raça, os cordeiros Morada Nova apresentaram maior índice de 

compacidade em relação aos cordeiros Santa Inês, isso se deve ao menor comprimento 

interno da carcaça dos cordeiros Morada Nova em relação aos cordeiros Santa Inês. 

O efeito do grupo genético sobre os índices de musculosidade da perna dos 

cordeiros foi significativo (P<0,05), com os cordeiros Santa Inês apresentando índice de 
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0,377g/cm inferior aos observados pelos cordeiros Morada Nova (0,385g/cm). Esse 

resultado se deve ao fato de os cordeiros Morada Nova terem apresentado menor 

comprimento do fêmur (P<0,05). 

O grau de conformação apresentou comportamento linear crescente com notas 

variando de 2,83 a 3,20 para os pesos de abate, resultado que pode ser considerado 

satisfatório, uma vez que as raças avaliadas não foram submetidas a programas de 

melhoramento genético para produção de carne. 

 O peso ao abate, principalmente a proporção de músculos e gordura, tem sido 

associado à qualidade da carcaça, determinando a preferência dos consumidores, bem 

como os aspectos relacionados às questões econômicas. Além do mais, fatores como o 

potencial genético para ganho, peso à maturidade, idade e plano nutricional, devem ser 

considerados. 

 A deposição de gordura na carcaça dos cordeiros deve proporcionar sua 

conservação através da diminuição da perda por resfriamento e uma adequada qualidade 

sensorial. Cezar e Sousa (2007) reportam que o estado de engorduramento é um bom 

predictor da composição tecidual da carcaça, pois ele está associado a quantidade de 

carne presente, uma vez que músculo e gordura estão inversamente relacionados na 

carcaça. Assim, quanto maior a proporção de gordura na carcaça, menor será a 

proporção de músculo. 

Os depósitos de gordura (subcutânea, intermuscular, inguinal, renal e pélvica), a 

medida GR, bem como o peso total dessas gorduras e seus percentuais em relação ao 

peso de carcaça fria, aumentaram linearmente (P<0,05) com o aumento do peso de abate 

(Tabela 3).  

Houve interação do peso ao abate com a raça para gordura renal (Tabela 3), com 

os cordeiros Morada Nova duplicando a quantidade de gordura renal aos 28 kg de peso 

de abate (Tabela 4). Esse fato demostra a diferença na velocidade de deposição de 

gordura interna dos cordeiros nas duas raças estudadas, em que os cordeiros Morada 

Nova apresentaram maior velocidade de deposição. 

Em relação ao acabamento (Tabela 4) os cordeiros Morada Nova apresentaram a 

mesma pontuação indiferente do peso de abate, ou seja, os cordeiros Morada Nova 

apresentaram gordura de cobertura média com apenas 22 kg de peso vivo, enquanto os 

cordeiros Santa Inês apresentaram gordura de cobertura escassa aos 22 kg de acordo 
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com a descrição de acabamento das carcaças ovinas propostas por Cezar e Sousa 

(2007). Isto indica que a raça Morada Nova deposita gordura de cobertura mais 

precocemente que a Santa Inês, devendo está pronta para o abate com peso inferior. 

A medida GR variou de 6,83 a 8,42 mm entre os pesos ao abate e de 7,05 a 8,28 

mm (Tabela 3) entre as raças Santa Inês e Morada Nova, respectivamente, indicando 

que a quantidade de gordura subcutânea presente nas carcaças dos cordeiros abatidos a 

partir de 25 kg, predita pela GR, pode ser considerada adequada, pois carcaças com 

medida GR abaixo de 7 mm são consideradas de pobre acabamento e acima de 12 mm 

como excessivamente acabadas (Colomer-Rocher et al., 1988). 

 Kremer et al. (2004) estudando o efeito da raça do reprodutor, ano, sexo e peso 

sobre as características da carcaça dos cordeiros, observaram aumento desta medida  

com  o aumento do peso de abate de 24,5 a 44,3 kg. Entre  as raças os autores também 

observaram diferença, em que a raça East Friesian com aptidão leiteira, apresentou 

menor medida GR no mesmo peso de abate em relação as raças Corriedale,  Southdown,  

Hampshire Down,  Suffolk e Texel  

Os cordeiros Morada Nova depositaram mais gordura subcutânea, intermuscular 

e visceral (Tabela 3) que os ovinos Santa Inês (p<0,005). 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 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 somaram-se em 808 g nos cordeiros Morada Nova e 447g no Santa Inês. 

Cartaxo et al. (2011) encontraram valores para porcentagem de gordura interna  

de 2,79 nos cordeiros Santa Inês e 3,31 nos cordeiros ½ sangue (SI x SRD), esses 

valores se encontram próximos ao percebido para Santa Inês, porém inferiores ao 

resultado com os ovinos Morada Nova que obtiveram uma média de 6,52 % de gordura 

interna (Tabela 3).  



 
 

 
 

Tabela 3: Deposição de gordura de cordeiros Santa Inês (SI) e Morada Nova (MN) em diferentes pesos de abate 

Características                  Raças  Pesos (kg)  
E.p P x R 

    Valor p 

     L            Q 
 

  SI MN P 22 25 28 31 
1
Peso da carcaça fria (kg)   12,13 12,39 0,255 9,73 11,43 13,16 14,72 0,115 0,554  <0,001  0,761 

 Acabamento (1-5)   3,17 3,14 0,849 2,91 3,33 3,16 3,20 0,054 0,043  0,067  0,090 
2 
Medida GR (mm)   7,05b 8,28a <0,001 6,83 7,38 8,42 8,04 0,143 0,174  0,001  0,110 

Avaliação da gordura pelvicorrenal (1-3) 2,20b 2,81a <0,001 2,50 2,45 2,50 2,58 0,056 0,074  0,567  0,583 
3
Gordura subcutânea (kg)   0,657b 0,718a  0,028 0,532 0,625 0,760 0,833 0,013 0,149 <0,001  0,701 

4
Gordura intermuscular (kg)  1,098b 1,252a  0,015 0,805 1,01 1,36 1,51 0,030 0,818 <0,001  0,630 

5
Gordura inguinal (kg)  0,078b 0,107a  0,007 0,055 0,075 0,109 0,132 0,005 0,242 <0,001  0,835 

6
Gordura renal (kg)  0,317b 0,634a <0,001 0,288 0,441 0,517 0,657 0,058 0,049 <0,001  0,856 

7
Gordura pélvica (kg)   0,052b 0,067a  0,014 0,047 0,052 0,063 0,075 0,002 0,177   0,001  0,584 

8
Gordura Interna (%)   3,68b 6,52a <0,001 4,01 4,95 5,20 5,88 0,158 0,096    <0,001  0,694 

9
Gordura total (kg)   2,20b 2,78a <0,001 1,73 2,20 2,82 3,21 0,020 0,396  <0,001  0,683 

10
Gordura total (%)   18,15b 22,42a <0,001 17,75 19,24 21,39 21,80 0,156 0,621  <0,001  0,407 

Letras distintas na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste F a 5% de probabilidade 
p – Probabilidade; L – linear; Q – quadrática; E.p –  erro padrão; P x R – interação peso e raça 
1
 y= - 2,47+0,55x  (R

2
=99,5); 

2
y= 3,53+0,156x (R

2
=73,2);

3
 y= - 0,228+0,0345x (R

2
=98,8); 

4
y= - 1,023+0,082x (R

2
=97,7); 

5
y= - 0,14+0,008x (R

2
=99,0);  

6
y= - 0,56+0,039x (R

2
= 98,5); 

7
y= - 0,02+0,003x (R

2
= 97,5); 

8
y= - 0,148+0,194x (R

2
= 95,67); 

9
y= - 1,99+0,169x(R

2
= 99,3); 

10
y=7,401+0,477x (R

2
= 94,6) 

 

 

Tabela 4: Acabamento e gordura renal de cordeiros Santa Inês e Morada Nova dentro dos pesos de abate  

 Santa Inês  Morada Nova 

Características   Pesos (kg)    Valor p   Pesos (kg)     Valor p 
    22   25    28   31    L   Q    22  25  28  31    L    Q 

Acabamento  2,66  3,50  3,16  3,33 0,041 0,065  3,16 3,16 3,16 3,08  0,687 0,762 

Gordura renal 0,219 0,274 0,330 0,445 0,003 0,547  0,365 0,608 0,704 0,868 <0,001 0,437 
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Cezar e Sousa (2007) reportam que dentro de uma mesma espécie de 

ruminantes, há também diferenças de deposição de gordura interna entre os diversos 

tipos econômicos, ou seja, animais criados para corte e animais criados para produção 

de leite e entre as diferentes raças. A gordura interna serve como reserva energética para 

os animais, sendo utilizada, por exemplo, em época de escassez de alimentos e é uma 

característica bastante evidente em raças de ruminantes adaptados a regiões inóspitas.  

Desta maneira como a raça Morada Nova é um animal que sofreu pouca seleção 

genética, ainda fica mais evidenciada esta característica em comparação com a raça 

Santa Inês que já foi mais selecionado geneticamente. 

As características morfométricas (Tabela 5) foram influenciadas pelo peso de 

abate, e os cordeiros Santa Inês obtiveram resultados superiores nos comprimentos 

externo e interno da carcaça. Durante o desenvolvimento normal dos animais ocorre 

alteração no tamanho e conformação, portanto, suas dimensões corporais lineares serão 

aumentadas como o aumento de peso e da idade, até que atinjam o tamanho adulto 

(Abdullah e Qudsieh 2008).  

Medeiros et al. (2009) avaliando cordeiro Morada Nova abatidos com peso 

médio de 30,93 kg, obtiveram valores de 56,36; 33,16; 29,26 e 54,97 cm para 

comprimento interno da carcaça; comprimento da perna, perímetro da perna e perímetro 

da garupa respectivamente. Esses resultados foram menores que os deste trabalho com 

os cordeiros Morada Nova abatidos aos 31 kg, indicando que houve bom crescimento 

dos cordeiros deste estudo.  

Houve interação entre a raça e o peso de abate dos cordeiros para largura da 

garupa, perímetro da garupa e comprimento da carcaça. Observa-se que os cordeiros 

Morada Nova parecem cessar o crescimento destas características entre 28 e 31 kg 

(Tabela 6). Calculando-se o ponto de máxima para a largura da garupa e perímetro da 

garupa nos cordeiros Morada Nova obteve-se os valores de 28,90 e 30 kg 

respectivamente. Este fato pode demostrar que os animais da raça Morada Nova podem 

está cessando seu crescimento nesse intervalo de peso. Em relação à raça Santa Inês 

observa-se crescimento linear até o peso de 31 kg, indicando que estes animais ainda 

não cessaram seu crescimento. 

 



 

 
 

Tabela 5: Morfometria da carcaça de cordeiros Santa Inês (SI) e Morada Nova (MN) em diferentes pesos de abate 

Características Raças  Pesos (kg)      Valor p 
 

SI MN      P   22   25   28   31  E.p  P x R     L   Q 
1
Largura do tórax (cm) 18,49 18,64   0,605 17,08 18,51 19,30 19,37 0,147   0,344 <0,001 0,027 

2
Largura da garupa (cm) 18,31 18,52   0,502 16,68 17,84 19,47 19,68 0,169   0,012 <0,001 0,131 

3
Profundidade do tórax (cm) 22,59 22,68   0,768 21,80 22,65 23,12 22,97 0,147   0,260  0,004 0,101 

4
Perímetro da garupa (cm) 53,13 52,70   0,438 48,62 51,60 54,58 56,87 0,274   0,003 <0,001 0,532 

5
Perímetro da perna (cm) 28,81b 31,55ª <0,001 26,29 29,37 30,95 34,18 0,308   0,147 <0,001 0,963 

6
Comprimento da carcaça (cm) 55,72a 53,35b <0,001 51,66 51,91 56,62 57,95 0,272   0,017 <0,001 0,326 

7
Comprimento interno da carcaça (cm) 59,5a 57,5b   0,002 54,41 57,37 61,37 60,83 0,315   0,846 <0,001 0,008 

8
Comprimento da perna (cm) 37,83 37,31   0,217 36,16 37,37 37,83 38,91 0,207   0,750 <0,001 0,881 

9
Conformação (1-4 pontos) 3,02 3,14   0,216 2,83 3,20 3,12 3,16 0,049   0,140   0,046 0,102 

Letras distintas na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste F a 5% de probabilidade     

p – Probabilidade, L – linear; Q – quadrática; E.p –  erro padrão;  P x R – interação peso e raça
 

1
y= - 14,268565 + 2,25504x – 0,03773x

2
 (R

2
 = 99,99); 

2
y= 9,028056 + 0,3544x (R

2
= 93,30); 

3
y= 19,12833 + 0,1325x  (R

2
=76,02); 

4
y= 28,4325+0,924167x (R

2
=99,63);  

5
y= 7,6488+0,85027x (R

2
=98,42); 

6
y= 33,7097+0,7861x (R

2
=89,22); 

 
7
y= - 29,218056+5,92777x - 0,09722x

2  
(R

2
=95,08); 

8
y= 29,8805+0,2902x (R

2
=97,47); 

9
y= 2,273611+0,03055x (R

2
=48,40) 

 

 

Tabela 6: Largura da garupa, perímetro da garupa e comprimento da carcaça de cordeiros Santa Inês e Morada Nova dentro dos pesos de 

Abate 

 Santa Inês  Morada Nova 

Características   Pesos (kg)    Valor p   Pesos (kg)      Valor p 
    22    25    28    31      L    Q     22    25    28    31      L    Q 

Largura da garupa 16,42 17,82 18,61 20,33 <0,001 0,436  16,90 17,83 20,33 19,03 <0,001 0,017 

Perímetro da garupa 48,75 51,46 53,50 58,83 <0,001 0,250  48,50 51,75 55,66 54,91 <0,001 0,021 

Comprimento da carcaça 53,00 52,16 57,16 60,58 <0,001 0,032  50,33 51,66 56,08 55,33 <0,001 0,219 
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 Houve superioridade do perímetro da perna dos cordeiros Morada Nova em 

relação à Santa Inês. Segundo a teoria de Hafez (1973) animais de raças para a produção 

de carne apresentam ossos mais curtos e grossos e musculatura mais espessa, dando 

origem a extremidades mais curtas. Já em relação às medidas lineares, como o 

comprimento externo e interno da carcaça em que os cordeiros Santa Inês obtiveram 

maiores comprimento, sugere-se que os cordeiros Morada Nova apresentam 

conformação corporal mais compacta e profunda que os Santa Inês. 

Para explicar as covariações das características morfométricas da carcaça, a 

realização da análise de componentes principais (Tabela 7) auxiliou na interpretação das 

relações existentes entre as variáveis. Observou-se que os componentes principais 1 e 2 

explicam, em suma, a variação do conjunto total de dados, representando, dessa forma, 

87% da variação total. Portanto, as características presentes nos dois componentes 

podem ser usadas no lugar das variáveis originais sem perdas significativas de 

informação. 

 

Tabela 7: Componentes principais da morfometria da carcaça de cordeiros Morada 

Nova e Santa Inês em diferentes pesos de abate 

Características       

        CP1      CP2 

Largura do tórax (LTOR)  0.370303
1
    0.087068 

Largura da garupa (LGAR)  0.362302
1 

 -0.140367 

Profundidade do tórax (PTOR)  0.304545
1 

  0.432598 

Perímetro da garupa (PGAR)  0.366887
1 

 -0.214030 

Perímetro da perna (PPER)  0.328292
1 

  0.086478 

Comprimento da carcaça (CCAR)  0.314661
1 

 -0.477988 

Comprimento interno da carcaça (CICAR)  0.350987
1 

 -0.180394 

Comprimento da perna (CPER)  0.354067
1 

 -0.003127 

Conformação (CONF)  0.221170   0.686486
1 

λi* (autovalores)      6,74                    1,23 

%VPC       0,74                    0,13  

1
70% do maior autovetor; CP (componentes principais); %VPC (percentagem da variância 

explicada pelos componentes) 

 

 

O componente principal 1 é responsável por 74% da variância total do conjunto 

de dados e está constituída pelas seguintes variáveis: largura do tórax, largura da 

garupa, profundidade do tórax,  perímetro da garupa, perímetro da perna, comprimento 
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da carcaça, comprimento interno da carcaça, comprimento da perna. Por outro lado o 

componente principal 2 explica 13% da variância total e está constituída pela variável 

conformação.  

 A Figura 1 mostra a correlação entre as variáveis, em que todas estão bem 

representadas neste plano, pois encontram-se próximo da circunferência unitária.  

 

                 

Figura 1. Componentes principais da morfometria de cordeiros Santa Inês 

 e Morada Nova em diferentes pesos de abate. 

 

 

Quanto menor o ângulo entre as variáveis maior é a correlação entre elas, logo a 

largura do tórax, comprimento da perna e perímetro da perna apresentam alta 

correlação. O mesmo comportamento acontece entre largura da garupa, comprimento 

interno da carcaça e perímetro da garupa, porém a conformação e o comprimento da 

perna apresentam uma baixa correlação.  

Em relação a composição regional (Tabela 8), houve aumento significativo no 

peso absoluto de todos os cortes em relação aos pesos de abate , já para os rendimentos 

não houve diferença em relação a esse peso confirmando a lei da harmonia anatômica 

(Boccard e Dumont,1960) a partir da verificação de que o rendimento dos cortes, 

mesmo para pesos de abate diferentes, não sofreu grandes variações. Entretanto a paleta 

apresentou efeito linear decrescente, o que corrobora com a afirmativa de Cezar e Sousa 

CONF (Conformação);  

PTOR (Perímetro do tórax); 

CPER (Comprimento da perna);  

LTOR (Largura do tórax);  

PPER (Perímetro da perna); 

LGAR (Largura da garupa); 

CICAR (Comprimento interno da 

carcaça); 

PGAR (Perímetro da garupa); 

CCAR (Comprimento da carcaça) 

 

 Legenda 
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(2007) de que cortes com desenvolvimento precoce diminuem sua proporção com o 

aumento do peso do animal. 

Em relação às raças não houve diferença significativa entre as variáveis, exceto 

para rendimento da paleta com a raça Santa Inês apresentando melhor rendimento. 

Gutiérrez et al. (2005) avaliaram o percentual de paleta de três grupos genéticos com 

peso médio de carcaça fria de 15,4 kg, também verificaram diferenças significativas nos 

animais avaliados.  

Na comparação percentual a perna foi o corte com maior rendimento, seguida 

pelo costilhar e paleta. O valor do rendimento da perna foi próximo aos relatados por 

Araújo Filho et al. (2010) em estudo com ovinos Morada Nova, Santa Inês e mestiços 

Dorper × Santa Inês, que observaram rendimento de 30,12 e 31,76% para as raças 

Morada Nova e Santa Inês, respectivamente. O maior rendimento da perna se deve a sua 

maior musculosidade, e consequentemente maior rendimento da parte comestível (Silva 

Sobrinho et al., 2002).  

Quando o peso de carcaça aumenta, o peso dos cortes comerciais tem 

comportamento idêntico (Osório et al., 2002). Em relação ao rendimento, Colomer & 

Espejo Diaz (1971) e Osório et al. (2002) comprovaram que a elevação do peso da 

carcaça leva a redução no rendimento dos cortes comerciais de desenvolvimento 

precoce (paleta e perna), o que foi observado para a paleta neste estudo.  

Considerando os pesos dos cortes e sua valorização comercial, a soma dos cortes 

considerados de primeira (pernil + lombo) para cada peso de abate foi de 1,94; 2,32; 

2,67 e 3,0 kg e representa 40; 40,63; 40,59 e 40,88% respectivamente. Resultado 

semelhante foi reportado por Medeiros et al. (2009)  que encontraram médias de 2,68 kg 

e 40,83%  para os cortes de primeira e  sua porcentagem, respectivamente, em cordeiros 

Morada Nova abatidos com média de 30,93 kg. 



 

 
 

 Tabela 8: Composição regional da carcaça de cordeiros Santa Inês (SI) e Morada Nova (MN) em diferentes pesos de abate 

Características Raças         Pesos de abate         Valor p 
 

SI MN     P   22  25  28  31 E.p  P x R      L     Q 
1
Meia carcaça esquerda ( kg) 6,07 6,19 0,257 4,85 5,71 6,59 7,36 0,055   0,553 <0,001 0,761 

2
Perna (kg)   1,84 1,86 0,604 1,46 1,73 1,98 2,22 0,018   0,418 <0,001 0,752 

3
Lombo (kg)   0,612 0,653 0,056 0,487 0,590 0,695 0,785 0,010   0,815 <0,001 0,327 

4
Costilhar (kg)   1,72 1,80 0,060 1,39 1,62 1,92 2,11 0,015   0,943 <0,001 0,680 

5
Paleta (kg)   1,20 1,18 0,407 0,981 1,12 1,24 1,40 0,012   0,002 <0,001 0,672 

6
Pescoço (kg)   0,674 0,710 0,166 0,530 0,642 0,753 0,843 0,012   0,276 <0,001 0,657 

Rendimento da perna (%)  30,43 30,00 0,372 30,16 30,29 30,08 30,31 0,237   0,552   0,984 0,925 

Rendimento do lombo (%)  10,10 10,48 0,113 10,00 10,33 10,55 10,29 0,118   0,741   0,447 0,220 

Rendimento do costilhar (%)  28,48 29,02 0,134 28,68 28,43 29,09 28,80 0,178   0,769   0,622 0,950 
10

Rendimento da paleta (%)  19,86a 19,10b 0,007 20,22 19,71 18,83 19,16 0,136   0,015   0,002 0,140 

Rendimento do pescoço (%) 11,11 11,37 0,325 10,92 11,21 11,41 11,42 0,134   0,018   0,518 0,609 
Letras distintas na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste F a 5% de probabilidade 

p – probabilidade; L – linear; Q – quadrática; E.p –  erro padrão; P x R – interação peso e raça
 

1
y= - 1,245+0,278x (R

2
= 99,95); 

2
y= - 0,3949+0,0847x (R

2
= 99,96); 

3
y= - 0,1777+0,0305x (R

2
= 98,73); 

4
y= - 0,4124+0,08216x (R

2
= 99,48) 

5
y= - 0,04572+0,0466x (R

2
=99,58); 

6
y= - 0,23594+0,0350x (R

2
= 99,74); 

10
y= 23,0733-0,1354x (R

2
= 73,78)  

 

41 
 



40 
 

 
 

CONCLUSÕES 

 

Peso ao abate e raça influenciam as características da carcaça com a raça Morada 

Nova apresentando maior rendimento da carcaça, índice de compacidade da carcaça, 

musculosidade da perna e maior percentual de gordura. 

Deve-se optar por pesos de abate diferenciados nas duas raças, já que os 

cordeiros Morada Nova depositam gordura mais precocemente que o Santa Inês, sendo 

que o Santa Inês deve ser abatido após 22 kg, pois até esse peso apresenta gordura de 

cobertura escassa. Já os cordeiros Morada Nova devem ser abatidos antes dos 28 kg, 

pois acumulam grande quantidade de gordura renal.  

.  
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CAPÍTULO II 

 

 

Predição da Composição Tecidual da Carcaça de Cordeiros Santa Inês e Morada 

Nova em Diferentes Pesos de Abate 
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RESUMO 

 

Objetivou-se estimar a composição tecidual da carcaça a partir da composição física dos 

cortes comerciais de cordeiros Santa Inês e Morada Nova em diferentes pesos de abate. 

Foram utilizados 48 cordeiros, não castrados, com os cordeiros Santa Inês pesando em 

média 17,63 ± 0,29 kg e os cordeiros Morada Nova com peso inicial de 15,60 ± 0,59 kg, 

distribuídos em delineamento inteiramente casualizado com esquema fatorial 4 x 2, 

quatro pesos de abate (22, 25, 28 e 31kg) e dois genótipos. A carcaça foi seccionada ao 

meio, e da meia carcaça esquerda foram separados os cortes: perna, lombo, costilhar, 

paleta e pescoço, que foram dissecados em músculo, osso e gordura. Ao final da 

dissecação foi efetuada a reconstituição da meia-carcaça, obtendo-se a quantidade dos 

constituintes teciduais na meia-carcaça que foram utilizados para obtenção do 

rendimento dos tecidos na carcaça. O rendimento da carcaça foi predito a partir do 

rendimento dos tecidos nos cortes comerciais, sendo os dados submetidos à análise de 

variância e de regressão e também pela comparação entre médias utilizando-se o teste 

de Dunnet. Quando se comparou as médias dos rendimentos pelo teste de Dunnet, o 

lombo foi o melhor preditor para músculo e gordura. Quando a predição foi feita 

utilizando as equações de regressão, a perna foi o melhor preditor para músculo e osso, 

e o costilhar para gordura na raça Santa Inês. Na raça Morada Nova o pescoço foi o 

melhor preditor para músculo e o costilhar para osso e gordura.  

 

Palavras-Chave: composição física, gordura, músculo, osso, ovinos deslanados 
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ABSTRACT  

 

This study aimed to estimate the tissue composition of the carcass from the physical 

composition of retail cuts of lamb Santa Ines and Morada Nova in different slaughter 

weights. A total of 48 lambs, entire, Santa Inês lambs weighing an average of 17.63 ± 

0.29 kg and Morada Nova lambs with initial weight of 15.60 ± 0.59 kg, distributed in a 

completely randomized design with factorial 4 x 2, four slaughter weights (22, 25, 28 

and 31kg) and two genotypes. The carcass was sectioned in half and left half carcass 

were following cuts: leg, loin, rib, shoulder and neck, which were dissected into muscle, 

bone and fat. At the end of dissection was performed to rebuild the half carcass, 

obtaining the quantity of constituents in tissue half-carcass that were used to obtain the 

yield of the carcass tissues. The carcass yield was predicted from the yield of the tissues 

in the commercial cuts, and the data subjected to analysis of variance and regression, 

and also by comparison of means using the Dunnett test. When comparing the average 

yields by Dunnet's test, the tenderloin was the best predictor of muscle and fat. When 

the prediction was made using the regression equations, the leg was the best predictor of 

muscle and bone, and rib fat for Santa Ines. In Morada Nova neck was the best predictor 

for muscle and ribs to bone and fat. 

 

 Keywords: bone, fat, hair sheep, muscle, physical composition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

A criação de cordeiros é uma atividade que vem crescendo no Brasil, 

considerando o potencial do mercado consumidor e a possibilidade de se criar cordeiros 

em pequenas propriedades. Entretanto, a comercialização da carcaça e da carne depende 

de fatores como peso da carcaça, acabamento, além da forma como é apresentada ao 

consumidor. 

O mercado hoje exige um produto com máxima produção da maior parte 

comestível de uma carcaça, os músculos e quantidade mínima de gordura. Portanto, a 

obtenção de animais capazes de otimizar o direcionamento de nutrientes para a 

maximização da produção de músculos é uma meta atual da ovinocultura.  

Em muitos países, a gordura é um componente impopular de carne a ser 

considerada insalubre e os consumidores preferem carcaça e carnes magras (Macit, 

2002; Wood et al., 2007). Também existe uma relação entre o consumo de gordura 

animal e de aumento do risco de câncer e doenças cardíacas, além de que a gordura é 

energeticamente dispendioso de produzir (Romdhani e Djemali, 2006). Devido a estas 

razões, é importante selecionar animais de carne com baixa quantidade de gordura em 

sua carcaça. 

Apesar da carne ovina ser uma fonte de proteína de alto valor biológico, só será 

competitiva frente às carnes de outras espécies se o produtor disponibilizar no mercado 

carne de animais jovens, criados de maneira adequada para obtenção de carcaças de 

melhor qualidade.   

Em sistemas de produção de carne, um pequeno aumento no peso de abate pode 

resultar em maior produtividade (Santos-Silva et al., 2002). Assim, torna-se necessário 

o conhecimento da composição da carcaça dos cordeiros com diferentes pesos para 

determinar em que peso de abate a produção é maximizada, com manutenção de 

características de qualidade de carcaça desejado. 

Entende-se por composição tecidual, as proporções em que se encontram o 

tecido muscular, gorduroso, ósseo e outros tecidos (vasos sanguíneos e linfáticos, 

nervos, tendões e gânglios linfáticos) na carcaça. Embora a composição tecidual seja 

melhor determinada através da dissecação, esse processo tem, além das limitações, a 

inconveniência de não poder ser aplicado no momento de avaliação da carcaça na 

plataforma ou linha de abate comercial (Cezar e Sousa, 2007).  
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As proporções dos diferentes tecidos são obtidas através da dissecação completa 

da carcaça, ou da meia-carcaça, não existindo diferenças entre as duas meias-carcaças. 

Devido ao elevado custo dessa técnica, se recorre à dissecação de um dos cortes da 

carcaça, estimando-se a composição da carcaça completa mediante equações de 

predição a partir dos tecidos dessa peça. Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar 

a influência do genótipo e do peso de abate na determinação do melhor corte para 

predizer a composição tecidual da carcaça de cordeiros. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental Pendência, base física da 

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba – EMEPA, localizada no 

município de Soledade - PB, na meso-região do Curimataú, situada na Latitude 7º 8' 18'' 

S e Longitude 36º 27' 2'', W do Meridiano de Greenwich , com altitude de 534 m e 

temperatura média de 30 ºC e umidade relativa do ar média de 70%.  

Foram utilizados 48 cordeiros não castrados das raças Santa Inês e Morada 

Nova, sendo 24 animais de cada genótipo, abatidos com diferentes pesos (22; 25; 28 e 

31 kg de peso vivo). Os animais foram distribuídos em baias individuais medindo 0,80 

× 1,20 m, com livre acesso aos comedouros e bebedouros, onde foram mantidos em 

confinamento até atingirem a condição corporal preconizada para o abate. Os cordeiros 

Santa Inês iniciaram o experimento com idade média de 150 dias e peso médio 17,63 ± 

0,29 kg e os Morada Nova com idade média de 180 dias, pesando em média 15,60 ± 

0,59 kg. No início do experimento os cordeiros foram vacinados contra clostridioses e 

everminados. O período de adaptação foi de 14 dias, e as pesagens dos animais foram 

realizadas semanalmente para o controle do desenvolvimento corporal.  

A dieta (Tabela 1) foi fornecida duas vezes ao dia as 8:00 e 16:00 horas, e 

calculadas para atender às exigências em proteína bruta e energia metabolizável que 

permitisse aos animais, ganhos de 250g/dia, de acordo com as recomendações do NRC 

(2007), para consumo de matéria seca (MS) correspondente a 5% do peso vivo, pesados 

e reajustados semanalmente, proporcionando um nível de sobra de 10%. 

Ao atingirem o peso de abate os cordeiros foram submetidos a um período de 

jejum sólido e uma dieta hídrica por 16 horas. No momento do abate, os animais foram 

insensibilizados, por atordoamento, na região atla-occipital, seguido de sangria por 

quatro minutos, através da seção da carótida e jugular. O sangue foi recolhido em 

recipiente previamente tarado, para posterior pesagem. 

Após a esfola e evisceração, foram retiradas a cabeça (secção na articulação atla-

occipital), as patas (secção nas articulações carpo e tarso-metatarsianas) e a cauda, 

registrando-se a seguir os pesos de carcaça quente (PCQ), incluídos os rins e gordura 

pélvica-renal. O trato gastrointestinal (TGI) foi pesado cheio e vazio, para determinação 

do peso do corpo vazio (PCV), visando determinar o rendimento biológico ou 

verdadeiro (RV, % = PCQ/PCV x 100). 
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Tabela 1: Composição percentual e química da dieta experimental 

Ingredientes  
Proporções dos ingredientes 

(MS) 
   

Feno de Buffel                         30    

Milho                         43,5    

Farelo de soja                         22    

Suplemento mineral
1 

                        1,5    

Óleo de soja                          3,0    

Composição química (% na MS)  

Matéria seca
                         88,1    

Matéria orgânica                         93,6    

Matéria mineral                         6,5    

Proteína bruta                         15,3    

Extrato etéreo                         5,5    

Fibra em detergente neutro
                         30,9    

Fibra em detergente ácido
                         20,8    

Lignina                         1,9    

Carboidratos totais                         72,7    

Carboidratos não fibrosos                         41,8             

Proteína insolúvel em detergente neutro                         5,8    

Proteína insolúvel em detergente ácido                         4,2    

Nutrientes digestíveis totais                         74,6    

Energia metabolizável (Mcal/kg)                         2,69    
1
 Cada 1000g contém: Ca - 140,0g; P – 65,0g; S – 15,0g; Mg – 15,0g; Zn – 3.500,0 mg; Mn – 3.000,0mg; 

I –60,0 mg; Se – 10,0 Mg; Co – 100,0mg; Vit A 50.000,0 UI; Flúor (Máximo) – 650,0 mg. 

 

As carcaças foram resfriadas por 24 horas a ± 4 ºC em câmara frigorífica, com as 

articulações tarso-metatarsianas distanciadas em 14 cm, por meio de ganchos. Decorrido 

esse período, foram pesadas para obtenção do peso da carcaça fria (PCF).  

Posteriormente as carcaças foram divididas longitudinalmente ao meio com serra 

elétrica, sendo a meia-carcaça esquerda seccionada em cinco cortes comerciais segundo 

adaptações das metodologias de Colomer-Rocher et al. (1988) e Osório et al. (1988), 

sendo eles:  pescoço, paleta, costilhar, lombo e perna. Todos os cortes da meia carcaça 

esquerda foram pesados e somados para determinação do peso da meia carcaça fria 

reconstituída e do rendimento dos cortes comerciais em relação a meia carcaça 

esquerda.  

 Em seguida todos os cortes da meia carcaça esquerda foram acondicionados em 

sacos plásticos e congelados em freezer (-20°C) para posterior dissecação. 
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Posteriormente os cortes foram descongelados por 24 horas em geladeira e 

dissecados com auxílio de um bisturi em tecido muscular, ósseo, adiposo e outros 

tecidos (tendões, vasos, nervos etc.) de acordo com a metodologia descrita por Cezar e 

Sousa (2007). Ao final da dissecação foi efetuada a reconstituição da meia-carcaça, 

obtendo-se a quantidade de músculo, osso e gordura na meia-carcaça, os quais foram 

utilizados para obtenção do rendimento dos tecidos na carcaça. 

Na avaliação da predição do rendimento foi utilizado o percentual de músculo, 

osso e gordura nos cortes a fim de predizer o rendimento dos tecidos na carcaça. Além 

das equações de predição em função do rendimento do corte foi utilizado o teste de 

média para comparar o rendimento e relação entre tecidos no corte e na carcaça 

reconstituída.   

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em arranjo 

fatorial 4 × 2 (quatro idades de abate e dois genótipos). Para predição da composição 

tecidual da carcaça os dados foram submetidos à análise de variância e de regressão, já 

para comparar o rendimento dos cortes com o da carcaça os dados foram analisados 

através do Teste de Dunnet. Todas as análises foram realizadas com o auxílio do 

Programa SAS (2011) ao nível de 5% de significância com o seguinte modelo 

matemático:  

 

 

Yijk = µ + Pi + Gj + (PG)ij + eijk 

 

Yijk = valor observado de cada característica; 

µ = média geral da população; 

Pi = efeito do peso i, (i = 1, 2, 3, 4);   Gj = efeito do genótipo j, (j = 1, 2);  

 (PG)ij = efeitos da interação do peso e genótipo;  

eijk = erro aleatório associado à observação Yijk. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os pesos de abate dos cordeiros Santa Inês e Morada Nova promoveram 

aumento linear (P<0,05), no peso dos tecidos muscular, ósseo e gorduroso (Tabela 2 e 

3). O aumento linear nos pesos de músculo da perna, lombo, costilhar, paleta e pescoço, 

refletem claramente os maiores pesos destes cortes em função do aumento do peso de 

abate. 

Observa-se que a relação músculo: osso (RM: O) aumentou em todos os cortes 

em função do peso de abate, isso se deve ao crescimento muscular com o avanço da 

idade dos animais e ao crescimento precoce do tecido ósseo. Abdulah e Qudsieh (2008) 

ao avaliarem cordeiros abatidos com 20, 30 e 40 kg, também obtiveram valores 

crescentes de músculo: osso da carcaça, à medida que aumentava o peso de abate, o que 

indica que esse cordeiros ainda estavam depositando massa muscular na carcaça. 

Observa-se que a quantidade de osso na carcaça, perna, paleta e pescoço dos 

cordeiros Santa Inês foi maior que nos cordeiros Morada Nova, influenciando a relação 

músculo: osso da carcaça e dos cortes, tendo a raça Morada Nova apresentado relação 

músculo: osso da carcaça 11,55% maior que a Santa Inês. Esse resultado é explicado 

pelo fato de que a raça Santa Inês é de maior porte e que ainda não havia cessado o seu 

crescimento muscular. Cartaxo et al. (2011) encontraram maior percentual de ossos nas 

carcaças de cordeiros mestiços Santa Inês x Sem Raça Definida (SRD) em comparação 

a raça Santa Inês e mestiços Santa Inês x Dorper e atribui este fato ao menor porte dos 

cordeiros SRD.  

 A gordura total da carcaça, gordura subcutânea e intermuscular foram 

significativamente maiores na raça Morada Nova. Para a relação músculo: gordura da 

carcaça, os cordeiros Santa Inês foram superiores apresentando uma relação 8,6% maior 

que a da raça Morada Nova indicando que os cordeiros Santa Inês ainda estão em 

crescimento e por isso depositaram menos gordura na carcaça.  

A gordura subcutânea apresentou valores de 5,70% e 6,09% para as raças Santa 

Inês e Morada Nova respectivamente, fato que deve ser considerado no momento do 

abate, pois cordeiros que apresentam maturidade mais precoce devem ser abatidos com 

peso inferior. 



 

 
 

Tabela 2: Peso dos músculos e ossos e relação músculo: osso na meia carcaça e nos cortes da carcaça de cordeiros Santa Inês (SI)  

e Morada Nova (MN) em diferentes  pesos de abate 

Características Raças                 Pesos (kg)                   Valor de p 
 

SI MN P 22 25 28 31 E.p P x R     L   Q 
1
Peso da meia carcaça(kg) 5,75 5,89 0,162 4,62 5,44 6,22 7,02 0,049 0,430 <0,001 0,890 

2
Músculo da meia carcaça (kg) 3,44 3,57 0,050 2,75 3,30 3,71 4,26 0,031 0,380 <0,001 0,980 

3
Osso da meia carcaça (kg) 1,17a 1,07b <0,001 0,963 1,07 1,18 1,29 0,011 0,232 <0,001 0,860 

4
Peso da Perna (kg) 1,75 1,79 0,205 1,42 1,66 1,88 2,14 0,049 0,376 <0,001 0,770 

5 
Músculo total da perna (kg) 1,19b 1,24a 0,034 0,967 1,14 1,29 1,48 0,011 0,470 <0,001 0,923 

6
 Osso da perna (kg) 0,352a 0,321b <0,001 0,285 0,318 0,351 0,391 0,002 0.288 <0,001 0,614 

7 
Peso da Paleta (kg) 1,16 1,13 0,248 0,945 1,09 1,18 1,38 0,011 0,001 <0,001 0,256 

8
 Músculo da paleta (kg) 0,740 0,742 0,896 0,600 0,708 0,755 0,901 0,005 0,004 <0,001 0,284 

9
 Osso da paleta (kg) 0,232a 0,207b <0,001 0,188 0,207 0,228 0,253 0,002 0,284 <0,001 0,449 

10
Peso do lombo (kg) 0,583 0,613 0,057 0,467 0,579 0,631 0,717 0,007 0,837 <0,001 0,415 

11
Músculo do lombo (kg)  0,347 0,366 0,061 0,277 0,346 0,372 0,430 0,004 0,944 <0,001 0,572 

12
 Osso do lombo (kg)  0,099 0,095 0,220 0,083 0,097 0,100 0,109 0,001 0,234 <0,001 0,399 

13
Peso do pescoço (kg) 0,647 0,673 0,157 0,495 0,598 0,731 0,815 0,009 0,043 <0,001 0,608 

14
Músculo do pescoço (kg)

            
  0,334b 0,364a 0,017 0,254 0,321 0,382 0,439 0,006 0,041 <0,001 0,667 

15
 Osso do pescoço (kg)  0,135a 0,119b 0,001 0,111 0,113 0,140 0,142 0,002 0,419 <0,001 0,928 

16 
Peso da costela (kg)  1,60 1,67 0,097 1,29 1,50 1,80 1,95 0,020 0,998 <0,001 0,517 

17
Músculo da costela (kg)

 
 0,827 0,849 0,276 0,660 0,777 0,907 1,00 0,010 0,982 <0,001 0,666 

18
 Osso da costela (kg) 0,360 0,336 0,060 0,294 0,336 0,369 0,394 0,006 0,222 <0,001 0,486 

19 
RM:O da carcaça (kg/kg) 2,91b 3,29a <0,001 2,87 3,08 3,14 3,31 0,025 0,374 <0,001 0,737 

20
 RM:O da perna (kg/kg) 3,38b 3,88a <0,001 3,39 3,62 3,71 3,81 0,036 0,753 <0,001 0,390 

21
 RM:O da paleta (kg/kg

 
3,17b 3,57a <0,001 3,20 3,43 3,31 3,55 0,032 0,026   0,010 0,979 

22
 RM:O do lombo (kg/kg)

 
3,47b 3,85a 0,002 3,38 3,55 3,74 3,96 0,057 0,114   0,001 0,847 

23
 RM:O do pescoço (kg/kg)

 
2,47b 3,06a <0,001 2,31 2,87 2,77 3,12 0,059 0,260 <0,001 0,407 

24
 RM:O da costela (kg/kg)

 
2,31b 2,52a 0,005 2,26 2,32 2,49 2,58 0,036 0,090   0,001 0,846 

Letras distintas na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste F a 5% 

 p – probabilidade; L – Linear; Q – quadrática; P x R – interação peso e raça; E.p –  erro padrão 

Equações de regressão: Apêndice 1 
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Tabela 3: Peso da Gordura e relação músculo: gordura na meia carcaça e nos cortes da carcaça de cordeiros Santa Inês e Morada Nova em 

diferentes Pesos de abate 

 Características  Raças                 Pesos (kg)      Valor de p 

   SI  MN   P  22  25  28  31 E.p P x R      L   Q 
1 
Gordura Total na meia carcaça(kg)  0,878b 0,985ª 0,005 0,669 0,818 1,06 1,17 0,018 0,72 <0,001 0,570 

2
 Gordura subcutânea na meia carcaça (kg) 0,328b 0,359ª 0,028 0,266 0,312 0,380 0,416 0,006 0,149 <0,001 0,701 

3
 Gordura intermuscular na meia carcaça (kg) 0,549b 0,626ª 0,001 0,402 0,505 0,684 0,758 0,015 0,818 <0,001 0,639 

4 
Gordura total da Perna (kg)  0,170b 0,184ª 0,025 0,135 0,162 0,189 0,222 0,003 0,962 <0,001 0,554 

5 
Gordura subcutânea da perna (kg)  0,084b 0,102ª <0,001 0,066 0,087 0,101 0,117 0,002 0,762 <0,001 0,540 

6
 Gordura intermuscular da perna (kg) 0,086 0,082 0,45 0,069 0,074 0,087 0,105 0,002 0,809 <0,001 0,174 

7 
Gordura Total da Paleta (kg)  0,150 0,153 0,63 0,122 0,137 0,160 0,189 0,003 0,009 <0,001 0,293 

8
 Gordura subcutânea da paleta kg) 0,057 0,062 0,31 0,055 0,054 0,063 0,068 0,002 0,121 <0,001 0,596 

9
 Gordura intermuscular da paleta kg) 0,093 0,091 0,071 0,067 0,082 0,097 0,121 0,002 0,199 <0,001 0,421 

10 
Gordura Total do lombo (kg) 0,101b 0,113ª 0,011 0,077 0,096 0,120 0,135 0,002 0,088 <0,001 0,694 

11
Gordura subcutânea do lombo (kg) 0,053b 0,062ª <0,001 0,042 0,052 0,064 0,072 0,001 0,291 <0,001 0,872 

12
 Gordura intermuscular do lombo (kg) 0,0481 0,051 0,346 0,035 0,044 0,056 0,062 0,001 0,179 <0,001 0,723 

13
Gordura total do pescoço (kg) 0,123b 0,140ª 0,015 0,086 0,110 0,157 0,173 0,003 0,535 <0,001 0,513 

14
Gordura subcutânea do pescoço (kg) 0,025 0,023 0,62 0,018 0,024 0,024 0,030 0,001 0,440 0,01 0.945 

15
Gordura intermuscular do pescoço (kg) 0,098b 0,116ª 0,002 0,067 0,085 0,132 0,143 0,002 0.123 <0,001 0,507 

16
 Gordura total da costela (kg) 0,331b 0,392ª 0,016 0,246 0,312 0,436 0,452 0,012 0,789 <0,001 0,308 

17
Gordura subcutânea da costela (kg) 0,108 0,107 0,95 0,083 0,094 0,126 0,127 0,003 0,826 <0,001 0,523 

18
 Gordura intermuscular da costela (kg) 0,223 0,284 0,006 0,162 0,218 0,310 0,325 0,010 0,776 <0,001 0,339 

19 
RM:G da carcaça (kg/kg) 4,03a 3,71b 0,023 4,15 4,09 3,56 3,67 0,066 0,921 0,002 0,537 

   RM:G da perna (kg/kg) 7,14 6,86 0,258 7,19 7,13 6,97 6,71 0,121 0,991 0,507 0,689 

   RM:G da paleta (kg/kg)
 

5,02 4,91 0,602 5,02 5,25 4,78 4,83 0,099 0,153 0,333 0,652 
20

 RM:G do lombo (kg/kg)
 

3,52 3,28 0,07 3,58 3,65 3,15 3,22 0,064 0,125 0,010 0,995 
21

 RM:G do pescoço (kg/kg)
 

2,81 2,69 0,361 2,98 2,97 2,47 2,58 0,062 0,843 0,004 0,643 
22

 RM:G da costela (kg/kg)
 

2,62 2,31 0,061 2,73 2,65 2,19 2,31 0,078 0,893 0,018 0,525 
Letras distintas na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste F a 5%  

p – probabilidade; L – Linear; Q – quadrática; P x R – interação peso e raça; E.p –  erro padrão 

Equações de regressão: Apêndice 2 
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A gordura subcutânea tem papel importante na proteção de carcaça durante o 

processo de resfriamento. Por outro lado, o consumidor tem exigido carcaças com um 

mínimo de gordura. Segundo Rodrigues et al. (2006), de 6%  a 11% de gordura 

subcutânea proporciona adequada proteção da  carcaça durante o resfriamento e boa 

aceitação entre os consumidores, logo, apesar da maior porcentagem de gordura 

subcutânea da raça Morada Nova, esta se encontra dentro da faixa adequada de 

deposição. 

Na tabela 4, estão descritas a composição da carcaça e dos cortes (perna, paleta, 

lombo, pescoço e costilhar) em músculos, ossos e gordura total dos cordeiros em 

diferentes pesos de abate e relacionadas as possíveis diferenças entre as médias dos 

rendimentos teciduais pelo teste de Dunnet. Para tanto, observa-se que o rendimento de 

músculo na carcaça foi semelhante ao observado no lombo nas duas raças e nos quatro 

pesos de abate, fato também observado para o rendimento gorduroso. Com relação ao 

rendimento de osso, a perna, paleta e pescoço apresentaram semelhança com o 

rendimento da carcaça, ao contrário do lombo. 

Marques et al. (2007) trabalhando com características da carcaça de cordeiros 

Santa Inês alimentados com diferentes níveis de Flor de Seda constataram na carcaça 

dos cordeiros abatidos aos 27,82 kg os valores para os rendimentos dos tecidos 

muscular (63,47%), ósseo (22,19%) e adiposo (9,81%), próximo aos valores encontrado 

neste trabalho para músculo e ossos e menor para gordura. A idade fisiológica e a dieta 

podem ser os motivos das diferenças desses valores, visto que dietas com elevados 

níveis energéticos são propícias para a deposição de gordura. 

Nos cortes avaliados a perna e a paleta apresentaram respectivamente as maiores 

porcentagem de músculo, concordando com Silva Sobrinho et al. (2002), ao 

descreverem que os cortes da carcaça de ovinos com maior proporção de músculo são a  

perna e a paleta. Pinheiro et al. (2007) ao avaliarem a composição tecidual da perna, 

paleta e lombo em  diferentes categorias de cordeiros concluíram que independente da 

categoria animal a porcentagem de músculo é superior na perna. Os autores também 

encontraram menor proporção de ossos no lombo, no entanto maior proporção de 

gordura o que está de acordo com os resultados deste estudo em que o lombo, pescoço e 

costilhar se destacaram com maior deposição de gordura. 
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Tabela 4: Porcentagem de músculo, gordura e osso nos cortes da carcaça de cordeiros 

Santa Inês e Morada Nova em diferentes pesos de abate 
Peso ao    

abate 

Meia 

carcaça 

Perna Paleta Lombo Pescoço Costilhar    E.p         p 

Músculo Santa Inês        

   22 59,28 66,91
*
 63,73

*
 58,12

 ns
 49,30

*
 51,91

*
 0,37 <0,001 

   25 60,07 68,31
*
 63,01

*
 60,21

 ns
 51,26

*
 52,00

*
 0,26 <0,001 

   28 59,23 68,05
*
 62,49

 ns
 59,49

 ns
 51,91

*
 50,88

*
 0,47 <0,001 

   31 60,51 68,64
*
 64,40

*
 59,48

 ns
 53,06

*
 51,81

*
 0,24 <0,001 

Valor p 0,555 0,290 0,416 0,369 0,017 0,873   

Músculo Morada Nova       

   22 59,96 68,94
*
 63,23

*
 60,35

 ns
 53,13

*
 50,14

*
 0,27 <0,001 

   25 61,19 69,52
*
 66,61

*
 59,34

 ns
 55,77

*
 51,28

*
 0,35 <0,001 

   28 60,06 69,65
*
 65,14

*
 58,54

 ns
 52,57

*
 50,18

*
 0,30 <0,001 

   31 60,92 69,74
*
 65,97

*
 60,47

 ns
 54,38

*
 51,23

*
 0,35 <0,001 

Valor p 0,282 0,515 0,040 0,170 0,021 0,775   

Gordura Santa Inês        

   22 13,81 9,10
*
 11,84

 ns
 16,19

 ns
 16,19

 ns
 18,85

*
 0,30 <0,001 

   25 14,30 9,53
*
 12,61

 ns
 15,47

 ns
 17,48

*
 19,19

*
 0,25 <0,001 

   28 16,05 9,84
*
 13,04

 ns
 17,79

 ns
 20,55

 ns
 21,87

*
 0,51 <0,001 

   31 16,15 10,05
*
 13,87

 ns
 19,38

 ns
 20,37

*
 21,70

*
 0,39 <0,001 

Valor p 0,017 0,464 0,040 0,008 0,002 0,386   

Gordura Morada Nova       

   22 15,09 9,92
*
 13,88

 ns
 17,33

 ns
 18,65

 ns
 19,56

*
 0,38 <0,001 

   25 15,66 9,94
*
 12,35

 ns
 17,70

 ns
 19,20

 ns
 21,78

*
 0,48 <0,001 

   28 18,13 10,33
*
 14,17

*
 20,44

 ns
 22,59

*
 26,35

*
 0,37 <0,001 

   31 17,21 10,73
*
 13,44

*
 18,20

 ns
 21,28

*
 24,13

*
 0,35 <0,001 

Valor p 0,007 0,477 0,046 0,039 0,025 0,023   

Osso Santa Inês        

   22 21,88 21,56
 ns

 20,95
 ns

 19,66
ns

 23,81
 ns

 22,95
 ns

 0,35 0,0353 

   25 20,74 20,00
 ns

 20,23
 ns

 17,40
*
 21,25

 ns
 23,13

*
 0,20 <0,001 

   28 20,66 20,01
 ns

 21,05
 ns

 17,00
*
 20,09

 ns
 22,29

 ns
 0,27 <0,001 

   31 19,27 19,19
 ns

 18,34
 ns

 15,50
*
 19,65

 ns
 21,41

 ns
 0,28 <0,001 

Valor p 0,001 0,007 0,025 <0,0001 0,007 0,458   

Osso Morada Nova       

   22 19,84 18,84
 ns

 19,11
 ns

 16,05
*
 21,27

 ns
 22,34

*
 0,24 <0,001 

   25 18,80 18,30
 ns

 17,86
 ns

 16,77
 ns

 17,13
 ns

 21,60
*
 0,28 <0,001 

   28 17,59 17,37
 ns

 17,88
 ns

 14,81
*
 18,12

 ns
 18,46

 ns
 0,19 <0,001 

   31 17,51 17,30
 ns

 18,39
 ns

 14,98
*
 15,72

 ns
 18,91

 ns
 0,20 <0,001 

Valor p <0,001 0,007 0,209 0,100 <0,0001 <0,0001   
(*) significativo pelo teste Dunnet a 5% 

(
ns

) não significativo pelo teste de Dunnet a 5%  

p – probabilidade; E.p – erro padrão 

Valor p: equação de regressão nas colunas 
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O peso ao abate não influenciou a porcentagem de músculos na carcaça e na 

maioria dos cortes, exceto para o pescoço na raça Santa Inês e paleta e pescoço na raça 

Morada Nova. Já em relação a gordura houve aumento com o aumento do peso de 

abate, exceto na perna nas duas raças e costilhar na raça Santa Inês. Já em relação a 

porcentagem de osso, houve um decréscimo na maioria dos cortes com o aumento do 

peso de abate. Santos et al. (2010) trabalhando com ovinos Santa Inês, castrados, e 

abatidos com 20,5; 23,6 e 27,1 kg encontraram decréscimo da porcentagem de osso da 

paleta e do costilhar e aumento na porcentagem da gordura nesses dois cortes, 

corroborando com os resultados para esse dois cortes na raça Morada Nova. Gonzaga 

Neto et al. (2006) afirmaram que apesar do maior peso de abate e do maior peso da 

perna dos animais que receberam a dieta com maior proporção de concentrado, a 

porcentagem de músculo não diferiu (P>0,05) entre os tratamentos. Rosa et al. (2000) 

estudaram a composição tecidual da carcaça de cordeiros Texel alimentados com dietas 

distintas e abatidos com diferentes pesos e concluíram que a proporção de músculo na 

perna não foi influenciada pela dieta ou pelo peso de abate. 

Entre os cortes analisados, o lombo pode ser indicado como a região do corpo do 

animal que melhor representa os rendimentos de músculo e gordura dos tecidos na 

carcaça dos cordeiros Santa Inês e Morada abatidos entre 22 e 31 kg de peso vivo, no 

entanto o lombo e o costilhar não representam o rendimento dos ossos. Esses resultados 

podem ser visualizados nas Figuras 1 e 2. Observa-se que a curva de porcentagem de 

músculo e gordura do lombo é a que mais se aproxima da carcaça, no entanto a curva de 

porcentagem de ossos do lombo e costilhar são as que mais diferem da carcaça. 

Observa-se que o tecido muscular e gorduroso tem comportamento crescente e o 

ósseo decrescente a medida que aumenta o peso de abate dos cordeiros. As curvas de 

crescimentos destes tecidos (ósseo, muscular e adiposo), em função do aumento do peso 

dos animais, apresentam padrões distintos. Os músculos têm crescimento mais 

acelerado em animais mais jovens e a gordura apresenta crescimento mais acentuado em 

animais mais maduros, sendo que os ossos apresentam menor velocidade de 

crescimento que os demais componentes (Santos et al., 2001). 

 



58 
 

 
 

 

Figura 1: Porcentagem de músculo, osso e gordura na meia carcaça (mce) 

 de cordeiros Santa Inês e nos cortes da carcaça 
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Figura 2: Porcentagem de músculo, osso e gordura na meia carcaça (mce) 

de cordeiros Morada Nova e nos cortes da carcaça 
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As Tabelas 5 e 6 mostram a predição do rendimento muscular, ósseo e 

gorduroso da carcaça dos cordeiros Santa Inês e Morada Nova respectivamente.  

Observou-se que todos os cortes podem predizer a composição de músculo na 

carcaça dos cordeiros Santa Inês, embora a quantidade de músculo da perna, seguida do 

costilhar podem ser consideradas como os cortes que melhor estimaram o peso deste 

tecido na carcaça nesta raça, visto que apresentaram os melhores índices. Observa-se 

que a equação predita pela perna explicou 60,70 da variação da proporção do músculo 

da carcaça e 73,69 da variação do tecido ósseo De acordo com Huidbro e Cañeque 

(1994), a perna é melhor preditor para todos os tecidos. 

 Em relação a predição de ossos, a perna, costilhar e paleta respectivamente 

foram os cortes que melhor estimaram a composição de osso da carcaça. Argüello et al. 

(2001) estudando a predição dos tecidos da carcaça de cabritos, encontraram coeficiente 

de 0,88 e 0,73 para as equações de predição do tecido muscular e ósseo usando os pesos 

do tecido muscular da perna e ósseo da  paleta respectivamente.  

Considerando todos os cortes, as predições utilizando os ossos do lombo e do 

pescoço foram as que apresentaram os mais baixos valores de R² (34,02 e 36,61) para 

raça Santa Inês, sendo, portanto, os cortes menos indicados. Carrasco et al. (2009) em 

pesquisa com cordeiros da raça Churra Tensina abatidos entre 22-24 kg de peso vivo, 

concluíram que a perna, lombo-costela (corte entre a 6º vértebra torácica e a 6º lombar) 

e paleta respectivamente, foram os melhores preditores da composição da carcaça. Os 

autores também não encontraram efeito significativo na predição de ossos da carcaça 

através dos ossos do pescoço. 

Em relação ao tecido gorduroso, o costilhar foi o corte que melhor predisse a 

porcentagem de gordura, explicando 87,13 da variação da proporção de gordura total na 

carcaça, ou seja, 36,06; 29,79; 33,83 e 40,95 a mais que a perna, paleta, lombo e 

pescoço respectivamente. Esse resultado corrobora com o de Silva et al. (2011) que 

estudando a predição da composição tecidual da carcaça de caprinos mestiços F1 (Boer 

x SRD)  terminados em pastagem nativa, observou que o costilhar proporcionou a 

melhor estimativa para a porcentagem total de gordura na carcaça.         
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Tabela 5: Equações de regressão para a predição da porcentagem dos tecidos da carcaça 

a partir da porcentagem do tecido muscular, ósseo e adiposo dos cortes comerciais de 

cordeiros Santa Inês em diferentes pesos de abate 

Cortes                
 

Equação de regressão
 

 R
2
      E.p MAD AIC    p 

Músculo       

Perna Ŷ= 2,8801+0,837x
 

60,70 0,29 0,737 2,85 <0,001 

Paleta Ŷ = 29,122+0,4834x 41,13 0,42 0,910 12,55 <0,001 

Lombo Ŷ = 36,852+0,3864x
 

30,23 0,45 0,988 16,62   0,005 

Pescoço Ŷ = 41,079+0,3639x
 

36,33 0,52 0,890 14,32   0,001 

Costilhar Ŷ = 35,44+0,4712x
 

53,10 0,49 0,818 7,09 <0,001 

Osso       

Perna Ŷ = 4,007+0,8249x
 

73,69 0,29 0,543 -12,44 <0,001 

Paleta Ŷ = 9,2934+0,5633x 54,32 0,36 0,784   0,791 <0,001 

Lombo Ŷ = 13,584+0,4074x
 

34,02 0,40 0,872   9,61   0,002 

Pescoço Ŷ = 14,28+0,3x
 

36,61 0,59 0,868   8,65   0,001 

Costilhar Ŷ = 8,6789+0,5306x
 

55,76 0,39 0,764   0,023 <0,001 

Gordura        

Perna Ŷ = 1,9024+1,368x
 

51,07 0,21 1,034  19,60 <0,001 

Paleta Ŷ = 3,4286+0,9077x
 

57,34 0,33 0,955  16,46 <0,001 

Lombo Ŷ = 5,17+0,5763x 53,30 0,51 1,065  18,63 <0,001 

Pescoço Ŷ = 6,1714+0,4766x
 

46,18 0,57 1,179   22,04 <0,001 

Costilhar Ŷ = 4,9873+0,495x 87,13 0,76 0,619 -12,30 <0,001 
y= variável dependente (rendimento dos tecidos na carcaça); x= variável independente (rendimento dos 

tecidos nos cortes) 

R
2
= coeficiente de determinação; E.p = Erro padrão;  MAD = desvio absoluto médio; 

AIC = critério de informação akaike; p = nível de significância 

 

 

Em relação a raça Morada Nova (Tabela 6) os melhores resultados para predição 

do rendimento muscular foram através do pescoço e costilhar. A predição da 

porcentagem de ossos obteve um melhor modelo quando se usou o costilhar, perna e 

pescoço respectivamente.   

Assim como observado para raça Santa Inês, a Morada Nova obteve o costilhar 

como o melhor preditor da porcentagem de gordura da carcaça. Segundo Silva et al. 

(2011) este fato pode ser explicado pela maturação tardia deste corte, o qual já foi 

observado por Furusho-Garcia et al. (2006)  com cordeiros Santa Inês e outras raças em 

regiões anatômicas semelhantes. 

De acordo com esses resultados, os melhores cortes para prever a composição 

dos tecidos da carcaça são a perna e o costilhar nas duas raças, com exceção da predição 

da porcentagem de músculo na raça Morada Nova, em que o pescoço foi o melhor 

preditor. Diferentes cortes como preditores dos tecidos são devidos as diferenças de 
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idade, raça e sexo dos animais (Safari et al., 2001), bem como nas diferenças entre os 

métodos para obter os cortes. 

Nas raças estudadas o costilhar se destacou como preditor de todos os tecidos 

estudados, fato também observado por Silva et al. (2011) com cabritos abatidos entre 25 

e 29 kg e para Emerson (2012) que destacau o costilhar seguido da perna como 

melhores preditores na composição tecidual de cabritos, concordando com  Silva e Pires 

(2000) que  verificaram os melhores coeficientes de determinação para o costilhar, no 

que se refere à predição da composição tecidual da carcaça de cordeiros abatidos entre 

20 e 32 kg. 

 

Tabela 6: Equações de regressão para a predição da porcentagem dos tecidos da carcaça 

a partir da porcentagem do tecido muscular, ósseo e adiposo dos cortes comerciais de 

cordeiros Morada Nova em diferentes pesos de abate.  

Cortes                
 

Equação de regressão
 

 R
2
        E.p MAD AIC    P 

Músculo       

Perna Ŷ = 12,879+0,6861x
 

34,57 0,23 0,953  7,59   0,002 

Paleta Ŷ = 39,536+0,3219x 23,94 0,41 0,962  11,20   0,015 

Lombo Ŷ = 36,035+0,4106x
 

30,54 0,36 0,911  9,02   0,005 

Pescoço Ŷ = 36,847+0,439x
 

64,78 0,49 0,679 -7,27 <0,001 

Costilhar Ŷ = 42,1+0,3636x
 

54,06 0,54 0,753 -0,89 <0,001 

Osso       

Perna Ŷ = 2,3673+0,8963x
 

66,97 0,10 0,532 -13,02 <0,001 

Paleta Ŷ = 18,31       0,143 

Lombo Ŷ = 12,967+0,3496x
 

19,99 0,31 0,932   8,20   0,028 

Pescoço Ŷ = 12,075+0,3523x
 

63,15 0,56 0,597 -10,39 <0,001 

Costilhar Ŷ = 8,795+0,4744x
 

76,56 0,45 0,498 -21,25 <0,001 

Gordura        

Perna Ŷ = 8,3271+0,8039x 16,82 0,19 1,485  30,64  0,046 

Paleta Ŷ = 13,50      0,153 

Lombo Ŷ = 4,0269+0,6781x 52,94 0,41 1,050  16,97 <0,001 

Pescoço Ŷ = 7,0866+0,4587x 61,01 0,66 0,908  12,45 <0,001 

Costilhar Ŷ = 7,4215+0,3971x 87,23 0,91 0,575 -14,33 <0,001 
y= variável dependente (rendimento dos tecidos na carcaça); x= variável independente (rendimento dos 

tecidos nos cortes) 

R
2
= coeficiente de determinação; E.p = Erro padrão; MAD = desvio absoluto médio; 

AIC = critério de informação akaike; p = nível de significância 

 

Na Tabela 7 encontram-se as correlações entre os rendimentos dos tecidos dos 

cortes (músculo, gordura total e osso) com os rendimentos dos tecidos da carcaça de 

cordeiros Santa Inês e Morada Nova.            

Na raça Santa Inês, dentre as correlações positivas, destaca-se a alta correlação 

entre o rendimento do músculo da perna (0,78) e do costilhar (0,73) com o rendimento 
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do músculo da carcaça, bem como a melhor correlação entre o rendimento do osso da 

perna (0,86) com o da carcaça. Esse resultado é concordante com Dhanda et al. (1999) 

que encontraram para proporção de osso da carcaça de caprinos, maiores correlações 

com o osso da perna. Já o costilhar se destacou em relação a gordura, obtendo os mais 

altos valores de correlação com o rendimento da gordura da carcaça. 

 

Tabela 7: Correlação entre porcentagem dos tecidos da meia-carcaça e dos cortes da 

carcaça de cordeiros Santa Inês e Morada Nova 

   Composição da meia carcaça  

                                 Santa Inês         Morada Nova 

Cortes Músculo  Gordura  Osso Músculo Gordura Osso 

Perna       

Musculo  0.78 ** -0.18 -0.55** 0.58** 0.18 -0.52** 

Gordura  -0.50** 0.71** -0.27 -0.50** 0.41* -0.09 

Osso -0.53** -0.18 0.86 ** -0.14 -0.66** 0.81** 

Paleta       

Musculo  0.64** -0.40 -0.11 0.49* 0.21 -0.44* 

Gordura  -0.34 0.75 ** -0.53** -0.45* 0.32 -0.15 

Osso -0.45** -0.08 0.73 ** 0.09 -0.25 0.31 

Lombo       

Musculo  0.55 ** -0.33 -0.18 0.50** -0.37 -0.01 

Gordura  -0.43** 0.72** -0.24 -0.40* 0.72** -0.43* 

Osso -0.01 -0.46** 0.58 ** 0.07 -0.42* 0.44* 

Pescoço       

Musculo  0.60 ** 0.08 -0.56** 0.80** -0.36 -0.16 

Gordura  -0.09 0.68** -0.43** -0.26 0.78** -0.50* 

Osso -0.35 -0.25 0.60** -0.37 -0.45* 0.80** 

Costilhar       

Musculo  0.73** -0.54** -0.21 0.73** -0.62** 0.12 

Gordura  -0.48** 0.93** -0.30 -0.30 0.93** -0.74** 

Osso -0.03 -0.54** 0.74** -0.05 -0.61** 0.87** 
*(P<0,05); **(P<0,01). 

               

Na raça Morada Nova os cortes que obtiveram as melhores correlações para 

músculo foram o pescoço, seguido do costilhar. O costilhar obteve as mais altas 

correlações para osso e gordura. O fato de o costilhar obter as maiores correlações em 

relação a gordura da carcaça podem ser explicadas pelo conceito de crescimento 

centrípeto, com ondas de crescimento progressivas, das extremidades para o tórax e 

particularmente para a região dorso-lombar. O costilhar é o corte onde o tecido 

gorduroso se acumula com maior velocidade, aumentando a medida que o animal ganha 

peso (Yañes, 2009). 
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Piola Júnior (2009) avaliando a composição tecidual de cordeiros mestiços Texel 

abatidos aos 32 kg de peso vivo encontrou o melhor valor de correlação do tecido 

muscular para a perna (0,76), valor bem próximo ao encontrado neste trabalho na raça 

Santa Inês (0,77).  
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CONCLUSÕES 

 

 

 O peso de abate provoca aumento na quantidade de tecido muscular, ósseo e 

gordurosos da carcaça dos cordeiros. No entanto, para a maioria dos cortes a 

porcentagem de músculos se mantem constante, o tecido gorduroso crescente e o tecido 

ósseo decrescente. 

A raça influencia a deposição dos tecidos, onde a raça Morada Nova apresenta 

maior deposição de gordura em sua carcaça, menor quantidade de ossos e maior 

deposição de músculo na perna e paleta que a raça Santa Inês, o que sugere que a raça 

Santa Inês por ser um animal de maior porte ainda está em crescimento. 

Para a predição da composição tecidual usando a comparação dos rendimentos 

entre a carcaça e os cortes, o lombo é o corte que melhor estimou o tecido muscular e 

gorduroso nas duas raças. 

No entanto considerando os parâmetros para analisar as equações de predição e 

os valores de correlação para o rendimento dos cortes, na raça Santa Inês a perna foi o 

corte que melhor estimou o rendimento do tecido muscular e ósseo e o costilhar o tecido 

gorduroso. Na raça Morada Nova o pescoço foi o corte que melhor estimou o 

rendimento do tecido muscular e o costilhar foi o corte que melhor estimou o 

rendimento do tecido ósseo e gorduroso. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

Qualidade da carne de cordeiros Santa Inês e Morada Nova em diferentes pesos de 

abate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 
 

RESUMO  

 

Objetivou-se avaliar o efeito da raça e do peso ao abate sobre a composição centesimal, 

características físicas, perfil de ácidos graxos no músculo Longissimus e avaliação 

sensorial da carne de cordeiros. Foram utilizados 48 cordeiros das raças Santa Inês e 

Morada Nova, abatidos aos 22, 25, 28 e 31 kg de peso vivo. A composição centesimal 

foi influenciada pela raça, com cordeiros Morada Nova apresentando os melhores 

percentuais de proteína e gordura. A umidade da carne decresceu com o peso de abate 

em ambas as raças. A força de cisalhamento foi menor para a carne dos cordeiros Santa 

Inês. A raça não interferiu na perda de peso por cocção, entretanto aumentou com o 

peso de abate. O perfil de ácidos graxos da carne foi influenciado pela raça, com 

cordeiros Morada Nova apresentando os maiores valores de ácidos graxos 

monoinsaturados e menores para ácidos graxos saturados. A relação n6: n3 foi 

influenciada pela raça, com os cordeiros Morada Nova apresentando condição menos 

favorável. Raça e peso ao abate influenciaram as características sensoriais, com a carne 

dos cordeiros Morada Nova se apresentando mais dura e mais escura. Pesos mais 

elevados ao abate proporcionaram valores mais elevados para cor, dureza e suculência, 

o atributo sabor comportou-se de modo inverso, onde as notas mais altas equivaleram 

aos menores pesos. No entanto essas variações não tiveram efeito sobre a avaliação 

geral da carne, que não foi influenciada pelo genótipo nem pelo peso de abate. 

 

Palavras-Chave: ácidos graxos, cor, força de cisalhamento, proteína, sabor 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the effect of race and weight on carcass composition, 

physical characteristics, fatty acid profile of the Longissimus and sensory evaluation of 

lamb meat. We used 48 lambs Santa Inês and Morada Nova, slaughtered at 22, 25, 28 

and 31 kg live weight. The chemical composition was influenced by race, with Morada 

Nova lambs showing the highest percentage of protein and fat. The moisture of the meat 

decreased with slaughter weight in both breeds. The shear force was lower for Santa 

Inês lambs meat. The race had no effect on weight loss by cooking, however increased 

with slaughter weight. The fatty acid profile of the meat was influenced by race, with 

Morada Nova lambs with higher rates of monounsaturated fatty acids and lower in 

saturated fatty acids. The ratio n6: n3 was influenced by race, with Morada Nova lambs 

showing less favorable condition. Race and slaughter weight influence the sensory 

characteristics, with the flesh of Morada Nova lambs performing harder and darker. 

Higher slaughter weights yielded higher values for color, hardness and juiciness, flavor 

attribute behaved conversely, where the highest grades were equivalent to the lower 

weights. However these variations had no effect on the overall evaluation of the meat, 

which was not influenced by genotype or by slaughter weight. 

Key-words: color, fatty acids, flavor, shear force, protein  
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INTRODUÇÃO 

 

O consumo de carne ovina no Brasil é crescente, o que torna necessário produzir 

em quantidade e qualidade para atender ao consumidor. O mercado consumidor, por sua 

vez, apresenta atualmente elevada exigência quanto à qualidade das características da 

carne, sendo necessário o conhecimento dessas características nas diversas faixas de 

peso dos ovinos destinados ao abate, no sentido de atender a essa demanda. 

  Os principais componentes químicos do corpo são: água, proteína, gordura e 

cinzas. Com o avançar da idade, ocorre incremento na proporção de gordura, 

acompanhado por uma diminuição de água e proteína no corpo.  

A composição centesimal da carne sofre a influência de não somente um, mas de 

vários aspectos, podendo-se citar o sexo, raça, idade e peso ao abate, condição 

nutricional, estratégia de manejo, dentre outros. Madruga et al. (2008) citam valores 

médios de 73% de umidade, 23% de proteína, 4% de gordura para carne ovina no 

Nordeste brasileiro. 

A perda de peso no cozimento é importante característica de qualidade, 

associada ao rendimento da carne no momento do consumo, sendo proporcional à falta 

de suculência, depende ainda da sensação de umidade nos primeiros movimentos 

mastigatórios, ou seja, da liberação de líquidos pela carne e esta sensação pode ser 

mantida pelo teor de gordura na carne que estimula a salivação e lubrifica o bolo 

mastigatório (Lawrie, 2005). 

Estudos tem sido realizados com o objetivo de medir a textura através de 

parâmetros físicos, os quais podem ser comparados por análises subjetivas feitas com 

julgadores treinados e padronizados. O método físico de medir a força de cisalhamento 

através da célula de Warner-Bratzler tem sido bastante utilizado, pois, apresenta alta 

correlação com a análise sensorial. Bonagurio et al. (2003) em estudo com cordeiros 

Santa Inês e mestiços Texel com Santa Inês avaliaram a influência do peso (15, 25, 35 e 

45 kg) sobre a força de cisalhamento (FC) e concluíram que essa característica sofre 

influência do peso. 

A carne ovina é caracterizada pela alta concentração de ácidos graxos saturados 

e pela baixa relação poli-insaturados: saturados (Cooper et al., 2004). Entretanto, 

segundo Enser et al. (1996), a carne ovina é rica em ácido linolênico (C18:3) e possui 

baixa relação n-6:n-3 em comparação à carne bovina e suína. 
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Estudos sugerem que o tipo, e não a quantidade, de ácidos graxos consumido 

está relacionada à concentração de colesterol no sangue e ao risco de doenças 

coronarianas.  No entanto, ainda não está claro o real efeito dos ácidos graxos na saúde 

humana, por exemplo, os ácidos graxos saturados, cuja ação aterogênica é questionada 

(German e Dillard, 2004). 

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). 

Sabe-se que raça, nutrição, idade, peso de abate e condição sexual dos ovinos 

interferem nos atributos sensoriais da carne e que os fatores que influenciam na compra 

de determinada carne estão relacionados à aparência, maciez, ao sabor, à suculência e à 

praticidade de preparo e, podem variar de acordo com as tradições culinárias ou as 

características individuais de cada consumidor. A maciez da carne é frequentemente o 

atributo mais importante na satisfação geral do consumidor (Silva Sobrinho et al., 2005) 

e pode ser definida como a facilidade de mastigar a carne com sensações de penetração, 

corte e resistência à ruptura.  

 Neste sentido objetivou-se investigar a influência do peso ao abate na qualidade 

da carne de cordeiros Morada Nova e Santa Inês. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental Pendência, base física da 

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba – EMEPA, localizada no 

município de Soledade - PB, na meso-região do Curimataú, situada na Latitude 7º 8' 18'' 

S e Longitude 36º 27' 2'', W do Meridiano de Greenwich, com altitude de 534 m e 

temperatura média de 30 ºC e umidade relativa do ar média de 70,13%.  

Foram utilizados 48 cordeiros não castrados das raças Santa Inês e Morada 

Nova, sendo 24 animais de cada genótipo, abatidos com diferentes pesos (22; 25; 28 e 

31 kg de peso vivo). Os animais foram distribuídos em baias individuais medindo 0,80 

× 1,20 m, com livre acesso aos comedouros e bebedouros, onde foram mantidos em 

confinamento até atingirem a condição corporal preconizada para o abate. Os cordeiros 

Santa Inês iniciaram o experimento com idade média de 150 dias e peso médio 17,63 ± 

0,29 kg e os Morada Nova com idade média de 180 dias, pesando em média 15,60 ± 

0,59 kg. No início do experimento os cordeiros foram vacinados contra clostridioses e 

everminados. O período de adaptação foi de 14 dias, e as pesagens dos animais foram 

realizadas semanalmente para o controle do desenvolvimento corporal. 

A dieta (Tabela 1) foi fornecida duas vezes ao dia as 8h00 e 16h00, e calculada 

para atender às exigências em proteína bruta e energia metabolizável que permitisse aos 

animais, ganhos de 250g/dia, de acordo com as recomendações do NRC (2007), para 

consumo de matéria seca (MS) correspondente a 5% do peso vivo, pesado e reajustado 

semanalmente para manter nível de sobra de 10%. 

Ao atingirem o peso de abate os cordeiros foram submetidos a um período de 

jejum sólido e uma dieta hídrica por 16 horas. No momento do abate, os animais foram 

insensibilizados, por atordoamento, na região atla-occipital, seguido de sangria por 

quatro minutos, através da seção da carótida e jugular.  

Após o abate, as carcaças foram levadas a câmara frigorífica a 4ºC por 24 horas, 

quando então foi obtido o longissimus lumborum, embalados a vácuo e armazenados 

sob congelamento a -20 °C para posterior análise física, química e sensorial. A carne foi 

descongelada na noite que antecedeu ao início das análises, sendo picada e 

homogeneizada. Todas as análises foram realizadas em duplicata. 
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Tabela 1: Composição percentual e química da dieta experimental 

Ingredientes  
Proporções dos ingredientes 

(MS) 
   

Feno de Buffel  30    

Milho     43,5    

Farelo de soja  22    

Suplemento mineral
1 

  1,5    

Óleo de soja    3,0    

Composição química (% na MS)  

Matéria seca
    88,1    

Matéria orgânica    93,6    

Matéria mineral  6,5    

Proteína bruta   15,3    

Extrato etéreo  5,5    

Fibra em detergente neutro
   30,9    

Fibra em detergente ácido
   20,8    

Lignina  1,9    

Carboidratos totais   72,7    

Carboidratos não fibrosos   41,8    

Proteína insolúvel em detergente neutro  5,8    

Proteína insolúvel em detergente ácido  4,2    

Nutrientes digestíveis totais   74,6    

Energia metabolizável (Mcal/kg)   2,69    
1
 Cada 1000g contém: Ca - 140,0g; P – 65,0g; S – 15,0g; Mg – 15,0g; Zn – 3.500,0 mg; Mn – 3.000,0mg; 

I –60,0 mg; Se – 10,0 Mg; Co – 100,0mg; Vit A 50.000,0 UI; Flúor (Máximo) – 650,0 mg. 

 

 A perda de peso por cocção (PPC) foi determinada segundo o procedimento 

descrito por Duckett et al. (1998a). As amostras, compostas por três fatias de 

aproximadamente 1,5 cm de espessura, 3,0 cm de comprimento e 2,5 cm de largura, 

foram pesadas, distribuídas em recipiente coberto com papel alumínio e, em seguida, 

assadas em forno pré-aquecido a 170 °C, até que a temperatura do centro geométrico 

atingisse 71 °C. Para essa verificação, utilizou-se um termopar de cobre/constantan, 

equipado com leitor digital (Delta OHM, modelo HD9218, Itália). Em seguida, as 

amostras foram resfriadas à temperatura ambiente e novamente pesadas. As perdas 

durante a cocção foram calculadas pela diferença de peso das amostras antes e depois de 

submetidas ao tratamento térmico e expressas em porcentagem (g/100g). 

A textura foi avaliada pela força de cisalhamento (FC), conforme metodologia 

descrita por Duckett et al. (1998b). As amostras utilizadas foram as mesmas da PPC: 

após a cocção e pesagem, foram retirados dois cilindros de cada fatia de carne, no 
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sentido da fibra, com auxílio de um vazador de 1,6 cm de diâmetro. Os cilindros foram 

cortados transversalmente, utilizando-se um texturômetro TA-XT2 (Surrey, England), 

equipado com uma lâmina tipo Warner Bratzler, operando a 20 cm/min. O pico da força 

de cisalhamento foi registrado, sendo o resultado expresso em Kgf/cm
2
. 

Os teores de umidade, cinzas e proteína foram determinados conforme 

metodologia descrita pela AOAC (2005). 

Os lipídios totais foram dosados de acordo com a metodologia descrita por Folch 

et al. (1957), sendo pesados 2 g da amostra e adicionados 30 mL da mistura 

clorofórmio:metanol (2:1 v/v). A mistura foi agitada por 2 minutos em triturador 

biomatic; em seguida, procedeu-se à filtração em papel de filtro qualitativo. Depois da 

filtração, lavou-se a parede do frasco contendo a amostra com 10 mL da mistura do 

solvente, filtrou-se e juntou-se ao filtrado da mistura. O volume final foi anotado. 

Adicionou-se 20% do volume final do extrato filtrado de sulfato de sódio a 1,5%, 

agitou-se, deixando separar as fases, tomou-se 5 mL da fase inferior, transferindo para 

um becker, previamente tarado, levou-se à estufa a +105°C (marca TECNAL, modelo 

TE 397/4, São Paulo, Brasil) até evaporar a mistura de solventes, deixando esfriar em 

dessecador e pesando-se o becker, mais o resíduo da gordura. 

Para a dosagem de ácidos graxos, utilizou-se o extrato lipídico obtido na 

determinação da gordura, como já descrito, que foram saponificados e esterificados 

segundo descrito por Hartmam e Lago (1973). Para tanto, tomou-se uma alíquota de 5 

mL do extrato lipídico em balão de fundo chato, adicionando 4 mL da solução de 

hidróxido de potássio. Levou-se a aquecimento em refluxo por 4 minutos. Em seguida, 

foram adicionados 7,5 mL da solução de esterificação, aquecendo em refluxo por mais 3 

minutos, retirou-se o balão, deixando-o esfriar. O conteúdo foi transferido para um funil 

de separação, adicionando-se 25 mL de água destilada. Agitou-se até não haver mais 

desprendimento de vapor e esperou-se separar as duas fases. A fase inferior foi 

transferida para outro funil de separação, onde recebeu 12,5 mL de éter etílico e 25 mL 

de água destilada. Agitou-se até não haver mais desprendimento de vapor, deixando 

separar as duas fases. Desprezou-se a fase inferior e a superior foi transferida para o 

primeiro funil de separação. Repetiu-se o procedimento anterior, até a separação das 

duas fases, desprezando a fase inferior. Adicionou-se 12,5 mL de água destilada, 

agitando-se delicadamente até não observar mais desprendimento de vapor e desprezou-
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se a fase inferior. Repetiu-se esse procedimento por mais três vezes. Em seguida, o 

conteúdo do funil de separação foi filtrado em papel de filtro contendo sulfato de sódio 

anidro. O filtrado foi recebido em tubo de ensaio, que foi deixado aberto até evaporar 

2/3 da mistura de solventes. O extrato foi então transferido para um tubo de vidro com 

tampa rosqueável, onde acrescentou-se 0,3 mL de hexano ao frasco, guardando-o sob 

congelamento até a análise cromatográfica para a identificação do perfil dos ácidos 

graxos. 

Os ácidos graxos foram separados em cromatógrafo a gás (modelo 

GCMSQP5050A, SHIMADZU, Brasil), acoplado a um detector de ionização de chama. 

A separação ocorreu em coluna capilar de sílica fundida CARBOWAX 20M 

(SUPELCO), (fase estacionária, polietilenoglicol), com dimensões de 60 m de 

comprimento por 0,53 mm de diâmetro interno e 1 μm de espessura de filme. As 

amostras de ésteres metílicos foram injetadas 2 μL em injetor do tipo “split/splitless” a 

250°C. Os cromatogramas, com dados sobre os tempos de retenção e as percentagens de 

áreas dos ácidos graxos, foram registrados em um software tipo Peaksimple (ARI 

Instruments – USA). Na programação de temperatura empregaram-se as seguintes 

condições cromatográficas: temperatura inicial da coluna de 60°C, permanecendo por 2 

minutos, seguida de uma variação de temperatura de 5,5°C/minuto, até 110°C na 

primeira rampa, onde permaneceu por seis minutos. Procedeu-se um novo aumento na 

temperatura da coluna utilizando-se uma razão de 3°C/minuto, totalizando 45,4 minutos 

de análise. Utilizou-se hidrogênio como gás de arraste, numa vazão de 5 mL/minuto. Os 

gases auxiliares foram nitrogênio (30 mL/minuto), hidrogênio (30 mL/minuto) e ar 

sintético (300 mL/minuto). Os ácidos graxos foram identificados por comparação dos 

tempos de retenção dos ésteres metílicos das amostras com padrões autênticos de ésteres 

de ácidos graxos (Merck, USA). 

Na análise sensorial da carne ovina as amostras do musculo Longissimus 

lomborum foram descongelados em geladeira por 12 horas, separados por tratamento e 

cortados em cubos de 2 cm de aresta. Em seguida, os cubos de carne foram submetidos 

ao processo de cozimento seco em grill elétrico a 170º C até que a temperatura, 

monitorada através de um termômetro digital (Delta OHM, modelo HD9218), atingisse 

71ºC no centro geométrico da carne. Não houve adição de condimentos ou sal. Após o 

cozimento, as amostras foram transferidas para béqueres codificados por tratamento, 
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cobertos com papel alumínio e mantidos em banho-maria a 55°C até o momento da 

análise. Em virtude da pouca carne disponível para análise sensorial, optou-se fazer 

duas sessões. 

Para a avaliação sensorial da carne de cordeiro foram escolhidos os atributos: 

odor, cor da carne cozida, dureza, suculência, sabor e avaliação geral. Os testes 

sensoriais foram efetuados por uma equipe de dez julgadores treinados, composta por 

quatro homens e seis mulheres, com oito provadores estando na faixa etária entre 20 e 

30 anos e dois entre 31 e 40 anos. A equipe foi previamente selecionada e treinada 

segundo metodologia detalhada por Stone et al. (1974), quando desenvolveram um 

glossário com definições de parâmetros (Quadro 1). A intensidade de cada atributo foi 

avaliada em uma escala não estruturada de nove centímetros, ancorada nas extremidades 

com termos que expressam intensidade (Quadro 2). 

 

Descrição Definição 

Dureza Dureza sentida ao mastigar a carne com os dentes molares  

 

Odor Intensidade de odor associado à espécie ovina  

 

Sabor Intensidade de sabor associado à espécie ovina  

 

Suculência Suculência global (inicial + sustentável) perceptível durante a 

mastigação  

 

Cor da carne cozida Cor observada em amostras de carne cozida 

 

Quadro 1: Descrição e definição de parâmetros da analise sensorial quantitativa descritiva 

 

Cada avaliador submeteu-se a duas sessões, recebendo, a cada uma delas, 

amostras de carne cozida de cada tratamento em béqueres de vidro, codificados com 

números aleatórios de três dígitos. As amostras foram servidas seguindo-se o 

balanceamento da posição das amostras proposto por Macfie et al. (1989). Os testes 

foram realizados em cabines individuais, sob condições de temperatura e iluminação 

controladas, as quais dispunham de equipamento individual para manutenção da 

temperatura a 50°C até o momento da avaliação pelos julgadores. 
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Ficha de avaliação sensorial de carne ovina  

NOME __________________________________ DATA ____/____/____ 

 

 

AMOSTRA _________ 

Você está recebendo uma amostra codificada de carne ovina. Por favor, avalie as 

características sensoriais do produto. Prove a amostra e avalie a intensidade percebida 

para cada atributo sensorial com um “traço vertical” na escala correspondente. Entre 

uma amostra e outra coma o biscoito e lave a boca com água. 

 

 

                   COR [__________________________________________] 

                                    clara                    escura 

                         DUREZA [__________________________________________] 

                      macia                                dura 

               SUCULÊNCIA  [__________________________________________] 

                       pouca                                                  muita 

                             SABOR[__________________________________________] 

                     suave                                            forte 

                              ODOR [__________________________________________] 

                     suave                       forte 

AVALIAÇÃO GLOBAL [__________________________________________] 

                               desgosto extremamente                                  gosto extremamente 

 

COMENTÁRIOS:     

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Quadro 2: Modelo do formulário utilizado no teste descritivo quantitativo 

 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado (DIC), em 

esquema fatorial 4 × 2 (quatro pesos e dois genótipos), com 6 repetições. Os dados 

foram submetidos a análise de regressão, exceto para análise sensorial, que foram 

submetidas a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Ryan-Einot-

Gabriel-Welsh a 5%, bem como a análise de componentes principais, com o auxílio do 

programa estatístico SAS (2011) e seguindo o modelo matemático abaixo descrito.  
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Yijk = µ + Pi + Gj + (PG)ij + eijk 

 Yijk = valor observado de cada característica; 

 µ = média geral da população; 

 Pi = efeito do peso i, (i = 1, 2, 3, 4);   

Gj = efeito do genótipo j, (j = 1, 2);  

 (PG)ij = efeitos da interação do peso e genótipo;  

eijk = erro aleatório associado à observação Yijk. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O genótipo influenciou (p<0,05) os percentuais de gordura e proteína, com os 

cordeiros Morada Nova apresentando maiores médias para os teores de proteína e os 

Santa Inês obtendo as maiores médias para a gordura na carne (Tabela 2). Por outro 

lado, só houve efeito do peso de abate em relação ao teor de umidade, onde o menor 

peso de abate proporcionou maiores teores (p<0,05), concordando com o resultado 

encontrado por Bonagurio et al. (2004) com cordeiros Santa Inês e cruzamento Texel 

com Santa Inês abatidos com 15, 25, 35 e 45 kg de peso vivo. 

 

Tabela 2: Valores médios dos constituintes químicos da carne de cordeiros Santa Inês e 

Morada Nova em diferentes pesos de abate 

   
    1

Umidade (%)  Proteína (%) Gordura (%) Cinzas (%) 

Raças         

Santa Inês  73,05 22,22b       5,03a  1,03  

Morada Nova 73,32 22,95a       3,79b  1,04  

Valor p   0,368 0,009       0,001  0,597  

Peso de abate (kg) 

22   73,97 22,44  4,10  1,04  

25   73,19 23,11  4,03  1,03  

28   72,73 22,42  4,87  1,02  

31   72,86 22,39  4,65  1,02  

Erro padrão 0,149 0,132  0,174  0,008  

P x R  0,518 0,365  0,240  0,773  

valor  p (linear) 0,007 0,462  0,118  0,315  

valor  p quadrática) 0,132 0,185  0,845    0,997 
Letras distintas na mesma coluna diferem pelo teste F a 5%; Equação de regressão: 

1
y = 76,544668 – 

0,126583x (R
2 
= 76,98); P x R – Interação peso e raça 

 

 Os resultados da composição centesimal estão próximos aos descritos por outros 

autores em pesquisas com carne de cordeiros, entre eles, Ortiz et al. (2005), Madruga et 

al. (2008) e Costa et al. (2009b). 

Segundo Sañudo (2002), a deposição de gordura intramuscular está associada à 

maciez da carne, o que provavelmente tornou a carne dos cordeiros Santa Inês mais 

macia que aquela dos cordeiros Morada Nova. (Tabela 3 e 6). Este resultado está em 

concordância com Hoffman et al. (2003) e Schonfeldt et al. (1993)  que relataram 

associação positiva entre a gordura muscular e a maciez, fato verificado neste trabalho, 

pois os cordeiros Morada Nova apresentaram menor teor de gordura na carne (Tabela 
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2), maior força de cisalhamento (Tabela 3),  e maior dureza  em relação aos cordeiros 

Santa Inês avaliada na análise sensorial (Tabela 6).  

No entanto vale ressaltar que a carne de ambas as raças pode ser considerada 

macia. Segundo classificação descrita por Cezar e Sousa (2007) a carne ovina pode ser 

considerada macia quando apresentar força de cisalhamento menor que 2,27kgf/cm
2
, 

mediana entre 2,27- 3,63kgf/cm
2
, dura quando apresentar força de cisalhamento 

superior a 3,63kgf/cm
2
, mas se essa passar de 5,44kgf/cm

2
 é tida como extremamente 

dura. 

Apesar dos maiores valores observados no teor de gordura dos cordeiros Santa 

Inês, não houve diferença em relação às perdas por cocção (Tabela 3) no músculo 

Longissimus lumborum entre as duas raças estudadas. Entretanto, Pardi et al. (2001) 

referenciaram que maiores perdas de peso por cocção na carne ovina decorriam de 

maiores quantidades de gordura presente nos tecidos, possivelmente, porque além da 

umidade, parte da gordura da carne é perdida com o processamento térmico. 

   

Tabela 3: Valores médios das características físicas da carne de cordeiros Santa 

 Inês e Morada Nova em diferentes pesos de abate 

                                     
1
Força de cisalhamento  

2
Perda de peso por cocção 

                                             (kg/cm
2
)                                 (g/100g)  

Raças         

Santa Inês    1,38b              33,99 

Morada Nova  1,82a              32,27  

valor p     0,0001             0,288  

Peso de abate  

  22             1,48            33,54 

  25             1,44            32,65  

  28             1,78            36,12  

  31             1,70            36,21  

  Erro padrão          0,052            0,005  

  P x R           0,116            0,749  

  valor p (linear)          0,037            0,036  

  valor p (quadrática)          0,872           0,684  

Letras distintas na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste F a 5% de probabilidade
 

1
y= 0,712617 + 0,033617 (R

2
= 60,75); 

2
y= 24,48832953 + 0,38279147x (R

2
= 67,05) 

P x R – interação peso e raça 

 

A perda de peso por cocção (PPC) caracteriza-se como importante parâmetro de 

avaliação da qualidade da carne, associa-se ao rendimento no preparo para o consumo 

influenciando a suculência da carne. Segundo Sañudo et al. (1997) as menores perdas 

por cocção são observadas em carnes com maior teor de gordura intramuscular 
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(marmoreio) e intermuscular obtendo carnes mais  macias e suculentas durante o 

cozimento, visto que a gordura presente na carne atua como barreira contra a perda de 

umidade.  

Os ácidos graxos saturados, monoinsaturados e seus somatórios, bem como os 

ácidos graxos poli-insaturados (Tabela 4) foram influenciados somente pelo genótipo 

(p<0,05). O somatório dos ácidos graxos saturados tiveram média de 43,88 e 46,19 para 

cordeiros Morada Nova e Santa Inês respectivamente, sendo o ácido oléico o que 

apresentou maior percentagem, seguido dos ácidos palmítico, esteárico e linoléico. 

Esses resultados se assemelham aos reportados por Costa et al. (2009a)  avaliando a 

influência do genótipo e de dietas  sobre o perfil lipídico da carne  de cordeiros Santa 

Inês, Morada Nova e Santa Inês x Dorper. 

 A carne dos cordeiros Morada Nova apresentou 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) que é considerado essencial, é 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 anti-inflamatória, além do menor risco de 

doenças cardiovasculares (Von Schacky, 2000), tornando interessante o estudo de 

alimentos ricos em C18:3 (Givens et al., 2006). 

Segundo Perez et al. (2002) e Madruga et al. (2005) embora os ácidos graxos 

poli-insaturados, em sua maioria, não sejam essenciais, eles desempenham papel 

importante na diminuição do colesterol no sangue cuja concentração é influenciada pela 

composição de ácidos graxos na dieta em que o C16:0 aumenta, C18:1 diminui, e o 

C18:0 não exerce nenhuma influência nos níveis de colesterol sanguíneo (Kesava  Rao 

et al., 2002; Pérez et al., 2002). 

Embora a carne dos cordeiros Morada Nova tenha apresentado valor mais 

elevado de ácidos linolênico (0,478) que a dos cordeiros Santa Inês (0,318) ambos os 

valores foram inferiores aos descritos por Rodrigues et al. (2010) avaliando os efeitos 

da substituição do milho por polpa cítrica na composição química e no perfil de ácidos 

graxos do músculo longissimus dorsi de cordeiros Santa Inês com percentuais variando 

de 1,2 a 3,6, sendo observado incremento de ácido linolênico a medida que se substituiu 

polpa cítrica pelo milho na dieta dos cordeiros. 
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Tabela 4: Composição de ácidos graxos (%) na fração lipídica da carne dos cordeiros Santa Inês (SI) e Morada Nova (MN) em  

Diferentes pesos de abate 

Características Raças  Pesos (kg)   Valor p 

 SI MN p 22 25 28 31 E.p P x R L Q 

Saturados 46,19a 43,88b 0,004 46,38 44,22 45,20 44,41 0,285 0,880 0,051 0,234 

Capróico (C6:0) 0,019 0,012 0,141 0,021 0,017 0,010 0,015 0,002 0,372 0,207 0,343 

Mirístico (C14:0) 2,15 2,18 0,761 2,14 2,09 2,17 2,25 0,039 0,462 0,239 0,434 

Palmítico (C16:0) 24,34 24,69 0,360 24,53 24,03 24,91 24,58 0,189 0,171 0,551 0,821 

Esteárico (C18:0) 17,64a 14,72b <0,001 17,42 15,65 16,29 15,37 0,271 0,592 0,057 0,436 

Araquídico (C20:0) 0,416a 0,384b 0,345 0,393 0,501 0,352 0,355 0,017 0,716 0,092 0,133 

Behêmico (C22:0) 1,51 1,82 0,065 1,76 1,81 1,36 1,73 0,082 0,452 0,457 0,337 

Lignocérico (C24:0) 0,120a 0,075b 0,005 0,100 0,098 0,095 0,097 0,007 0,044 0,863 0,898 

Monoinsaturados        47,85b 50,04a 0,006 47,65 49,61 49,33 49,23 0,373 0,835 0,189 0,172 

Miristoléico (C14:1) 0,118 0,111 0,485 0,125 0,097 0,122 0,115 0,004 0,187 0,900 0,268 

Palmitoléico (C16:1) 1,95b 2,25a 0,002 1,98 2,20 2,00 2,21 0,043 0,255 0,207 0,949 

Oléico (C18:1) 45,79b 47,68a 0,016 45,54 47,31 47,20 46,89 0,371 0,790 0,239 0,162 

Poliinsaturados             5,90 6,04 0,759 5,95 6,15 5,46 6,34 0,228 0,915 0,809 0,455 

Linoléico (C18:2)    5,59 5,57 0,961 5,51 5,82 5,08 5,90 0,218 0,901 0,818 0,559 

Linolênico (C18:3)   0,318b 0,478a <0,001 0,442 0,331 0,378 0,441 0,021 0,941 0,819 0,051 
Letras distintas na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste F a 5% de probabilidade; E.p – Erro padrão; P x R – interação peso e raça; L - Linear; Q - Quadrática 
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 O teor de ácido linoléico (C18: 2) foi menor que os encontrados por Madruga et 

al. (2008)  ao avaliarem o efeito da inclusão (0, 20, 30 e 40%) de caroço de algodão 

integral (Gossypium hirsutum) na dieta sobre a composição química e o perfil de ácidos 

graxos da carne de cordeiros Santa Inês  não castrados abatidos entre 30, 41 e 33,5 kg. 

Wood et al. (2003) verificaram que músculos com elevados níveis de C18:2 (linoléico) 

oxidam rapidamente quando aquecidos, produzindo vários compostos voláteis, 

incluindo os aldeídos pentanal e hexanal, que comprometem a qualidade aromática da 

carne. Neste estudo os níveis de ácido linoleico não diferiram entre os tratamentos, o 

que certamente refletiu na análise sensorial da carne (Tabela 6), onde não houve 

diferença no atributo odor da carne cozida. 

 A carne dos cordeiros Morada Nova foi a que apresentou melhor perfil de ácidos 

graxos, por seus alto teor de ácido oleico (C18:1) e somatório dos ácidos graxos 

monoinsaturados, bem como de menor percentual de ácidos graxos saturados, indicando 

boa qualidade nutricional interessante ao consumidor.  

Para as relações avaliadas, somente AGM: AGS e n6: n3 tiveram influência do 

genótipo (Tabela 5), todos os outros mostraram-se indiferentes tanto ao genótipo quanto 

ao peso de abate. 

 

 Tabela 5: Médias das relações entre os ácidos graxos saturados (AGS), monoinsaturados 

(AGM) e poli-insaturados (AGP) da carne de cordeiros Santa Inês e Morada Nova em 

diferentes pesos de abate 

Características         AGP/AGS AGM/AGS AGD
1
 n6:n3 (C18:0 + 18:1):C16:0 

Raças SI 0,128 1,03b 71,42 19,73a 2,61 

 MN 0,138 1,14a 70,82 11,99b 2,53 

valor p  0,332 0,001 0,175 0,0006 0,219 

 22 0,128 1,03 71,03 13,62 2,57 

Pesos 25 0,139 1,12 71,43 20,51 2,62 

 28 0,121 1,09 71,09 13,85 2,55 

 31 0,142 1,11 70,95 15,45 2,54 

Erro padrão  0,004 0,001 0,236 1,032 0,033 

P x R 0,932 0,838 0,173 0,336 0,201 

valor p L 0,593 0,128 0,771 0,894 0,597 

Q 0,594 0,198 0,541 0,186 0,624 
1
Ácidos Graxos Desejáveis = AGM+AGP+C18:0 , Letras distintas na mesma linha diferem pelo teste F a 

5%; P x R – interação peso e raça; L- linear; Q- quadrática 

 

Wood et al. (2003) reportaram que o Ministério da Saúde do Reino Unido 

recomenda que a relação AGPI/AGS do perfil lipídico de um alimento deve situar-se 
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acima de 0,4 para evitar doenças associadas ao consumo de gorduras saturadas. Assim, 

para essa relação a carne avaliada mostrou-se pouco recomendada uma vez que obteve 

valores entre 0,121 e 0,142, valores abaixo do desejado. Costa et al. (2009a) ressaltam 

que esse índice é correlacionado com outro, n6:n3, uma vez que o incremento no ácido 

linolênico, que é poli-insaturado, vai diminuir essa relação e esse valor pode ser usado 

como um critério para avaliar  a qualidade da gordura. Neste estudo a relação n6: n3 que 

segundo Wood et al. (2003) e Insausti et al. (2004) deve ser inferior a 4 foi de 11,99 

para os cordeiros Morada Nova e 19,73 para os cordeiros Santa Inês.  

A relação (C18:0 + C18:1)/C:16:0 não diferiu entre as raças estudadas. 

Banskalieva et al. (2000) argumentaram que esta relação descreve os possíveis efeitos 

benéficos dos lipídios encontrados nas carnes vermelhas, com valores de 2,1 a 2,8% 

para carne ovina. Considerando a variação apresentada por estes autores, observou-se 

que os valores desta relação encontram-se dentro da faixa dos valores reportados, uma 

vez que variaram de 2,5 a 2,6%. 

Os valores dos ácidos graxos desejáveis (AGD) variaram de 70 a 71%, dentro da 

faixa descrita por Madruga et al. (2008) e Costa et al. (2009a)  que reportaram médias 

de ácidos graxos desejáveis (AGD) na carne de ovinos de 67 a 75,41%.  

Dentre as características sensoriais avaliadas cor, dureza e suculência sofreram 

influência da raça (Tabela 6). A carne dos cordeiros Morada Nova mostraram-se mais 

escura que os Santa Inês, fato também observado por Costa et al. (2009b) ao avaliar a 

cor da carne dos genótipos Morada Nova, Santa Inês e mestiços Santa Inês x Dorper, 

por meio do uso de colorímetro, onde o genótipo Morada Nova apresentou cor mais 

escura. Este fato pode ser atribuído a idade mais elevada dos cordeiros Morada Nova. 

A cor também foi influenciada pelo peso de abate onde os animais abatidos aos 

22 kg apresentaram carne mais clara (p<0,05). Segundo Lawrie (2005), a cor da carne é 

um dos principais fatores que determinam seu valor comercial, com o consumidor 

relacionando esse atributo às qualidades sensoriais do produto. O autor acrescenta que e 

diversos fatores interferem na intensidade da cor como, por exemplo, a espécie, idade 

do animal, raça, sexo e tipo de alimentação e condições pré e pós-abate. Esta afirmação 

corrobora com o resultado deste estudo em que os cordeiros Santa Inês e os cordeiros 

abatidos aos 22 kg apresentaram cor da carne mais clara, pois eram animais mais novos.  
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O peso de abate interferiu na dureza da carne avaliada, tendo sua intensidade 

aumentada com a elevação do peso ao abate (p<0,05), indicando que entre 22 e 25 kg as 

carnes podem ser consideradas mais macias que aquelas oriundas de animais mais 

pesados.  

  

Tabela 6: Valores médios dos atributos da análise sensorial de amostras da carne de 

cordeiros Santa Inês e Morada Nova em diferentes pesos de abate 

Parâmetros 

Raças 

Odor Cor Dureza Suculência Sabor Avaliação 

Global 

 

SI 4,48 2,53b 1,48b 5,77a 5,22 5,21 

MN 4,64 4,64a 3,43a 5,08b 5,06 4,73 

valor p   0,704 <0,0001 <0,0001 0,0125 0,772 0,089 

Pesos ao abate 

22 4,99 2,36b 2,29b 5,83 5,81a 4,97 

25 4,86 3,74a 2,41ab 5,77 5,93a 4,81 

28 3,98 3,75a 2,58a 5,09 4,74ab 5,05 

31 4,50 4,14a 2,67a 5,00 4,08b 5,08 

valor p 0,263 0,0006 0,0305 0,0577 0,002 0,847 

Erro padrão 0,23 0,21 0,23 0,22 0,23 0,14 
Letras distintas na mesma coluna diferem pelo teste Ryan-Einot-Gabriel-Welsh a 5% 

 

As respostas sensoriais obtidas considerando as duas raças, 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, o que foi comprovado neste estudo com a 

carne dos cordeiros Santa Inês.  O aumento do peso de abate não influenciou os valores 

para a suculência (p<0,005), possivelmente em virtude da percepção individual dos 

provadores. 

Em relação ao sabor associado a espécie ovina não houve diferença entre os 

animais abatidos entre 22 e 28 kg, no entanto os cordeiros abatidos aos 31 kg foram 

semelhantes aos abatidos aos 28 kg. Houve uma redução do sabor com o avanço do 

peso de abate. Segundo Sañudo et al. (2000), o sabor característico da carne é 

intensificado com o aumento da gordura, no entanto neste estudo não houve diferença 

da gordura intramuscular da carne dos cordeiros abatidos entre 22 e 31 kg, o que 
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possivelmente resultou na semelhança para o atributo sabor entre 22 e 28 kg de peso de 

abate e entre 28 e 31kg. 

O odor da carne ovina e a avaliação geral mostraram-se semelhantes entre os 

tratamentos (p>0,005), isso se deve principalmente a fatores como a pequena variação 

de gordura intramuscular presente nas amostras, carne macia em todos os tratamentos, 

confinamento dos animais e possivelmente pouca diferença entre os pesos de abate. 

Em relação aos componentes principais das características sensoriais (Tabela 7) 

observou-se que os componentes principais 1 e 2 explicam 76,5% da variação do 

conjunto total de dados. Portanto, as características presentes nos dois componentes 

podem ser usadas no lugar das variáveis originais sem perdas significativas de 

informação. 

 

Tabela 7: Componentes principais da análise sensorial de cordeiros Santa Inês e Morada 

Nova em diferentes pesos de abate 

Características       

        CP1     CP2 

Odor  - 0,336524  0,509666
1 

Cor  -0,555132
1 

 0,168620 

Dureza  0,572859
1 

 0,183257 

Suculência  -0,101620  0,649320
1 

Sabor  0,350829  0,184602 

Avaliação geral  0,342061  0,471731
1 

λi* (autovalores)      2,68                    1,90 

%VPC      0,447                    0,317  

1
70% do maior autovetor; CP (componentes principais); %VPC (percentagem da variância 

explicada pelos componentes) 

 

O componente principal 1 é responsável por 44,7% da variância total do 

conjunto de dados e está constituída pelas seguintes variáveis: cor e dureza. Por outro 

lado o componente principal 2 explica 31,7% da variância e está constituída pelas 

variáveis odor, suculência e avaliação geral.  

A Figura 1 representa a correlação e a variância, onde, por exemplo, a cor e a 

dureza apresentam uma baixa correlação, já a dureza e a avaliação geral apresentam alta 

correlação, o que concorda com a afirmação de Costa et al. (2008) que diz que a maciez 

representa o principal quesito de avaliação ou apreciação da carne, após a sua aquisição. 

Neste sentido a maciez é um importante atributo investigado na avaliação sensorial, 

exercendo influência na avaliação geral da carne. 
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Figura 1: Componentes principais da análise sensorial de cordeiros Santa Inês  

e Morada Nova em diferentes pesos de abate 

 

 

O atributo sabor teve pouca variação de uma amostra para outra, o que é 

demonstrado pelo tamanho de sua seta, por este motivo não participou de nenhum 

componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUC (Suculência);  

AGERAL (Avaliação geral) 

 

 

 
Legenda 
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CONCLUSÕES 

 

 

A raça influencia a composição centesimal da carne, com os cordeiros Morada 

Nova apresentando maior teor de proteína e menor percentual de gordura. Interfere 

ainda na força de cisalhamento, com a raça Santa Inês mostrando-se mais macia. O 

perfil de ácidos graxos sofre influência da raça, com a Morada Nova sendo mais 

recomendada por ter maior teor de monoinsaturados. As características sensoriais 

indicam que a carne de cordeiros Morada Nova tem cor mais intensa e menor maciez. 

O peso ao abate influencia o teor de umidade, indicando os 22 kg como aquele 

que promove uma cor menos intensa, maior maciez, sabor e suculência. Animais mais 

pesados, com 28 e 31 kg, também apresentam boas características sensoriais, com 

dureza e cor medianas, boa suculência e sabor menos intenso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES 

 

 Este trabalho se propôs a avaliar as características da carcaça e da carne de 

cordeiros Santa Inês e Morada Nova em diferentes pesos de abate e pesquisar a 

composição tecidual desses cordeiros para obter um corte que prediza esta composição 

tecidual. Optou-se pela utilização de cordeiros Santa Inês porque é uma raça que tem 

sido criada em todo Brasil principalmente devido a sua rusticidade, prolificidade e seu 

porte avantajado. Outra raça com grande potencial de produção de carne, porém menos 

conhecida pelos produtores é a Morada Nova. Esta raça também nativa do Nordeste 

brasileiro ainda é pouco estudada, porém tem despertado o interesse de pesquisadores 

devido a qualidade de sua carne e pele, prolificidade e rusticidade. 

 Nesta pesquisa as duas raças estudadas mostraram-se como boas opções de 

exploração para produção de carne, no entanto cada raça tem características peculiares e 

que devem ser observadas. Por isso sugere-se que o peso de abate deve ser diferenciado 

nas raças, já que a Morada Nova é um animal de menor porte e que acumula gordura 

com maior velocidade que a raça Santa Inês.  

Os cordeiros Morada nova apresentaram carne mais dura, no entanto isto não 

afetou a avaliação global na análise sensorial, além do mais sua carne mostrou-se 

bastante interessante em relação ao perfil de ácidos graxos por possuir maior teor de 

ácidos graxos monoinsaturados. 

Em relação a predição da composição tecidual usando-se as equações de 

regressão, a perna e o pescoço foram os melhores preditores do tecido muscular nas 

raças Santa Inês e Morada nova respectivamente. A perna foi o melhor preditor para o 

tecido ósseo da raça Santa Inês e o costilhar para o tecido ósseo e gorduroso da raça 

Morada Nova. Neste sentido exclui-se a necessidade de dissecação da carcaça inteira ou 

da meia carcaça em estudos sobre a composição tecidual da carcaça. 

Pesquisas com raças nativas devem ser incentivadas, pois demostram a 

capacidade de exploração de cada raça, com suas características próprias, além do mais 

é preciso manter esse material genético vivo já que algumas características inerentes a 

estas raças como rusticidade, prolificidade não podem ser perdidas e são de grande 

importância principalmente nas regiões do Nordeste que tem passado por grandes 
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períodos de estiagem. Desta maneira esses animais ainda são uma das poucas fontes de 

alimentação em épocas adversas.   
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Apêndice1: Equação para obtenção do peso da meia carcaça e dos cortes, dos tecidos 

muscular e ósseo da meia carcaça e dos cortes e das relações músculo:osso dos 

cordeiros Santa Inês e Morada Nova em função do peso de abate (x) 

Características  R
2
 E.p    p 

1
Peso da meia carcaça(kg) y= -1,211569+0,265653x 99,99 0,049 <0,001 

2
Músculo da meia carcaça (kg) 

 
y= -0,843819+0,164236x 99,70 0,031 <0,001 

3
Osso da meia carcaça (kg) y= 0,157181+0,036694x 99,94 0,011 <0,001 

4
Peso da Perna (kg) 

 
y= -0, 333056+0,079722x 99,87 0,049 <0,001 

5 
Músculo total da perna (kg) y= -0,283431+0,056847x 99,80 0,011 <0,001 

6
 Osso da perna (kg) y= 0,026028+ 0,011722x 99,73 0,002 <0,001 

7 
Peso da Paleta (kg) y= -0,088986+0,046778x 97,69 0,011 <0,001 

8
 Músculo da paleta (kg) y= -0,098389+0,031681x 96,46 0,005 <0,001 

9
 Osso da paleta (kg) y= 0,028667+0,007208x 99,58 0,002 <0,001 

10
Peso do lombo (kg) y=-0,111861+0,026819x 98,15 0,007 <0,001 

11
Músculo do lombo (kg) y= -0,072958+0,016208x 97,45 0,004 <0,001 

12
 Osso do lombo (kg) y=0,027306+0,002653x 92,28 0,001 <0,001 

13
Peso do pescoço (kg) y=-0,303889+0,036389x 99,32 0,009 <0,001 

14
Músculo do pescoço (kg)

            
 y=-0,195083+0,020542x 99,86 0,006 <0,001 

15
 Osso do pescoço (kg) y=0,021083+0,004000x 86,44 0,002 <0,001 

16 
Peso da costela (kg) y= 1,071458+0,227792x 98,88 0,020 <0,001 

17
Músculo da costela (kg)

 
 y=0,546250+0,116875x 99,74 0,010 <0,001 

18
 Osso da costela (kg) y=0,265208+0,033333x 98,64 0,006 <0,001 

19 
RM:O da carcaça (kg/kg) y= 2,759583+0,138000x 96,27 0,025 <0,001 

20
 RM:O da perna (kg/kg) y= 3,303750+0,132917x 94,25 0,036 <0,001 

21
 RM:O da paleta (kg/kg

 
y= 3,140417+0,095083x 63,93 0,032  0,010 

22
 RM:O do lombo (kg/kg)

 
y= 3,176250+0,195000 99,73 0,057  0,001 

23
 RM:O do pescoço (kg/kg)

 
y= 0,720072+0,077419x 79,59 0,059 <0,001 

24
 RM:O da costela (kg/kg)

 
y= 2,137500+0,112000x 63,93 0,036  0,001 

R
2 
–

 
 coeficiente de determinação; E.p – erro padrão; p – probabilidade 
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Apêndice 2: Equação para obtenção do peso do tecido gorduroso da meia carcaça e dos 

cortes e das relações músculo:gordura dos cordeiros Santa Inês e Morada Nova em 

função do peso de abate (x) 

Características  R
2
 E.p   p 

1 
Gordura Total na  ½ carcaça(kg) y= -0,625153+0,058736x 98,03 0,018 <0,001 

2
 Gordura subcutânea na ½ carcaça (kg) 

 
y= -0,114167+0,017292x 98,80 0,006 <0,001 

3
 Gordura intermuscular na ½ carcaça (kg) y= -0,5111569+0,041486x 97,71 0,015 <0,001 

4 
Gordura total da Perna (kg) 

 
y= -0, 077194+0,009611x 99,62 0,003 <0,001 

5 
Gordura subcutânea da perna (kg) y= -0,052889+0,005514x 99,24 0,002 <0,001 

6
 Gordura intermuscular da perna (kg) y= -0,024306+ 0,004097x 99,74 0,002 <0,001 

7 
Gordura Total da Paleta (kg) y= -0,048403+0,007569x 98,19 0,003 <0,001 

8
 Gordura subcutânea da paleta kg) y= 0,017250+0,001625x 88,34 0,002 <0,001 

9
 Gordura intermuscular da paleta kg) y= -0,063236+0,005861x 98,35 0,002 <0,001 

10 
Gordura Total do lombo (kg) y=-0,066486+0,006569x 99,15 0,002 <0,001 

11
Gordura subcutânea do lombo (kg) y= -0,033361+0,003444x 99,65 0,001 <0,001 

12
 Gordura intermuscular do lombo (kg) y= -0,034125+0,003167x 98,57 0,001 <0,001 

13
Gordura total do pescoço (kg) y=-0,139486+0,010236x  96,56 0,003 <0,001 

14
Gordura subcutânea do pescoço (kg) y=-0,007542+0,001208x 89,95 0,001 <0,001 

15
Gordura intermuscular do pescoço (kg) y= -0,133944+0,009111x 94,18 0,002 <0,001 

16
 Gordura total da costela (kg) y= 0,176667+0,074250x 93,28 0,012 <0,001 

17
Gordura subcutânea da costela (kg) y=0,066875+0,016500x 89,29 0,003 <0,001 

18
 Gordura intermuscular da costela (kg) y=0,109792+0,057750x 94,13 0,010 <0,001 

19 
RM:G da carcaça (kg/kg) y= 4,366250-0,197167x 74,29 0,066 <0,001 

20
 RM:G do lombo (kg/kg)

 
y= 3,797500-0,157167x 66,52 0,064 <0,001 

21
 RM:G do pescoço (kg/kg)

 21
y= 4,259789-0,056822x 70,13 0,062  0,010 

22
 RM:G da costela (kg/kg)

 22
y= 2,902917-0,172833 72,64 0,078  0,001 

R
2 
–

 
 coeficiente de determinação; E.p – erro padrão; p – probabilidade 

 

 

 


