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Resumo: As características de carcaça variam em função da alimentação utilizada durante a fase de
terminação dos animais. Em determinadas épocas do ano, a escassez ou baixa qualidade dos alimentos
podem resultar em baixa produtividade e eficiência do sistema de produção. Estratégias nutricionais com
dietas que proporcionem o atendimento das exigências de mantença e produção em todas as fases do
sistema são essenciais. Com isso, estudos sobre a inclusão de oleaginosas na dieta de cordeiros em fase de
terminação vêm sendo feitos, com intuito de analisar ascaracterísticas da carcaça e a viabilidade
econômica do uso de oleaginosas na dieta desses animais. Nos estudos encontrados contata-se que as
oleaginosasnão interferem negativamente nas características de carcaça. No entanto, ainda existe a
necessidade de realização de pesquisas com avaliações mais aprofundadas sobre esse assunto.
Palavras-Chave: alimentação,nutrição, ovinos
CHARACTERISTICS OF CARCASS AND MEAT QUALITY OF LAMBS SUBMITTED TO
DIFFERENT DIETS WITH OILSEEDS
Abstract:The carcass characteristics vary depending on the feed used during the finishing phase of the
animals. At certain times of the year, food scarcity or poor quality may result in poor productivity and
production system efficiency. Nutritional strategies with diets that meet the maintenance and production
requirements at all stages of the system are essential. Thus, studies on the inclusion of oilseeds in the diet
of lambs in the finishing phase have been done, with the purpose of analyzing the characteristics of the
carcass and the economic viability of the use of oilseeds in the diet of these animals. In the studies found,
the oilseeds do not negatively interfere with the carcass characteristics. However, there is still a need for
more in-depth research on this subject..
Keywords: feeding, nutrition, sheep
INTRODUÇÃO
A ovinocultura é uma atividade desenvolvida em diversas partes do mundo, estando 1,08 bilhões
de ovinos distribuídos em diferentes condições climáticas, relevos e tipos de vegetação (FAO, 2011), pelo
fato de se tratarem de animais rústicos e de fácil adaptação. Como destacado por Guerra et al. (2012), a
criação de ovinos representa uma fonte de renda para os produtores rurais, através da obtenção de carne,
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leite, pele e derivados. Conforme FAO (2007), a demanda de carne nos países em desenvolvimento vem
sendo impulsionada pelo crescimento demográfico, pela urbanização e pelas variações das preferências e
dos hábitos alimentares dos consumidores. Estima-se que o consumo brasileiro per capita de carne ovina
seja de 0,7 kg/habitante/ano, ocupando a 5ª posição entre as carnes tradicionais mais consumidas (MAPA,
2013). Com uma população de 190 milhões de habitantes, o consumo estimado atinge 133 milhões de
quilogramas de carne, o que faz com que o Brasil apresente déficit de produção, mesmo com considerável
rebanho ovino, pois importa carne ovina de outros países, em especial do Uruguai (MAPA, 2012).
A ovinocultura mundial necessita de oportunidades para tornar os produtos mais competitivos no
mercado, tanto para os mercados internos quanto externos, evitando a estagnação da produção em um
cenário econômico de incertezas. Com isso, faz-se necessário o uso de estratégias nutricionais com dietas
que proporcionem o atendimento das exigências de mantença e produção em todas as fases do sistema.
Segundo Ribeiro et al. (2009), o mercado consumidor atual é exigente, sendo necessário buscar
alternativas de produção que amplie a oferta e melhore a qualidade da carne, considerando ainda a
padronização e certificação.
A suplementação lipídica na dieta de ruminantes tem sido pesquisada e recomendada como
estratégia nutricional, uma vez que promove benefícios fisiológicos ao processo digestivo, reduz perdas
no metabolismo de energia e gera benefícios ambientais (minimiza a emissão de gases, tais como, metano
e carbônico oriundos da fermentação ruminal). Em determinadas circunstâncias, e dependendo da fonte
utilizada, pode representar uma alternativa para reduzir custo de produção produzindo carcaças mais
pesadas, de melhor acabamento e com composição tecidual da carcaça modificada, gerando benefícios
adicionais à saúde do consumidor, além de poderem contribuir com características desejáveis ao mercado,
como maior maciez e suculência (Salvador et al., 2015).
Grãos de plantas oleaginosas, como o caroço de algodão e a soja integral, tem se mostrado
excelentes opções como fontes lipídicas para o uso em dietas de ruminantes, por sua ampla
disponibilidade no território brasileiro e elevado teor de ácidos graxos insaturados (AGI), principalmente,
o ácido linoleico (Salvador et al., 2015), o que tem potencial de influenciar na qualidade da carne
produzida.
A presente revisão tem por objetivo abordar assuntos relacionados com as características de
carcaça de cordeiros submetidos a diferentes dietas com oleaginosas.
DESENVOLVIMENTO
Grãos de oleaginosas na nutrição de ruminantes
Geralmente os alimentos comumente utilizados, e consequentemente a dieta dos animais
ruminantes, apresentam baixo teor de extrato etéreo, aproximadamente de 1 a 4 % da MS (Van Soest,
1994). A utilização de suplementação lipídica proporciona elevação da densidade energética da dieta,
podendo resultar em melhor eficiência e desempenho produtivo, melhorando a qualidade dos produtos
gerados.
Ao serem consumidos, os lipídios dietéticos são hidrolisados no rúmen por ação de lipases,
galactosidases e fosfolipases microbianas, resultando na liberação dos ácidos graxos (saturados e
insaturados) e glicerol. As bactérias mais conhecidas por atuar nesta etapa são: a Anaerovibriolypolitica e
Butyrivibrio fibrisolvens. O glicerol liberado é rapidamente fermentado, gerando o ácido propiônico como
produto final (Jenkins, 1993; Harfoot e Hazlewood, 1997).
O perfil de ácidos graxos dos produtos de animais ruminantes é em grande parte influenciado
pelo metabolismo ruminal, uma vez que os ácidos graxos dietéticos podem ser intensamente
metabolizados neste compartimento gástrico (Locket al., 2006; Lourenco et al., 2010).
As bactérias ruminais podem sintetizar seus próprios ácidos graxos, exceto ácidos graxos poliinsaturados, a partir de ácidos graxos dietéticos de cadeia longa e através da síntese “De novo” por meio
de ácidos graxos de cadeia curta (Jenkins, 1993).
Diversas fontes de lipídios podem ser utilizadas na nutrição de ruminantes, como por exemplo,
óleos vegetais, óleo de cozinha reciclado, sais de cálcio de ácidos graxos e grãos de oleaginosas,
destacando-se os grãos de soja, caroço de algodão e grãos de milho (Medeiros, 2002).
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Segundo a Conab (2012), o custo da inclusão de grãos em dietas com altos teores de concentrado
na terminação de cordeiros em confinamento tem sido vantajoso em regiões como Sudeste e Centro Oeste
do Brasil, pelo fato desses estados serem notáveis produtores desses grãos. Homem Júnior et al. (2010)
observaram que dietas para terminação de cordeiros Santa Inês, com elevada proporção de concentrado
contendo grãos de girassol, proporcionaram bom desempenho aos animais, quando comparado às dieta
com gordura protegida ou à dieta com milho e farelo de soja.
Os grãos de oleaginosas são utilizados como fontes proteicas e energéticas nas dietas pelo
elevado teor de proteína e lipídios (Rennó et al., 2015). Os lipídios destas fontes são envoltos por matriz
proteica, podendo prevenir rápida liberação destes no ambiente ruminal, conferindo grande potencial para
evitar os efeitos negativos ao ambiente ruminal (Dhimanet al., 2000; Oliveira et al., 2011).
Ao comparar a composição de ácidos graxos no conteúdo ruminal com os da dieta, observa-se
grande diminuição da concentração de ácidos graxos poli-insaturados e aumento na concentração de
ácido esteárico, refletindo extensa biohidrogenaçãoruminal (Harfoot, 1981; Vernon & Flint, 1988).
Portanto, após lipólise, grande parte dos ácidos graxos insaturados (geralmente mais de 90%) são
convertidos em saturados através de processo chamado biohidrogenação. A conversão dos ácidos graxos
insaturados em saturados no rúmen pode ser considerado um mecanismo para minimizar os efeitos
tóxicos sobre as bactérias. A intensidade da biohidrogenação pode ser dar em função da fonte dos
lipídios, do tempo de retenção no rúmen e de características da população microbiana (Allen, 2000).
Embora os ácidos graxos insaturados contidos no interior dos grãos de oleaginosas estejam
protegidos da degradação ruminal e consequentemente da biohidrogenação, estes grãos podem continuar
intactos durante sua passagem por todo o trato digestivo, tendo como consequência uma baixa
digestibilidade no intestino delgado (Hesset al., 2008).
Outro impasse é que a utilização de elevados níveis de extrato etéreo pode acarretar na
diminuição do consumo de nutrientes (Bassiet al., 2012; Rennó et al., 2015), uma vez que principalmente
os ácidos graxos insaturados podem se incorporar aos lipídios de membrana das bactérias, causando
efeito tóxico as mesmas. Além disso, os ácidos graxos insaturados podem recobrir as partículas dos
alimentos, atuando como barreira física, dificultando a aderência, colonização e degradação realizada
pelos microrganismos ruminais (Kozloski, 2011).
Diante de tais efeitos negativos recomenda-se que o teor de lipídios não ultrapasse 6 a 7% da MS
da dieta, pois valores acima destes teriam efeito de deprimir a digestibilidade da fibra, e
consequentemente o consumo (Machado et al., 2011).
Características de carcaça
Segundo Garcia & Pereira (2007), desde o nascimento até o abate, a nutrição está entre os fatores
mais importantes, se não o principal, no desenvolvimento do animal, podendo afetar as características da
carcaça e a composição da carne.
Entende-se por carcaça o corpo do animal abatido, sangrado, esfolado, eviscerado, decapitado e
amputado das patas, da cauda, do pênis e testículo nos machos e glândula mamária nas fêmeas (Cezar e
Sousa, 2007), podendo ocorrer algumas variações entre países, de acordo com o uso e costumes locais
(Perez e Carvalho, 2003). Na carcaça está contida a porção comestível composta pelos músculos e
gordura, e parte não comestível, constituída predominantemente pelos ossos.
O estudo das carcaças tem como finalidade avaliar parâmetros subjetivos e objetivos na avaliação
qualitativa e quantitativa
No sistema de produção de carne, as características quantitativas e qualitativas da carcaça são de
fundamental importância, pois estão diretamente relacionadas ao produto final (Pires, 2000). Assim, a
avaliação de carcaça bem planejada é fundamental para o estabelecimento de sistema de classificação e
tipificação que atenda as necessidades do mercado consumidor, tanto em quantidade como em qualidade
(Silva et al., 2008), além de ser de suma importância para complementar o desempenho animal.
A comparação das características de carcaça permite avaliar o fenótipo animal, sistema de
alimentação, manejo, cruzamento, entre outros fatores, além da carcaça desejável, o que beneficiará os
diversos setores da comercialização (Carvalho, 1998). Para as indústrias que processam produtos de
origem animal, as características da carcaça ovina são de suma importância para a comercialização do
produto.
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A utilização de dietas proteico-energéticas na terminação de ovinos melhora o desempenho e a
qualidade da carcaça podendo também diminuir a idade ao abate, principalmente em fêmeas, onde a
capacidade de depositar gordura é maior. O acúmulo de gordura na carcaça implica em elevada demanda
ou balanço positivo de energia, sendo esse um nutriente de considerável valor no processo produtivo e
deveser utilizado com a máxima eficiênciana produção. Excesso de gordura acumulada significa
desperdício no “toilet” (limpeza)da carcaça e preparo dos cortes para venda e consumo. Por outro lado, a
falta de gordura significa aporte insuficiente de energia, d insuficiência produtiva (Pérez & Carvalho,
2004) e tem efeito no processo de conservação da carcaça e carne na indústria frigorífica.
Os ovinos apresentam rendimentos de carcaça que variam de 40 a 50%, sendo influenciados por
fatores intrínsecos (raça, sexo, condição corporal e peso ao abate) e extrínsecos (manejo alimentar e
sistema de terminação) (Silva Sobrinho, 2001). Manso et al. (2006) verificaram semelhança entre os
rendimentos de carcaça (48%) e não-carcaça (10%) de cordeiros recebendo dieta controle sem inclusão de
lipídios em relação aos que receberam suplementação de lipídios protegidos ou não. Nesse estudo foram
usados óleo de palma ou sabões de cálcio de ácidos graxos de óleo de palma (gordura protegida) como
fonte de lipídeos.
Urano et al. (2006) concluíram que a conversão alimentar, o rendimento de cortes e as
características da carcaça não são alterados pela inclusão de grãos de soja na ração para cordeiros em
crescimento. Onde os GS participaram com 0, 7, 14 e 21% na matéria seca (MS) das rações e não
havendo diferença entre os tratamentos para Rendimento de Carcaça Quente, Rendimento de Carcaça Fria
e Quebra por Resfriamento, cujas médias observadas foram de 48,9, 47,7 e 2,4%, respectivamente. As
médias de Área de Olho de Lombo e Espessura de Gordura nas carcaças dos cordeiros foram de 14,8 cm2
e 1,5 mm, respectivamente, não tendo sido observado diferença entre os tratamentos. Sendo que a AOL
observada foi satisfatória, embora a EG tenha se apresentado baixa, pois, segundo Silva Sobrinho (2001),
a espessura de gordura média varia de 2 a 5 mm. Neste trabalho, a EG pode estar relacionada à idade
reduzida dos cordeiros abatidos, os quais apresentaram média de 150 dias de idade. Animais jovens
tendem a depositar e apresentar menor teor de gordura na carcaça.
Segundo Homem Junior et al. (2013) a inclusão de grãos de girassol, grãos de amendoim, óleo
de amendoim ou de gordura protegida na dieta não prejudicou o desempenho e as características de
carcaça. Foram utilizados 20 cordeiros e 20 cordeiras, com peso médio inicial 19,5 + 2,8 kg. Receberam
alimento na relação volumoso concentrado de 40:60, sendo avaliado cinco dietas, uma controle, sem
inclusão de lipídio, e quatro com inclusão de grãos de girassol, grãos de amendoim, óleo bruto de
amendoim ou de gordura protegida. Não houve efeito do sexo ou da dieta sobre as variáveis de
desempenho e da carcaça (P>0,05), apresentando valores médios de tempo de confinamento de 87 dias,
dessa forma qualquer uma dessas dietas pode ser utilizada no confinamento de ovinos. Resultado
semelhante ao encontrado no estudo feito por Yamamoto et al. (2013), no qual a inclusão de grãos de
girassol na dieta de cordeiros em confinamento não alterou as características quantitativas da carcaça,
mas houve aumento da deposição e consequente diminuição da relação músculo:gordurade gordura nas
carcaças.
Santoset al. (2009) estudaram as características quantitativas da carcaça de cordeiros
alimentados com dietas contendo grãos e subprodutos da canola (farelo ou torta), como fontes proteicas
alternativas, e observaram semelhantes características quantitativas de carcaça, podendo-se recomendar
sua utilização para cordeiros em confinamento, sem risco de depreciação quantitativa da carcaça.Nesse
estudo introduziu-se 8% de grãos e subprodutos (farelo ou torta) da canola em dietas para 24 cordeiros.
Os rendimentos de carcaças quente e fria apresentaram valores médios de 46,28 e 45,74%, valores
normalmente obtidos para cordeiros Santa Inês (Alveset al., 2003).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inclusão de oleaginosas na dieta de cordeiros em terminação não possui influência direta nas
características quantitativas de carcaça, no entanto ainda faltam estudos mais aprofundados em sistemas
produtivos sobre a real influência na qualidade final do produto.
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