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RESUMO 
 

Dissertação de Mestrado 
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PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE DE OVELHAS DE 
DIFERENTES GRUPOS GENÉTICOS, DESEMPENHO E 

TERMINAÇÃO DE CORDEIROS AO PÉ-DA-MÃE EM PASTAGEM 
CULTIVADA 

AUTORA: LETIERI GRIEBLER 
ORIENTADOR: CLEBER CASSOL PIRES 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 16 de fevereiro de 2012 
 

 O objetivo deste estudo foi avaliar a produção e a composição centesimal do leite de 
ovelhas de diferentes grupamentos genéticos, assim com a influência da produção de leite no 
desempenho, características de carcaça e componentes do peso vivo de cordeiros lactentes 
mantidos exclusivamente em pastagem de azevém anual (Lolium multiflorum LAM.). 
Avaliaram-se 12 ovelhas do cruzamento alternado entre as raças Texel x Ile de France e 12 
ovelhas F1 provenientes do cruzamento entre as raças Texel x Ile de France (!)  x Lacaune 
(!). Em ambos os tratamentos as fêmeas eram paridas de cordeiros simples, totalizando 24 
cordeiros de cruzamento industrial, machos não castrados e fêmeas, filhos de reprodutor da 
raça Suffolk. Os animais (ovelha + cordeiro) permaneceram durante todo o período 
experimental em pastagem cultivada de azevém anual, em sistema de pastejo contínuo com 
lotação variável. A estimativa da produção de leite foi realizada semanalmente. Amostras do 
leite foram coletadas para análises laboratoriais dos teores de proteína, gordura, densidade, 
lactose e acidez. Foi observada diferença (P<0,05) entre os genótipos para a produção de leite 
(g/dia), demonstrando um comportamento quadrático. Para as variáveis da composição do 
leite não foi encontrada diferença entre os tratamentos. Os cordeiros foram abatidos ao atingir 
28 kg de peso corporal em jejum. Não houve efeito (P>0,05) do genótipo dos cordeiros para o 
ganho de peso médio diário e nem para idade ao abate. Nas características corporais in vivo 
houve diferença entre os tratamentos (P<0,05) para o peso vivo de fazenda, condição corporal 
e comprimento de posterior. Quanto as características de carcaça, somente o peso de corpo 
vazio diferiu entre os tratamentos. O trato gastro-intestinal foi maior (P<0,05) para os 
cordeiros filhos das ovelhas cruza carne. Pode-se inferir que a maior produção de leite pelas 
ovelhas cruza leite não influenciou nos rendimentos de carcaça de seus cordeiros, mas sim no 
desenvolvimento mais lento do trato gastro-intestinal destes animais em relação ao cordeiros 
provenientes das ovelhas cruza carne. 

 
Palavras-chave: Azevém. Cruzamentos. Lacaune. Lactentes.  
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 This study was carried out in order to evaluate the milk yield and composition from 
ewes of two genetic groups, as well as the influence of milk yield on performance, carcass 
characteristics and live weight components of nursling lambs maintained exclusively on 
ryegrass pasture (Lolium multiflorum LAM.). It was evaluated twelve Texel x Ile de France 
crossbred ewes  (beef crossbred ewes) and twelve Texel (1/4) x Ile de France (1/4) x Lacaune 
(1/2) ewes (dairy crossbred ewes). It was included in this study only single delivered lamb 
and their mothers, totalizing 24 lambs from the same Sulffolk ram. The animals (ewes and 
lambs) were maintained throughout the experimental period in annual ryegrass in continuous 
grazing system with variable stocking rate. The estimation of milk yield was performed 
weekly. Milk samples were collected for laboratory analysis of protein, fat, density, acidity 
and lactose. There was a difference (P<0.05) among genotypes for milk yield (g/day), with a 
quadratic effect over time. Milk composition variables were not affected by treatments. The 
lambs were slaughtered when reaching 28 kg body weight. There was no effect (P>0.05) of 
the genotype of the lambs neither to the average daily weight gain nor to slaughter age. Also, 
there was no effect of genotype (P<0.05) on farm weight, body condition and leg length. 
Concerning carcass traits, only the empty body weight was affected by treatments. The 
gastrointestinal tract was higher (P<0.05) for lamb sons of beef crossbred ewes. Therefore, it 
can be inferred that the higher milk production by dairy crossbred ewes did not influence the 
carcass of their lambs, but induces a slower development of gastrointestinal tract of these 
animals comparing to lambs from the beef crossbred ewes. 

 
Keywords: Ryegrass. Crossbred. Lacaune. Suckling lambs.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A ovinocultura, apesar de tradicional em alguns lugares, como no Sul do Brasil, que 

há muitas décadas vem explorando a atividade de forma regionalizada, pode ser considerada 

recente do ponto de vista empresarial. O foco de produção sofreu mudanças importantes, uma 

vez que até a década de 1990, o principal produto desta criação era a lã. Com a chegada das 

fibras sintéticas no mercado têxtil, por volta dos anos 90, ocorreu a crise mundial na 

comercialização da lã, levando a região Sul a reduzir consideravelmente seu rebanho e 

redirecioná-lo para produção de carne, atividade que vinha mostrando seu potencial em outros 

estados do país. 

A demanda é crescente para a produção de ovinos com a finalidade de produzir carne 

e tem-se observado aumento no número de criadores e de indústrias processadoras, maior 

enfoque das unidades de pesquisa, assim como iniciativas isoladas para popularizar o 

consumo de produtos de origem ovina. O cordeiro, é a categoria animal que melhor atende as 

exigência de mercado, pois fornece carne de excelente qualidade, pela menor deposição de 

gordura. 

Porém, para que haja bom desempenho é necessário manejo alimentar adequado que 

permita rápida terminação dos cordeiros e obtenção de carcaças com características 

adequadas ao consumo. Deve-se também levar em consideração o período em que o cordeiro 

permanece com a mãe e a quantidade e qualidade do leite ingerido. O desmame não é 

necessário quando as condições ambientais propiciam engorda ao pé-da-mãe, com alto 

desempenho, salvo se o leite é requerido para outros propósitos. O leite produzido pelas 

ovelhas, principalmente nas primeiras semanas de vida do cordeiro, é a principal fonte de 

alimentação para esta categoria animal e determina o melhor ou pior desempenho destes 

animais. 

Algumas raças com maior aptidão leiteira têm sido utilizadas em programas de 

cruzamento com raças de carne, para a formação de fêmeas mestiças (F1 e F2), com produção 

de leite superior e, consequentemente, capazes de desmamar ou terminar cordeiros mais 

pesados, num menor espaço de tempo. Este incremento na produção de leite das ovelhas F1 se 

deve provavelmente a um efeito aditivo de sua característica produtiva e não pela heterose 

entre as raças envolvidas. 
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A adequada nutrição de ovelhas gestantes e lactantes irá refletir na produção total de 

leite, e consequentemente no desenvolvimento de seus cordeiros. A produção de ovinos em 

pastagem tem sido foco de estudos no Sul do Brasil, pois se obtém adequada produção de 

forragem durante a maior parte do ano e com baixo custo. Além disso, produtos originários de 

criações com base em sistemas de pasto podem ter maior conteúdo de ácidos graxos benéficos 

à saúde e melhores atributos sensoriais. Entretanto, em sistemas de cria e terminação a pasto, 

o ganho de peso por animal e por área é fortemente influenciado pela disponibilidade diária 

de MS e pela capacidade de lotação dos pastos, além da qualidade da forragem e do consumo 

das diferentes categorias animais. 

Este estudo teve como objetivo avaliar a produção e a composição de leite de ovelhas 

de diferentes cruzamentos e o desempenho de cordeiros mantidos com as mães até o abate em 

pastagem cultivada de azevém anual. 



 

2. ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 
 

 

2.1 Azevém anual (Lolium multiflorum LAM.) 

 

 

A base da alimentação do rebanho ovino gaúcho é a pastagem nativa, mas, em 

decorrência da sazonalidade de oferta de forragem e da paralisação do crescimento de suas 

principais espécies no inverno, ocorre nesse período déficit forrageiro que compromete a 

produção e o desenvolvimento dos animais. Esse período de escassez ocasiona baixos índices 

de produtividade, pois coincide com a fase final de gestação e com a fase inicial do período de 

lactação dos rebanhos de cria. A utilização do azevém anual permite a criação dos animais em 

regime de pastagem nesse período crítico e consiste em um método barato de fornecer 

alimentação de alta qualidade e quantidade não-limitante para atender às elevadas 

necessidades nutricionais de ovinos. 

Avaliações realizadas com o azevém anual sob pastejo de cordeiros evidenciaram altos 

ganhos de peso animal em curtos períodos de utilização (CANTO et al., 1999). No entanto, 

pouco se sabe sobre o desempenho de ovelhas nas fases de gestação e lactação ao longo do 

ciclo de crescimento do azevém anual, pois, no decorrer dos diferentes estádios fenológicos, 

há diminuição gradual dos teores de carboidratos não-estruturais e aumento dos teores de 

celulose, hemicelulose e lignina, determinando, de forma também gradual, o decréscimo da 

qualidade da forragem (BLASER, 1964). Já Pedroso et al. (2004), concluíram que a pastagem 

de azevém anual nos estádios vegetativos e de pré-florescimento disponibiliza alta qualidade 

de forragem, favorecendo o desempenho de ovelhas lactantes no momento em que suas 

necessidades nutricionais são mais intensas e, por consequência, possibilita principalmente 

aos cordeiros maiores índices de sobrevivência.  

Esta forrageira se destaca pela resistência ao frio, qualidade nutricional e potencial de 

produção de matéria seca. Segundo Alvim & Mozzer (1984), o azevém constitui uma 

forrageira de alta qualidade cuja produção de matéria seca concentra-se nos meses de outono 

e inverno, período em que as pastagens tropicais apresentam baixa produtividade. Moraes & 

Lustosa (1999) observaram que o azevém pode concentrar até 70% de sua produção nos 

meses de agosto e setembro. 
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Gerdes (2003) ressalta que além da alta produtividade e qualidade nutricional, o 

azevém apresenta como vantagens em relação às outras forrageiras de inverno a sua boa 

produção de sementes, capacidade de ressemeadura natural, resistência às doenças e 

versatilidade de associações com outras gramíneas e leguminosas. 

O azevém é para Pupo (1979), uma planta rústica, vigorosa e agressiva que perfilha 

em abundância. Segundo Floss (1988), o azevém é a gramínea mais cultivada para o pastejo 

no estado de Rio Grande do Sul. 

 

 

2.2 Nutrição de ovelhas em lactação 

 

 

A lactação é o período onde a ovelha apresenta o maior requerimento de nutrientes 

para o ciclo de produção anual. Segundo Susin et al. (1995), ovelhas normalmente perdem 

peso durante o início da lactação. A magnitude desta perda varia, dependendo da qualidade e 

quantidade de alimento disponível, do número de cordeiros amamentados, de fatores 

ambientais e do potencial produtivo da ovelha (PODLESKI et al., 2005). Os componentes do 

leite que mais variam em função da alimentação do animal são a gordura e a proteína, que 

respondem por até 50% dessas variações (FREDEEN, 1996). 

Para Pedroso et al. (2004), torna-se fundamental a oferta de uma dieta de alta 

qualidade e quantidade não limitante para atender às elevadas necessidades nutricionais que 

ocorrem durante o período de gestação e lactação. Conforme citado no subitem anterior desta 

revisão, o azevém anual é uma espécie de fácil implantação, manejo e de alto valor nutritivo, 

características que atendem as necessidades nutricionais de ovelhas nas fase de gestação e 

lactação, principalmente nos meses em que os campos naturais paralisam o seu crescimento. 

Porém Pedroso et al. (2004), destacam que conforme o avanço do desenvolvimento 

fenológico da pastagem de azevém anual, verifica-se, além da menor participação, a redução 

na quantidade das folhas verdes.  

Segundo Beattie & Tompson (1989), as necessidades de uma ovelha nestas condições 

são supridas com níveis de oferta de forragem próximos ao dobro do necessário para uma 

ovelha não-lactante. 

Carvalho et al. (2006) avaliaram o consumo de nutrientes e o desempenho de cabras 

leiteiras e observaram decréscimo da produção de leite, na medida em que o nível de FDN 
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aumentava. Da mesma forma, alterações na concentração dietética de fibra podem afetar a 

composição do leite produzido, principalmente quanto ao teor de gordura do mesmo 

(LAMMERS et al., 1996). 

 

 

2.3 Fisiologia da ejeção do leite 

 

 

A ejeção do leite e sua completa remoção do úbere são o resultado de um mecanismo 

neuroendócrino, que induz a contração alveolar e a expulsão do leite secretado (MARNET & 

MCKUSICK, 2001). A ocitocina tem um papel relevante na ejeção do leite e na manutenção 

da lactação, tendo sua ação sobre as fibras musculares lisas, estimulando a contração das 

células miopiteliais da região dos alvéolos mamários e pequenos ductos, resultando na 

expulsão do leite para os grandes ductos (HAFEZ, 1995; WAKERLEY et al., 1988). A 

liberação de ocitocina estimulada pela ordenha mecânica tem sido demonstrada em ovelhas 

leiteiras (MARNET & NEGRÃO, 2000) e existem evidências de que o reflexo de ejeção do 

leite é importante, embasando-se sobre aplicações de ocitocina exógena para indução da 

ejeção do leite e para facilitar a remoção do mesmo (BRUCKMAIER & BLUM, 1992).  

A ejeção do leite em cabras e ovelhas em resposta às elevadas concentrações de 

ocitocina foram similares às observadas em vacas (HEAP et al., 1986). Entretanto devido às 

diferentes condições anatômicas das frações cisternal e alveolar, a remoção do leite durante a 

ordenha mecânica é diferente. Em cabras e ovelhas a cavidade cisternal e, portanto, a fração 

do leite cisternal, é proporcionalmente muito maior do que em vacas (BRUCKMAIER & 

BLUM, 1992). Em cabras, Bruckmaier et al. (1994a), verificaram que a liberação de ocitocina 

foi prontamente induzida ou pela pré-estimulação tátil, ou pela ordenha mecânica. Devido a 

grande fração cisternal, o leite cisternal está disponível por um longo período sem interrupção 

do fluxo de leite. 

O aumento do nível de ocitocina no sangue, segundo Bruckmaier et al. (1994a,b) pode 

facilitar a transferência de leite dos alvéolos para a cisterna e influenciar positivamente a 

produção de leite. De acordo com Bruckmaier & Blum (1998), a sincronia entre a ejeção do 

leite alveolar e a remoção do leite é essencial para a coleta do leite ser rápida e completa. 
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Os ovinos, assim como outras espécies, segundo Lincoln & Paisley (1982), têm uma 

grande capacidade de armazenar ocitocina na neuro-hipófise, quantidade provavelmente 

maior do que a necessária para ejetar o leite. 

Nas ovelhas leiteiras, as condições anatômicas são similares as de cabras; entretanto o 

orifício da teta geralmente não é localizado na extremidade da glândula mamária e, portanto, 

uma quantidade de leite armazenada na cisterna não vai para dentro da teta para a sua 

remoção sem auxílio manual (LABUSSIÈRE, 1988). De acordo com Bruckmaier & Blum 

(1992), pelo menos uma parte do leite cisternal está localizado abaixo do orifício do canal da 

teta. Esta peculiaridade anatômica é uma das razões para a existência de grande quantidade de 

leite de repasse, quando ovelhas são ordenhadas mecanicamente (BRUCKMAIER & BLUM, 

1998). 

Diferentes tipos de estimulação tátil da glândula mamária levam à diferentes respostas 

de ocitocina. A sucção por parte dos cordeiros, mostrou ser um estímulo mais potente do que 

a ordenha (BAR-PELED et al., 1995) e a ordenha manual induziu uma liberação de ocitocina 

mais pronunciada do que a mecânica (GOREWIT et al., 1992), além de melhorar a evacuação 

e redução da quantidade de leite residual (HAMANN & TOLLE, 1980). A estimulação pelo 

ambiente da ordenha mecânica é normalmente adequada, mas pode levar a uma menor 

liberação de ocitocina do que estímulos manuais; entretanto, em muitas condições, o estímulo 

mecânico é suficiente para induzir uma resposta de ocitocina que leva a ejeção normal do leite 

(BRUCKMAIER & BLUM, 1998). 

A produção de leite é função do número e atividade de secreção das células epiteliais 

da glândula mamária (ZAMIRI et al., 2001). O número de células mamárias declina conforme 

a glândula mamária começa a regredir e estas mudanças são associadas com a redução na 

produção de leite (KNIGHT, 1989). 

 

 

2.4 Produção de leite de ovelhas de diferentes cruzamentos 

 

 

O interesse em estudar e pesquisar a produção e a composição do leite de pequenos 

ruminantes tem aumentado nos últimos anos, em razão das mudanças ocorridas nos sistemas 

de produção (FUENTE et al., 1997). 
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Segundo Knight et al. (1993), uma das formas mais acessíveis para se formar um 

rebanho leiteiro é a seleção de ovelhas nacionais que apresentam uma alta produção leiteira, e 

o cruzamento das mesmas com machos de raças com aptidão para a produção de leite. Para 

tanto, é necessário conhecer a quantidade e a qualidade de leite produzido pelas fêmeas das 

diferentes raças.  

Estudos com ovelhas da raça Corriedale e cruzas Corriedale x Milchschaf (F1) no 

Uruguai, Kremer et al. (2000) observaram que a média de produção da F1 foi 39,7% maior 

que a da Corriedale em 100 dias de lactação. Estes citam, ainda, que o genótipo F1 

demonstrou ter maior persistência à lactação que a raça materna Corriedale. Arrans et al. 

(1993), quando estudaram ovelhas Churra e F1 (Lacaune x Churra) encontraram produção 

55% estatisticamente superior de leite ordenhado nas F1, quando comparadas com ovelhas da 

raça Churra, cuja produção média foi de 65,2 litros em todo o período de lactação.  

Corrêa et al. (2006), estudando ovelhas Corriedale, Corriedale x Milchschaf (F1) e F1 

x Milchschaf (F2), puderam observar diferença significativa da produção corrigida para 100 

dias de lactação entre a raça Corriedale (58kg) e os genótipos F1 (83,9kg) e F2 (83,5kg) 

respectivamente. Em trabalho realizado por Podleskis et al. (2005), avaliando ovelhas das 

raças Hampshire Down e Ile de France, de aptidão carne, encontraram uma produção média 

de 1.045,97 e 962,29 ml/dia de leite até os 84 dias de lactação. Souza et al. (2005), estudando 

ovelhas da raça Corriedale, obtiveram uma produção de 0,960 kg/dia, durante 13 semanas de 

avaliação.  

Roda et al. (1987) encontraram uma produção de leite superior: 1,49 kg/dia, para a 

raça Corriedale. Já Zeppenfeld et al. (2007) observaram que a produção média de leite de 

ovelhas da raça Texel foi de 1,430 kg/dia durante sete semanas. Hübner et al. (2007) 

avaliaram a produção de leite durante seis semanas consecutivas, de ovelhas do cruzamento 

entre as raças Texel x Ile de France em confinamento, e encontraram uma produção média de 

leite de 1,548 g/dia por animal. Ugarte et al. (2001) que trabalharam com ovelhas 

especializadas na produção de leite como Lacaune, Awassi e Assaf, verificaram produções 

diárias de 1,9; 1,5 e 2,0 L, respectivamente.  

Existem vários fatores que interferem na quantidade e qualidade do leite produzido, 

estudados e descritos por diferentes autores (PEETERS et al., 1992; SAKUL & BOYLAN, 

1992; KNIGHT et al., 1993; HASSAN, 1995; SIMOS et al., 1996; BENCINI & PULINA, 

1997; FUERTES et al., 1998). Entre esses fatores estão à raça, a idade da ovelha, o estágio de 

lactação, o número de cordeiros, as técnicas de ordenha, o estado sanitário e infecções de 

úbere, o manejo do rebanho, o nível nutricional, durante a gestação e lactação e a 
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luminosidade. Além disto o ambiente de ordenha entra como um fator de estresse, diminuindo 

a produção de leite, pois em estudo de Marnet & Negrão (2000), há uma pequena queda na 

liberação de ocitocina quando as ovelhas são ordenhadas em salas de ordenha comparada com 

a ordenha em baias. 

A ovelha produz 80% do leite de uma lactação nas primeiras oito semanas e em 

condições normais, após a décima segunda semana, a produção de leite é mínima, e o leite da 

ovelha supre menos de 10% das necessidades nutricionais do cordeiro (COIMBRA FILHO, 

1997). 

A produção de leite das ovelhas aumenta até a quarta lactação, a partir da qual diminui 

(MINOLA & GOYENECHEA, 1975). Cardellino & Benson (1994) encontraram 

significância para idade da ovelha, sendo maior para as ovelhas de dois anos em comparação 

com ovelhas de um ano, resultado semelhante foi observado por Motta et al. (2000). 

Para Snowder & Glimp (1991), o número de cordeiros mamando é um fator de grande 

importância na produção de leite. Cardellino & Benson (1994) e Ramsey et al. (1998) 

relataram que ovelhas que criaram gêmeos produziram mais leite do que as que criaram 

apenas um cordeiro. Após revisarem os trabalhos de vários autores Gardner & Hogue (1964) 

verificaram que diferentes teorias foram postuladas para as diferenças na produção de leite 

por ovelhas com cordeiros simples em oposição a ovelhas com gêmeos. A habilidade dos 

gêmeos em esvaziar completamente as glândulas mamárias no início da lactação tem sido 

apontada como o principal fator. Segundo Marnet & Negrão (2000), cordeiros gêmeos 

mamam por mais tempo (5,5 vs 3,5 min) e suas mães produzem mais leite (764 ± 113 vs 551 

± 86 ml) quando comparados com ovelhas com apenas um cordeiro. Apesar da maioria dos 

pesquisadores encontrar uma maior produção de leite em ovelhas amamentando cordeiros 

gêmeos, alguns encontraram resultados diferentes. Ransey et al. (1994) e Godfrey et al. 

(1997) verificaram que o número de cordeiros nascidos não afetou a produção de leite.  

Izadifard & Zamiri (1997), verificaram em ovelhas Mehraban e Ghezel, que durante o 

período de amamentação, as que criaram machos produziram 30% mais leite do que as que 

criaram fêmeas e pós desmama a duração da lactação tendeu a ser maior (182,5 vs 166,7 dias) 

para as mães de cordeiros machos (4,0 kg PV ao nascer) e fêmeas (2,8 kg PV) 

respectivamente.  

Na estimativa da produção de leite pode ser utilizado o método de dupla pesagem dos 

cordeiros antes e após a mamada (pesa-mama-pesa), a ordenha manual ou mecânica da ovelha 

após aplicação ou não de ocitocina, segundo metodologias propostas por Doney et al. (1979).  
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Benson et al. (1999), não encontraram diferença significativa ao comparar dois 

métodos de mensuração da produção de leite de ovelhas, (ordenha mecânica e pelo método 

pesa-mama-pesa). Já Wohlt et al. (1984), compararam os métodos da dupla pesagem do 

cordeiro e da ordenha manual na estimativa de produção de leite e observaram que em 

ovelhas com cordeiros únicos, a dupla pesagem subestimou a produção nas primeiras seis 

semanas, pois os cordeiros deixavam leite residual no úbere, o que não ocorria com as ovelhas 

com gêmeos.  Segundo Ramsey et al. (1994), as ovelhas podem ser ordenhadas em um 

intervalo de separação dos cordeiros de 2 a 3 horas, o que corresponde ao intervalo normal de 

mamadas. Estes autores também citam que apenas uma ordenha por dia é o necessário para a 

estimativa da produção de leite diária das ovelhas. Resultado semelhante foi encontrado por 

Ribeiro et al. (2004), que concluíram que um único período de 4 horas de separação dos 

cordeiros apresenta boa precisão na estimativa da produção total de leite. 

 

 

2.5 Composição do leite de ovelhas 

 

 

O leite ovino apresenta algumas diferenças na sua constituição em relação ao leite das 

demais espécies, principalmente por possuir elementos mais ricos em sua composição 

(BRITO, 2004). O teor médio de proteína no leite ovino é de 5,6%, 7,6% de gordura, 19% de 

sólidos totais, 10,3% de sólidos desengordurados, 4,7% de lactose e 4,6% de caseína 

(BENCINI & PURVIS, 1990). 

A composição do leite ovino segundo DePeters & Cant (1992), pode ser afetada por 

fatores tanto nutricionais, quanto não nutricionais (sistema de produção, comportamento, 

clima, sanidade, entre outros). 

Geralmente o aumento da produção de leite é inversamente proporcional com a 

concentração dos seus constituintes (HENDERSON & PEAKER, 1987). 

Alguns autores afirmam que a utilização de diferentes doses de ocitocina, na prática da 

ordenha, não altera a composição do leite de ovelhas em relação àquelas que não receberam 

ocitocina (RIBEIRO et al., 2004). 

Estudando a produção e a composição do leite de ovelhas Hampshire e Corriedale 

Gardner & Hogue (1964) verificaram que ovelhas lactando um cordeiro apresentaram maior 

teores de gordura e proteína no leite. Concordando com esses autores, mais recentemente, 
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Serra et al. (1993) encontraram maiores concentrações de gordura e proteína no leite de 

ovelhas amamentando um cordeiro, durante toda a fase de lactação, porém a produção total de 

leite foi menor do que àquelas que estavam amamentando dois cordeiros. 

É provável que a frequência de ejeção do leite aumente a proporção de gordura do 

leite alveolar, a qual aumenta o teor da gordura do leite total (LABUSSIÈRE, 1988). 

Os glóbulos de gordura do leite em ovelhas são muito maiores, comparado com os de 

vacas e requerem contrações dos alvéolos para descer para a cisterna (MUIR et al., 1993). 

Embora o leite cisternal armazenado possa ser significante em pequenos ruminantes, 

Labussière (1969) mensurou a distribuição da gordura em úberes de ovelhas e encontrou 

apenas 25% dela na fração do leite cisternal e 75% na fração do leite alveolar, obtida somente 

quando a ejeção deste ocorre. 

Ochoa-Cordero et al. (2002) relataram que  há correlação negativa da produção de 

leite com a quantidade de sólidos totais, gordura e proteína, estando diretamente ligada à 

quantidade de lactose, elemento solúvel mais abundante do leite, com atividade osmótica 

maior que os outros constituintes, corroborando com Hassan (1995). Portanto, quando as 

ovelhas produzem mais leite, a concentração de gordura e proteína diminui; esta relação é 

valida entre as raças de alta e baixa produção, bem como entre animais de maior ou menor 

produção de leite em um rebanho, e dentro de um mesmo animal, durante os diferentes 

estágios da lactação (BENCINI & PULINA, 1997). Para Hassan (1995), à medida que a 

produção de leite diminuiu ao longo da lactação, os teores de gordura e sólidos totais 

aumentam. 

 

 

2.6 Desempenho e avaliação de carcaça de cordeiros 
 

 

De acordo com Motta (2000), o crescimento dos cordeiros até o primeiro mês de vida, 

prioritariamente, depende da produção de leite materna, a qual é função da condição alimentar 

da ovelha durante a lactação. A eficiência e o tempo requerido para que o cordeiro atinja o 

peso de abate exigido são críticos na otimização da lucratividade (RAMSEY et al., 1998), 

sendo que o crescimento inicial é afetado, principalmente, pelo leite materno (MINOLA & 

GOYENECHEA, 1975; SNOWDER & GLIMP, 1991; RAMSEY et al., 1994).  

Pires et al. (2000), relatam que o peso ao nascimento dos cordeiros está diretamente 

relacionado com fatores de ordem genética e a nutrição da ovelha gestante, enquanto que o 



   19 

peso ao desmame depende principalmente da produção de leite da ovelha e da disponibilidade 

de alimentos sólidos ao cordeiro, e também observaram que o cordeiro é a categoria animal 

que fornece carne de melhor qualidade e apresenta, nesta fase, os maiores rendimentos de 

carcaça e maior eficiência de produção, devido à alta velocidade de crescimento. 

Carneiro et al. (2004), observaram ganho médio diário superior, do nascimento aos 21 

dias, para cordeiros nascidos de parto simples em relação aos nascidos de partos múltiplos. Os 

autores explicam que esse fato pode ser relacionado com a quantidade de leite ingerido pelos 

cordeiros, pois mesmo que as ovelhas de parto duplo produzissem mais leite que as ovelhas 

de parto simples, a quantidade disponível para cada cordeiro gemelar é menor que a 

disponível para os cordeiros oriundos de parto simples. Os referidos autores constataram que 

no período subsequente (21 – 42 dias) o maior ganho médio diário dos cordeiros oriundos de 

partos simples não se manteve. 

O sistema de produção de carne ovina em pastagem visa o aumento do peso dos 

animais e a redução na idade de abate e, consequentemente, a obtenção de carcaças de melhor 

qualidade, tornando esta prática viável nos sistemas de produção do Rio Grande do Sul 

(CANTO et al., 1999; TONETTO et al., 2004). 

Segundo Brown (1994), quando as condições alimentares são favoráveis à ovelha, não 

existe finalidade em antecipar o desmame, pois propiciam engorda do cordeiro ao pé-da-mãe, 

com alto desempenho. Owen (1976) relata que a maior velocidade de crescimento do cordeiro 

ocorre entre a primeira e a vigésima semana de vida. Portanto, procura-se produzir cordeiros 

de até 150 dias, com peso vivo de 28 a 30 kg e carcaças de tamanho moderado (12 a 14 kg), 

de acordo com a preferência do consumidor (SIQUEIRA, 1999). A partir dos 25 kg de peso 

vivo ocorre a maior deposição de gordura na carcaça (HUIDOBRO, 1992). Assim, o abate de 

cordeiros em idade muito jovem se justifica pela menor deposição de gordura para não 

comprometer a qualidade da carcaça.  

Medidas “in vivo” como o comprimento corporal, altura do posterior, altura do 

anterior, perímetro torácico, conformação e condição corporal, conforme procedimentos 

descritos em Osório et al. (1998), são importantes avaliações para se mensurar o 

desenvolvimento de diferentes raças até o momento do abate.  

O peso de abate, o rendimento de carcaça quente são parâmetros importantes na 

avaliação dos animais, assim como o peso e o rendimento de carcaça fria, após 24 horas de 

resfriamento da carcaça a 2ºC e o índice de quebra ao resfriamento. O rendimento de carcaça 

fria está relacionado de forma direta à comercialização de cordeiros, porque, geralmente, é um 
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dos primeiros índices a ser considerado, expressando a relação percentual entre o peso da 

carcaça e o peso vivo do animal. 

Na tabela abaixo estão expressos alguns dados de pesquisa referentes ao desempenho 

obtido em trabalhos com cordeiros de diversos genótipos. 

 
 
Tabela 1 - Dados de desempenho de cordeiros desmamados de algumas raças puras e 

produtos de cruzamentos (F1), durante a fase de terminação 
 

Genótipo  GPD  

(g)  

PA  

(kg)  

IA  

(dia)  

RCCO  

(%)  

Autores  

Ideal    112  24,50  150  41,50  Santos et al. (1998)  

Ideal  128  23,60  150  41,10  Cunha et al (1998)  

Suffolk x Ideal  193  36,60  150  43,82  Bona et al. (1989)  

Ile de France x Ideal  162  28,50  150  41,50  Cunha et al. (1998)  

Hampshire x Ideal  334  45,30  150  46,46  Bona et al. (1989)  

Corriedale  154  26,90  150  38,90  Santos et al. (1998)  

Corriedale  146  25,60  150  39,20  Cunha et al (1998)  

Suffolk x Corriedale  199  31,70  150  40,80  Santos et al. (1998)  

Ile de France x Corried.  174  30,2  150  42,60  Cunha et al (1998)  

Hampshire x Corriedale  278  39,96  150  44,71  Bona et al. (1989)  

Suffolk x Santa Inês  258  32,00  105  46,50  Santos et al. (1999)  

Ile France x Santa Inês  215  31,00  129  46,70  Santos et al. (1999)  

Poll Dorset x Santa Inês  196  30,00  124  49,50  Santos et al. (1999)  
GPD = Ganho de peso diário; PA = Peso de abate; IA = Idade de Abate; RCCO = Rendimento de carcaça 
comercial.  Fonte: Adaptado de Barros & Simplício (2001). 
 

 

As curvas de crescimentos dos 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 crescimento mais precoce que os 

demais componentes. Ao se analisar o desenvolvimento do animal, devem-se, portanto, 

considerar os aspectos de desenvolvimento dos tecidos em conjunto (relação osso x músculo 

x gordura) e as características de deposição de gordura nas diferentes partes do corpo 
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(SAINZ, 1996). Este mesmo autor diz que na espécie ovina a gordura é o componente de 

maior variabilidade na carcaça, estando a espessura de gordura associada a vários fatores, 

entre eles, a raça do animal, sexo, regime alimentar, duração do período alimentar e o peso da 

carcaça.  

A cobertura de gordura da carcaça quantificada visualmente numa escala de zero a 

cinco também pode ser usada para estimar o teor de gordura na carcaça (FISHER, 1990), 

sendo um método rápido, prático e barato. A compacidade das carcaças mostra a relação entre 

o seu peso e o comprimento das carcaças, servindo para avaliação da quantidade de tecido 

depositado por unidade de comprimento (SANTOS et al., 1998). 

As medidas de carcaça servem para caracterizar o produto e apresentam alta 

correlação com seu peso e podem ser utilizadas como indicadoras de qualidade de carcaça 

(WOOD & MACFIE, 1980; EL KARIN et al., 1988). 



 

3. CAPÍTULO I 
 

 

PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DO LEITE DE 

OVELHAS DE DOIS GRUPOS GENÉTICOS EM PASTAGEM DE 

AZEVÉM (Lolium multiflorum LAM.) 
 

 

RESUMO 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção e a composição centesimal do leite de 

ovelhas do cruzamento alternado entre as raças Texel x Ile de France (tratamento das ovelhas 

cruza carne) e ovelhas F1 do cruzamento entre as raças Texel x Ile de France (!) x Lacaune 

(!) do tratamento das ovelhas cruza leite. Foram avaliadas 12 ovelhas cruza carne e 12 

ovelhas cruza leite, as quais foram mantidas em pastagem cultivada de azevém com seus 

cordeiros. A estimativa da produção diária de leite foi realizada multiplicando a produção 

mensurada em três horas por oito. Amostras do leite foram coletadas e resfriadas 

imediatamente após a ordenha, para análises laboratoriais dos teores de proteína, gordura, 

densidade, lactose e acidez. Foi observada diferença (P<0,05) entre os genótipos para a 

produção de leite (g/dia), demonstrando um comportamento quadrático. O pico de produção 

para as ovelhas cruza leite e ovelhas cruza carne foram na quarta e quinta semana, 

respectivamente. Para as variáveis da composição do leite não foi encontrada diferença 

(P>0,05) entre os tratamentos. Ovelhas F1, do cruzamento entre raças leiteiras com raças de 

carne demonstrou ter um maior potencial na produção de leite, com o objetivo de produzir 

cordeiros mais precoces ao pé-da-mãe. 

 

Palavras-chave: Cruzamento. Lacaune. Lactação. Ovinos. 
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MILK YIELD AND CENTESIMAL COMPOSITION FROM TWO 

GENETIC GROUPS OF EWES ON RYEGRASS PASTURE (Lolium 

multiflorum LAM.) 

 

 
ABSTRACT 

The aim of this work was to evaluate milk yield and centesimal composition from beef 

crossbred ewes (alternated crossing between Texel and Ile de France breeds) and from dairy 

crossbred ewes (F1 crossing between sheep breeds Texel x Ile de France crossbreed ewes (!) 

abd Lacaune breed (!)). It was evaluated twelve beef crossbred ewes and twelve dairy 

crossbred ewes, which were maintained in ryegrass pasture with their lambs. The estimated 

daily milk yield was performed multiplying the production measured in three hours by eight. 

Milk samples were collected and cooled immediately after milking for further laboratory 

analysis of protein, fat, density, acidity and lactose. There was an effect (P<0.05) of 

genotypes on milk production (g/day) demonstrating a quadratic behavior over time. The peak 

of milk production for the dairy and beef crossbred ewes was at fourth and fifth weeks, 

respectively. Milk composition was no affected (P>0.05) by treatments. F1 ewes, crossbred 

between dairy and beef breeds, have shown a greater potential for milk production, allowing 

the production of young suckling lambs. 

 

Keywords: Crossbred. Lacaune. Lactation. Sheep. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A exploração leiteira ovina no país é uma atividade recente, porém esta atividade no 

mundo é explorada há séculos, principalmente na Europa. Mais precisamente no ano de 1992, 

ovelhas da raça Lacaune (origem Francesa) foram importadas pela Cabanha Dedo Verde, do 

município de Viamão (RS). Esta raça adaptou-se muito bem ao clima e a alimentação de 

nosso Estado, demonstrando excelentes resultados quanto a produção de leite para produção 

de produtos como queijos, iogurtes e sorvetes. 

A introdução de raças ovinas com maior desempenho produtivo de leite, também veio 

acrescentar benefícios em cruzamentos com algumas raças já consagradas em nosso Estado. 

Principalmente para melhorar a produção de leite de ovelhas cruza F1, e consequentemente a 

produção de cordeiros mais precoces. Atendendo assim o mercado consumidor que esta cada 

vez mais exigente e que procura alimentos de alta qualidade. 

Peeters et al. (1992) citam que raças com maior aptidão leiteira estão sendo utilizadas 

em programas de cruzamentos com raças nativas ou raças de carne, para a formação de 

fêmeas mestiças (F1), com uma produção de leite superior e, consequentemente, capazes de 

desmamar cordeiros mais pesados. Ovelhas F1, resultantes do cruzamento entre diferentes 

raças, podem apresentar uma maior produção que as raças maternas (ARRANS et al., 1993; 

LANA & LASSARTE, 1998).  

Barbato & Perdigón (1998) descrevem que a produção dos animais F1 se situa em 

níveis intermediários entre as raças paternas, mostrando-se superior à raça pura, definindo 

este acréscimo não como uma heterose, e sim como uma adição da característica produtiva na 

progênie. 

Assim como os autores supracitados, Kremer et al. (2000) concluíram que ovelhas 

cruzas Corriedale x Milchschaf (F1) tiveram uma média de produção de 39,7% a mais que a 

da raça Corriedale em 100 dias de lactação. Estes citam, ainda, que o genótipo F1 demonstrou 

ter maior persistência à lactação que a raça materna Corriedale. 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a produção e a composição centesimal 

do leite de ovelhas F1 provenientes do cruzamento entre as raças Texel x Ile de France (!) x 

Lacaune (!), comparando com ovelhas proveniente do cruzamento alternado entre as raças 

Texel x Ile de France, durante o período do nascimento até o abate de seus cordeiros. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Ovinocultura do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria, situada na Depressão Central do Rio 

Grande do Sul, com altitude de 95 m, latitude 29o43′ Sul longitude de 53o42′ Oeste. O solo é 

classificado como Argissolo Vermelho Distrófico Arênico (EMBRAPA, 1999), integrante da 

unidade São Pedro. A área apresenta um relevo levemente ondulado, com solos profundos e 

de textura superficial arenosa, bem drenados e naturalmente ácidos. O clima da região é Cfa 

(subtropical úmido), conforme a classificação de Köppen (MORENO, 1961). 

A pastagem foi implantada em 27/05/2010 com uma aração mais duas gradagens e a 

semeadura foi a lanço. Foram utilizados 40 kg/ha de sementes de azevém anual (Lolium 

multiflorum Lam.). A adubação de base no momento do plantio foi de 200 kg/ha de NPK (5-

20-20). A adubação nitrogenada de cobertura foi fracionada em três aplicações, totalizando 

120 kg/ha de nitrogênio (N) na forma de uréia. O pastejo da área experimental iniciou 

13/07/2010, para que as ovelhas se adaptassem a dieta, porém o início do experimento foi dia 

28/07/2010. O período de pastejo foi aproximadamente de 80 dias. 

As médias mensais de temperatura (oC) e precipitação (mm) registradas nos meses de 

julho, agosto, setembro e outubro foram: 13,2 e 238,3; 13,5 e 109,4; 16,7 e 244,9; 18,1 e 49,3 

respectivamente. As médias climáticas normais de temperatura (oC) e precipitação (mm) para 

os meses de julho, agosto, setembro e outubro são de: 13,5 e 148,6; 14,6 e 137,4; 16,2 e 

153,6; 18,8 e 145,9 respectivamente. Estes dados climáticos foram obtidos no Departamento 

do Laboratório do Fitotecnia da UFSM. 

A área experimental utilizada foi de 2,3 ha, subdividida em quatro piquetes de 

aproximadamente 0,575 ha. A massa de forragem (MF) foi avaliada a cada 21 dias por meio 

da técnica da estimativa visual em dupla amostragem (GARDNER, 1986), através de 20 

estimativas visuais e cinco amostragens cortadas rentes ao solo, com a utilização de 

quadrados de 0,25 m2, correspondendo a uma área de 0,0625m2. A forragem proveniente dos 

cortes foi homogeneizada e dividida em duas sub-amostras, uma para determinação do teor de 

matéria seca (MS) do pasto e outra para separação botânica e estrutural. A determinação dos 

componentes estruturais da pastagem foi realizada através da separação manual de 

pseudocolmo (bainha foliar + colmo), lâmina foliar e material morto. A partir dessas amostras, 

foram calculadas a participação, em percentual, de cada componente. A composição botânica 
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constituinte do pasto foi determinada manualmente através da separação: de azevém e outras 

espécies. A MF multiplicada pelo percentual de material verde na pastagem resultou na massa 

de forragem verde (MFV). Para estimar a taxa de acúmulo de matéria seca foram empregas 2 

gaiolas de exclusão ao pastejo por potreiro (GARDNER, 1986).  

Para a análise bromatológica do pasto foram coletadas amostras por simulação de 

pastejo (EUCLIDES et al., 1992). As amostras colhidas foram levadas à estufa com 

circulação forçada de ar à 55ºC por 72 horas, moídas em moinho tipo Willey com peneira de 

1 mm. Em seguida determinou-se os teores de matéria seca total (MST), por secagem em 

estufa a 105°C durante 24 horas, e de cinzas por incineração em mufla a 550°C por duas 

horas (SILVA & QUEIROZ, 2002). A fibra em detergente neutro (FDN) foi determinada 

segundo metodologia descrita por Senger et al. (2008). Esta fração de fibra foi eleita para 

análise por mensurar os três maiores componentes indigeríveis ou incompletamente digeríveis 

das plantas, como o hemicelulose, celulose e lignina (MERTENS, 1996). O teor de nitrogênio 

total (N) foi determinado pelo método Kjeldahl (AOAC, 1995), modificado segundo Kozloski 

et al. (2003). Para conversão dos valores de N em proteína bruta (PB) utilizou-se o fator de 

correção de 6,25. 

Foram utilizadas 12 ovelhas provenientes do cruzamento alternado entre as raças 

Texel x Ile de France, pertencentes ao tratamento das ovelhas cruza carne (OCC) e 12 ovelhas 

provenientes do cruzamento entre as raças Texel x Ile de France (!)  x Lacaune (!) , 

pertencentes ao tratamento das ovelhas cruza leite (OCL). Ambos os grupos genético das 

ovelhas tinham entre três e quatro anos e estavam na segunda lactação. As ovelhas foram 

encarneiradas com reprodutor da raça Suffolk, totalizando 24 cordeiros de cruzamento 

industrial, machos não castrados e fêmeas. Após o parto os animais (ovelhas + cordeiros) 

foram pesados e identificados.  

Foram distribuídos aleatoriamente em cada potreiro, três conjuntos de animais (ovelha 

+ cordeiro) de cada grupo genético. O sistema de pastejo era contínuo com lotação variável, 

segundo metodologia de Mott e Lucas (1952), visando manter a massa de forragem em torno 

de 1.200 kg/ha de matéria seca (MS). Os animais permaneciam na pastagem no período 

diurno, e no período da noite eram mantidos em baias fechadas para prevenir possíveis 

ataques de cachorros. No período de pastejo, foi ad libitum o acesso à água e ao suplemento 

mineral, o qual era específico para animais mantidos a pasto (Ovinofós Pasto®), sendo 

composto de: 13,2% de sódio, 8,2% de cálcio, 6,0% de fósforo, 1,17% de enxofre, 0,26% de 

zinco, 0,12% manganês, 700 ppm de ferro, 600 ppm de flúor, 350 ppm de cobre, 180 ppm de 

molibdênio, 50 ppm de iodo, 30 ppm de cobalto, 15 ppm de selênio e 11,7 ppm de cromo. 
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No início do período experimental e a cada intervalo de 21 dias, foram obtidos os 

pesos das ovelhas após jejum de sólidos e líquidos por aproximadamente 14 horas, assim 

como o peso de cada conjunto animal (ovelha + cordeiro) para adequação de carga animal por 

área. 

A produção de leite das ovelhas foi estimada a partir do nascimento do cordeiro até o 

momento em que os mesmo chegassem ao peso vivo corporal de 28 kg. A metodologia 

adotada foi a proposta por Susin et al. (1995), com uma avaliação por semana. No dia 

estipulado para a determinação da produção de leite (sempre no mesmo dia da semana), os 

cordeiros eram separados das mães às 17 horas. Logo após, visando o completo esvaziamento 

do úbere, as ovelhas eram ordenhadas manualmente, após aplicação de 5U.I. (Unidade 

Internacional) de ocitocina por via intramuscular (RIBEIRO et al., 2004). Às 20 horas, ou seja, 

três horas após a separação dos cordeiros e esgota do úbere, as ovelhas recebiam nova dose de 

ocitocina e eram novamente ordenhadas. O leite obtido na primeira ordenha (esgota) era 

descartado, enquanto que o leite obtido na segunda ordenha (após três horas de produção) era 

pesado, acondicionado em recipientes identificados e refrigerados. As análises laboratoriais 

do leite previamente coletado foram realizadas na manhã do dia seguinte na Usina Escola de 

Laticínios da UFSM. Foram determinados os teores de proteína, gordura, densidade, lactose, 

acidez e sólidos totais. A estimativa da produção diária foi obtida multiplicando a produção 

mensurada em três horas por oito. 

Para determinação do teor de gordura do leite foi utilizado o aparelho Gerber Milk Test, 

previamente calibrado com leite de ovelha. A concentração de proteína e lactose foi 

determinada pelo Analisador Ultrasônico Lactoscan, ajustado para o modo leite de ovelha. A 

densidade (D) foi determinada através de termolactodensímetro, corrigindo-se o efeito da 

temperatura (BRASIL, 1981). A concentração de sólidos totais (ST) foi estimada utilizando- 

se a fórmula de Fleishmann (SILVA, 1997), em que ST = 1,2 x %gordura + 2,665 [(100 x D – 

100)/D]. A produção de leite foi, ainda, corrigida para 6,5% de gordura, em que LCG6,5 = 

produção x (0,37 + 0,097 x gordura) e simultaneamente para gordura (6,5%) e proteína 

(5,8%), em que LCGP (6,5% e 5,8%) = produção x (0,25 + 0,085 x gordura + 0,035 x 

proteína), de acordo com Pulina & Nudda (2002), em que: LCG = leite corrigido para 

gordura; LCGP = leite corrigido para gordura e proteína; Produção = produção de leite em kg; 

Gordura = teor de gordura no leite em %; Proteína = teor de proteína no leite em %. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso (para excluir o efeito 

da área), em parcelas subdivididas no tempo para testar a produção e composição centesimal 

do leite de ovelhas provenientes de diferentes grupamentos genéticos. O efeito dos distintos 
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fatores nos dados de produção e qualidade do leite foram analisados utilizando o PROC 

MIXED (mixed models), em um modelo para dados repetidos. Foram determinados os efeitos 

principais: grupo genético, tempo (semanas), assim como as suas interações. As diferentes 

estruturas de covariância foram testadas para cada modelo e foi utilizado aquela que 

apresentou um menor critério de informação de Akaike (AIC). Os dados de produção e 

composição centesimal do leite foram analisados também por análise de regressão (PROC 

STEPWISE) avaliando-se o efeito linear, quadrático e cúbico das semanas nas variáveis 

dependentes. A correlação entre as variáveis continuas foi realizada utilizando o 

procedimento PROC COR. O efeito dos grupamentos genéticos na característica de ganho de 

peso e dos diferentes períodos nas características da pastagem foram testados por análise de 

variância utilizando o PROC GLM (General Linear Models), incluindo no modelo o efeito do 

bloco. Todas as variáveis contínuas assim como os resíduos de cada modelo estatístico foram 

testados para normalidade com a utilização do teste de Shapiro-Wilk e, quando necessário, 

foram transformadas de acordo com a distribuição dos dados. Todas as análises foram 

realizadas com o auxílio do pacote estatístico SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC) e foi 

adotado como nível de significância P<0,05. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Os valores das médias dos períodos referentes à massa de forragem (MF, kg/ha de 

MS), massa de lâminas foliares verdes (MLFV, kg/ha de MS), pseudocolmo (PC, kg/ha de 

MS), material morto (MM, kg/ha de MS), outras espécies (OE, kg/ha de MS), carga animal 

(CA, kg/ha de PV), matéria seca (MS%), matéria orgânica (MO%), proteína bruta (PB%) e 

fibra em detergente neutro (FDN%) estão expressos na tabela 1. Não houve diferença 

(P>0,05) entre os períodos avaliados para MF, OE e CA. A correlação entre a massa de 

forragem e a carga animal foi de 98% durante todo o experimento, mostrando que foi 

realizada de maneira adequada o ajuste da carga animal conforme a massa de forragem 

observada. Já para as variáveis MLFV, PC e MM tiveram diferença (P<0,05) ao decorrer dos 

períodos de utilização do pasto. A proporção da massa de lâminas foliares verdes diminuiu, 

enquanto que as de pseudocolmo e material morto aumentou com o avanço no estádio 

vegetativo do pasto, o que já era esperado, com a mudança do estádio vegetativo da planta.   

 

 

Tabela 1 -  Médias e erro padrão dos períodos, referentes à: massa de forragem (MF), massa 
de lâminas foliares verdes (MLFV), pseudocolmo (PC), material morto (MM), 
outras espécies (OE), carga animal (CA), matéria seca (MS%), matéria orgânica 
(MO%), proteína bruta (PB%) e fibra em detergente neutro (FDN%) 

 

Variáveis 
Período 

28/07 18/08 09/09  28/09 

MF1 1115,01±107,97 1628,53±240,08 1254,43±113,63 1177,95±36,04 

MLFV1 988,36±107,51ab 1215,05±197,26a 676,65±78,99bc 383,25±27,41c 

PC1 115,25±23,78c 305,24±29,96b 315,50±32,53b 477,11±32,53a 

MM1 11,42±7,09b  108,24±21,58b 251,53±23,76a 312,83±28,15a 

OE1 - - 14,33±8,52 4,77±0,57 

CA2 692,08±137,09 1251,00±277,11 811,86±129,13 576,80±37,94 

MS (%) 14,49±0,04d 16,44±0,03c 18,68±0,04b 20,99±0,07a 

MO (%) 91,26±0,39 89,75±0,38 89,88±0,44 89,69±0,15 

PB (%) 31,31±0,74a 29,05±0,93b 18,90±0,16cd 15,48±0,64d 

FDN (%) 52,22±0,62b 56,37±1,18a 56, 41±0,23a 56,70±0,47a 
1kg/ha de MS; 2kg/ha de PV 
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Os percentuais da composição botânica da pastagem também estão na tabela 1. Houve 

diferença (P<0,05) para as variáveis MS, PB e FDN no decorrer dos períodos, o que não 

ocorreu para a variável MO. Pode-se inferir que o teor médio de proteína bruta, apesar de não 

ter sido utilizado diferentes níveis de adubação nitrogenada, não foi um nutriente limitante 

para as ovelhas durante a lactação e pode ter influenciado positivamente na produção de leite 

e ganho de peso médio diário destes animais. Frescura et al. (2005) e Tonetto et al. (2004), 

verificaram em seus estudos teores médios de proteína bruta em torno de 20,6% e 19,99% 

respectivamente. O teor médio do FDN de 55,4% do estudo em questão se aproximou do teor 

médio de 61% citados no NRC (1996) para pastagens de azevém anual. Apesar deste valor ser 

relativamente alto, pode-se inferir, mesmo não sendo testado em diferentes níveis de FDN, 

que a produção de leite não foi afetada por estes teores de FDN encontrados na pastagem de 

azevém. Isto se deve ao fato que estas ovelhas puderam selecionar seu alimento, apreendendo 

partes do pasto que não levasse há limitação por enchimento, mantendo assim, constante o 

consumo de matéria seca. A produção média de leite das ovelhas cruza carne deste estudo, 

conforme tabela 3, foi de 1818,25 (g/dia), valor superior ao encontrado por Hübner et al. 

(2007), trabalhando com ovelhas do mesmo grupamento em confinamento (menor capacidade 

de seleção do alimento), com nível de 43% de FDN na dieta. Os mesmos autores verificaram 

que com o aumento nos níveis de FDN (34, 43 e 52%) na dieta, ocorreu influencia no 

consumo de nutrientes e na produção de leite ovelhas, demostrando comportamento 

quadrático para os diferentes níveis de FDN. 

Os pesos médios e ganho de peso médio diário das ovelhas estão apresentados na 

tabela 2, não havendo diferença (P>0,05) para estas variáveis entre os distintos tratamentos. É 

importante salientar que apesar das ovelhas estarem lactando, as mesmas tiveram ganho de 

peso médio diário superiores aos resultados encontrados por Frescura et a. (2005) avaliando 

ovelhas lactantes nas mesmas condições de pastejo, verificando ganho de peso médio diário 

de 0,026 kg/dia. Já Tonetto et al. (2004) observaram ovelhas em lactação que obtiveram 

ganho de peso médio diário de 0,081 kg/dia. O que determinou isto, foi a oferta da dieta não 

limitada ao consumo de MS dos animais durante todo o período experimental, que ficou em 

torno de 1.293,98 kg/ha de MS. Para Frescura et. al. (2005) e Tonetto et. al. (2004), a média 

da massa de forragem de azevém anual foi 965,7 e 1320 kg/ha de MS, respectivamente. Os 

autores supracitados relataram que estes valores também não limitaram o consumo de MS dos 

animais. 
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Tabela 2 - Médias e erro-padrão dos pesos corporais (kg) no início do experimento e ganho de 
peso médio diário (kg) de ovelhas cruza leite (OCL) e ovelhas cruza carne (OCC) 
lactantes 

 

Variáveis 
Tratamentos 

P1 
OCL OCC 

Pesos (kg) 50,13 ± 0,48 48,15 ± 0,66 0,4221 

GMD (kg) 0,090 ± 0,02 0,120 ± 0,02 0,5000 
1 Probabilidade do erro tipo I 
 

 

Na figura 1, pode-se observar a curva estimada da lactação de ambos tratamentos 

durante 13 semanas, demonstrando um comportamento quadrático da produção de leite. 

Houve diferença significativa (P<0,05) na 2a, 4a, 5a, 6a, 7a, 10a e 11a semana de lactação, com 

maior produção para as ovelhas cruza leite. Esperava-se que estas ovelhas F1 produzissem 

mais leite em função do cruzamento de ovelhas cruza carne com reprodutor Lacaune, o que 

veio a ocorrer. O acréscimo de produção para estas ovelhas F1 foi de aproximadamente 25% a 

mais de leite do que as ovelhas cruza carne.  

Os resultados do presente estudo corroboram com Corrêa et al. (2006), onde 

estudaram a produção de leite de diferentes genótipos ovinos, demostrando que as ovelhas F1 

e F2 cruza Milchschaff  tiveram maior produção de leite que as ovelhas puras da raça 

Corriedale. 
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Figura 1 – Produção de leite (g) diária de ovelhas cruza leite e ovelhas cruza carne. Foi 
observado um efeito do grupamento genético na produção de leite, portanto os  
dados estão representados por distintas equações de regressão quadrática 

 

 

O pico de produção de leite de ovelhas depende de fatores como a raça, número de 

cordeiros, número de lactação, alimentação e ambiente em que estes animais permanecem. No 

presente trabalho, as ovelhas cruza leite tinham três anos idade e estavam na segunda lactação, 

e as ovelhas cruza carne tinham entre três e quatro anos de idade e estavam na segunda e/ou 

terceira lactação, não havendo interação destas variáveis na produção de leite entre os 

tratamentos. Cardellino & Benson (1994), realizaram estudos onde foram encontrados efeitos 

significativos para idade da ovelha, sendo maior para as ovelhas de dois anos em comparação 

com ovelhas de um ano. 

 O pico de produção de leite das ovelhas cruza leite (OCL) ocorreu na quarta semana 

de lactação, com uma produção de 3104,92 gramas leite /dia, enquanto que as ovelhas cruza 

carne tiveram o seu pico de produção na quinta semana de lactação, com uma produção de 

2363,25 gramas leite/dia. Bencini & Pulina (1997) citam que os picos de produção podem 

ocorrer entre a terceira e quinta semana de lactação respectivamente. Resultados semelhantes 
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ao do presente trabalho foram encontrados por Cardellino et al. (1999), onde os picos de 

produção de leite de ovelhas cruza com a raça Suffolk, ficaram na quarta semana de lactação. 

Já Hübner et al. (2007), verificaram que os picos de lactação de ovelhas do mesmo 

cruzamento carne usado neste estudo (Texel x Ile de France), ocorreram na primeira, segunda 

e terceira semana, para os níveis de 34, 43 e 52% de FDN da dieta respectivamente.  

Na composição centesimal do leite (tabela 3), não houve diferença (P>0,05) entre os 

tratamentos para os teores de lactose, gordura, proteína, acidez, densidade e sólidos totais. 

Para os valores absolutos de produção de leite corrigido para 6,5% de gordura e produção de 

leite corrigido simultaneamente para 6,5% de gordura e 5,8% de proteína, houve diferença 

(P<0,05) entre os tratamentos em função da produção de leite que também mostrou diferença. 

Pode-se inferir que as ovelhas cruza Lacaune tiveram maior produção de leite, quando este foi, 

corrigido para gordura e proteína, mantendo também elevados os teores dos sólidos totais 

deste leite. 

 

 

Tabela 3 – Médias e erro-padrão da produção e composição centesimal do leite de ovelhas  
cruza leite (OCL) e ovelhas cruza carne (OCC) 

 

Variáveis 
Tratamentos 

P1 
OCL OCC 

Produção (g/dia) 2418,42 ± 79,21 1818,25 ± 66,56 0,0078 

Lactose (%) 4,47 ± 0,02 4,53 ± 0,02 0,5410 

Gordura (%) 6,84 ± 0,15 6,48 ± 0,12 0,5070 

Proteína (%) 4,67 ± 0,02 4,71 ± 0,02 0,1692 

Acidez (%) 21,63 ± 0,19 20,76 ± 0,16 0,0809 

Densidade  1031,63 ± 0,20 1032,16 ± 0,20 0,3393 

ST2 (g/dia) 274,85 ± 0,17 274,53 ± 0,14 0,4894 

LCG3 (g/dia) 2536,93 ± 95,42 1828,39 ± 70,29 0,0081 

LCGP4 (g/dia) 2440,63 ± 89,91 1768,59 ± 67,59 0,0082 
1 Probabilidade do erro tipo I; 2 Sólidos totais ; 3 Leite corrigido para 6,5% de gordura; 4 Leite corrigido 
simultaneamente para 6,5% gordura e 5,8% de proteína 
 

 

A lactose, é considerada o principal carboidrato do leite e sua quantidade é sintetizada 

na glândula mamária, e está intimamente ligada a quantidade de leite diário produzido, pois é 
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ela que faz a regulação osmótica do leite. Os teores (%) de lactose encontrados neste 

experimento, não foram significativos (P>0,05) entre os tratamentos, porém houve diferença 

entre as semanas e a interação dos tratamentos versus semanas. Quando os teores de lactose 

foram avaliados sem a consideração dos tratamentos (figura 2), estes teores tiveram um 

comportamento linear decrescente, com maiores teores de lactose no início da lactação e com 

o decorrer da lactação estes teores decresceram. Os valores médios encontrados no presente 

trabalho estão de acordo com Wommer (2010), onde os valores encontrados foram de 4,45% 

para ovelhas paridas de cordeiro único, mantidas em confinamento. Brito et al. (2006), 

trabalhando com ovelhas da raça Lacaune encontrou teores de 4,76% de lactose. Para Queiroz 

(2008), os teores de lactose ficaram em torno de 4,63% para ovelhas mantidas em pastagem e 

4,97% para animais mantidos em confinamento. 

 

 

 
Figura 2 – Porcentagem da lactose de ovelhas cruza leite e ovelhas cruza carne em função do 

tempo (semanas) 
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A gordura do leite, pode se comportar de várias maneiras, sendo a dieta fornecida o 

principal fator que altera os teores de gordura encontrados no leite de ruminantes. No presente 

estudo, a dieta composta por pastagem de azevém anual, alimento de alta qualidade 

nutricional, pode ter favorecido os teores de gordura encontrados mesmo não havendo 

diferença (P>0,05) dos teores de gordura entre os tratamentos. Os valores médios dos teores 

de gordura encontrados neste estudo, são semelhantes aos encontrados por Gonzalo et al. 

(1994) e Wommer (2010), com teores de gordura de 6,70% e 6,72%, respectivamente. 

A proteína não diferiu (P>0,05) entre os tratamento e nem na interação de tratamento 

versus semana. Porém, houve diferença (P<0,05) com o decorrer das semanas, apresentando 

valores elevados no início da lactação, sob influência do colostro, o qual apresenta níveis de 

altas concentrações proteicas, como a albumina e a caseína. Peruzzi (2006), trabalhando com 

ovelhas da raça Santa Inês encontraram teores de proteína próximos aos do presente trabalho, 

assim com Wommer (2010) em que os teores ficaram em torno de 4,65% de proteína. 

A acidez Dornic acompanhou o comportamento dos teores de proteína durante as 

semanas de lactação, corroborando com Brito et al. (2006) que verificaram um aumento da 

acidez com a progressão da lactação, acompanhando o aumento da proteína no final da 

lactação. A densidade do leite tem uma relação inversa com os teores de gordura encontrados 

no leite. Para esta composição do leite, foi encontrada diferença (P<0,05) para o decorrer das 

semanas, porém não houve diferença (P>0,05) para tratamentos e a interação entre tratamento 

versus semana. Os resultados encontrados por Brito et al. (2006) avaliando ovelhas Lacaunes, 

verificaram que a densidade diminui durante a lactação, coincidindo com o aumento do teor 

de gordura no mesmo período. No presente estudo os valores diminuíram após os picos de 

produção de leite. 

 



   36 

CONCLUSÕES 
 

 

Ovelhas F1, provenientes do cruzamento entre as raças Texel x Ile de France (!)  x 

Lacaune (!), quando mantidas em pastagem cultivada de azevém anual, produzem mais leite 

que ovelhas do cruzamento alternado das raças de aptidão carne (Texel x Ile de France).  

A composição centesimal do leite não é afetado pelo grupamento genético das ovelhas 

do cruzamento alternado entre as raças Texel x Ile de France, nem das ovelhas F1, 

provenientes do cruzamento entre as raças Texel x Ile de France (!) x Lacaune (!), quando 

mantidas no mesmo sistema de alimentação (pastagem de azevém anual). 
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4. CAPÍTULO II 
 

 

DESEMPENHO, COMPONENTES DO PESO VIVO E 

CARACTERÍSTICAS DA CARCAÇA DE CORDEIROS MANTIDOS 

COM AS MÃES DO NASCIMENTO AO ABATE EM PASTAGEM DE 

AZEVÉM ANUAL (Lolium multiflorum LAM.)  

 

 

RESUMO 
O trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar o desempenho de cordeiros 

mantidos com as mães em pastagem de azevém, avaliar as características de carcaça e 

componentes não integrantes da carcaça destes cordeiros. Foram avaliados 24 cordeiros de 

parto simples, sendo 12 provenientes de ovelhas do cruzamento alternado entre as raças Texel 

x Ile de France (ovelhas cruza carne) e 12 cordeiros provenientes de ovelha do cruzamentos 

entre as raças Texel x Ile de France (!) x Lacaune (!) (ovelhas cruza leite). Os cordeiros 

foram abatidos ao atingir 28 kg de peso corporal em jejum. Não houve efeito (P>0,05) do 

genótipo dos cordeiros para o ganho de peso médio diário e nem para idade ao abate. Nas 

características corporais in vivo houve diferença entre os tratamentos (P<0,05) para o peso 

vivo de fazenda, condição corporal e comprimento de posterior. Quanto as características de 

carcaça, somente o peso de corpo vazio diferiu entre os tratamentos. Nos componentes não 

integrantes da carcaça os pesos relativos de rúmen, retículo, omaso e pele tiveram valores 

superiores (P<0,05) para o grupo de cordeiros oriundos das ovelhas cruza carne. Não foram 

encontradas diferenças (P>0,05) entre os tratamentos para os pesos relativos dos cortes 

comerciais da carcaça e para os componentes teciduais das paletas dos cordeiros lactentes. 

Conforme os resultados obtidos, pode-se inferir que o grupo genético não influenciou no 

desempenho e nas características de carcaça dos cordeiros. Pela menor ingestão de leite dos 

cordeiros provenientes das ovelhas cruza carne, ocorreu o desenvolvimento precoce dos 

componentes do trato-gastrointesntinal, porém não comprometendo os rendimento de carcaça. 

 

Palavras-chave: Cordeiros precoces. Cruzamento industrial. Lactentes.  
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PERFORMANCE, COMPONENTS OF BODY WEIGHT AND CARCASS 

CHARACTERISTICS OF SUCKLING LAMBS MAINTAINED FROM 

BIRTH TO SLAUGHTER ON RYEGRASS PASTURE (Lolium 

multiflorum LAM.) 
 

 

ABSTRACT 
The study was carried out to evaluate the performance of lambs kept with their 

mothers in ryegrass pasture and to evaluate the carcass and the non-carcass characteristics of 

lambs. We evaluated 24 single birth lambs, 12 from Texel x Ile de France alternated crossbred 

ewes (beef crossbred ewes) and 12 lambs from Texel x Ile de France (!) x Lacaune (!) 

crossbreed ewes (dairy crossbred ewes). The lambs were slaughtered when they reached 28 

kg body weight fast. There was no effect (P>0.05) of lamb genotype on daily weight gain 

average and on age to slaughter. The treatments did not affect (P<0.05) farm weight, body 

condition and leg length. Concerning carcass traits, only the empty body weight was affected 

by treatments. Weights of rumen, reticulum, omasum and skin were higher (P<0.05) for the 

group of lambs from beef crossbred ewes while the others non-carcass components were not 

affected by lamb genotype. There were no differences (P>0.05) among treatments for the 

relative weights of commercial cuts and tissue components of the shoulder of the suckling 

lambs. According to results from present study, it can be inferred that the genetic group had 

no influence on performance and carcass characteristics of lambs. The lowest milk intake of 

lambs from beef crossbred ewes induced an early development of gastrointestinal tract, but 

did not impair the carcass yield. 

 

Keywords: Early lambs. Crossbred lambs. Suckling lambs. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A produção de cordeiros precoces é uma atividade cada vez mais promissora no 

agronegócio Brasileiro, pois pode ter rápido retorno econômico. Para acompanhar a tendência 

atual da ovinocultura, que está sendo impulsionada pela maior valorização da carne ovina, os 

produtores devem intensificar o sistema produtivo.  

A utilização de cruzamentos de raças leiteiras na produção de cordeiros precoces ou a 

seleção de animais de raça de carne com boa produção de leite pode vir a otimizar a produção, 

visto que o leite é o principal alimento para o cordeiro nos primeiros trinta dias de vida, fase 

em que o desenvolvimento destes animais apresenta-se mais elevado (FARIA, 1997). Outro 

fator que determina o sucesso da produção é a alimentação, visando o sistema de produção de 

carne ovina em pastagem com o objetivo de aumentar o peso dos animais e reduzir a idade de 

abate e, consequentemente, a obtenção de carcaças de melhor qualidade, tornando esta prática 

viável nos sistemas de produção do Rio Grande do Sul (TONETTO et al., 2004). 

A determinação de desmamar ou não os cordeiros antes do abate é uma decisão 

importante na exploração da ovinocultura em função da intensificação reprodutiva, manejo 

geral e na gestão global dos custos com alimentação e mão-de-obra, especialmente. Sañudo et 

al. (1998), concluíram que cordeiros não desmamados tiveram melhores índices produtivos, 

além de obter carcaça com características superiores aos dos cordeiros desmamados, assim 

com uma carne de melhor qualidade sensorial. 

De acordo com Osório et al. (1998), o produtor necessita conhecer as características 

do produto final (carcaça e seus cortes) e as relações destas com as preferências dos 

consumidores. Isto lhe proporciona elementos de avaliação para determinar o sistema de 

produção adequado a ser utilizado. 

Sañudo et al. (1998), descrevem que o fator raça, como fonte de variação, tem um 

efeito muito claro sobre a morfologia da carcaça, mas sobre a quantidade de gordura no 

animal e sobre a qualidade de sua carne é um fator complexo e difícil de se analisar, 

dependendo de fatores como a idade de abate, peso de abate, entre outros. 

Com isso, tornasse necessário maiores estudos em torno da produção de cordeiros não 

desmamados e a redução do tempo de terminação destes animais, visando a redução do custo 

de produção e aumento de produtividade por área. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

desempenho produtivo e as características de carcaça de cordeiros provenientes de ovelhas do 
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cruzamento alternado entre as raças Texel x Ile de France e de ovelhas F1, provenientes das 

raças Texel x Ile de France (!) x Lacaune (!), mantidos ao pé-da-mãe em pastagem de 

azevém anual, até o momento do abate. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

O experimento foi realizado em área pertencente ao Laboratório de Ovinocultura do 

Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria, situada na Depressão 

Central do Rio Grande do Sul, com altitude de 95 m, latitude 29o43′ Sul longitude de 53o42′ 

Oeste. O solo é classificado como Argissolo Vermelho Distrófico Arênico (EMBRAPA, 

1999), integrante da unidade São Pedro. A área apresenta um relevo levemente ondulado, com 

solos profundos e de textura superficial arenosa, bem drenados e naturalmente ácidos. O 

clima da região é Cfa (subtropical úmido), conforme a classificação de Köppen (MORENO, 

1961). 

A pastagem foi implantada em 27/05/2010 com uma aração mais duas gradagens e a 

semeadura foi a lanço. Foram utilizados 40 kg/ha de sementes de azevém anual (Lolium 

multiflorum Lam.). A adubação de base no momento do plantio foi de 200 kg/ha de NPK (5-

20-20). A adubação nitrogenada de cobertura foi fracionada em três aplicações, totalizando 

120 kg/ha de nitrogênio (N) na forma de uréia. O pastejo da área experimental iniciou 

13/07/2010, para que as ovelhas se adaptassem a dieta, porém o início do experimento foi dia 

28/07/2010. O período de pastejo foi aproximadamente de 80 dias. 

As médias mensais de temperatura (oC) e precipitação (mm) registradas nos meses de 

julho, agosto, setembro e outubro foram: 13,2 e 238,3; 13,5 e 109,4; 16,7 e 244,9; 18,1 e 49,3 

respectivamente. As médias climáticas normais de temperatura (oC) e precipitação (mm) para 

os meses de julho, agosto, setembro e outubro são de: 13,5 e 148,6; 14,6 e 137,4; 16,2 e 

153,6; 18,8 e 145,9 respectivamente. 

A área experimental de 2,3 ha, foi subdividida em quatro piquetes de 

aproximadamente 0,575 ha. As avaliações realizadas na pastagem, assim como a massa de 

forragem, determinação dos componentes estruturais, composição botânica e a descrição das 

análises laboratoriais do pasto estão descritos no capítulo anterior.  

Foram avaliados 24  cordeiros de cruzamento industrial, machos não castrados e 

fêmeas (com distribuição homogênea de machos e fêmeas em cada piquete), sendo 12 destes 

cordeiros provenientes de ovelhas do cruzamento alternado entre as raças Texel x Ile de 

France e 12 cordeiros provenientes de ovelhas F1 provenientes do cruzamento entre as raças 

Texel x Ile de France (!)  x Lacaune (!), todos filhos de mesmo reprodutor da raça Suffolk. 
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Os cordeiro, juntamente com as ovelhas foram distribuídos aleatoriamente na área 

experimental, em sistema de pastejo era contínuo com lotação variável, segundo metodologia 

de Mott e Lucas (1952), visando manter a massa de forragem em torno de 1.200 kg/ha de 

matéria seca (MS). Os animais permaneciam na pastagem no período diurno, enquanto que no 

período da noite eram mantidos em baias fechadas para prevenir possíveis ataques de 

cachorros. O acesso à água e a suplementação mineral (com composição descrita no capitulo 

anterior) foi ad libitum, durante o período de pastejo. 

Os cordeiros foram pesados a cada 14 dias, e quando se aproximavam do peso de 

abate de 28 kg de peso vivo corporal, foram pesados em intervalos de tempo menor (sete dias) 

com jejum de sólidos por 12 horas. 

No momento em que os cordeiros chegavam ao peso vivo de 29,5 kg, os mesmos eram 

submetidos à restrição alimentar de sólidos por 12 horas sendo, pesados em seguida para 

obtenção do peso vivo com jejum (PVJ), considerado o peso de abate. A diferença entre o 

peso vivo de fazenda (PVF) e o peso vivo com jejum (PVJ), obteve-se a quebra do peso pós 

jejum (QJ). Em seguida, foram obtidas as características in vivo dos animais, como o 

comprimento corporal (distância entre as cruzes e o tronco da cola, em centímetros), altura do 

posterior (distância entre a cabeça do fêmur e o solo), altura do anterior (distância entre uma 

reta tomada ao nível das cruzes e o solo), perímetro torácico (distância da circunferência 

torácica, passando a fita métrica logo após as cruzes e por trás do omoplata, em centímetros), 

conformação (avaliação visual, considerando o desenvolvimento muscular do animal como 

um todo, atribuindo índice de 1 a 5, com subdivisões de 0,5), condição corporal (palpação das 

apófises espinhosas e transversas, atribuindo índices de 1 a 5, com subdivisões de 0,5), 

seguindo metodologia sugerida por Osório et al. (1998). 

Os animais foram insensibilizados e sacrificados mediante secção das veias jugulares e 

artérias carótidas. O sangue foi recolhido e pesado em recipiente apropriado, e após a esfola e 

evisceração, foram pesados separadamente cada componente corporal, como pele, cabeça, 

patas, órgãos, vísceras cheias e vazias. O conteúdo gastrintestinal, a bile e a urina, foram 

descartados para obtenção do peso corporal vazio (PCV): PCV= PVJ – (conteúdo 

gastrintestinal + bile + urina). 

Logo após a evisceração, as carcaças foram pesadas para obtenção do peso de carcaça 

quente (PCQ). Pela relação entre o PVJ e o PCQ obteve-se o rendimento de carcaça quente 

(RCQ% = (PCQ/PVJ) "100). Determinou-se, ainda, o rendimento biológico da carcaça pela 

relação entre o PCQ e o PCV (RCB% = (PCQ/PCV) " 100).  
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Imediatamente a pesagem das carcaças, as mesmas foram levadas a refrigeração em 

câmara frigorífica a 2°C por 24 horas. Transcorrido o período de resfriamento, as carcaças 

foram novamente pesadas individualmente para obtenção do peso de carcaça fria (PCF) em 

kg, rendimento de carcaça fria (RCF% = (PCF/PVJ) " 100) e do índice de quebra ao 

resfriamento (IQR = 100 – ((PCF/PCQ) " 100). 

Em seguida a pesagem da carcaça fria, procederam-se as avaliações relativas às 

características quantitativas e qualitativas da carcaça dos animais (OSÓRIO et al., 1998), 

avaliando-se a conformação (avaliação visual, subjetiva, que considera a forma da  carcaça 

como um todo, e leva em consideração os planos musculares e adiposos em relação ao 

esqueleto, atribuindo índices de 1 a 5 com subdivisões de 0,5); estado de engorduramento 

(avaliação visual da quantidade e distribuição da gordura de cobertura e interna, atribuindo 

índices de 1 a 5 com subdivisões de 0,5). Posteriormente, as carcaças foram seccionadas 

longitudinalmente, obtendo-se, duas metades de carcaças. Na metade esquerda obteve-se o 

comprimento de carcaça (distância máxima entre o bordo anterior da sínfise ísquio-pubiana e 

o bordo anterior da primeira costela em seu ponto médio); comprimento de perna (distância 

entre o bordo anterior da sínfise ísquio-pubiana e a porção média dos ossos do tarso); 

profundidade de peito (distância entre o dorso e o osso esterno, na região das cruzes e a crista 

esternal em sua distância máxima); largura de perna (distância entre os bordos internos e 

externos da parte superior da perna, em sua parte mais larga); profundidade de perna (máxima 

distância entre o bordo proximal e distal da perna). 

A compacidade da carcaça (Ccar) foi determinada através do PCF em função do 

comprimento da carcaça (CC), (Ccar = PCF/CC), sendo expressa em kg/cm. 

No seguimento das avaliações, na metade esquerda carcaça, realizou-se um corte 

transversal entre a 12a e 13a costela, para a  exposição do músculo Longissimus dorsi, para 

obtenção da área de olho de lombo (AOL), traçando o contorno do músculo em papel vegetal. 

A área foi então calculada com auxílio do programa computacional AutoCAD (AutoCAD 

release 14.0, versão R14.0.0, copyright 1982 - 1997 by Autodesk, Inc.), com leitura em mesa 

digitalizadora, multiplicando os valores obtidos pelo fator de correção de 2,3. 

Determinaram-se, ainda, no Longissimus dorsi, a textura (avaliação visual dos feixes 

de fibras, ou seja, a granulação que apresenta a superfície do músculo, com índice de 1 a 5 e 

subdivisões de 0,5); o marmoreio (avaliação visual, de forma subjetiva da quantidade de 

gordura intramuscular presente no músculo, com índices de 1 a 5 e subdivisões de 0,5); a cor 

(avaliação visual da coloração da carne, com índice de 1 a 5 e subdivisões de 0,5); e a 

espessura de gordura (determinada em milímetros com o auxílio do paquímetro). 



   48 

Na meia carcaça direita, foi procedida a separação regional ou anatômica da carcaça 

em quatro cortes, de acordo com a metodologia descrita por Osório et al. (1998): perna, paleta, 

costilhar e pescoço. Cada corte foi pesado individualmente, e logo após realizou-se a 

dissecação da paleta para a determinação de gordura externa ou subcutânea, gordura interna 

ou intermuscular, gordura pré-escapular, músculos, ossos e outros (gânglios, artérias, veias, 

nervos e fáscias). Procedimento este para estimativa da composição física da paleta dos 

cordeiros dos diferentes tratamentos. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso (para excluir o efeito 

de área), em parcelas subdivididas no tempo para testar o efeito de diferentes grupamentos 

genéticos das ovelhas no desempenho e na avaliação da carcaça de cordeiros lactentes 

mantidos exclusivamente em pastagem. Os dados contínuos foram testados para normalidade 

utilizando o teste de Shapiro-Wilk e, quando necessário, foram transformados de acordo com 

a distribuição. Para avaliação das características in vivo e de carcaça, os dados foram 

submetidos à análise de variância utilizando o PROC GLM (General Linear Models), sendo 

considerado os efeitos: grupamento genético, bloco e suas interações. A correlação entre as 

variáveis continuas foi realizada utilizando o procedimento PROC COR. Quando alguma 

característica de carcaça apresentou correlação com o peso de abate, o mesmo foi adicionado 

no modelo como covariável. As variáveis dependentes não contínuas ou que não se 

comportaram conforme uma distribuição normal foram analisadas utilizando-se modelos 

mistos (PROC MIXED). As variáveis dependentes em que foram realizadas várias avaliações 

ao longo do tempo na mesma unidade experimental foram analisadas também utilizando o 

PROC MIXED em um modelo para dados repetidos. Também foram determinados os efeitos 

principais: grupo genético, tempo (semanas), blocos e as suas interações. Os efeitos dos 

tratamentos nas variáveis dependentes em um momento especifico foram determinados pelo 

least squares means (LSmeans). As diferentes estruturas de covariância foram testadas para 

cada modelo e foi utilizado aquela que apresentou um menor critério de informação de 

Akaike (AIC). Todas as análises foram realizadas com o auxílio do pacote estatístico SAS 

(SAS Institute Inc., Cary, NC) e foi adotado como nível de significância P<0,05. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Na tabela 1 estão expressos os pesos ao nascimento, pesos no início do experimento, 

idade no início do experimento e idade ao abate dos cordeiros. Não houve diferença 

significativa (P>0,05) para estas variáveis, sendo que os pesos no início do experimento, 

entraram na análise como cováriavel para não haver influência nas outras variáveis avaliadas. 

Os maiores pesos no início do experimento para os cordeiros provenientes das OCL não 

influenciaram em diferenças para os ganhos médios diários de peso e nem para os dias até o 

abate. 

 

 

Tabela 1 - Médias e erro-padrão dos pesos ao nascimento (kg), pesos no início do 
experimento (kg), idade no início do experimento (kg) e idade ao abate de 
cordeiros lactentes, provenientes de ovelhas cruza leite (OCL) e ovelhas cruza 
carne (OCC)  

 

Variáveis 
Tratamentos 

P1 
OCL OCC 

Peso ao nascimento (kg) 5,320 ±  0,204 4,860 ± 0,196 0,1481 

Peso início experimento (kg) 7,189 ± 0,000 7,189 ± 0,000 1 

Idade início experimento (dias) 5,125 ± 0,888 7,211 ± 0,812 0,1224 

Idade ao abate (dias) 69,739 ± 3,253 73,932 ± 3,134 0,3995 
1 Probabilidade do erro tipo I 
 

 

Nos resultados de ganho de peso dos cordeiros apresentados na tabela 2, não houve 

diferença entre os tratamentos (P>0,05). Portanto, o incremento de leite produzido pelas 

ovelhas cruza leite, conforme visto no capítulo anterior, não influenciou num maior ganho de 

peso médio diário dos seus cordeiros. Este aumento na produção de leite, provavelmente seria 

melhor aproveitado caso as ovelhas tivessem cordeiros gêmeos, já que aparentemente os 

cordeiros de parto único não ingeriram todo o leite produzido. 

As médias de ganho de peso diário foram de 346 gramas/dia para os cordeiros 

provenientes das OCL e 321 gramas/dia para os cordeiros provenientes das OCC. 
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Tabela 2 – Médias e erro-padrão do ganho de peso médio diário (kg) de cordeiros lactentes 

provenientes de ovelhas cruza leite (OCL) e  ovelhas cruza carne (OCC) 
 

Semanas 
Tratamentos 

P1 
OCL OCC 

2a 0,393 ± 0,012 (n=12) 0,338 ± 0,018 (n=12) 0,0549 

4a 0,455 ± 0,007 (n=12) 0,421 ± 0,011 (n=12) 0,2372 

6a 0,360 ± 0,009 (n=12) 0,341 ± 0,010 (n=12) 0,5133 

8a 0,240 ± 0,036 (n=10) 0,268 ± 0,022 (n=10) 0,3612 

10a 0,264 ± 0,036 (n=7) 0,285 ± 0,031 (n=7) 0,5608 

12a 0,146 ± 0,096 (n=2) 0,234 ± 0,017 (n=2) 0,2145 

Média 0,346 ± 0,0015 0,321 ± 0,011 0,2730 
1 Probabilidade do erro tipo I 
 

 

Segundo a tabela 2, entre a segunda e quarta semana de vida dos cordeiros, ocorreram 

os maiores ganhos de peso médio diário, e conforme a tabela 3, obteve-se o maior 

aproveitamento do leite materno, no mesmo período pelos cordeiros cruza leite. Observou-se 

que 67% e 42% do peso total dos cordeiros filhos das OCL, foi reflexo da produção de leite 

acumulado até a segunda e quarta semana de vida dos cordeiros, respectivamente. Isto 

salienta a importância da dieta fornecida para as ovelhas durante a lactação, pois reflete 

positivamente na produção de leite e no desempenho de seus cordeiros, que apresentam maior 

desenvolvimento no primeiro mês de vida. 

Soares (1999), cita que as espécies de forragem temperadas possuem qualidade 

forrageira suficiente para propiciarem bons desempenhos (0,150 a 0,200 kg/animal/dia). 

Tonetto et al. (2004), observaram elevados ganhos médios diários de peso para cordeiros 

terminados em pastagem cultivada de azevém, atribuindo estes ganhos à alta qualidade do 

pasto e pelo fato dos cordeiros permanecerem com as mães até atingirem o peso de abate. 
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Tabela 3 – Correlação* entre a produção de leite acumulada e o peso de cordeiros lactentes 
provenientes de ovelhas cruza leite (OCL) e ovelhas cruza carne (OCC) 

 

Produção x Peso 
Tratamentos 

OCL P1 OCC P1 

Semana 2 0,81876 0,0011 0,53851 0,0709 

Semana 4 0,64661 0,0231 0,28039 0,3774 

Semana 6 0,42995 0,1630 0,26525 0,4047 

Semana 8 0,24604 0,4932 0,37734 0,2526 

* Correlação de Pearson 

 

 

Resultados semelhantes ao do presente trabalho foram encontrados por Frescura et al. 

(2005), onde verificaram ganhos de peso médio diário em torno de 0,317 gramas/dia para 

cordeiros de parto simples mantidos ao pé-da-mãe em pastagem cultivada de azevém. Freitas 

(2003), testou quatro doses de N em pastagem de azevém com ovelhas com cria ao pé, e 

obteve valores de GMD para os cordeiros de 0,233; 0,241; 0,247 e 0,259 kg/dia para as doses 

de 25, 100, 175 e 325 kg/ha de N, respectivamente, não encontrando diferença entre os GMD.  

As características corporais in vivo dos cordeiros estão na tabela 4. Houve efeito 

significativos (P<0,05) para as variáveis peso vivo de fazenda (PVF), escore de condição 

corporal (ECC) e altura do posterior, porém nas demais variáveis analisadas não houve 

diferença (P>0,05). O peso vivo em jejum (PVJ) dos cordeiros foi pré fixado em 28 kg/PV, 

pois é neste peso de abate em que se obtém os melhores rendimentos e características de 

carcaça, e possivelmente a máxima proporção de músculo, assim como uma proporção de 

gordura de cobertura suficiente para manter as características de conservação da carcaça e 

sensoriais da carne. O PVJ foi ajustado como uma covariável para que não influenciasse as 

outras variáveis. O PVF não foi pré fixado, portanto, quando os animais se aproximavam dos 

29,5 kg os mesmo eram submetidos ao jejum de sólidos, havendo diferença (P<0,05) entre os 

tratamentos para esta variável. Portanto, os cordeiros filhos das OCL alcançavam o PVF mais 

rapidamente, com idade média de 69 dias, enquanto que os cordeiros filhos das OCC, 

alcançaram o PVF como idade média de 73 dias, mesmo não havendo diferença (P>0,05) para 

idade ao abate dos cordeiros. Pode-se inferir novamente que houve um melhor 

aproveitamento do leite materno pelos cordeiros filhos das OCL, corroborando com os 

resultados encontrados na tabela 3. 
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Tabela 4 – Médias e erro-padrão das características corporais in vivo de cordeiros lactentes 
provenientes de ovelhas cruza leite (OCL) e ovelhas cruza carne (OCC) 

 

Variáveis 
Tratamentos 

P1 
OCL OCC 

PVF (kg)* 29,47 ± 0,14 29,19 ± 0,15 0,0134 

PVJ (kg)* 28,47 ± 0,00 28,47 ± 0,00 1 

QJ (kg)* 0,730 ± 0,09 0,990 ± 0,12 0,3520 

Conformação2 3,08 ± 0,08 3,21 ± 0,07 0,3187 

ECC*2 3,46 ± 0,04 3,13 ± 0,09 0,0046  

Altura Anterior3 58,71 ± 0,43 57,75 ± 0,45 0,1658 

Altura Posterior3 59,17 ± 0,32 57,71 ± 0,41 0,0429 

Perímetro Torácico3 75,58 ± 0,40 76,04 ± 0,73 0,7697 

Comprimento Corporal3 56,42 ± 0,61 55,79 ± 0,75 0,6433 
* PVF: peso vivo de fazenda; PVJ: peso vivo com jejum; QJ: quebra ao jejum; ECC: escore de condição 
corporal; 1 Probabilidade do erro tipo I; 2 Variáveis com índices de 1 a 5; 3 Variáveis com unidades em cm. 
 

 

O escore de condição corporal é uma técnica de aplicabilidade a campo de fácil 

verificação da deposição de gordura subcutânea e musculosidade na região lombar dos 

animais. Quando o índice é 1, o escore de condição corporal deste cordeiro é excessivamente 

magro, e quando o índice é 5, o ECC deste animal é excessivamente gordo. No presente 

experimento o ECC ficou entre 3,0 e 3,5, adequando-se ao que busca atualmente o mercado 

de comercialização de cordeiros precoces, e pode-se inferir que este resultados se devem pelo 

fato dos cordeiros não terem sido desmamados e pela excelente qualidade do alimento 

disponível. Mendonça et al. (2003), avaliando as características morfológicas in vivo de 

cordeiros das raças Ideal e Corriedale, encontraram índices de 2,36 e 2,61, respectivamente. 

Estes autores atribuíram à gordura as diferenças encontradas na conformação e condição 

corporal entre as raças estudadas. Azeredo et al. (2006), obtivem valores de condição corporal 

de 1,40; 1,97 e 1,65 para cordeiros da raça Corriedale abatidos com 120, 210 e 360 dias de 

idade, respectivamente. Estes autores atribuíram os baixos valores de condição corporal à 

fonte alimentar (campo nativo) disponível. 
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A altura do posterior dos cordeiros provenientes das OCL mostrou diferença (P<0,05) 

em relação aos cordeiros do tratamento OCC. Isto pode ser explicado pela influencia do grupo 

genético materno, no qual o grupo das ovelhas cruza leite (OCL) era composto por meio 

sangue da raça Lacaune, cuja raça apresenta características corporais com membros mais 

alongados. Osório et al. (1995), concluíram que para se obter produtos mais uniformes, 

mesmo para as avalições subjetivas in vivo, deve-se levar em consideração o genótipo dos 

animais. Nas demais características morfológicas in vivo avaliadas no presente trabalho, não 

houve diferença (P>0,05) entre os tratamentos. 

Na tabela 5, na qual apresenta as características de carcaça, a única variável que teve 

diferença entre os tratamentos foi o peso de corpo vazio (PCV), e isso pode ser explicado pela 

diferença nos conteúdos gastro-intestinais, sendo os cordeiros provenientes das OCC os que 

apresentaram maior conteúdo (3,40 kg), enquanto que os cordeiros cruza leite tinham 2,88 kg 

de conteúdo gastro-intestinal. Apesar de ter ocorrido esta diferença (P<0,05) no PCV, as 

outras características de carcaça (tabela 5), principalmente os rendimentos de carcaça quente e 

fria (RCQ e RCF) não foram afetados. As características de conformação e estado de 

engorduramento, apesar de não diferirem entre os tratamentos, apresentaram valores que 

demonstram alta qualidade destas carcaças. Segundo Sañudo et al. (2000), o estado de 

engorduramento é uma característica que afeta positivamente a qualidade da carne, 

principalmente na textura e sabor da carne. 

 

(continua) 
Tabela 5 – Médias e erro-padrão das características de carcaça de cordeiros lactentes 

provenientes de ovelhas cruza leite (OCL) e ovelhas cruza carne (OCC) 
 

Variáveis 
Tratamentos 

P1 
OCL OCC 

PVJ (kg)* 28,47 ± 0,00 28,47 ± 0,00 1 

PCV (kg)* 25,55 ± 0,14 25,04 ± 0,14 0,0396 

PCQ (kg)* 15,27 ± 0,20 14,78 ± 0,20 0,1558 

PCF (kg)* 14,73 ± 0,15 14,24 ± 0,15 0,0640 

RCQ (%)* 53,64 ± 0,71 51,91 ± 0,71 0,1538 

RCF (%)* 51,75 ± 0,53 50,01 ± 0,53 0,0625 

RCB (%)* 59,71 ± 0,65 59,02 ± 0,65 0,5265 

IQR (%)* 3,46 ±0,64 3,60 ± 0,64 0,9002 
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(conclusão) 
Tabela 5 – Médias e erro-padrão das características de carcaça de cordeiros lactentes 

provenientes de ovelhas cruza leite (OCL) e ovelhas cruza carne (OCC) 
 

Variáveis 
Tratamentos 

P1 
OCL OCC 

 

Conformação2 3,15 ± 0,09 3,08 ± 0,12 0,6681 

Estado engord.2 3,27 ± 0,11 3,25 ± 0,10 0,9095 

Comprimento Carcaça (cm) 55,56 ± 0,42 54,66 ±0,42 0,2009 

Compacidade (kg/cm) 0,2651 ± 0,003 0,2606 ± 0,003 0,3773 

Comprimento Perna (cm) 35,45 ± 0,30 34,92 ± 0,22 0,1896 

Profundidade Peito (cm) 24,03 ± 0,33 24,22 ± 0,22 0,7731 

Largura Perna (cm) 9,73 ± 0,07 9,82 ± 0,12 0,4490 

Profundidade Perna (cm) 14,26 ± 0,30 14,46 ± 0,16 0,6828 

Espessura Gordura (mm) 1,77 ± 0,22 1,38 ± 0,21 0,0718 

Textura2 3,96 ± 0,16 3,98 ± 0,12 0,9480 

Marmoreio2 2,72 ± 0,16 2,70 ± 0,14 0,9398 

Cor2 3,98 ± 0,04 3,86 ± 0,14 0,4106 

AOL* 12,63 ± 0,36 12,47 ± 0,52 0,7776 

* PVJ: peso vivo com jejum; PCV: peso de corpo vazio; PCQ: peso de carcaça quente; PCF: peso de carcaça 
fria; RCQ: rendimento de carcaça quente; RCF: rendimento de carcaça fria; RCB: rendimento de carcaça 
biológico; IQR: índice de quebra ao resfriamento; * AOL: área de olho de lombo; 1 Probabilidade do erro tipo I; 
2 Variáveis com índices de 1 a 5 
 

 

Na tabela 6, podemos observar os pesos dos conteúdos gastro-intestinais (CGI) em 

quilogramas e os pesos relativos dos componentes não integrantes da carcaça (vísceras), em 

relação ao peso de corpo vazio, havendo diferença (P<0,05) para os pesos relativos de rúmen, 

retículo, omaso e CGI . Estas diferenças encontradas estão relacionadas à menor produção de 

leite das ovelhas cruza carne (OCC), podendo-se inferir que seus cordeiros obrigaram-se a 

buscar alimentos sólidos mais cedo em comparação aos cordeiros provenientes das ovelhas 

cruza leite, as quais produziram 25% a mais de leite, conforme capítulo anterior. Portanto, isto 

justifica a diferença encontrada no PCV entre os tratamentos.  

Apesar desta diferenças encontradas nos pesos de vísceras, não houve diferença 

(P>0,05) nos rendimentos de carcaça quente e fria, somente uma tendência para o grupo de 

cordeiros provenientes das OCL de ter um maior rendimento de carcaça quente e fria. 
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Tabela 6 – Médias e erro-padrão do peso do conteúdo gastro-intestinal (CGI) em quilogramas 

(kg) e dos pesos relativos em porcentagem (%) dos componentes não integrantes da 
carcaça (vísceras) de cordeiros lactentes provenientes de ovelhas cruza leite (OCL) 
e ovelhas cruza carne (OCC) 

 

Variáveis 
Tratamentos 

P1 
OCL OCC 

CGI (kg)* 2,88 ± 0,15 3,40 ± 0,15 0,0413 

Rúmen (%) 1,29 ± 0,06 1,59 ± 0,06 0,0051 

Retículo (%) 0,22 ± 0,02 0,28 ± 0,02 0,0312 

Omaso (%) 0,10 ± 0,01 0,15 ± 0,01 0,0006 

Abomaso (%) 0,55 ± 0,03 0,58 ± 0,03 0,5003 

Intestino delgado (%)  3,14 ± 0,12 3,19 ± 0,12 0,7668 

Intestino grosso (%) 0,93 ± 0,07 1,01 ± 0,06 0,4205 
1 Probabilidade do erro tipo I; * CGI: conteúdo gastro-intestinal 

  

 

Na tabela 7, a pele ou pelego diferiu (P<0,05) entre os grupos de cordeiros, fator que 

deve ser atribuído ao grupo genético das ovelhas, pois a raça Lacaune (genótipo presente em 

50% no grupo das ovelhas cruza Lacaune) tem como característica, apresentar pouquíssima 

extensão de velo, sem lã nas patas, cabeça e barriga. O crescimento da lã é controlado, dentre 

outros fatores, pelo fotoperíodo, podendo ser duas a três vezes maior durante o verão, 

sobretudo nas raças de aptidão carne (BIGHAM et al., 1978). Segundo Peyron (1963), é na 

pele onde o fator raça é mais importante e apresenta maiores diferenças. Desta forma, os 

resultado deste estudo evidenciam, que com o aumento gradativo do fotoperíodo, obteve-se 

maior crescimento da lã nos animais de cruza carne. 

Os demais valores dos pesos relativos, em porcentagem, dos componentes não 

integrantes da carcaça em relação ao peso de corpo vazio, não diferiram (P>0,05) entre os 

tratamentos avaliados para qualquer variável. Isto pode ser explicado pelo fato dos cordeiros 

serem abatidos com idades muito semelhantes, sendo que os componentes não integrantes da 

carcaça não sofreram influência do composto racial das ovelhas e nem da maior ou menor 

disponibilidade de leite das ovelhas. Bueno et al. (2000), verificaram em seus estudos que os 

valores de pulmão, coração, rins e fígado foram componentes que não variaram com o 
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aumento da idade de abate dos animais. Já Pires et al. (2000) concluíram que os órgãos 

internos tendem a diminuir proporcionalmente com aumento do peso de abate dos animais. 

  

 

Tabela 7 – Médias e erro-padrão dos pesos relativos em porcentagem (%), dos componentes 
não integrantes da carcaça de cordeiros lactentes provenientes do ovelhas cruza 
leite (OCL) e ovelhas cruza carne (OCC) 

 

Variáveis 
Tratamentos 

P1 
OCL OCC 

Língua 0,32 ± 0,02 0,34 ± 0,02 0,4388 

Pulmão 1,28 ± 0,05 1,28 ± 0,05 0,9652 

Coração 0,59 ± 0,02 0,56 ± 0,02 0,2472 

Gordura coração 0,21 ± 0,03 0,19 ± 0,03 0,8176 

Fígado 1,75 ± 0,08 1,88 ± 0,07 0,2555 

Timo 0,53 ± 0,04 0,55 ± 0,04 0,6640 

Rins 0,44 ± 0,01 0,42 ± 0,01 0,0674 

Gordura renal 0,77 ± 0,07 0,58 ± 0,07 0,0867 

Diafragma 0,53 ± 0,02 0,53 ± 0,02 0,7957 

Gordura interna 2,14 ± 0,08 2,17 ± 0,08 0,7717 

Pele 9,67 ± 0,22 10,67 ± 0,21 0,0045 

Cabeça 4,08 ±0,09 4,25 ± 0,09 0,2080 

Patas 3,01 ± 0,16 2,71 ± 0,16 0,2116 
1 Probabilidade do erro tipo I 

 

 

Os pesos relativos, em porcentagem, dos cortes comerciais da carcaça dos cordeiros 

estão expressos na tabela 8. Não houve diferença (P>0,05) entre os tratamentos para nenhum 

tipo de corte, podendo isto ser atribuído também a semelhança entre as carcaças dos cordeiros 

provenientes das OCL e das OCC. Em estudo realizado por Carvalho et al. (2005), a média 

das proporções de pescoço foi de 7,53%, paleta 19,38%, costilhar 40,09 e perna 32,99%. 

Estes valores são semelhantes ao do presente estudo, porém nota-se uma menor proporção de 

costilhar e maior de paleta, favorecendo a comercialização da paleta, que é considerada como 

o segundo melhor corte, ficando atrás apenas da perna, considerada corte nobre. Para Osório 

et al. (2002), os valores em porcentagem de paleta, costilhar e perna para os genótipos de 
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cordeiros Border Leicester x Corriedale e cordeiros Border Leicester x Ideal, foram de 19,96 e 

21,13%; 36,68 e 35,39%; 34,29 e 35,39% respectivamente, proporções muito próximas ao 

encontrado no presente experimento. 

 

 

Tabela 8 – Médias e erro-padrão dos pesos relativos em porcentagem (%) dos cortes 
comercias da carcaça de cordeiros lactentes provenientes de ovelhas cruza leite 
(OCL) e ovelhas cruza carne (OCC) 

 

Variáveis 
Tratamentos 

P1 
OCL OCC 

Pescoço (%) 7,94 ± 0,14 7,77 ± 0,14 0,4176 

Paleta (%) 21,57 ± 0,21 21,49 ± 0,21 0,7953 

Costilhar (%) 36,65 ± 0,40 36,35 ± 0,39 0,6057 

Perna (%) 33,84 ± 0,24 34,39 ± 0,23 0,1231 
1 Probabilidade do erro tipo I 

 
 

Na tabela 9 estão os valores relativos, em porcentagem, dos componentes físicos da 

paleta dos cordeiros de ambos os tratamentos. Podemos observar que não houve diferença 

(P>0,05) entre os tecidos dissecados da paleta dos cordeiros provenientes de ovelhas cruza 

carne e ovelhas cruza leite. O genótipo dos animais não influenciou em uma maior ou menor 

deposição dos distintos tecidos, o que pode-se atribuir novamente a proximidade nas idades 

de terminação e ao grau de acabamento entre os animais e as características das carcaças 

semelhantes.  

A dissecação da paleta é uma metodologia que não pretende quantificar ou estimar a 

quantidade de músculo, gordura e osso presente na carcaça, mas sim determinar em que 

tratamento, seja genótipo, tipo de alimentação ou diferença nos pesos de abate entre outros,  

em que há a maior deposição dos distintos tecidos. Segundo Jardim et al. (2007), Osório et al. 

(2002) e Roque et al. (1998) a paleta apresenta desenvolvimento muscular e 

consequentemente de gordura mais precoce em relação a perna. 

 
 
  



   58 

Tabela 9 – Médias e erro-padrão dos pesos relativos em porcentagem (%) dos componentes 
físicos da paleta de cordeiros lactentes provenientes de ovelhas cruza leite (OCL) 
e ovelhas cruza carne (OCC) 

 

Variáveis 
Tratamentos 

P1 
OCL OCC 

Músculos (%) 53,44 ± 0,61 54,97 ± 0,59 0,0946 

Ossos (%) 17,45 ± 0,26 17,61 ± 0,25 0,6812 

Outros (%)* 6,26 ± 0,18 5,95 ± 0,17 0,2476 

Gordura externa (%) 8,26 ± 0,61 8,68 ± 0,60 0,6431 

Gordura interna (%) 8,50 ± 0,49 7,75 ± 0,48 0,2939 

Gordura pré-escapular (%) 3,42 ± 0,16 2,81 ± 0,16 0,1171 

Perdas (%) 2,66 ± 0,29 2,23 ± 0,29 0,3175 
* Outros: tendões, fácias, veias, artérias e gânglios; 1 Probabilidade do erro tipo I 
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CONCLUSÕES 
 

 

A utilização de raças leiteiras em cruzamento com raças de carne não influencia o 

desempenho e as características de carcaça dos cordeiros abatidos aos 28 kg de peso vivo. 

Cordeiros provenientes de ovelhas cruza carne mantidos com as mães até o abate, 

ingerem menor quantidade de leite, o que influencia no desenvolvimento precoce do trato 

gastro-intestinal. 
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5. DISCUSSÃO 

 
 

Com a intensificação nos sistemas de produção da ovinocultura, torna-se necessário 

um maior entendimento sobre os meios de redução de custos da produção. A utilização de 

pastagens cultivadas, como o azevém anual (Lolium multiflorum LAM.), principalmente em 

períodos de escassez de alimentos é uma boa alternativa em substituição aos alimentos 

concentrados.  

Na produção de cordeiros, produto que melhor atende as exigências de mercado, é 

necessário que haja um bom manejo alimentar que permita rápida terminação destes animais 

para a obtenção de carcaças com características adequadas ao consumo (FRESCURA et al., 

2005). Porém, para que estes cordeiros tenham desenvolvimento satisfatório em menos tempo, 

deve-se levar em consideração qual o sistema de terminação e a disponibilidade de alimentos, 

tanto para a ovelha quanto para o cordeiro. O tipo de dieta fornecida para as ovelhas pode 

afetar o leite materno, que é o principal alimento nas primeiras semanas de vida do cordeiro. 

Durante o primeiro mês de vida, cerca de  64% do crescimento do cordeiros está associado a 

produção de leite da ovelha (MOTTA et al., 2000). A lactação é o período em que a ovelha 

apresenta maior requerimento de nutrientes e normalmente perdem peso, principalmente no 

início da lactação (SUSIN, 1995).  

Com base nestas considerações, a qualidade da pastagem do presente experimento, 

atendeu as exigências das ovelhas lactantes de ambos cruzamentos, assim como as dos 

cordeiros. O que justifica esta afirmação, são os valores dos ganhos de peso das ovelhas, que 

não mobilizaram suas reservas corporais para a produção de leite. O uso de cruzamentos de 

raças leiteiras como ferramenta para melhorar a produção de leite de ovelhas com proposito 

carne e lã, foi estudado por Arrans et al. (1993), Corrêa et al. (2006) e Kremer et al. (2000) e 

obtiveram maiores valores de produção de leite para as ovelhas F1 e F2. Corroborando com 

estes autores supracitados, as ovelhas cruza leite do presente estudo, produziram 25% a mais 

de leite em relação as ovelhas cruza carne. Em contrapartida, não houve diferença entre os 

ganhos de peso dos cordeiros em função da maior produção de leite pelas ovelhas cruza leite. 

A composição centesimal do leite não foi afetada pela diferença entre o grupo racial das 

ovelhas, que também não refletiu em maior ou menor ganho de peso dos cordeiros.  

A decisão de desmamar ou não os cordeiros pode afetar aspectos como os índices 

produtivos e características de carcaça (SAÑUDO et al., 1998). Segundo o mesmo autor, além 
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do desmame, a raça pode ser uma fonte de variação na morfologia e características de carcaça. 

No presente estudo, pode-se inferir que a decisão por manter os cordeiros ao pé-da-mãe, 

mesmo não diferindo entre os tratamentos, refletiu em excelentes ganho de peso médio diário 

e curto espaço de tempo para a terminação destes animais. As características in vivo de escore 

de condição corporal e altura do posterior pode ter sido afetada pelo grupo genético materno, 

já que as ovelhas da raça Lacaune apresentam membros mais alongados em relação as raças 

Texel e Ile de France. Mendonça et al. (2003) encontraram diferentes valores para condição 

corporal entre raças distintas, atribuindo a raça as diferenças na deposição de gordura. 

No presente estudo, o peso de corpo vazio dos cordeiros cruza leite foi maior que os 

do cordeiros cruza carne, porém os rendimentos de carcaça não foram afetados. Os altos 

rendimentos de carcaça encontrados no presente estudo, revelam a excelência na qualidades 

das mesmas, atribuindo isto ao fato dos cordeiros não terem sido desmamados e 

consequentemente mantido altos ganhos de peso. O trato gastro-intestinal dos cordeiros cruza 

carne desenvolveu-se mais cedo, o que pode ser atribuído a menor quantidade de leite 

ingerido. Wommer (2010) também atribui ao menor consumo de leite o desenvolvimento 

precoce do trato gastro-intestinal de cordeiros provenientes de parto duplo. A pele, diferiu 

entre os cordeiros nos resultados deste trabalho, e pode também ser considerada um 

componente que sofreu influencia das raças maternas envolvidas nos cruzamentos. O 

crescimento da lã é controlado, dentre outros fatores, pelo fotoperíodo, podendo ser duas a 

três vezes maior durante o verão, sobretudo nas raças de aptidão carne (BIGHAM et al., 1978). 

Os resultados dos cortes comerciais das carcaças e componentes físicos da paletas dos 

cordeiros, sugere que houve padronização em ambos tratamentos, sendo que o leite não afetou 

as características e qualidade da carcaça dos animais avaliados. Estes resultados, sugerem que 

se realizem novas pesquisas em torno da avaliação da produção de leite destas ovelhas cruza 

Lacaune e o desempenho e características de carcaça de cordeiros de parto duplo. 



 

 

6. CONCLUSÃO 

 
 

Ovelhas F1, provenientes do cruzamento entre as raças Texel x Ile de France (!) x 

Lacaune (!), produzem mais de leite que ovelhas do cruzamento alternado entre as raças 

Texel X Ile de France.  

A composição centesimal do leite não é afetado pelo tipo de cruzamento das ovelhas, 

quando mantidas no mesmo sistema de pastejo. 

O desempenho e as características de carcaça dos cordeiros não foram afetados pelo 

grupamento racial materno. 

A menor ingestão de leite influenciou o desenvolvimento precoce do trato-

gastrointestinal dos cordeiros provenientes das ovelhas cruza carne. 

Outros estudos devem ser realizados para testar a influencia da maior produção de 

leite de ovelhas F1 cruza leite no desempenho de cordeiros de parto duplo, já que em 

cordeiros de parto simples o desempenho foi semelhante aos cordeiros filhos de ovelhas cruza 

carne. 
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