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RESUMO 

 

Foi conduzido um estudo para estimar as exigências de energia e proteína para mantença e 

ganho de peso de cordeiros castrados e não castrados. Foram utilizados 38 cordeiros Santa 

Inês com peso corporal (PC) inicial de 14,46 ± 1,72 kg e aproximadamente dois meses de 

idade. Quatro animais de cada classe sexual foram abatidos no início do experimento como 

grupo referência, para obter a composição corporal e peso de corpo vazio inicial. Os animais 

remanescentes foram alocados em baias individuais em esquema fatorial com três níveis 

alimentares (ad libitum, 30 e 60% de restrição) e duas classes sexuais (machos castrados e não 

castrados), com cinco animais por tratamento. Os animais foram pesados semanalmente para 

monitoramento do ganho de peso e quando os animais alimentados ad libitum atingiram 30 kg 

de PC, todos os animais experimentais foram abatidos. Foi avaliada a adequabilidade do 

modelo nutricional Small Ruminant Nutrition System (SRNS) para estimar o consumo de 

matéria seca (CMS) e ganho médio diário (GMD), e a metodologia da seção HH para realizar 

a predição da composição corporal dos animais. A restrição alimentar promoveu redução na 

concentração corporal de gordura e energia, enquanto a concentração de proteína não foi 

influenciada. A exigência líquida de energia (ELg) e proteína para ganho de peso (PLg) não 

foram afetadas pela classe sexual. A ELg variou de 0,269 a 0,479 Mcal/dia e a PLg variou de 

24,57 a 16,33 g/dia para cordeiros com PC de 15 e 30 kg e ganho médio diário (GMD) de 200 

g. A eficiência de energia metabolizável para ganho (kg) foi 0,37, e a eficiência de uso da 

proteína metabolizável para ganho (kpg) foi 0,28. A exigência de energia líquida para 

mantença (ELm) e de proteína líquida para mantença (PLm) não diferiram entre as classes 

sexuais, e foram estimadas em 57,5 kcal/kg PCJ
0,75

/dia
 

e 1,30 g/kg PCJ
0,75

/dia, 

respectivamente. A eficiência de uso da energia metabolizável para mantença (km) e a 

eficiência de uso da proteína metabolizável para mantença (kpm) foram estimadas em 0,60 e 

0,57, respectivamente. O modelo SRNS estimou precisamente o CMS e GMD em cordeiros 

Santa Inês. O conteúdo de água, gordura e energia na carcaça e no corpo vazio foram 

satisfatoriamente estimados pela seção HH, porém não houve precisão na estimativa do 

conteúdo de proteína e cinzas. Os resultados do presente estudo indicaram que, apesar da 

composição corporal diferir entre ovinos Santa Inês castrados e não castrados, as exigências 

nutricionais de energia e proteína para mantença e ganho de peso não foram afetadas pela 

classe sexual para cordeiros com até 30 kg de PC. 

 



Palavras-chave: Composição corporal. Mantença. Ovinos. 

 

  



ABSTRACT 

 

An study was conducted to evaluate the energy and protein requirements for growth and 

maintenance of castrated and non castrated lambs. Thirty-eight Santa Ines lambs were used 

with initial body weight (BW) 14.46 ± 1.72 kg and approximately two months old. Four 

animals of each sex class were slaughtered at the beginning of the experiment as reference 

group, to obtain body composition and initial empty body weight. The remaining animals 

were placed in individual pens in a factorial design with three feeding levels (ad libitum, 30 

and 60% feed restriction) and two sex classes (castrated and non-castrated), constituting five 

animals per treatment. The animals where weighed weekly to monitor weight gain, and when 

animals fed ad libitum reached 30 kg BW, all experimental animals were slaughtered. The 

adequacy of the Small Ruminant Nutrition System (SRNS) to estimate dry matter intake 

(DMI) and average daily gain (ADG) was evaluate, as well as the HH section methodology to 

predict the body chemical composition of the animals. The feed restriction promoted a 

reduction in the body fat and energy content, while the body protein content was not 

influenced. The net energy required for gain (NEg) and the net protein required for gain (NPg) 

were not affected by sex class. The NEg varied from 0.269 a 0.479 Mcal/day, and the NPg 

varied from 24.57 to 16.33 g/day for lambs with BW of 15 and 30 kg and BWG of 200 g. The 

metabolizable energy efficiency for gain (kg) was 0.37, and the metabolizable protein 

efficiency for gain (kpg) was 0.28. The net energy required for maintenance (NEm) and the net 

requirement of protein for maintenance (NPm) did not differ between castrated and non-

castrated lambs, and as estimates at 57.5 kcal/kg PCJ
0.75

/day and 1.30 g/kg FBW
0.75

/day, 

respectively. The metabolizable energy efficiency for maintenance (km) and efficiency of 

metabolizable protein use for maintenance (kpm) was 0.60 and 0.57, respectively. The SRNS 

model precisely predicted the DMI and ADG in Santa Ines lambs. The content of water, fat 

and energy in the carcass and empty body were satisfactorily estimated by the HH section, but 

there was no precision in the estimation of protein and ash content. The results of the present 

study indicated that, although body composition differed between castrated and non castrated 

Santa Ines sheep, the nutritional requirements of energy and protein for maintenance and 

weight gain were not affected by the sexual class for lambs weighing up to 30 kg BW. 

 

Keywords: Body composition. Maintenance. Sheep. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A região Nordeste é detentora da maior parte do rebanho ovino nacional, porém a 

maior parte desses animais é mantida sob condições extensivas de produção, com deficiente 

manejo nutricional e sanitário, e consequentemente, baixos índices produtivos. A alimentação 

representa o maior custo na produção animal, assim, esforços devem ser direcionados para 

melhor entender os aspectos da nutrição desses animais, como exigências nutricionais e 

eficiência de aproveitamento dos nutrientes.  

O organismo animal necessita de energia para a realização das funções celulares, 

possibilitando a manutenção da vida. A deficiência energética manifesta-se no retardamento 

do crescimento, falhas na reprodução e perdas de reservas corporais, reduzindo a 

produtividade dos animais. A proteína é um nutriente essencial para os seres vivos, pois está 

envolvida em diversas funções vitais do organismo. Os ruminantes, assim como os outros 

animais, têm suas exigências de proteína atendidas pelos aminoácidos absorvidos no intestino 

delgado, porém grande parte da proteína absorvível pelos ruminantes (50 a 80%) advém da 

proteína microbiana sintetizada no rúmen. Outras características peculiares á nutrição desses 

animais é o aproveitamento de nitrogênio proveniente de fontes não proteicas e ação 

fermentativa dos microrganismos do rúmen sobre parte da proteína dietética, o que demonstra 

necessidade de estratégias alimentares específicas para esses animais. 

Estudos sobre as exigências nutricionais de ovinos no Brasil têm mostrado que as 

exigências nutricionais diferem das preconizadas pelos principais comitês internacionais de 

avalição nutricionais de pequenos ruminantes, e atribuem esse comportamento às diferenças 

ambientais e genéticas existentes. Devido à falta de um guia nacional sobre exigências de 

pequenos ruminantes no Brasil, o balanceamento das dietas ainda é realizado com base nas 

recomendações preconizadas por comitês internacionais, o que pode comprometer o 

desempenho econômico e zootécnico da atividade pela falta ou desperdício de nutrientes na 

dieta. 

O rebanho ovino da região Nordeste é heterogêneo, sendo formado por ovinos 

deslanados de diferentes raças, denominadas raças nativa ou naturalizadas (BARROS et al., 

2005). Animais sem raça definida (SRD) compõe a maior parte dos animais dessa região, 

seguidos de animais da raça Santa Inês, Bergamácia, Morada Nova, Somalis Brasileira, 

Dorper, Rabo Largo, dentre outras. 
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A raça Santa Inês é o resultado do cruzamento entre as raças Bergamácia, Morada 

Nova, Somalis Brasileira e animais sem raça definida (SRD). Os animais dessa raça são 

classificados como animais de grande porte, com peso corporal da ovelha adulta variando de 

60 a 90 kg, enquanto os machos podem atingir até 120 kg. O padrão da pelagem inclui 

branco, vermelho, preto e combinações (SILVA SOBRINHO, 1997). Dentre os ovinos 

deslanados, a raça Santa Inês destaca-se por possuir grande velocidade de crescimento, alta 

resistência a parasitoses, alta fertilidade, prolificidade e acentuada habilidade materna, 

mostrando-se promissora para sistemas de produção de carne (SILVA et al., 2003; 

MARQUES et al., 2007).  

Em sistemas de exploração na região Nordeste, tem-se recomendado a utilização 

da raça Santa Inês como raça paterna em programas de cruzamento (Silva et al., 1995), já que 

esses animais têm maior potencial produtivo dentre os ovinos naturalizados (Costa et al., 

2011), porém deve-se ressaltar que esses animais apresentam exigências por melhores 

condições nutricionais e sanitárias. 

Na região Sudeste, a raça Santa Inês tem sido utilizada em cruzamentos com raças 

exóticas especializadas para produção de carne, devido a sua boa habilidade materna, maior 

resistência a parasitas (Egito et al., 2002) e bom desempenho produtivo dos animais 

resultantes do cruzamento. Estudos conduzidos por Rocha et al. (2002), com cordeiros Santa 

Inês e Ile de France do nascimento à desmama, revelaram que cordeiros da raça Santa Inês 

foram mais resistentes às infecções naturais por nematódeos gastrintestinais em comparação 

com cordeiros da raça Ile de France.  

Os ovinos são animais poliéstricos sazonais, isto é, apresentam um padrão sazonal 

de reprodução (Zieba et al., 2011), de modo que suas crias nascem durante a época do ano 

mais favorável (temperatura e disponibilidade de pastagem). O comportamento estral é 

observado quando ocorre redução da luminosidade, mais precisamente no final do verão, 

outono e início do inverno; por isso as ovelhas são também chamadas de animais de dia curto 

(SWEENEY & CALLAGHAN, 1996). A estacionalidade da reprodução de ovinos limita 

algumas raças a um parto anual, com isso ocorre irregularidade na oferta de carcaças no 

mercado. Animais da raça Santa Inês não apresentam estacionalidade reprodutiva (Sasa et al., 

2007), assim a sua utilização possibilita estabelecer estação de monta a qualquer época do 

ano, confirmando seu potencial também para utilização como raça materna na região Sul e 

Sudeste. 
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Estudos sobre as exigências nutricionais de ovinos no Brasil têm mostrado que as 

exigências nutricionais desses animais diferem das preconizadas pelos principais comitês 

internacionais de avaliação nutricional de pequenos ruminantes e atribuem esse 

comportamento às diferenças de condições ambientais e genéticas (GONZAGA NETO et al., 

2005; REGADAS FILHO et al., 2013; COSTA et al., 2013; RODRIGUES et al., 2015). 

Porém, devido à falta de um guia nacional sobre exigências de pequenos ruminantes no 

Brasil, o balanceamento das dietas ainda é realizado com base nas recomendações 

preconizadas por comitês internacionais, o que pode comprometer o desempenho econômico 

e zootécnico da atividade pela falta ou desperdício de nutrientes na dieta. 

A deficiência energética manifesta-se no atraso ou redução do crescimento, falhas 

na reprodução e perdas de reservas corporais, afetando negativamente a produtividade 

(FREITAS et al., 2006). O sistema de energia líquida de gado de corte, introduzido por 

Lofgreen & Garrett (1968), divide a exigência de energia líquida em exigência líquida para 

mantença (ELm) e exigência líquida para ganho de peso (ELg). Assim, as exigências são 

estimadas de forma separada, e ao final são somadas, compondo a exigência líquida de 

energia total. Este método, também chamado de método fatorial, foi adotado pelos principais 

comitês internacionais e aplicado nas estimativas das exigências nutricionais de ovinos, 

caprinos, bovinos, dentre outras espécies (ARC, 1980, NRC, 1985; CSIRO, 1990). 

A ELm pode ser definida como a quantidade de energia ingerida que não resulta 

em ganho nem perda de energia pelos tecidos do corpo do animal (NRC, 1996).  Fatores que 

podem influenciar a exigência de energia para mantença são: raça, classe sexual, idade, 

fatores ambientais e estádio fisiológico (NRC, 2007), uma vez que podem alterar a 

composição corporal e a proporção de órgãos e tecidos corporais, resultando em variação nas 

exigências para mantença.  

Os tecidos do trato gastrointestinal e fígado, embora representem juntos apenas 8 

a 14% do peso corporal, demandam metade da energia requerida para mantença, em função 

da grande taxa de turnover proteico e transporte iônico ativo (Seal e Reynolds, 1993), sendo 

por isso considerados os tecidos corporais de maior atividade metabólica. Segundo Ferrel & 

Jenkins (1998), cerca de 70 a 75% da energia metabolizável necessária para a produção de 

carne é utilizada para atender à exigência de mantença. 

A restrição alimentar promove redução do metabolismo basal, em função da 

redução do volume e atividade metabólica das vísceras, resultando em menor exigência 

energética para mantença. Dentre os órgãos com alta atividade metabólica que influenciam as 



15 
 

 
 

exigências e podem ser afetados pela restrição alimentar, estão o intestino, coração, fígado e 

rins (SMITH & BALDWIN, 1973).  

A exigência nutricional energética em nível de mantença pode ser estimada 

basicamente por três métodos: experimentos de alimentação em longo prazo, onde se 

determina à quantidade necessária de alimento para manutenção do peso corporal; métodos 

calorimétricos que envolvem a calorimetria direta ou indireta, onde o calor liberado pelo 

corpo do animal é mensurado em câmaras, ou pelo quociente respiratório, respectivamente; e 

abate comparativo (Lofgreen & Garrett, 1968) ou sistema californiano, onde se realiza o abate 

de animais referência no inicio do período experimental, e os animais remanescentes são 

abatidos no final do experimento, possibilitando quantificar diretamente a energia retida, e por 

diferença obter a produção de calor. 

Os comitês de avaliação de alimentos e exigências nutricionais ARC (1980), 

AFRC (1993) e CSIRO (1990; 2007) são baseados principalmente em métodos 

calorimétricos, enquanto o NRC (1985; 1996; 2007) adota o abate comparativo. Cada um 

desses métodos apresenta suas vantagens e limitações, podendo este ser um fator responsável 

por parte das diferenças nas exigências de energia para mantença encontradas na literatura. 

Resende et al. (2008) destacam que a estimativa de produção de calor é maior quando 

estimada pelo abate comparativo e, portanto, a energia retida é menor. No Brasil, os dois 

métodos têm sido empregados em estudos de exigência nutricional de ovinos, fator que pode 

explicar parte da variação nas exigências nutricionais encontradas na literatura. 

O National Research Council (1985) reporta ELm de 56 kcal/kg PCJ
0,75

/dia, 

independentemente de tipo racial, sexo ou idade. Enquanto a sua publicação mais recente para 

pequenos ruminantes (NRC, 2007), preconiza ELm de 62 kcal/kg PCJ
0,75

/dia. Por outro lado, o 

Agricultural and Food Research Council (AFRC, 1993) preconiza ELm de 64,9 kcal/kg 

PCJ
0,75

/dia para cordeiros não castrados com até um ano de idade. O sistema australiano 

CSIRO (2007) preconiza ELm de 66 kcal/kg PCJ
0,75

/dia. Em condições brasileiras, Regadas 

Filho et al. (2013) e Costa et al. (2013) relataram ELm de 61,50 e 52,36 kcal/kg PCVZ
0,75

/dia 

para ovinos Santa Inês e Morada Nova, respectivamente. Galvani et al. (2008) trabalhando 

com cruzamento de ovinos lanados relataram ELm de 58,6 kcal/kg PCJ
0,75

/dia. 

A exigência de energia líquida para ganho (ELg) é definida como a energia retida 

no tecido depositado no ganho de peso, estando diretamente relacionada com a composição 

química do ganho. Galvani et al. (2008), Costa et al. (2013) e Oliveira et al. (2014) 

trabalhando com ovinos 11/16 Texel × 5/16 Ile de France, Morada Nova e Santa Inês, 
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relataram ELg de 0,370; 0,380 e 0,366 Mcal/dia, respectivamente, para animais com 20 kg de 

PC e 200g de GMD. Estes valores são semelhantes ao relatado pelo NRC (2007) para 

cordeiros de maturidade tardia.  

O cálculo das exigências nutricionais dietéticas requer informações sobre as 

exigências líquidas para mantença e ganho, bem como o conhecimento da eficiência de 

utilização dos nutrientes metabolizados para cada uma dessas funções. A eficiência de 

utilização da energia metabolizável pode variar com a composição da ração, composição do 

ganho de peso, taxa de ganho, condições ambientais, estádio fisiológico e fatores genéticos 

(KLEIBER, 1975). A eficiência de utilização da energia metabolizável para mantença (km) 

pode ser expressa pela razão entre a produção de calor em jejum e o consumo de energia 

metabolizável (CEM) para mantença, enquanto a eficiência de utilização da energia 

metabolizável para ganho de peso (kg) é estimada como a razão entre a ELg e o consumo de 

energia metabolizável para ganho (HARRIS, 1970). A eficiência de utilização da energia 

metabolizável para mantença (km) e eficiência de utilização da energia metabolizável para 

ganho (kg) também podem ser estimadas a partir das equações preconizadas pelo AFRC 

(1993), sendo km = 0,503 + 0,35 qm; e kg = 0,006 + 0,78 qm, onde qm = energia 

metabolizável da dieta/energia bruta da dieta. Oliveira et al. (2014) e Cabral et al. (2008) 

estimaram a km conforme equação descrita por Harris (1970), e relataram 0,66, enquanto 

Galvani et al. (2008) relataram valor de 0,64. 

O conhecimento da eficiência de utilização da energia possibilita a transformação 

das exigências líquidas de energia em exigências de energia metabolizável e até mesmo em 

exigências de nutrientes digestíveis totais (NDT), obtendo-se maior valor prático, uma vez 

que a maioria das tabelas brasileiras de composição química de alimentos fornece o valor 

energético dos alimentos em termos de NDT (PAULINO et al., 2004). 

Os principais comitês de exigências nutricionais expressam a exigência de 

proteína para ruminantes como proteína metabolizável (PM), definida como a proteína 

verdadeiramente absorvida no intestino. A PM compreende a proteína microbiana digestível, 

proteína não degradada no rúmen digestível e proteína endógena digestível. Parte da proteína 

exigida pelo animal é utilizada para manutenção dos tecidos corporais, sendo esta denominada 

de proteína líquida de mantença (PLm), equivalente às perdas metabólicas fecais e urinárias, 

além das perdas de proteína retida no pelo e por descamação (NRC, 2007). Parte da proteína 

consumida é utilizada no crescimento e produção, sendo esta denominada de proteína líquida 

de ganho (PLg). 
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 A exigência de proteína líquida para mantença pode ser afetada por fatores como 

raça, idade e classe sexual (ARC, 1980; CSIRO, 2007; NRC, 2007). O AFRC (1993) estima 

as perdas endógenas de nitrogênio (N) em 350 mg/kg PC
0,75

/dia. Este comitê estima a 

exigência de proteína líquida para mantença através de dietas isentas e por infusão 

intragástrica de N, o que pode superestimar a excreção de N. O NRC (2007) e CNCPS-S 

(Cannas et al., 2004) por sua vez, utilizam equações empíricas para estimar o N excretado nas 

fezes, urina e retido no pelo, e a partir da soma destes valores estimam a exigência líquida de 

proteína para mantença. 

O NRC (1985) sugeriu o uso da equação proposta pelo ARC (1980) para 

estimativa da excreção urinária de proteína (EUP, g/dia = 0,147 + 3,375 × PC, kg), e excreção 

fecal de proteína (EFP, g/dia = 33,44 × CMS, kg). O CSIRO (1990; 2007), por sua vez, 

adotou o mesmo procedimento para estimativa da EUP, sugerindo, contudo, que a EFP seria 

equivalente a 15,2 g/kg de matéria seca consumida. Estas últimas equações foram adotadas 

pelo CNCPS-S (Cannas et al., 2004) e, mais recentemente, pelo NRC (2007). 

Equações que relacionam o balanço de nitrogênio também têm sido utilizadas 

para estimar as exigências de proteína para mantença (EARLY et al., 2001). A exigência 

líquida de proteína para mantença (PLm), tem sido estimada como sendo o intercepto negativo 

da equação de regressão obtido entre a retenção diária de N (g/kg PC
0,75

/dia) e o consumo de 

N (g/kg PC
0,75

/dia), multiplicado pelo fator 6,25.  O AFRC (1993) preconiza exigência de 

PLm de 2,19 g/kg PC
0,75

, enquanto em condições brasileiras, Regadas filho et al. (2011) 

relataram valor de 1,73 g/kg PC
0,75 

para ovinos
 
Santa Inês, e Galvani et al. (2009) relataram 

valor de 1,52 g/kg PC
0,75 

para animais oriundo de cruzamentos de Texel x Ile de France. 

A exigência de proteína para ganho é influenciada pela idade, classe sexual, taxa 

de crescimento e composição corporal (ARC, 1980; 1984; AFRC, 1993; NRC, 2007). O 

genótipo e a classe sexual exercem grande influência sobre a composição corporal e as taxas 

de crescimento, afetando a exigência de proteína (FERRELL & JENKINS, 1998). Entretanto, 

a restrição alimentar também influencia, pois promove alteração no tamanho proporcional dos 

órgãos e na relação tecido proteico/tecido adiposo no corpo do animal, resultando em variação 

da exigência da PLg. Segundo Attaix et al. (2005), os órgãos apresentam elevada taxa de 

renovação proteica, sendo responsáveis por até 50% da síntese proteica diária no corpo 

animal. 

A idade do animal tem considerável efeito sobre as exigências de proteína. O 

efeito da idade se dá pela mudança no padrão de deposição de tecidos corporais durante o 
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crescimento. Assim, observa-se maior deposição de tecido proteico na fase inicial da vida, 

sendo crescente até atingir a puberdade, onde ocorre redução na deposição de tecido muscular 

e aumento na deposição de tecido adiposo.  

Dentro de um mesmo grupo genético, o aumento do peso corporal (PC) está 

relacionado com a redução da exigência de proteína. Isto se deve principalmente ao aumento 

na deposição de gordura, em detrimento da diminuição da taxa de deposição de proteína que 

ocorre quando o animal se aproxima do seu peso à maturidade. Segundo Reid et al. (1955), o 

peso em que o animal atinge a maturidade química seria atingido quando a concentração 

corporal de proteína bruta na matéria seca livre de gordura se torna constante, ponto a partir 

do qual ocorre maior deposição de gordura no ganho de peso. 

Segundo o AFRC (1993), a exigência líquida de proteína para ganho de peso 

corporal de ovinos machos inteiros com 20 kg de PC e ganho de 200 g/dia é de 28,04 g/dia. 

Para o mesmo PC e ganho, Galvani et al. (2009) relataram 22,60 g/dia para ovinos Texel x Ile 

de France. Para ovinos Santa Inês mantidos em confinamento, Oliveira et al. (2014) 

obtiveram 21,12 g/dia. 

O conhecimento da eficiência de utilização da proteína metabolizável permite 

converter as exigências líquidas de proteína em exigências de proteína metabolizável, que 

corresponde à quantidade de aminoácidos disponíveis para absorção no intestino delgado 

(MARCONDES et al., 2009). A eficiência de uso da proteína metabolizável para mantença 

(Kpm) pode ser influenciada por fatores como o perfil de aminoácidos absorvidos, condição 

fisiológica, status nutricional e raça (OLDHAM, 1987; LUO et al., 2004). Existe uma 

variação entre os principais comitês de exigências nutricionais sobre a Kpm. O AFRC (1993), 

ARC (1980) e CSIRO (2007) preconizam Kpm como sendo de 1,0; 0,75 e 0,70; 

respectivamente. O NRC (2007) baseado no trabalho de Cannas (2004) assumiu eficiências de 

0,67 para perdas urinárias e fecais e 0,60 para perdas por descamação e pelo.  

A eficiência de uso da proteína metabolizável para ganho de peso (Kpg) 

normalmente é obtida como sendo o coeficiente de inclinação da reta entre o consumo de 

proteína metabolizável (g/kg PC
0,75

/dia) e a retenção de proteína (g/kg PC
0,75

/dia). Dentre os 

sistemas apenas o AFRC (1993) difere dos demais, adotando Kpg de 0,59; enquanto o CSIRO 

(2007) e o NRC (2007) utilizam o valor de 0,70.  

A classe sexual exerce influência sobre a velocidade de crescimento, deposição 

dos distintos tecidos no corpo dos animais e a eficiência de utilização dos nutrientes 

(Chizzotti et al., 2007), dessa forma também pode influenciar as exigências nutricionais 
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(NRC, 2007; CSIRO, 2007). Mesmo reconhecendo os efeitos da classe sexual, poucos estudos 

avaliaram seus efeitos sobre as exigências nutricionais de ovinos deslanados (RODRIGUES 

et al., 2015). Segundo Donofre & Castro (2015) a taxa de crescimento em machos não 

castrados é maior que em machos castrados e fêmeas, devido a maior produção de hormônios 

andrógenos, principalmente a testosterona. 

A testosterona é secretada pelos testículos nos machos e pelas glândulas 

suprarrenais nas fêmeas, e aumenta acentuadamente quando o animal se aproxima da 

puberdade. O efeito anabólico da testosterona sobre a proteína corporal é expresso pela 

redução da degradação proteica nos músculos, aumento da retenção de nitrogênio e estimulo à 

proliferação das células satélites, aumentando a síntese proteica (LOPES, 2010). 

O tecido adiposo possui enzimas que aromatizam a testosterona a estradiol, a qual 

reduz a deposição de gordura (Lawrence & Fowler, 2002), explicando a menor concentração 

de tecido adiposo nos machos não castrados, em comparação com machos castrados e fêmeas. 

Além disso, a testosterona estimula a produção de hormônio do crescimento, que atua 

estimulando a absorção de aminoácidos e a síntese proteica, além de reduzir o uso de 

proteínas e aminoácidos como fonte de energia e estimular a mobilização de ácidos graxos do 

tecido adiposo (GUYTON, 2002). 

O nível de testosterona em ovinos varia em função da raça, nível nutricional e 

idade (ZAMIRI & KHODAEI, 2005). Zarkawi & Al-Daker (2016) observaram níveis baixos 

de testosterona em ovinos Syrian Awassi aos três meses de idade, porém os níveis desse 

hormônio aumentaram linearmente em função da idade, com aumento acentuado aos sete 

meses. Esse fato ressalta a necessidade de avaliar se há diferenças nas exigências nutricionais 

entre cordeiros Santa Inês castrados e não castrados abatidos com até 30 kg de peso corporal, 

peso considerado adequado para abate de cordeiros no Brasil (COSTA et al., 2011). 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zarkawi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26477031
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Daker%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26477031
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2. CAPÍTULO 1 

EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS DE ENERGIA E PROTEÍNA DE CORDEIROS DA 

RAÇA SANTA INÊS CASTRADOS E NÃO CASTRADOS 

 

RESUMO 

A classe sexual exerce efeito sobre as características de crescimento nos animais, e assim 

pode promover diferenças nas exigências nutricionais. Poucos estudos avaliaram os efeitos da 

classe sexual nas exigências de ovinos da raça Santa Inês, assim o presente estudo foi 

realizado com o objetivo de estimar as exigências nutricionais de energia e proteína para 

mantença e ganho de peso de cordeiros castrados e não castrados. Foram utilizados 38 

cordeiros Santa Inês com peso corporal (PC) inicial de 14,46 ± 1,72 kg e aproximadamente 

dois meses de idade. Quatro animais de cada classe sexual foram abatidos no início do 

experimento como grupo referência, para obter a composição corporal e peso de corpo vazio 

inicial. Os animais remanescentes foram alocados em baias individuais em esquema fatorial 

com três níveis alimentares (ad libitum, 30 e 60% de restrição) e duas classes sexuais (machos 

castrados e não castrados), com cinco animais por tratamento. Os animais foram pesados 

semanalmente para monitoramento do ganho de peso e quando os animais alimentados ad 

libitum atingiram 30 kg de PC, todos os animais experimentais foram abatidos. A restrição 

alimentar promoveu redução na concentração corporal de gordura e energia, enquanto a 

concentração de proteína não foi influenciada. A exigência líquida de energia (ELg) e proteína 

(PLg) para ganho de peso não foram afetadas pela classe sexual. A ELg variou de 0,269 a 

0,479 Mcal/dia e a PLg variou de 24,57 a 16,33 g/dia para cordeiros com PC de 15 e 30 kg e 

ganho médio diário (GMD) de 200 g. A eficiência de uso energia metabolizável para ganho 

(kg) foi 0,37, e a eficiência de uso da proteína metabolizável para ganho (kpg) foi 0,28. A 

exigência de energia líquida para mantença (ELm) e de proteína líquida para mantença (PLm) 

não diferiram entre as classes sexuais, e foram estimadas em 57,5 kcal/kg PCJ
0,75

/dia e 1,30 

g/kg PCJ
0,75

/dia, respectivamente. A eficiência de uso da energia metabolizável para mantença 

(km) e a eficiência de uso da proteína metabolizável para mantença (kpm) foram estimadas em 

0,60 e 0,57, respectivamente. Apesar de a composição corporal diferir entre ovinos Santa Inês 

castrados e não castrados, as exigências nutricionais de energia e proteína para mantença e 

ganho de peso não foram afetadas pela classe sexual para cordeiros com até 30 kg de PC. 
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NUTRITIONAL ENERGY AND PROTEIN REQUIREMENTS OF SANTA INES 

LAMBS CASTRATED AND NON-CASTRATED 

 

ABSTRACT 

The sexual class effect the growth characteristics of the animals, thus can promote differences 

in nutritional requirements. Few studies have evaluated the effects of the sexual class on the 

requirements of Santa Ines sheep, so the present study was carried out with the purpose of 

estimating the nutritional requirements of energy and protein for maintenance and weight gain 

of castrated and non castrated lambs. Thirty-eight Santa Ines lambs with initial body weight 

(BW) 14.46 ± 1.72 kg and approximately two months old were used. Four animals of each sex 

class were slaughtered at the beginning of the study as reference group, to obtain body 

composition and initial empty body weight. The remaining animals were placed in individual 

pens in a factorial design with three feed levels (ad libitum, 30 and 60% feed restriction) and 

two sex classes (castrated and non-castrated), constituting five animals per treatment. The 

animals where weighed weekly to monitor weight gain, and when animals fed ad libitum 

reached 30 kg BW, all experimental animals were slaughtered. The feed restriction promoted 

a reduction in the body fat and energy content, while the body protein content was not 

influenced. The net energy required for gain (NEg) and the net protein (NPg) required for gain 

were not affected by sex class. The NEg varied from 0.269 to 0.479 Mcal/day, and the NPg 

varied from 24.57 to 16.33 g/day for lambs with BW of 15 and 30 kg and BWG of 200 g. The 

metabolizable energy efficiency for gain (kg) was 0.37, and the metabolizable protein 

efficiency for gain (kpg) was 0.28. The net energy required for maintenance (NEm) and the net 

requirement of protein for maintenance (NPm) did not differ between castrated and non-

castrated lambs, and was estimated as 57.5 kcal/kg FBW
0.75

/day and 1.30 g/kg FBW
0.75

/day, 

respectively. The metabolizable energy efficiency for maintenance (km) and efficiency of 

metabolizable protein use for maintenance (kpm) was 0.60 and 0.57, respectively. Although 

body composition differed between castrated and non castrated Santa Ines sheep, the 

nutritional requirements of energy and protein for maintenance and weight gain were not 

affected by the sexual class for lambs weighing up to 30 kg BW. 

 

Keywords: body composition, metabolizable energy, net requirements, heat production, 

comparative slaughter, maintenance, sheep. 
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2.1. INTRODUÇÃO 

 

O sucesso na produção de pequenos ruminantes nos trópicos depende de fatores 

nutricionais, do potencial produtivo dos animais e sua adaptação ao ambiente. Nesse contexto, 

podemos citar como exemplo a expansão da raça Santa Inês no rebanho ovino nacional, fato 

devido a sua grande rusticidade, produtividade expressiva e adaptação às condições tropicais. 

Essa raça teve origem na região nordeste do País, e é resultado do cruzamento entre as raças 

Bergamácia, Morada Nova, Somalis Brasileira e animais sem raça definida (SRD). Conhecer 

as exigências nutricionais desses animais, bem como a eficiência de uso dos nutrientes, 

possibilita adequar dietas que os permitam expressar plenamente o seu potencial produtivo. 

O avanço na nutrição de ovinos tem como necessidade básica a acurácia nas 

estimativas das exigências nutricionais. Dietas desbalanceadas podem comprometer o 

desempenho dos animais e a eficiência econômica do sistema produtivo, além de promover 

maior produção de resíduos, aumentando os impactos ambientais provenientes da produção 

pecuária. 

As exigências nutricionais podem ser influenciadas por fatores como raça, classe 

sexual, idade, peso corporal, composição corporal, condições ambientais e fisiológicas (NRC, 

2007; AFRC, 1993). Além disso, estudos com ovinos da raça Santa Inês no Brasil 

demonstraram que as exigências desses animais diferem das preconizadas pelos principais 

comitês internacionais (Gonzaga Neto et al., 2005; Galvani et al., 2008; Regadas Filho et al., 

2013), que são baseados em estudos realizados com diferentes grupos genéticos, submetidos a 

diferentes condições ambientais. Porém, as dietas para ovinos no Brasil ainda tem sido 

balanceadas seguindo as recomendações desses comitês, o que pode ocasionar excesso ou 

falta de nutrientes na dieta. 

A classe sexual exerce influencia sobre o crescimento dos tecidos corporais 

(Chizzotti et al., 2007), dessa forma também pode influenciar as exigências nutricionais e 

eficiência de uso dos nutrientes para mantença e ganho de peso. Poucas pesquisas sobre 

exigências nutricionais de ovinos Santa Inês têm sido realizadas no Brasil (Silva et al., 2003; 

Regadas Filho et al., 2013), e não avaliaram os efeitos da classe sexual sobre as exigências 

nutricionais. Estudos reportam maior síntese proteica e menor deposição de gordura em 

machos não castrados em relação com machos castrados (Vittori et al., 2006), sendo esses 

efeitos atribuídos a maior produção de hormônios androgênicos nos animais não castrados, 

principalmente a testosterona. 



31 
 

 
 

Este estudo foi realizado com o objetivo de estimar as exigências de energia e 

proteína para mantença e ganho de peso, assim como a eficiência de utilização desses 

nutrientes em cordeiros Santa Inês castrados e não castrados. 

 

  



32 
 

 
 

2.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no Departamento de Zootecnia da Universidade 

Federal do Ceará, em Fortaleza. De acordo com o sistema de classificação de Köppen, esta 

região tem clima tropical úmido, com temperatura média de 26 °C e umidade relativa média 

de 78%. A região apresenta concentração do regime pluviométrico em um período de três a 

cinco meses no ano, com uma média de precipitação de 775 mm. Os cuidados com os animais 

atenderam as diretrizes do Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Universidade Federal do 

Ceará, Fortaleza, Brasil (UFC). Os animais foram identificados, tratados contra endoparasitas 

(Ivomec, Merial, Duluth, GA) e alocados em baias individuais (2,0 m
2
) provida de 

bebedouros e comedouros.  

Para realização do estudo de abate comparativo foram utilizados 38 cordeiros da 

raça Santa Inês obtidos de rebanho comercial no Ceará. Os cordeiros tinham peso corporal 

(PC) médio inicial de 14,46 ± 1,72 kg e aproximadamente dois meses de idade. Dezenove 

cordeiros foram submetidos ao processo de castração, com uso de burdizzo e anestésicos, 

perfazendo 19 cordeiros castrados e 19 cordeiros não castrados. 

Após 20 dias do processo de castração e adaptação às dietas, quatro animais de 

cada classe sexual foram aleatoriamente escolhidos e abatidos com o objetivo de determinar o 

peso de corpo vazio (PCVZ) e a composição corporal inicial (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Composição corporal, peso corporal e órgãos dos animais referência 

 Castrados Não castrados 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Peso corporal inicial (kg) 15,75 3,02 13,33 2,49 

Peso corporal ao jejum (kg) 14,37  1,81 12,12 1,50 

Peso de corpo vazio (kg) 10,77 2,59 9,27 2,21 

Água (%PCVZ) 70,15 2,10 69,09  1,11 

Proteína (%PCVZ) 15,65 0,70 16,15 0,13 

Gordura (%PCVZ) 7,73 1,28 7,88 1,12 

Cinzas (%PCVZ) 6,35 0,50 6,38 0,23 

Energia (Mcal/kg PCVZ) 1,61 0,15 1,65 0,10 
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Pele (%PCVZ) 9,18 0,31 9,16 0,75 

Coração (%PCVZ) 0,68 0,08 0,75 0,08 

Cabeça (%PCVZ) 7,09 0,48 6,93 0,53 

Sistema Resp. (%PCVZ)
a
 3,36 0,32 3,47 0,20 

Fígado (%PCVZ) 1,95 0,16 2,09 0,10 

Rins (%PCVZ) 0,47 0,07 0,43 0,07 

Gordura Visceral (%PCVZ)
b
 1,48 0,47 1,25 0,41 

RURE (%PCVZ)
c
 3,40 0,32 3,38 0,32 

Omaso (%PCVZ) 0,41 0,14 0,42 0,05 

Abomaso (%PCVZ) 0,65 0,03 0,56 0,07 

ID (%PCVZ)
d
 3,47 0,52 3,37 0,79 

IG (%PCVZ)
e
 2,08 0,11 1,88 0,38 

a
Sistema Resp. = sistema respiratório; 

b
Gordura visceral = gordura renal, mesentérica, omental e 

cardíaca; 
c
RURE = rúmen-retículo; 

d
ID= intestino delgado; 

e
IG = intestino grosso. 

 

Os 30 animais remanescentes foram distribuídos em delineamento inteiramente 

casualizado, em esquema fatorial 3x2, sendo três níveis de alimentação (ad libitum, 30 e 60% 

de restrição) e duas classes sexuais (castrados e não castrados), com cinco animais por 

tratamento. A ração experimental (Tabela 2), composta de feno de capim Tifton 85 moído, 

milho grão moído, farelo de soja, cloreto de sódio, calcário, fosfato bicálcico e premix 

mineral, foi formulada conforme NRC (2007) para ganho de 200 g/dia. 

 

Tabela 2 - Proporção de ingredientes e composição química da ração experimental (g/kg MS) 

Ingredientes, g/kg MS Dieta Experimental 

Feno de Tifton 85 607 

Milho grão 197 

Farelo de soja 188 

Calcário calcítico 1,9 

Fosfato bicálcico 4,1 

Cloreto de sódio 0,7 

Premix mineral
a
 0,3 
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Composição  

Matéria Seca, g/kg 918 

Proteína Bruta, g/kg MS 178 

Extrato Etéreo, g/kg MS 25 

Fibra em detergente neutro, g/kg MS 493 

FDNcp
b
, g/kg MS 456 

Fibra em detergente ácido, g/kg MS 234 

Carboidratos totais, g/kg MS 741 

Carboidratos não fibrosos, g/kg MS 284 

Nutrientes digestíveis totais, g/kg MS 558 

a
Composição:  Fe  16,500  ppm;  Mn  9,750  ppm;  Zn  35,000  ppm;  I  1000  ppm;  Se  225  ppm;  Co  

1000  ppm; 
b
Fibra em detergente neutro corrigido para cinzas e proteína. 

 

As rações foram fornecidas duas vezes por dia (08:00 e 16:00 horas) e ajustadas e 

quantificadas diariamente para permitir, aproximadamente, 10% de sobras para os animais 

com consumo ad libitum. A restrição de 30 e 60% foi baseada no consumo dos animais ad 

libitum de cada classe sexual. A água foi fornecida ad libitum para todos os animais. 

Para determinar a digestibilidade da dieta, utilizou-se a fibra em detergente neutro 

indigestível (FDNi) como marcador interno para estimar a digestibilidade aparente dos 

nutrientes e a produção fecal (CASALI et al., 2008). As fezes foram coletadas durante três 

dias consecutivos em intervalos de 15 dias durante o período experimental: às 08:00 horas no 

primeiro dia, ao meio-dia no segundo dia e às 16:00 horas no terceiro dia. Foram realizados 6 

coletas de fezes durante o período experimental. A quantificação do FDNi nas amostras 

fecais, sobras, concentrados e feno de capim Tifton 85 foram obtidos por meio dos resíduos 

da incubação in situ durante um período de 240 horas no rúmen de um bovino adulto, 

recebendo dieta composta por feno de capim Tifton 85 moído, milho grão moído, farelo de 

soja, cloreto de sódio, calcário, fosfato bicálcico e premix mineral. Após incubação, os sacos 

foram lavados em água corrente até ficarem claros. Em seguida foram submetidos ao 

protocolo de Van Soest et al. (1991), e o resíduo foi pesado e considerado como o FDNi. 

Os nutrientes digestíveis totais (NDT) foram calculados conforme Weiss (1999): 

NDT = PBd + CNFd + FDNcpd + (EEd x 2,25), onde: PBd = proteína bruta digestível; CNFd = 

carboidratos não fibrosos digestível; FDNcpd = fibra em detergente neutro corrigido para 

cinzas e proteína; EEd = extrato etéreo digestível. A energia digestível (ED) foi estimada em 
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4,409 Mcal/kg de nutrientes digestíveis totais (NDT), e convertida em energia metabolizável 

(EM) utilizando a eficiência de 82% (NRC, 1996). 

A PDR foi calculada como proteína microbiana x 1,11 (NRC, 1996). A estimativa 

da produção de proteína microbiana foi realizada utilizando as eficiências de síntese 

microbiana (PBmic) de 76,5; 67,1 e 57,8 g de PBmic/kg NDT para os tratamentos ad libitum, 

30% e 60% de restrição, respectivamente, e multiplicando por 0,64 para conversão em 

proteína microbiana verdadeira digestível. O consumo de proteína metabolizável (PM) foi 

calculado como a soma da proteína microbiana verdadeira digestível e o consumo de proteína 

não degradável no rúmen (PNDR). O consumo de PNDR foi calculado como a diferença entre 

o consumo de proteína bruta (PB) e a proteína degradável no rúmen (PDR).  

Todos os animais experimentais foram pesados semanalmente, e quando os 

animais alimentados ad libitum atingiram a média de 30 kg de PC, todos os animais 

experimentais foram abatidos. Usando esse critério, o período experimental durou 100 dias. 

Antes do abate, os animais foram submetidos a jejum de 18 horas para determinação do peso 

corporal ao jejum (PCJ). O abate foi realizado por atordoamento dos animais, causando uma 

concussão cerebral, seguido de secção da veia jugular. Após o abate, a carcaça e os 

componentes não carcaça (sangue, órgãos, cabeça, cascos, e trato gastrointestinal (TGI)) e a 

pele de cada animal foram separados e pesados individualmente. O TGI foi esvaziado e 

pesado novamente. O peso do corpo vazio (PCVZ) foi obtido como o PCJ subtraído do 

conteúdo do TGI, da vesícula biliar e da bexiga. 

Em seguida, as carcaças foram refrigeradas em câmara frigorífica a 4 °C por 24 

horas, e então pesadas e cortadas ao meio sobre a linha média dorsal com o auxílio de uma 

serra de fita. A meia carcaça direita, os componentes não carcaça e o couro de cada animal 

foram moídos separadamente em moedor industrial de carne, homogeneizados, amostrados e 

congelados. 

Amostras do concentrado, ingredientes e sobras foram pré-secas em estufa de 

ventilação forçada, durante 72 horas, em seguida foram moídas em moinho de facas com 

peneira de 1 mm (moinho tipo Wiley, Arthur H. Thomas, Philadelphia, PA, EUA). As 

amostras foram analisadas para determinar os níveis de matéria seca (MS, método 967,03 - 

AOAC, 1990), cinzas (método 942,05 - AOAC, 1990), proteína bruta (PB, método 981,10 - 

AOAC, 1990), extrato etéreo (EE, método 920,29 - AOAC, 1990) e fibra em detergente ácido 

(FDA, método 913,18 - AOAC, 1990). A fibra em detergente neutro (FDN), foi determinada 

de acordo com Van Soest et al. (1991), e FDN corrigida para cinzas e proteína (FDNcp) 
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conforme Licitra et al. (1996). As amostras do corpo dos animais foram desengorduradas por 

extração com éter em aparelho Soxhlet (AOAC, 1990) durante 12 h, em seguida foram 

moídas em moinho de bola para subsequentes análises químicas. 

As amostras da carcaça, componentes não carcaça e pele foram submetidas à pré-

secagem em estufa de ventilação forçada. Em seguida as amostras foram desengorduradas em 

aparelho Soxhlet, processadas em moinho de bola e armazenados em recipientes fechados. O 

teor de matéria seca foi determinado colocando-se as amostras em estufa de ventilação 

forçada a 105 ºC até alcançar peso constante. O teor de cinzas e proteína bruta foram 

determinados conforme metodologia descrita anteriormente para as amostras de ingredientes e 

rações experimentais. O conteúdo corporal de gordura (CCG) e proteína (CCP) foram 

determinados de acordo com suas concentrações no corpo vazio, enquanto o conteúdo 

corporal de energia (CCE) foi obtido segundo a equação: CCE (Mcal) = 5,6405 (CCP, kg) + 

9,3929 (CCG, kg)  (ARC, 1980). 

O PCVZ inicial dos animais abatidos no final do período experimental foi 

estimado usando a relação entre PCVZ e PC dos animais referência. Foram obtidas equações 

de regressão do logaritmo do conteúdo corporal de gordura, proteína e energia em função do 

logaritmo do PCVZ, para estimar o conteúdo desses constituintes por quilograma de PCVZ 

(ARC, 1980): Log y = a + b log x, onde: Log y = logaritmo do conteúdo do constituinte no 

corpo vazio (g); a = intercepto; b = coeficiente de regressão; log x = logaritmo do PCVZ (kg). 

Para estimar as exigências líquidas de energia para ganho de peso (ELg), utilizou-

se o modelo utilizado por Chizzotti et al. (2008): ELg (Mcal/dia) = a × PCVZ
0,75

 × GPCVZ
b
, 

onde a e b são os coeficientes obtidos a partir da regressão não linear da energia retida (ER) 

em função do ganho de peso de corpo vazio (GPCVZ). A eficiência do uso da energia 

metabolizável para ganho (kg) foi considerada como a inclinação da regressão entre ER e 

consumo de energia metabolizável (CEM). 

A exigência de proteína líquida para ganho (PLg, g/dia) foi estimada de acordo 

com a equação: PR = β0 + β1 × GPCVZ + β2 × ER, onde PR = proteína retida no GPCVZ 

(g/dia); GPCVZ = ganho de peso de corpo vazio (kg/dia); ER = energia retida (Mcal/dia); e β0 

e β1 = coeficientes da equação de regressão linear da PR em função do GPCVZ e ER. 

A exigência de energia líquida de mantença (ELm) foi estimada como o intercepto 

da regressão entre a produção de calor (PCl, Mcal/kg PCVZ
0,75

/dia) e consumo de energia 

metabolizável (CEM, Mcal/kg PCVZ
0,75

/dia), utilizando o modelo não linear exponencial: 

PCl = a × e 
(b×CEM)

, onde a = exigência de energia líquida de mantença; b = coeficiente de 
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regressão; e = número de Euler. A PCl foi calculada como a diferença entre a CEM e ER. A 

ELm (Mcal/kg PCVZ
0,75

/dia) foi convertida para Mcal/kg PCJ
0,75

/dia, utilizando o fator 1,18 

gerada a partir da relação entre PCJ/PCVZ. 

A exigência de energia metabolizável para mantença (EMm) foi calculada pelo 

método iterativo, sendo considerada como o ponto onde o CEM é igual a PCl. A eficiência de 

utilização da energia metabolizável para mantença (km) foi calculada como ELm/EMm 

(MARCONDES et al., 2011a). 

Para estimar a exigência líquida de proteína para mantença (PLm), a proteína 

retida foi plotada em função do consumo de proteína metabolizável: PR = β0 + β1 × CPM, em 

que PR = proteína retida (g/PCVZ
0,75

/dia); CPM = consumo de proteína metabolizável 

(g/PCVZ
0,75

/dia); β0 e β1 = coeficientes da equação. A exigência de proteína líquida para 

mantença (PLm, g/kg PCVZ
0,75

) foi assumida como o módulo de β0, e a eficiência de 

utilização da proteína metabolizável para ganho (kpg) foi estimada como o β1 (Marcondes et 

al., 2011b). A PLm (g/kg PCVZ
0,75

) foi convertida para g/kg PCJ
0,75

, utilizando o fator 1,18 

gerada a partir da relação entre PCJ/PCVZ. 

A exigência de proteína metabolizável para mantença (PMm, g/kg PCVZ
0,75

) foi 

estimada pela divisão do intercepto da equação de regressão entre o consumo de proteína 

metabolizável (CPM, g/dia) em função do ganho de peso de corpo vazio (GPCVZ, g/dia) pelo 

PCVZ
 
metabólico dos animais (WILKERSON et al., 1993): CPM = β0 + β1 × GPCVZ, onde 

CPM = consumo de proteína metabolizável (g/dia); GPCVZ = ganho de peso de corpo vazio 

(kg/dia); e β0 e β1 = coeficientes da equação. 

Os efeitos do nível de alimentação e da classe sexual sobre o consumo, 

desempenho e composição corporal foram avaliados através do procedimento GLM do SAS 

(SAS Inst. Inc., Cary, NC), com nível de significância igual a 0,05, de acordo com o modelo 

estatístico: Yij = μ + Si + Rj + (SR)ij + eij, onde μ = média geral; Si = efeito da classe sexual 

(castrados ou não castrados); Rj = efeito do nível de alimentação (ad libitum, 30 e 60% de 

restrição); (SR)ij = interação do nível de alimentação e classe sexual e eij = erro aleatório.  

O procedimento REG do SAS foi utilizado para regressões lineares. A identidade 

do modelo foi testada usando variáveis dummy como proposto por Regazzi e Silva (1996). O 

procedimento NLIN foi utilizado em regressões não lineares. Os coeficientes de regressão 

para as diferentes classes sexuais foram comparados utilizando intervalo de confiança de 0,95, 

calculado para as regressões não lineares, quando significativas. 
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2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não houve efeito da classe sexual ou interação da classe sexual com nível 

alimentar sobre o consumo de matéria seca (CMS). O ganho médio diário (GMD) e peso 

corporal final (PCF) foram afetados pelo nível alimentar, porém não sofreram efeitos da 

classe sexual (P > 0,05) (Tabela 3). 

A dieta fornecida para os cordeiros alimentados ad libitum foi calculada para 

GMD de 200 g/dia, porém o GMD observado foi de apenas 155,2 g/dia (Tabela 3), valor 

aproximadamente 22% inferior. O menor GMD observado nos cordeiros pode ser devido ao 

menor potencial genético dos cordeiros Santa Inês para ganho de peso em relação a cordeiros 

de raças lanadas, para os quais as recomendações do NRC foram feitas. Outro fator que pode 

ter contribuído para a discrepância é a variabilidade que ocorre entre os animais da raça Santa 

Inês devido a cruzamentos intercorrentes nas diferentes regiões do País, sobretudo na região 

Nordeste. 

A restrição alimentar promoveu menor GMD e PCF (Tabela 3), podendo-se 

atribuir esse efeito ao menor CMS, pois esse fator é determinante do ingresso de nutrientes 

necessários ao atendimento das exigências de mantença e ganho de peso, mantendo alta 

correlação com a produção animal. Mesmo alimentados com aporte de nutrientes próximo a 

mantença, os animais submetidos a 60% de restrição alimentar apresentaram GMD de 26,8 g. 
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Tabela 3 - Peso corporal, consumo e retenção de energia em cordeiros Santa Inês castrados e não castrados 

 

 
Alimentação (A)

a
 

 Classe sexual 

(CS) EPM
b
 

P-valor 

  
A × CS

 
CS

 
 A 

 AL 30% 60%  C NC  Linear Quadrático 

Peso corporal inicial (kg)  14,3 14,4 14,5  14,4 14,5 0,49 0,988 0,923  0,767 0,988 

Peso corporal final (kg)   30,1 23,9 17,3  23,3 24,2 0,42 0,557 0,066  <0,001 0,727 

Peso corporal ao jejum (kg)  27,6 22,1 15,8  21,5 22,2 0,37 0,547 0,131  <0,001 0,437 

Ganho médio diário (g/dia)   155,2 91,1 26,8  86,7 95,3 5,24 0,673 0,151  <0,001 0,985 

Peso de corpo vazio (kg)  23,0 17,7 12,2  17,3 17,9 0,31 0,383 0,106  <0,001 0,755 

CMS (kg/dia)
c
  0,811 0,578 0,330  0,571 0,575 0,02 0,726 0,836  <0,001 0,682 

CMS (g/kg PCVZ
0,75

/dia)
c
  99,6 80,8 54,4  77,9 78,6 2,63 0,794 0,837  <0,001 0,235 

CPB (g/kg PCVZ
0,75

/dia)
 d
  19,5 14,2 9,6  14,4 14,5 0,35 0,955 0,810  <0,001 0,479 

CEM (kcal/kg PCVZ
0,75

/dia)
e
   199,8 191,3 135,1  174,6 176,2 5,28 0,913 0,777  <0,001 0,001 

PCl (kcal/kg PCVZ
0,75

/dia)
f
   161,0 166,8 126,7  150,0 152,9 5,44 0,996 0,636  <0,001 0,001 

ER (kcal/kg PCVZ
0,75

/dia)
g
  38,8 24,5 8,4  24,5 23,3 1,27 0,379 0,398  <0,001 0,568 

a
Alimentação: AL  = ad libitum; 30% = 30% de restrição alimentar; 60% = 60% de restrição alimentar

 
; 

b
EPM =

 
Erro padrão da média; 

c
CMS = 

Consumo de matéria seca; 
d
CPB = Consumo de proteína bruta; 

e
CEM = Consumo de energia metabolizável; 

f
PCl = Produção de calor; 

g
ER = Energia 

retida. 
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O consumo de energia metabolizável (CEM), produção de calor (PCl) e a energia 

retida (ER) não foram afetados pela classe sexual (P > 0,05) (Tabela 3). O CEM e a ER 

diminuíram com o aumento da restrição alimentar, enquanto a PCl apresentou resposta 

quadrática. Segundo Domingue et al. (1991), ovinos são capazes de diferenciar alimentos com 

base em características como tamanho de partícula, cheiro, forma, textura e outras 

características sensoriais. Assim, os cordeiros alimentados ad libitum apresentaram maior 

seletividade, preferindo a porção concentrado da dieta, o que contribui para aumentar o CEM. 

Os coeficientes obtidos a partir das regressões lineares entre peso de corpo vazio 

(PCVZ) e peso corporal (PC), e entre ganho de peso de corpo vazio (GPCVZ) e ganho de 

peso corporal (GPC) não diferiram entre as classes sexuais (P> 0,05) dessa forma foram 

geradas equações para estimar o PCVZ e GPCVZ para cordeiros castrados e não castrados em 

conjunto:  

PCVZ (kg) = -1,0887 + 0,9575 * PC (R
2
 = 0,98; RMSE = 0,228). 

GPCVZ (kg/dia) = -0,0014 + 0,8199 * GPC (R
2
 = 0,98; RMSE = 0,007). 

O nível alimentar influenciou a composição corporal (Tabela 4), promovendo 

redução (P<0,05) no conteúdo corporal de gordura e, consequentemente, redução na 

concentração energética, quando os animais foram submetidos a 30 e 60% de restrição 

alimentar. Esse comportamento pode ser atribuído ao fato de os animais em restrição 

alimentar direcionam a maior parte da energia e nutrientes ingeridos para suprir as exigências 

de mantença, resultando em menor aporte de nutrientes direcionados para ganho de peso e 

acúmulo de gordura. O conteúdo corporal de proteína não foi influenciado (P<0,05) pelo nível 

alimentar ou classe sexual (Tabela 4), confirmando a teoria da baixa variabilidade deste 

nutriente no corpo do animal (NRC, 2007). A composição corporal apresenta alteração 

durante o crescimento devido a mudanças nas taxas de crescimento dos diferentes tecidos 

corporais, além disso a composição corporal é influenciada por fatores como raça, dieta, idade 

e classe sexual (NRC, 2007; CSIRO, 2007). 
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Tabela 4 - Composição corporal e peso proporcional de órgãos em cordeiros Santa Inês castrados e não castrados  

 
Alimentação

a
 (A) 

 
Classe sexual (CS) 

 P-valor 

 
 

EPM
b
 

 A 

AL 30% 60%  C NC A×CS CS Linear Quadrático 

Água (%PCVZ) 63,7 65,2 67,5  64,7 66,2 0,439 0,021 0,007 < 0,001 0,470 

Proteína (%PCVZ) 14,6 14,7 14,4  14,3 14,8 0,399 0,763 0,257 0,696 0,753 

Gordura (%PCVZ) 15,3 13,6 11,4  14,3 12,6 0,597 0,014 0,086 < 0,001 0,756 

Cinzas (%PCVZ) 5,6 5,7 5,9  5,8 5,7 0,131 0,027 0,315  0,091 0,517 

Energia (Mcal/kg PCVZ) 2,26 2,11 1,88  2,15 2,02 0,51 0,103 0,024 < 0,001 0,605 

Órgãos 

Pele (%PCVZ) 9,16 9,45 9,02  9,13 9,28 0,317 0,314 0,675 0,764 0,340 

Coração (%PCVZ) 0,59 0,60 0,68  0,63 0,62 0,024 0,615 0,687 0,018 0,149 

Cabeça (%PCVZ) 5,05 5,78 7,25  6,06 5,98 0,118 0,105 0,532 < 0,001 0,013 

Sistema Resp. (%PCVZ)
c
 3,17 3,38 3,35  3,33 3,28 0,292 0,268 0,431 0,350 0,491 

Fígado (%PCVZ) 1,94 1,62 1,64  1,74 1,73 0,042 0,874 0,838 < 0,001 0,002 

Rins (%PCVZ) 0,39 0,39 0,42  0,40 0,40 0,011 0,672 0,308 0,161 0,259 

Gordura Visceral (%PCVZ)
d
 3,78 2,73 2,17  3,22 2,57 0,269 0,075 0,041 < 0,001 0,440 

RURE (%PCVZ)
e
 2,68 2,98 2,99  2,93 2,83 0,101 0,247 0,339 0,038 0,229 

Omaso (%PCVZ) 0,30 0,38 0,38  0,34 0,36 0,012 0,354 0,122 < 0,001 0,101 

Abomaso (%PCVZ) 0,43 0,88 0,58  0,48 0,78 0,272 0,440 0,333 0,690 0,256 

ID (%PCVZ)
f
 2,41 2,38 2,73  2,61 2,40 0,219 0,425 0,379 0,310 0,466 
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IG (%PCVZ)
g
 1,60 1,54 1,91  1,62 1,75 0,071 0,852 0,106 0,003 0,149 

a
Alimentação: AL  = ad libitum; 30% = 30% de restrição alimentar; 60% = 60% de restrição alimentar

 
; 

b
EPM = Erro padrão da média; 

c
Sistema Resp. 

= sistema respiratório; 
d
Gordura visceral = gordura renal, mesentérica, omental e cardíaca; 

e
RURE = rúmen-retículo; 

f
ID= intestino delgado; 

g
IG = 

intestino grosso. 

 



43 
 

 
 

Os animais submetidos à restrição alimentar apresentaram aumento do peso 

proporcional do coração, cabeça, rúmen-retículo, omaso e intestino grosso (P < 0,05) e 

redução do peso proporcional do fígado e gordura visceral (P < 0,05). Não foi observado 

efeito da classe sexual sobre o peso proporcional dos órgãos e vísceras (P > 0,05). Porém, os 

animais castrados apresentaram maior peso de gordura visceral (Tabela 4). 

Os órgãos apresentam grande exigência de energia e nutrientes para o 

desenvolvimento de suas funções fisiológicas. Os órgãos com maior atividade metabólica e 

que representam o maior gasto energético para manutenção são o fígado, o coração e o trato 

gastrointestinal (BALDWIN et al., 1980). A redução do peso relativo do fígado em função da 

restrição alimentar está relacionada à menor ingestão de nutrientes, especialmente energia e 

proteína, uma vez esse órgão participa ativamente do metabolismo desses nutrientes 

(FERRELL et al., 1976).  

As equações alométricas propostas pelo ARC (1980) permitem realizar a predição 

do conteúdo de nutrientes por kg de corpo vazio, dessa forma possibilita a avaliação da 

variação da composição corporal em função da variação do peso corporal. O modelo 

alométrico (y = ax
b
) é o que melhor descreve o crescimento, e permite uma descrição 

quantitativa da relação parte/todo, reduzindo todas as informações para um único valor 

(BERG & BUTTERFIELD, 1976). O teste de identidade indicou efeito da classe sexual nas 

equações para estimar o conteúdo corporal de gordura (CCG) (RMSE = 0,926; P = 0,019) e 

conteúdo corporal de energia (CCE) (RMSE = 0,970; P = 0,024) em função do PCVZ. Por 

outro lado, não houve efeito da classe sexual sobre a equação gerada para estimar o conteúdo 

corporal de proteína (CCP) em função do PCVZ: 

Log CCG para cordeiros castrados: 1,344 (0,165) + 1,655 (0,136) * log PCVZ. 

Log CCG para cordeiros não castrados: 1,793 (0,119) + 1,244 (0,096) * log PCVZ. 

Log CCE para cordeiros castrados: 0,081 (0,056) + 1,179 (0,045) * log PCVZ. 

Log CCE para cordeiros não castrados: -0,152 (0,098) + 1,394 (0,080) * log PCVZ. 

Log CCP para cordeiros castrados e não castrados: 2,116 (0,065) + 1,037 (0,053) * log PCVZ. 

O conteúdo corporal de gordura, energia e proteína aumentaram em função do 

aumento do peso corporal. O conteúdo corporal de gordura e energia foram maiores em 

animais castrados (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Estimativa do conteúdo de gordura, energia e proteína no corpo vazio de ovinos 

Santa Inês castrados e não castrados em diferentes intervalos de peso corporal 

Classe Sexual PC
a
 

(kg) 

PCVZ
b
 

(kg) 

Gordura  

(g/kg PCVZ) 

Energia  

(Mcal/kg PCVZ) 

Proteína  

(g/kg PCVZ) 

Castrado 
15 10,34 

102,16 1,77 
142,79 

Não Castrado 110,00 1,84 

Castrado 
20 14,49 

127,45 2,02 
144,61 

Não Castrado 119,48 1,95 

Castrado 
25 18,64 

150,33 2,23 
145,99 

Não Castrado 127,08 2,04 

Castrado 
30 22,79 

171,49 2,41 
147,09 

Não Castrado 133,49 2,11 

a
PC= Peso corporal; 

b
PCVZ = Peso de corpo vazio. 

 

O menor conteúdo corporal de gordura em cordeiros não castrados está associado 

à ação de hormônios andrógenos, que são esteroides com ação anabólica que promovem 

maior deposição muscular e menor deposição de gordura (Guiroy et al., 2002), promovendo 

menor conteúdo corporal de energia. O aumento do conteúdo corporal de proteína está 

relacionado com a deposição de tecido muscular durante o ganho de peso, indicando que os 

cordeiros ainda não tinha cessado o crescimento. No entanto, a deposição de proteína 

aumentou apenas 0,7% quando os animais passaram de 25 para 30 kg de PC. 

A exigência de energia para ganho de peso está diretamente relacionada com a 

composição do ganho e é maior à medida que aumenta o conteúdo energético depositado no 

ganho (NRC, 2007). Embora os cordeiros castrados tenham apresentado conteúdo corporal de 

gordura mais elevado, não houve diferença na exigência de energia para ganho de peso entre 

cordeiros castrados e não castrados, assim foi gerada uma equação única para estimar a ELg 

em cordeiros Santa Inês castrados e não castrados:  

 ER (Mcal/dia) = 0,203 × PCVZ
0,75

 × GPCVZ
0,8154

. 

A ELg obtida para cordeiros Santa Inês castrados e não castrados em função do 

PC e ganho médio diário está apresentada na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Exigência líquida de energia e proteína para ganho de peso corporal de ovinos 

Santa Inês castrados e não castrados 

PC
a
 (kg) PCVZ

b
 (kg) 

Ganho médio diário (g/dia) 

100 150 200 250 

Energia (Mcal/dia) 

15 10,34 0,152 0,213 0,269 0,324 

20 14,49 0,194 0,272 0,344 0,413 

25 18,64 0,233 0,326 0,414 0,497 

30 22,79 0,271 0,379 0,479 0,576 

Proteína (g/dia) 

15 10,34 10,39 17,41 24,57 31,84 

20 14,49 8,73 15,10 21,64 28,32 

25 18,64 7,20 12,94 18,92 25,05 

30 22,79 5,74 10,91 16,33 21,94 

a
PC= Peso corporal; 

b
PCVZ = Peso de corpo vazio. 

 

A ELg estimada para os cordeiros castrados e não castrados foi de 0,344 Mcal/dia, 

considerando animais com 20 kg de PC e 200 g GMD (Tabela 6), valor inferior ao 

preconizado pelo NRC (2007), que reporta ELg de 0,420 Mcal/dia para cordeiros com 20 e 30 

kg de PC e GMD de 200 g. Porém, quando comparamos animais com 30 kg de PC, a ELg 

estimada no presente estudo é 0,479 Mcal/dia, valor  superior ao do NRC (2007), indicando 

que ovinos Santa Inês apresentam deposição de gordura precoce quando comparado com 

genótipos oriundos de clima temperado. 

A eficiência do uso da energia metabolizável para ganho (kg) foi considerada 

como a inclinação da regressão entre a energia retida (ER) e consumo de energia 

metabolizável (CEM), e resultou em 0,37: 

RE = -0,1669 (0,0351) + 0,3648 (0,0481) * CEM (R
2
 = 0,69; RMSE = 0,030). 

A kg pode variar em função da composição da dieta, composição do ganho de 

peso, grupo genético, taxa de ganho, estádio fisiológico e fatores ambientais (GARRETT, 

1980). A kg decresce com o avanço da maturidade e aumento do conteúdo corporal de gordura 

(FERRELL & JENKINS, 1998; NRC, 2007). A deposição de gordura é mais energeticamente 

eficiente do que a de proteína, devido ao maior gasto energético com taxa de renovação da 

proteína corporal (SANZ SAMPELAYO et al., 1995). No entanto, como a concentração de 

água é maior nos tecidos proteicos, a conversão da energia metabolizável em ganho de tecido 
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muscular é mais eficiente. Dessa forma, animais com deposição precoce de gordura tendem a 

apresentar menor kg.  

A exigência de proteína líquida para ganho de peso (PLg) não diferiu entre as 

classes sexuais, assim foi gerada uma equação única para estimar a PLg em cordeiros Santa 

Inês castrados e não castrados:  

PLg (g/dia) = -2,1125 + 229,170 × GPCVZ - 39,2011 × ER.  

A PLg é dependente do teor de matéria seca livre de gordura depositada no ganho 

de peso, e varia em função do peso corporal, taxa de ganho de peso, classe sexual, fatores 

genéticos e nutricionais (NRC, 2007; AFRC, 1993). Ovinos machos não castrados apresentam 

maior deposição de tecido magro no ganho de peso em comparação com machos castrados 

(Sales, 2014), e por isso, maior exigência de proteína para ganho. Esse efeito é decorrente da 

maior ação da testosterona em machos não castrados, que promove maior crescimento do 

tecido muscular e menor degradação de proteína por unidade de massa muscular. No entanto, 

neste estudo não houve diferença na composição corporal de proteína entre cordeiros 

castrados e não castrados, provavelmente devido ao abate precoce dos animais, o que resultou 

em falta de efeito da classe sexual nas exigências de proteína para ganho. Em estudo recente 

com ovinos deslanados de raça não definida com até 30 kg PC, Rodrigues et al. (2015) 

também não encontraram efeito de classe sexual sobre a PLg. 

A PLg estimada neste estudo apresentou redução com o aumento do PC, fato 

devido a redução da taxa de crescimento muscular e aumento no desenvolvimento do tecido 

adiposo que ocorre quando o animal se aproxima do seu peso adulto, resultando em redução 

da exigência de proteína para ganho de peso. A PLg foi inferior à preconizada pelo NRC 

(2007) e AFRC (1993). Essa diferença pode ser atribuída a fatores genéticos, pois esses 

comitês são baseados em estudos com ovinos lanados, que apresentam maior peso à 

maturidade quando comparados com ovinos deslanados (REGADAS FILHO et al., 2011). 

A kpg estimada neste estudo foi 0,28, valor inferior a 0,59 preconizado pelo AFRC 

(1993) e 0,70 pelo NRC (2007) e CSIRO (2007). A eficiência de uso da proteína 

metabolizável para ganho (kpg) é influenciada por fatores fisiológicos, relacionados ao animal, 

bem como fatores dietéticos. A (kpg) é baseada no valor biológico da proteína e na eficiência 

de uso de uma “mistura ideal” de aminoácidos, e por isso, fortemente influenciado pela 

qualidade da fonte de proteína não-degradada no rúmen e pelo valor biológico da proteína 

microbiana (OLDHAM, 1987). 
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A exigência de energia líquida para mantença (ELm) não diferiu entre as classes 

sexuais, dessa forma foi gerada uma equação para obtenção da ELm para ovinos Santa Inês 

Castrados e não castrados: 

ELm (Mcal/PCVZ
0,75

/dia) = 0,0681 (0,0035) e
4,515(0,2767)

 
x CEM

, ( RMSE = 0,007; R
2
 = 0,998) 

(Figura 1). 

 

Figura 1 - Relação entre consumo de energia metabolizável (CEM) e produção de calor (PCl) 

em ovinos Santa Inês castrados e não castrados 

 

 

 

A partir desta equação a ELm foi estimada em 68,1 kcal/kg PCVZ
0,75

/dia, que 

corresponde a 57,5 Kcal/kg PCJ
0,75

/dia. A exigência de energia metabolizável para mantença 

(EMm), calculada pelo método iterativo, foi 96,1 kcal/kg PCJ
0,75

/dia, e a eficiência da energia 

metabolizável para mantença (km) foi estimada em 0,60. 

A ELm corresponde ao calor produzido pelo animal em jejum, ou seja, sem 

nenhum suporte alimentar para atendimento de qualquer outra necessidade energética, 

fazendo com que a produção de calor pelo animal nesse instante represente a quantidade de 

energia dispensada para as atividades estritamente basais, como respiração, circulação, 

homeotermia e funcionamento dos órgãos e sistemas enzimáticos (VALADARES FILHO et 

al., 2010). A ELm obtida neste estudo foi semelhante à taxa metabólica basal relatada por 

Poczopko (1971), 69 kcal/PCVZ
0,75

/dia, para mamíferos homeotérmicos adultos, indicando 

que os métodos de estimação foram consistentes. 

ELm = 0,0681(0,0035)e4,514(0,2767) x CEM 
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O NRC (2000) estima ELm 15% superior para machos não castrados em 

comparação com machos castrados e fêmeas. O comitê atribui essa diferença ao maior 

conteúdo corporal de proteína em machos não castrados, uma vez que este constituinte é 

metabolicamente mais ativo e exige maior aporte de energia para sua mantença. Segundo 

Baldwin et al. (1980), aproximadamente 50% das exigências de energia para a mantença é 

utilizado na reciclagem da proteína e no transporte de íons através das membranas. A falta de 

efeito da classe sexual verificada neste estudo pode ser atribuída ao fato dos animais ainda 

estarem em crescimento, de modo que o efeito dos hormônios esteroides naturais não 

resultaram em diferenças na ELm. 

Para estimar a ELm, o NRC (2007) adota o método do abate comparativo 

(Lofgreen & Garrett, 1968) e relata valor de 61,8 kcal/kg PCJ
0,75

/dia, valor 7,5% superior ao 

estimado no presente estudo. Por outro lado, o AFRC (1993) e CSIRO (2007) utilizam o 

método calorimétrico, em que o calor produzido pelo animal é medido em câmaras ou 

estimado através do quociente respiratório, e recomenda ELm de 64,9 e 65,9 kcal/kg 

PCJ
0,75

/dia, respectivamente. Essas diferenças podem ser atribuídas às diferenças entre 

genótipo, metodologias utilizadas e natureza dos dados experimentais (CANNAS et al., 

2004). 

No Brasil, a maior parte dos estudos adota a metodologia do abate comparativo 

para estimar as exigências energéticas em ovinos. Nesse método, o consumo de energia 

metabolizável e a energia retida são medidos diretamente, enquanto a produção de calor é 

obtida por diferença. No método calorimétrico o consumo de energia metabolizável e a 

produção de calor são medidos diretamente, e a energia retida é obtida por diferença. O 

método de abate comparativo tem a vantagem de ser conduzido em condições semelhantes às 

dos sistemas de produção.  

Para estimar a exigência líquida de proteína para mantença (PLm), a proteína 

retida foi plotada em função do consumo de proteína metabolizável: PR = β0 + β1 × CPM, em 

que PR = proteína retida (g/PCVZ
0,75

/dia); CPM = consumo de proteína metabolizável 

(g/PCVZ
0,75

/dia); β0 e β1 = coeficientes da equação. A exigência de proteína líquida para 

mantença (PLm, g/kg PCVZ
0,75

) foi assumida como o módulo de β0 obtido na equação de 

regressão entre a proteína retida em função do consumo de proteína metabolizável. Não houve 

efeito de classe sexual sobre as exigências de proteína líquida para mantença (PLm), assim foi 

gerada uma equação para cordeiros Santa Inês Castrados e não castrados: 

PR = -1,528 (0,2643) * 0,2752 (0,0282) * CPM (RMSE = 0,06; R² = 0,80) (Figura 2). 
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Figura 2 - Relação entre consumo de proteína metabolizável (CPM) e proteína retida (PR) em 

ovinos Santa Inês castrados e não castrados 

 

 

 

Dessa forma a PLm foi estimada em 1,53 g/kg PCVZ
0,75

/dia, que corresponde a 

1,30 g/kg PCJ
0,75

/dia. A relação entre o consumo de proteína metabolizável (CPM) e o ganho 

de peso de corpo vazio (GPCVZ) foi representada pela equação:  

CPM = 19,148 + 698,97 × GPCVZ (RMSE = 0,001; R
2
 = 0,942). 

A exigência de proteína metabolizável para mantença (PMm) foi estimada em 2,28 

g/kg PCJ
0,75

/dia, e a eficiência de uso da proteína metabolizável para mantença (kpm) em 0,57. 

A exigência de proteína metabolizável para mantença corresponde às perdas 

metabólicas fecais e urinárias, além das perdas de proteína por descamação. Variações na 

exigência de proteína para mantença podem estar relacionadas com características genéticas, 

composição corporal, classe sexual, estádio fisiológico, fatores ambientais e diferenças nas 

metodologias utilizadas para a estimativa (GALVANI et al., 2009; COSTA et al., 2013).  

A PLm estimada neste estudo foi menor que o valor preconizado pelo ARC 

(1980); AFRC (1992); e CSIRO (2007), que preconizam PLm de 1,98; 2,18 e 2,39 g/kg 

PCJ
0,75

/dia, respectivamente. Segundo Attaix et al. (2005) a redução no consumo de alimento 

pode resultar na diminuição da taxa de degradação proteica em alguns tecidos, o que pode ter 

colaborado para a menor exigência de PLm estimada neste estudo, uma vez que os animais 

foram submetidos a restrição alimentar. O AFRC (1993) estima a PLm através de dietas 

isentas de nitrogênio (N) e infusão de N intragástrico, o que pode superestimar a excreção 
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desse elemento (CSIRO, 2007). Por outro lado, o NRC (2007) e CNCPS-S (Cannas et al., 

2004) utilizam equações empíricas para estimar o N excretado nas fezes, urina e retidos no 

pelo, onde a soma desses corresponde a PLm. A metodologia utilizada neste estudo não leva 

em conta as perdas de N através do pelo e descamação cutânea, assim a PLm estimada por 

esse método pode ser menor do que a recomendada pelos comitês internacionais 

(CHIZZOTTI et al., 2007). 

O valor de kpm preconizado pelos comitês internacionais varia amplamente. O 

NRC (2007) e o CSIRO (1990) preconizam kpm de 0.67, valor 11% superior ao estimado neste 

estudo. Por sua vez, a versão mais recente do CSIRO (2007) preconiza kpm de 0,70, enquanto 

o AFRC (1993) utiliza valor 1.0. Contribui para essa variação as diferenças nas metodologias 

adotadas, bem como as características genéticas das raças utilizadas nos estudos.  
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2.4. CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo indicaram que, apesar da composição corporal 

diferir entre ovinos Santa Inês castrados e não castrados, as exigências nutricionais de energia 

e proteína para mantença e ganho de peso não foram afetadas pela classe sexual para 

cordeiros com até 30 kg de PC. Além disso, o presente estudo enfatiza a importância de 

atualizar as tabelas de exigências nutricionais dos comitês internacionais, com a inclusão de 

dados obtidos em estudos com raças ovinas criadas em condições tropicais, com o objetivo de 

melhorar a eficiência produtiva dos animais. 
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3. CAPÍTULO 2 

Avaliação do modelo Small Ruminant Nutrition System e da predição da composição 

corporal de cordeiros Santa Inês 

 

RESUMO 

A utilização de métodos indiretos para estimar a composição química do corpo dos animais 

permite tornar os estudos sobre exigências nutricionais mais rápidos e menos onerosos. Porém 

essas ferramentas devem ser validadas, considerando a diversidade ambiental e genética onde 

de desenvolve o processo produtivo. Este trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar a 

adequabilidade do modelo nutricional Small Ruminant Nutrition System (SRNS) para estimar 

o consumo de matéria seca (CMS) e ganho médio diário (GMD), e realizar a predição da 

composição química corporal de cordeiros da raça Santa Inês castrados e não castrados 

usando a composição da seção entre a 9-11ª costela (seção HH). Foram utilizados 38 

cordeiros Santa Inês com peso corporal (PC) inicial de 14,46 ± 1,72 kg e aproximadamente 

dois meses de idade. Quatro animais de cada classe sexual foram abatidos no início do 

experimento como grupo referência, para obter a composição corporal e peso de corpo vazio 

inicial. Os animais remanescentes foram alocados em baias individuais em esquema fatorial 

com três níveis alimentares (ad libitum, 30 e 60% de restrição) e duas classes sexuais (machos 

castrados e não castrados), com cinco animais por tratamento. Os animais foram pesados 

semanalmente para monitoramento do ganho de peso e quando os animais alimentados ad 

libitum atingiram 30 kg de PC, todos os animais experimentais foram abatidos. A predição da 

composição química da carcaça e do corpo vazio por meio da seção HH foi avaliada quanto a 

sua precisão e sua acurácia. O modelo SRNS estimou precisamente o CMS e GMD em 

cordeiros Santa Inês. O conteúdo de água, gordura e energia na carcaça e corpo vazio foram 

satisfatoriamente estimados pela seção HH, porém não houve precisão na estimativa do 

conteúdo de proteína e cinzas. A utilização de regressões stepwise promoveu aumento nos 

coeficientes de determinação das equações para estimar o conteúdo corporal de água, gordura, 

proteína e energia, porém não considerou alteração na equação para predizer o conteúdo de 

cinzas. Mais estudos são necessários para a validação dessa metodologia em ovinos. 

  

Palavras-chave: Cordeiros, costela, extrato etéreo, proteína, energia 
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Evaluation of Small Ruminant Nutrition System model and prediction of body 

composition of Santa Ines lambs 

 

ABSTRACT 

The use of indirect methods to estimate the body chemical composition of the animals makes 

it possible to carry out studies on nutritional requirements faster and less costly. However, 

these resources must be validated considering the environmental and genetic diversity of the 

productive process. The objective of this work was to evaluate the adequacy of the Small 

Ruminant Nutrition System (SRNS) to estimate dry matter intake (DMI) and average daily 

gain (ADG), and to predict the body chemical composition the Santa Ines lambs castrated and 

not castrated using the chemical composition of a section from 9-11
th

 rib (HH section). 

Thirty-eight Santa Ines lambs were used with initial body weight (BW) 14.46 ± 1.72 kg and 

approximately two months old. Four animals of each sex class were slaughtered at the 

beginning of the experiment as reference group, to obtain body composition and initial empty 

body weight. The remaining animals were placed in individual pens in a factorial design with 

three feed levels (ad libitum, 30 and 60% feed restriction) and two sex classes (castrated and 

non-castrated), constituting five animals per treatment. The animals where weighed weekly to 

monitor weight gain, and when animals fed ad libitum reached 30 kg BW, all experimental 

animals were slaughtered. The prediction of the chemical composition of the carcass and of 

the empty body through the HH section was evaluated for its precision and accuracy. The 

SRNS model was sensitive to predict the DMI and ADG in Santa Ines lambs. The content of 

water, fat and energy in the carcass and empty body were satisfactorily estimated by the HH 

section, but there was no precision in the estimation of protein and ash content. The use of 

stepwise regressions promoted an increase in the coefficients of determination of the 

equations to estimate the body content of water, fat, protein and energy, but did not consider a 

change in the equation to predict the ash content. Further studies are needed to validate the 

methodology in lambs. 

 

Keywords: lambs, rib, ether extract, protein, energy 
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3.1. INTRODUÇÃO 

 

O uso de modelos mecanicistas para estimar o valor biológico dos alimentos, a 

avaliação das exigências nutricionais e o desempenho dos animais é uma ferramenta utilizada 

em todo o mundo. O Small Ruminant Nutrition System (SRNS) é o modelo mais utilizado em 

pequenos ruminantes (Tedeschi et al., 2010) e tem demonstrado ser confiável para estimativas 

feitas em ambiente tropical (COSTA, 2014). Porém, é necessário validar esses sistemas para 

ambientes, genótipos e classes sexuais diferentes. O consumo de matéria seca constitui o 

primeiro fator determinante do ingresso de nutrientes necessários ao atendimento das 

exigências de mantença e produção, mantendo alta correlação com a produção animal 

(NOLLER et al., 1996). 

A determinação da composição corporal dos animais é essencial em estudos de 

nutrição, sendo utilizado para avaliar alimentos, crescimento animal e exigências nutricionais 

(VALADARES FILHO et al., 2006). A determinação da composição corporal permite ainda 

realizar a avaliação do desempenho animal, visando à produção de carcaças com maior 

proporção de músculos e quantidades adequadas de gordura, para atender as exigências do 

mercado consumidor. 

Os componentes químicos do corpo variam durante o crescimento de forma 

paralela à composição física (tecidos muscular, ósseo e adiposo), sendo estes influenciados 

por diversos fatores, como idade, peso, raça e classe sexual (NRC, 2007). Os métodos 

utilizados para determinação da composição corporal dividem-se em diretos e indiretos. O 

método direto consiste na análise química de todos os tecidos, apresentando resultados 

precisos, porém, a moagem de todo o animal exige grande mão de obra, além de ter elevado 

custo devido ao grande desperdício de material amostrado. Os métodos indiretos envolvem a 

predição da composição da carcaça ou do corpo dos animais, a partir de parâmetros mais 

facilmente obtidos. O método indireto da Seção HH (9ª a 11ª costelas) tem sido bastante 

utilizado. Este método foi proposto por Hankins e Howe (1946) para a predição tanto da 

composição física, quanto da composição química da carcaça de bovinos, e consiste na 

obtenção de equações de predição da composição da carcaça a partir da composição da Seção 

HH. Devido à sua facilidade de aplicação, esse método tem sido bastante utilizado para a 

predição da composição corporal de bovinos (HENRIQUE et al., 2003; PAULINO et al., 

2005; MARCONDES et al., 2012).  
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A predição da composição da carcaça e corpo em ovinos foi avaliada em trabalhos 

recentes. Maia et al. (2014), trabalhando com cordeiros Santa Inês alimentados com diferentes 

níveis de energia metabolizável na dieta, observaram que a seção HH estimou 

satisfatoriamente o conteúdo corporal de gordura e proteína, enquanto o conteúdo de água foi 

subestimado. Os autores atribuíram a falta de significância da equação ao baixo número de 

animais utilizados no estudo. Costa et al. (2014) realizaram trabalho semelhante com ovinos 

Morada Nova, relataram que a seção HH estimou satisfatoriamente o conteúdo corporal de 

gordura, proteína, cinzas e água. Os estudos sobre a validação do método da seção HH para 

estimar a composição corporal de ovinos ainda são insipientes, assim é necessário a produção 

de mais estudo a cerca do assunto e posterior avalição desse método por meio de meta-

análise, o que possibilita a construção de banco de dados significativo e permite resultados 

mais conclusivos. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a adequabilidade do modelo nutricional 

SRNS para o consumo de matéria seca (CMS) e ganho médio diário (GMD), e realizar a 

predição da composição corporal de cordeiros da raça Santa Inês castrados e não castrados 

pelo método da seção HH. 
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3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no Departamento de Zootecnia da Universidade 

Federal do Ceará, em Fortaleza. De acordo com o sistema de classificação de Köppen, esta 

região tem clima tropical úmido, com temperatura média de 26 °C e umidade relativa média 

de 78%. A região apresenta concentração do regime pluviométrico em um período de três a 

cinco meses no ano, com uma média de precipitação de 775 mm. Os cuidados com os animais 

atenderam as diretrizes do Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Universidade Federal do 

Ceará, Fortaleza, Brasil (UFC). Os animais foram identificados, tratados contra endoparasitas 

(Ivomec, Merial, Duluth, GA) e alocados em baias individuais (2,0 m
2
) provida de 

bebedouros e comedouros.  

Para realização do estudo de abate comparativo foram utilizados 38 cordeiros da 

raça Santa Inês obtidos de rebanho comercial no Ceará. Os cordeiros tinham peso corporal 

(PC) médio inicial de 14,46 ± 1,72 kg e aproximadamente dois meses de idade. Dezenove 

cordeiros foram submetidos ao processo de castração, com uso de burdizzo e anestésicos, 

perfazendo 19 cordeiros castrados e 19 cordeiros não castrados.  

Após 20 dias do processo de castração e adaptação às dietas, quatro animais de 

cada classe sexual foram aleatoriamente escolhidos e abatidos com o objetivo de determinar o 

peso de corpo vazio (PCVZ) e a composição corporal inicial. Os 30 animais remanescentes 

foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3x2, 

sendo três níveis de alimentação (ad libitum, 30 e 60% de restrição) e duas classes sexuais 

(castrados e não castrados), com cinco animais por tratamento. A ração experimental (Tabela 

1), composta de feno de capim Tifton 85 moído, milho grão moído, farelo de soja, cloreto de 

sódio, calcário, fosfato bicálcico e premix mineral, foi formulada conforme NRC (2007) para 

ganho de 200 g/dia. 

 

Tabela 1 - Proporção de ingredientes e composição química da ração experimental (g/kg MS) 

Ingredientes, g/kg MS Dieta Experimental 

Feno de Tifton 85 607 

Milho grão 197 

Farelo de soja 188 

Calcário calcítico 1,9 

Fosfato bicálcico 4,1 
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Cloreto de sódio 0,7 

Premix mineral
a
 0,3 

Composição  

Matéria Seca, g/kg 918 

Proteína Bruta, g/kg MS 178 

Extrato Etéreo, g/kg MS 25 

Fibra em detergente neutro, g/kg MS 493 

FDNcp
b
, g/kg MS 456 

Fibra em detergente ácido, g/kg MS 234 

Carboidratos totais, g/kg MS 741 

Carboidratos não fibrosos, g/kg MS 284 

Nutrientes digestíveis totais, g/kg MS 558 

a
Composição:  Fe  16,500  ppm;  Mn  9,750  ppm;  Zn  35,000  ppm;  I  1000  ppm;  Se  225  ppm;  Co  

1000  ppm; 
b
Fibra em detergente neutro corrigido para cinzas e proteína. 

 

As rações foram fornecidas duas vezes por dia (08:00 e 16:00 horas) e ajustadas 

diariamente para permitir, aproximadamente, 10% de sobras para os animais com consumo ad 

libitum. A restrição de 30 e 60% foi baseada no consumo dos animais ad libitum de cada 

classe sexual. A água foi fornecida ad libitum para todos os animais. 

Todos os animais experimentais foram pesados semanalmente, e quando os 

animais alimentados ad libitum atingiram a média de 30 kg de PC, todos os animais 

experimentais foram abatidos. Usando esse critério, o período experimental durou 100 dias. 

Antes do abate, os animais foram submetidos a jejum de 18 horas para determinação do peso 

corporal ao jejum (PCJ). O abate foi realizado por atordoamento dos animais, causando uma 

concussão cerebral, seguido de secção da veia jugular. Após o abate, a carcaça e os 

componentes não carcaça (sangue, órgãos, cabeça, cascos, e trato gastrointestinal (TGI)) e a 

pele de cada animal foram separados e pesados individualmente. O TGI foi esvaziado e 

pesado novamente. O peso do corpo vazio (PCVZ) foi obtido como o PCJ subtraído do 

conteúdo do TGI, da vesícula biliar e da bexiga. 

Em seguida, as carcaças foram refrigeradas em câmara frigorífica a 4 °C por 24 

horas, e então pesadas e cortadas ao meio sobre a linha média dorsal com o auxílio de uma 

serra de fita. Na meia-carcaça esquerda resfriada realizou-se um corte entre a 9
a
-10

a
-11

a
 

costelas (Seção HH), conforme metodologia descrita por Hankins & Howe (1946). A meia 

carcaça direita, os componentes não carcaça, o couro e a seção HH de cada animal foram 
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moídos separadamente em moedor industrial de carne, homogeneizados, amostrados e 

congelados. 

Amostras do concentrado, ingredientes e sobras foram pré-secas em estufa de 

ventilação forçada, durante 72 horas, em seguida foram moídas em moinho de facas com 

peneira de 1 mm (moinho tipo Wiley , Arthur H. Thomas, Philadelphia, PA, EUA). As 

amostras foram analisadas para determinar os níveis de matéria seca (MS, método 967,03 - 

AOAC, 1990), cinzas (método 942,05 - AOAC, 1990), proteína bruta (PB, método 981,10 - 

AOAC, 1990), extrato etéreo (EE, método 920,29 - AOAC, 1990) e fibra em detergente ácido 

(FDA, método 913,18 - AOAC, 1990). A fibra em detergente neutro (FDN), foi determinada 

de acordo com Van Soest et al. (1991), e FDN corrigida para cinzas e proteína (FDNcp) 

conforme Licitra et al. (1996). As amostras do corpo dos animais foram desengorduradas por 

extração com éter em aparelho Soxhlet (AOAC, 1990) durante 12 h, em seguida foram 

moídas em moinho de bola para subsequentes análises químicas. 

As amostras da carcaça, componentes não carcaça e pele foram submetidas à pré-

secagem em estufa de ventilação forçada. Em seguida as amostras foram desengorduradas em 

aparelho Soxhlet, processadas em moinho de bola e armazenados em recipientes fechados. O 

teor de matéria seca foi determinado colocando-se as amostras em estufa de ventilação 

forçada a 105 ºC até alcançar peso constante. O teor de cinzas e proteína bruta foram 

determinados conforme metodologia descrita anteriormente para as amostras de ingredientes e 

rações experimentais. O conteúdo corporal de gordura (CCG) e proteína (CCP) foram 

determinados de acordo com suas concentrações no corpo vazio, enquanto o conteúdo 

corporal de energia (CCE) foi obtido segundo a equação: CCE (Mcal) = 5,6405 (CCP, kg) + 

9,3929 (CCG, kg) (ARC, 1980). 

A estimativa do consumo diário de matéria seca (CMS), foi realizada com uso de 

equação de regressão linear múltipla do CMS observado em função do ganho médio diário 

(GMD) e do peso corporal metabólico (PC
0,75

) dos animais experimentais. Para avaliação do 

modelo SRNS foi realizado o ajuste do modelo de regressão linear simples entre os valores 

preditos e observados para CMS e GMD, e a avaliação quanto à precisão foi realizada 

mediante o uso do coeficiente de correlação de Pearson (r). 

A predição da composição química da carcaça e do corpo vazio por meio da 

metodologia descrita por Hankins e Howe (1946) foi avaliada quanto a sua precisão, 

utilizando o coeficiente de correlação de Pearson (r), e sua acurácia, ajustando a equação de 

regressão linear entre os valores preditos (variável independente) e observados (variável 
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dependente). Os parâmetros de equação, intercepto (β0) e coeficeiente angular (β1) foram 

testados conjuntamente na seguinte hipótese pelo teste F: 

H0: β0 = 0          H0: β1 = 1 

Ha: βa ≠ 0          Ha: β1 ≠ 1 

Quando da não rejeição de ambas as hipóteses de nulidade os valores preditos e 

observados são semelhantes, caso contrário há tendência do modelo em subestimar ou 

superestimar a composição corporal. 

Posteriormente, com o intuito de obter melhor predição da composição da carcaça 

e do corpo, foram desenvolvidas regressões múltiplas utilizando o método dos mínimos 

quadrados ordinários, via seleção stepwise, para determinar as variáveis significativas 

(P<0,01) a serem incluídas nos modelos para predizer a composição química da carcaça e do 

corpo vazio. As variáveis incluídas para escolha no procedimento stepwise foram: extrato 

etéreo da seção HH (EEH), proteína bruta da seção HH (PBH), água da seção HH (AGH ), 

energia da seção HH (ENH), gordura visceral (GV, % PCVZ), órgãos mais vísceras (OV, % 

PCVZ), rendimento de carcaça (RC, % PCVZ); peso de carcaça quente (PCQ, kg) e peso de 

corpo vazio (PCVZ,  kg), conforme relatado por Marcondes et al. (2012). 

As análises de variância foram realizadas pelo procedimento GLM e as análises 

de regressão foram realizadas por meio do procedimento REG do SAS (SAS Inst. Inc., Cary, 

NC), sendo testados os efeitos lineares, quadráticos e cubicos para todas as variáveis, 

adotando-se o nível de 5% de probabilidade para o erro do Tipo I. 



65 
 

 
 

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não houve efeito da classe sexual sobre o consumo de matéria seca (CMS) (P = 

0,836) ou ganho médio diário (GMD) (P = 0,151), assim os dados foram analisados 

conjuntamente para cordeiros castrados e não castrados. Com base nos valores de consumo de 

matéria seca (CMS) em função do ganho médio diário (GMD) e peso corporal metabólico 

(PC
0,75

) obtidos dos animais experimentais, determinou-se uma equação de regressão 

múltipla:  

CMS = -328,67+2,28 * GMD + 76,07 * PC
0,75

 (EPM = 2,792, R
2
 = 0,949) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Parâmetros da equação de regressão múltipla do consumo de matéria seca (CMS) 

em função do ganho médio diário (GMD) e do peso corporal metabólico (PC
0,75

) de cordeiros 

Santa Inês castrados e não castrados 

Variáveis Parâmetros EP
a
 P-valor IC95%

b
 R

2c
 CV (%)

d
 

Intercepto -328,67 152,335 0,044 -641,80; -15,54 0,947 8,54 

GMD 2,28 0,363 0,001 1,53; 3,02 - - 

PC
0,75

 76,07 19,834 0,001 35,30; 116,84 - - 

a
EP = erro padrão; 

b
IC95% = intervalo de confiança; 

c
R² = coeficiente de determinação; 

d
CV = 

coeficiente de variação. 

 

O GMD apresentou efeito linear, indicando que CMS aumenta linearmente em 

função do aumento do GMD, até o limite da faixa de peso corporal avaliado nesse estudo. 

Com base nesta equação, o CMS para cordeiros de 20 kg de PC e 150 g de GMD foi estimado 

em 732,23 g/dia, valor cerca de 5,6% menor que o valor de 773,42 g/dia obtido através da 

equação do CNCPS-S (CANNAS et al., 2004). Cabral et al. (2008) utilizando metodologia 

semelhante em compilação de dados de estudos realizados no Brasil, estimaram CMS de 810 

g/dia, valor 10,62% superior ao estimado neste estudo. 

Diversas abordagens e metodologias são utilizadas para predizer o consumo 

animal, sendo que modelos empíricos são os mais amplamente utilizados por apresentar maior 

facilidade de uso e melhor representar o comportamento animal (REGADAS FILHO et al., 

2011). Esses modelos são construídos a partir da descrição da observação de dados, os quais 

são ajustados a uma equação, ou conjunto de equações matemáticas. 

Observou-se elevado coeficiente de correlação de Pearson (r = 0,93) entre o CMS 

observado em função do CMS predito pelo modelo SRNS. Além disso, verificou-se que o 
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intercepto e o coeficiente de inclinação não diferiram de 0 e 1, respectivamente (P ≤ 0,05), 

apontando a não rejeição de ambas hipóteses de nulidade, denotando que os valores 

observados e preditos são semelhantes. A equação obtida foi: CMS observado = – 1133,5 + 

2,8769 *CMS predito (R
2
 = 0,86) (Figura 1). 

 

Figura 1 - Relação entre o consumo de matéria seca (CMS) observado e predito pelo modelo 

SRNS em cordeiros Santa Inês 

 

 

 

Os resultados obtidos na literatura relativos à estimativa do CMS em ovinos pelo 

SRNS são variáveis. Oliveira et al. (2014) trabalhando com cordeiros Santa Inês não castrados 

alimentados com diferentes níveis de energia metabolizável na dieta relataram que o sistema 

SRNS subestimou o CMS em 6,2%, enquanto Regadas Filho et al. (2011) trabalhando com o 

mesmo grupamento genético relataram que o SRNS foi sensível na predição do CMS, e 

propôs a equação: CMS observado = -215,29 + 1,21 * CMS predito (R
2
 = 0,85). 

O ganho médio diário (GMD) observado em função do valor predito pelo modelo 

SRNS apresentou alta correlação de Pearson (r = 0,99) e a hipótese de nulidade não foi 

rejeitada, indicando que o modelo avaliado estimou adequadamente o GMD neste estudo. A 

equação obtida foi: GMD observado = 1,4564 + 0,8311 * GMD predito (R
2
 = 0,98) (Figura 

2). 
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Figura 2 - Relação entre o ganho médio diário (GMD) observado e predito pelo modelo 

SRNS em cordeiros Santa Inês 

 

 

 

Neste trabalho a restrição alimentar imposta aos animais foi apenas de caráter 

quantitativa, e o GMD reduziu linearmente em função do aumento da restrição alimentar (P 

<0,001), o que pode ter contribuído para a melhor predição do GMD pelo SRNS. Outro fator 

que contribuiu para a boa predição do GMD foi a obtenção de variados valores de GMD 

(89,01±55,23; máximo: 209,60; mínimo: 12,82), influenciados pelos diferentes níveis 

alimentar. Costa et al. (2014) também concluíram que o SRNS foi sensível para predição do 

GMD em ovinos Morada Nova machos não castrados. Por sua vez, Regadas Filho et al. 

(2011), relataram que o modelo subestimou o GMD em 5,18%. 

Para a determinação da composição química da carcaça, do corpo e da seção HH 

foram utilizados todos os animais experimentais, incluindo os animais abatidos no início do 

período experimental (animais referência). O conteúdo corporal de água, proteína, gordura, 

cinzas e energia de cordeiros Santa Inês não foram afetados pela classe sexual (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Composição corporal de água, proteína, gordura, cinzas e energia de cordeiros 

Santa Inês castrados e não castrados 

Componente 
 Classe Sexual (CS) 

EPM
b
 P-valor 

 C NC 

Água (%PCVZ)  66,10 66,73 0,632 0,491 

Proteína (%PCVZ)  14,55 14,99 0,273 0,263 

Gordura (%PCVZ)  12,76 11,72 0,776 0,353 

Cinzas (%PCVZ)  5,89 5,85 0,116 0,807 

Energia (Mcal/kg PCVZ)  2,02 1,95 0,277 0,445 

 

Os dados utilizados para desenvolver as equações de predição da composição 

química da carcaça e composição química do corpo vazio dos cordeiros são apresentados na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Descrição dos dados utilizados para desenvolver as equações de predição da 

composição da carcaça e composição corporal 

Item Média Mínimo Máximo DP
a
 

Peso de corpo vazio (kg)
 

15,84 8,31 25,15 5,14 

Peso de carcaça quente (kg)
 

8,80 4,28 14,08 3,03 

Rendimento de carcaça (%PCVZ) 43,67 37,35 48,74 3,40 

Órgãos e vísceras (%PCVZ)
 

24,36 20,51 29,68 2,62 

Gordura visceral (%PCVZ)
 

2,42 0,64 5,43 0,93 

Carcaça 

Água (% PCVZ) 65,24 57,08 75,59 3,42 

Proteína (% PCVZ) 14,24 12,18 16,01 1,17 

Gordura (% PCVZ) 13,04 4,98 22,53 3,80 

Cinzas (% PCVZ) 4,13 2,63 6,23 0,76 

Energia (Mcal/kg PCVZ) 2,01 1,22 2,55 0,31 

Corpo vazio 

Água (% PCVZ) 66,46 59,42 72,89 2,64 

Proteína (% PCVZ) 14,87 12,66 18,17 1,16 

Gordura (% PCVZ) 12,12 6,19 21,37 3,23 

Cinzas (% PCVZ) 5,89 4,68 6,79 0,50 

Energia (Mcal/kg PCVZ) 1,98 1,42 2,77 0,28 

Seção HH 

Água (% PCVZ) 62,66 53,26 68,64 3,90 

Proteína (% PCVZ) 16,63 11,90 22,38 2,32 
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Gordura (% PCVZ) 15,25 5,60 26,26 5,44 

Cinzas (% PCVZ) 3,41 1,49 9,01 2,08 

Energia (Mcal/kg PCVZ) 2,37 1,47 3,28 0,46 
a
DP=Desvio Padrão. 

 

Foram geradas equações para estimar a composição química da carcaça e 

composição química do corpo a partir da seção HH em cordeiros castrados e não castrados em 

conjunto (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Equações obtidas por meio das regressões entre os componentes químicos 

observados na carcaça e no corpo vazio em função dos componentes químicos na seção HH  

Componente Equação P-valor R
2a

 r
b
 

Composição química da carcaça 

Água % Água = 30,035 + 0,561 x Água SHH 0,001 0,41 0,64 

Gordura % Gordura = 3,345 + 0,635 x Gordura SHH 0,001 0,83 0,91 

Proteína  % Proteína = 13,796 + 0,026 x Proteína SHH 0,755 0,01 0,06 

Energia Mcal Energia = 0,591 + 0,609 x Energia SHH 0,001 0,71 0,84 

Cinzas % Cinzas = 3,192 + 0,275 x Cinzas SHH 0,001 0,56 0,75 

Composição química do corpo vazio 

Água % Água = 40,470 + 0,414 x Água SHH 0,001 0,37 0,61 

Gordura % Gordura = 4,301 + 0,505 x Gordura SHH 0,001 0,85 0,92 

Proteína  % Proteína = 14,085 + 0,047 x Proteína SHH 0,580 0,01 0,01 

Energia Mcal Energia = 0,435 + 0,708 x Energia SHH 0,001 0,81 0,90 

Cinzas % Cinzas = 5,411 + 0,139 x Cinzas SHH 0,001 0,34 0,64 

a
R

2 = 
Coeficiente de determinação; r = Coeficiente de correlação de Pearson. 

 

A classe sexual tem efeito reconhecido sobre a composição corporal dos animais 

(ARC, 1980), porém seu efeito é mais pronunciado quando o animal se aproxima da 

puberdade, ponto a partir do qual há maior produção de hormônios esteroides que afetam a 

deposição dos distintos tecidos no corpo dos animais. À medida que a maturidade avança, 

ocorre aumento na proporção corporal de gordura e, consequentemente, decréscimo nas 

concentrações de água, proteína e minerais (AFRC, 1993). Porém, como os animais foram 

abatidos com pouca idade, não houve efeito de classe sexual sobre os componentes químicos 

que compõem o corpo dos animais. 
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O conteúdo de gordura e energia da carcaça, observado e estimado pela seção HH, 

mostraram-se altamente correlacionados, com valores do coeficiente de correlação de Pearson 

(r) igual a 0,91 e 0,84, respectivamente. A análise estatística dos interceptos e dos coeficientes 

de inclinação das retas apontou que ambas as hipóteses de nulidade, ou seja, H0:β0 = 0 e H0:β1 

= 1, não foram rejeitadas (P > 0,05), indicando que o conteúdo desses constituintes 

observados na carcaça e estimados pela SHH são semelhantes. O mesmo comportamento foi 

observado para o conteúdo corporal desses componentes no corpo vazio, observado e 

estimado, com coeficiente de determinação mais elevado (gordura, R
2 

= 85; energia R
2 

= 81). 

A gordura é o constituinte corporal de maior densidade energética, e por isso 

perfaz a maior porção do conteúdo corporal de energia do corpo dos animais. Esse fato mostra 

que esses dois componentes mantém alta correlação entre si, explicando o fato dos dois 

apresentarem a mesma resposta. 

A análise estatística dos interceptos e dos coeficientes de inclinação das equações 

obtidas para estimativa do conteúdo de água, cinzas e proteína na carcaça e no corpo vazio 

pela seção HH apontou que as hipóteses de nulidade foram rejeitadas (P < 0,05), indicando 

que o método da SHH não foi sensível para estimar o conteúdo corporal desses constituintes 

na carcaça ou no corpo dos cordeiros. 

Os valores médios dos constituintes da carcaça observados e estimados pela seção 

HH são apresentados na Figura 3. 

 

Figura 3 - Relação entre os teores de água, gordura, proteína, energia e cinzas observados na 

carcaça e estimados pela seção HH 
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O conteúdo de água e cinzas na carcaça foram subestimados pela seção HH em 3,97 e 

17,42%, respectivamente, enquanto o conteúdo corporal de PB foi superestimado em 16,80%. 

Um fator que contribuiu com a baixa precisão da estimativas desses componentes corporais é 

a baixa variação inerente aos valores desses  componentes no corpo dos animais, resultando 

em equações com menor acurácia e precisão. 

Os valores médios dos constituintes do corpo vazio, observados e estimados pela 

seção HH são apresentados na Figura 4. 
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Figura 4 - Relação entre os teores de água, gordura, proteína, energia e cinzas observados no 

corpo vazio e estimados pela seção HH 
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A estimativa do conteúdo de água e cinzas no corpo vazio seguiu o mesmo 

comportamento observado na estimativa da composição da carcaça, portanto, foram 

subestimados pela seção, enquanto o conteúdo corporal de PB foi superestimado. 

A falta de significância para a estimativa de água, proteína e cinzas pode estar 

relacionado com o pequeno número de animais utilizados nesse estudo, o que pode ter 

causado maior dispersão dos dados e baixa precisão na estimativa. Outro fato que pode ter 

contribuído para esse comportamento é a restrição alimentar, uma vez que pode alterar o 

padrão de deposição dos tecidos ósseo e proteico, causando mudanças na composição 

corporal e afetando a aplicabilidade do método da seção SHH para a estimativa da 

composição corporal. 

No trabalho original de Hankins & Howe (1946), as equações foram geradas a 

partir de dados obtidos de 84 novilhos. Portanto, seria necessário um maior número de 

animais para que existisse uma projeção populacional biologicamente expressiva para 

justificar a proposição concreta e mais abrangente para as equações. Maia et al. (2014), 

trabalhando com cordeiros Santa Inês alimentados com diferentes níveis de energia 

metabolizável na dieta, observaram que a seção HH estimou satisfatoriamente o conteúdo 

corporal de gordura e proteína, enquanto o conteúdo de água foi subestimado. Os autores 

atribuíram a falta de significância da equação ao baixo número de animais utilizados no 

estudo. 

Marcondes et al. (2012) observaram boa estimativa da composição de gordura e 

água na carcaça e no corpo de bovinos, porém para a proteína essas equações foram menos 

precisas. Os autores sugeriram a inclusão de novas variáveis no modelo com o intuito de 

melhorar as estimativas. No presente estudo, nós geramos equações lineares múltiplas com a 

inclusão de variáveis obtidas a partir do abate dos animais. As variáveis escolhidas para 

compor o ajuste dos modelos estão apresentadas na Tabela 6, juntamente com seus 

respectivos coeficientes de correlação de Pearson com os constituintes da carcaça e corpo 

vazio.        

 

Tabela 6 - Coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis utilizadas no ajuste dos 

modelos 

Variáveis 
a
RC 

b
OV 

c
GV 

d
PCQ 

e
PCVZ 

Carcaça 

Água -0,61* 0,70* -0,87* -0,76* -0,76* 

Gordura 0,60* -0,72* 0,87* 0,73* 0,73* 
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Proteína  -0,28ns -0,31ns -0,39*** -0,34*** -0,33ns 

Energia 0,60* -0,70* 0,85* 0,75* 0,75* 

Cinzas -0,53** 0,38 -0,50 -0,50 -0,48 

Corpo vazio 

Água  -0,66** 0,72** -0,90* -0,78* -0,78* 

Gordura 0,62** -0,71** 0,89* 0,77* 0,77* 

Proteína  -0,14ns 0,27 ns -0,37*** -0,19ns -0,18ns 

Energia  0,64** -0,71** 0,93* 0,80* 0,79* 

Cinzas -0,43** 0,59 -0,67 -0,60 -0,58 
a
RC = rendimento de carcaça (% PCVZ); 

b
OV = órgãos e vísceras (% PCVZ);

 c
GV = gordura visceral (% 

PCVZ); 
d
PCQ = peso de carcaça quente (kg);

e
PCVZ =  peso de corpo vazio (kg); *(p<0,001); **(p<0,01); 

***(p<0,05); ns: não significativo. 

 

As equações obtidas por meio das regressões stepwise com inclusão das variáveis 

são apresentadas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Equações obtidas por meio das regressões stepwise para estimativa da composição 

da carcaça e do corpo pela seção HH em cordeiros Santa Inês 

Componente Equação P-valor R
2a

 

 Composição química da carcaça   

Água % Água = 74,587 – 0,415 Gordura SHH – 1,236 

GV
b
 

0,001 0,89 

Gordura % Gordura = 2,744 + 0,432 x Gordura SHH + 

1,525 GV 

0,001 0,88 

Proteína  % Proteína = 4,304 + 0,157 Água SHH 0,003 0,24 

Energia % Energia = 1,723 + 0,033 x Gordura SHH – 

0,060 Cinzas SHH 

0,001 0,86 

Cinzas % Cinzas = 3,192 + 0,275 x Cinzas SHH 0,001 0,56 

 Composição química do corpo vazio   

Água % Água = 73,478 - 0,248 Gordura SHH x -1,312 

GV 

0,001 0,90 

Gordura % Gordura = 2,710 + 0,290 x Gordura SHH x 

1,595 GV 

0,001 0,90 

Proteína  % Proteína = 5,031 + 0,156 x Água SHH 0,003 0,23 

Energia % Energia = 1,247 + 0,020 Gordura SHH x 0,169 

GV 

0,001 0,92 

Cinzas % Cinzas = 5,411 + 0,139 x Cinzas SHH 0,001 0,34 
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a
R

2 = 
Coeficiente de determinação; r = Coeficiente de correlação de Pearson; b

GV = gordura visceral 

(% PCVZ). 

 

As equações geradas para estimar o conteúdo de água na carcaça e no corpo vazio 

tiveram a inclusão das variáveis, gordura na SHH e GV, componentes com alta correlação 

negativa com a água na carcaça (gordura SHH: r = -0,92; GV r = -0,87) e no corpo vazio 

(gordura SHH: r = -0,91; GV = -0,90), o que promoveu aumento do R
2 

das equações para 0,89 

e 0,90, respectivamente, indicando boa estimativa de predição da água na carcaça e no corpo 

vazio. 

Nas equações para estimar o conteúdo de gordura houve a inclusão da variável 

GV, componente com alta correlação com a gordura na carcaça (r = 0,87) e no corpo vazio (r 

= 0,89), o que promoveu aumento do R
2 

das equações para 0,88 e 0,90, respectivamente. 

Assim, tanto as equações simples quanto as equações múltiplas podem ser utilizadas para 

estimar o conteúdo de gordura na carcaça e no corpo vazio. 

As equações para estimar o conteúdo de proteína na carcaça e no corpo vazio 

tiveram a inclusão da variável água na SHH. A inclusão desse componente para estimar a 

proteína deve-se ao fato do tecido proteico apresentar maior quantidade de água em relação 

aos demais tecidos corporais (Sanz Sampelayo et al., 1995), mantendo correlação positiva 

entre si. Porém, mesmo significativas (P = 0,003), as equações para estimar o conteúdo de 

proteína na carcaça e no corpo vazio apresentaram baixo coeficiente de determinação (R
2
 = 24 

e R
2
 = 23), indicando baixa precisão na estimativa desse componente. 

Nas equações para estimar o conteúdo de energia houve a inclusão da variável 

gordura na SHH e GV. Estes componentes têm alta correlação com o conteúdo de energia na 

carcaça (r = 0,87) e no corpo vazio (r = 0,89), uma vez que a gordura tem alto conteúdo 

energético. A inclusão das variáveis, gordura na SHH, Cinzas na SHH e GV, para estimar o 

conteúdo de energia na carcaça e no corpo vazio promoveu aumento do R
2 

das equações para 

0,86 e 0,92, respectivamente. De forma semelhante ao observado para estimativa do conteúdo 

de gordura, o conteúdo de energia na carcaça e no corpo vazio podem ser estimados usando 

tanto as equações simples, quanto as equações múltiplas. 

Nas equações para estimar o conteúdo de cinzas na carcaça e no corpo vazio, o 

procedimento de stepwise não indicou a inclusão de outras variáveis, assim as equações são as 

mesmas geradas nas regressões simples. 
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3.4. CONCLUSÃO 

 

O modelo SRNS foi sensível para predizer o consumo de matéria seca (CMS) e o 

ganho médio diário (GMD) em cordeiros Santa Inês. O conteúdo de água, gordura e energia 

na carcaça e no corpo vazio foram satisfatoriamente estimados pela seção HH, porém não 

houve precisão na estimativa do conteúdo de proteína e cinzas. Poucos trabalhos avaliaram a 

adequabilidade do método da seção HH para estimativa da composição corporal em ovinos, 

dessa forma mais estudos são necessários para a validação dessa metodologia. 
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