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O uso de dietas de alto concentrado para cordeiros tem suscitado 
interesse e discussões como opção à redução na disponibilidade de 
forragens nos períodos de escassez de chuvas. Pelo presente trabalho, 
objetivou-se avaliar o desempenho e características quantitativas 
de carcaça de cordeiros de dois grupos genéticos alimentados com 

em Sobral, CE. Foram utilizados cinco ovinos da raça Morada Nova 
e cinco ovinos da raça Santa Inês, machos inteiros, com idade de 
4,0 ± 0,33 meses e peso vivo médio de 18,8 ± 2,95kg. A dieta foi 

as exigências nutricionais, conforme o NRC de 2007 para cordeiros 
de aproximadamente 20 kg, em maturidade precoce e ganho de 
peso médio diário estimado de 200 gramas/dia. O delineamento 
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com dois 
tratamentos, representados pelos grupos genéticos citados com 
cinco repetições por tratamento. Os cordeiros foram abatidos após 

grupos genéticos Santa Inês e Morada Nova, respectivamente: 
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de peso médio diário (112g/dia vs 122g/dia), consumo de matéria 
seca (800g/dia vs 812g/dia), conversão alimentar (6,5 vs 6,7), pesos 
e rendimentos de carcaça e de cortes comerciais. Os rendimentos 

dos cortes comerciais essa similaridade pode ser atribuída ao fato 
dos animais terem sido abatidos com pesos corporais semelhantes 
e à similaridade entre os grupos genéticos, na medida em que a 
raça Morada Nova é uma daquelas que compõe o grupo genético 
Santa Inês. Os distintos cortes que compõem a carcaça possuem 
diferentes valores econômicos. O pernil, por exemplo, apresentou 
maior rendimento para ambos os grupos genéticos avaliados. O 

presente ensaio, o valor de FDNf atendeu ao mínimo recomendado na 

logicamente associada à proteína e energia administradas. Os 
grupamentos genéticos apresentam desempenho e características 
de carcaça semelhantes quando engordados/terminados em dietas 

viável ao arraçoamento de cordeiros Morada Nova e Santa Inês no 
semiárido nordestino brasileiro.
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