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Introdução
 A ovinocultura destinada à produção de carne vem crescendo e adquirindo importância na economia do país, porém os criadores 

desconhecem a necessidade de produzir carne de boa qualidade, colocando no mercado carcaças de idade avançada e com péssimas 
características organolépticas, resultando em uma diminuição do consumo. Portanto, a forma de apresentação do produto ao consumidor deve 
oferecer um sistema de cortes comerciais que venham valorizar a carcaça e a carne ovina, despertando interesse (Osório et al., 2009).Diante 
disso, surge  o interesse de intensificar a terminação de cordeiros, objetivando a rapidez da comercialização, antecipação do tempo de abate, 
maiores proporções de cortes nobres, promovendo a produção de carcaças que atendam as exigências dos consumidores.Com isso, foi lançado 
um suplemento nutricional, indicado para o uso associado em rações formuladas com alta concentração de grão inteiro de milho, 
proporcionando alto ganho de peso para ovinos.

Objetivos
 Assim, objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da utilização conjunta do grão de milho com

 suplemento nutricional em dietas com alto teor de concentrado sobre o rendimento das carcaças de cordeiros terminados em 
confinamento.

Material e Métodos
 O experimento foi conduzido na Universidade do Norte do Paraná, no Campus Arapongas. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado com três tratamentos e quatro repetições.Os tratamentos foram constituídos de três níveis de concentrado (60, 80 e 100%). O 
concentrado foi composto por 15% suplemento nutricional + 85% grão de milho inteiro e o volumoso foi feno de Tifton 85 (Cynodon spp.). 
Previamente ao abate, os animais foram pesados para obtenção do peso corporal ao abate (PCA). Procedida à esfola, o trato gastrintestinal foi 
retirado e esvaziado para obtenção do peso corporal vazio (PCV). Para mensurar o rendimento dos cortes, a meia-carcaça direita foi 
subdivididas em quatro regiões anatômicas e pesadas separadamente: perna, paleta, costela e pescoço. Os dados foram submetidos à análise 
de variância, e as médias foram comparadas pelo teste Tukey. Todas as análises foram desenvolvidas com 5% de probabilidade, e realizadas 
por meio dos procedimentos Proc GLM do SAS (1999).

Resultados e Discussão
 Não houve diferença significativa entre os níveis de concentrado (P>0,05) para os pesos absolutos de paleta e pescoço, com médias de 

1,85 e 1,35kg, respectivamente. No entanto, os pesos de costilhar foram significativamente superiores (P<0,05) para os animais recebendo 
100 e 80% de concentrado na dieta (4,08 e 4,62kg, respectivamente) em relação aos animais consumindo 60% (3,24kg). O peso de pernil 
também foi superior para os animais consumindo 100 e 80% de concentrado (3,23 e 3,44kg, respectivamente) em relação ao 60% que foi em 
média 2,70kg. Estes resultados podem ser explicados pelo maior consumo de energia metabolizável dos animais recebendo maiores níveis de 
concentrado na dieta, uma vez que estes cortes apresentam maior quantidade de tecido muscular, quando comparados aos demais.



Conclusão
 A dieta alto grão avaliada utilizando diferentes níveis de concentrado (60, 80 e 100%) na dieta de cordeiros terminados em 

confinamento, não diferiu os pesos de paleta e costela. No entanto, o peso de costilhar e pernil foram superiores para animais consumindo  80 
e 100% de concentrado na dieta.
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