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Introdução
 Existem vários trabalhos mostrando alternativas para produção de carne dos cordeiros, dentre elas o confinamento Contudo, são 

escassos os estudos de viabilidade econômica, sendo esses fundamentais para o criador fazer sua opção de maneira objetiva (Zundt et al., 
2002). O confinamento apresenta uma série de benefícios, como menor mortalidade dos animais devido à menor incidência de verminoses e 
maior controle da parte nutricional. Porém, as maiores desvantagens se encontram nos altos custos de produção, principalmente aqueles 
relacionados à alimentação, que constitui um fator determinante no aspecto financeiro (Oliveira et al., 2002). De acordo com Bendahan 
(2006), aspectos como velocidade de acabamento, conversão alimentar, qualidade dos animais disponíveis, preço e qualidade da alimentação 
e mercado demandador de carne de qualidade devem ser levados em conta na opção pelo confinamento, para o produtor obter ganho 
econômico na atividade.

Objetivos
 O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade econômica da utilização da dieta alto grão na terminação de cordeiros em confinamento 

recebendo dieta alto grão.

Material e Métodos
 Experimento foi conduzido na UNOPAR, Campus Arapongas. Os tratamentos foram três níveis de concentrado (60, 80 e 100%), sendo 

composto por 15% suplemento nutricional + 85% grão de milho inteiro e o volumoso foi o feno de Tifton 85. Utilizou-se 12 ovinos da raça 
Texel, com peso inicial de 20,1kg. Para avaliar custos e receitas: Custo com volumoso, R$, custo com concentrado, R$ O custo por kg de 
ganho de peso, R$/kg [(custo total - custo de compra do animal)/ganho de peso total no confinamento (kg)]. Receita bruta com venda do 
animal gordo, R$. Receita bruta com transferência, R$ [(peso inicial * R$ por kg vivo do animal gordo) -- (peso inicial * R$ por kg vivo de 
animal magro)]. Receita líquida total, R$ (receita bruta com venda do animal gordo - custo total). Lucratividade total, % (receita líquida total/ 
receita bruta com venda do animal gordo * 100). Levando em conta que o valor pago no Kg de peso vivo por animal foi de R$ 6,00 e o valor 
por Kg de carne foi de R$ 15,00.

Resultados e Discussão
 Em relação à receita líquida obtida nos sistemas de produção fornecendo diferentes níveis de concentrado, foram superiores para os 

animais consumindo dietas com maiores níveis de concentrado. Apesar destes tratamentos, apresentarem maiores despesas, estes animais 
foram abatidos com pesos superiores. Portanto a receita líquida por kg de carne foram de R$ 803 e R$ 693, foram superiores para os níveis de 
100 e 80 % de concentrado na dieta, respectivamente. Já os animais consumindo 60% de concentrado apresentaram receita líquida por kg de 
carne em torno de R$ 661. No entanto, os resultados da lucratividade por Kg de carne, mostraram que os animais que consumiam 60% de 
concentrado, foi o sistema mais lucrativo, com média de 67% em relação a 63% e 58% de lucratividade para os sistemas que foram utilizados 
maiores níveis de concentrado na dieta (80 e 100%, respectivamente).



Conclusão
 Animais que receberam 60% de dieta alto grão apresentaram uma lucratividade em Kg de carne produzida de 9% superior em relação 

aos animais que consumiram 100% de concentrado. Portanto, o fornecimento de 60% de alto grão na terminação de ovinos apresenta maior 
viabilidade econômica.
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