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RESUMO 

 

A realização desse trabalho teve como objetivo observar a viabilidade da substituição 

parcial do grão de milho por grão de sorgo em dietas de alto grão. O trabalho foi realizado 

no Núcleo de Ensino e Pesquisa em Pequenos Ruminantes, situado na UFERSA, Campus 

Mossoró/RN. Foram analisados dados de desempenho e dados econômicos. Vinte 

cordeiros, inteiros, mestiços de Dorper x Santa Inês foram distribuídos em quatro 

tratamentos em um delineamento inteiramente casualizado. Os animais foram colocados 

em quatro baias, sendo uma baia coletiva destinada a cada tratamento com cinco 

repetições cada. O experimento teve duração de 69 dias, com 14 dias de adaptação e 49 

dias de coleta. Ao fim do experimento os animais foram abatidos no Abatedouro 

Frigorifico Industrial de Mossoró. Os tratamentos eram formados por uma dieta 

convencional: concentrado + feno e três dietas de alto grão: uma apenas com grão de 

milho e o núcleo concentrado e mais duas dietas de alto grão substituindo parcialmente a 

fração do milho em 25% e 50%. A dieta convencional diferiu (P<0,05) das dietas de alto 

grão em relação ao Consumo de Matéria Seca (CMS), Ganho Médio Diário (GMD) e 

Peso Final (PF). Por terem consumo limitado em 3% do peso corporal médio do lote na 

matéria natural, as dietas de alto grão tiveram médias bem abaixo, entretanto, quando 

comparadas entre si, não houve diferença nas médias. Não houve diferença estatística 

(P>0,05) em relação a Conversão Alimentar (CA), Eficiência Alimentar (EA) e ao 

Rendimento de Carcaça (RC) entre as dietas. A dieta com maior Margem de Lucro (ML), 

foi a dieta convencional (R$ 22,84) e a dieta com substituição de 50% da fração do grão 

de milho teve um menor custo por quilo de carne produzida. Então há viabilidade em 

substituir o milho em grão por grão de sorgo em dietas de alto grão.  

 

Palavras-chave: Ovinocultura. Ganho de Peso. Conversão Alimentar 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ovinocultura é uma atividade de grande destaque para ao cenário nacional, 

tendo uma grande importância socioeconômica. Por ser uma atividade de fácil manejo, 

animais que se adaptam bem a diversas condições ambientais e possuir um ciclo curto de 

duração, se apresenta como uma boa alternativa para os produtores, e ainda podendo ter 

um rápido retorno econômico (BERNARDES, 2014). 

 Segundo dados do IBGE (2017), o Brasil possui 17.976.367 cabeças de ovino, 

sendo que no Rio Grande do Norte esse efetivo é de 851.160 animais, tendo uma 

participação de 4,74% do rebanho total, excepcionalmente criados para abate. A produção 

de carne ovina tem um grande potencial em território nacional, por conta da alta demanda 

(BERNARDES, 2014), e, por conta disto, é necessária a adoção de novas tecnologias que 

auxiliem na redução do custo de produção e que melhorem os índices produtivos do 

rebanho, viabilizando a realização desta atividade (MENDES, 2017).  

Na região Nordeste, é comum a escassez de alimentos para o rebanho devido as 

irregularidades das chuvas durante o ano (PARENTE et al., 2016), e estes problemas de 

sazonalidade de produção de forragens aliados com a crescente demanda de produtos de 

origem animal, têm feito com que o número de animais confinados tenha aumentado em 

todo o país. Animais que estão em confinamento consomem elevada quantidade de 

concentrados para suprir as exigências proteicas e energéticas para mantença e produção 

(CARVALHO et al., 2008).  

Por isso, ao se optar pelo confinamento para a terminação de cordeiros, julga-se 

necessário investimentos adicionais, principalmente na alimentação. Com isso, a 

terminação de cordeiros em confinamento com dietas de alto grão vem sendo objeto de 

estudo visando a diminuição do período de confinamento dos animais, com o objetivo de 

atingir o peso de abate e um adequado grau de acabamento da carcaça (BERNARDES, 

2014).  

O sistema de confinamento para terminação de cordeiros usando dietas de alto 

grão vem se tornando uma prática constante. Com uso da dieta de alto grão há uma oferta 

de alimentação com maior grau de padronização, já que os ingredientes concentrados 

sofrem menos variações na sua qualidade ao decorrer do ano, diferentemente do que 

ocorre com os alimentos volumosos (CARVALHO, 2015). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar a viabilidade da substituição do milho pelo sorgo nas dietas de alto 

grão para cordeiros em confinamento 

 

2.2.Objetivos Específicos 

 

1. Determinar o consumo de matéria seca, rendimento de carcaça e 

o ganho de peso de cordeiros alimentados com o sorgo em substituição ao milho 

nas dietas de alto grão. 

2. Mensurar a conversão alimentar e a eficiência alimentar de 

cordeiros alimentados com o sorgo em substituição ao milho nas dietas de alto 

grão. 

3. Avaliar o custo com a alimentação de cordeiros alimentados com 

o sorgo em substituição ao milho nas dietas de alto grão. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Confinamento na Ovinocultura 

 

O confinamento de ovinos é uma boa alternativa por proporcionar uma maior 

oferta de carne ovina de melhor qualidade e produzir carcaças padronizadas (ORTIZ, 

2011), mesmo que tenha um maior custo de produção quando comparado com a 

terminação de ovinos à pasto, este sistema apresenta vantagens, economicamente falando 

(BERNARDES et al., 2015). O sistema de terminação de ovinos em confinamento 

permite o abate precoce destes animais, garantindo preços diferenciados ao produtor, 

possibilitando um retorno mais rápido do capital que foi investido (OLIVEIRA et al., 

2015). 

 Segundo Pacheco et al. (2014), a viabilidade econômica do confinamento depende 

do que foi gasto com a alimentação, tendo o alimento concentrado participação de 80% 

dessa fração. Logo, é necessário que haja a análise econômica do confinamento, sendo 

esta análise realizada através de um sistema de gestão de custos (SANTOS et al., 2009), 

auxiliado, assim, a tomada de decisão (BÓRNIA, 2010).  

 Ademais, para que a terminação dos cordeiros em confinamento tenha viabilidade, 

a duração do confinamento, preço dos grãos e cerais da região, compatibilização do nível 

nutricional e do potencial genético do animal, velocidade de ganho de peso e mercado, 

devem ser observados (SOUZA et al., 2014). Entretanto, outros fatores também devem 

ser levados em consideração como as estratégias e época de comercializar os animais e 

os insumos (MENDES, 2017). 

 

3.2. Dietas de Alto Grão 

 

A dieta de alto grão começou a ser utilizada a partir da década de 70, nos Estados 

Unidos, sendo adotada mais tarde na Argentina, e mais recente, na bovinocultura de corte 

e na ovinocultura nacional (VENTURINE, 2013). Sendo uma dieta caracterizada pelo 

fornecimento de milho em grão para os animais confinados misturado a concentrado 

peletizado, que contém em sua formulação proteínas, minerais, vitaminas e aditivos 

alimentares (MENDES, 2017). 
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 Quando utilizada a dieta de alto grão, o balanceamento é feito na proporção de 

85% de milho em grão e 15% de concentrado peletizado (MANDARINO et al., 2013). 

Os pellets são importantes para que haja o desenvolvimento da dieta de alto grão, o que 

permite complementar as necessidades dos animais, estabilizar o pH, selecionar e 

controlar a microflora do rúmen (MENDES, 2017).  

 O milho quando fornecido inteiro funciona como um estímulo para que aconteça 

a ruminação, não sendo necessário o uso de fibra longa proveniente de volumosos 

(PORDOMINGO et al., 2002).  

 Os sistemas de produção animal que se utilizam de dietas com grandes proporções 

de volumosos exigem que se tenha áreas voltadas para produção de forragens e a 

aquisição do volumoso de forma externa aumentando o custo final da dieta (PANIAGO, 

2014).  

Com isso, sistemas de produção com uso de volumosos necessitam de investimentos 

em maquinário, sendo mais oneroso quando comparado com os sistemas que se utilizam 

da dieta de alto grão. O uso de altos níveis de concentrado nos confinamentos de 

cordeiros, é uma prática cada vez mais comum, tendo o objetivo de reduzir a idade do 

abate e obter carcaças de melhor qualidade (CARVALHO et al., 2007). 

 

3.3. Milho (Zea mays) 

 

O milho (Zea mays) possui lugar de destaque nos cenários nacional e mundial 

(Pereira; Antunes, 2007). Cerca de 50% do milho produzido no Brasil é destinado para 

alimentação animal, fazendo com que esse ingrediente seja um contribuinte de 

importância para que os preços dos alimentados concentrados oscilem, e o volume de 

milho que é destinado para alimentação animal é estimado em 60,5% para avicultura, 

suinocultura demanda 28,5% e para os ruminantes e demais animais restam 11,0% 

(LIMA, 2001).  

 A composição química do grão de milho nacional possui variações significativas, 

tendo essas variações explicadas pelos genótipos utilizados, condições ambientais e 

armazenamento.  
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Quando se comparou os dados encontrados por Valadares et al. (2002) para o grão 

de milho no Brasil com os dados do NRC (2001), foi observado que os valores do NRC 

foram ligeiramente superiores para proteína bruta e nutrientes digestíveis totais, porém 

inferiores para fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido, diferença essa 

podendo ser relacionada com os genótipos diferentes que foram utilizados, bem como a 

diferença de ambiente. 

3.4. Sorgo (Sorghum bicolor L.) 

 

O sorgo (Sorghum bicolor L.) vem se destacando no cenário agropecuário 

brasileiro por ser uma gramínea com adaptação a ambientes quentes e secos, nos quais 

outras espécies não se adaptariam, por ter boa produtividade, ter alta digestibilidade e ter 

um alto teor de energia, podendo ser utilizada para ensilar e podendo também ter seus 

grãos utilizadas nas rações animais (BUSO et al., 2011). O sorgo é utilizado em áreas 

muito secas, áreas estas que não são indicadas a produção de outros cerais (RIBAS, 2008).  

 Ainda segundo Ribas (2008), o sorgo granífero é o que possui maior valor 

econômico, sendo um dos cinco cerais mais cultivados do mundo, tendo uma área total 

de cultivo de 37 milhões de hectares (ha), sendo Ásia e África participando com 82% 

desse total. 

 Por não dispor de nenhum tipo de proteção, o grão de sorgo produz alguns 

compostos fenólicos. O composto fenólico de maior importância é o tanino, imprimindo 

um gosto amargo e diminuindo a aceitabilidade. Um indicativo que se permite ter uma 

ideia da concentração de tanino no grão de sorgo, é a sua coloração: quanto mais escuro 

o grão, maior será a concentração de tanino (GONÇALVES et al, 2005). 

 Os taninos são compostos fenólicos com grupos hidroxifenólicos que formam 

complexos fortes com proteínas, celulose, amido e minerais, deixando-as sem condições 

de uso pelos microrganismos ruminais. A maior fração do tanino é encontrado no grão do 

sorgo (MAGALHÃES et al., 1997). Este composto pode reduzir o valor nutritivo dos 

volumosos por meio da diminuição do consumo e redução da digestibilidade das 

proteínas, carboidratos, e, consequentemente, reduzindo o desempenho do animal 

(JASMAN, 1993). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado entre os meses de Dezembro de 2018 e Fevereiro de 2019, 

no Núcleo de Ensino e Pesquisas em Pequenos Ruminantes situado na UFERSA, na 

cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte.  

Foram utilizados 20 cordeiros não castrados e mestiços Dorper x Santa Inês com 

média de peso inicial de 18,19 ± 1,33 kg. Os animais foram identificados com brincos 

para que houvesse a separação por tratamento, para o acompanhamento de pesagens e 

posteriormente identificação das carcaças.  

 O experimento teve 63 dias de duração, sendo 14 dias destinado a adaptação e 49 

dias de coletas. Os animais foram pesados no primeiro dia de adaptação e depois a cada 

sete dias até o fim do experimento sempre depois 14 horas de jejum sólido, a fim de 

ajustar as quantidades a serem ofertadas das dietas e acompanhar de forma mais precisa 

o ganho médio de peso diário (GMD) de cada animal. Para o trabalho foi considerado 

como peso inicial o peso obtido no último dia de adaptação. 

 As dietas foram ofertadas duas vezes ao dia, pela parte da manhã, às 8 horas e 

posteriormente a tarde, às 15 horas. Todos os animais tinham acesso ad libitum a água e 

sal mineral. Para definição das quantidades ofertadas de concentrado levou-se em 

consideração 3% do peso corporal médio do lote na matéria natural da dieta. Os 

tratamentos 2, 3 e 4 tiveram restrição de consumo de suas dietas em 3% do peso corporal 

médio de seus respectivos lotes, acima do recomendo pelo fabricante do núcleo 

concentrado, é de 2,3% do peso corporal.  

 O volumoso da dieta tradicional foi ofertado para que houvessem sobras de 10% 

do ofertado total no dia posterior. Em caso de sobras menores que 10%, teria um aumento 

no fornecido; em caso de sobras superiores a 10%, diminuiria o ofertado. 

Os teores de Matéria Seca (MS) Proteína Bruta (PB), Extrato Etéreo (EE) e 

Matéria Mineral (MM) foram analisadas em laboratório seguindo a metodologia 

recomendada por Silva e Queiroz (2002). A Matéria Orgânica foi estimada de acordo 

com: MO = 100 – MM. A partir da MS encontrada foi estimado o Consumo de Matéria 

Seca (CMS). Fibra em Detergente Neutro (FDN), Fibra em Detergente Ácido (FDA) e 
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Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) dos ingredientes foram retirados das Tabelas 

Brasileiras de Composição de Alimentos para Ruminantes (2015) 

 A composição bromatológica do núcleo concentrado foi retirado de literaturas 

onde esse ingrediente também foi introduzido na dieta. 

Na Tabela 1 está a composição bromatológica dos ingredientes que foram 

utilizados nas dietas do experimento na base da matéria seca. 

Tabela 1: Composição química dos ingredientes utilizados. 

Componente Farelo de soja Milho Sorgo Feno Núcleo 

%MS 90,72 89,78 88,55 90,87 89,29 

EE (%MS) 3,35 6,08 3,70 1,83 1,61 

MM (%MS) 6,82 2,07 1,72 9,78 16,13 

MO (%MS) 93,18 97,93 98,28 90,22 83,87 

PB (%MS) 47,06 7,76 10,30 12,38 36.58 

FDN (%MS) 15,82 11,16 14,7 77,66 31,07 

FDA (%MS) 9,47 3,37 6,07 38,72 15,26 

NDT (%MS) 80,48 85,73 79,86 54,79 64,00 

MS: matéria seca; EE: extrato etéreo; MM: material mineral; MO: matéria orgânica; PB: proteína bruta; 

FDN: fibra em detergente neutro; FDA: fibra em detergente ácido; NDT: nutrientes digestíveis totais. 

As dietas foram formadas da seguinte forma: a dieta convencional (tratamento 1) 

teve a composição da parte concentrada formada por 35% de farelo de soja e 65% de 

farelo de milho, tendo o feno do tifton a vontade. A dieta de alto grão (tratamento 2) era 

composta por 85% de milho em grão com 15% do núcleo concentrado comercial. A dieta 

de alto grão com 25% de sorgo (tratamento 3) teve a substituição de 25% da fração do 

milho em grão por grão de sorgo, tendo a composição percentual de 63,75% de milho em 

grão, 21,25% de grão de sorgo e 15% do núcleo comercial. A dieta de alto grão com 50% 

de grão de sorgo teve a fração do milho em grão substituída em 50% por grão de sorgo, 

ficando com percentuais dos ingredientes em 42,5% de milho em grão, 42,5% de grão de 

sorgo e 15% do núcleo comercial. 

Na tabela 2 estão os valores da composição total das dietas de cada tratamento. 
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Tabela 2: Composição das dietas utilizadas. 

Item (%) Convencional¹ Alto Grão 25% Sorgo² 50% sorgo³ 

Feno 38,25 - - - 

Farelo de soja 21,61 - - - 

Farelo de Milho 40,14 - - - 

Milho em grão - 85,00 63,75 42,50 

Sorgo em grão - - 21,25 42,50 

Núcleo - 15,00 15,00 15,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

¹ Fração concentrada é composta de 35% de farelo de soja e 65% farelo de milho, respectivamente; ² Grão 

de sorgo substituindo 25% da fração do grão de milho na dieta de alto grão; ³: Grão de sorgo substituindo 

50% da fração do grão de milho na dieta de alto grão. 

 Ao fim do experimento os animais foram abatidos no Abatedouro Frigorífico 

Industrial de Mossoró (AFIM), e suas carcaças foram pesadas. Com o intuito de 

determinar o peso de carcaça quente, para então, determinar Rendimento de Carcaça 

(RC), os animais foram pesados antes do abate. Para esse parâmetro foi utilizada a 

equação: %RC = (Peso da carcaça quente/Peso ao abate) x 100. 

 Para análise dos custos foram levados em consideração unicamente os preços dos 

ingredientes praticados na região de Mossoró/RN, desconsiderando custos operacionais. 

O custo do quilo de cada dieta (R$/kg (dieta)) foi calculado de acordo com a equação: 

R$/kg(dieta) = Total gasto (R$) /Total consumido (kg). 

Na Tabela 3 se encontra os preços por quilo de cada ingrediente que compõem as 

dietas. Preço esse praticado na região. 

Tabela 3: Preço/kg dos ingredientes. 

Ingrediente R$/kg 

Milho R$ 0,92 

Sorgo R$ 0,75 

Farelo de soja R$ 2,20 

Feno de Tifton R$ 1,09 

Núcleo concentrado R$ 2,88 
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 Foi também avaliado o Custo com alimentação para cada Quilo de Carne 

produzida (R$/kg de carne), de acordo com a fórmula: R$/kg de carne = Total gasto 

(R$) /Total de carne produzida (kg). 

Foram avaliados a Conversão Alimentar (CA) e a Eficiência Alimentar (EA). Para 

a conversão alimentar foi usado o cálculo: CA = CMS(kg/dia)/GMD(kg). Já a Eficiência 

alimentar foi estimada com a equação EA (kg ganho/kg MS consumida) = 

GMD(kg)/CMS(kg/dia). 

A Margem de Lucro (ML) foi calculada de acordo com o cálculo adaptado de 

Cartaxo et al. (2008): ML = (GPT x P) – (PC x CMMS x CD), sendo: ML margem de 

lucro (R$/animal); GPT: ganho de peso total; P: preço por quilo vivo do animal (R$ 7,00); 

PC: período de confinamento; CMMS: consumo médio de matéria seca por dia; CD: custo 

da dieta. 

 O delineamento utilizado no experimento foi o delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), sendo 4 tratamentos com 5 repetições cada. Os dados foram analisados 

com o software SISVAR Ferreira (2011). Sendo feito análise de variância com nível de 

significância de P<0,05 e para a comparação das médias fez-se uso do Teste de Tukey 

(teste F). 
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5. RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

A dieta convencional diferiu das demais dietas em relação ao Peso Final (PF), 

Consumo de Matéria Seca (CMS) e Ganho Médio Diário (GMD) (P<0,05), sendo 

superior em todos esses parâmetros (Tabela 4).  

Tabela 4: Efeito das dietas sobre o desempenho de ovinos em confinamento. 

   Tratamentos       

Parâmetros Convencional 

Alto 

grão 

25% 

sorgo 

50% 

sorgo EPM P 

PI (kg) 19,34 17,72 17,64 18,02 - - 

PF (kg) 33,01a 23,86b 23,96b 24,58b 1,22 0,004 

PM (kg) 26,18 20,79 20,80 21,33 - - 

CMS (kg/dia) 1,180a 0,574b 0,573b 0,590b 0,03 0,000 

CMS (%PV) 4,5 2,76 2,75 2,77 - - 

GMD (kg/dia) 0,279a 0,125b 0,129b 0,133b 0,01 0,000 

PI: peso inicial; PF: peso final; PM: peso médio; CMS: consumo de matéria seca; GMD: ganho médio 

diário; EPM: erro padrão da média; P: probabilidade. a, b: Médias seguidas de letras distintas diferem 

(P<0,05) entre si pelo teste F. 

  O CMS da dieta convencional está dentro do recomendo pelo NRC (2007), que é 

de 1,05 kg/dia. Porém as dietas de alto grão, 25% sorgo e 50% sorgo estão bem abaixo 

do mínimo recomendado, isso porque os animais tiveram suas dietas limitadas a 3% do 

peso corporal médio na matéria natural de seus respectivos lotes. O CMS entre as dietas 

de alto grão não diferiu (P<0,05), indicando que a adição do grão de sorgo na dieta de 

alto grão não interfere no CMS.  

 O CMS é um indicativo que o animal está ingerindo um aporte maior ou menor 

de nutrientes, consequentemente podendo interferir de forma positiva ou negativa no 

desempenho dos animais estando em confinamento, ou não (BROCHIER; CARVALHO, 

2009).  

 O CMS da dieta convencional desse trabalho (1,180 kg/dia) foi superior ao obtido 

por Mendes (2017), que foi de 1,103 kg/dia trabalhando com animais também mestiços 

Dorper x Santa Inês alimentados com dieta com volumoso e a vontade, como também foi  

superior nesse  trabalho o CMS em relação ao peso corporal, 4,50%, contra 3,96%. 

Mendes (2017) ainda nesse mesmo trabalho avaliou o CMS de dietas sem volumoso, 
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oferecendo o alimento de forma limitada em 2,25% do peso corporal, encontrando um 

valor de 0,664 kg/dia, sendo superior as demais dietas de alto grão desse trabalho (0,574 

kg/dia, 0,573, kg/dia e 0,590 kg/dia), sendo também superior do CMS em relação ao peso 

corporal (2,97%). 

 O PF da dieta convencional quando comparado ao PF dos demais tratamentos 

diferiu estatisticamente (P<0,05), porém não houve diferença estatística entre as dietas de 

alto grão. O maior PF da dieta convencional se deve ao maior CMS, mesmo que a fração 

concentrada fosse limitada em 3% do peso corporal médio de matéria natural do lote, os 

animais possuíam acesso irrestrito ao feno de tifton, tendo assim uma maior ingestão de 

nutrientes e como mostrado na tabela 1, os animais da dieta convencional iniciaram o 

período de coletas com um maior Peso Inicial (PI). 

 Os animais com alimentados com a da dieta convencional que possuía volumoso, 

tiveram também um melhor GMD do que os animais dos tratamentos de alto grão. Essa 

diferença de GMD também explica a discrepância no PF entre os animais alimentados 

com a dieta convencional e os animais alimentados com dietas de alto grão, seja com ou 

sem o grão de sorgo. Quando observada apenas as dietas de alto grão, o grão de sorgo 

também não interferiu no GMD, assim como no CMS. 

 Bernardes (2014) avaliando dietas de alto grão com milho, aveia branca, arroz e 

aveia preta com ovinos castrados da raça Texel de forma ad libitum encontrou GMD de 

0,306 kg/dia, 0,187 kg/dia, 0,138 kg/dia e 0,221 kg/dia respectivamente, valores esses 

superiores ao GMD das dietas de alto grão desse trabalho. 

 Quando avaliados a Conversão Alimentar (CA), Eficiência Alimentar (EA) e 

Rendimento de Carcaça (RC) observou-se que não houve diferença estatística (P>0,05) 

entre as dietas (Tabela 5). 

Tabela 5: Valores médios para as variáveis Conversão Alimentar (CA), Eficiência 

Alimentar (EA) e Rendimento de Carcaça (RC). 

    Tratamentos       

Parâmetros Convencional 

Alto 

grão 

25% 

sorgo 

50% 

sorgo EPM P 

     CA 4,23a 4,97a 5,01a 5,11a 0,533 0,6382 

EA 0,237a 0,215a 0,220a 0,219a 0,02 0,8758 

    RC (%) 49,67a 48,33a 49,02a 48,26a 0,796 0,5709 
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EPM: erro padrão da média; P: probabilidade; a, b: Médias seguidas de letras distintas diferem (P<0,05) 

entre si pelo teste F. 

 As CA das dietas de alto grão desse trabalho tiveram valores melhores do que 

encontrados por Mendes (2017) (6,87). O CA encontrado pela mesma autora utilizando 

dieta com volumoso também foi um valor maior (4,81) do que encontrado nesse trabalho 

(4,23), sendo esses resultados encontrados pela autora indesejados para a produção. 

Oliveira (2012) trabalhando com animais mestiços Dorper x Santa Inês ofertando 

dietas com 95% de concentrado obteve CA de 3,7, valor esse bem melhor do que os que 

foram encontrados nesse trabalho. Por haver discordância nos valores encontrados na 

literatura em relação a conversão alimentar, mostra que essa é uma característica que 

possui uma grande variação, tendo muita influência do potencial genético, da idade e da 

dieta (BERNARDES, 2014). 

 Assim como na avaliação da CA, mesmo não diferindo estatisticamente, a EA da 

dieta convencional tem a melhor média (0,237 kg ganho/ kg MS consumida), contudo, 

valor mais baixo do que o menor valor encontrado por Cirne (2013), que foi de 0,259 kg 

ganho/kg MS consumida, quando trabalhou com cordeiros mestiços de Santa Inês 

utilizando diferentes porcentagens de proteína em dietas exclusivas de concentrado. 

 Apesar de um baixo GMD, os animais confinados com as dietas de alto grão, 25% 

sorgo e 50% sorgo apresentaram uma boa eficiência alimentar, convertendo o que foi 

ingerido em carne. A eficiência alimentar juntamente com uma boa taxa de ganho de peso 

são características que estão associadas a carcaças de qualidade (ODDY; SAINZ, 2002). 

 O RC é um índice de grande importância, representando a rentabilidade da porção 

do animal que pode ser comestível (RODRIGUES et al., 2008), e segundo Souza (1993), 

quanto maior for o valor do RC, melhor serão os resultados do confinamento de cordeiros. 

 Assim como a CA, há muita variação na literatura em relação ao RC. Bernardes 

(2014) ofertando dieta de alto grão com grão de milho obteve RC de 50,89% com 

cordeiros Texel dando um jejum de sólidos de 14 horas, valor esse semelhante aos obtidos 

nesse trabalho, quando comparado com a dieta convencional e a dieta de alto grão 25% 

sorgo. Porém, os resultados deste mesmo autor no mesmo trabalho utilizando dieta de 

alto grão com aveia branca, arroz e aveia preta tiverem seus RC (42,35%, 43,70% e 

44,06%) bem abaixo dos valores encontrados nesse trabalho.  
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 Na Tabela 6 se encontram os valores de custo de dieta, custo de dieta/animal, 

ganho de peso total/animal, produção de carne/animal, custo do quilo da carne e a 

Margem de Lucro (ML). 

Tabela 6: Dados econômicos de cordeiros em confinamento. 

    Tratamentos     

Parâmetros Convencional Alto grão 25% sorgo 50% sorgo   

Custo dieta (R$/MN) 1,26 1,21 1,18 1,14  

Custo da dieta/animal (R$) 76,87 35,87 34,71 34,54  

GPT/animal (kg) 13,67 6,14 6,32 6,50  

Prod. Carne/animal (kg) 6,79 2,97 3,10 3,19  

Custo alimentação/kg da 

carne (R$/kg de carne) 11,32 12,08 11,21 10,82  

Margem de Lucro/animal 

(R$) 22,84 8,95 11,11 12,54   

 

 Todas as dietas deram uma ML positiva. Porém as dietas de alto grão tiveram ML 

bem abaixo da dieta convencional, isso se deu devido ao baixo GMD dessas dietas, 

refletindo em um baixo GPT e consequentemente uma menor produção de carne/animal. 

 A substituição de 50% da fração do milho por grão de sorgo na dieta de alto grão, 

além de não ter influenciado de forma negativa o CMS, GMD, PF, CA, EA e RC, reduziu 

o custo da dieta em R$ 0,12 quando comparada com a dieta convencional, e R$ 0,07 

quando comparada com a dieta de alto grão apenas com milho. Essa substituição também 

permitiu que houvesse a maior ML entre as dietas de alto grão e o menor custo de 

alimentação por quilo de carne produzida (R$ 10,82). 
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6. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que é viável a substituição do milho em grão pelo sorgo em dietas de 

alto grão. 
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