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ANÁLISE BIO-ECONÔMICA DE VACAS DE CORTE TERMINADAS EM REGIME DE 
SUPLEMENTAÇÃO E CONFINAMENTO. Gottschall, C, S1. Martins, F, M2. Souza Neto, R, L3. 
Oaigen, R, P3. Soares, J, C, R3. Kroeff, J, R3. Tanure, S3. (1- Faculdade de Medicina Veterinária da 

ULBRA/RS, 2- Faculdade de Med. Vet. e Eng. Agrícola da ULBRA/RS, 3-Alunos do Curso de Graduação Med. 
Veterinária ULBRA/RS) 
Entre 11/05/00 a 03/08/00 79 vacas de descarte foram suplementadas para terminação a campo (1ºPeríodo), sendo 
vendidas 56 vacas, de forma escalonada. Em um 2º período, que abrangeu de 03/08/00 a 10/10/00, o restante(23 
vacas) foram terminadas em regime de confinamento. A análise econômica foi procedida a partir da identificação da 
produção, dos custos fixos e variáveis e da receita bruta obtidas no período total. Os dados foram analisados em 
planilhas do MSExcel/97, gerando índices referentes a: 1.Desembolso/kg produzido(D/Kg), 2. Custo de produção/Kg 
produzido(CP/Kg), 3.Margem bruta(MB), 4.Margem líquida(ML) e 5.Lucro líquido(LL). O peso médio inicial das 
vacas foi de 392,09, o ganho médio diário foi de 0,67 Kg/dia, ganho de peso médio de 66,34 Kg e o peso médio final 
de 458,43 Kg, sendo o período médio de permanência de 98,55 dias. O valor na compra dos animais foi de R$ 
392,08/animal (R$ 1,00/Kg) e o valor médio de venda foi de 517,75 (R$1,13/Kg). O custo de oportunidade do capital 
desembolsado foi de R$605,02, considerando-se uma taxa de juros de 10% aa. O D/Kg foi de R$1,01, O CP/Kg foi 
de R$1,05. A MB foi de R$4.221,17, a ML foi de R$3.640,17, e o LL foi de R$3.035,15, representando uma 
lucratividade 8,02% no período e 2,23% ao mês. Com estes resultados podemos concluir que a associação de práticas 
envolvendo a suplementação a campo e o confinamento permitiram atingir um bom desempenho biológico pois 
proporcionaram um incremento no GMD e posteriormente o acabamento desejado. A técnica também demonstrou-se 
viável sob o ponto de vista econômico, pois tanto a MB como ML e LL superaram os desembolsos de produção, a 
depreciação dos bens do capital e o custo de oportunidade do capital investido na atividade. 
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