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1. Introdução 

    A eficiência alimentar exerce grande importância sobre a lucratividade da pecuária 

sendo essencial pensar em animais cada vez mais eficientes no aproveitamento do 

alimento, já que este representa o maior custo do sistema de produção de bovinos de 

corte. O animal mais eficiente, além do benefício direto sobre a lucratividade, produz 

menos poluente, tais como esterco ou metano e tem menos impacto sobre o ambiente, 

pois tem menor necessidade de pasto e bde suplementos, consequentemente menos área 

(NACIMENTO et al., 2005). 

    Mensurar eficiência na cadeia de produção de carnes é algo difícil, devido à enorme 

quantidade de variáveis envolvidas no processo produtivo. O Consumo Alimentar 

Residual (CAR) tem sido sugerido como alternativa para medi-la. É uma excelente 

medida de eficiência para seleção de vacas, pois animais de CAR negativo (desejável) 

consomem menos alimentos que o esperado para mantença e produção, ao contrário dos 

menos eficientes que possuem CAR positivo e o consumo observado maior que o 

esperado (LAMB et al., 2014). 

    O objetivo dessa revisão é abordar aspectos relacionados com a eficiência alimentar 

no uso do CAR, as implicações da seleção para eficiência alimentar sobre características 

de desempenho e produção, assim como relatar resultados de pesquisa a respeito da 

utilização do CAR na eficiência alimentar de bovinos de corte. 

 

2. Revisão de Literatura 

2.1 Eficiência Alimentar em Vacas de Corte 

    Atualmente, o fornecimento de alimentos para os animais é o custo mais elevado no 

sistema de produção. É importante considerar a redução dos custos com alimentação, 

pois correspondem cerca de 70% dos custos totais da produção (LIU et al., 2000). 

Tornando assim importante a eficiência da conversão de alimentos em produtos de 

origem animal para a rentabilidade e sustentabilidade dos sistemas. E para obtenção de 

lucros é relevante considerar o que é consumido (input) e o que é produzido pelo animal 

(output) (ALMEIDA et al., 2004). 

    Os índices produtivos e econômicos da bovinocultura de corte estão ainda muito 

aquém dos observados em países desenvolvidos, o que faz necessária a adoção cada vez 

maior de tecnologias voltadas para o incremento produtivo da pecuária (SANTANA, 

2009). Os programas de melhoramento genético buscam enfatizar a seleção no 

aprimoramento da produção animal, utilizando características como idade ao abate, 

ganho de peso diário (GPD), conformação e acabamento de carcaça e os dados 
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reprodutivos. Enfatizam também a necessidade da redução dos custos de produção, 

visando maximizar o lucro, a eficiência do sistema e que este seja mais sustentável com 

menor produção de dejetos e emissão de gases metano.  

    A eficiência alimentar tem sido utilizada na seleção animal por causa da variabilidade 

existente entre os animais, estando correlacionada aos processos biológicos envolvidos 

na relação entre o consumo alimentar, produtividade e tamanho corporal (LAMB et al., 

2014). 

    Eficiência alimentar é uma medida do quanto de produto final (carne) é produzido 

por alimento consumido. Ela pode ser influenciada por diversos fatores, tais como a 

idade, dieta, temperatura ambiente, raças, promotores de crescimento e diversos outros 

fatores ambientais e de manejo (NRC, 2000). 

    Na eficiência alimentar utiliza-se a taxa de conversão alimentar (TCA), que mede a 

relação entre o consumo e o ganho de peso vivo, visando determinar os custos de 

produção e margens de lucro em grupos ou lotes das fases de recria e engorda. Com 

isso, os animais com alta taxa de conversão, tornam-se desejáveis para o sistema, 

principalmente sistemas de confinamento. Porém, para o confinador esse benefício é 

baseado na suposição de que um bezerro, filho de uma vaca mais eficiente em uma dieta 

rica em fibras, seria mais eficiente com uma dieta altamente energética e concentrada.  

Alem disso, a seleção de vacas com maior TCA leva ao aumento em tamanho corporal, 

comprometendo a eficiência reprodutiva, sendo este um fator indesejável na seleção de 

fêmeas para reposição (LAMB et al., 2014). Desta forma, criou-se uma alternativa de 

eficiência alimentar, o consumo alimentar residual.  

 

2.2 Consumo Alimentar Residual 
   Um importante indicador de eficiência alimentar que foi proposto por KOCH et al., 

(1963) é o consumo alimentar residual (CAR). Este é calculado através da diferença 

entre o consumo real e o consumo alimentar esperado, com base no peso vivo e GPD de 

cada animal (ALMEIDA et al., 2005). É uma característica fenotípica independente do 

peso corporal e da taxa de crescimento dos animais. Essa é uma das vantagens do CAR 

em relação às outras características de eficiência, como, por exemplo, a conversão 

alimentar, em que a correlação genética com a taxa de crescimento pode levar a 

aumento no tamanho e no consumo, o que nem sempre é desejável (ARCHER apud 

ALMEIDA et al., 2005). 
    Entre as características de avaliação de eficiência alimentar, a geração de dados sobre 

diferença esperada em progênie (DEP) em CAR facilitará a seleção de animais com 

melhor eficiência alimentar (LAMB et al., 2014). O CAR é indicado para a comparação 

de dados entre ambientes e grupos contemporâneos diferentes (HERD et al., 2003). Por 

ser geneticamente independente do nível de produção e do tamanho corporal, além de 

apresentar suficiente variabilidade genética aditiva com moderada a alta herdabilidade 

entre 0,30 á 0,35 (ARCHER et al., 2001), tem sido utilizado em programas de 

melhoramento genético (ARTHUR et al., 2001 e MAGNANI et al., 2013).  A utilização 

desta medida permite a comparação do consumo de matéria seca dos animais 
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independente das diferenças da taxa de crescimento ou de tamanho dos mesmos 

(OLIVEIRA, 2014).  

    O maior desafio para a adoção da eficiência alimentar comercialmente e em 

processos de seleção genética é a dificuldade de mensuração de ingestão individual de 

um elevado número de animais. Sendo que, o custo de determinar a ingestão individual 

é elevado (ALMEIDA et al., 2005). Outro desafio a ser destacado seria as emissões de 

gases de efeito estufa por bovinos. A pecuária brasileira vem sofrendo grande pressão a 

respeito da contribuição da atividade para o aquecimento global, principalmente com 

relação à emissão de metano (CH4), que é um gás produzido naturalmente pelo processo 

de fermentação do ruminante e possui potencial de aquecimento 25 vezes maior que o 

dióxido de carbono (CO2) (OLIVEIRA, 2014). A produção de CH4 entérica pelos 

ruminantes está diretamente relacionada ao consumo de alimentos, sendo maior a 

produção de CH4 quanto maior o consumo do animal. 

    O uso do CAR mostra que animais mais eficientes têm CAR negativo em relação aos 

que possuem CAR positivo, sendo estes menos eficientes. No negativo, o animal 

consome menor quantidade de alimento em relação ao esperado, baseado no seu peso 

vivo e GPD, ou seja, animais com CAR negativo mantêm o desempenho produtivo 

consumindo menos alimento, tornando assim, o sistema mais eficiente e lucrativo.         

    ARCHER (2001), concluíram que a mensuração do CAR em tourinhos é 

economicamente lucrativa para todos os sistemas de produção de carne bovina, pois 

reduz a ingestão de matéria seca, diminuindo os custos com alimentação, sem alterar o 

desempenho, tanto em condições extensivas quanto intensivas.  

   Identificar animais mais eficientes além de contribuir para diminuição dos custos de 

produção também poderá trazer redução nas emissões de CH4 entérico pelos bovinos, já 

que foi encontrada correlação positiva entre CAR e produção de CH4, resultando em 

maior sequestro de carbono na produção de carne bovina (OLIVEIRA, 2014). 

    MOSS & GIVENS apud OLIVEIRA (2014) relatam que o desempenho mais elevado 

dos animais pode reduzir a emissão de CH4 em função da redução no número de 

animais no sistema de produção, considerando ainda que, em criações que visam 

produção de carne, aumento no desempenho dos animais resulta em menor permanência 

no sistema, reduzindo a produção do gás durante o ciclo de vida.  

    RICHARDSON & HERD (2004) e ARTHUR & HERD (2008) demonstram que o 

CAR é uma medida que possui sua regulação fisiológica complexa e dependente de 

fatores genéticos, ambientais e nutricionais. Em particular, ele é dependente dos fatores 

metabólicos que podem ocasionar grandes variações. BASARAB e RICHARDSON 

(2007) relatam que os principais mecanismos fisiológicos que influenciam a variação no 

CAR estão relacionados às exigências de mantença, transporte de íons, resposta ao 

estresse, metabolismo dos tecidos e incremento calórico. HERD et al. (2004) afirmam 

que essa variação é contribuída pelas diferenças na eficiência alimentar, digestão dos 

alimentos e composição corporal. Entretanto, os autores relataram que mais da metade 

da diferença no CAR ocorre devido a outros processos fisiológicos. De acordo com 

estimativas de SANTANA et al. (2014), os processos fisiológicos que regulam esta 

variação são: o turnover proteico, estresse e metabolismo dos tecidos (37%), transporte 
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de íons (27%), atividade (10%), digbestibilidade (10%), incremento calórico (9%), 

composição corporal (5%) e comportamento ingestivo (2%). Tal conhecimento pode 

ajudar a encontrar novas tecnologias nutricionais, metabólicas e imunológicas para 

manipular o CAR dos bovinos em determinadas fases da criação, como por exemplo, no 

confinamento (SANTANA et al., 2014). 

    RICHARDSON et al. (2004) também relatam que é possível maximizar o CAR dos 

animais utilizando tecnologias nutricionais para manipula-lo, ou mesmo métodos mais 

acessíveis economicamente na identificação de bovinos mais eficientes em termos de 

utilização dos alimentos. 

    MAGNANI et al., (2013) avaliaram a digestibilidade e comportamento ingestivo em 

novilhas Nelore, mostrando que animais mais eficientes têm melhor aproveitamento dos 

alimentos fibrosos. Em contrapartida, SANTANA et al. (2014) concluíram que animais 

mais eficientes têm melhor aproveitamento na digestão do amido da dieta. Em trabalho 

de NKRUMAH et al. (2006), animais de CAR negativo tiveram maior digestibilidade 

aparente de proteína e da matéria seca da dieta. Essas diferenças de digestibilidade são 

explicadas pelo NRC (1996), o qual relata que podem estar associadas com a velocidade 

de passagem do alimento pelo trato gastrointestinal, como consequência das diferenças 

na ingestão do alimento, pois a maior ingestão alimentar é negativamente associada com 

a digestibilidade. 

    LAMB et al. (2014) demonstram que o CAR negativo possui efeito positivo na 

eficiência alimentar e no sistema reprodutivo em vacas de corte. De acordo com estes 

autores em um grupo de vacas solteiras, aquelas mais eficientes em dietas de forragem, 

consumiram 20% a menos em relação às vacas menos eficientes. Desta forma, mostrou-

se que em situações onde a disponibilidade de forragens é baixa, uma pequena melhoria 

em eficiência alimentar pode gerar grandes impactos no consumo total de alimento. 

Sendo assim, a seleção de novilhas de reposição com base na eficiência alimentar pode 

reduzir os gastos com a manutenção nutricional do rebanho. 

    De acordo com BASSARAB et al. (2003); CARSTENS et al. (2002); KOCH et al. 

(1993), o CAR parece selecionar animais de menor exigência de consumo para 

mantença, sem alterar o ganho de peso ou o peso adulto, ou seja, a seleção animal 

baseada em CAR gera animais mais eficientes, pois pode reduzir gastos relacionados à 

nutrição sem afetar o GPD e tamanho corporal, mantendo a habilidade produtiva e 

também facilitará a seleção de animais com melhor eficiência alimentar relacionado à 

geração de dados sobre a diferença esperada na progênie (DEP).  

    Alguns dados também demonstram que em vacas de corte não existe alteração na 

eficiência reprodutiva quando há forte ligação entre CAR pós- desmama e CAR na vida 

adulta. Nas fazendas de cria a eficiência reprodutiva é um dos principais fatores que 

determinam a lucratividade do sistema, sendo que o estado nutricional está diretamente 

relacionado ao sucesso reprodutivo (WILTBANK; DAY apud LAMB et al., (2014). 

SHAFFER et al., (2010) demonstram que novilhas atingem a puberdade precoce com 

CAR positivo em relação às novilhas de CAR negativo, já que nessas ultimas o CAR foi 

correlacionado com medidas de subcutâneo, atingindo a puberdade tardiamente devido 

a menor concentração de gordura corporal. O CAR não demonstra efeitos significativos 



               CONHECIMENTO CIENTÍFICO QUE SE TRANSFORMA EM PRÁTICA 

 

5 
 

nas taxas de concepção e prenhez. Porém, durante a estação de monta algumas fêmeas 

de CAR negativo podem demorar um pouco mais para emprenhar. Em consideração a 

isso, ainda não é claro se fêmeas com melhor eficiência alimentar possuem vantagem ou 

desvantagem reprodutiva sob as fêmeas com pior eficiência alimentar (LAMB et al., 

2014). 

 

3. Resultados de Pesquisa 

    LAMB et al., (2014) mostram variações em valores de CAR de -1.95 kg/dia (um 

bezerro consumindo 1,95 kg/dia de alimento a menos do que o esperado) á +1,95 kg/dia 

(um bezerro consumindo 1,95 kg/dia de alimento a mais do que o esperado). Isso 

representa uma economia de até 3,9 kg/dia em alimento por um animal de CAR 

negativo. A economia com alimentação entre um animal mais eficiente confinado chega 

até U$92, considerando um período de confinamento de 170 dias e custo de U$130/ton 

de alimento. 

    A seleção para melhorar o CAR produz em geral animais que ingerem menos matéria 

seca, com gordura subcutânea menos abundante e com desempenho semelhante ou 

superior comparado com animais de pior CAR e melhor conversão alimentar em 

confinamento com r = 0,43 a r = 0,75. (ARCHER; ARTHUR; HERD; RICHARDSON 

apud SANTANA et al., 2014).   

    Estudos de HERD apud SANATNA et al., (2014) feitos com metodologia semelhante 

de seleção para CAR foram realizados em animais á pastejo. Nestes, touros com valor 

genético estimado para o CAR de -1,00 kg de MS/dia tiveram suas progênies avaliadas 

e essas tiveram um ganho de peso 20% maior, com CAR 26% menor (mais eficiente) e 

conversão alimentar 25% a 41% menor.  

    De acordo com NKRUMAH et al., (2006), animais de CAR negativo emitem 28%  a 

menos metano na atmosfera. OKINE et al., (2003) relatam que a emissão de metano dos 

animais com CAR negativo é 5% menor comparado aos de CAR positivo. Já GOMES 

et al. (2013) estimaram uma emissão diária de metano 8% menor para animais mais 

eficientes. Esses autores calcularam a produção de esterco e obtiveram valores 

diferentes para os animais mais eficientes e os menos eficientes (24,0 e 26,5 kg/dia, 

respectivamente). Valores muito próximos dos obtidos por HERD et al., (2002), que 

também encontrou maiores valores de produção de metano para animais de CAR 

positivo. 
    Outros estudos de HERD  et al. (2008) também avaliaram novilhas selecionadas na 

desmama para CAR negativo e observaram que apresentavam CAR negativo na idade 

adulta. A correlação fenotípica do CAR na desmama com o CAR dos animais já adultos 

foi alta (+0,98). Portanto, a seleção de animais de melhor CAR na desmama resultará 

em animais mais eficientes na maturidade.  

    Na tabela 1, ALMEIDA et al. (2005) avaliaram 176 novilhos mestiços e concluíram 

que os mais eficientes apresentaram menor consumo de energia metabolizável (10,2%), 

menor retenção de energia (12%), produziram menos calor (9,3%) e apresentaram 

vísceras menores (fígado, abomaso e intestinos) do que os menos eficientes. Por último, 



               CONHECIMENTO CIENTÍFICO QUE SE TRANSFORMA EM PRÁTICA 

 

6 
 

animais mais eficientes apresentaram carcaças com menos gordura de cobertura, 

gordura intermuscular e gordura interna do que novilhos menos eficientes (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Contraste de parâmetros de novilhos de CAR positivo (menos eficientes) e 

CAR negativo (mais eficientes) 

Características CAR positivo CAR Negativo P 

CAR + 0,69 - 0,75 < 0,0001 

Consumo EM 1083 973 < 0,0001 

Produção de Calor 751 681 < 0,0001 

Energia Retida 332 292 0,0020 

Fígado 6,57 6,06 0,0070 

Abomaso + Intestino 48,7 45,0 0,0040 

Gordura de Acabamento 8,13 7,46 0,0020 

Gordura Interna 25,6 24,1 0,1430 

Adaptado de ALMEIDA et al. (2005). 

 

    MONTANHOLI apud SANTANA et al. (2014) encontraram também que animais 

mais eficientes para CAR tiveram menor temperatura corporal (produção de calor) 

mensurada por uma câmera termográfica que utiliza infravermelho em 154 bovinos 

mestiços. 

    Experimentos de seleção com acasalamentos de fêmeas e touros de CAR negativo 

feitos por ALMEIDA et al., (2005) comparou o DEP após cinco anos. A progênie de 

pais com CAR negativo apresentaram o mesmo ganho de peso (1,44 vs 1,40 kg/dia) e o 

mesmo peso final (383 vs 380 kg) e também apresentaram mais CAR negativo (-0,54 vs 

+0,71 kg/d), consumiram menos alimento (9,38 vs 10,56 kg MS) e apresentaram melhor 

conversão alimentar (6,6 vs 7,8) comparado aos filhos de pais com CAR positivo. Isto 

representou uma economia de 15% de alimento por quilo de ganho em apenas cinco 

anos (duas gerações). Tais resultados comprovam que o CAR é uma característica que 

permite aos produtores identificar animais mais eficientes sem que haja a seleção 

concomitante para maior ganho de peso e maior peso a idade adulta.  

   LAMB et al., (2014) utilizando 137 novilhas taurinas demonstraram que as novilhas 

que possuíam CAR positivo atingiram puberdade 13 dias mais cedo (P = 0.03). 

Entretanto, CAR não teve efeito na taxa de concepção e prenhez. Além disso, CAR foi 

correlacionado (P < 0.05) durante todo o estudo com medidas de gordura subcutânea 

realizadas por ultrassom na área da costela (início r = 0.19; fim r = 0.27) e na área 

lombar (início r = 0.17; fim r = 0.24), indicando que novilhas de CAR negativo podem 

ter atingido puberdade mais tarde devido a menor concentração de gordura corporal. 

Para BASARAB et al. (2007), o CAR foi determinado no período de 113 dias e foi 

ajustado para gordura subcutânea, em um grupo de 61 novilhas cruzadas com idade 

entre 7.6 e 9.5 meses de idade. A idade média à puberdade foi similar entre as novilhas 

de positivo e negativo CAR. Porém, novilhas com CAR positivo tenderam (P = 0.09) a 

atingir a puberdade aos 12 meses (P = 0.09) e aos 13 meses (P = 0.06) de idade. Esses 

resultados juntamente com os resultados obtidos por SHAFFER et al. (2010), indicam 

que novilhas com CAR negativo atingem puberdade mais tarde. BASARAB et al., 
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(2007) indicam que a taxa de prenhez é similar entre vacas que produzem progênie com 

CAR negativo ou positivo, semelhante aos estudo de ARTHUR et al. (2005), no qual 

vacas que produzem progênie com os dois tipos de CAR também possuem a mesma 

taxa de prenhez. Entretanto, em ambos os estudos foi demonstrado que vacas que 

produzem bezerros mais eficientes tendem a parir mais tarde durante a estação de 

nascimentos. Sendo assim, a seleção para animais de CAR negativo parece não afetar a 

taxa de prenhez do rebanho, mas, fêmeas mais eficientes podem demorar mais para 

emprenhar durante a estação de monta (LAMB et al., 2014). 

    Nos estudos de MAGNANI et al., (2013) foram avaliados a digestibilidade aparente 

dos nutrientes e o comportamento ingestivo dos animais da raça Nelore, e aqueles que 

possuíam CAR negativo apresentaram maior digestibilidade aparente de matéria seca 

(DMS), fibra em detergente neutro (DFDN), fibra em detergente ácido (DFDA) e 

celulose (DCEL) que animais alto CAR: 49,14% versus 45,38%; 56,65% versus 

49,88%; 49,96% versus 45,08%; 61,61%versus 56,40% para DMS, DFDN, DFDA, 

DCEL, respectivamente.  As variáveis de digestibilidade avaliadas na tabela 2 diferiram 

(P<0,05) entre os animais classificados como CAR negativo e CAR positivo, com 

exceção da digestibilidade da proteína bruta (DPB) e do extrato etéreo (DEE) (Tabela 

2). 

 

Tabela 2. Consumo de matéria seca e digestibilidade aparente dos nutrientes em 

novilhas Nelore classificado quanto ao consumo alimentar residual 

% CAR Negativo CAR Positivo P 

DMS 49,14 ± 1,21 45,38 ± 1,29 0,0423 

DFDN 56,65 ± 1,10 49,88 ± 1,17 0,0002 

DCEL 61,61 ± 1,45 56,40 ± 1,55 0,0203 

DFDA 49,96 ± 1,33 45,09 ± 1,41 0,0177 

DPB 39,43 ± 2,70 39,18 ± 2,88 0,9507 

DEE 54,54 ± 4,40 57,15 ± 4,69 0,6880 

CMS kg/dia  7,73 ± 0,14 8,42 ± 0,15 0,0018 

CAR -0,44 ± 0,04 0,49 ± 0,04 <0,0001 

Adaptado de MAGNANI et al. (2013) 

 

    De acordo MAGNANI et al. (2013) diversos fatores podem estar relacionados ao 

maior consumo de matéria seca (CMS) dos animais menos eficientes, dentre eles a 

digestibilidade, pois a partir dela se obtém a quantidade total de nutrientes que o animal 

aproveita para seu crescimento, saúde e produção. É provável que o CMS, menor em 

CAR negativo, tenha sido limitado pelo efeito de enchimento físico, assim como a 

maior digestibilidade em CAR negativo pela habilidade das novilhas nos processos 

metabólicos e na utilização de nutrientes absorvidos. Então, dependendo da eficiência 

do animal, observam-se respostas diferentes relacionadas ao CMS com o aumento da 

digestibilidade da fibra. Esses resultados se assemelham com os encontrados por 

RICHARDSON apud MAGNANI et al. (2013), em que novilhas e touros Angus 

classificados como CAR negativo tenderam a apresentar maiores DMS e DFDN. 
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   MAGNANI et al., (2013) observaram que o CMS produz mais impacto na produção 

animal do que as variações na composição química ou disponibilidade dos nutrientes. 

De acordo com VAN SOEST apud MAGNANI et al. (2013), o maior CMS favorece o 

aumento da taxa de passagem da digesta ruminal e consequentemente, o arraste de 

microrganismos. Com menor tempo de permanência no rúmen, a vida média dos 

microrganismos diminui, acarretando menores taxas de predação e morte microbiana, o 

que reduz a reciclagem de energia e nitrogênio, podendo ser este, um fator que explique 

a variação de consumo e digestibilidade dos nutrientes pelos animais das duas classes de 

CAR (MAGNANI et al., 2013). 

    NKRUMAH et al. (2006) também observaram maior DMS em animais com CAR 

negativo, indicando associações entre CAR e digestibilidade aparente da matéria seca da 

dieta, com diferenças na digestibilidade aparente de, aproximadamente, 5% entre as 

classes de CAR. 

    Como animais de CAR negativo apresentaram maiores valores de DMS, DFDN, 

DFDA e DCEL, para menor CMS, é possível confirmar a maior eficiência destes no 

aproveitamento dos nutrientes da dieta, podendo ser esse um dos mecanismos para 

explicar as variações no CAR (MAGNANI et al., 2013). 

MAGNANI et al. (2013) observaram que os animais permaneceram em média 48,28% 

do dia em ócio, 19,38% se alimentando e 32,34% ruminando. O tempo de alimentação e 

tempo de ruminação, juntos, demonstraram o maior tempo gasto pelos animais para 

ambas as classes de CAR. Segundo FISCHER apud SANTANA et al., (2014), existem 

diferenças entre indivíduos quanto à duração e à repartição das atividades de ingestão e 

ruminação, que parecem estar relacionadas ao apetite dos animais, às diferenças 

anatômicas e ao suprimento das exigências energéticas.  

 

Tabela 3. Medias das variáveis de comportamento ingestivo em animais classificados 

quanto ao CAR 

Min/dia CAR Negativo CAR Positivo P 

Tempo em pé 576,57 ± 13,30 574,56 ± 14,16 0,9182 

Tempo deitado  863,43 ± 13,30 865,44 ± 14,16 0,9182 

Tempo de alimentação 279,90 ± 8,14 283,67 ± 8,67 0,7536 

Tempo de ruminação 465,69 ± 8,55 480,78 ± 9,11 0,2365 

Tempo em ócio 695,10 ± 14,47 681,22 ± 15,41 0,5165 

Adaptado de MAGNANI et al. (2013) 

 

    RICHARDSON apud SANTANA, (2014) e MAGNANI (2013) em estudos dos 

padrões de alimentação de novilhos selecionados para CAR, demonstraram que animais 

menos eficientes permanecem 5% mais tempo se alimentando. NKRUMAH et al. 

(2006) relataram que novilhos de CAR negativo ficaram menos tempo se alimentando a 

cada visita ao cocho e apresentaram número de visitas inferior quando comparados com 

novilhos de CAR positivo. Já BINGHAM apud MAGNANI et al. (2013) afirmam que 

animais menos eficientes gastam menor tempo a cada visita ao cocho, ingerem mais 

rápido o alimento e visitam mais vezes o cocho se comparado com animais mais 
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eficientes. Conclui-se então que as variações de CAR podem ser, em partes, explicadas 

pela digestibilidade dos nutrientes pelos animais.  

4. Considerações Finais 

   A seleção animal baseada em CAR gera animais mais eficientes, com redução de 

gastos relacionados à nutrição sem afetar o GPD e tamanho corporal, mantendo a 

habilidade produtiva do animal. O CAR é uma medida que possui sua regulação 

fisiológica complexa e dependente de muitos fatores genéticos, ambientais e 

nutricionais. 

  Animais mais eficientes menos alimento, tem menos gordura subcutânea, melhor 

conversão alimentar e com desempenho semelhante ou superior quando comparado com 

animais menos eficientes. Os estudos demonstram que a seleção de animais de melhor 

CAR na desmama poderá resultar em animais mais eficientes na maturidade. Desta 

forma, pode-se reduzir os gastos com a nutrição do rebanho, pois seleciona animais de 

menor exigência de mantença, sem alterar o ganho de peso ou o peso adulto. 

    Portanto, o estabelecimento de padrões de eficiência alimentar baseado em CAR pode 

auxiliar na tomada de decisões e aumento da produtividade, sem aumentar os custos de 

produção, resultando em maior lucratividade para o sistema. 

    Mais estudos com períodos de maior duração devem ser realizados, principalmente 

para avaliar o efeito da seleção de matrizes com CAR negativo sobre eficiência 

reprodutiva. 
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