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Resumo: Objetivou-se analisar o consumo alimentar residual (CAR) e sua correlação com as 
características de carcaça de tourinhos da raça Guzerá. Foram avaliados 38 animais, com idade inicial de 
12 meses e altura média inicial de 1,40 ± 4,05. Foram analisados os dados de ultrassonografia (área de 
olho de lombo, espessura de gordura subcutânea e espessura de gordura da garupa) e altura dos animais.  
As correlações variaram negativamente de muito fraca (-0,15) até positivamente muito fraca (0,02), 
portanto não houve correlação entre CAR e as características de carcaça e altura. Com isso, pode-se 
concluir que a avaliação da eficiência alimentar baseada no CAR, permite identificar animais que 
consomem menos alimento sem alterar as características de carcaça ou o tamanho dos animais, podendo 
assim, ser utilizada na seleção de animais superiores. 
 
Palavras–chave: composição corporal, correlação genética, gado de corte, seleção 
 
Abstract: This study aimed to analyze the residual feed intake (RFI) and its correlation with the bulls 
carcass characteristics of Guzerá. A total of 38 animals, with initial age of 12 months and average height 
of 1,40 ± 4,05. The ultrasound data were analyzed (rib eye area, fat thickness and rump fat thickness) and 
the height of the animals. The negative correlations ranged from very weak (-0,15) to very low positive 
(0,02), therefore there was no correlation between CAR and carcass characteristics and height. Thus, it 
can be concluded that the evaluation of feed efficiency based on CAR, allows identifying animals that 
consume less food without changing carcass characteristics or the size of the animals and can thus be used 
in the selection of superior animals. 
 
Keywords: beef cattle, body composition, genetic correlation, selection 
 

Introdução 
Dentro de um sistema de produção de carne bovina, a alimentação representa cerca de 70 a 75% 

do custo da dieta utilizada (NRC, 1996). Neste contexto, a seleção de animais mais eficientes quanto à 
utilização dos alimentos, contribuiria significativamente para redução dos custos nos sistemas produtivos, 
além de reduzir o impacto ambiental. 

Existem inúmeros índices de eficiência alimentar, porém são altamente correlacionados com 
ganho de peso e peso a idade adulta, ou seja, a utilização desses índices como parâmetros de seleção, 
levaria ao aumento no tamanho do rebanho adulto, comprometendo assim a eficiência reprodutiva e o 
aumento dos custos com a mantença dos animais (Almeida; Lanna; Leme, 2004).  

Um índice que pode ser utilizado sem alterar o tamanho ou eficiência reprodutiva do rebanho é o 
consumo alimentar residual (CAR). Esta ferramenta foi proposta por Koch et al. (1963) e é baseado no 
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consumo de matéria seca (MS) pelo animal, peso vivo metabólico e média de ganho de peso em um 
determinado período de tempo. Porém, segundo Nkrumah et al. (2007) os efeitos da seleção para o CAR 
nos componentes de carcaça indicam que o CAR tem correlação com a taxa de deposição de gordura, ou 
seja, animais mais eficientes para o CAR tendem a apresentar carcaça mais magra. Logo, o uso da 
ultrassonografia durante a seleção de CAR torna-se indispensável para evitar a seleção de animais com 
baixo acabamento de carcaça. 

Portanto, objetivou-se com este estudo analisar as características de carcaça e altura dos animais 
estratificados pelas provas de CAR e correlacioná-los entre si.   

 
Material e Métodos 

A coleta de dados foi realizada no confinamento da propriedade Fazenda Perfeita União, 
localizada na cidade de Pirajuí/SP, entre os meses de setembro e novembro de 2014.  

Foram avaliados dados de 38 tourinhos da raça Guzerá, com idade inicial de 12 meses, separados 
em grupos de contemporâneos em duas fases, sendo o peso vivo médio inicial de 350,39 ± 53,72 kg e 
altura média inicial de 1,40 ± 4,05. Os animais foram distribuídos inteiramente ao acaso em baias 
individuais e submetidos a um período de 20 dias de adaptação às instalações e à dieta, sendo 
posteriormente avaliados por um período experimental de 70 dias.  

A coleta de dados foi dividida em duas fases, sendo a dieta da primeira fase composta de 50% de 
silagem de milheto (Pennisetum glaucum) e 50% de concentrado e na segunda fase composta de 40% de 
silagem de cana (Saccharum officinarum) e 60% de concentrado. O consumo diário de matéria seca foi 
obtido pela diferença entre a quantidade oferecida e as sobras, que foram quantificadas no dia seguinte, 
quando os cochos eram limpos e as sobras pesadas. Os animais foram pesados em jejum ao início do 
período experimental, no 35º dia e ao final do experimento. Nas pesagens foram feitas as medições de 
altura dos animais e ultrassonografia em tempo real.  

Para a determinação do consumo predito de matéria seca (CMS) foi estimada a regressão do 
consumo diário no peso vivo (PV) médio metabólico (PVmédio = (PVfinal + PVinicial)/2) e ganho médio 
diário (GMD) (o coeficiente da estimativa da regressão do peso vivo individual em função do tempo):  

CMS = β0 + β1 x (PVmédio 0,75)  + β2 x (GMD) + ε  
O CAR de cada animal foi calculado como o consumo observado menos o consumo predito, ou 

seja, ε.  
As correlações de Pearson entre as variáveis foram realizadas através do programa estatístico SAS 

e as diferenças foram declaradas significativas quando P<0,05. 
 

Resultados e Discussão 
As características de carcaça analisadas in vivo através da técnica de ultrassonografia em tempo 

real (tabela 1), não apresentaram correlação significativa entre CAR, apresentando variações de (-0,15) a 
(0,02), ou seja, baixa magnitude. Confirmando assim, o conceito de Koch et al. (1963) de que o CAR é 
um índice independente de crescimento e tamanho corporal.  

 
Tabela 1. Correlação de Pearson entre CAR e as variáveis de características de carcaça de tourinhos da 
raça Guzerá (P<0,05). 

Variáveis Correlação com CAR  
Altura Inicial -0,15NS  
Altura Final -0,01NS  
Área de Olho de Lombo -0,08NS  
Espessura de Gordura Subcutânea 0,02NS  
Espessura de Gordura da Garupa (ponto 8) -0,08NS  
* = P<(0,05); NS = não significativo 

 
Sainz et al. (2006) trabalhando com novilhos Angus-Hereford, também não encontraram diferença 

entre CAR e as características de carcaça, indicando com estes resultados que existe uma correlação 
fenotípica baixa ou inexistente entre estas características. 

As características de carcaça merecem atenção, pois no sistema de produção de carne, o produto 
final depende diretamente de um bom rendimento e acabamento da carcaça.  
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Conclusões 
 O consumo alimentar residual pode ser utilizado na identificação de tourinhos da raça Guzerá 
mais eficientes, sem alterações no tamanho do animal ou perda nas características de carcaça. Portanto, a 
classificação com base nesta característica de eficiência alimentar, aliado a outros parâmetros, pode ser 
utilizado para seleção de animais superiores. 
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