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Identificação da proposta: 

 
 

Título: Consumo alimentar residual como estratégia de 

seleção e efeitos nas características de carcaça, obtidas por 

ultrassom, em machos da raça BRANGUS. 

 

Duração da Teste:  

Setembro a dezembro 2020  

 

Objetivos gerais: 

 

Caracterização do Consumo alimentar residual (CAR) e 

relação fenotípica com as características de desempenho e de carcaça, 

obtidas por ultrassom, em machos da raça BRANGUS. 

 

 
Justificativa 

 
 

A baixa eficiência do rebanho de corte no Brasil tem como principais razões: baixa 

pressão de seleção das novilhas de reposição para características reprodutivas e de 

composição corporal; baixo nível nutricional adotado na recria, elevada idade a puberdade 

e ao primeiro parto, baixa taxa de natalidade e repetição de cria (55% e 40%, 

respectivamente) das fêmeas do rebanho, ocupação das áreas de pastagens com animais 

improdutivos e que não geram renda ao sistema por não obterem índices zootécnicos 

adequados. Isto faz com que aumente o ciclo pecuário, que compreende oito anos (96 

meses) e se tenham baixas taxas de desfrute.  

Estes fatores são agravados pela expansão da área cultivada com culturas agrícolas, 

principalmente a soja, provocando a diminuição das áreas de pastagens naturais. Por 

consequência, percebe-se um movimento de intensificação dos sistemas de produção 

pecuários, no sentido de alimentar o mesmo número de animais em áreas menores ou 

aumentar a lotação numa mesma área de pastoreio. 

Neste contexto, a demanda por sistemas de produção mais eficientes em bovinos 

de corte tem levado a um crescente interesse de diferentes grupos de pesquisa em estudar 

mecanismos que possam reduzir os custos com a alimentação, já que a dieta tem um grande 

impacto econômico; sendo que a lucratividade do sistema é altamente dependente da 

quantidade de carne vendável produzida, por unidade de alimento consumido (NIELSEN 



et al. 2013). 

A produção de carne bovina necessita diminuir os custos por unidade de produto 

porque tem um enorme custo por peso de porção comestível. Quando comparamos a 

necessidade energética da dieta por unidade de produto comestível, a produção de carne 

bovina é cerca de um terço e um quinto da eficiência da produção de suínos e frangos, 

respectivamente (MADDOCK et al. 2015). 

Gibb e McAllister (1999) observaram que uma melhora de 5% na eficiência 

alimentar tem um impacto quatro vezes maior do que uma melhora de 5% no ganho médio 

diário dos animais. 

Medida tradicional de eficiência alimentar inclui a conversão alimentar relativa 

(FCR) definida como a quantidade de alimento consumido dividido pelo ganho de peso 

vivo. Esta medida tem sido utilizada com sucesso na produção de carne de aves e suínos. 

Em bovinos, devido a diferenças fisiológicas com as outras espécies produtoras de proteína 

animal, a seleção de animais mais eficientes utilizando esta característica não obteve 

sucesso. Por outro lado, respostas correlacionadas com baixo FCR identificam animais 

com aumento nas taxas de crescimento, no tamanho maduro e com elevados requerimentos 

de mantença (CREWS, 2005; MAHLER,2016). 

Outra medida de eficiência foi proposta por MacNeil et al.(2011), que é ganho 

médio diário residual (GDAR), correspondendo a diferença entre o ganho atual e o ganho 

predito, baseado na ingestão de alimento, peso vivo e composição corporal. Animais com 

GDAR positivo ganham mais peso que o predito e são considerados mais eficientes. 

Conforme Mahler (2016), a pecuária de corte tem sua dieta baseada no consumo de 

forragens, sendo difícil medir a ingestão dos animais a pasto. A identificação de animais 

mais eficientes através de características indicadoras em bovinos com a dieta baseada 

primariamente em grãos poderá ser o ideal. 

A eficiência alimentar residual (CAR) é outra medida de eficiência e pode ser 

utilizada na seleção genética para melhorar os animais de cria e abate. Koch et al. (1963) 

salientam que a eficiência alimentar residual (CAR) medida em animais em crescimento, 

quantifica a variação de ingestão além dos requerimentos de energia necessários para 

mantença e produção. Recentes estudos afirmam que esta característica é apropriada para 

uso em programas de seleção visando melhorar a eficiência alimentar devido a sua 

independência dos modelos de crescimento e maturidade (ARTHUR et al. 2001; 

SHENKEL et al. 2004; LANCASTER et al. 2009b). 

A avaliação da eficiência alimentar pelo consumo alimentar residual (CAR) tem 

ganhado popularidade por ser independente de características de desempenho, como peso 

vivo e ganho de peso, e dessa forma, não implica no aumento da exigência de mantença 

do rebanho de cria (LIMA et al, 2013). 



O CAR, considerado medida alternativa de eficiência alimentar, é calculado 

como a diferença entre o consumo observado e o consumo predito estimado em função 

do peso vivo médio metabólico e no ganho médio diário em peso (KOCH et al. 1963; 

ARCHER et al. ,1997; BASARAB et al., 2003). 

O consumo alimentar esperado é calculado pela regressão da ingestão alimentar 

diária sobre o ganho médio diário (GMD) e peso metabólico médio na metade do teste 

(PMMT) o CAR é o resíduo que permanece não explicado pelas características 

mensuráveis no modelo de predição. Após o período de alimentação, o CAR é calculado 

como a diferença entre o consumo de matéria seca observado (kg/dia) e o consumo de 

matéria seca predito através de ajustes para peso vivo médio metabólico (PVMM, 

kg0.75) e ganho médio diário em peso (GMD, kg/dia), obtendo o seguinte modelo: Yi = 

β0 + β1GMD + β2PVMM + εi,; em que Yi = consumo de matéria seca predito para o 

animal i; β0 = intercepto da regressão; β1 = coeficiente de regressão parcial sobre GMD; 

β2 = coeficiente de regressão parcial sobre PVMM; εi = erro residual do consumo predito 

do animal i (OKINE et al., 2004). Esta regressão (GMD e PVMM) explica 70 a 80% da 

variação no consumo predito, conforme dados observados na literatura (ARTHUR et  al., 

2001; BASARAB et al., 2003; NKRUMAH et al., 2007). 

Propriedades estatísticas do CAR calculado por regressão linear demonstra que esta 

característica possui distribuição normal (CAR~N(0,δ²CAR)) com média zero 

(CREWS,2005). 

Animais eficientes têm ingestões diárias menores do que a predita após a explicação 

para a produção e peso corporal, enquanto que os ineficientes possuem ingestões diárias 

maiores (MAHLER, 2016). Dessa forma, os animais com CAR negativo ou baixo são 

classificados como mais eficientes e aqueles com CAR positivo ou alto como menos 

eficientes. 

A inclusão de medidas de gordura subcutânea por ultrassom nos modelos de 

regressão para estimar o CAR pode melhorar as estimativas. Vários estudos reportaram 

fracas correlações genéticas e fenotípicas entre o CAR e a espessura de gordura subcutânea 

na carcaça (ARTUR et al. 2011; LANCASTER et al. 2009ª,b; MAHLER, 2016). 

Conforme Mahler (2016), as baixas correlações entre CAR e EGS são importantes 

porque a seleção de animais com baixo CAR poderia resultar em uma concomitante 

redução na EGS, afetando potencialmente as medidas de carcaça ao abate; além do que o 

acabamento e a condição corporal afetam a função reprodutiva. Portanto, a inclusão de 

características de composição corporal medidas por ultrassom (AOLUS, EGSUS, EGPUS 

e PGIUS) dentro das equações de regressão para seleção pelas classificações do CAR não 

comprometeriam as características de carcaça e preveniria efeitos negativos sobre a 

reprodução das fêmeas (BASARAB et al. 2003; LANCASTER et al 2009ª,b; MAO 2013). 



No entanto, estudos sobre os efeitos em longo prazo devem ser realizados. 

A herdabilidade de uma característica é medida pela proporção da variação 

fenotípica influenciada pela variação genética aditiva. Uma característica de alta 

herdabilidade (˃0.50) tem uma grande variância genética aditiva e a seleção genética pode 

ser efetiva e com resposta rápida na população. 

O consumo alimentar residual apresenta uma herdabilidade de 0,42±0,13 

(Lancaster et al, 2009ª).  

Vários fatores metabólicos podem influenciar a variação no CAR e sua regulação 

fisiológica, provavelmente, é controlada por diversos genes. Segundo Richardson e Herd 

(2004), gastos energéticos para a mantença estão relacionados com turnover protéico, 

estresse e metabolismo dos tecidos (37%), transporte de íons (27%), atividade (10%), 

digestibilidade (10%), incremento calórico (9%), composição corporal 

(5%), e comportamento ingestivo (2%). 

Animais CAR negativo (eficientes), geralmente possuem composição corporal 

diferente de animais CAR positivo (ineficientes). Na avaliação de eficiência produtiva, 

animais com maior proporção de tecido muscular são considerados mais eficientes em 

relação a animais com maior deposição de tecido adiposo na carcaça (LIMA et al, 2013). 

Herd et al. (2004) demonstraram que animais com avaliação genética favorável 

para CAR, em confinamento, produziram progênie a pasto com melhora de 41% na 

eficiência alimentar e CAR 26% menor. A correlação genética entre o CAR obtido em 

novilhas confinadas e depois nas mesmas fêmeas, adultas, em pasto, foi superior a 90%, 

indicando tratar-se da mesma característica genética (ARTHUR et al., 2001). 

A seleção para eficiência alimentar pode potencialmente resultar em redução de 9 

a 10% nos custos de manutenção do efetivo de vacas, de 10 a 12% no consumo de ração, 

de 25 a 30% na emissão de metano, e de 15 a 20 % na produção de dejetos sem afetar o 

ganho médio diário (GMD) ou tamanho de vaca adulta (BASARAB et al., 2003). 

O CAR possui grande potencial para utilização no melhoramento de rebanhos em 

termos de eficiência, através da redução nas exigências de mantença, entretanto, os 

impactos de sua utilização em longo prazo sobre o a qualidade de carne, o desempenho 

reprodutivo e impacto ambiental devem ser mais bem estudados. Devido a estes fatores, 

os objetivos do presente protocolo foram: 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos gerais: 

 

 Caracterização do Consumo alimentar residual (CAR) e relação fenotípica com 

as características de desempenho e de carcaça obtidas por ultrassom em machos 

bovinos da raça BRANGUS. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Estimar as correlações fenotípicas das diferentes classificações do CAR com as 

características peso corporal (PC/kg), altura da garupa (ALT/cm), ganho médio diário 

(GMD/kg/dia), 

 Estimar as correlações fenotípicas entre as diferentes classificações do CAR 

com a área de olho de lombo (AOLUS/cm2), espessura de gordura subcutânea 

(EGSUS/mm), espessura de gordura subcutânea (EGSPUS/mm) percentagem de gordura 

intramuscular (PGMIUS/%) obtida por ultrassom em machos da raça BRANGUS. 

  

 

PROTOCOLO DE EFICIÊNCIA ALIMENTAR RESIDUAL 

 

O experimento será conduzido de acordo às diretrizes para Programas de 

Melhoramento de Carne, da Beef Improvement Federation (BIF, 2018). 

 

Metodologia 

 
 

O protocolo será conduzido em duas (2) fases de avaliação dos animais, a saber: 

 
 

Fase 1: período de adaptação (21 dias); O grau de severidade: abaixo 

do limiar inferior a leve. 

 

 
Fase 2: período de teste de avaliação do consumo alimentar residual-

CAR (70 dias); e classificação dos animais em alto, médio e baixo CAR; O 

grau de severidade: abaixo do limiar inferior a leve. 

 

 

 



 

FASE 1 e 2 

 
 

Animais  

 
 

-Serão avaliados touros da raça BRANGUS, pertencentes a criadores associados à 

Associação Brasileira de BRANGUS ou afins. 

- O número de animais por criador deverá ser no mínimo três (3); o ideal seria cinco 

(5); para aumentar o tamanho do grupo contemporâneo; identificados com brincos de 

rastreabilidade.  

***Caso seja realizada a antecipação da avaliação de sobreano dos animais do 

grupo contemporâneo em que o animal que vai participar da prova pertença; para que 

não fique desconectado da avaliação genética; poderá o criador participar com menor 

número de animais acima exigido. 

*** Poderá o criador participar com menor número de animais desde que esteja 

consciente que não poder-se-á formar grupos contemporâneos com menos de três animais. 

-Os touros devem ser filhos de pelo menos dois pais controlados ou registrados. Os 

touros não podem ser filhos de reprodutores múltiplos (RM) para que sua paternidade seja 

conhecida. Os touros testados devem ter uma diferença máxima de 60 dias entre o mais 

erado e o de menor idade. 

- Os touros devem ser Puros Controlados (PC) ou Puros de Pedigree (PO) 

pertencentes ao registro genealógico da Associação Brasileira de BRANGUS (APB) ou 

pertencentes a um programa de melhoramento genético certificado pela APB.  

-Os touros devem possuir data de nascimento e de desmama conhecida (6 a 8 meses). 

Somente serão aceitos touros por transferência de embriões se a receptora for da raça 

BRANGUS e filhos de vaca adulta. Os touros devem ser preferencialmente mochos ou que 

sofreram descorna.  

-Os touros devem possuir certificados negativos para tuberculose e brucelose 

fornecido e estar em dia com o calendário de vacinações obrigatórias fornecido por um 

veterinário credenciado pelos órgãos competentes para declarar tais informações. 

- 

  

 Manejo 

Os animais serão testados na Estação de Teste da EEA-UFRGS, onde setor de gado 

de corte possui o sistema Intergado (www.intergado.com.br) (JPL Comércio e Locação 

Ltda- Brasil) com oito (8) cochos eletrônicos modelo AF 1000 MASTER GATE e dois (2) 

bebedouros modelo WD 1000 MASTER GATE, responsáveis pelo registro de consumo e 



comportamento de ingestão de alimentos e água pelos animais de forma individualizada. 

Os animais serão identificados individualmente por bottons transponde de rádio frequência 

passiva (FDX) na orelha esquerda. O grau de severidade: leve 

Permanecerão em confinamento total durante todo o período experimental (91 

dias). Serão alojados em um piquete de teste. Ficarão os animais no mesmo piquete com 

acesso a quatro (4) cochos de alimentação e dois bebedouros de reabastecimento 

automático, com livre acesso a água e ao alimento. 

Antes da avaliação do CAR, os animais passarão por um período de adaptação as 

instalações (cochos e bebedouros eletrônicos - sistema Intergado) e a dieta por período de 

21 dias. Os animais que durante os sete (7) dias iniciais não forem detectados pelo sistema, 

ou não consumirem alimento de forma adequada, devem ser avaliados e considerada a sua 

retirada das instalações. Se o sistema detectar o consumo de alimento por animal não 

identificado (este alerta será apresentado no manual específico do software), os animais 

cujos brincos que ainda não forem detectados, deverão ter seus brincos substituídos. Com 

a troca do brinco é esperado um consumo para estes animais similar ao registro observado 

ao dos animais não identificados. Os animais terão acesso ilimitado aos cochos 

automáticos, e serão cadastrados individualmente no sistema automático de medição de 

ingestão alimentar Intergado, a lotação utilizada será de cinco (8) animais por cocho, para 

garantir consumo ad libitum. O grau de severidade: leve. 

O acesso ao cocho será liberado através do botton transponde de rádio frequência 

(FDX) de identificação previamente cadastrado. Este processo permite que sejam 

coletados os dados do consumo individual de cada animal das dietas solida e liquida, bem 

como, comportamento ingestivo e freqüência de alimentação. 

Na adaptação, os animais serão alimentados com os mesmos ingredientes da dieta 

do teste. A dieta será ofertada em regime ad libitum.  

Serão feitas três alimentações diárias, sendo que cada cocho de alimentação possui 

capacidade para 100 kg de alimento. 

 

TABELA 3: Níveis nutricionais da dieta total terneiros BRANGUS (pós desmama). 
 

Nutriente Quantidade 

NDT (%) 72,1 

Energia metabolizável (Mcal/kgMS) 2,61 

Proteína Bruta (%) 15,7 

 
No período do teste, a dieta seguirá a mesma, porém serão monitoradas a 

bromatologia e a matéria seca (MS) da dieta total com frequência semanal. As amostras 

enviadas para as análises serão coletadas da seguinte forma: será coletada um subamostra 



de cada cocho após o abastecimento e em seguida estas subamostras serão homogeneizadas 

em apenas uma amostra. Após homogeneização da amostra, ela será dividida em quatro 

quadrantes, conforme recomendado pelo protocolo de amostragem de dieta total misturada 

da Universidade da Califórnia (ROBINSON & MEYER,2010). Serão novamente 

misturados dois quadrantes em diagonal, para, então, retirar a sub amostra para análise. 

Esse procedimento será realizado nos dias 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 e 63, tanto para 

análise da matéria seca como para as análises bromatológicas. 

Para determinação da matéria seca, será utilizada uma estufa com ventilação forçada 

seguindo método proposto AOAC (1995) que expõem a amostra durante 48hs a uma 

temperatura de 105°C. A análise química da dieta será realizada pelo método de Weende, 

com nitrogênio determinado pelo método Kjeldahl (HORWITZ, 2000) e de FDN e FDA 

pelo método de Van Soest (VAN SOEST et al 1991). As análises serão realizadas no 

Laboratório de Nutrição Animal da UFRGS. 

 
Cochos eletrônicos – Sistema Intergado 

 
 

Alimentadores Inteligentes desenvolvidos para gerar dados de consumo e 

comportamento alimentar dos animais de forma automática, individualizada, acurada e 

confiável. Estes equipamentos são dotados de comedouros que ficam apoiados sobre 

células de carga, o que possibilita o registro automático da quantidade de alimento 

oferecido e sobras, bem como a mensuração da dinâmica de ingestão de alimento pelos 

animais. 

 

Teste para definição dos níveis de CAR 

 
 

O teste será realizado com o auxílio dos cochos eletrônicos – Sistema Intergado e 

seguirá as recomendações da Beef Improvement Federation (BIF, 2016). A duração do 

teste será de 70 dias. Os animais serão pesados no início, no meio e ao final do teste em 

balança eletrônica True Test Modelo 3500. O grau de severidade: abaixo limiar do 

inferior. 

Durante todo o período do teste, dados de peso individual dos animais serão gerados 

por uma balança acoplada ao bebedouro enquanto o animal estiver consumindo água. 

Todos os dados serão utilizados para obter a curva de crescimento de cada indivíduo. 

Diariamente, toda vez que os animais entrarem nos cochos, será gerado dado de consumo 

de alimentos. Esses dados serão corrigidos pelo teor de matéria seca obtido em cada 

semana. O grau de severidade: abaixo limiar do inferior. 

 



O Consumo Alimentar Residual (CAR) será calculado como a ingestão de matéria 

seca atual (IMS) menos a IMS para atender os requerimentos energéticos de mantença e 

crescimento (Koch, 1963). 

O consumo predito será obtido através dos modelos de regressão: múltipla base: 

IMS predito1 = β0 + β1GMD + β2PCMM0,75 + ε1 

Onde: IMS – Ingestão de matéria seca diária por animal; β0 – intercepto; β1 – 

coeficiente linear de regressão para ganho médio diário (GMD); β2 - coeficiente linear de 

regressão para peso metabólico na metade do teste (PVMMT0,75); ε1 – Resíduo que 

expressa a medida da eficiência do CAR. 

IMS predito2 = β0 + β1GMD + β2 PVMM0,75 + β3EGSUS + ε1 

Onde: IMS – Ingestão de matéria seca diária por animal; β0 – intercepto da regressão; β1 

- coeficiente linear parcial de regressão para ganho médio diário (GMD); β2 - coeficiente 

linear parcial de regressão para peso metabólico na metade do teste (PVMM0,75); β3 – 

coeficiente linear parcial de regressão para espessura de gordura subcutânea por ultrassom 

(EGSUS); ε1 – Resíduo que expressa a medida da eficiência do CAR corrigido para 

EGSUS. 

O CAR será determinado pela diferença entre o CMS medido e o CMS predito. Os 

animais serão classificados e separados dentro do grupo contemporâneo, em grupos de alto 

CAR (maior que 1 desvio padrão acima da média), médio CAR (dentro de +/- 1 desvio 

padrão) e baixo CAR (maior que 1 desvio padrão abaixo da média) (Mahler , 2016). 

 

Avaliação de composição corporal, Perímetro Escrotal (PE) e de altura da garupa 

Frame) 

 
Serão avaliadas por ultrassonografia as características espessura de gordura 

subcutânea na costela (EGSUS), espessura de gordura subcutânea na picanha 

(EGPUS); área do músculo longíssimus (AOLUS) e percentagem de gordura 

intramuscular (PGIMUS). As avaliações serão feitas através de imagens geradas pelo 

equipamento de ultrassom Aloka SSD 500 V equipado com transdutor linear UST 5049 

com frequência de 3,5 MHz. As imagens geradas para obtenção da AOLUS serão no 

espaço intercostal entre a 12a e 13a costelas medindo a área do músculo, a EGSUS será 

obtida a ¾ da linha média do longíssimus, e no sítio anatômico paralelamente aos ossos 

ílio e ísquio, no ponto de intersecção entre os músculos gluteus medius e bicpes femoris 

será obtida a EGPUS. A estimativa da PGIMUS será o valor médio de quatro imagens, 

obtidas paralelamente a coluna vertebral sobre o músculo longissimus correspondente a 

área entre a 11ª, 12ª e 13ª costelas. Será utilizado óleo vegetal como acoplante acústico e 

guia acústica no espaço intercostal no sitio de coleta da AOLUS com a finalidade de 



acompanhar a curvatura da região anatômica onde se realizará a coleta das imagens. As 

imagens serão armazenadas e analisadas com auxílio de software UICS (CUP Lab®, LLC-

USA) certificado e por profissional habilitado pelo Ultrasound Guidelines Council (UGC). 

O grau de severidade: abaixo do limiar inferior. 

As imagens serão coletadas ao início, no meio e ao final do teste. Nestas mesmas 

datas, serão medidos a altura da garupa (ALT), conforme o protocolo da BIF (BIF, 2018) 

para proceder à estimativa do frame dos animais; e realizada a aferição do Perímetro 

Escotral (PE) com uma fita métrica apropriada para este fim.  

 O grau de severidade: abaixo do limiar inferior. 

No final da prova todos os touros serão submetidos ao exame andrológico realizado 

por um veterinário credenciado para tal fim e contratado pela Associação de BRANGUS. 

 

Protocolo Sanitário 

 

Vacinas: 

-Clostridioses (preferencialmente com toxoide para botulismo) 

-Raiva (região da EEA é endêmica para a doença) 

-OBS.: vacina da aftosa de acordo com recomendações do MAPA. 

 

Carrapaticida: 

-Banhar os animais duas semanas antes de sair da propriedade; 

- indicar o princípio ativo do carrapaticida utilizado para evitar a introdução de cepas diferentes 

na fazenda, uma vez que virão animais de origens diferentes (dar preferência ao fluazuron) 

 

Vermifugação: 

-Vermifugar uma semana antes de sair da propriedade, como o mesmo objetivo descrito nos 

carrapatos. Pode ser usado avermectinas, que também agem sobre o carrapato.  

 

Quimioprofilaxia para a Tristeza Parasitária Bovina: 

-21 Dias antes da viagem aplicar 1ml para cada 40kg subcutâneo do princípio ativo Imidocarb  

-O mesmo protocolo será feito a cada 21 dias em todos os animais enquanto durar o experimento.  

 

Ao chegarem à EEA os animais deverão passar por alguns manejos sanitários que seguem o 

protocolo sanitário da Estação de teste EEA-UFRGS, onde logo após o desembarque serão 

vermifugados, receberão uma aplicação de Imizol como protocolo de imunização para tristeza 

parasitária, banhados com produto carrapaticida, e receberam brincos repelentes para moscas de 



impacto zootécnico (mosca do chifre, berne, etc). Aproveitado a contenção dos animais para os 

manejos sanitários será realizada a coleta de pelos da região da cauda, visando obtenção de 

material genético para genotipagem destes animais para eficiência alimentar. O grau de 

severidade: leve 

 

Contenção dos animais 

 

Para a realização de manejos que necessitem a contenção dos animais (exames com 

ultrassom, vacinação, colocação de bottons transponders, etc) será utilizado troncos de 

contenção para bovinos, que permite segurança para o animal como para o trabalhador. O 

grau de severidade: abaixo do limiar inferior a leve. 

 

Destino dos animais após o término dos experimentos 

 

Ao término dos experimentos os animais retornam as suas fazendas de origem.   

 

Analise Estatística 

 
As variáveis independentes serão os níveis de CAR (alto, médio e baixo) para avaliar 

seu impacto sobre a composição corporal destes animais. As análises dos dados coletados 

serão realizadas pelo procedimento MIXED do SAS (Statistical Analysis System, versão 

9.4). As médias serão ajustadas pelo método dos quadrados mínimos e comparadas pelo 

teste Tukey-kramer, a 5% de probabilidade. 

Serão estimadas as correlações fenotípicas entre as características de CAR, 

composição corporal por ultrassom através dos coeficientes de correlação de Pearson e 

Spearman (PROC CORR; SAS Inst Inc.) A correlação de Pearson é uma medida 

paramétrica de associação entre duas variáveis, medindo o grau de associação e direção da 

relação linear. A correlação de ordem de ranques de Spearman é uma medida não 

paramétrica de associação baseada nos ranques dos valores dos dados, que determina se 

uma alteração qualquer ocorreu quando da classificação dos animais.  

 

Justificativa do número de animais 
 

O número de animais que entrarão no teste foi determinado pela capacidade de 

suporte dos cochos eletrônicos recomendado pelo fabricante sendo de no máximo 8 

animais por cocho. Trabalhos realizados, Richardson et al (2004) n= 38, Morris et al (2014) 

n= 49, Walker et al (2015) n= 38, Cohen-Zinder et al (2018) n=26, evidenciam a 

possibilidade da obtenção de bons resultados com este número de animais, porém 

buscando obter maior confiabilidade nos dados o experimento será repetido em diferentes 



anos. O grau de severidade: leve. 

 

 

 

 

 

 

Grau de severidade 

 

Todos os procedimentos a serem realizados nos animais são classificados como 

Grau de Severidade abaixo do limiar inferior a moderado, de acordo com o Guia de 

Severidade dos Procedimentos Científicos- CEUA-UFRGS, que se definem como: 

 Leve- procedimentos em que é provável que os animais experienciem dor, 

sofrimento ou desconforto leve que dure pouco tempo. São procedimentos que não 

acarretarão prejuízos no bem-estar ou nas condições gerais dos animais. 

 Moderado- Procedimentos em que seja provável que os animais experienciem 

dor, sofrimento ou desconforto moderados, ou dor, sofrimento ou desconforto leves, mas 

prolongados. Procedimentos que provavelmente causarão prejuízos moderados no bem-

estar ou condições gerais dos animais. 

 

Vantagens da avaliação de eficiência alimentar residual 

 
As vantagens da utilização e incorporação da tecnologia de consumo alimentar 

residual na geração de conhecimento nas áreas de nutrição, melhoramento genético, 

reprodução, características de composição corporal, qualidade de carne e impacto 

ambiental são: 

 Pode ser obtida no animal vivo sem a necessidade de abate dos animais; 

 As informações são obtidas em tempo real através de sistemas automatizados 

e informatizados, não invasivos e que causam mínimo nível de stress nos animais. 

 A quantificação do CAR é realizada em animais jovens, permitindo que esta 

informação seja utilizada de forma eficiente nos programas de melhoramento 

genético (genética quantitativa e genômica); 

 A quantificação do CAR permitirá identificar animais mais eficientes no uso 

de insumos e incorporar esta genética em rebanhos que buscam melhorar a 

produtividade na pecuária de corte; 

 A quantificação do CAR permitirá selecionar animais mais eficientes do 

ponto de vista ambiental ao estabelecer relações entre o consumo de alimento, a 

fermentação ruminal, a produção de metano e a excreção fecal de nutrientes; 



 A quantificação do CAR permitirá estabelecer relações entre o consumo e a 

partição de nutrientes, de modo a conhecer seu efeito sobre o desempenho e a 

qualidade da carcaça e da carne; 

 

 

 

 

 

Cronograma de Atividades 

 

 

Atividades Setembro outubro novembro dezembro 

Adaptação dos animais ao sistema de cochos 

(Fase 1) 

X     

Teste para classificação de CAR (Fase 2) X  X X X 

Avaliação da composição corporal via 

ultrassom (Fase 2) 

X  X X X 

Publicação dos resultados    X X 

                

                       INDICE UFRGS 

 

- Ganho médio diário residual (GDAR) ponderado no índice com 30%; Eficiência 

Alimentar residual (CAR) com ponderação de 20%; Área de olho de lombo por ultrassom 

(AOLUS) com 20%; Espessura de gordura subcutânea por ultrassom (EGSUS) com 15%; 

Percentagem de gordura intramuscular por ultrassom (GIMUS) com 10% e Perímetro 

Escrotal (PE) com ponderação de 5%, totalizando os 100% do índice. Este índice será gerado 

com os dados coletados durante o teste de Eficiência Alimentar; prova com duração de noventa 

e um (91) dias desde a chegada dos animais. 

 

*|CUSTO TOTAL DO TESTE POR ANIMAL SERÁ DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL 

REAIS).  

*ESTE VALOR SERÁ DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS A SABER: 

-METADE DESTE MONTANTE DEVE ESTAR À DISPOSIÇÃO DA EEA-UFRGS 

NA ENTRADA DOS ANIMAIS E O RESTANTE NA METADE DO PERÍODO DO 

TESTE. 

*AUFRGS NO SE RESPONSABILIZA E NEM HAVERÁ RESSARCIMENTO POR 

PARTE DA INSTITUIÇÃO SE PORVENTURA ALGUM ANIMAL VIR A ÓBITO. 
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