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RESUMO 

 
A eficiência alimentar de bovinos e a sua correlação com comportamento 
ingestivo e digestibilidade aparente dos nutrientes é o objetivo deste trabalho. A 
eficiência alimentar é uma das características mais importantes em animais de 
produção.Processos responsáveis por mais de 25% da variação da eficiência 
alimentar ainda não foram esclarecidos. Explicar as fontes de variação e 
identificar animais eficientessão objetivos importantes para a produção de bovinos 
de corte.Uma ferramenta alternativa para avaliar a eficiência alimentar é o 
consumo alimentar residual (CAR), que foi desenvolvido em 1963, porém 
começou a ser utilizado somente na década de 90 para identificar e selecionar 
animais mais eficientes. O comportamento ingestivo está diretamente associado à 
quantidade de alimento que o animal ingere, diferindo em animais mais ou menos 
eficientes. O comportamento ingestivo e a digestibilidade aparente da dieta de 
120 animais da raça Neloreforam avaliados em delineamento inteiramente ao 
acaso divididos em três classes: baixo, médio e alto CAR. A idade e peso médio 
inicial foram de 20 meses e 397 ± 35 kg. Os animais foram alocados em baias 
individuais providas de cochos de alimentação e bebedouros. A dieta oferecida 
aos animais foi composta por 23% de volumoso e 77% de concentrado.O período 
experimental teve duração de 84 dias, com pesagens a cada 28 dias. Todas as 
pesagens eram precedidas por jejum alimentar de 16 horas. A avaliação 
comportamental foi realizada em um período de 24 horas. Foram coletadas 
amostras da dieta oferecida e das sobras no início da adaptação e semanalmente 
durante o período experimental, além disso, também foram coletadas amostras de 
fezes durante três dias consecutivos em horários diferentes a fim de obter uma 
amostra.O tempo de duração de todas as atividades foi similar entre os diferentes 
grupos.As variáveis de digestibilidade não diferiram (P>0,05) entre as três classes 
de CAR.Pode-se concluir que o CAR não possui correlação com comportamento 
ingestivo e digestibilidade aparente dos nutrientes da dieta. 
 
Palavras-chave: alimentação, bovinos de corte, confinamento, eficiência 
alimentar, ruminação, seleção 
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ABSTRACT 

 
Feed efficiency of cattle and its correlation with feeding behavior and apparent 
digestibility of nutrients is the objective of this work. Feed efficiency is one of the 
most important traits in livestock .Processes responsible for more than 25% of 
feed efficiency variation have not been clarified. Explain variation sources and 
identifying efficient animals are the most importantobjectives for the beef cattle 
production nowadays. An alternative tool to evaluate the feed efficiency is the 
residual feed intake (RFI), was developed in 1963, but only in the 90’sit started to 
be used to identify and select efficient animals. Feeding behavior is directly related 
to feed ingested quantity, which differs in efficient or inefficient animals. The 
feeding behavior and apparent digestibility of 120 Nellore animalswere evaluated 
in completely randomized design with respect to feed conversion ratio (FCR) and 
the three classes of residual feed intake: low, medium and high RFI. The age and 
initial body weight were 20 months and 397 ± 35 kg. The animals were placed in 
individual pens fitted with feeding troughs and drinkers. The diet offered to the 
animals consisted of 23% forage and 77% concentrate. The experimental period 
lasted 84 days, with weighings every 28 days. All weighings were preceded by 
fasting for 16 hours. The behavior evaluation was performed in a 24 hour period. 
Samples were collected from the diet offered and the leftovers at the beginning of 
adaptation and weekly during the experimental period, moreover, were also 
collected stool samples during three consecutive days at different times in order to 
obtain a sample throughout the day.The duration time of all activities was similar 
among the different groups.The variables evaluated digestibility did not differ (P > 
0.05) between animals of three classes of RFI. It can be concluded that the RFI 
has no correlation with feeing behavior and apparent digestibility of nutrients in the 
diet. 

 

Keywords: feeding, beef cattle, feedlot, feed efficiency, rumination, selection 

 

 

 

 

 

 



 
 

1INTRODUÇÃO 

 

Um dos pontos que devem ser relevados na cadeia produtiva de 

bovinos de corte são os custos e dentre eles a alimentação representa de forma 

significativa. Para que haja redução dos custos com a alimentação em um 

sistema de produção animal, devem-se considerar os animais mais eficientes, 

pois assim haverá menores perdas e excessos e mais eficiente será o sistema de 

produção. 

Vários fatores como a quantidade e o tipo de alimento consumido, raça, 

sexo, idade e condições ambientais entre outros, contribuem para a variação da 

eficiência alimentar dos animais (MAGNANI et al., 2013). ARTHURet al. (1999) 

concluíram que animais de mesmo tipo (raça, sexo, idade, entre outros) e 

consumindo a mesma dieta, variaram quanto a eficiência de utilização dos 

nutrientes.  

Algumas medidas foram utilizadas para avaliar a eficiência alimentar, 

sendo o consumo alimentar residual (CAR) a mais estudada nos últimos anos. 

Esta ferramenta tem sido utilizada com o intuito de ser considerada como 

alternativa de redução dos custos com a alimentação em sistemas de produção 

animal. 

Diversospesquisasvêm contribuindo com o objetivo de estudar as 

diferenças entre animais de CAR distintos, com o intuito de esclarecer o efeito da 

classificação do animal quanto ao CAR sobre odesempenho. CASTILHOS et al. 

(2008), justifica a necessidade de maiores estudosem relação ao CAR com o 

comportamento ingestivo dos animais. 

O comportamento ingestivo está diretamente associado à quantidade 

de alimento que o animal ingere, desta forma, diferenciam-se os animais mais ou 

menos eficientes. 

O consumo de nutrientes é considerado como um dos principais fatores 

relacionados ao desempenho animal, pois delimita o atendimento das exigências 

de mantença e produção de ruminantes. Existem fatores relacionados ao 

consumo de alimento, podendo ser limitados pelo animal, pelo alimento ou pelo 

manejo alimentar (SILVA et al., 2005). 
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Outro fator que deve ser considerado em uma dieta é a 

digestibilidade.De acordo com SILVA & LEÃO (1979), a digestibilidade é uma 

característica do alimento que indica a porcentagem de cada nutriente que poderá 

ser utilizado pelo animal. 

Existem várias técnicas empregadas atualmente para estimar a 

digestibilidade de alimentos ou rações. Devido à dificuldade na coleta total de 

fezes, pesquisadores têm buscado como alternativa a utilização de substâncias 

indigestíveis presentes no próprio alimento. Estas substâncias são chamadas de 

indicadores internos, como a fibra em detergente neutro indigestível (FDNi). 

Diante deste contexto, objetivou-se estabelecer as relações entre a 

digestibilidade aparente dos nutrientes da dieta e as medidas de 

comportamentoingestivo com os índices de consumo alimentar residual de touros 

jovens da raça Nelore. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

2.1 Eficiência Alimentar 

 
A eficiência alimentar é essencial na produção animal, poisé através 

deste que podem ser selecionados animais mais eficientes na utilização do 

alimento. O alimentoconstituina maior parte dos custos deprodução. RESTLE & 

VAZ (1999), afirmaram que este item representa entorno de 70% dos gastos 

totais em um sistema de confinamento. 

Buscando uma forma de evitar o excesso de gastos, animais 

selecionados como eficientes, produzemno mesmo nível, mas com menor 

consumo de alimento, proporcionando rentabilidade da indústria de carne bovina 

(MOORE et al., 2005). 

Geralmente os programas de melhoramento genético focam em 

características para o aumento de produção como pesos em diferentes idades, 

ganho de peso diário, perímetro escrotal e características de carcaça, sem 

enfatizar a necessidade de reduzir o custo com alimentação, que pode ser suprido 

com o aumento da eficiência alimentar do rebanho (LANNA & ALMEIDA, 2004a). 

Existe uma variação individual na eficiência do uso dos nutrientes entre 

animais do mesmo tipo (idade, raça, sexo) que consomem o mesmo tipo de 

alimento, mas ainda não estão esclarecidos os fatores que causam diferenças 

desta utilização(HERD et al., 2004). 

Animais com maior eficiência aproveitam melhor os nutrientes 

ofertados, portanto, a eliminação de componentes impactantes no meio ambiente 

como o gás carbônico, o metano e as fezes, é menor comparadaaanimais menos 

eficientes para mesma produção de carne (BASARAB et al., 2003; NKRUMAH et 

al., 2006). 

Devido às limitações dos índices de eficiência tradicionais, novos 

parâmetros estão sendo sugeridos e dentre eles está o Consumo Alimentar 

Residual (BASARAB et al., 2003). 
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2.2 Medidas de Eficiência Alimentar 

 
Algumas medidas foram apresentadas ao longo dos anos para avaliar 

a eficiência alimentar, como a conversão alimentar e o consumo alimentar 

residual.  

A conversão alimentar é calculada como a razão entre o consumo de 

matéria seca e o ganho médio diário e correlaciona com características de 

crescimento (ARTHUR et al., 2001a; MONTANHOLI et al., 2007). Assim, animais 

que apresentam baixa conversão alimentar indicam maior eficiência alimentar, ou 

seja, necessita-se de menor ingestão de matéria seca para a produção de uma 

unidade de ganho quando comparados a animais de alta conversão alimentar. 

Alguns programas de seleção utilizaram a conversão alimentar, que 

não é considerada uma medida adequada (ARTHUR et al., 2001b). A conversão 

alimentar é uma medida bruta que possui várias limitações, entre elas destaca-se 

a correlação com o peso adulto. Quando são selecionados animais pela 

conversão alimentar aumenta-se o peso das vacas adultas o que é indesejável 

por causa da maior exigência de mantença (LANNA et al., 2003). 

 
 

2.3 Consumo Alimentar Residual 

 
O consumo alimentar residual (CAR) tem sido empregado como uma 

medida de eficiência alimentar alternativa, responsável por diferenças nas 

exigências de manutenção (ARTHUR, 2001c; BASARAB et al., 2003; CREWS, 

2005; LANNA & ALMEIDA, 2004a). 

Foi definido primeiramente para bovinos de corte por KOCH et al. 

(1963), mas por não ter sido disseminada, foi pouco explorada pelos 

pesquisadores. Na década de 90, pesquisadores da Austrália e Canadá 

retomaram os estudos sobre esta medida. Atualmente, além dos países citados, o 

Brasil e Estados Unidos realizam pesquisas sobre esta medida.  

ARCHER et al., (1999) afirmam que, o CAR é a única característica 

que é fenotipicamente independente de características que o compõem. Desta 

forma, é possível realizar a seleção de animais que apresentam menor consumo 
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e menores exigências de manutenção para o mesmo nível de produção 

(BASARAB et al., 2003). 

O CAR é definido pelo cálculo após o período de alimentação (em 

média de 70 a 84 dias), no qual os animais são avaliados em baias individuais ou 

coletivas. Registra-se diariamente a quantidade de alimento oferecido e recusado, 

além do ganho de peso médio diário (SAINZ et al., 2006). 

Através da diferença entre o consumo alimentar observado (CMS, 

kg/dia) e o consumo predito, em função do peso médio metabólico (PMM, kg0.75) e 

da taxa de ganho de peso diário (GMD, kg/dia). Assim, animais que apresentarem 

baixo CAR serão mais eficazes em razão de consumirem menor quantidade de 

alimento que a quantidade predita para um mesmo ganho de peso quando 

comparados a animais de alto CAR (SAINZ et al., 2006). 

Em alguns estudos com animais de raças europeias, a herdabilidade 

do CAR apresentou valores moderados de 0,28 (KOCH et al., 1963) a 0,49 

(ARTHUR et al., 2001b). 

 
 

2.4 Diferenças no CAR com Bases Biológicas 
 

Os processos metabólicos podem contribuir na variação do CAR. 

HERD et al., (2004) relata que, os principais mecanismos fisiológicos que 

influenciam na variação do consumo alimentar residual são: estresse e 

metabolismo dos tecidos (37%), atividade física (10%), digestibilidade dos 

alimentos (10%), incremento calórico (9%), composição corporal (5%) 

comportamento ingestivo (2%) e outros não identificados (27%), como 

demonstrado na Figura 1.  

Nota-se que os responsáveis por maior parte desta variação são o 

metabolismo e estresse. 
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FIGURA 1 - Contribuições de mecanismos biológicos para variação 

doconsumo alimentar residual 

Fonte: RICHARDSON & HERD (2004) 

 

O consumo alimentar residual já demonstrou estar correlacionado com 

diversos fatores, como: a digestibilidade, a produção de calor e a produção de 

metano. HERD & ARTHUR (2009) afirmaram que animais que apresentaram CAR 

negativo (eficientes) tiveram menores exigências de manutenção e emissão de 

gás metano. RICHARDSON & HERD (2004) concluíram que animais de maior 

eficiência aproveitam melhor a dieta, resultando maior digestibilidade dos 

alimentos. 

 
 

2.5 Digestibilidade Aparente dos Nutrientes 
 

No estudo da nutrição animal, é de extrema importância conhecer a 

ingestão e a digestibilidade aparente das dietas fornecidas às diferentes raças de 

bovinos de corte e seus cruzamentos (PUTRINO et al., 2007). 

O conceito de digestibilidade do alimento foi designado por SILVA & 

LEÃO (1979) como sendo, a capacidade de permitir que o animal utilize em maior 

ou menor escala, seus nutrientes.  
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A digestibilidade representa um dos vários fatores que podem estar 

relacionados ao consumo de MS pelos animais, pois sabe-se que a partir desta 

são obtidos as quantidades dos nutrientes aproveitados pelo animal para 

crescimento, produção e saúde (MERTENS, 1994). No entanto, deve ser levado 

em consideração que, esta afirmativa é válida apenas para situações nas quais o 

consumo é limitado pela demanda fisiológica de nutrientes pelos animais. 

Fatores ligados ao animal, ao manejo da alimentação e ao ambiente 

podem afetar na digestibilidade do alimento determinado. Existem diversas 

técnicas para estimar a digestibilidade de alimentos ou rações. Dentre elas 

encontra-se a coleta total de fezes, mas devido à dificuldade no processo de 

coleta, têm sido utilizados os indicadores internos (SILVA et al., 2005). 

Os indicadores internos estão presentes no alimento. Componentes da 

parede celular potencialmente indigestível, como a fibra em detergente neutro 

indigestível (FDNi) e a fibra em detergente ácido indigestível (FDAi) podem ser 

utilizados como indicadores internos (SILVA et al., 2005). 

 
 
2.6 Comportamento Ingestivo 
 

Quando são pesquisados índices de eficiência alimentar, o 

comportamento ingestivo tem elevada importância, pois através deste, busca-se 

correlações dos hábitos de alimentação de animais com maior ou menor 

eficiência, sabendo que o padrão de alimentação difere muito entre os animais 

dentro de uma baia. 

O comportamento ingestivo durante as atividades de mastigação e 

ruminação podem ter efeito sobre a digestibilidade e tempo médio de retenção da 

digesta no trato gastrointestinal dos ruminantes (CLAUSS et al., 2010) e tem sido 

estudado como um fator que afeta no consumo alimentar residual (MONTANHOLI 

et al., 2010).  

As atividades ingestivas são ritmadas pela distribuição da ração, a qual 

estimula o animal ingerir alimento. Quando o alimento é distribuído duas vezes ao 

dia, as refeições que se seguem à distribuição do alimento são mais importantes 

e tem duração de uma a três horas cada e os períodos de tempo gastos com a 
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ingestão de alimentos são intercalados com um ou mais períodos de ruminação 

ou ócio (FISCHER et al.,1998). 

O tempo despendido para ruminar é maior à noite, mas os períodos de 

ruminação são ritmados também pela distribuição dos alimentos (FISCHER et 

al.,1998). 

VAN SOEST (1994) afirma que, o tempo despendido na ruminação é 

influenciado pela natureza da dieta e parece ser proporcional ao teor de parede 

celular dos volumosos.  

Ao realizar a avaliação comportamental, estudos tem utilizado uma das 

duas opções: manuais ou automatizados. As avaliações manuais são realizadas 

por equipes treinadas; a principal vantagem é o baixo custo, mas a desvantagem 

é o intervalo amostral. Os sistemas automatizados utilizam câmeras nas 

filmagens e têm como vantagem uma avaliação minuciosa de cada animal, mas a 

desvantagem é o alto custo na estrutura e manutenção dos equipamentos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
O presente experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CoEP) da Universidade Federal de Goiás (UFG), conforme certificado 

protocolo n° 078/12. 

 
 

3.1 Local e Período do Experimento 
 

O experimento foi conduzido no município de Goiânia-GO (latitude 16° 

40’ 43” e longitude 49° 15’ 14”). Estásituado no Planalto Central Brasileiro. A 

altitude é 759.2 m e clima é predominantemente tropical, com divisão bem 

definida durante o ano: verão úmido, nos meses de dezembro a março, e inverno 

seco, de junho a agosto. A temperatura varia de 18°C a 26°C (IBGE, 2013; 

GOVERNO DE GOIÁS, 2013). 

A estrutura utilizada para o confinamento dos animais foi o 

Confinamento Experimental de Bovinos de Corte (CEBEC), localizado na Escola 

de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. O confinamento 

possui baias com cochos individuais e bebedouros servindo a cada duas baias, 

ambos de concreto. As baias possuem 12,5 m2, com piso de chão batido (Figura 

2). 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente nas baias onde 

permaneceram até o final do experimento. 

O período experimental foi de abril a agosto de 2013, com adaptação 

de 14 dias e período experimental de 84 dias, totalizando 98 dias de 

confinamento. 
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FIGURA 2 – Confinamento com baias e cochos individuais e piso de 

chão batido no Confinamento Experimental de Bovinos de 
Corte em Goiânia – GO 

 
 
3.2 Animais Experimentais 
 
 Para estimar o consumo alimentar residual (CAR), foram utilizados 120 

novilhos da raça Nelore com idade média de 20 meses e 397+35 kg de peso vivo, 

vacinados e vermifugados. Após 84 dias de confinamento foram classificados em 

Baixo, Médio e Alto CAR. Do totalforam selecionados 30 animais, sendo em 10 de 

baixo CAR, 10 com CAR intermediário e 10 com CAR mais elevado.  

Os animais eram provenientes de 13 propriedades participantes do 

programa de melhoramento genético Nelore Qualitas®.  

 
3.3 Manejo Experimental e Dieta 

 
Antes de iniciar o experimento, os animais foram recriados em sistema 

extensivo a pasto. Ao entrarem no confinamento, foram distribuídos em baias 

coletivas e assim permaneceram por 14 dias em adaptação à dieta e às 

instalações. 

Tanto no período de adaptação como no experimental, a dieta era a 

mesma para todos os animais (Tabelas 1 e 2), balanceada para atender as 

exigências nutricionais de animais em fase de terminação segundo as 
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recomendações do NRC (2000), objetivando ganho de peso de 1,6 kg/animal/dia, 

estimando-se consumo de MS de 2,5% do PV. 

 A dieta em ambos os períodos era ofertada uma vez ao dia no período 

da tarde, às 13 horas e inicialmente com relação volumoso:concentrado de 60:40. 

Sucessivamente ocorreu a inclusão crescente de concentrado até a proporção 

volumoso:concentrado de 23:77, que permaneceu até o fim do período 

experimental. 

O período de adaptação foi realizado, também, com o objetivo de 

minimizar diferenças em ganho de peso compensatório durante o período 

experimental. 

 

TABELA 1 - Composição da ração total misturada com base na matéria seca (MS) 

Ingredientes % naMS 

Silagem de milho sem espiga 18,00 

Bagaço de cana-de-açúcar in natura 5,00 

Sorgo                                                                                                       

Casca de soja 

46,80 

24,30 

Farelo de soja 3,50 

Ureia 0,80 

Núcleo mineral 1,60 

 
TABELA 2 - Composição bromatológica da ração total misturada  

Nutrientes da dieta total % na MS 

Matéria seca 61,80 

Proteína bruta 14,70 

Fibra em detergente neutro 36,00 

Fibra em detergente ácido 24,00 

Extrato etéreo 2,50 

Matéria mineral 4,50 

Carboidratos totais 78,00 

Carboidratos não fibrosos 42,00 

Nutrientes digestíveis totais  66,90 
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Os ingredientes da ração foram misturados em vagão da marca 

Siltomac®, e a ração fornecida aos animais eram pesadas individualmente em 

balança eletrônica e distribuída manualmente.  

A leitura de cocho era realizada diariamente pela manhã e antes do 

fornecimento da ração. A pesagem das sobras foi usada para o ajuste da dieta do 

dia seguinte. O ajuste era feito de maneira que as sobras se mantivessem em 

torno de 10% do total ofertado aos animais. 

Foram coletadas no início da adaptação e semanalmente durante o 

período experimental, amostras representativas do alimento fornecido aos 

animais e as sobras. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos, 

identificadas e congeladas para posteriores análises. As amostras foram pré-

secas em estufa de ventilação forçada a 55°C, por 72 horas para determinação de 

matéria parcialmente seca, moídas em moinho tipo Willey com peneira de malha 

de 1 mm de diâmetro, embaladas e identificadas para determinação dos teores de 

matéria seca (MS), matéria mineral (MM), matéria orgânica (MO), extrato etéreo 

(EE), proteína bruta (PB) e cinzas (AOAC, 1990). Foram determinados os teores 

de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente neutro corrigidos para 

cinzas e proteína (FDNcp),fibra em detergente ácido (FDA) conforme DETMANN 

et al., (2012). O teor de carboidratos totais (CT) foi determinado segundo o NRC 

(2000), em que, CT = 100 - (%PB + %EE + %MM). Os carboidratos não fibrosos 

(CNF) foram calculados como proposto por HALL (2000): CNF = 100 – [(%PB - 

%PB derivada da ureia + % de ureia) + %FDNcp + %EE + %MM]. Enquanto o 

NDT dos alimentos foi calculado segundo a equação proposta pelo NRC (2001): 

NDT = PBD + 2,25 x EED + FDNcpD + CNFD, em que: PBD, EED, FDNcpD e 

CNFD significam respectivamente, proteína bruta digestível, extrato etéreo 

digestível, fibra em detergente neutro (isenta de cinzas e proteína) digestível e 

carboidratos não fibrosos digestíveis. 

As pesagens dos animais foram realizadas a cada 28 dias (0, 28, 56, 

84 dias do período experimental). Todas as pesagens eram precedidas de jejum 

alimentar de aproximadamente 16 horas. Foi obtido o ganho médio diário (GMD) 

dos animais a partir da diferença de peso corporal inicial, após adaptação de 14 

dias, e o peso final dividido pelo tempo de confinamento. O peso médio 

metabólico (PMM) de cada animal foi calculado pela fórmula:  
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PMM = (peso vivo médio)0,75 

 
 

3.4 Mensuração do Consumo Alimentar Residual 

 
O consumo alimentar residual foi calculado após o período de 

alimentação, sendo pela diferença entre o consumo de matéria seca observado 

(CMSobs), obtido pela pesagem diária da ração ofertada e as sobras e o 

consumo de matéria seca estimado (CMSest), obtido por equação de regressão 

em que considera o CMSobs variável dependente e o ganho médio diário (GMD) 

e o peso médio metabólico (PMM) dos animais variáveis independentes. O 

modelo empregado foi: 

CMSest= β0 + β1 x (PMM) + β2  x (GMD) + εi 

Em que: 

CMSest= consumo de matéria seca estimado em kg;  

β0= média geral;  

β1= efeito do peso médio metabólico (PMMem kg);  

β2= efeito do ganho médio diário (GMD em kg/dia);  

εi = resíduo. 

Assim, animais que apresentarão CAR negativo (baixo CAR) serão 

mais eficazes em razão de consumirem menos que a quantidade predita para um 

mesmo ganho de peso quando comparados a animais de CAR positivo (alto 

CAR). 

As classes de CAR foram determinadas com base no desvio padrão e 

assim divididas em três grupos distintos: baixo CAR – animais de CAR menos 

meio (-0,5) desvio padrão inferiores à média geral. médio CAR – animais cujos 

valores de CAR se localizaram entre os limites dos animais de baixo e alto CAR. 

alto CAR – animais que apresentaram valores de consumo alimentar residual 

meio (+0,5) desvio padrão acima da média geral. 
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3.5 Determinação da Digestibilidade Aparente dos Nutrientes da Dieta 
 

Para a determinar a digestibilidade aparente dos nutrientes, como 

indicador interno, foi utilizada a fibra em detergente neutro indigestível (FDNi) 

para estimar a excreção fecal.  

Foram coletadas amostras das fezes dos 30 animais, diretamente no 

retoou imediatamente após a defecação, durante três dias consecutivos em 

horários diferenciados afim de obter uma amostra composta (08h00, 12h00 e 

16h00). As amostras de fezes foram homogeneizadas, acondicionadas em pratos 

de alumínio e pré-secas em estufa de ventilação forçada, a 55ºC, durante 72 

horas. Em seguida, foram processadas em moinho com peneira de malha de 

1mm e agrupadas de forma proporcional, constituindo-se amostras compostas de 

cada animal. Em seguida foram realizadas análises laboratoriais para as 

determinações químicas dos teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), 

matéria orgânica (MO), extrato etéreo (EE), proteína bruta (PB) e cinzas (AOAC, 

1990). Foram determinados os teores de fibra em detergente neutro (FDN), fibra 

em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína (FDNcp), fibra em 

detergente ácido (FDA) conforme DETMANN et al., (2012). 

Para determinar a FDNi, as amostras (fornecido, sobras e fezes) já pré-

secas e moídas, foram incubadas pelo método in situ em sacos de tecido não 

tecido (TNT, Conforme CASALI et al., 2009) por 264 horas conforme CASALI et 

al. (2008). Posteriormente, os sacos foram retirados, lavados em máquina de 

lavar com água corrente até total clareamento e em seguida foram submetidos à 

extração em detergente neutro por 1 hora, em autoclave, lavados com água 

destilada quente e acetona, secos em estufa a 105°C por 24 horas, 

acondicionadas em dessecador e pesados para quantificação da FDNi. 

 
 

3.6 Comportamento Ingestivo 
 

Após a seleção dos 30 animais (10 mais eficientes, 10 intermediários e 

10 ineficientes), o comportamento ingestivo foi analisado com a permanência dos 

animais nas baias individuais. 

O comportamento ingestivo dos animais foi avaliado por um período de 

24 horas. A avaliação do comportamento iniciou às 6h00 da manhã e finalizou às 
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5h55 minutos da manhã do dia seguinte. Os registros do comportamento foram 

feitos manualmente por observações individuais dos animais. A equipe que 

realizou as observações era constituída de 6 grupos de 5 pessoas, cada grupo 

avaliou os animais por um período de 4 horas, todos foram devidamente treinados 

para realizar tal atividade. 

Avaliou-se a atividade que estava sendo realizada pelo animal: 

ruminação, alimentação ou ócio. Atividades como ingestão de água, interação 

com animais das baias próximas, distrações com cordoalha, cercas do 

confinamento foram consideradas como ócio. 

O monitoramento foi realizado em intervalos amostrais, ou seja, a cada 

5 minutos era registrada a atividade que estava sendo exercida pelo animal, 

sendo que ao final, os resultados obtidos para cada atividade, foram multiplicados 

por 5, pois assim, seriam encontrados os valores em minutos dispendidos para 

cada atividade.  

Na avaliação dos animais no período noturno, os grupos tiveram o 

auxílio de lanterna, a fim de minimizar os efeitos de alteração das condições de 

normalidade (PINTO et al., 2010). 

 
 

3.7 Análise Estatística 
 
Os animais foram distribuídos em delineamento inteiramente 

casualizado (DIC) e cada animal representou uma unidade experimental. O 

modelo matemático foi Yij= µ+Ti +eij, em que: Yij = valor observado, μ = média 

geral, Ti= efeito das classes do CAR, eij = erro experimental 

Foram realizadas análises de variância segundo as classes de CAR 

para a digestibilidade aparente da dieta e comportamento ingestivo e as médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey no nível de 5% de probabilidade. Foi 

utilizado a correlação de Pearson entre as principais variáveis de desempenho, 

digestibilidade aparente e comportamento ingestivo para as classes de CAR e 

CA, também ao nível de 5% de probabilidade. Foi utilizado o software estatístico 

R (The R Development Core Team, 2010). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
4.1 Avaliação da Eficiência Alimentar 
 

A equação de predição do consumo de matéria seca foi obtida em 

função do peso médio metabólico e do ganho de peso médio diário, sendo: 

CMSest= -3,1232+2,01439*GMD+0,08862*PMM; comR2 de 70,52%, (P<0,01). 

Na Figura3 pode ser visualizado o consumo de matéria seca observado 

e estimado dos animais. Os animais de baixo CAR, ou seja, animais mais 

eficientes (  ) encontram-se abaixo da linha de regressão, pois estes tiveram o 

consumo observado menor que o consumo estimado, já os animais de alto CAR   

(  ) ou menos eficientes estão acima da linha de regressão, devido o consumo 

observado ter sido superior ao consumo estimado. 

 

FIGURA 3 - Relação entre consumo de matéria seca estimado e observado em  

kg/dia de touros da raça Nelore 

 

Na Tabela 3 encontram-se as médias dos grupos do CAR e o desvio 

padrão (DP) do valor de CAR encontrados no presente estudo, que foram, 

respectivamente, baixo CAR: -1,13, médio CAR:- 0,07; alto CAR: 0,96 e DP de 

0,93 kg de MS/dia. CRUZ et al., (2009), trabalhando com animais mestiços – 

Angus x Hereford encontrou CAR alto de 0,89 kg/dia, já LANCASTER (2009) 
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encontrou desvio padrão de CAR similar 0,60 a 1,06 kg/dia em quatro 

experimentos com touros da raça Angus. ALMEIDA (2004) encontraram para 

novilhos Nelore DP próximo (1,05 kg/dia). 

 

TABELA 3 - Médias das características de desempenho de bovinos da raça 
Nelore de acordo com as classes de CAR 

  CAR     
   Item Baixo Médio  Alto Desvio Padrão P- valor 
   Número de animais 10 10 10 - - 
   CAR, kg/dia -1,13c -0,07b 0,96a 0,93 <0,001 
   PVI (kg) 400,17 409,65 413,32 31,98 0,6889 
   PVF (kg) 555,88 556,46 572,88 37,08 0,5368 
   PMM (kg 0,75) 102,61 139,53 104,99 65,61 0,3842 
   GMD (kg/dia) 1,86 1,75 1,89 0,26 0,4761 
   CMS (kg/dia) 8,58b 9,49b  10,95a 1,27 <0,001 
   CMS (%PV) 1,78c 1,96b 2,21a 0,21 <0,001 
   EA (kg/kg) 0,22a 0,18b 0,17b 0,03 <0,001 
   CA (kg/kg) 4,61b  5,43a 5,79a  0,70 <0,001 
   Médias seguidas de letras diferentes, nas linhas, diferem pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade. 
PVI= peso vivo inicial; PVF= peso vivo final; PMM= peso médio metabólico; CMS= 
consumo de matéria seca observada; CMSPV= consumo de matéria seca em 
relação ao peso vivo; GMD= ganho médio diário; EA= eficiência alimentar; CA= 
conversão alimentar 
 

 
Os grupos de eficiência não diferiram entre si (P>0,05) para o ganho 

médio diário (GMD) e para as variáveis de peso: peso vivo inicial (PVI), peso vivo 

final (PVF) e peso médio metabólico (PMM). 

Osvalores de CMS em kg/dia e CMS em %PV foram maiores para os 

animais de alto CAR (10,95 kg/dia e 2,21 %PV) comparado aos demais grupos 

(P< 0,01). Resultados semelhantes ao observado por FARJALLA et al. (2009).que 

encontraram CMS para animais de alto CAR de 10,37 kg/dia e baixo CAR de 8,63 

kg/dia. 

O grupo de baixo CAR não diferiu (P>0,05) do grupo de médio CAR 

para CMS expresso em kg/dia, mas foram diferentes (P<0,01) quando o CMS foi 

avaliado em relação ao % do PV. O CMS dos animais mais eficientes foi de 2,37 

kg de MS representando redução de 27,62%, do que o consumo dos animais 

menos eficientes com peso corporal e ganho de peso similares (P>0,05). Estes 



18 
 
 

resultados são semelhantes aos de que encontraram percentagem superior ao de 

SANTANA et al. (2012): 17,30% e de CRUZ et al., (2009): 14,45%. 

Acredita-se que o CMS foi menor para os animais de baixo CAR, 

devido à limitação pelo efeito de enchimento físico, e possivelmente melhor 

digestibilidade dos nutrientes da dieta através dos processos metabólicos e 

utilização de nutrientes absorvidos. 

A conversão alimentar (CA) da classe de alto CAR (5,84 kg de MS/kg 

de PV)foiinferior e diferiu(P<0,01) do grupo baixo CAR, mas foi semelhante ao 

grupo médio CAR. O mesmo ocorreu para eficiência alimentar (EA), mas o grupo 

baixo CAR que obteve valor maior (0,22 kg de PV/kg de MS) comparado aos 

grupos médio CAR e alto CAR (0,18 e 0,17 kg de PV/kg de MS, respectivamente). 

As correlações das variáveis de desempenho com o CAR e CA são 

apresentadas na Tabela 4.As variáveis de PMM e GMD tiveram correlação 

próxima de zero (r=0,018 e r=-0,021) e não diferiram (P>0,05) com o CAR, pelo 

fato destas variáveis serem utilizadas na equação para estimar o CAR. WELCH et 

al. (2012), avaliando progênies de touros da raça Red Angus não observaram 

correlação (P>0,05) entre GMD e CAR. 

 

TABELA 4 - Correlações das variáveis de desempenho com o consumo alimentar 
residual (rCAR) e conversão alimentar (rCA) de touros da raça Nelore 

Variáveis rCAR rCA 
Peso vivo inicial (kg) 0,215 0,571** 
Peso vivo final (kg) 0,203 0,240 

Peso médio metabólico (kg0,75) 0,018 -0,015 
Ganho médio diário (kg/dia) -0,021 -0,511** 
Consumo de matéria seca (kg/dia) 0,803** 0,515** 
Consumo de matéria seca (%PV) 0,858** 0,379* 
Eficiência alimentar (kg/kg) -0,766** -0,983** 
Conversão alimentar (kg/kg) 0,782** - 
*P<0,05, **P<0,01 para correlação de Pearson 

  

Ao contrário da CA, a seleção pelo CAR resultou na escolha de 

animais com menor consumo e exigências de manutenção mais baixas.O CMS 

(kg/dia) e CMS (%PV) apresentaram correlações positivas e elevadas (P<0,01) 

com o CAR (r=0,80 e r=0,86). Estes resultados confirmam estudos realizados com 
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o CAR, que seleciona animais de menor consumo, com base na ingestão de 

matéria seca e por não alterar o peso adulto e ganho de peso (KOCH et al., 

1963); (BASARAB et al., 2003);(WELCH et al., 2012). 

A CA mostrou correlação alta e significativa (P<0,01) comas variáveis 

PVI e GMD, demonstrando assim a relação existente desta variável para os 

animais avaliados com maior peso. 

A correlação entre CAR e CA foi alta (r=0,78) e significativa (P<0,01). 

ARTHUR et al. (2001c) encontraram o valor de 0,53 o que significa que ao 

realizar seleção de animais para CAR consequentemente, melhora-se a CA. 

 
 

4.2 Avaliação do Comportamento Ingestivo  
 

O comportamento alimentar requer comparação com a literatura 

disponível, pois é uma característica pouco comum em bovinos de corte. 

Não foram observadas diferençaspara as variáveis de comportamento 

ingestivo (P>0,05) entre as classes de CAR. O tempo de duração de todas as 

atividades foi semelhante entre os diferentes grupos (Tabela 5). 

 

TABELA 5 - Parâmetros do comportamento ingestivo de bovinos da raça Nelore 
de classes de baixo, médio e alto consumo alimentar residual 
(CAR) 

Atividade Classes CAR 

Desvio Padrão 

  

 (min/dia)  Baixo Médio Alto P - valor 

Alimentando 195,50 168,00 203,00 39,58 0,1124 
Ruminando 433,00 436,00 454,00 61,66 0,7264 
Em ócio 811,50 835,50 783,00 77,66 0,3293 

  

Os resultados de tempo de alimentação obtidos, foram similares aos 

observados por BIGHAM et al. (2009) que avaliaram novilhas Brangus e 

observaram tempo de alimentação semelhante entre os grupos baixo CAR e alto 

CAR (219,60 min/d e 219,90 min/d). Entretanto, MONTANHOLI et al. (2009) 

observaram resultados inferiores para baixo e alto CAR (156,40min/d e 167,60 

min/d ) avaliando animais mestiços e MAGNANI et al. (2013) observaram tempos 

de alimentação de 279,90 min/dia e 283,67 min/dia para as classes baixo e alto 

CAR avaliando animais Nelore. 
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Observou-se que os animais permaneceram em média 56,25% do dia 

em ócio, 13,12% se alimentando e 30,63% ruminando. FISCHER et al. (2000) 

afirmam que, existem diferenças entre indivíduos quanto à duração das atividades 

de ingestão e ruminação, que parecem estar relacionadas ao apetite dos animais, 

às diferenças anatômicas e ao suprimento das exigências energéticas ou 

repleção ruminal. 

HERD et al. (2004), revisando os potenciais mecanismos relacionados 

ao CAR, demonstraram que os animais de alto CAR (ineficientes), permaneciam 

13% a mais de tempo na captura e mastigação do alimento, com isso ocorria 

maior gasto energético para as atividades em relação aos animais baixo CAR 

(eficientes), fato que não foi observado no presente estudo. 

A correlação entre o CAR e o tempo de alimentação não foi 

significativa (P>0,05) no presente trabalho (Tabela 6). LANCASTER et al. (2009) 

avaliando touros Angus observaram que, a correlação entre tempo de 

alimentação e o CAR foi significativa e moderada (r= 0,41). 

O resultado encontrado neste trabalho sugere que a diferença de 

eficiência pode estar associada aefeitos metabólicos e fisiológicos que ocorrem 

durante o processo de fermentação ruminalque aos efeitos de enchimento físico e 

energético. 

 

TABELA 6 - Correlações entre as variáveis de comportamento ingestivo eo 
consumo alimentar residual (rCAR) e conversão alimentar (rCA) de 
touros da raça Nelore 

Variáveis rCAR rCA 
Tempo de alimentação 0,119 0,087 
Tempo de ruminação 0,198 -0,020 
Tempo em ócio -0,218 -0,028 

 
 

4.3 Avaliação da Digestibilidade Aparente  

 
As variáveis de digestibilidade avaliadas (Tabela 7) não diferiram 

(P>0,05) entre os animais classificados como baixo CAR (mais eficientes) e alto 

CAR (menos eficientes), com exceção da digestibilidade do extrato etéreo. 
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TABELA 7 - Coeficiente de digestibilidade aparente da matéria seca (DMS), 

extrato etéreo (DEE), matéria mineral (DMM), proteína bruta 
(DPB), fibra em detergente neutro (DFDN) ecarboidrato não 
fibroso (DCNF) e nutrientes digestíveis totais (NDT) nos 
diferentes tratamentos 

Variáveis Consumo alimentar residual     
  Baixo Médio Alto Desvio Padrão P-valor 
DMS (%) 76,20 75,01 74,79 0,02 0,3105 
DEE (%) 72,93ab 72,16b 78,25a 0,06 0,0245 
DMM (%) 22,53 19,62 22,12 0,10 0,7863 
DPB (%) 72,85 69,42 70,77 0,04 0,0953 
DFDN (%) 62,82 61,35 61,81 0,02 0,3142 
DCNF (%) 94,88 94,55 93,22 0,26 0,2641 
NDT (%) 77,89 76,77 76,54 0,02 0,3012 
Médias seguidas por letras diferentes, nas linhas, diferem significativamente 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

A digestibilidade da matéria seca não foi diferente (P>0,31) entre as 

classes de CAR, resultados semelhantes aos observados por CRUZ et al. (2009). 

Os autores discutiram que, este resultado pode ter sido observado devido ao fato 

de a dieta dos animais ter sido composta por apenas por 10% de forragem e a 

lignina, utilizada como indicador, pode não ter sido a escolha adequada. No 

entanto, no presente estudo, foi utilizada a FDNi como indicador, apresentando 

maior concentração nas fezes dos animais e; da mesma forma, não foi observada 

diferença na digestibilidade da maior parte dos componentes da dieta. 

Correlações de Pearson entre as variáveis de digestibilidade aparente 

são dadas na Tabela 8. 

 

TABELA 8 - Correlações das variáveis de digestibilidade aparente com o 
consumo alimentar residual (rCAR) e conversão alimentar (rCA) de 
touros da raça Nelore 

Variáveis rCAR rCA 
DMS -0,287 -0,246 
DPB -0,231 -0,310 
DEE 0,443* 0,252 
DMM 0,035 0,083 
DFDN -0,178 -0,020 
DCNF -0,339 -0,398* 
DNDT -0,298 -0,266 

http://www.journalofanimalscience.org/content/88/1/324.full?sid=24133dfc-03f6-4b4f-8f19-52e4fcf87dc0#T8
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*P<0,05, **P<0,01 para correlação de Pearson 
DMS = digestibilidade da matéria seca; DEE = digestibilidade do extrato etéreo; DMM = 
digestibilidade da matéria mineral; DPB = digestibilidade da proteína bruta; DFDN = 
digestibilidade da fibra em detergente neutro; DCNF = digestibilidade do carboidrato não 
fibroso; DNDT = digestibilidade dos nutrientes digestíveis totais 
 
 

A digestibilidade de carboidrato não fibroso apresentou correlação 

moderada e negativa (r= -0,398), ou seja, à medida que aumenta a 

digestibilidade de carboidrato não fibroso, menor será a conversão alimentar. 
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5.CONCLUSÃO 

 

As variações do consumo alimentar residual não podem ser explicadas 

pela digestibilidade aparente dos nutrientes pelos animais. As diferenças no 

comportamento ingestivo não são causa de variação entre as classes, mas sim 

consequência das diferenças no consumo de alimentos pelos animais. 
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