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RESUMO

BUARQUE, V. L. M. Relação entre diferentes medidas de eficiência alimentar e
características de desempenho, carcaça e termografia em bovinos Nelore
confinados. 2018. 63 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2018.
Esse trabalho foi desenvolvido para avaliar a relação entre diferentes medidas de
eficiência utilizadas na bovinocultura de corte e as características de desempenho,
carcaça e termografia infravermelho (TIV) em bovinos Nelore confinados. Foram
utilizados 111 bovinos Nelore, machos não-castrados contemporâneos, com idade
aproximada de 16±2 meses, peso corporal médio de 420±55 kg. Os animais foram
confinados por 91 dias, sendo 21 dias de adaptação às instalações e à dieta. A dieta
foi a mesma para todos os animais e composta por 73% de concentrado e 27% de
volumoso. O consumo de matéria seca (CMS) foi avaliado diariamente, enquanto o
peso vivo, medidas de ultrassom para avaliação de características de carcaça e
imagens de TIV foram realizadas a cada 28 dias até o dia 70. A partir dos dados de
CMS foram calculados o consumo alimentar residual (CAR), ganho de peso residual
(GPR), consumo e ganho residual (CGR). Após a obtenção dos dados foram
realizadas análises de associação (correlação e regressão) visando à identificação
de possíveis relações entre as diferentes características com as medidas de
eficiência. Não houve correlação entre o GMD com o CAR (r=0,001), e com o CGR
(r= 0,114), enquanto o GPR apresentou correlação com o GMD (r= 0,588). O CMS
foi correlacionado com o CAR (r= 0,612) e com o CGR (r= -0,532) e não houve
correlação com o GPR (r= -0,002). Não houve correlação entre as medidas de
eficiência com as características de peso vivo inicial (PVI) e peso vivo final (PV70).
Dentre as características de carcaça avaliadas ao abate, apenas o GPR apresentou
correlação com a gordura renal pélvica e inguinal (GRPIkg), trato gastrintestinal
(TGIkg) e peso de corpo vazio (PCVZkg) na ordem de (r= 0,240), (r= 0,226) e (r=
0,210), respectivamente. Entre as medidas de carcaça avaliadas por ultrassom,
apenas a espessura de gordura subcutânea (EGS) final apresentou correlação com
o CAR (r= 0,348), GPR (r= -0,188) e CGR (r= -0,340), enquanto a espessura de
gordura da picanha (EGP) final apresentou correlação apenas com o CAR (r= 0,233)
e CGR (r= -0,200). Houveram correlações entre o ganho de EGS e o CAR (r= 0,371)
e CGR (r= 0,345), porém o ganho de EGP se correlacionou apenas com o CAR (r=
0,202). Não foram observadas correlações entre as medidas de eficiência e TIV,
porém, esses resultados podem ter sido influenciados pelos fatores ambientais. A
AOL não apresentou correlação com nenhuma das medidas de eficiência avaliadas.
Dessa forma conclui-se que, o CAR é a medida que mais se aplica n seleção de
animais de menor CMS, sem prejuízos as características de desempenho.
Adicionalmente, o CAR e CGR selecionam animais mais eficientes em termos de
menor consumo, enquanto que o GPR seleciona animais de maior GMD.
Palavras-chave: Consumo alimentar residual. Ganho de peso residual. Consumo e
ganho residual. Termografia infravermelho. Ultrassom.

ABSTRACT

BUARQUE, V. L. M. Relationship of different feed efficiency measures with
performance, carcass traits and thermography in feedlot Nellore cattle 2018. 63
f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos,
Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2018.
The aim of the present study was to evaluate the relationship between different
efficiency indexes used in beef cattle and performance, carcass traits and
thermography in Nellore cattle at the feedlot system. A total of 111 Nellore male, with
around 16±2 months age and 420±55 kg of body weight, were used. The animals
were confined for 91 days, with 21 days for adaptation to the facilities and diet. The
diet was the same for all animals, and composed by 73% of concentrate and 27% of
roughage. Dry matter intake (DMI) was evaluated daily, and performance, ultrasound
measurements and infrared thermography images were performed every 28 days
until day 70. From the DMI measurements, residual feed intake (RFI), residual weight
gain (RWG), residual intake and body weight gain (RIG) were calculated. From the
data obtained, association analysis (correlation and regression) were performed to
identify the possibilities relationships between the different characteristics with the
efficiency measures. The ADG showed no correlation with RFI (r= 0.001) and RIG
(r= 0.114); however, the RWG was correlated with ADG (r= 0.588). DMI was
correlated with RFI (r= 0.612) and RIG (r= -0.532) and there was no correlation with
RWG (r= -0.002) There was no correlation between efficiency measures with initial
body weight (IBW) and final body weight (BW70). For carcass traits, evaluated at
slaughter, only the RWG showed correlation with pelvic renal and inguinal fat
(PRIFkg), gastrintestinal tract (GITkg) and empty body weight (EBWkg) in order of
the (r= 0.240), (r= 0.226) and (r= 0.210), respectively. For carcass measurements
evaluated by ultrasound, the final backfat thickness (BFT) showed correlation with
RFI (r= 0.348), RWG (r= -0.188) and RIG (r= -0.340), while final subcutaneous fat
thickness on the Biceps femoris muscle (BFTP8) showed a correlation with RFI (r=
0.233) and RIG (r= -0.220). In addition, BFT gain has been also correlated with RFI
(r= 0.371) and RIG (r= 0.345); however, the BFTP8 gain only showed correlation with
the RFI (r=0.202). There was no correlation between efficiency measures and the
infrared thermography (IRT). The rib eye area (REA) showed no correlation with any
the efficiency measures evaluated. In conclusion, the RFI is the measure that most
applies in the selection of animals of smaller DMI, without damage to the
performance traits. In addition, the RFI and RIG can promoter the selection of more
efficient animals by lower consumer, whereas the RWG selected great ADG animals.
Keywords: Residual feed intake. residual weight gain. residual intake and body
weight gain. Infrared thermography. Ultrasound.
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1 INTRODUÇÃO

A produção de carne bovina representa uma parte substancial do PIB
Brasileiro, gera inúmeros empregos diretos e indiretos e representa grande parte das
receitas com exportações.
A partir dos anos noventa, com a pressão da globalização, o setor pecuário
(bovinos de corte), mostrou avanços. Entre os anos de 1990 e 1996, constatou-se
um crescimento significativo de 33,5% na produção de bovinos (CAMPOS; PAULA,
2002). Atualmente, a bovinocultura brasileira é uma das mais competitivas do mundo
(SOMWARU; CONSTANZA, 2004; FERRAZ; DE FELICIO, 2010), posição que se
deve, principalmente os baixos custos de produção e ao grande volume produzido.
Anteriormente, o crescimento da pecuária de corte no Brasil baseou-se na
incorporação de novas áreas. No entanto, nos dias de hoje, o foco tem sido o
aumento da produtividade. Além disso, para manter a competitividade do mercado
de carne bovina é necessária a produção de carne com a máxima eficiência e com
um padrão de qualidade, que satisfaça os consumidores, cada vez mais exigentes.
Nesse

sentido,

nos

últimos

anos

têm

sido

observadas

grandes

transformações nos sistemas de produção de bovinos de corte no Brasil,
principalmente em relação à aplicação e ao desenvolvimento de novas tecnologias
relacionadas à genética, nutrição, manejo e sanidade dos animais. Com relação à
genética, a maioria dos programas de seleção de reprodutores têm considerado
características relacionadas especialmente ao crescimento animal, eficiência
reprodutiva, ou em alguns casos, características de carcaça ou econômicas.
No entanto, na maioria desses programas, têm sido incluídas apenas
características associadas ao final do ciclo produtivo, seja em sistemas de
confinamento ou animais criados a pasto (SAINZ; PAULINO, 2004; ALMEIDA;
LANNA, 2004), que são relacionadas ao ganho de peso diário, peso de carcaça,
rendimento de carcaça entre outras características. Porém, essas medidas quando
incluídas em programas de melhoramento, estão relacionadas com o maior tamanho
do animal, o que pode, indiretamente, estar selecionando animais mais tardios ao
acabamento, podendo resultar em prejuízos às qualidades organolépticas da carne
proveniente desses animais, pois, de acordo com Cranwell et al. (1996), apesar de a
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quantidade de colágeno total nos músculos ser relativamente constante, as ligações
cruzadas dessa (proteína) tornam-se mais resistentes e estáveis com o avanço da
idade, aumentando a insolubilidade do colágeno e tornando a carne mais dura,
gerando produtos que são menos apreciados pelo mercado consumidor.
Nesse sentido, pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de avaliar a
relação entre diferentes medidas de eficiência alimentar com características
relacionadas ao desempenho tais como o ganho de peso, consumo de matéria seca,
composição corporal por meio de provas de alimentação, bem como a
termorregulação através da (produção de calor) avaliada recentemente pela técnica
da termografia infravermelho, visando a incorporação dessas características em
programas de melhoramento genético, para melhoria da eficiência do sistema de
produção como um todo.
No entanto, pesquisas envolvendo as relações entre essas características
de desempenho e as medidas de eficiência alimentar, principalmente avaliadas em
animais zebuínos, ainda necessitam de mais pesquisas. Desta forma, é importante a
realização de novos trabalhos que norteiem os pesquisadores para um melhor
entendimento desse tema, possibilitando seu uso com maior segurança em
programas de melhoramento.

1.1

Objetivo
O objetivo geral do estudo é avaliar a relação entre diferentes medidas de

eficiência alimentar e características de desempenho, carcaça e termografia em
bovinos Nelore confinados.

1.2

Objetivos específicos
- Avaliar a relação entre as diferentes medidas de eficiência alimentar com

características de desempenho como o ganho de peso, consumo de matéria seca e
características de carcaças avaliadas por ultrassonografia no M. longissimus e B.
femoris, além do peso de carcaça, rendimento de carcaça, peso de corpo vazio,
gordura interna e temperatura corporal avaliada por câmera termográfica.
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- Avaliar a relação das diferentes medidas de eficiência alimentar no
ranqueamento dos animais.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1

Seleção genética

A avaliação, seleção e uso de animais que possuam um perfil genético mais
adequado para algumas características de interesse, é uma prática que tem sido
cada vez mais utilizada pelos produtores, em busca de melhoria dos índices
produtivos e econômicos da atividade pecuária.
Nesse sentido, características relacionadas ao crescimento e a reprodução
têm sido priorizadas pelos programas de melhoramento genético, uma vez que são
mais facilmente medidas e apresentam baixos custos de avaliação, resultando em
um maior impacto financeiro no curto prazo.
Dentre as características mais utilizadas em programas de seleção nos dias
de hoje, destacam-se as que são relacionadas ao crescimento animal, como o
ganho de peso e o peso em idades específicas (210 e 550 dias), que estão
relacionadas com a taxa de crescimento.
Tanto o crescimento quanto o desenvolvimento, estão relacionados com a
deposição dos tecidos (músculo e gordura) na carcaça, e também ao rendimento de
cortes comercializáveis. Considerando que, na maioria das vezes o produtor é
remunerado com base no peso de carcaça quente na venda do animal, as
características relacionadas ao tamanho e peso dos animais são importantes para
os produtores.
Para se alcançar altos índices de eficiência, é importante que a produção
alcance altos níveis de produtividade (SANTOS et al., 2002), possibilitando o abate
de animais mais jovens e com maior peso de carcaça, além da redução do CMS, o
que colabora diretamente para o capital de giro da propriedade, rentabilidade e
viabilidade do sistema.
De acordo com Schwengber (2001), as avaliações genéticas dos animais
para características ponderais contribuem para o aumento da produtividade dos
rebanhos, o que, indiretamente, podem levar ao aumento do tamanho adulto dos
animais, associado a uma maior exigência de energia para manutenção, com
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impacto negativo no desempenho produtivo do rebanho, uma vez que, animais
maiores demandam um maior consumo de alimentos comparados a animais
menores,

dessa

forma,

as

despesas

com

alimentação

podem

aumentar

significativamente.
Tradicionalmente, os programas de melhoramento genético em bovinos de
corte têm se concentrado em aumentar as características finais do ciclo produtivo,
tais como altas taxas de crescimento e peso de carcaça, sem considerar a
quantidade de alimento consumido pelo animal e a eficiência com que esse alimento
é transformado nos diferentes tecidos que compõem a carcaça.
Segundo Herd, Oddy e Richardson (2004), a alimentação dos animais é um
dos itens com maior peso no sistema de produção, podendo corresponder até 70%
dos custos totais, dependendo do sistema de produção adotado. Nesse sentido,
Arthur, Archer e Herd (2004), afirmaram que existe uma potencial redução de custos
para a indústria da carne bovina quando é considerada a seleção de animais em
função da eficiência alimentar, por haver uma variação na eficiência de utilização
dos alimentos existente entre os animais.
Em função disso, diversos estudos têm sido realizados visando o maior
entendimento das bases envolvidas no processo de transformação do alimento em
tecido (eficiência alimentar), de forma a utilizar esses conceitos na seleção de
animais para melhorar a eficiência da cadeia produtiva de maneira geral.

2.2

Eficiência alimentar

As medidas de eficiência alimentar em bovinos de corte estão associadas
com a eficiência de transformação dos alimentos em tecidos da carcaça, tais como
músculo e gordura. Essas medidas são características econômicas de extrema
importância, uma vez que levam em consideração o uso dos alimentos e
consequentemente o seu custo.
De maneira geral, a eficiência alimentar é tradicionalmente calculada como
conversão alimentar, pela relação entre o consumo e o ganho (𝐶𝑀𝑆 ÷ 𝐺𝑃𝐷), ou pela
inversão dos termos da equação (𝐺𝑃𝐷 ÷ 𝐶𝑀𝑆) denominada eficiência alimentar
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bruta (EAB) (NASCIMENTO et al., 2016). Porém de acordo com Herd e Bishop
(2000), essas medidas quando utilizadas como critério de seleção, podem promover
a seleção de animais maiores e consequentemente com maior demanda por
nutrientes, o que pode não ser uma característica desejável, do ponto de vista
econômico, dentro de um sistema produtivo, que tem como objetivo reduzir o
consumo, sem reduzir a produtividade.
Para Richardson e Herd (2004), a variação na eficiência de uso dos
alimentos para ganho de peso pode sofrer influência de alguns mecanismos
fisiológicos, tais como, turnover protéico, metabolismo dos tecidos e estresse,
digestibilidade, incremento calórico da fermentação, atividade física, composição
corporal, padrão de alimentação, entre outros. Além disso, de acordo com Herd,
Oddy e Richardson (2004) outra possível explicação para essa variação pode estar
relacionada à produção de calor pelos animais.
O aumento na produção através da eficiência alimentar pode promover
benefícios econômicos para as propriedades como também para o meio ambiente
(MONTANHOLI et al., 2008) e pode ser feito através do aumento da produtividade
por unidade área, uma vez que, a pecuária é responsável por cerca de 18% de toda
a emissão de gases de efeito estufa produzido pela atividade humana. Dessa forma,
a eficiência dos sistemas de produção animal não tem apenas importância do ponto
de vista econômico, mas também do ponto de vista socioambiental (HEGARTY et
al., 2007), pela redução dos poluentes oriundos da atividade pecuária.
Dentre as medidas utilizadas para estimar a eficiência em bovinos de corte é
possível citar a conversão alimentar, a eficiência alimentar, a taxa de Kleiber
(KLEIBER, 1936), a taxa de crescimento relativo (FITZHUGH JR.; TAYLOR, 1971), o
consumo alimentar residual (KOCH et al., 1963), o ganho de peso residual (KOCH et
al., 1963) e o consumo e ganho residual (BERRY;CROWLEY 2012).
Na indústria de aves e suínos, onde durante décadas tem ocorrido um
trabalho intenso de melhoramento genético, a eficiência alimentar é um critério
amplamente utilizado, em função do grande impacto da alimentação no custo de
produção dessas espécies e também devido a maior facilidade de avaliação do
consumo alimentar.
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Já na bovinocultura, essas avaliações de consumo concentram-se
principalmente

em

centros

de

pesquisa

e

empresas

de

melhoramento,

principalmente porque, avaliar o consumo individual de um bovino demanda mão-deobra e torna-se um trabalho oneroso. Porém, com o desenvolvimento de
ferramentas e técnicas que visam facilitar esse trabalho, tem se tornado cada vez
mais interessante para a indústria da carne enfatizar a eficiência alimentar dos seus
rebanhos, como forma de aumentar a produção de carne por unidade alimento
consumido no sistema de produção como um todo.

2.3

Mensurações das características de eficiência alimentar

As provas de alimentação exigem algumas particularidades, dentre elas,
destacam-se como principais a utilização de estruturas ou equipamentos que
permitam a quantificação do consumo de alimentos, feita a partir da coleta de sobras
em relação ao alimento oferecido, ou por meio da diferença entre a quantidade de
alimento contido no cocho antes e após a saída do animal. Outra exigência para
execução do teste é um número mínimo de dias de controle da alimentação, para
que seja possível estimar o desempenho, a partir dos dados de consumo, de
maneira acurada.
Archer et al. (1997) avaliaram dados de consumo alimentar pós-desmama
de 760 animais britânicos, e relataram que 35 dias foram suficientes para medir o
consumo alimentar, enquanto que 70 dias foram necessários para medir a taxa de
crescimento, conversão alimentar e consumo alimentar residual (CAR) com perdas
mínimas na acurácia das medidas, desde que fossem pesadas a cada duas
semanas em vez de mensalmente.
No entanto, as mensurações dessas variáveis requerem a avaliação
individual do consumo de alimentos, que possui um alto custo, demanda tempo,
além de ser difícil sua implantação em larga escala. Em função disso, tem utilizado
novas ferramentas tais como a termografia infravermelho (MARTELLO et al., 2016),
e as avaliações genéticas (ALEXANDRE at al., 2014) com o objetivo de poder
estimar indiretamente e sem que seja necessário o abate dos animais para a
determinação da eficiência dos animais a partir dessas técnicas.
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De acordo com Herd, Oddy e Richardson (2004), a termorregulação é um
fator relacionado à eficiência alimentar, pois está associada à produção de calor e
ao metabolismo energético. Assim, o uso da termografia infravermelho por ser uma
técnica de mensuração da produção de calor, tem a vantagem de ser não invasiva
(SCHAEFER et al., 2012) e pode ser utilizada na tentativa de identificar animais
mais eficientes através da mensuração da sua temperatura da superfície corporal.
De acordo com Nkrumah et al. (2006), animais mais eficientes tem uma
menor temperatura de superfície corporal, bem como menor produção de metano
comparados a animais menos eficientes e associam essas características a menores
requerimentos de energia de mantença, que por sua vez, estão relacionados com
uma menor produção de calor (CASTRO BULLE et al., 2007; HEGARTY et al., 2007;
MONTANHOLI et al., 2007). Para Martello et al. (2016) estudos apontam que a
técnica de termografia infravermelho apresenta resultados promissores para
avaliações de eficiência alimentar.
No entanto, esses resultados foram obtidos em pesquisas que utilizaram
animais britânicos, continentais ou animais cruzados em ambientes controlados. No
entanto, poucos são os estudos que utilizam a termografia para avaliar a eficiência
alimentar em raças Bos indicus em regiões de clima tropical. Dessa forma, estudos
envolvendo animais zebuínos, em especial a raça Nelore, devem ser intensificados,
por ser a raça predominante do rebanho brasileiro para a produção de carne.

2.4

Medidas de eficiência alimentar

Existem diversas maneiras de se expressar a eficiência de utilização dos
alimentos, sendo que as mais comuns são a eficiência alimentar bruta e a conversão
alimentar, calculadas pela relação entre a quantidade de alimento consumido e o
ganho de peso corporal. Porém, essas medidas não representam de maneira
satisfatória o potencial produtivo do animal, podendo ocasionar problemas quando
usadas em índices de seleção lineares, particularmente quando uma das variáveis
constituintes é também do índice, como o ganho de peso, que é utilizado
diretamente no cálculo da conversão alimentar (GUNSETT, 1984).
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Além disso, a utilização de medidas mais simples para determinação da
eficiência alimentar pode resultar na seleção de animais com composição corporal
mais magra, uma vez que animais que depositam mais músculo são mais eficientes
em relação àqueles que depositam mais gordura no ganho. Dessa forma, a seleção
com base nessa característica pode levar a obtenção de animais mais tardios, com
maior peso adulto e maiores requerimentos nutricionais de mantença. Contudo,
medidas um pouco mais complexas, como o consumo alimentar residual, ganho de
peso residual, consumo e ganho residual, entre outras, surgem como uma maneira
mais eficaz de quantificar a capacidade de aproveitamento dos alimentos pelos
animais, considerando a ingestão de alimentos e o produto animal final (GOMES et
al., 2012a).
A eficiência de utilização dos alimentos pelos animais é uma característica
que tem grande impacto sobre a rentabilidade de sistemas de produção. Na
pecuária de corte, grande parte dos programas de melhoramento genético enfatiza
apenas a seleção para aumento dos pesos nas diferentes idades, ganho de peso
médio diário, circunferência escrotal, características de carcaça e até mesmo o
desempenho reprodutivo (ALMEIDA; LANNA, 2004).
De acordo com Smith et al. (2011), os animais superiores em termos de
eficiência, usados como melhoradores de rebanho, tem a capacidade de transmitir
essa eficiência às suas progênies, com isso promover a redução de custos dentro do
sistema produtivo, reflexo da economia com a alimentação de bezerros do
nascimento ao abate, bem como na alimentação das novilhas de reposição.
A seleção de animais mais eficientes implica em uma menor exigência por
alimentos, dispensando a incorporação de novas áreas, diminuído os impactos
ambientais e de acordo com Hegarty et al. (2007) reduz a emissão de poluentes tis
como metano e oxido nitroso devido ao menor consumo, sem comprometer a taxa
de crescimento. Nos ruminantes cerca de 8 a 14% da energia digestível é eliminada
via gás metano (HERD et al., 2002). Essa informação sugere que os impactos
causados pela bovinocultura podem ser reduzidos com a utilização de animais mais
eficientes.
Ao contrário da conversão alimentar, a seleção para CAR parece selecionar
animais de menor ingestão e menores exigências para manutenção, sem mudanças
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no peso adulto ou no ganho de peso (BASARAB et al., 2003). Entretanto, a possível
seleção de animais através dessa medida, poderia estar selecionando indivíduos
com menor peso adulto, uma vez que de acordo com (BERRY; CROWLEY, 2012)
são independentes do GMD, então, novas medidas como o GPR e o CGR foram
desenvolvidas com o objetivo de identificar animais mais eficientes e de maior
crescimento.

2.5

Consumo alimentar residual (CAR)

A avaliação dessa característica é mensurada em avaliações de eficiência
alimentar e é definida como a diferença entre o consumo de matéria seca observado
e o estimado em função do peso vivo metabólico médio (PVMM) e do ganho médio
diário (GMD), obtidos em intervalos de tempo pré-definidos (KOCH et al., 1963).
Dessa forma, nos animais mais eficientes avaliados por essa medida é possível
observar um menor consumo de matéria seca em relação ao consumo estimado
para

uma

determinada

fase,

apresentando

valores

negativos

para

essa

característica de acordo com a seguinte fórmula:

𝑪𝑨𝑹 = 𝑪𝑴𝑺𝒐𝒃𝒔 − 𝑪𝑴𝑺𝒆𝒔𝒕 [ƒ(𝑮𝑴𝑫; 𝑷𝑽𝑴𝑴)]

O CAR é uma característica fenotipicamente independente do peso vivo
metabólico e do ganho médio diário, que são medidas utilizadas na estimativa do
consumo de alimentos (FERNANDES et al., 2014), e é uma medida relativamente
independente das características de produção, dessa forma, maiores variações dos
valores de CAR são reflexos dos processos metabólicos básicos (RICHARDSON et
al., 2004; CASTRO BULLE et al., 2007). De acordo com Gomes et al. (2012a) essa
é uma medida de eficiência alimentar, assim como a eficiência alimentar bruta e a
conversão alimentar que utilizam informações a respeito da ingestão de alimentos e
ganho de peso, no entanto, a diferença é que, na avaliação feita através do CAR
também é considerado o peso vivo metabólico do animal no momento em que ele é
avaliado.
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A inclusão dos dados de PVMM nesse índice permite corrigir diferenças na
eficiência, em situações que os animais apresentem possíveis diferenças de peso
durante a avaliação, fazendo com que as diferenças na exigência estejam
relacionadas às diferentes fases do crescimento, como também da deposição dos
tecidos.
O modelo original para calcular o CAR não considera as diferenças entre a
deposição de tecido magro e gordura. Porém, a eficiência energética do acúmulo de
gordura é 1,7 vezes maior do que o acúmulo de proteína, embora mais água seja
armazenada na retenção de proteína em relação a gordura (OWENS et al., 1995) e
isso pode sim ter um impacto negativo em termos de gasto energético, pois segundo
Schenkel, Miller e Wilton. (2004), animais mais eficientes (baixo CAR) podem ter
maior deposição de tecido magro em relação aos animais menos eficientes (alto
CAR).
Em uma pesquisa desenvolvida na Austrália por Richardson et al. (2001), ao
utilizarem 38 novilhos Angus, selecionados em função do CAR pós-desmama de
uma única geração, não verificaram diferenças significativas na deposição de
gordura tanto sobre o M. longissimus (7,4±0,8 e 7,8±0,7mm), quanto no B. femoris
(9,0±0,6 e 8,3±0,7mm) para baixo e alto CAR. Apesar disso, esses mesmos autores,
ao avaliarem as correlações entre os pais desses animais, sugerem que a seleção
pelo CAR pode levar a mudanças na composição corporal e na composição do
ganho.
Por outro lado, Gomes et al. (2012b) ao avaliarem as caraterísticas de corpo
vazio e composição química de carcaças de bovinos Nelore (n=72) de alto médio e
baixo CAR, verificaram que não houveram diferenças significativas no ganho de
proteína e gordura, bem como no peso de carcaça entre os grupos. Demonstrando
que o CAR pode ser utilizado em programas de melhoramento, devido ao menor
consumo de alimentos pelos animais do grupo mais eficiente, sem que haja
comprometimento na quantidade de gordura corporal.
Em trabalho realizado por Fernandes et al. (2014) , utilizando tourinhos da
raça Purunã de três diferentes classes de CAR, foi possível observar que menores
valores de CAR estavam associados à redução da conversão alimentar em 12,2% e
o aumento da eficiência parcial de crescimento e da eficiência alimentar bruta em

28

15,5% e 13,3% respectivamente, demonstrando que os tourinhos classificados como
mais eficientes para CAR apresentaram um menor consumo de alimento, porém
com o mesmo nível de produção que os animais menos eficientes.
Nkrumah et al. (2006) verificaram que animais mais eficientes (baixo CAR),
reduziram em 28% a emissão de metano, em relação aos menos eficientes,
sugerindo que os impactos causados pela bovinocultura podem ser reduzidos com a
utilização de animais mais eficientes.
De acordo com Castro Bulle et al. (2007), as variações para essa medida,
quando avaliadas em indivíduos de um mesmo grupo podem estar associadas aos
gastos energéticos relacionados aos processos fisiológicos de cada animal. Esses
processos são descritos por Richardson e Herd (2004) em que citam que a variação
na eficiência de uso dos alimentos para ganho de peso pode sofrer influência de
alguns mecanismos fisiológicos, tais como, turnover protéico, metabolismo dos
tecidos e estresse (representa 37% da variação de eficiência), digestibilidade do
alimento (10%), incremento calórico da fermentação (9%), atividade (10%),
composição corporal (5%), padrão de alimentação (2%) e outros (27%).
Porém, esses autores utilizaram animais europeus e em condições
ambientais muito diferentes da realidade brasileira, em suas pesquisas, o que
sugere que mais pesquisas sejam feitas no âmbito da eficiência alimentar utilizando
animais zebuínos em ambientes de clima tropical.
Para Berry e Crowley (2012), o fato de o CAR não ter correlação com o
GMD, pode resultar em uma baixa aceitação por parte da indústria, devido ao fato
de que animais que consomem relativamente menor quantidade de alimentos
possuírem taxas de crescimento menores e mesmo assim, podem ser classificados
como mais eficientes através do CAR.
Contudo, o uso dessa medida como critério de seleção em programas de
melhoramento genético pode ser fundamental, uma vez que, animais de baixo CAR,
ou seja, mais eficientes e que apresentam consumo abaixo do pré-dito para o
momento da avaliação, podem apresentar taxas de ganho semelhantes às de
animais de alto CAR, que são menos eficientes por consumirem além do estimado
para sua categoria, contribuindo assim para a redução de custos com alimentação.
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2.6

Ganho de peso residual (GPR)

O ganho de peso residual proposto como uma medida de eficiência
alimentar é representado como os resíduos de uma regressão múltipla, regredindo o
ganho médio diário no consumo de matéria seca e no peso vivo metabólico
(BERRY; CROWLEY, 2012).
Essa avaliação, segundo Crowley et al. (2010), assemelha-se ao cálculo do
CAR, a diferença é que ao invés de regredir o consumo de matéria seca no ganho
médio diário, ocorre o contrário, conforme descrito na fórmula a seguir:

𝑮𝑷𝑹 = 𝑮𝑴𝑫𝒐𝒃𝒔 − 𝑮𝑴𝑫𝒆𝒔𝒕 [ƒ (𝑪𝑴𝑺; 𝑷𝑽𝑴𝑴)]

Assim, animais mais eficientes avaliados por essa medida, apresentam
maiores valores de ganho de peso residual para um mesmo nível de consumo e,
segundo esses autores, estão em média, associados a taxas de crescimento mais
altas, mas não tem associação com diferenças na ingestão de alimentos.
Ao utilizarem diferentes raças em seu trabalho, Crowley et al. (2010)
verificaram que essa medida apresentou correlações de moderadas a altas com
outras medidas de eficiência, sugerindo que essa medida pode ser utilizada como
critério de seleção, ressaltando a vantagem de sua independência com o CMS e
PVMM. Porém, esses mesmo autores verificaram animais com alto GRP, ou seja,
mais eficientes, tiveram um menor peso inicial e maior peso final, e afirmaram que o
ganho compensatório poderia ser uma razão por trás do alto GPR.
Para Gomes et al. (2012a), a diferença nos valores de ganho médio diário
entre os animais são independentes de diferenças na quantidade de alimento
ingerido, de forma que, animais de classes diferentes de eficiência apresentam
ganhos médios diários diferentes consumindo a mesma quantidade de alimento,
sugerindo que esta variação seja devido a capacidade que cada indivíduo possui
para converter o alimento em peso vivo.
A independência do GPR em relação ao CMS pode resultar em animais que
apresentem maiores taxas de crescimento, porém, pode ser acompanhada por uma
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maior exigência energética, uma vez que, animais de maior tamanho podem
apresentar uma demanda maior por alimento em relação a animais menores, o que
pode comprometer a eficiência de uso dos alimentos através desse critério de
seleção.

2.7

Consumo e ganho residual (CGR)

O intuito da avaliação dos animais através do consumo e ganho residual
como ferramenta de seleção de acordo com Berry e Crowley (2012), é identificar
animais que apresentem um maior GMD, necessitando assim de menos tempo em
confinamento, associado a isso, uma ingestão de alimentos menor do que a
esperada para suprir as demandas nessa fase do crescimento.
O CGR, proposto por Berry e Crowley (2012) é calculado como (-1 * CAR)
somado ao ganho de peso residual (GPR), ambos padronizados para a variância de
1. Essa multiplicação do CAR por (-1), torna os valores dessa característica
favoráveis em comparação aos valores positivos de ganho residual. Ao contrário da
avaliação pelo CAR onde os valores negativos são favoráveis, a avaliação por meio
do CGR assume que valores positivos são mais favoráveis.

𝑪𝑮𝑹 = 𝑮𝑷𝑹 + ((−𝟏) ∗ 𝑪𝑨𝑹)

Dessa forma, o CGR não está associado a diferenças no CMS, e sim a
maiores taxas de crescimento. Porém, animais selecionados para CGR apresentam
em média um maior ganho médio diário (GMD) e uma redução na ingestão de
matéria seca (BERRY; CROWLEY, 2012).
Isso sugere que animais selecionados através do CGR, podem representar
uma redução nos custos com alimentação dos animais durante o confinamento, uma
vez que, com taxas de crescimento mais rápidas bem como uma menor ingestão de
alimentos, faz com que esses indivíduos permaneçam menos tempo confinados,
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resultando em economia para o produtor, aumentando a viabilidade dos sistemas de
produção.
Essa medida, assim como o CAR e o GPR, possui uma herdabilidade
moderada (BERRY; CROWLEY, 2012), o que permite que essa medida possa ser
inserida em programas de melhoramento genético. No entanto, como em outras
medidas, essa avaliação requer os dados de consumo de matéria seca, sendo esta
uma prática onerosa e mais difícil de quantificar, principalmente quando comparada
aos custos com mensurações de outras características, tais como o ganho de peso
e o perímetro escrotal (ALMEIDA; LANNA, 2004), o que pode tornar a avaliação pelo
CGR difícil de ser implantada em larga escala, pela elevação dos custos e aumento
da mão-de-obra.

2.8

Termografia infravermelho (TIV)

De acordo com Nkrumah et al., (2006), a menor produção de calor em
animais eficientes está relacionada à menor exigência de mantença. Isso pode ser
consequência de alguns processos biológicos, como por exemplo, a menor
produção de metano durante a digestão, baixa atividade física e menor reatividade a
fatores ligados ao estresse. Dessa forma, animais mais eficientes demandam uma
menor ingestão de energia através do consumo de alimentos, tornando-os assim
animais superiores em termos de eficiência de utilização dos alimentos para
conversão destes em produtos de origem animal.
Recentemente, em estudos feitos por Schaefer et al. (2005), Montanholi et
al., (2008), Montanholi et al., (2009), a TIV vem sendo estudada na identificação de
animais que apresentam menor emissividade de calor através da mensuração de
temperatura na superfície corporal, relacionando-a com uma maior eficiência na
utilização de alimentos. De acordo com Herd, Oddy e Richardson (2004), os
mecanismos de termorregulção estão associados com o metabolismo energético e
com o gasto de energia. Em seus estudos, utilizando 154 bovinos cruzados,
avaliados em ambiente termoneutro, Montanholi et al., (2009) observaram
correlação significantemente positiva entre o CAR e as temperaturas da superfície
corporal, verificadas através de imagens termográficas, sendo que as superfícies
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dos área ocular, membros anteriores, e bochecha foram mais quentes em animais
menos eficientes.
Avaliações feitas através de imagens termográficas apresentam uma maior
praticidade e aplicabilidade de uso, além da redução de custos para a determinação
produção de calor de superfície, quando comparada aos métodos tradicionais tais
como a produção de calor medida pela calorimetria indireta.
A avaliação de eficiência alimentar em bovinos através de imagens de TIV
pode ser de grande valia, principalmente em países de clima tropical, como o Brasil,
em que ocorrem temperaturas elevadas na maior parte do ano e os animais desviam
sua energia através de mecanismos biológicos para a dissipação do calor durante o
processo de termorregulação. Embora esses eventos também ocorram em países
de clima temperado, onde, baixas temperaturas predominam durante maior parte do
ano e os mecanismos utilizados pelos animais são os de produção de calor, para a
manutenção da homeotermia.
Diversos estudos avaliaram diferentes medidas de eficiência, porém os
resultados em animais da raça Nelore, principalmente relacionando esses índices
com características de desempenho, carcaça e termorregulação ainda são
escassos. Além disso, mais estudos sobre a relação entre esses índices e qual o
possível impacto da sua utilização em programas de melhoramento genético são
fundamentais para a melhoria da eficiência produtiva da bovinocultura de corte.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1

Local e Instalações

A pesquisa foi realizada na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de
Alimentos da Universidade de São Paulo campus de Pirassununga, SP de acordo
com as normas do Comitê de Ética no Uso de Animais da FZEA/USP, sob protocolo
nº 8886050916. O município de Pirassununga localizado geograficamente pelas
coordenadas 21º57’02’’ S e 47º27’50’’ W, a aproximadamente 630 m acima do nível
do mar, no estado de São Paulo, apresenta o clima do tipo Cwa de Köppen, com
verão chuvoso (outubro a março) e inverno seco (abril a setembro) bem definidos e
temperatura média anual de 22º e pluviosidade média aproximada de 1.360 mm.
O

experimento

foi

conduzido

no

confinamento

experimental

do

Departamento de Zootecnia, que conta com dois sistemas de confinamento, sendo
um composto por quatro baias coletivas com área de 230 m 2, cada uma equipadas
com doze portões eletrônicos do tipo Calan Broadbenth (American Calan Inc.,
Northwood, NH, EUA), que permitia o acesso individual de cada animal a um único
cocho, possibilitando assim, o controle individual de consumo (Figura 1). A outra
instalação era composta por baias individuais, em que os animais tinham livre
acesso ao seu cocho. Ambas as instalações apresentavam piso de concreto,
comedouro coberto e bebedouros coletivos.
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Figura 1 – Confinamento em baias coletivas com portões eletrônicos
do tipo calan gates para avaliação de consumo individual.

Fonte: Larissa Chagas.

3.2

Animais e alimentação

O experimento foi realizado durante dois anos consecutivos (2016 e 2017),
sendo 43 animais em 2016 e 68 em 2017, totalizando 111 bovinos Nelore, machos
não-castrados contemporâneos dentro de cada ano, com idade aproximada de 16±2
meses, peso corporal médio de 420±55 kg, todos provenientes do rebanho
Universidade de São Paulo de Pirassununga, SP. Do total, 73 animais foram
alojados no sistema equipado com portões eletrônicos, 38 em baias individuais.
Inicialmente os animais foram submetidos a um período de adaptação às
instalações e as dietas por 21 dias, sendo que a adaptação às dietas foi realizada
pelo aumento gradual do nível de concentrado na dieta, até atingir a relação V:C
desejada (Tabela 1).
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Tabela 1 – Composição percentual da dieta utilizada (na matéria seca).
Ingredientes1

% da Matéria seca

Silagem de milho

27,3

Sorgo grão

23,0

Milho moído

20,0

Polpa cítrica moída

20,0

Farelo de Soja 45%

8,0

Ureia

0,9

Sal comum
Núcleo Mineral

0,2
2

0,6

Nutrientes
Proteína Bruta, %

13,8

Proteína Degradável no Rúmen, %

9,2

NDT, %

3

75,7

Cálcio

0,64

Fósforo

0,40

1

Formulação realizada no software RLM 3.2 – Programa de Formulação de Rações de Lucro Máximo.
Desenvolvido pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP).
2
Minerthal 160MD (Minerthal) Cálcio, 208 g; cobalto, 148 mg; cobre, 2664 mg; enxofre, 64 g; flúor
(máx.), 1600 mg; fósforo, 160 g; iodo, 141 g; manganês, 2200 mg; selênio, 37 mg; zinco, 7992 mg;
monensina sódica, 4000 mg.
3
Estimado através de fórmula de (WEISS, W. P.; CONRAD, H. R.; ST. PIERRE, N. R. A theoreticallybased model for predicting total digestible nutrient values of forages and concentrates. Animal Feed
Science and Technology, Amsterdam, v. 39, p. 95-110, 1992).
Fonte: Própria autoria.

O alimento foi fornecido duas vezes ao dia, às 8:00 e 14:00 horas, na forma de
ração total misturada. O ajuste da oferta de alimento foi realizado diariamente com
base na avaliação das sobras do dia anterior, com uma oferta de matéria seca de
10% superior ao consumo observado do dia anterior.
Durante o experimento, foram realizadas coletas em dias alternados de
amostras da dieta para avaliações periódicas dos teores de matéria seca e
posteriormente, a composição bromatológica. As sobras foram retiradas diariamente,
pesadas e amostradas semanalmente para determinação da matéria seca.
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3.3

Desempenho e ultrassom

Ao final do período adaptação, no dia 01, os animais foram pesados com
jejum de sólidos de 12 horas, e posteriormente nos dias (28, 56 e 70). Juntamente
com as pesagens, foram colhidas imagens de ultrassonografia para determinação da
área de olho de lombo (AOLU) e da espessura de gordura subcutânea (EGSU) entre
a 12ª e a 13ª costelas, uma segunda imagem sobre o músculo Biceps femoris entre
o ílio e o ísquio, para a determinação da espessura de gordura sobre este ponto
(EGPU).
As avaliações de ultrassonografia da carcaça foram realizadas do lado
esquerdo do animal, utilizando um equipamento de ultrassom, marca Aloka, modelo
SSD 500 Micrus (Aloka Co. Ltd.), com transdutor linear de 3,5 mHz e 172 mm de
comprimento. Como acoplante acústico foi utilizado óleo vegetal, para obtenção de
uma melhor recepção e transmissão de ondas, permitindo melhor qualidade na
captura das imagens. As imagens escolhidas foram armazenadas em um
computador portátil para em seguida serem analisadas através do software Lince®
(M & S Consultoria Agropecuária Ltda. Pirassununga, São Paulo, Brasil).
O ganho médio diário (GMD) foi calculado por meio de regressão linear
usando o tempo de confinamento e o peso vivo individual verificado a cada manejo,
ao final do período do teste de alimentação (70 dias).

3.4

Avaliações por termografia infravemelho

As imagens de termografia infravermelho (TIV) foram realizadas nos dias de
pesagem dos animais (Figura 2), utilizando uma câmera de infravermelho (TI 20–9
Hz, Fluke; Fluke Corporation, Everett, WA, USA). O valor de emissividade utilizado
foi o de 0,98, que é a recomendação do fabricante da câmera para tecidos
biológicos.
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Figura 2 – Captura de imagem da face e região do globo ocular obtidas
utilizando câmera de termografia infravermelho (TIV).

Fonte: Própria autoria.

As medidas de TIV avaliadas nesse estudo foram às médias das
temperaturas máximas, médias e mínimas de cada região do corpo, capturadas do
dia 1 ao dia 70 a cada 28 dias, das seguintes regiões: fronte, área ocular, face,
flanco, costelas e garupa (Figura 3). A captura das imagens foi feita de forma que a
câmera estivesse sempre apontada perpendicularmente à região fotografada e com
uma distância aproximada de 1m. As imagens foram interpretadas utilizando o
software TESTO IRSoft versão 4.0.
As imagens foram capturadas durante a contenção dos animais no tronco de
manejo, sempre a partir das 7 horas e com término das avaliações variando das 14
às 15 horas.
Um data logger (HOBO® U12) foi instalado no centro de cada baia, 2 m acima
do piso, correspondente aproximadamente o nível da altura da cabeça dos animais,
onde foram medidas as temperaturas de bulbo seco (TBS; ºC), temperatura de globo
negro (TGN; ºC) e umidade relativa (UR; %).
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Figura 3 – Imagem ilustrativa das regiões do corpo onde foram obtidas as
imagens de (TIV) a) fronte, b) costelas, c) flanco, d) garupa, e) região do globo
ocular, f) face.

Fonte: MARTELLO, L. S. et al. Infrared thermography as a tool to evaluate body surface temperature and its
relationship with feed efficiency in Bos indicus cattle in tropical conditions. International Journal of
Biometeorology, Heidelberg, v. 60, p. 173-181, 2016.

3.5

Abate dos Animais

Ao fim do experimento, todos os animais foram transportados em caminhão
apropriado para este fim até o Abatedouro Escola da Universidade de São Paulo,
em Pirassununga, localizado aproximadamente 200 m do local de confinamento. O
abatedouro é habilitado no Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo (SISP) e
segue os procedimentos requeridos pela legislação. No abatedouro, foram utilizados
os procedimentos humanitários de abate, onde os animais foram insensibilizados por
meio de concussão cerebral, exsanguinados pela secção da veia jugular esquerda e
tiveram a cabeça, patas, couro, vísceras retirados.
Todas as carcaças foram divididas medialmente no sentido da espinha
dorsal, resultando em duas metades similares, que foram pesadas para a obtenção
do peso de carcaça quente. Após a pesagem, as meias-carcaças foram lavadas,
identificadas e armazenadas em uma câmara de resfriamento a 4°C, por um período
de 24 horas. Após o resfriamento, as meias-carcaças foram novamente pesadas
para obtenção do peso de carcaça fria e seguiram para a sala de desossa, onde
foram dissecadas separando-se ossos, porção comestível e aparas, para determinar
o rendimento de carcaça.
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Figura 4 – Carcaça bovina no momento do abate.

Fonte: Própria autoria.

3.6

Peso de corpo vazio

Após a evisceração, o trato gastrintestinal (TGI) de cada animal foi retirado e
direcionado a uma sala, onde foi pesado cheio, em seguida esvaziado, lavado e
pesado novamente.
O peso de corpo vazio (PCVZ) foi calculado pela diferença entre o peso vivo ao
abate e o peso do conteúdo do trato gastrintestinal. Dessa forma, incluindo o peso
dos demais órgãos, sangue, cabeça, patas e couro no cálculo do PCVZ de maneira
indireta.
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3.7

Medidas de eficiência

O CMS foi calculado pela diferença entre a quantidade fornecida diariamente
e as sobras. O teor de matéria seca das amostras foi determinado de acordo com o
método Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 1995), pela secagem a
105°C por 24 horas.
O CAR de cada animal foi calculado, ao final do experimento em cada ano,
de acordo com a metodologia descrita por Koch et al. (1963), considerando a
diferença entre o CMS observado (CMSobs) e o CMS estimado (CMSest). Os valores
de (CMSest) foram obtidos por meio de análises de regressão usando o (CMS obs)
como variável dependente e como variáveis independentes foram considerados os
valores de PVMM e GMD.

𝑪𝑴𝑺𝒆𝒔𝒕 = 𝑪𝑴𝑺 [ƒ (𝑮𝑴𝑫; 𝑷𝑽𝑴𝑴)]
𝑪𝑨𝑹 = 𝑪𝑴𝑺𝒐𝒃𝒔 − 𝑪𝑴𝑺𝒆𝒔𝒕

O GPR foi calculado considerando-se o GMD, estimado a partir de uma
função de regressão linear múltipla tendo como preditores o PVMM e o CMS. Dessa
forma, as diferenças entre indivíduos serão independentes, uma vez que o cálculo
do GMD foi ajustado para o peso vivo metabólico (PV0,75) e para a ingestão de
alimentos pela equação descrita por Koch et al., (1963).

𝑮𝑴𝑫𝒆𝒔𝒕 = 𝑮𝑴𝑫 [ƒ (𝑪𝑴𝑺; 𝑷𝑽𝑴𝑴)]
𝑪𝑨𝑹 = 𝑮𝑴𝑫𝒐𝒃𝒔 − 𝑮𝑴𝑫𝒆𝒔𝒕

O consumo e ganho residual foi calculado de acordo com a função proposta
por Berry e Crowley (2012), através da associação dos valores de consumo
alimentar residual e o ganho de peso residual, de acordo com a seguinte equação:
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𝑪𝑮𝑹 = 𝑮𝑷𝑹 + ((−𝟏) ∗ 𝑪𝑨𝑹))

3.8

Análises estatísticas

A partir dos dados obtidos foram realizadas análises de correlações simples
e regressão para avaliar as relações entre as características avaliadas e os
diferentes índices de eficiência calculados. As análises foram realizadas através do
procedimento CORR do software SAS 9.3.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC, EUA).
Também foram realizadas análises de correlações simples e de ranking (Spearman)
entre as diferentes medidas para avaliar possíveis mudanças na classificação dos
animais em cada uma delas.

42

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1

Correlação entre medidas de eficiência alimentar e características de

desempenho
A estatística descritiva com valores de média, mínima, máxima e desvio
padrão das características avaliadas no presente estudo é apresentada na Tabela 2.

Tabela 2 - Média, máxima, mínima e desvios-padrões das características de
desempenho e medidas de eficiência alimentar em bovinos Nelore confinados.
Variáveis

Média

Mínima

Máxima

Peso vivo inicial (kg)
Peso vivo 70 dias (kg)
Ganho de peso total (kg)
Peso vivo metabólico médio (kg)
Ganho médio diário (kg)
Consumo de matéria seca (kg)
Consumo alimentar residual
Ganho de peso residual
Consumo e ganho residual
Eficiência alimentar bruta
Peso vivo ao abate (kg)
Peso de carcaça quente (kg)
Rendimento de carcaça quente (kg)
Gordura renal pélvica e inguinal (kg)
Gordura renal pélvica e inguinal (%PVAbate)
Trato gastrintestinal (kg)
Trato gastrintestinal (%PVAabate)
Peso de corpo vazio (kg)
Trato gastrintestinal (%PCVZ)
Área de olho de lombo inicial (cm2)
Espessura de gordura subcutânea inicial (cm)
Espessura de gordura da picanha (cm)
Área de olho de lombo final (cm 2)
Espessura de gordura subcutânea final (cm)
Espessura de gordura da picanha final (cm)
Área de olho de lombo ganho (cm2)
Espessura de gordura subcutânea ganho (cm)
Espessura de gordura da picanha ganho (cm)

419,8
562,6
142,8
104,6
2,0
11,3
0,0
0,0
0,0
0,2
584,1
346,7
59,3
14,3
4,1
44,8
7,7
551,7
8,1
58,3
0,5
2,9
75,2
4,7
7,9
17,0
4,2
5,1

276,0
376,0
72,0
77,5
0,9
6,2
-2,4
-0,7
-4,0
0,1
404,0
234,0
55,6
8,6
2,3
30,7
5,2
381,3
5,5
41,8
0,0
0,0
56,3
1,5
0,0
7,2
1,3
1,7

580,0
696,0
196,0
126,9
2,9
15,5
3,4
0,5
2,5
0,3
696,0
433,2
71,9
21,0
6,2
61,5
10,2
666,4
10,6
75,8
3,4
8,2
96,5
9,0
15,9
30,1
8,9
10,1

Fonte: Própria autoria.

Desviopadrão
55,12
55,11
25,57
8,68
0,41
1,77
1,08
0,24
1,25
0,03
50,88
33,54
2,07
2,75
0,77
5,60
0,74
49,72
0,82
7,53
0,85
1,44
8,21
1,89
2,67
4,96
1,71
1,85
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O coeficiente de correlação do CAR com o GMD foi próximo de zero (Tabela
3), o que já era esperado, uma vez que o cálculo do CAR considera GMD além do
PVMM. Esse resultado demonstra que o CAR é fenotipicamente independente da
taxa de crescimento (KOCH et al., 1963; BONILHA et al., 2013).
Esses resultados estão de acordo com os apresentados por Lucila Sobrinho
et al. (2011), Nkrumah et al. (2004) e Pereira et al. (2016), que relataram correlações
próximos de zero entre essas duas variáveis (r= -0,02; r= -0,03 e r= 0,03,
respectivamente).
Esse resultado era esperado em virtude da independência dessa medida em
relação ao crescimento e tamanho do animal adulto, corroborando com dados de
Koch et al. (1963) e relatados por Pereira et al. (2016).
Tabela 3 – Coeficientes de correlações entre as diferentes
medidas de eficiência e características de desempenho avaliadas
em confinamento.
Variáveis
CAR
GPR
CGR
GMD

0,001

0,588**

0,114

CMS

0,612**

-0,002

-0,532**

EAB

-0,519**

0,667**

0,581**

PVI

-0,007

-0,143

-0,020

PV70

-0,009

0,156

0,038

GMD: ganho médio diário; CMS: consumo de matéria seca; EAB:eficiência alimentar bruta;
PV70: peso vivo final do teste; CAR: consumo alimentar residual; GPR:ganho de peso
residual; CGR:consumo e ganho residual. Significânia *: (P<0,05); **: (P<0,01).
Fonte: Própria autoria.

Os valores de correlação entre o CAR e as características de CMS, GMD e
PV70, apresentados nesse trabalho, foram semelhantes aos encontradas por
Santana et al., (2012), que também verificaram significância apenas entre o CAR e
CMS (r= 0,67), enquanto que para o GMD (r= 0,00) não observaram correlação
significativa. Esses autores justificaram que essas correlações eram esperadas
porque o CAR é baseado no CMS, dessa forma o GMD e o PV70 não poderiam ser
influenciados pela seleção através do CAR.
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A correlação de (r= 0,44) entre o CAR e o CMS relatada por Pereira et al.,
(2016), foi inferior a encontrada neste trabalho porém, também foi significativa,
confirmando que ocorre o aumento do consumo com o aumento do valor de CAR.
Os dados de correlação entre o CAR e o GMD foram semelhantes aos
encontrados por Fernandes et al. (2014), no entanto, em seu trabalho, os autores
encontraram valores menores de correlação do CAR com CMS (r= 0,36) e com a
EAB (r= -0,37). E relataram que a correlação desse índice com a EAB significa que
ocorre o aumento de cerca de 13,3% dessa medida com a diminuição do CAR, ou
seja, o animal é relativamente eficiente nas duas medidas. Os mesmos autores
justificaram, em relação ao CAR, um aumento da eficiência de uso dos alimentos
pela redução do CMS na medida, em que ocorre a diminuição do CAR sem que haja
alterações no GMD e no PV.
A correlação entre o CAR e o CMS está de acordo com dados da literatura
relatados por Berry e Crowley (2012), Lucila Sobrinho et al. (2011), Nkrumah et al.,
(2004), que atribuem um menor consumo de alimentos pelos animais mais
eficientes, quando comparados aos menos eficientes. Dessa forma, o impacto dessa
característica é altamente relevante para a cadeia produtiva bovina, pois a eficiência
de uso dos alimentos dentro de um sistema produtivo pode aumentar a
produtividade, através de um menor consumo de alimentos para um mesmo nível de
produção e representar economia para os produtores pela redução de custos com
alimentação (ARCHER et al., 1999).
Foi observada uma correlação negativa entre o CAR e a EAB, que está de
acordo com os relatados por Lucila Sobrinho et al. (2011), que trabalharam com 121
bovinos da raça Nelore, e reportaram um coeficiente de correlação de (r= -0,25).
Talvez, na pesquisa desenvolvida por esses autores, essa diferença numérica tenha
sido motivada pelo uso de dois rebanhos diferentes, Nelore controle e Nelore
seleção, que foram selecionados para peso pós-desmama.
O CAR não apresentou correlação com o PV70, comprovando a
independência desse índice com o peso maduro do animal (BASARAB et al., 2003).
Essa falta de correlação pode significar que animais selecionados como baixo CAR
podem atingir o mesmo peso de animais de alto CAR (menos eficiente) com um
reduzido CMS ao longo do período de terminação.

45

Foram observadas correlações entre o GPR e as seguintes características
GMD, EAB, porém não houve correlação com o CMS, PVI e PV70. Por não utilizar
diretamente o CMS para calcular o GPR, de acordo com Crowley et al. (2010)
pesquisas têm relatado que a seleção animais mais eficientes por esse índice pode
estar associada maior capacidade individual do animal em converter alimento em
peso.
O CGR apresentou correlações de média magnitude com CMS e EAB, que
foram as mesmas características correlacionadas com o CAR, porém em sentidos
opostos (r= 0,612 e r= -0,519, respectivamente). Uma particularidade dessa medida
é que, por ser uma associação entre as duas medidas de eficiência CAR e GPR,
sendo o CAR uma medida que seleciona animais de menor consumo e o CGR que
seleciona animais com taxas de crescimento maiores, o CGR teria a capacidade de
conciliar os benefícios de redução de CMS e rápido crescimento, em apenas um
índice.
Em sua pesquisa Berry e Crowley (2012) utilizando 2.605 animais de grupos
genéticos diferentes, verificaram uma correlação entre o CGR e o consumo (r= 0,34), essa menor intensidade da correlação pode ter sido em função do grande
número de animais utilizados, tornando a avaliação mais sensível. Esses autores
relataram uma correlação entre o CGR e o GMD de (r= 0,41), e indicaram que o
CGR tem a capacidade de unir os benefícios de ambas às medidas, onde, em
média, animais selecionados por esse índice, apresentam menor CMS e maior
crescimento, porém no presente estudo não houve correlação entre essas variáveis.

4.2

Correlações entre índices de eficiência e características de carcaça

De maneira geral as características de carcaça apresentaram baixos
coeficientes de correlações com todas as medidas de eficiência avaliadas no
trabalho conforme demonstrado na Tabela 4.
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Tabela 4 – Coeficientes de correlações entre as diferentes medidas de
eficiência e características de carcaça ao abate.
Variáveis

CAR

GPR

CGR

PCQ

-0,092

0,183

0,115

RCQ

-0,043

-0,076

0,022

GRPIkg

0,024

0,240*

0,025

GRPI%PVabate

0,078

0,170

-0,035

TGIkg

0,033

0,226*

0,015

TGI%PVabate

0,128

0,079

-0,096

PCVZkg

-0,074

0,210*

0,105

TGI%PCVZ

0,119

0,089

-0,086

PCQ: peso de carcaça quente; RCQ: rendimento de carcaça quente; GRPIkg: gordura renal pélvica e
inguinal em quilogramas; GRPI%PVabate: gordura renal pélvica e inguinal em porcentagem de peso
ao abate; TGIkg: trato gastrintestinal em quilogramas; TGI%PVabate: trato gastrintestinal em
porcentagem do peso ao abate; PCVZkg: peso de corpo vazio em quilogramas; TGI%PCVZ: trato
gastrintestinal em porcentagem do peso de corpo vazio; CAR: consumo alimentar residual; GPR:
ganho de peso residual; CGR: consumo e ganho residual. Significância: * (P< 0,05).
Fonte: Própria autoria.

Não houve correlação entre o CAR e as características de carcaça avaliadas
no presente estudo. Com base nesses resultados pode-se afirmar que animais
selecionados pelo CAR independente da classe (alto, médio ou baixo), podem
possivelmente apresentar as mesmas características desejáveis ao abate. Isso pode
significar que, animais baixo CAR (mais eficientes) podem alcançar os mesmo níveis
de produção que os animais de alto CAR (menos eficientes), com considerável
redução dos custos com alimentação, devido ao menor consumo de alimentos
apresentado por animais de baixo CAR.
Quando o índice utilizado como critério foi o GPR, houve uma baixa
correlação com a GRPIkg (r= 0,240), indicando que animais mais eficientes podem
apresentar um maior acúmulo de gordura na cavidade abdominal e, talvez por esse
motivo, não tenha sido possível observar correlação significativa entre o GPR e o
rendimento de carcaça, já que apesar de tenderem a apresentar um maior PCQ,
esses animais depositam mais gordura interna. No entanto, quando essa gordura foi
calculada em porcentagem do peso corporal GRPI% não houve correlação (r=
0,170).
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O GPR apresentou correlações significativas com as variáveis de TGIkg e
PCVZkg respectivamente, que são características que se interpõem, uma vez que, o
PCVZkg, é altamente dependente do peso do TGIkg. Dessa forma, é compreensível
que ambas as medidas tenham apresentado correlação com o GPR. Porém, quando
avaliadas em porcentagem, não foram detectadas correlações entre o GPR e
TGI%PV70 e o TGI%PVCZ.
O CGR comportou-se de maneira semelhante ao CAR, não apresentando
correlação com as características de carcaça.

4.3

Correlação entre medidas de eficiência e características de carcaça

avaliadas por ultrassom
O CAR apresentou correlações significativas para EGS final e EGS ganho,
bem como EGP final e ganho, conforme Tabela 5.
Tabela 5 – Coeficientes de correlações entre as diferentes medidas de
eficiência e características de carcaça avaliadas por ultrassom.
Variáveis

CAR

GPR

CGR

AOL

0,051

-0,132

-0,070

EGS

0,027

-0,186

-0,059

EGP

0,117

-0,150

-0,131

0,122
0,348**
0,223*

-0,061
-0,188*
-0,030

-0,118
-0,340**
-0,200*

0,124
0,371**
0,202*

0,099
-0,115
0,082

-0,088
-0,345**
-0,159

Inicial

Final
AOL
EGS
EGP
Ganho
AOL
EGS
EGP

AOL: área de olho de lombo; EGS: espessura de gordura subcutânea; EGP: espessura de gordura da
picanha; CAR; consumo alimentar residual; GPR: ganho de peso residual; CGR: consumo e ganho
residual. Significância: * (P<0,05); ** (P<0,01).
Fonte: Própria autoria.

De acordo com esses dados, por haver correlações positivas com essas
medidas, animais de maior CAR apresentam maior deposição de gordura tanto no
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contra-filé (M. longissimus), quanto na picanha (B. femoris). Isso pode ter grande
impacto por parte do mercado consumidor, que atribui essa camada de tecido
adiposo como um dos principais fatores relacionados à qualidade da carne e de
mais fácil observação. No entanto, é sabido que para uma maior deposição de
gordura, o animal demanda maior consumo de energia, pois, o gasto energético
para a deposição desse tecido é maior quando comparado à deposição de proteína
no corpo do animal.
As correlações do CAR com as características iniciais de AOL, EGS, EGP
bem como a AOL final e ganho não foram significativas. Em relação à AOL, no
presente estudo, os dados estão de acordo com Nkrumah et al. (2004), que não
encontraram correlação entre essas variáveis (r= -0,09), contudo, esses autores
também detectaram uma correlação entre o CAR e a EGS (r= 0,19) em que animais
de alto CAR apresentaram maiores valores de EGS.
De acordo com Richardson e Herd (2004), esse processo de síntese,
degradação, metabolismo dos tecidos e estresse são responsáveis por cerca de
37% da variação no CAR. Dessa forma, embora esses animais tenham maior
capacidade de sintetizar as proteínas que compõem o tecido muscular, sua taxa de
degradação também é mais elevada em relação aos animais de baixo CAR.
O GPR apresentou correlação significativa apenas para a EGS final,
indicando que esse índice, quando usado como critério para a seleção de animais,
tem como característica a alta taxa de crescimento, porém animais que apresentam
crescimento mais rápido tendem a apresentar maior deposição de tecido muscular
em relação ao tecido adiposo, pois a deposição do tecido adiposo, de acordo com
Brody (1945), Berg e Butterfield (1968) e revisadas por Owens et al. (1995), é mais
tardia e demanda alta disponibilidade de energia consumida. As demais correlações
entre o GPR e as características avaliadas não foram significativas.
Foram observadas correlações negativas entre o CGR e as avaliações finais
de EGS final, EGP final e EGS ganho. Correlações negativas, apontam que animais
selecionados através desse índice, podem ter uma redução na deposição gordura
subcutânea no contra-filé e na picanha, à medida que os valores de CGR aumentam
(maior eficiência). Essa correlação negativa condiz com Berry e Crowley (2012) os
quais afirmam que, animais selecionados pelo CGR apresentam em média maior
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taxa de crescimento e menor consumo, corrigindo algumas deficiências atribuídas
ao CAR em relação a possível seleção de animais menores.

4.4

Correlações entre índices de eficiência e características de termografia

De maneira geral, foram observados baixos coeficientes de correlação entre
as diferentes medidas de eficiência com as medidas de termografia (Tabela 6).

Tabela 6 – Coeficientes de correlações entre as diferentes medidas de
eficiência com temperaturas máxima, média e mínima de cada região do
corpo avaliadas por termografia infravermelho e temperatura retal (TR).
Parâmetros
CAR
GPR
CGR
Fronte
Máxima
0,063
0,015
-0,051
Média
0,031
0,049
-0,017
Mínima
0,035
0,023
-0,026
Face
Máxima
0,025
0,050
-0,012
Média
-0,030
0,062
0,038
Mínima
-0,046
0,053
0,050
Costela
Máxima
0,003
0,063
0,010
Média
-0,011
0,062
0,022
Mínima
-0,010
0,051
0,019
Flanco
Máxima
-0,024
0,024
0,026
Média
-0,006
0,066
0,019
Mínima
0,003
0,056
0,009
Garupa
Máxima
-0,007
0,091
0,025
Média
-0,035
0,095
0,050
Mínima
-0,045
0,089
0,057
Olho
Máxima
0,030
0,078
-0,011
Retal
TR
-0,088
0,154
0,109
Significancia: * (P<0,05).
Fonte: Própria autoria.
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A falta de correlação entre essas medidas pode ter ocorrido em função da
variação de temperatura e de animais que houve entre os anos. Além disso, os
animais em estudo foram conduzidos ao manejo ao longo do dia, em que a
temperatura média do ambiente (Figura 5), estava acima da zona de conforto dos
animais, somado a esse fator vale ressaltar o possível estresse causado pela
condução dos animais ao local de manejo, ter influenciado a temperatura de
superfície corporal no momento da avaliação.

Figura 5 – Valores máximos e mínimos da temperatura nos dias de manejo
para coleta de imagens.

Fonte: Própria
autoria.

A hipótese de que a temperatura do ambiente pode ter influenciado
negativamente as avaliações de correlação é suportada por estudos realizados por
Martello et al. (2016), que verificaram incidência de temperaturas mais elevadas no
período das 12:00 às 15:00 horas, período em que os animais ainda estavam sendo
avaliados nesta pesquisa, que pode ainda caracterizar um médio estresse térmico
para o animal.
De acordo com os mesmos autores, sob condições de estresse, em
ambientes onde a temperatura do ar permanece acima do limite critico, podem
ocorrer alterações nos mecanismos de termorregulação para a manutenção da
temperatura central do corpo, pois, de acordo com Silva (2000), pode ocorrer
primeiramente por condução, convecção e radiação, e são dependentes da
diferença do gradiente térmico existente entre temperatura do ambiente e a
temperatura corporal.
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Além disso, Martello et al. (2016), verificaram variações próximas aos 16 ºC
quando avaliaram a fronte dos animais e associaram essa flutuação ao ambiente
aos quais os animais foram alojados e eram sujeitos às variações ambientais,
requerendo alguns ajustes no sistema termorregulatório através da dissipação de
calor pela transpiração.
Vale ressaltar que no momento da avaliação da TIV, era feita a contenção
dos animais no tronco de manejo, para a realização de outras avaliações feitas no
estudo, como ultrassom e a pesagem. Isso pode ter contribuído para elevar o nível
de estresse que pode ter provocado o aumento da vasodilatação, que de acordo
com Habeeb et al. (1992) aumenta o fluxo sanguíneo na superfície da pele dos
animais, facilitando a dissipação de calor por mecanismos não evaporativos
(condução, convecção e radiação), dessa forma interferindo na detecção de
correlações entre a TIV e medidas de eficiência.
Estudos indicam que menores requerimentos para mantença em animais
mais eficientes, provavelmente resultam em menos calor dissipados sobre a
superfície corporal (RICHARDSON et al., 2001; CASTRO BULLE et al., 2007),
diferente dos animais utilizados por esses pesquisadores, no presente estudo, foram
utilizados animais Bos indicus, sem controle das características ambientais e não
houveram correlações entre as medidas de eficiência e TIV.
São relatados na literatura associações entre as medidas de termografia e
medidas de eficiência (MONTANHOLLI et al., 2008; MONTANHOLLI et al., 2009).
No entanto, em sua maioria, as pesquisas utilizaram animais taurinos, alojados em
ambientes de clima controlado, o que pode ter favorecido a detecção de variações
de emissão de calor entre grupos de animais separados de acordo com sua
eficiência.
Ao trabalharem com animais zebuínos, Martello et al. (2016), encontraram
diferenças significativas em animais de alto e baixo CAR ao avaliarem a TIV da
fronte (P= 0,008) e da área ocular (P= 0,0439), mostrando que animais de baixo
CAR apresentaram temperatura maior na região da fronte, o que não era esperado.
Porém, justificaram que animais de baixo CAR apresentaram maior temperatura por
terem um mecanismo termorregulatório mais eficiente.
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Martello et al. (2016), ressaltaram que esse resultado pode ter ocorrido pela
falta da termoneutralidade do ambiente em que os animais foram alojados, pois,
diariamente durante um período aproximadamente de 4 horas a temperatura média
atingia os 24 °C, isso indica que os animais foram submetidos a um médio estresse.
Estudos prévios feitor por Montanholli et al. (2008) e Montanholli et al. (2009),
mostraram que em ambiente termoneutro os mecanismos de termorregulação dos
animais não são ativados e o calor dissipado por radiação reflete o gasto de calor,
inferindo que os animais de baixo CAR apresentam menor temperatura que animais
de alto CAR.
Ainda são necessários estudos mais detalhados envolvendo animais
zebuínos, avaliando as condições ambientais as quais os animais são submetidos e
as

respostas

produzidas

por

eles

para

ativação

dos

mecanismos

de

termorregulação.

4.4

Correlações entre índices de eficiência

Foi observado um alto coeficiente de determinação entre o CGR e o CAR
2

(R = 0,9762), apresentado na Figura 6, que mostra uma correlação de alta
magnitude entre essas duas medidas, comprovando a intensa ligação entre elas,
como já citado anteriormente, em que o CGR apresentou sempre correlações com
as mesmas características correlacionadas com o CAR.
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Figura 6 – Correlação entre as diferentes medidas de eficiência CGR e CAR
avaliadas em bovinos Nelore.
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CGR: Consumo e ganho residual; CAR; Consumo alimentar residual; R : coeficiente de determinação.
Fonte: Própria autoria.

Em seu trabalho Berry e Crowley (2012) encontraram uma correlação entre
o CAR e o CGR de (r= - 0,85), condizendo com os valores encontrados nesse
trabalho, isso sugere que essas medidas são semelhantes, no entanto, no CGR
animais mais eficientes apresentam valores positivos, enquanto quando avaliados
pelo CAR, valores negativos são atribuídos aos animais mais eficientes. Isso ocorre
devido ao cálculo do CGR utilizar em sua fórmula os dados de GPR somados ao
CAR, sendo o CAR multiplicado pela variância de (-1).
Pela dispersão dos dados de GPR em função do CAR (Figura 7), foi possível
notar que existiu uma maior variação dos dados refletidos no baixo coeficiente de
determinação entre estes índices (R2= 0,3736), porém uma tendência na direção da
linha pôde ser verificada, em que, à medida que o CAR aumentou, o GPR diminuiu.
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Figura 7 – Correlação entre as diferentes medidas de eficiência GPR e CAR
avaliadas em bovinos Nelore.
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GPR: Ganho de peso residual; CAR: consumo alimentar residual; R : coeficiente de correlação.
Fonte: Própria autoria.

Esses dados estão de acordo com os encontrados por Berry e Crowley
(2012), que encontraram valores de correlação de -0,40 entre o GPR e CAR, sendo
que existe uma menor correlação entre CAR e o GPR, quando comparado ao CGR.
Essa correlação negativa existe porque os indivíduos mais eficientes
selecionados pelo GPR apresentam valores positivos ao contrário da seleção feita
em função do CAR, porém, as variáveis utilizadas para calcular o GRP não focam no
CMS e sim no GMD, ao contrário do CAR que avalia os animais pelo CMS.
Dessa forma, é possível que animais com mesmo CAR apresentem maiores
variações em termos de GPR. Porém, animais selecionados pelo GPR, ao
estimarem o GMD como fonte de variação da equação, pode levar a seleção de
animais com maior potencial de desempenho, por meio de maiores taxas de ganho,
no entanto, indiretamente, essa seleção pode levar à seleção de animais menos
eficientes em termos de utilização dos alimentos, uma vez que, animais maiores
demandam mais energia.
Os índices de CGR e GPR (Figura 8) apresentam um coeficiente de
determinação no valor de (R2= 0,526), em que são atribuídos valores positivos
maiores para os animais mais eficientes.
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Figura 8 – Correlação entre as diferentes medidas de eficiência CGR e
GPR avaliadas em bovinos Nelore
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CGR: Consumo e ganho residual; GPR: ganho de peso residual; R : coeficiente de correlação.
Fonte: Própria autoria.

Os valores de correlação de acordo com Berry e Crowley (2012), para esses
índices foram altos (r= 0,85), em termos de correlação esse resultado foi maior do
que o encontrado no presente estudo (r= 0,725), no entanto, ambos demonstraram
haver uma forte correlação entre essas medidas.
Tanto o CGR, quanto o GPR, assumem que os indivíduos selecionados
como mais eficientes por alguma dessas medidas apresentam valores positivos. A
dispersão dos dados observados entre esses índices mostra que, embora haja
variação entre as medidas, a direção da linha de eficiência segue um mesmo
sentido.
A seleção indivíduos através do CGR em relação ao GPR pode resultar na
escolha de animais superiores que apresentem maior ganho de peso, juntamente
com redução em termos de CMS.
Dessa forma, o CGR, em linhas gerais estaria atribuindo em apenas uma
medida de eficiência, as características de CMS reduzido em relação à taxa de
ganho e o PVMM e associado a isso, um maior GMD característico da seleção

56

através do GPR, corrigindo assim a possível seleção de animais menores através do
CAR e do GPR.

4.5

Correlações de ranking entre os índices

Como esperado, os índices de eficiência apresentaram altas correlações de
ranking (Spearman) entre si (Tabela 7). Houve uma correlação na ordem de (r= 0,619 entre o CAR e o GPR. Quando o CAR foi avaliado junto com o CGR a
correlação foi de (r= -0,984), assim, a alta correlação entre essas duas medidas se
mostra antagônica em termos numéricos, porém, os altos valores de correlação
demonstram que ambas as medidas selecionam os animais mais eficientes.
Entre o CGR e o GPR a correlação foi de 0,736, esses dados confirmam que
os animais quando selecionados por qualquer uma dessas medidas CAR, GPR ou
CGR, apresentam-se como animais de alta eficiência.

Tabela 7 – Correlação de ranking entre diferentes medidas de
eficiência avaliadas em animais Nelore.
Variáveis

Medidas de eficiência

CAR
CAR
GPR

GPR

CGR

-0,619

-0,984
0,736

CGR
CAR: Consumo alimentar residual; GPR: ganho de peso residual; CGR: consumo e ganho
residual.
Fonte: Própria autoria.

Ao avaliarem as correlações de ranking em animais selecionados com base
no CAR e na EAB em dois períodos diferentes, Gomes et al. (2012b), observaram
que não houve diferenças nas características de desempenho entre os dois
períodos, sendo que animais de baixo CAR apresentaram menor CMS no primeiro
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período, enquanto que no segundo houve apenas uma tendência para essa
diferença.
Ainda segundo esses autores, houve correlação moderada para o CAR e
baixa para a EAB (r= 0,40) e (r= 0,11), entre os dois períodos, respectivamente,
fazendo com que houvesse uma mudança no ranking entre os períodos. Porém, não
houve diferença no CMS apresentado no segundo período, confirmando o re-ranking
desses animais. De acordo com Herd et al. (2003), a seleção de animais jovens
mais eficientes, poderia aumentar a eficiência do rebanho adulto, no entanto, as
correlações apresentadas por Gomes et al. (2012b), mostraram que a seleção de
animais mais eficientes na fase pós-desmama pode ser limitada em fases
subsequentes.
Ao avaliarem dietas diferentes em períodos diferentes as correlações
encontradas por Durunna et al. (2011) também foram baixas para o CAR e a EAB
(r= 0,33 e r= 0,20), respectivamente, entre os períodos avaliados.
As altas correlações entre os diferentes índices apresentados neste trabalho
foram maiores que os encontrados por esses autores, porém, na avaliação não foi
feita a separação por ano, uma vez que não seriam os mesmos animais a serem
avaliados, dessa forma, possivelmente os coeficientes de correlação também seriam
superiores, comparados aos resultados avaliados dentro de um mesmo grupo em
períodos diferentes, em virtude da limitação dos efeitos da seleção nas diferentes
fases relatadas por Gomes et al. (2012b).
Porém, a seleção feita na eficiência alimentar, indica que o ranqueamento
feito por uma dessas medidas, pode alterar a classificação de ordem dos animais
quando ele é ranqueado utilizando uma medida diferente, dentre as medidas
avaliadas, como critério de seleção.
Isso pode ocorrer de maneira mais contrastante à medida que os valores de
correlação forem mais baixos, como por exemplo, em um grupo de animais, um
animal ranqueado numericamente através do índice de CAR, pode possivelmente
ocupar uma posição diferente quando ranqueado pelo CGR.
Ainda são necessários mais estudos no âmbito da eficiência alimentar em
animais zebuínos, em especial os da raça Nelore, devido a sua importância na
bovinocultura brasileira, para estimar suas possíveis correlações com características
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de desempenho e carcaça melhorando a eficiência produtiva do rebanho e verificar
seus reflexos na terminação desses animais, além disso, verificar possíveis
correlações entre as medidas de eficiência e a termografia, a fim de utilizá-la como
uma ferramenta menos invasiva para estimar a capacidade de eficiência dos animais
através da produção de calor.
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5 CONCLUSÕES

O CAR é a medida que mais se aplica na seleção de animais para as
características de eficiência, selecionando animais de menor CMS, sem prejuízos as
características de desempenho, porém, a correlação positiva entre o CAR e a
deposição de gordura na carcaça avaliada por ultrassonografia seleciona animais
mais magros.
O CGR apresentou correlações semelhantes as do CAR, em termos
práticos, sua aplicabilidade nos programas de seleção exige os dados de GPR,
tornando seu uso limitado.
Não houve correlação entre à termografia infravermelho e às medidas de
eficiência.
As medidas CAR e CGR selecionam animais mais eficientes em termos de
menor consumo, enquanto que o GPR seleciona animais de maior GMD.
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