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Resumo: Os índices de eficiência alimentar utilizados para avaliação de desempenho de ruminantes 
incluem aeficiência alimentar bruta (EAB) (kg ganho/ kg alimento consumido), conversão alimentar (CA) 
(kg alimento consumido/kg ganho), consumo alimentar residual (CAR) (consumo observado – consumo 
predito), entre outros. Os resultados de pesquisas obtidos até o momento indicam que a EAB e a CA são 
capazes de identificar animais eficientes no rebanho, porém por serem índices correlacionados com ganho 
de peso pode resultar no aumento do tamanho adulto dos animais e das exigências nutricionais. Já o CAR 
é um índice de eficiência alimentar obtido em função do peso corporal médio metabólico, assim não 
levaria ao aumento no peso adulto dos animais. No entanto, os animais eficientes pelo CAR podem 
apresentar menor deposição de gordura e redução da maciez da carne. Outro índice de eficiência 
recentemente proposto foi o Consumo e Ganho Residual (CGR) com o objetivo de identificar animais 
com menor consumo e maior ganho de peso, peso vivo final semelhantes para haver padronização das 
carcaças. Porém, informações na literatura sobre o CGR são escassas. 
 
Palavras-chave:bovinos,consumo alimentar residual, consumo e ganho residual, ovinos 
 

FEED EFFICIENCY INDEXES FOR EVALUATION THE PERFORMANCE AND 
CARCASS OF RUMINANTS 

 
Abstract: The feed efficiency indexes used for performance evaluation of ruminantsincluding gain:feed 
ratio (G:F) computed by the ratio between average daily gain (ADG) (kg/d) and dry matter intake (DMI) 
(kg/d), feed:gain ratio (F:G)by between DMI (kg/d) and ADG (kg/d), residual feed intake (RFI, 
kg/d)(obtained the difference between observed intake and predict intake), among others. The results 
obtained indicate that F:Gand G:Fidentify efficient animals in the herd, but because correlated with 
weight gain, a selection of individuals can result in increased adult size of animals and nutritional 
requirements. Already the residual feed intake (RFI) is the feed efficiency index obtained the weight mid-
test metabolic body weightand not increase in weight of adult animals. However, efficient animals for 
RFI may be less fat deposition and reduced softness of meat. Another index of efficiency recently 
proposedis Residual Feed Intake and Gain (RG), to identify animals with lower intake and higher gain, 
and weight body similar to be standardizationof the carcasses. However, information in the literature 
about the RFG are scarce. 
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INTRODUÇÃO 
 

Uma alternativa interessante para reduziro impacto ambiental associado ao aumento da produção 
de ruminantes e melhorar economicidade da atividade seria a intensificação do sistema de produção, com 
oconfinamento dos animais a base de dietas de alto grão e a identificação de animaiseficientes na 
utilização do alimento, capazes de ingerir menor quantidade de alimentos egarantir desempenhos e 
rendimentos de carcaça satisfatórios.É importante considerar a redução dos custos com alimentação, pois 
esta corresponde por cerca de 70% dos custos totais da produção de bovinos de corte (Liu et al., 2000). 

A produçãode animais mais eficientes poderá contribuir para a redução daprodução de gás 
carbônico, metano e esterco, o aumento da capacidade de suporte daspastagens, a intensificação das áreas 
já exploradas e a redução de pressão por novasáreas. Resultados de pesquisas recentes evidenciam que 
animais eficientes emitemmenos metano, tanto em quantidade absoluta quanto relativa ao consumo de 
matériaseca, sendo fator de relevância ao considerar os potenciais impactos negativos doaumento da 
produção de carne sobre o meio ambiente (Hegarty et al., 2005; Nkrumah etal., 2006; Millis et al., 2009). 
Além do benefício ambiental, a melhoria na eficiênciaalimentar implicaria em grande impacto econômico 
por se tratar de uma variáveldiretamente associada ao custo com alimentação. 

Existem diversos índices de eficiência alimentar utilizados para identificação deanimais superiores 
no aproveitamento de alimentos, como eficiência bruta (EB, kg ganho/ kgalimento consumido), 
conversão alimentar (CA, kg alimento consumido/kg ganho), consumo alimentar residual (CAR), ganho 
residual (GR), consumo e ganho residual (CGR), entre outros.O CAR é um índice de eficiência 
alimentarobtido pela diferença entre o consumo observado e predito e por ser independente do peso 
corporal, não levaria ao aumento no peso adulto do rebanho (Koch et al., 1963). Noentanto, é um índice 
pouco associado à lucratividade e pode afetar a composição dacarcaça dos animais, especialmente a 
deposição de gordura subcutânea e o teor deextrato etéreo do contra-filé (Nascimento, 2011; Souza, 
2012).  

Outro índice de eficiênciaque não levaria ao aumento do peso adulto do rebanho é o CGR, 
calculado pela equação: –1*CAR + GR.Este índice foi recentemente proposto com o objetivo de 
identificar animais commenor consumo e maior ganho de peso, de forma que o peso vivo final não 
sejadiferente entre os animais para haver padronização do peso das carcaças. Porém, são poucos 
resultados disponíveis (Nascimento et al. 2016) que descrevem os seus efeitos sobre a composição 
corporal, características de carcaça e qualidade de carne dosanimais. Assim, a proposta desta revisão é 
levantar informações sobre avaliações de desempenho e carcaças de ruminantes pelo CAR e CGR.  

 
DESENVOLVIMENTO 

 
Principais índices de eficiência alimentar para avaliação de ruminantes 
A identificação de animais eficientes tem sido reconhecida pela comunidadecientífica como uma 

importante estratégia para reduzir os custos da produção da carne epor esta razão, tem sido alvo de muitas 
pesquisas desenvolvidas na última década.Apesar do aumento do número de estudos nos últimos anos, as 
discussões acerca dosíndices de eficiência tiveram início em meados século XX (Kellner, 1909; Kleiber, 
1936;Brody, 1945) e desde então, foram relatadas várias maneiras para calcular eficiência.Dentre os 
índices de eficiência mais estudados, destacam-se a eficiência parcial decrescimento, o índice de Kleiber, 
taxa relativa de crescimento, eficiência de mantença,eficiência de produção, conversão alimentar, 
eficiência alimentar e consumo alimentarresidual.  

A eficiência parcial de crescimento é representada pela relação entre ganho depeso e consumo 
acima mantença (Kellner, 1909), o índice de Kleiber é obtido da relaçãoentre ganho médio diário e peso 
médio metabólico (Kleiber, 1936), a taxa relativa decrescimento é um índice de eficiência referente à 
relação entre ganho de peso ecrescimento instantâneo do corpo (Fitzhugh & Taylor, 1971),a eficiência de 
mantença écalculada pela relação entre ganho de peso e consumo de alimento para mantença e aeficiência 
de produção da relação entre carne produzida pelo consumo de alimento. 

Destes índices, a eficiência alimentar, obtida da razão entre o consumo e o ganho depeso, e a 
conversão alimentar, calculada pelo inverso desta relação, são os maisutilizados para identificação de 
animais eficientes (Schenkel et al., 2004).Embora sejam os mais conhecidos, a utilização destes como 
critério deidentificação de animais eficientes é limitada, uma vez que são medidas brutas que nãolevam 
em consideração as diferenças nas exigências de mantença e crescimento dosanimais (Mrode et al. 1990; 
Bishop et al. 1991; Arthur et al., 1996) e são índicescorrelacionados com ganho de peso (Bishop et al., 
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1991; Arthur et al., 2004), fato que pode resultar no aumento do tamanho adulto dos animais e 
dasexigências nutricionais, o que implica na maior necessidade de alimentos.Além disso, o uso destas 
relações em programas de seleçãopoderá resultar em problemas associados com a predição das mudanças 
nascaracterísticas de gerações futuras, uma vez que animais podem apresentar a mesmaeficiência com 
consumo e ganho de peso bastante diferentes (Hoque & Suzuki, 2009). 

Apesar de existirem ainda muitas dúvidas em relação ao melhor índice deeficiência a ser utilizado 
na produção de ruminantes, um que tem se destacado nasúltimas décadas é o consumo alimentar residual 
(CAR). O CAR é um índice de eficiênciaalimentar obtido pela diferença entre o consumo observado e 
predito. O consumo preditoé a quantidade de alimento que um animal deveria ingerir baseado no seu peso 
vivomédio e taxa de ganho de peso, cujo cálculo leva em consideraçãoo peso vivo metabólico, que é 
associado à exigência de mantença, e o ganho de pesodos animais (Koch et al., 1963). Os animais 
classificados como CAR negativo (eficientes) são aqueles que apresentam CAR 0,5 desvio padrão menor 
que a média, CAR positivo (ineficientes) aqueles com CAR 0,5 desvio padrão maior que a média e 
animais com CAR entre -0,5 e 0,5 são considerados CAR médio (intermediários).  

Assim, o animal classificado como CAR positivo indica que o mesmo apresenta maior consumo 
alimentar observado do que o estimado ou predito para um determinado nível de produção, ou seja, é 
ineficiente. Por outro lado, um valor negativo do CAR indica que o consumo observado foi menor que o 
predito, ou seja, o animal é mais eficiente e aproveita melhor o alimento para expressar o mesmo ganho 
de peso. O CAR, assim como ganho residual (GR) e consumo e ganho residual (CGR) que serão descritos 
a seguir, é um dado individual calculado após um período de alimentação de no mínimo 70 dias em 
bovinos (Moore et al., 2009; Castilhos et al. 2011; Wang et al. 2006) e até 60 dias em ovinos (Knott et al., 
2008). Para obtenção dos resultados de eficiência, os animais são avaliados em baias individuais para 
obtenção do consumo diário de matéria seca e são realizadas pesagens a cada 14 dias para o cálculo do 
ganho médio diário. Por ser um índice ajustado para peso, a seleção de animais eficientes pelo 
CARaparentemente não levaria ao aumento no peso adulto do rebanho, como a eficiênciabruta (Herd & 
Bishop, 2000; Arthur et al., 2001a,b).  

As correlações entre CAR e ganho depeso obtidas são próximas de zero (Archer et al, 1998; Herd 
& Bishop, 2000; Arthur et al,2001a, 2001b), ou seja, é um índice independente do peso do animal. A 
variabilidade noconsumo alimentar residual apresenta amplitudes consideráveis, sendo umacaracterística 
de moderada herdabilidade, com estimativas publicadas entre 0,18 a 0,35(Koch et al., 1963; Fan et al., 
1995; Arthur et al., 1997, 2001b; Archer et al., 1998;Renand et al., 1998; Herd & Bishop, 2000; Robinson 
& Oddy, 2004), fato que sugere que o CAR é uma característica que pode ser transmitida entre 
gerações.Além da independência do peso, o CAR possibilita dentro de uma população aidentificação de 
indivíduos com menor consumo e que apresentam peso e ganhosemelhantes. 

Para a identificação de indivíduos de melhor ganho de peso, Crowley et al. (2010) estudaram o 
índice GR, que apresenta o princípio e cálculo similar ao CAR, sendo obtido pela diferença entre ganho 
de peso observado e predito. O GMD observado é calculado por regressão linear entre o tempo e o peso 
corporal obtido a cada 14 dias durante 70 dias de experimento. O GMD predito é calculado por equação 
de regressão múltipla do GMD observado em função do peso médio metabólico (kg) e consumo de 
matéria seca (kg/dia) (Koch et al., 1963). Crowley et al. (2010) verificaram que o GR foi associadocom 
taxas de crescimento mais rápidas, mas por outro lado, não foi capaz de detectardiferenças de consumo de 
alimentos entre os indivíduos, que também é uma variáveldeterminante do lucro. 

As classes também são estabelecidas com base no desvio padrão da média, onde os animais 
classificados como GR negativo (ineficientes) são aqueles que apresentam GR 0,5 desvio padrão menor 
que a média, GR positivo (eficientes) aqueles com GR 0,5 desvio padrão maior que a média e os animais 
com GR entre -0,5 e 0,5 são considerados GR médio (intermediários). A diferença em relação ao CAR é 
que no GR os fenótipos desejados são os animais com GR positivo, ou seja, aqueles que ganham mais 
peso do que o predito são mais eficientes em relação aos seus contemporâneos (Berry& Crowley, 2013).  

Além do CAR e GR, recentemente foi elaborado por Berry e Crowley et al. (2012) o índice 
CGR.OCGR é calculado pela soma de –1*CAR e GR de cada animal, ambos calculados em função do 
peso médio metabólico, fato que o torna independente do peso corporal. Assim como no CAR e GR, as 
classes de eficiência são estabelecidas considerando 0,5 de desvio padrãoacima ou abaixo da média, como 
os limites entre as classes. Portanto, a melhoria da eficiência para essas características não eleva o 
tamanho e o peso corporal adulto dos animais (Fernandes et al., 2014). Essa medida de eficiência tem 
como objetivo identificar animais de crescimento mais acelerado e que ao mesmo tempo, consumam 
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menos alimento sem diferenças no peso corporal final. Aqui os fenótipos desejados são os animais com 
CGR positivo (eficientes). 

 

Desempenho de animais eficientes pelo CAR e CGR 
Em um experimento realizado por Redden et al. (2010), as ovelhas foram classificadas em dois 

grupos de CAR, os eficientes (CAR negativo) e os ineficientes (CAR positivo). Os ganhos de peso foram 
similares para ambos os grupos, porém, as ovelhas eficientes consumiram aproximadamente 20% menos 
alimento.Ao avaliarem eficiência alimentar de cordeiros em confinamento, Sharifabadi et al. (2012) 
verificaram que os animais com CAR negativo apresentaram redução de 110 g/dia no consumo de 
alimentos e ganho médio diário similar aos animais de CAR positivo. As médias de peso corporal final e 
ganho médio diário são geralmente similares entre as diferentes classes de CAR (Paula et al., 2013; 
Redden et al., 2013a, b), contudo o consumo de alimento dos animais mais eficientes é menor. 

Cockrum et al. (2013) ao avaliarem a eficiência 15% dos carneiros classificados como CAR 
positivo e 15% como CAR negativo observaram reduções no consumo na ordem de 1,2 kg/dia em média 
pelos indivíduos mais eficientes. Esses resultados corroboram com os dados publicados na literatura 
relacionados à avaliação de eficiência alimentar de ovinos pelo CAR (Muro-Reyes et al., 2011; Cockrum 
et al., 2013; Paula et al., 2013; Redden et al., 2013b).Outros estudos com ovinos observaram que animais 
classificados como eficientes pelo CAR têm apresentado reduções da ordem de 15 a 30% no CMS (Muro-
Reyes et al., 2011; Redden et al., 2013b). 

Berry &Crowley et al. (2012) avaliaram a eficiência pelo CGR de bovinos confinados e 
observaram queos animais mais eficientes (CGR positivo) apresentaram menor consumo de matériaseca 
(10,4 vs 11,0 kg/dia) e ganho de peso superior (1,81 vs 1,40 kg/dia)em relação aos animais ineficientes 
(CGR negativo). Neste estudo o CGR foi positivamentecorrelacionado com ganho médio diário (r = 0,40) 
e não foi observada correlação entreCGR e peso vivo final.Nascimento et al. (2016) ao estudarem 
novilhos Nelore verificaram que novilhos Nelore mais eficientes (CGR positivo) reduziram o consumo de 
MS e nutrientes digestíveis totais e apresentaram maior GMD em relação aos ineficientes (1,37 kg/dia vs 
1,09 kg/dia, respectivamente).Chaves (2013) avaliaram bovinos identificados pelo CGR e observou 
relação do CMS e consumo de nutrientes digestíveis totaiscom o CGR e constataram que os animais mais 
eficientes apresentaram CMS 11,7% menor comparados aos ineficientes.  

 
Características de carcaça e qualidade da carne de animais eficientes – CAR e CGR 
Gomes et al. (2012) avaliaram características de carcaça de novilhos Nelore confinados e não 

observaram diferenças significativas entre peso de carcaça quente e rendimento de carcaça quente, assim 
como Reis et al. (2015) quando avaliaram carcaças de novilhas mestiças classificadas pelo CAR também 
não observaram alterações nos pesos e rendimentos. Nascimento et al. (2016) avaliaram 575 novilhos 
classificados pelo CGR e não encontraram diferenças no rendimento de carcaça quente e rendimento dos 
cortes cárneos entre os animais mais eficientes e ineficientes, resultados similares aos obtidos por Fidelis 
et al. (2017) quando avaliaram CAR em novilhos Nelore confinados. 

Em alguns estudos de eficiência alimentar observa-se mudanças na composição da carcaça, com a 
a produção de carcaças mais magras, com menor quantidade de gordura intramuscular e acabamento 
(Archer et al., 1999; Basarab et al., 2003, Carstens et al., 2002; Herd et al., 2004; Robinson et al., 2004; 
Kelly et al., 2011). Leme & Gomes (2007) avaliaram características de carcaça de novilhos zebuínos e 
constataram que animais mais eficientes pelo CAR apresentaram menor deposição de gordura subcutânea 
e maior AOL, indicando que os animais eficientes apresentaram um ganho maior em proteína e menor em 
gordura. Knott et al. (2003) também encontraram menor EGS em novilhos de CAR negativo. Fidelis et al. 
(2017) quando avaliaram a quantidade de gordura obtida na desossa do traseiro de novilhos Nelore 
observaram redução de 9% na apara obtidas dos cortes. 

Quando se avalia a composição da carcaça dos animais classificados pelo CGR, não se observa 
efeitos negativos no acabamento. Nascimento et al. (2016) quando avaliaram novilhos classificados pelo 
CGR constataram maior AOL em animais mais eficientes, mas sem diferenças na EGS, sugerindo maior 
deposição muscular em animais CGR positivos.Com relação a qualidade da carne, observa-se na 
literatura alguns resultados que indicam redução da maciez dos cortes cárneos de animais eficientes. 
Zorzi et al. (2013) não observaram diferenças significativas entre os valores de pH e intensidade da cor 
vermelha e amarela no músculo Longissimus dorsi (contra-filé) de novilhos Nelore eficiente pelo CAR, 
no entanto verificaram maiores valores de força de cisalhamento em relação a animais ineficientes. 
Nascimento et al. (2016) avaliaram a qualidade da carne de novilhos classificados pelo CAR e CGR e 
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também não observaram diferenças nos valores de pH e intensidade da cor vermelha e amarela, mas 
constataram maior valor de força de cisalhamento no contra-filé de animais eficientes pelo CAR. Os 
autores atribuíram esses resultados ao menor teor de extrato etéreo intramuscular da carne dos animais 
CAR negativo.  

Por outro lado, Reis et al. (2015) quando avaliaram a qualidade da carne de 31 novilhas cruzadas 
classificadas pelo CGR não observaram diferenças entre os valores de maciez e coloração do lombo, 
assim como Ribeiro et al. (2012) quando avaliaram 40 novilhos Zebu de três classes de CAR não 
observaram diferenças nos valores de maciez da carne e Fideleis et al. (2017), que também não 
observaram alterações na qualidade da carne de 127 novilhos Nelore classificados pelo CAR. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O CAR e CGR são índices que apresentam efeitos distintos no desempenho e carcaças dos 
animais. O CAR tem potencial para identificação de animais com menor consumo de alimentos, que pode 
trazer benefícios econômicos ao produtor, mas a composição da carcaça pode ser alterada. No caso do 
CGR, além de contribuir para redução nos investimentos em dietas, ainda pode reduzir ciclo de produção 
por proporcionar taxas de ganho mais rápidas e produzir carcaças com características satisfatórias.  
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