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Nos últimos anos, o melhoramento de bovinos de corte tem inovado ao buscar 
selecionar animais para características não comumente avaliadas, com destaque para 

alimentar em bovinos de corte é normalmente explicada como a capacidade que o 

carcaça ou bezerro. Apesar de simples, o entendimento deste conceito nem sempre é 

um carro levam a um maior consumo de combustível? Pneu murcho, escapamento 

ou individualmente e é exatamente isso o que acontece com os bovinos. Pode ser um, 

músculo e de gordura que cresce em seu corpo. 

come e, concomitantemente, o quanto ele produz, seja peso ou bezerro. É dirigir o 

na atualidade: o consumo alimentar residual ou CAR. O CAR é uma ideia muito 
válida, principalmente pensando em corrigir o problema do aumento de tamanho 

se utiliza a conversão alimentar como critério. A conversão alimentar é o quanto o 
animal come para ganhar um quilo de peso e normalmente é bem conhecida pelos 

de alimentos e o ganho de peso, mas também o peso do animal no período em que 

O CAR é um número originado da subtração de outros dois valores. O primeiro 
valor é chamado de “consumo observado” e seria o consumo médio de alimentos 

é um valor chamado de “consumo esperado”. Para chegar ao primeiro, se mede 

média. Já para chegar o segundo, utiliza-se um cálculo matemático que precisa ser 
bem explicado para ser compreendido. 

Para se chegar ao “consumo esperado”, o primeiro passo é programar uma 

calculadora o consumo observado, o ganho de peso e o peso de todos os animais e 

disséssemos a um motorista o peso e a velocidade média de um caminhão e ele nos 

por animal, e obter o consumo esperado de todos os indivíduos.

verdade uma equação matemática balanceada com a contribuição que o peso dos 
animais exerce sobre o consumo. E é aí que está o pulo do gato do CAR. Ao ser calculado 
com base no “consumo esperado” e sendo este um valor de consumo “balanceado” 

selecionada.
Mais simples é o último passo do cálculo do CAR. Se um animal apresentou 

para o ganho de peso que ele teve e para o peso que ele apresentava durante o 

o animal consumiu abaixo do que era esperado para o ganho de peso que ele teve e 
para o peso que ele apresentava durante o período de avaliação. Assim, quanto mais 

ele é.

para um processo de melhoramento genético. Primeiro, são passíveis de passarem 
de geração para geração, com herdabilidade equivalente a outras importantes 

sendo esperado aumento nos lucros da pecuária de corte com o emprego de bovinos 
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na deposição de gordura sobre a carcaça. Por outro lado, ainda não se sabe ao certo 
o impacto que haverá sobre a deposição de gordura existente sobre as vísceras, a 

Com relação à gordura visceral, há o ponto de vista que menores reservas 

alimentar. Por outro lado, pode-se entender também que a deposição de gordura sobre 
as vísceras em um animal para abate seria um desperdício, já que o produtor não 

“esculpir” um bovino com características corporais desejáveis, preservando aspectos 

sobre o assunto, sendo importante que, à medida da necessidade, criadores e técnicos 
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Diversidade Genética

genética é a diversidade de identidades genéticas medida pela variedade de alelos e 

importante, particularmente para animais domésticos como os bovinos?

estão dispostos em múltiplos locais nos cromossomos, os quais estão dentro do núcleo 

O ambiente em que os bovinos são criados pode variar quase que 
imprevisivelmente tanto em razão do tempo quanto do espaço. O clima em uma dada 
propriedade pode mudar ao longo dos anos ou dentro de um mesmo ano, tornando-
se, por exemplo, mais árido e/ou mais quente; o pasto assim como o concentrado 
pode variar em quantidade e qualidade, doenças e parasitas podem surgir, etc. 
Sob condições de ambiente variável, populações com maior diversidade genética 
prevalecerão e conseguirão sobreviver e se reproduzir adequadamente, já que nestas 

alterações ambientais é maior do que em populações com menor diversidade genética. 

e se reproduzir sob condições ambientais mais severas. Populações com menor 
diversidade genética podem até mesmo se extinguirem. Portanto, a diversidade 

comum do acasalamento de indivíduos aparentados), a expressão desse gene pode 
resultar em características que não são adequadas para a produção e/ou reprodução. 

da diversidade genética é extremamente útil para se evitar ou reduzir os problemas 
que podem surgir devido ao acasalamento de animais aparentados (o que é muito 
comum em animais domésticos de produção como os bovinos).

Endogamia e seus efeitos sobre o desempenho animal

 O termo endogamia (muito conhecido também como consanguinidade) é 
utilizado para caracterizar o acasalamento entre dois animais que possuem algum 

pais aparentados tem maior chance de possuir, em determinadas regiões de seu 


