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Resumo: Objetivou-se determinar o efeito da divergência para consumo alimentar residual (CAR), 
ganho de peso residual (GPR) e eficiência conversão alimentar (ECA) sobre o consumo e 
digestibilidade dos nutrientes. Foram utilizadas 35 novilhas F1 Holandês-Gir, com idade inicial de 
152 dias ± 30 dias e 155 ± 19 kg de peso vivo. As novilhas foram divididas em quatro grupos 
e alojadas em Tie stall e foram alimentados ad libitum com dieta composta por uma relação 
75:25, silagem de milho: concentrado, com 175 g PB/kg MS. Cada período experimental teve 10 
dias para adaptação e cinco dias para as avaliações de consumo e digestibilidade. Os consumos 
foram calculados a partir do teor dos nutrientes no alimento ofertado descontando os valores das 
sobras. Foram coletadas amostras diárias dos alimentos oferecidos, sobras e de fezes que 
formaram uma amostra composta por animal. As amostras foram pré-secas e processadas em 
moinho tipo Willey a 1 mm; e encaminhadas para análise no Laboratório de Análise de Alimentos 
da Embrapa. Não houve efeito da divergência para CAR sobre o consumo de MS, MO, PB, EE e 
frações fibrosas, e coeficientes de digestibilidade da MS, MO, PB, FDA e EE. As novilhas de alta 
e baixa eficiência para CAR apresentaram diferenças no CMS (4,6 vs 5,1 kg/dia) no ensaio de 
EA, que foi utilizado para estabelecer os grupos de alta e baixa eficiência do presente trabalho. 
Entretanto, não houve diferença no ensaio de metabolismo (6,8 vs 6,9 kg/dia). Animais do grupo 
de alta eficiência para CAR tenderam a apresentar maior digestibilidade para FDNcp (P = 0,059) 
e CNF (P = 0,082). Os grupos divergentes para GPR apresentaram CMS semelhantes no ensaio 
de EA e no de metabolismo (7,0 vs 6,6 kg/d). A digestibilidade dos nutrientes foi semelhante 
entre os grupos para GPR. Não houve diferença para consumo entre os grupos para ECA, 
(P˃0,05). No entanto foi encontrada maior digestibilidade do CNF para o grupo de alta ECA (P = 
0,007). 
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