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SELEÇÃO DAS RAÇAS DE BOVINOS PORTUGUESAS  
PARA A EFICIÊNCIA ALIMENTAR USANDO O 

ANIMAL 
PRODUCTION 
AND HEALTH

As medidas atuais de eficiência alimentar estão adequadas aos 
desafios que a produção extensiva de bovinos enfrenta?

Objetivo:
Determinar a eficiência biológica e 

alimentar de bovinos machos de raças 
portuguesas a partir da medição da 
Consumo Alimentar Residual (CAR)

Porquê: 
O consumo alimentar é uma característica 

genética com heritabilidade média e considerado 
um excelente indicador da eficiência com que os 

bovinos utilizam os alimentos

Animais que produzem menos gases com efeito de estufa

Ensaio em curso
• Período Experimental: 30 de Maio a 1 de Outubro

• Número de Animais: 27 (3 grupos)

• Alimentação ad libitum

• Amostra alimento: 3 em 3 semanas (alimento + sobras)

• Registo automático do consumo diário

• Pesagens: 21 em 21 dias, com os animais em jejum

Como fazer:
Determinação do CAR em novilhos das raças 

Mertolenga e Alentejana em teste performance  

(CAR) é uma medida de eficiência
alimentar definida como a diferença
entre a ingestão alimentar real de
um animal observada num
determinado período e o consumo
estimado para esse mesmo período
com base no peso corporal e no
crescimento observado.

O ganho médio diário e o
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ao ser utilizado como principal critério de
seleção, tem conduzido a um aumento
continuado do peso vivo dos reprodutores ,
com o aumento das necessidades de
manutenção e uma maior suscetibilidade a
condições alimentares adversas.

Enquadramento: Consumo 
alimentar residual

Comedouros automáticos

CONSUMO ALIMENTAR RESIDUAL


