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PROVAS DE GANHO EM PESO 
 
A Prova de Ganho em Peso (PGP) consiste em uma formação de um grupo de contemporâneos cuja 
padronização do meio ambiente (alimentação e clima) permite que a diferença na performance entre os 
animais seja altamente correlacionada às diferenças genéticas. 
 
Considerações gerais 
 

• Os animais participantes devem ter idade entre 213 e 303 dias em relação à data da Pesagem de 
Entrada, formando um grupo contemporâneo de 90 dias; 

• Período de adaptação: 56 dias (confinamento) ou 70 dias (a pasto); 

• Período de prova efetiva: 112 dias (confinamento) ou 224 dias (a pasto); 

• Duração total da prova: 168 dias (confinamento) ou 294 dias (a pasto); 

• Em todas as pesagens, os animais devem estar em jejum de, no mínimo, 12 horas; 

• O grupo deverá permanecer junto até o final da PGP; 

• Poderá ser fornecida suplementação, se necessário (Ex.: período de seca); 

• Todos os animais participantes deverão ser submetidos a um mesmo manejo nutricional e sanitário; 

• Pesagem de Entrada (*): É a primeira pesagem que pode ser realizada pelo próprio criador ou por 
um técnico da ABCZ, dando início ao período de adaptação; 

• Pesagem Inicial: É a segunda pesagem, realizada pelo técnico da ABCZ, encerrando o período de 
adaptação e dando início ao período de prova efetiva. Além da pesagem dos animais, são realizadas 
também a avaliação visual pelo método EPMU e a medida de circunferência escrotal dos animais. 
Os custos para oficialização da PGP são cobrados a partir desta pesagem (valores e simulação 
abaixo); 

• Durante o período de prova efetiva, o criador deve realizar três Pesagens Intermediárias: 28 dias, 
56 dias e 84 dias (confinamento) ou 56 dias, 112 dias e 168 dias (pasto). 

• Pesagem Final: É a última pesagem, realizada pelo técnico da ABCZ. Além da pesagem dos animais, 
são realizadas também a avaliação visual pelo método EPMURAS e a medida de circunferência 
escrotal dos animais. 

• Resultado final: O prazo para o processamento do resultado final da prova é de, no mínimo, 15 dias. 
São disponibilizados um Relatório Final com a classificação dos animais e Certificados de 
Participação para os animais classificados como Elite e Superior (normalmente, 50% do total de 
animais participantes). Há também a emissão de Relatórios e Certificados de Progênie para os 
reprodutores que possuem 8 ou mais filhos em uma mesma PGP. 

 
(*) Importante: Para iniciar uma Prova de Ganho em Peso, primeiramente é necessário entrar em contato com a 
ABCZ-SEDE ou com o Escritório Técnico Regional que o atende, para verificar a disponibilidade de um técnico da 
ABCZ para realização das pesagens Inicial e Final, calculadas a partir da data da pesagem de Entrada. 

 
Para mais informações, vide o Regulamento das Provas de Ganho em Peso. 
 
Custos 
 
A. Valores: 
 
Oficialização (por prova): R$ 84,38 
Participação (por animal) 
- Prova Individual: R$ 4,81 
- Prova Coletiva: R$ 17,27 
Certificado (por animal): R$ 4,48 

B. Simulação: 
 
Ex.: Prova Individual com 50 animais 
Oficialização: R$ 84,38 
Participação: R$ 4,81 x 50 animais = R$ 240,50 
Certificados: R$ 4,48 x 25 animais = R$ 112,00 
Total: R$ 84,38 + R$ 240,50 + R$ 112,00 = R$ 436,88 

 
Mais informações 
 

• Emir Queiroz (34) 9-9111-7010 / 9-9811-4874 

• Gabriela Ferreira (34) 3319-3962 


