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GUANOO(Cajanus cajan(L) ,M1llsp) NAFX;QRDADEl'KJVIIHOSFJ.ICONFINAMENI'O

AIRTOOMANZAOO1,NEI..SCl'lJOSÉUJVAES1,SÉRGIOl'KJVITAESTEVES1& GOOOFREDOCÉSAR
VITTI2

o objetivo do presente estudo foi verificar os efeitos de niveis de guandu
na engorda de bovinos em regime de conf1nanento. Para tanto, foram utilizados
45 an1ma1s~ raça Canch1rn, inteiros, peso médio de 292kg e 22 meses de idade
média, distribu1dos em três tratanentos: 1-(0); II-(55%) e IlI-(65%) de guandu
na matéria seca (MS) das rações. O concentrado apresentava 20%de proteína bru
ta e 72!tf, de rutrientes dí.gest.Íveis totais, havendo na sua carposição 1,5% d;
sal m1neralizado. Para o tratanento I, o volxrroso utilizado foi cana-de-açúcar
que correspondia 50%da MSdas rações. O guandu foi picado inteiro, hastes, fo
lhas e grãos, e fornecido una vez ao dia. O confinanento foi realizado a cé-;:;

, 2 'aberto, cem cochos cobertos e area de 1Qn / animal. O periodo de engorda foi
de 104 dias, sendo 14 dias o período pre-exper-ímental e 90 dias o exper1me~
tal. O del1neanento experimental foi o inteirarente casualizado, incluindo-se
o peso inicial cano covar-í.avel , Os resul tados alcançados foram:

TRATAMENTO

cv(t)

11 111

Nú.ero de ani.ai $

Pelo .ódio inicial (kg)

Pelo .ódio final (kg)

Ganho (kg/ani.al/dia)

Conlu.o (kg/MS/dia)

Conversão ali.entar

15

292,00 ~ 6

413,25 ~ 6a

1,140 ~ 0,06.

9,629

8,447

15

292,00 ~ 6

409,40 ~ 6.

1,110 ~ O,06a
9,297

8,378

15

291,80~6

387,33 ~ 6b

0,900 ~ O,06~
8,406

9,344

8,50

5,88

21,31

a,b • As .ódias seguidas da .eslI letra não difere. e s t at is t ic aae nt e (P>O,OI)

Os tratanentos influiran significativamente (P<O,Ol) sobre o ganho em -peso,
sendo os tratanentos I e II superiores ao IlI. O teor de proteína bruta do
guandu d1rn1nuiu de 11%em julho para 9%em setembro. Concluiu-se que o guandu
pode ser usado em até 55%da MSdas rações, para engorda de novilhos em confi
nanento.
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