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IMPORTANCIA DO TEMPO DE AMAMENT.L\ÇAO E DO
CONSUMO TOTAL DE LEITE SOBRE O GANHO

r DE PESO DE BEZERROS DE CORTE

Alcncar, M.M. de; Tullio, R.R.; Cruz, G./l./. da e Correu, L. de A . .;.

este trabalho teve por objetivo avaliar a irnportância do tempo t ot al de
.uuamcnt aç.io CITA) e do consumo total de leite (CTL) sobre o ganho de peso
cli.irio médio (C-;PO) do nascimento à desmama, de 14 bezerros da raça Canchim
e 1.) hcvcr ros cruzados 1/2 Canchim + 1/2 Nclorc, filhos de vacas ebs LI(,'<lS

(';1l1chiI1l c. Nclorc, respectivamente, nascidos de agosto a outubro de it)~') e
n:ados Ul1 pastagens de capim colonião e br aquiár ia. As produções de leite 0:IS
V;le;lS [or am estimadas ,I P, 2a, 3\ 4a, 5",6',7', s-, 9ü, 13",17",21",25", 2\)" e ,\:)J
~l'Il1;1I1;1:';, pelo método de pesar-m;lmar-pe~ar, sendo CTL c soma d:l~ 1."
L':,I iniat ivas semanais. As observações das mamadas t ivcr am início :10 cl.uc.u ,lu
lkl e t órmino ;10 escurecer. Foram feit::s à 1",3',5',7', <)J, 13",17", 2P, 2')', .~()"C
.0,:1," semanas, sendo TTA a soma dos 11 tempos obtidos nessas semanas. O (j 1>0
,jU\ bC/.efítlS foi considcrudo como função do peso ao nascimento (PBN), C'TL e
TTt\. Par a os bezerros da raça Canchirn, eS~,JS três variúvcis expliL:'I'~!m
C(,njulltamen;c S6% da variação no GPD, enquanto que. para os 11l:/Ci;,1';

GUiados apenas 140/" dessa variaçao foi cxplicada. lsoladamcntc, as \'!t,-i;':\'l'i:;
PlJN, CTL e TIA determinaram, respectivamente, cerca de 54, 79 c ·i-\';;;
(Canchim) C 1, 13 c 6% (1/2 Canchirn + 1/2 Nelorc) do GPD. Entr ct antu, (,):TI

as outras variáveis no modelo, o efeito direto de PBN, CTL e TrA sobre CiPD
foi comparativamente bem menor, sendo de 21, ·n e 22% nos bezerros da ;':Iça
Canchirn c 0,11 c 3% nos cruzados. Verifica-se que no caso dos bezerros da LI,;:t

Canchirn, se for utilizada apenas uma variável na predição do GrD, a variável
CTL é a melhor das três; entretanto, grande parte da variação cxplicada P,)i' ela
é decorrente. de SU3 correlação com PBl': (r = 0,78; P < 0,01) e 1TA
(r = 0,55; P < 0,05),
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