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Opresente trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito da produção de
leite de vacas das raças Canchim(46) e Nelore (48) sobre os pesos dos be-
zerros aos 12 (P12) e 18 (P18) meses de idade e sobre o ganho em peso da
desmarraaos 12 (G012), dos 12 aos 18 (G 1218) e da desmamaaos 18 (G018)me
ses de idade. Os dados obtidos emregime de pasto, foram analisados pelo mé-
todo dos quadrados mínimosutilizando-se ummodeloestatístico contendo os
efeitos de época do parto, sexo dos bezerros e produção de leite em 210
dias de lactação (L210i obtida pelo métodode pesar-rramar-pesar) caro cova-
riável. A época do parto apresentou efeito significativo sobre P18(P< O,OS),
nos animais da raça Nelore e sobre GD12(P< 0,01) e G018(P< 0,0101P <O,OS),
nos animais de ambasas raças, sendo que os animais nascidos na época das
águas apresentaram maior peso e maiores ganhos empeso do que os naséidc:s
na seca. Os machosapresentaram maior P12 (P < 0,05) e P18 (P< 0,01) na ra-
ça Neloré e menorG012 (P< 0,05) e maior G1218(P< 0,05), na raça Canchim.
Os efeitos lineares de L210 foram significativos apenas sobre P12(b=O,0~
k;JiP<O,Ol), na raça Canchime sobre G012(b=-0,0002kg/kg.diai P<0,05) e
G018(b=-O,0001kgjkg. dia i P<0,05), na raça Nelore. Nocaso do Canchim, o
maior P12 é reflexo dos efeitos de L210sobre o peso à desmama,vantageme~
ta que desapareceu aos 18meses de idade. Nocaso do Nelore, as vantagens
obtidas à desmamadesapareceram já aos 12meses de idade. I!)n ambasas raças
é provável que tenha ocorrido ganho compensatório para aqueles bezerros que
rremaremmenos, ocorrendo, portanto, diluição dos efeitos positivos do con-
sumode leite sobre o peso à desmama.


