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dos do presente ensaio mostraram a possibilidade de des
mamar os bezerros com 28 dias de idade e que a adminis
tração de flora de rúmen associada aos minerais pode 
lhorar o desempenho dos animais nos primeiros quatro me
ses de vida. 
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Ut i IÍ7.aram-se 30 bezerros mes tiços Ho landês x Zebu, 
terem recebido colostro nos primeiros três dias de 
e 3,0 kg.animal- 1.dia- 1 de leite integral até o 7~ 

DESA-

de vida. Foram distribuídos, em blocos ao acaso, nos se 
guintes tratamentos: A. Pasto aos 49 e desaleitamento aÕs 
42 dias de idade; B. Pasto aos oito e desaleitamento aoS 
42 dias de idade; e C. Pasto aos oito e desaleitamento 
aos 56 dias de idade. Do oitavo dia até o desaleitamen
to receberam 4 kg. animar 1 .dia- 1 de leite divididos' em 
dois fornecimentos. Para o concentrfdo, foi permi tido um 
consumo máximo de 2 kg.animal- 1.dia-. Os animais do 
tratamento A receberam capim-elefante picado até 49 dias 
de idade. Os animais foram mantidos em bezerreiro 
baias individuais de madeira de 0,60 x 1,20 m, com piso 
elêvado, tipo estrado até serem conduzidos ã pastagem de' 
capim-gordura com uma carga de 0,8 U.A,ha- 1• Não foram 
detectadas diferenças (p < 0,05) entre tratamentos, quan' 
do considerados os ganhos de peso nos períodos de ° -4i; ° - 56 e ° - 182 dias de idade, que foram: 0,35, ?,39_1e 
0,62; 0,40, 0,38 e 0,57 e 0,38, 0,41 e 0,52 kg.an~mal • 
dia ,para os tratame'ntos A, B e C, respectivamente. No 


