
Na Tabela 1, observa-se que crias com peso medio ao
nascimento de 28,0 kg, se desmamadas com peso
vivo em torno de 65 kg, ou seja, uma equivalencia de
peso entre 2,0 e 2,5 vezes 0 peso ao nascimento,
alcan<;:am, aos 24 meses de idade, uma media de
peso em torno.de.309 kg. Observa-se tambem que a
idade a primeira pari<;:aodessas crias e a das que
foram desamamentadas com base na idade de 150
dias san muito pr6ximas com uma diferen<;:aapenas
de 2,1 meses. Portanto, a desmama baseada no peso
corporal, alem de nao ter acarretado prejufzos as
crias, proporcionou uma redu<;:aono con sumo de leite
de ate 43%, ou seja, melhor retorno econ6mico para
o produtor.

COMO EFETUAR A DESMAMA
Para que a desmama seja realizada com sucesso, e
necessario que algumas boas prMicas de manejo ou
de cuidados com as crias sejam adotadas a partir do
nascimento:

• Certificar-se de que as crias mamaram 0 colostro
durante as primeiras 48 horas de vida.

• Alimentar as crias com 4 litros de leite, no balde, a
partir do 3° dia ate completarem 1 semana de.vida.

• Fornecer 3 litros de leite de uma s6 vez, a tarde, a
partir da 2' seman a de vida.

• Complementar essa dieta Ifquida com ra<;:ao
concentrada inicial, contendo baixo teor de fibra
(6%-8%), elevados nfveis de protefna (18%-20%)
e de energia, adequado teor de minerais e
vitaminas. A ra<;:aoinicial deve ter textura grosseira
(nao ser muito fina).

• Colocar a disposi<;:aodos animais volumoso de boa
qualidade (feno de capim Tifton 85 ou de Coast
Cross).

• Colocar um pouco da ra<;:aoinicial na boca do
bezerro ou no fundo do balde contendo leite.

• Colocar agua limpa e fresca a disposi<;:aodas crias,
a vontade.
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Ao atingir 0 peso corporal equivalente a 2,0 - 2,5
vezes 0 seu peso ao nascer, a cria devera ter 0 seu
suprimento de leite suspenso definitivamente,
passando a receber a ra<;:aoacima especificada,
limitada ao maximo de 1,0 kg por animal por dia, para
estimular 0 consumo de volumoso, inicialmente fenD
e, posteriormente, pasto.

MINISTIRIO OA AGRICULTURA,
PEcuARIA E ABASTECIMENTO
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Desmama de bezerros com base
no desenvolvimento corporal

DESMAMA PRECOCE
A antecipa9ao do desaleitamento ou a ad09ao da
desmama precoce tem como finalidade primordial
reduzir os custos com a alimenta9ao das crias, uma
vez que 0 leite integral e um alimento muito caro.
Com uma menor quantidade de leite consumida pelas
crias, consequentemente ocorrera maior
disponibilidade de leite para a venda.

Toda cria bovina adquire, mais cedo ou mais tarde, a
capacidade de se nutrir exclusivamente de plantas
forrageiras. Essa capacidade nutricional plena
depende do desenvolvimento do rumen ou pan9a do
animal.

A frequencia da mamada, a quantidade de leite
ingerida e 0 tipo de aleitamento influenciam 0
crescimento, 0 desenvolvimento do rumen e a saude
dos animais.

Embora as crias apresentem um crescimento mais
rapido quando se alimentam exclusivamente de leite
por um perfodo longo, 0 desenvolvimento do rumen e
retardado. Se a desmama ocorrer antes do tempo
adequado, as crias sofrerao um estresse muito
intenso, resultando em perda de peso e de
crescimento, diminui9ao da resistencia as doen9as,
com eleva9ao dos fndices de mortalidade dos animais
jovens. Em contrapartida, 0 aleitamento prolongado
das crias - embora promova 0 crescimento animal
rapido - retarda 0 processo de digestao dos alimentos
s61idos (ra9ao concentradal e fibrosos (capins e
outras forrageiras em geral), alem de acarretar
prejufzos para 0 produtor, decorrentes da maior
quantidade de leite consumida e de despesas extras
com mao-de-obra.

Assim, e necessaria a combina9ao do crescimento
maximo do animal com 0 desenvolvimento,precoce e
funcional do rumen para que ocorra uma desr;nama
bem sucedida. Por ocasiao da desmama, um rumen
funcionalmente ativo e importante, pois proporciona a
utiliza9ao eficiente dos alimentos fibrosos como 0
feno e 0 pasto. Por tudo isso, a desmama e uma fase
muito crftica no' processo de manejo das crias.

CRITERIOS USADOS NO BRASIL
No Brasil, existe uma grande diversidade de
procedimentos em rela9ao a cria9ao de bezerros, 0
que dificulta a ad09ao de criterios adequados para
desmamar. Dessa forma, a desmama pod era ser feita
com base na idade da cria, na quantidade de ra9ao
consumida diariamente no ganho de peso, no peso
corporal e na combina9ao desses criterios.

CRITERIO COM BASE NO PESO
a impacto da desmama e menos severo se as crias
sao desmamadas com base no peso vivo (tamanho
corporal) do que de acordo com a idade.
Recomenda-se desmamar as crias quando seu peso
for duas ou duas e meia vezes 0 seu peso de
nascimento.

Resultados de pesquisa conduzida pela Embrapa
Meio-Norte (Tabela 1) indicam que 0
desenvolvimento corporal e um criterio segura para a
desmama.


