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° presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar os efeitos do n1
vel constante do farelo de soja e cana-de-açúcar à vontade, no desenvolvimen
to de bezerras Canchim suplementadas no período seco (junho a setembro). Utill
zaram-se 84 bezerras, com peso médio de 159 kg e 232 dias de idade média, dis
tr-íbuidas em quatro tratamentos: pasto(T); pastO+soja(S); pasto-canaío) e pasto
-soja-canaíc-s) . A suplementação prote íca foi oferecida por meio de 700g/ani
mal/dia de farelo de soja e a energética pela cana picada fornecida à vontade~
Os piquetes, com cerca de 2Oha/tratamento, eram constitu1dos de Brachiaria de-
cumbens e os animais eram pesados a cada 28 dias; época em que se fazia o rodi
zio dos piquetes. ApÓs atingirem 3001<g, peso estabelecido para a cobertura, os
animais passaram para o manejo normal da UEPAEde são Carlos, isto é, regime
exclusivo de pasto. ° delineamento utilizado foi o de blocos casualizados e o
modelo para análise de var-íáncta incluiu os efeitos de ano, época de nascímen
to das bezerras, tratamento e interação ano x tratamento. ° consumo médio ~
matéria seca dos suplementos foi: 0,635; 1,361 e 2,86Okg/animal/dia, no prime!
ro ano e 0,635; 3,155 e 5,835kg/animal/dia no segundo ano, para S,C e C+S, res
pectivamente. Os resultados obtidos foram:

Ir at aaente

C+S
Desvio-padrão

Priraeira sup les ent açj c

Peso inicial (kg) 160. 157a 15ga 160.
Ganho em peso (kg) 17a 3gb Iga 55b

Segunda suplementação
Peso inicial (kg) 254a IBOb 260a IB6b
Ganho e. peso (kg) 17a 36b 13a 54b

Puberdade
Peso (kg) 249a 265. 239. 253a
Idade (dias) 601 a 553a 579. 521a

Idade aos 300kg (dias) 769. 674b 777. 644b
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a, b = médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste
"t" (P>O,Ol).
Os resultados obtidos permitem concluir que a proteina é o nutriente limi tante
para bezerras Canchim em pastejo.
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