
GALERIA DOS CAMPEÕES 

Exemplares da Fazenda das Perobas - Mun. de Prudente 
de Morais - Minas Gerais 

T AIT I ANA - Campeã da Raça Gir, ~ 
na 11 Exposicão Estadual de Minas Gerais. 
Cria e propriedade do dr. José Flávio 

Melo Santos. 

4 REI - Campeão Júnior da Raça Gir, 
na VI Exposição Agro-Pecuaria de Sete 
Lagoas, em Minas Gerais. 

Pesou aos 6 meses, 215 quilos. 

É filho e neto de Bey /1, propriedade do 

criador Geraldo Franca Simões. 
' 

Proprietario: dr. José Flávio Melo Santos. 
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DETALHES DE CONSTRUÇÃO DOS BOXES,.PARA ENGORDA RÁPIDA DE BEZERROS 
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SISTEMA DE APROVEITAMENTO PARA CORTE DE BEZERROS MACHOS DAS RAÇAS LEITEIRAS 

ACIMA, DETALHES OE CONSTRUÇÃO OE 3 BO· 

XES INDIVIDUAIS. SÃO FEITOS OE MADEIRA, 

COM DOBRADIÇAS E QUINAS METÁLICAS DE 

MOLDE A QUE SEJAM FACILMENTE DESMON

TA VEIS, PODENDO TRANSFORMAR-SE EM BOX 

COLETIVO, CONFORME O DA GRAVURA AO 

LADO, FEITO COM 5 BOXES INDIVIDUAIS. SUA 

CAPACIDADE t OE 18 o 22 VITELOS DE 2 o 4 

MESES DE IDADE. 
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DETALHES DE CONSTRUÇÃO: INDICAÇOES 

EM CENTIMETROS OE ESPESSURA DAS RI 

PAS E CAIBROS DE MADEIRA, BEM COMO 

DIMENSõES GERAIS. 

l 



Produção de carne bovina no Brasil 

Aproveitamento de bezerros mo
chos dos roças leiteiros (continua
ção do artigo publicado no Revisto 
dos Criadores - Noticiário Tor
tugo do mês de Dezembro de 
1962) . 

QUAIS AS VANTAGENS 
ECONóMICAS DO SISTEMA? 

tste sistema baseado em uma 
a li mentação sêco apresento, em 
comparação com o liquido, os van
tagens: 

o) Requer muito menos traba
lho. 

b) Custo inferior ao do siste
ma tradicional o leite materno, o 
qLJOI poro proporcionar bom de
senvolvimento gosto de 500 a 600 
I itros de leite. 

c) Diminu i o perigo dos d istúr
bios por diárreios, perigosas quan
do se prolongo o pe ríodo do ali
mentação baseado no leite. 

ALIMENTAÇÃO DOS BEZERROS 
DESTINADOS AO DESMAME 

PRECOCE 

Apesar de todos os conhecimen
tos de fisiologia, biologia e quími
co a criação de bezerras permanece 
a inda como uma arte, ligado à 
sens ibilidade e habilidade do cria
dor. 

O choque provocado pela brus
co mudança de alimentação ao 
efetuor-se o desmame deve ser 
atenuado ao máx imo. Assim, é 
fotor preponderante de sucesso o 
preparação do le ite artificial e do 

ração concentrado poro o desma
me. Esta, principalmente, deve ser 
de elevado valor biológico e de fá
cil digestibilidade. f:stes alimentos 
devem ser preparados obedecendo 
às normas científicos e dos ditames 
técn icos otuo is, pois só ass im se 
evitarão os malogros. 

Tonto o leite artificial, como o 
ração concentrado, necess itam ser 
enriquecidos com vitaminas e mi
nerais, produtos que facilitem o 
digestão, otivem o ruminação e que 
protejam os bezerros contra 1..::. in
fecções neonotois. Assim, podere
mos apresentar de formo resumido 
o sequência dos alimentos que os 
bezerros devem receber : 

1) Do 1.0 ao 8.0 ou 10.0 dia, 
leite materno kolôstrol indispen
sável. 

2) Do 10.0 ao 35.0 ou 45.0 dia, 
leite de vaca ou leite artificial, até 
o máximo de 6 litros por dia. (to
tal 150 o 180 litros) . 

3) Do 10.0 dia em diante de
verá ser colocado no côcho, à dis
posição, uma ração especial con
centrado e de alto valor biológico. 

4) Do 20.0 dia em diante tam
bém deverá ser dado capim verde 
e mole . 

5) Aos 90 dias de idade poderá 
ser ministrado ração concentrada 
de menor custo que a precedente, 
pois os bezerros já podem come
çar a utilizar-se dos vários produ
tos verdes dCJ fazendo, ou seja, a 
cano, o milho verde, sorgo, etc . 
6) Depois do 4.0 ou 5.0 mês já 
poderão ser utilizados no ol imen-

DR. F. FABIANI 

toção produtos grosseiros bem pre
parados. 

Na época das chuvas, havendo 
suficiente posto à disposição, será 
suficiente êste, mais a ração con
centrado, enquanto no época do 
sêca poderão ser utilizados cano, 
palha de milho picada e meloçado, 
palhas de trigo, de aveia e de arroz, 
etc" meloçodas e tecnicamente 
preparados. A prática indica que 
poro obter-se novilhos de corte de 
12 o 14 meses de maneiro mais 
económica, será conveniente desti
nar a êste fim os bezerros nascidos 
de julho o setembro, pois êles po
derão beneficiar-se muito do posto 
abundante que existe de dezembro 
a abril, finalizando o engordo no 
época da sêco com produtos gros
seiros das fazendas. 

Afim de tornar mais fácil a 
adaptação dos bezerros ao sistema 
artificial de alimentação, sem os 
graves inconvenientes dos choques 
per deficiência de minerais e vita
minas, e principalmente pela pou
co digestibilidade, a nosso Secção 
Técnico está submetendo o expe
riência, um leite artificial que ocre
ditamos venho ser de elevada efi
ciência, tendo em vista os resul
tados já obtidos. Tão logo seja 
aprovado, será lançado no mercado. 

Atualmente, porém, utilizando o 
sistema o leite de vaca até o ido
de de 45 dias e um dos dois tipos 
de nossos concentrados, poderão os 
srs. criadores Õbter o êxito dese
jado . 
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"TORTUGA" Companhia Zootécnico Agrário 
Em São Paulo: Av. João Dias, 1356 - Caixa Postal I 2.635 

Em Pôrto Alegre, R.G.S.: Av. Farrapos, 2 .953 
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