
pp.1-13
~

setembro 1979

'i"~!;'~11T}l~1.4t~- ~ -.~. J 1•• -'. _No *t ••-:-tt'. ..""", ~~~~~

'''..'~:~:';'-.'''' .'.' :. .' ....:.,".:'''''.!..: •.. ;., .•~';~~

circular
técnicoENDERECO:

Centro Nocoiol de Pesquisa de Gado de Corte
Br. 262 Km 4 Caixa Postal 154
79 100 -Campo Grande, MATO GROSSO 00 SUL

N~ 01

JOL I O CESAR DE SOUSA 1 f

1. INTRODUçAo _
Os ~inerais sio compo~entes essenciais nas dietas de todos os animais e

, têm grande influencia na produção e na produtividade do gado de corte. Cer-
ca de 5%- do peso total do corpo do animal (Tabela 1) é constituído de mine-

.ra j s .

Tabela 1. Composição do corpo animal

Matéria Materia I
Nat ura 1 (% ) Desengordurada (%)

Agua 57 75
.Proteína 18 20

Gordura 21 O

Mineral (cinza) 4 5
CarboidratÇ>s < 1 < 1

-- --
100

.
100

i
-Ó,

Alguns dos elementos minerais são requeridos em quantidades relativamen
te grandes e sao freCluentemente chamados de macroelementos, enquanto outros,
exl ç.ldos em quantidades muito pequenas, são chamados de microelementos. A
palavra microelemento nao quer dizer que estes minerais são menos importan-
tes; indica apenas a quantidade relativamente pequena destes minerais pre-

1 Pesquisador do CNP-Gado de Corte ..J



"
sente no corpo e no requerimento dietêtico do animal (AMMERMAN, 1977).

Macroelementos: Ca, P, Mg; K, Na, CI e S
Microelementos: Fe, Mn, eu, I, Co, ln, Se, Mo, e tc .
Outros microelementos que talvez sejam essenciais sio: fluof; vanidio,

níquel, cromo, prata e si 1Ic Io , Não tem sido encontrado deficiências des tes
:.?y:y:

elementos nos animais domêsticos. Estes minerais não serão discutidos ~mde
talhes, nesta oportunidade~

,As deficiências minerais são geralmente encontradas em áreas problema e
estão relacionadas com o solo e com sua disponibilidade de minerais para as
plantas. Severas deficiências de vários elementos minerais têm sido observa
das com animais em pastejo; entretanto, estas deficiências não são comuns em
an Irnais confinados que recebemdietas balanceadas (AMMERMAN,1977).

2. REQUERIMENTO DE MINERAIS PARA GADO DE CORTE
Os requerimentos de minerais para gado de corte foram estabelecidos pe-

lo "Nati'onal Research Council" (1976), e são mostrados na Tabela 2. Os vaIo
res apresentados representam a melhor estimativa disponível na literatura,
para o requerimento mínimo de cada mineral. Muitos nutricionistas Usam valo
res mais altos de minerais, em condições práticas, que podem ser considera-
dos como valores permitidos na dieta, em vez de requerimento.

3. SINAIS, DE DEFICltNCIA E FONTES DE MINERAIS PARA SUPLEMENTAÇAo

Cálcio e Fósforo - O cálcio e o fósforo são os dois principais constituin-
tes do esqueleto. Sabe-se que aproximadamente 99% do cilcio do corpo se en-
contra nos ossos e apenas 1% está nos tecidos moles. Por outro lado, 80% do
fósforo está nos ossos e 20% nos tetidosmoles. Deficiências de cálcio ou
de fósforo pu de ambos causam um decr ésc imo na produção an j ma'l e, quando a-
centuadas, levam,à fraturas nos ossos. O cálcio, no sangue, está sob contr~
le homeostático; em vista disso, a análise de cálcio no soro sanguíneo não
tem grande valor para se determinar deficiência de cálcio no animal. O me-
lhor tecido para se determinar iálcio e fósf6ro i o tecido ósseo. Entretan-
to; o fôsforo pode ser determinado no soro sapguíneo com relativa precisão.
No osso, os mirier~is, cálcio e fósforo encontram-se sob a forma de hidroxia
patita (3 Ca3(P04)2oCa(OH)2) • fluorapatita (3 Ca3(P04)i.Ca FZ) e cloroapa~
tita (3 Ca3(P04)2.CaCl2). As pr lnc lpa is fontes de cálcio e fósforo encon-
tram-se listadas na Tabela 3.
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Tabe la.X. Requerimento dietético de minerais para vacas de co;'te(vàlore's ex
pressos em matéria seca) para um consumo de 10 kg de M.S'.por ~Lal-

VACAS SECAS VACAS EM LACTAÇAo
NfVEIS TOXICOSMINERAL·

% NA DIETA
-t .

••:O

Cálcio
Fósforo
Sódio
Clorob
Magnésio
PotássiO'
Enxofre

0,25 - o,44a
a0,25 1,39

0,ü6

o, 18
O, 18

0,06

° 04 - O 10c, .
0,6 - O,8c

° l
c,

0, 18

0,6 - 0,8c

° 1c,

ppm ou mg/kg

na dieta

Ferre 10c
Manganês 20
Cobre 4ce
Zinco 20 - 30c
Cobalte 0,05 - 0,10
ledo 0,05 - 0,10
Selenio 0,05 - 0,10
MóI ibdên io

10c

20
4c

20 - 30c

0,05 - 0,10
0,05 - 0,10
0,05 - 0,10

> 400
> 2.500
> 15 c/baixo Mo
> 2.000
> 150
> 50
> 5
> 10 c/baixe Cu

1 .N.R.C., Nutrient Requirements of Beef Cat t le , 1976

? Níveis mais altos de cálciO' e fósforo são requeridos para vacas em lacta-
ção (aproximadamente 29 de fósfor.o para cada litro de leite produzido)

b O requerirr~ntode clorO' será atendido pelo fornecimento·de cloreto de Só-
die.

c Os valores mostrados foram obtidos com novilhos em crescimento, novilhos
em· terminação e novilhas.

d Valores obtidos com vacas secas, em gestaça@.

e Altes níveis de molibdênio na dieta aumentam os requerimentos de cobre. en
·tre 3 e 5 vezes.

14---------~.-__~ ~ ----__~ -- ~ 1
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Tabela 3. Fontes de Cálcio e Fósforo

Percentagem do elemento
FONTE

Ca

Ca.l cár io 38
Farinha de Ostra 34
Sulfato de Cálcio 23
Fosfato d icá lc ico 24 - 26
Fosfato desfluorado 30 36
Farinha de Osso 23 - 36

p

18 - 22

14 18
8 - 18

Magnésio - Este mineral está intimamente relacionado ao cálcio e fósforo
tanto na distribuição pelo corpo como no metabolismo animal. Deficiência de
mQgnésio em condições práticas não é comum em nossa região (VIANA, 1976).
Uma condição de deficiência de magnésio chamadatetania da pastagens, com
metabol ismo anormal de magnésio, e comum em certas regiões de clima frio e
temperado, como em alguns países da Europa, Estados Unidos e outros. Oxido
de magnésio ê a principal fonte de suplementação, sendo usado também sulfa~
to e hidróxido de magnésio. -Os níveis de magnésio no animal podem ser deter
minados no osso ou no soro sanguíneo.

Potás~io - Deficiências de potássio verificadas em condições experimentais,
resultam em crescimento retardado, nível de potássio reduzido'em vários ór-
gãos e m~danças patológicas no coração, rins e outros tecidos. As forragei-
ras contêm considerável quantidade de potássio. Assim sendo, anima·is em pa~
tejo não necessitam de supiementaçã~ de potássio. Por outro lado, animais'~
'llmentados ã base de concentrados (grãos) estão sujeitos ã deficiência des-
te elemento (ROBERT ~~. 1965). Cloreto de potássio é a principal fonte
de suplementação deste mineral. Para se determinar o nível de potássio no
animal. deve-se coletar amostras de sal iva.

SódiO e, Cloro (Sal Comum) - Estes dois elementos ocorrem. principalmente,
nos, teéidos fluidos do organismo. Deficiências destes elementos resultam na
perda de ape t lte ; perda de peso ou ganho de peso muito abaixo do normal. O
armazenamento de cloreto de sódio no organismo é limitado, devendo os ani-
mais receberem constantemente suplementação destes dois elementos. As past~
gens de Mato Grosso. em geral, apresentam níveis baixíssimos destes mine-
rais (SOUSA, 1978). A dosagem de sódio é feita na saliva do animal.
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Enxof~e - Este elemento é requerido pelo organismo animal em forma de amino
ácidos e outros compostos organlcos. Nos ruminantes, entretanto, as baété-
rias do rúmen podem utilizar enxofre inorganlco para sintetizar aminoácidos
sulfurosos (BARTON ~~. 1971). Em geral, animais em pastejo recebem quan-
tidades adequadas de enxofre. A suplementação deste elemento é mais irnpo r>
tante quando as pastagens estão muito maduras ou são de baixa qual id~dL.
Quando fontes não protéicas de nitrogênio, tais como uréia, biureto e ou-
tras eitão sendo usadas pelos animais, o enxofre deve ser incluído na pro-
porção de doze partes de nitrogênio para uma de enxofre. O enxofre pode ser
fornecido COmo sulfato de sódio, sulfato de cálcio ou na forma de flor de
enxofre.

Manganês - Deficiência de manganês provoca redução na fertilidade das vacas
e deformações nas pernas dos bezerros recém-nascidos (DYER et ~. 1964). Es
ta deficiência é comum em vários países, inclusive no Brasil - norte de Ma-
to Grosso (SOUSA, 1978). A suplementação pode ser feita com óxido de manga-
nes, sulfato ou carbonato de manqanês • A dosagem de manqanê s é feita no fí-
gado do animal (geralmente esta amostragem é feita por b i óp s la }.

Zinco - Deficiência de zinco causa paraqueratose, perda de pelos (alopecia),
condiç~es anormais da pele, 'dermatites, etc. (LEGG and SEARS, 1960). A su-
plementação de zinco tem aumentado o ganho de peso do gado de·corte em pas-
tagens de regiões deficientes deste mineral. Deficiência de zinco é comum
no Estado de Mato Grosso (SOUSA, 1978). Para suplementação, óxido, sulfato
ou carbonato de zinco, po~em ser usados nas misturas minerais. A dosagem de
zinco é normalmente feita no fígado.

lodo - O sintoma típico da defjciên~ia de iodo e o bócio,particularmente em
bezerros novos. D~ficiência de iodo e comum no Brasil (CARDIM, 1948) e em
vários países dO,mundo (FICK ~~. 1976). As formas de j~deto de sódio ou
de potássio devem ser evitadas porque são muito instáveis e o iodo se vola-
ti Iiza 'com faci Iidade. Deve-se usar iodato de cálcio, de potássio ou penta-
cãldo ortoperiodato, porque são, as fontes mais estáveis e têm alta dispon..!..
b ilidade b io Ióg ica . A dosagem de iodo é norma 1mente fe ita no 1e ite.

Cobalto - Os si'ntomas de deficiência de cobalto são geralmente não específ..!..
cos ~, sob esta condição~ frequentemente o animal parece estar com deficiêri
cia nutricional ou grande 'infestação de parasitos. Cobalto é utilizado pelo

í animal na forma de vitamina B12; que é sintetizada pelos microorganismos do
rumen. Um dos principais sintomas de deficiência de cobalto é a perda do'
apetite.' Deficiência de cobalto é observada em várias regiões do Brasil e
do mundo (FICi<.rt-ª.!... 1976). Oxido, sulfato e carbonato de cobalto s,ão as
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"pr inc lpe ls fontes para suplementação mineral dos ruminantes. A admtn ls.tra-
ção ora I de "pe 11 e t s" fe itos de óx ido de coba 1 to e a rg i 1a, que permanecem no
retículo-rúmen por vários meses, tem sido eficiente no suprimento de cobal-
to para gado de corte. A melhor maneira de se fazer a suplementação ,é' por
meio de mistura com os outros sais minerais. A dosagem de cobaltono ànilTlal
é feita no fígado.

Cobre - Os principais sintomas de deficiência de cobre 5ao: anemia, diarréia
e perda de coloraçio da p~lagem. Muitas vezes estas deficiências são stibclf
nicas, não causando sintomas aparentes nos animais, mas ocasionando enormes
danos à produção animal. Quando os níveis de molibdênio são mais altos do
que os normais (2 a 4 ppm), devem-se aumentar os nfveis de cobre na mistura
mineral para evitar toxidez demolibdênio. Sulfato ou óxido de cobre são u-
sadosnà sup lemen taçáo mineral. A dosagem de cobre no animal pode ser feita
com amostras de ff gado.

Ferro - O principal sintoma de deficiência de ferro e anemia. Em geral, 05

níveis de ferro encontrados nas pastagens sao suficientes para atender as
necessidades dos ruminantes. Deficiências de ferro nos bovin6s em pastejo
são raríssimas. Entretànto, frequentemente há deficiência de ferro em rumi-
nantes, em casos de grande rnfestação de parasitos. Sulfato de ferro é uma
excelente fonte desse mineral para suplementação de bovinos. Garbonato e o-
xido de ferro não devem ser usados porque possuem baixo valor biológico (AM
MERM.AN ~~. 1967).

4. AVALIAÇÃO DAS DEFIClrNCIAS MINERAIS EM BOVINOS DE CORTE
Para se verificar se existem ou, não deficiências de minerais em um r~ba

nho, o melhor processo, sem dúvida, 'é a dosagem do tecido animal. Entretan-
to, para formulaçio das misturas mfnerais, tornam-se necessárias tambim as
análises das dietas ou das forrageiras consumidas pelos animais. Nos traba-
lhos de pesquisa amostram-se ainda 05 solos e a água da regiio em estudo. A
Tabela 4 mostra que tipo de tecido animal deve ser amostrado para avaliação
de deficIência ou toxidez de cada mineral.

5., EFEITa DA ~POCA DE SUPLEMENTAÇÃO MIN-ERAL
Um importante fator na suplementação mineral para gado de corte e a ep~

ca do ano. Durante a estação chuvosa, quando existe energia e protefna em
quantidade suficiente, o: animàltem condições de ganhar peso, crescer, de-
senvolver-se, e.tc.; é .então nesta época que 05 animais necessitam da maior
quantidade de mineral. Durante a época da seca, quando os animais estão pe~

••



Tabela 4. Verificação de deficiências minerais utilizando-se os níveis' do
elemento no tecido animal

ORGAO A SER
AMOSTRADO

NTVEL
NORMAL

DEFICIENTE OU
TOXIDEZ~MINERAL

< 34%
< 17%
< 4 mg/l00 ml
< 2 mg/100 ml
< 180 ppm
< 40 mg/l00 ml
< 80 ppm
< 80 ppm
< 0,08 ppm
< 7 ppm
> 6 ppm (toxidez)
> , 5 ppm (toxidez)
< 0,02 ppm

Cálcio
Fósforo
Fósforo
Magnésio
Ferro
Zinco
Zinco

36%
18%

4-5 mg/l00 ml
2-5 mg/l00 ml

200-300 ppm
80-120 mg/l00 ml

125 ppm
100-400 ppm

0,1 ppm
8-10 ppm
2-4 ppm
0,1 ppm

0,02 - 0,07 ppm

Osso
Osso
Soro
Soro

Fígado
Soro

Fi gado
Fígado
Fígado
Fígado
Fígado
Fi gado
Lei te

Cobre
Coba Ito
Manganês
MoI ibdênio
Selênio
lodo

dendo peso, o efeito da minéralização é muito pequeno, principalmente daqu~
Ia referente ao fósforo, havendo dGvidas quanto i sua economiçidade (VAN
NIEKERK & SERRÃO, 1976). De modo geral, nota-se grande reduçã~ no consumo
das misturas minerais durante a seca e no ~aso de alguns minerais considera
dos isoladamente, como o fósforo, o efeito é muito pequeno.

~. PROBLEMAS DA MINERALIZAÇAo
Um dos principais problemas da mineralização é a falta de conhecimento

das areas deficientes. O reconhecimento prévio dessas regiões onde,ocorrem
carências ou toxidez de minerais são extremamente importantes, para que os
produtores possam efetivar e corrigir economicamente as limitações existen-
tes{LOOSLI, 1976). Espera-se que as discussões apresentadas neste trabalho
estimul~m a realização de novos estudos, visando resulver os problemas das,
diversas áreas prioritãrias.

Não existe justificativa para fornecimento extra de minerais, a não ser
que sejam realmente necessirios. Estes precisam ser fornecidos de tal forma
que a sua utilização possa reverter em benefício econômico para o criador.

Sem duvida, um outro prob lema da mineral ização em todo Brasi I e a baixa
qualidade das misturas minerais existentes no comércio. Em geral e raro se
encontrar uma mistura mineral que seja capaz de fornecer mais de 12% das e-



.ELEMENTO COMPOSTO PERCENTAGEM DO ELEMENTO
NO COMPOSTO
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gências .:'~~tricíonais de fósforo. Por exemplo: quase todas as fórmulas das
misturas comerciais não resistem a um simples confronto entre a quantidade, .
de minerais que o fabricante diz conter dentro do saco e as exigências reais
das diversas categorias animais. E comum se encontrar fórmulas minerafs que
satisfazem entre 1 a 5% dos requerimentos de fósforo. Como'em geral~ a die-

'ta dos rebanhos de corte é constituída exclusivamente de forrageiras,;n's.to
significa que estas pastagens devem satisfazer de 95 a 99% das exigências
de fósforo. Se essas forragei ras poss.uissem nívei s tão elevados deste mine-
ral, a suplementação de fósforo teria efeitos tão pequenos que os animais
praticamente não responderiam a essa sup lement açao . Conclui-se en.táo que
tais fórmulas minerais são extremamente ineficientes, causando enormes pre-
juízos. aos criadores que inadvertidam~nte as uti 1 izam.

7. cALCULO DE UMA FORMULA MINERAL

a) Unidades utilizadas
ppm = ~g/g = mg/kg = g/tonelada
1% = 10.000 ppm
0,25% = 2.500.ppm

I
I

I.,
i

Para se transformar percentagem em parte por milhão (ppm), basta multi-
plicar o valor inicial por 10.000; no caso inverso, divide-se por 10.000.

b) Quantidades de minerais nos diversos compostos químicos comerciais

Tabela 6. Percentagem do elemento mineral em compostos normalmente usados em
1 .. asup ementos mineraiS

cálcio

Coba Ito

Farinha de osso autoclavada
Fosfato de rocha defluorinado
Fosfato de rocha mole
Carbonato de cálcio
Pedra de cal moída
Calcário dolomítico
Fosfato monocálcico
F~sfato tricálcico
Fosfato d icá lc ico
Carbonato de cobalto
Tricarbonil cobalto
Cloreto de'coba1to
Sulfato de cobalto
Oxido de cobalto

29,0 (22,8 -.36,7)
29,2 ( 9,9 - 35,7)

18,0
40,0
38,5
22,3
15,9
38,6
23,3
49,5
41,2
24,7
24,8
73,4



COMPOSTO PERCENTAGEM DO ELEMENTO
NO COMPOSTO .ELEMENTO

Cobre.

lodo

Ferro

Magnésio

Sódio
Manganês

Fósforo

Zinco.

Carbonato de cobre
Cloreto de cobre
Oxi do de cobre'
Sulfato de cobre
lodato de cálcio
lodeto de potássio
lodato de potássio
Oxido de ferro
Sulfato de ferro
Sulfato de amônio ferroso
Carbonato de ferro
Carbonato de magnésio
Cloreto de magnésio
Oxido de magnésio
Sulfato de magnésio
NaCI
Carbonato de manganês
Cloreto de manganês
Sulfato de manganês
Oxido de manganês
Farinha de osso autoclavada
Fosfato de rocha defluorinado
Fosfato de cálcio
Fosfato dicálcico
Fosfato tricálcico
Ac ido fosfór ico
Diamônio fosfato
Fosfato de sódio
Fosfato de .sódio
Fosfato dipotássico
Fosfato de potássio.
Fosfato tripotássico.
Fosfato de rocha mole
Carbonato de zinco
Cloreto de zinco
Sulfato de zinco
Oxido de zinco

53,0
37,2
80,0
25,5
65, 1
76,4
59,3
69,9
20, 1
14,2
41,7
28,8
·12, O
60,3
9,9

39,3
47,8

. 27.8
32,5
77 ,4

13,6 (8,3 - 18,4)
13,3 (8,7 - 21,0)

24,6
18,0
20,0
3"1,6
23,5
21,8
11 ,6
17,8
22,8
14,6
9,0

52, 1
48,0
22,7
80,3

a HOUSER~~. (1976)

c)·Níveis de suplementação e fórmula mineral
A mistUra mineral será calculada tendo como base um animal com peso vi-

vo de 450 kg e consumo diário de 10 kg de matéria seca.

L----------~----~------------~----~--------~--~



"Os ~rveis de suplementaçio s~oos seguintes:
Fósforo --------------------- 400 ppm (20% das exigências)
Zinco ----------------------- 40 ppm (100% das exigências)
Cobre ----------------------- 6 ppm (150% das exigências) ,',
Cobalto ~--------------------0,15 ppm (150% das exigências),
Sód io -----------------------, 1000 ppm (160% das exi gênc ias)

Para os níveis de s up lemen taçào acima, a rn istura é composta da forma a
seguir:

Fosfatq bicálcico 22,221 9 44,442 %
Sulfato de zinco 0,994 9 1,988 %
Sulfato de cobre O, 150 9 0,300 o.

k>

Sulfato de cobalto 0,005 9 0,010 %

Sal Comum 26,630 9 '3,260 %

50,000 9 100,000 %

d) Verificação da concentração de um mineral em uma mistura

% do elemento na
dieta total'

% do elemento na mistura mineral Consumo diárioda
= Consumo total de matéria seca/dia(g) x mistura mineral

(g)

Exemplo:
Cobre na mistura mineral (%) = 0,12
Consumo da mistura mineral/dia (g) = 50 9
Consumo total de matéria seca/dia = 10 kg ou 10.000 g
Empregando a fórmula tem-se:

0.12 x 50 = 0.0006% ou 6 ppm de Cu10.000
Observação: Neste exemplo, temos 0,12% de cobre puro; não confundi r com

percentagem de sulfato de cobre, etc.

8. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS MISTURAS MINERAIS COMERCIAIS
,Quando um especial ista em nutrição visita uma fazenda, apresentam-lhe g~

ralmente o rótulo ,de uma mistura min~~al, com a-final idade'de saber se os mi
nerais contidos no suplement~ são adequados para suprir a dieta animal. No

I entanto, a resposta nem sempre é fáci 1 (HOUSER et ~., ,1976). Frequen t emen-i te, a maneira como os ingredientes são indicados no rótulo torna o problema
ainda mais sério. De modo geral, as fontes dos elementos minerais não sãoI indicadasou vãrias fontes do mesmo elemento são mencionadas (ex.: sulfato

!i d_e__c_o~b_a~l_t_o_,~f-o-s-f-a-t-o--b-.-IC-á-l-C--ic_o__,_e_t_C_)__;_O__f_O_-s_f_o__ro__m__U_i_ta__s~v_e~z_e.s~e__e_x~p_r_e_s_s_oe_,__ ~:_ percentagem de P2°5' o que faz com que o fazende i ro e mesmo' mu itos técn icos
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de ixern de saber exatamente que percentagem do elemento mi nera 1-" é fornec1do.
que composto está contribuindo para um determinado elemento, assim comoq~a~'
to porcento das exigências dietéticas do animal naquele elemento a mistura
é capaz de satisfazer. Seria muito mais racional se o rótulo da mi-stura mi-
.nera! contivçsse a percentagem dos elementos fornecidos e a percentagem das
exigênci~s nutricionais do animal que a mistura é capaz de satlsfaz~r.$e
assim fosse, qualquer fazendeiro saberia escolher a melhor fórmula mineral,
ronsultando cuidadosamente o rótulo da embalagem.

9. AVALIAÇÃO DE UMA FORMULA MINERAL HIPOTtTIC~
Vários são os fatores envolvidos para urna correta avaliação de um suple

mento mineral~ sendo um deles a interação entre elementos. O estudo destas
inter~ções é importante pelo papel que as mesmas tem sôbre a disponibilida-

~
de de cada elemento. Animais em pastagens com altos níveis de moI ibdênio ne
cessitam receber uma quantidade de cobre acima daquela exigida normalmente.
Uma mistura mineral contendo alto nível de cálcio pode fixar certos microe-
lementos de tal forma que os mesmos passam a ser insuficientes para supri-
rem as necessidades dos animais. De maneira geral, quando o pesquisador tra
balha com animais em condições de campo, pode somente determinar se uma mis
tura esti satisfazendo ou não as necessidades da maioria dos animais e enfa
tizar a importância de uma boa nutrição mineral em um programa global de ma
nejo (HQUSER et a l, 1976).--

A fórmula hipotética cons ider ada e a seguinte:
Cloreto de sódio 95,625 %
Far inha de osso 4,050 %
Sulfato de fer ro O, 184 %
Sulfato de cobre 0,060 %

Sulfato de coba lto 0,030 %

Suifato de manganes 0,020 %
Sulfato de zinco 0,030 %

lodato de cálcio 0,001 %
100.000 .%

Como exemp 10 ,. vej amos quanto de fr3sforo se r ia consumi do por um an ima 1

quê ingerisse 50 gramas deste suplemento mineral; Admitindo-se um teor me·
dio de 13% de fósforo na farinha de osso, tem-se:

Em 100 g da mistura há 4,050 9 de farinha de osso. Logo, em 50 9
tem-se 2,025 g de farinha de osso, que tem 13% de fósforo.

100 9 -------------------------- 13 g de fósforo
2,025 g ------------------------- x = 0,263 9 de fósforo
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Se considerarmos as exigências mínimas de fósforo de um animal pesando
450 kg e que consuma 10 kg de matéria seca por dia como sendo de 2QOO ppm
ou de 0,20% da matéria seca, isto equivale a 20 gramas de fósforo.

20 gramas ---------~---------- 100
O~263 gramas ----------~-----"X = 1,3 porcento. ...,

Assim sendo, essa mistura mineral ~ capaz de satisfazer apenas ~,3~~as
exigências rnin imas de fósforo do referido animal.

A estimativa da composição dos outros elementos minerais na mistura, p~
de ser determinada da mesma maneira, isto e, comparando-se a quantidade diá
ria consumida com as exigências dietéticas.

Outro exemplo e o cálculo do consumo de zinco. As exigências são:
40 ppm ou 40 mg/kg de matéria seca; como o animal consome
10 kg de matéria seca por dia, necessita joo mg de Zn por
dia. Logo, o animal precisa de 0,40 g/Zn/dia.

100 g da mistura --'-----~>
SO g da mistura --------------7

0,030 9 de sulfato de zinco
x := 0,015 9

100 g de sulfato de zinco ---------~> 22,7 de zinco
0,015 9 de sulfato de zinco ) x:= 0,0034 9 de zinco

100% das exigências
x ~(-------------

x = 0,08%

) 0,4000 9 de zinco
0,0034 9 de zinco

o zinco contido na mistura mineral ~ capaz de satisfazer
apenas 0,08% das exigências nutricionais deste elemento.
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