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o presente trabalho tem por finalidade difundir os
resultados de pesquisa, em areas de pastagem nativa e am
pliar 0 conhecimento daqueles que, de alguma forma, tem
suas aten~oes voltadas para a pecuaria bovina.

o trabalho consiste de uma avalia~ao do efeito do
fosforo, em pastagem nativa sobre os indices de eficien
cia reprodutiva, em bovinos, numa regiao em que as defi-
ciencias minerais constituem um fato! limitante no desem
penho dos rebanhos.

Acreditamos que as informa~oes aqui reveladas tra-
gam uma contribui~ao substancial, nao somente aqueles que
pesquisam mas tambem aos que viabilizam a tecnologia de
produ~ao, onde a pastagem nativa representa um suporte
alimentar basico.

ELMANO ~RRER DE ALMEIDA

CREFE UEPAE/TERESINA
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RESUMO - Com 0 objetivo de estudar a influencia da adub~
~ao fosfatada em pastagem nativa de "zona de mimoso", em
Campo Maior-Piaui, sobre a eficiencia reprodutiva de bo-
vinos mesti~os, 100 va cas azebuadas, oriundas da regiao,
divididas em dois grupos de 50, fo~am avaliadas em pasta
gem nativa, em regime de pastejo continuo, .no periodo
de janeiro de 1979. No trabalho foi utilizada uma area
de 300 ha, dividida em duas sub-areas de 150 ha. Uma de
las serviu de controle e a outra foi adubada com 125 kg.
de superfosfato simples por hectare. A aduba~ao foi rea
lizada em janeiro de 1979 e os animais entraram no expe-
rimento no inicio de mar~o. Foi estabelecida uma esta-
~ao de monta de mar~o a junho e os animais foram pesados
a cada 28 dias. Foi avaliada a varia~ao do peso ao lon-
go do ano, a taxa de natalidade, 0 intervalo entre 0 pa~
to e a concep~ao, 0 peso dos bezerros ao nascer e a des-
mama, 0 consumo de sal mineral e a disponibilidade de
forragem e percentagem de leguminosas na pastagem. A a-
di~ao de fosforo na pastagem, influenciou favoravelmente
na diminui~ao da varia~ao de peso ao longo do ano, no au
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mento do peso dos bezerros a desmama, na e1eva~ao da ta
xa de concep~ao e redu~ao do interva10 entre 0 parto e
a concep~ao no segundo ano,-na redu~ao do consumo de
sa1 mineral e no aumento da produ~'aode materia seca e
da percentagem de 1eguminosas da pastagem.

Os tropicos, geograficamente situados numa faixa
entre 23,59 de latitude norte e su1 do equador, aparen-
temente, reunem me1hores condi~oes e potencia1idades,no
fornecimento de pastagem aos bovinos, como a1imenta~ao
natural basica durante 0 ana todo, que qua1quer outra
faixa c1imatica (VIANA 1978).

No Brasil, cerca de 93% do territorio esta na
area tropical (TREWARTHA 1968), onde admite-se que 0 su
cesso da pecuaria bovina estaria na raciona1iza~ao dos
sistemas de produ~ao de pastagens.

Apesar das pastagens constituirem a dieta natural
dos bovinos, difici1mente e1as fornecem quantidades ad~
quadas de todos os nutrientes necessarios as diferentes
fun~oes (carne, leite, etc) e atividades como crescimen
to, reprodu~ao, engorda e 1acta~ao (BISCHOFFetaL1967).
Obviamente, quanta mais pobre a pastagem menos atende
aos requisitos nutricionais dos bovinos. VIANA (1978)
mos tra que a necessidade de complementa~ao da dieta de
bovinos em pastagem e inversamente proporciona1 a qua11
dade dessa pastagem e admite que uma pastagem exce1ente
fornece apenas 90% do NDT requerido pe10 animal. 0 refe



rido autor faz uma rela~ao direta entre a qualidade da
pastagem e 0 consumo de materia seca e, conseqUentemen-
te, entre 0 consumo de materia seca e 0 atendimento dos
requerimentos.

A importancia da racionaliza~ao de urnsistema de
suplementa~ao de bovinos no Brasil e indiscutivel, e p~
de ser tornadocomo referencia uma revisao de NIEKERK
(1975), sobre a suplementa~ao de bovinos em pastagem,no
continente africano, onde urnter~o do referido continen
te e formado de campos abertos e savanas, cuja precipi-
ta~ao pluviometrica e estritamente estacional, com uma
esta~ao seca muito prolongada e com secas periodicas, a
semelhan~a do que ocorre em diversas regioes brasilei -

No Brasil, 49,3% da area esta incluida nos subgr~
pos de clima tropical chuvoso e seco e seco semi- arido
(TREWARTHA 1968), com problemas graves de seca, cuja i~
tensidade varia com a regiao e com 0 ano, com reflexos
negativos na disponibilidade e qualidade da pastagem.I~
so faz com que a suplementa~ao de bovinos em pastagem ,
especialmente durante 0 periodo seco, seja urn fator
prioritario na pecuaria bovina. Dentre as aspectos da
suplementa~ao no Bra~il, destaca-se a importancia do
fosforo, devido a acentuada deficiencia deste elemento
no solo e, conseqUentemente na pastagem (VEIGA 1976)
como tambem por ser a pastagem a fonte de nutrientes
mais importante e economica na alimenta~ao de bovinos .
A area de pastagem no Brasil e estimada em 147 milhoes
de hectares, dos quais 73% sac de pastagem nativa



(EMBRAPA 1979a),e uma das caracteristicas da pastagem na-
tiva, principalmente nas regioes de cerrado, e a baixa
percentagem de leguminosas, na composi~ao botanica dessa
pastagem (VILELA 1977),associada a uma elevada deficien-
c~a de fosforo.

A rela~ao solo-planta-animal e bem conhecida e 0

seu estudo esta fundamentado na teoria de THEILER et aL
(1924), na Africa do Sul. Esses pesquisadores, ao estu-
darem 0 problema da deficiencia de fosforo em rumineute~
constataram que animais criados em areas cujo solo era
deficiente neste elemento, manifestavam sintomas de de-
ficiencia. tais como: perda de apetite, crescimento re -
tardado, osteofagia, baixa fertilidade e reduzida produ-
~ao de leite, sintomas estes que eram corrigidos atraves
de suplementa~ao com fosforo. Atualmente, a deficiencia
de fosforo e largamente conhecida em muitas partes do
mundo, incluindo 0 Brasil (GIOVANE 1943 e TOKARNIA et
al. 1970).

ANDREASI 11971) refere-se i rela~ao solo-planta-a-
nimal, demonstrando que os sintomas de deficiencia de
fosforo em bovinos podem ser evitados e controlados pe-
la suplementa~ao com fosforo inorganico, ou adicionando
fertilizantes fosfatados ao solo cujas pastagens sac de-
ficientes. Os sintomas de deficiencia no animal sac
mais freqUentes na epoca seca, quando 0 nivel de fosforo
na pastagem parece ser reduzido, no entanto, SOUSA(1968)
admite que os beneficios com a suplementa~ao de fosforo
sac mais evidentes na epoca das aguas, visto que, nessa
epoca 0 fosforo seria 0 principal fator limitante nas
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pastagens, enquanto, na esta~ao seca, alem do fosforo,
falta energia, proteina e caroteno. 0 teor de fosforo
nas plantas forrageiras varia com a idade da plartta ,
fertilidade do solo, especie ou variedade forrageira ,
es ta~ao do ano e sucessao de cortes (ANDREASlet al.
1967) •

o beneficio da aduba~ao fosfatada sobre 0 supri-
mento de fosforo ao animal parece ocorrer mais de for
ma indireta, do que diietamente, elevando 0 nivel do
elemento na pastagem (ANDREASI 1971). 0 autor admite
que a aduba~ao fosfatada favorece 0 aumento da produ -
~ao de materia seca da pastagem, eleva a percentagem
de leguminosas e 0 teor de proteina, aumenta a digesti
bilidade e prolonga 0 cicIo vegetativo da planta, au -
mentando portanto a disponibilidade de forragem e 0

consumo pelo animal.
A primeira evidencia de deficiencia de fosforo

em bovinos e a queda do fosforo inorganico do plasma,
a n1veis abaixo de 4 mg/lOOml (TOKARNIA et al. 1970) •
As necessidades do animal saD maiores durante a lacta-
~ao e inicio de crescimento e minimas nos animais adul
tos, que nao estao em produ~ao. A deficiencia de fos-
foro produz efeito marGante na reprodu~ao dos bovinos
(TOKARNIA 1971), reduzindo a taxa de nata1idade, alte-
rando os ciclos estrais, provocando anestros tempora -
rios e cios silenciosos, baixando a taxa de fecundac;ao,
provocando desenvolvimento anormal do feto, shorto e
reten~ao de placenta. Na Afr1ca do SuI BISSCHOP cita-



do par VANNIEKERK & SERRAO (1976) observou que a sup1~
menta~io com fosforo favoreceu um ganho de peso adicio-
nal de 30% em novilhos e 20% em vacas, as quais, produ-
ziram 30% mais de bezerros e, em um periodo de 40 meses
reduziu a taxa de morta1idade em 44%.

Em traba1ho realizado no Es tado do Piaui (EMBRAPA
~J9~ constatou-se que a adi~ao de 125 kg de superfosfa
to simples por ha, em pastagem nativa, proporcionou um
ganho de peso adiciona1 de 85 kg em novi1hos, no perio-
do de mar~o de 1978 a mar~o de 1979.

o objetivo do presente trabalho foi avaliar 0 e -
feito da aduba~80 fosfatada em pastagem nativa sobre a
eficiencia reprodutiva de um rebanho bovino em Campo
Maior-PI.

o trabalho foi iniciado em janeiro de 1979 e con-
duzido em uma fazenda da EMBRAPA, localizada no munici-
pio de Campo MAior-PI. Foi utilizada uma area de 300ha
de pastagem nativa, representativa da "zona de mimoso",
cujas solos sac concrecionario lateritico e laterita hi
dromorfica, de baixa fertilidade natural, com altos teo
res de aluminio e pH acido. Resultados de analise de
solo da area revelaram os seguintes va10res: Fosforo 3
ppm, Potassio 12 ppm e Calcio + Magnesio 0 4 mE%, Alumi
nio 1,3 mE% e pH 4,2.



A area de 300 ha foi dividida em duas areas de
lSO'ha, sendo uma delas adubada a base de 125 kg de su-
perfosfato simples por hectare, em janeiro de 1979 e a
outra serviu de controle. Em cada area de 150 ha foram
colocadas 50 vacas mestic;as azebuadas, de primeira criB,
com peso medio de aproximadamente 250 kg. as animais
entraram no experimento em marc;o e foram mantidos em r~
gime de pastejo contfnuo. a manejo reprodutivo adotado
foi 0 de monta a campo, com uma estac;ao de cobric;ao de
marc;o a junho. Nesse perfodo foram utilizados dois re-
produtores Nelore para cada grupo de 50 vacas, os quais
foram equipados com buc;al marcador, para facilitar a i-
dentificac;ao da data de cobric;ao das vacas. Apos a es-
t~ao de monta. em cada grupo, foi colocado um rufiao
tambem equipado com buc;al marcador, para facilitar a i-
dentificac;ao dos cios ocorrentes neste perfodo.

as animais sac observados diariamente e pes ados
a cada 28 dias. Apos 0 parte, cada vaca permanece com
o bezerro ao pe, por um perfodo de sete meses, epoea em
que 0 bezerro e desmamado e retirado da area experimen-
tal. as animais reeebem uma suplementac;ao mineral, eu-
jo consumo e determinado atraves da diferenc;a entre a
quantidade oferecida e a sobra a eada meso Sao vaeina-
dos sistematieamente contra aftosa e raiva e vermifuga-
dos ao infeio e final de cada estac;ao seca.

t avaliada a variac;ao de peso ao longo do ano, 0

peso dos bezerros ao nascer e a desmama, a taxa de nata
lidade, 0 intervalo entre 0 parte e 0 primeiro cio e en



tre 0 parto e a concep~ao, 0 consume de sa1 mineral e a
ocorrencia de cios fora da esta~ao de monta.

A pastagem e ava1iada anua1mente, para determina
~ao da disponibi1idade de forragem e composi~ao botani-
ca (percentagem de peso seco Q 7rR C de gramineas, 1egu
minosas e outras familias).

Os resultados aqui apresentados, sac referentes a
um periodo de 18 meses (mar~o de 1979 a setembro de
1980) •

1. Peso das vacas (varia~ao ao 10ngo do ano)

A evo1u~ao do peso medio das matrizes, consideran
do uma pesagem a cada 28 dias esta apresentada na tabe-
la 1.

Os animais entraram no experimento com um peso me
dio em torno de 241 kg. Em ambos os tratamentos os ani
mais ganharam peso rapidamente ate 0 roes de julho, qu~
do atingiram 0 peso maximo (media de 297.3 e 313,8 kg ,
respectivamente, nos tratamentos sem e com aduba~ao) •
De agosto ate 0 inicio de novembro, 0 peso permaneceu
mais ou menos estabi1izado e a maxima perda de peso 0-

correu nos meses de novembro e dezembro. 0 comportame}!
to da curva de peso dos animais foi seme1hante nos dois
tratamentos e a diferen~a media entre os tratamentos,o~
cilou en torno de 15 kg a favor dos animais da pasta-



TABELA 1 - Peso medio de vacas (kg), no periodo de 02.03.79 a 11.09.80, em regime de
pastagem nativa com e sem aduba~ao fosfatada, em Campo Maior-PI

Data das pes'agens
Ano Pastagem 0203 2903 2604 2405 2106 1907 1608 1309 1110 0811 0612

1979 s/aduba~ao 241,6 255,9 265,6 281,1 295,2 297,3 292,9 285,4 288,2 282,7 271,3
c/adubac;ao 241,4 263,6 282,5 290,2 302,8 313,8 304,8' 301,1 302,8 295,9 287,1

Pastagem 0101 3101 2802 2703 2407 2205 1906 1707 1408 1109 t-'
V1

1980 s /aduba~ao 254,6 272,3 283,5 286,5 293,5 297,3 303,9 302,1298,9 284,2
c/adubac;ao 275,4 287,7 294,5 296,3 305,4 315,6 320,8 320,2 316,7 307,4



gem adubada, diferen~a esta que surgiu ao final do segun
do mes apos 0 inicio do trabalho e permaneceu durante t~
do 0 ano. A perda de peso observada nos meses de novem-
bro e ~ezembro ocorreu igualmente em ambos os tratamen-
tos e e atribuida a dois fatores: maxima concentra~ao de
pari~ao das vacas nesse periodo e ocorrencia de chuvas
nessa epoca do ano, insuficiente para promover 0 rebrote
da pastagem, mas suficiente para deteriorar a forragem
s.eca, a qual era rejeitada pelos animais e como conse-
qUencia 0 consumo era substancialmente reduzido.

A perda de peso dos animais, ao longo do ana, em
rela~ao ao peso maximo Cobtido em julho), foi de 14% na
pastagem sem aduba~ao e 12% na pastagem adubada, no en -
tanto essa perda foi bastante inferior a que ocorre na
regiao em condi~oes normais, vista que esta atinge em me
dia 30% e a peso permanece com valores minimos desde ju-
1ho ate dezembro.

Ao comparar a peso das vacas em mar~o de 1979 (ep~
ca de entrada dos animais no experimento) com a observa-
do em mar~o de 1980, constata-se que nessa ultima data,
os animais da pastagem nao adubada e adubada, respectiv~
mente, eram 18 e 22% mais pesados do que na epoca da en-
trada no experimento. Considerando que no inicio do ex
perimento todas a~ vacas estavam secas, e urnano depois,
84% estavam carnbezerro ao pe, conc1ui-se que a aduba~ao
fosfatada na pastagem, associada ao controle da taxa de
lota~ao influiu decisivamente na redu~ao da perda de pe-
so ao longo do ana.



Em re1a~ao ao ano de 1980 a varia~ao de peso temse
comportado de maneira seme1hante ao observado em 1979, eB
tretanto, com medias mensais superiores as dos meses cor-
respondentes do ana anterior.

No ano de 1979 os animais foram submetidos a uma es
ta~ao de monta, no periodo de mar~o a junho, e os nasci -
mentos ocorreram de dezembro/79 a mar~0/80. A taxa de na
ta1idade foi de 84% e nao houve diferen~a entre os trata-
mentos. A nao ocorrencia de diferen~a entre os tratamen-
tos e atribuida ao fato de os animais terem entrado no ex
perimento em igua1dade de condi~oes, cujos sistemas de a-
1imenta~ao e manejo anteriores eram seme1hantes. Como con
seqUencia do baixo peso por ocasiao da entrada no experi-
mento e em fun~ao das boas condi~oes dapastagem em ambos
os tratamentos, os animais ganharam peso rapidamente du -
rante a esta~ao de monta, 0 que favoreceu as condi~oes pa
ra reprodu~ao.

Comparando essa taxa de nata1idade (84%), com a ob-
servada na regiao (40%), constata-se 0 quanto e signific~
tivo, 0 efeito da a1imenta~ao sobre a reprodu~ao.

No segundo ana 0 efeito da aduba~ao da pastagem ja
se torna bem evidenciado sobre a eficiencia reprodutiva
do rebanho, medida em fun~ao da taxa de concep~ao, vis to
que, a esta~ao de nascimento somente ocorrera a partir de
novembro.

A taxa de concep~ao obtida nos dois tratamentos foi
de 60 e 82% respectivamente para os animais do grupo con-
tro1e e para os da pastagem adubada. Alem da e1eva~ao da
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taxa de concep~ao, 0 efeito do fosforo na pastagem contri
buiusignificativamente para reduzir 0 interval0 entre 0
parte e 0 primeiro cio e entre 0 parto e a concep~ao. 0 ~n
terval0 medio entre 0 parto e 0 primeiro cio foi de 162 e
129 dias respectivamente para 0 grupo controle e para 0 da
pastagem adubada, e para os dois grupos na mesma ordem 0
interval0 entre 0 parto e a concep~ao foi de 173 e 137 di-
as, respectivamente.

A eleva~ao da taxa de concep~ao no grupo da pastagem
adubada concorda com a observa~ao de VAN NIEKERK & SERRAO
(1976) os quais reportam urnacrescimo de 30% de nascirnento
de bezerros, em vacas suplementadas com fosforo e ANDREASI
(1971) refor~a 0 presente resultado, admitindo que a aduba
~80 fosfatada favorece 0 desempenho do animal, em fun~ao
do aumento da produ~ao de materia seca da pastagem, melho-
rando a qualidade da mesma e elevando 0 consumo pelo ani -
mal.

o peso medio dos bezerros ao nascer foi de 23,7 kg
e nao houve diferen~a entre os tratamentos. No entanto, a
desmama, 0 peso dos bezerros provenientes da pastagem ad~
bada foi significativamente superior ao dos bezerros pro-
venientes da pastagem nao adubada. Essa diferen~a e atri
buida a uma maior produ~ao de leite das vacas oriundas da
pastagem adubada, em fun~ao do consumo de uma pastagem de
melhor qualidade, bem como atraves de urnmaior consumo di
reto pelos bezerros.

Em rela~ao ao sexo e ao tratamento 0 peso media dos
bezerros a desmama esta apresentado na tabela 2,



TABELA 2 - Peso medio de bezerros a desmama, oriundos de pastagem nativa nao aduba
da e adubada, em re1a~ao ao seeo, em Campo Maior-PI.

Pastagem Sexo Peso (kg)

Nao adubada M 146,6
F 139,5

I-'

Media 142,6 \0

Adubada M 166,8
F 14~,6
Media 158,0



o elevado consumo de sal mineral observado no pre-
sente estudo, demonstra a deficiencia de fosforo em an~-
mais na regiao, provavelmente em fun~ao do baixo tear des
se elemento nas paStagens. A diferen~a de consumo entre
os animais da pastagem adubada e nao adubada evidencia
que 0 suprimento de fosforo ao animal, pode ser obtido
por via indireta, atraves da aduba~ao fosfatada da past~
gem, embora nao haja evidencia concreta, se a beneficia
principal da aduba~ao ocorre diretamente, elevando a te-
or de fosforo na pastagem au indiretamente, melhorando a
qualidade da pastagem e aumentando a consumo pelo animaL

o consumo media de sal mineral foi de 110 e 54 g/
animal/dia, respectivamente, pelos animais do grupo con-
trole e do grupo da pastagem adubada, a que equivale a
8,2 e 4~Og de fosforo/animal/dia, respectivamente. Ern am
bas os grupos a consumo no periodo da seca foi maior do
que no periodo das aguas, conforme mostra a tabela 3.

TABELA 3 - Cons·umode sal mineral (g/animal/dia) em rela-
~ao a epo~a do ana e presen~a au nao de adubo
na pastagem, em Campo Maior,PI. 1979-1980.

~poca do ana Pastagem Consumo (g/animal/dia)

Epoca seca Nao adubada 119
Adubada 65

~poca das - Nao adubada 103aguas
Adubada 45



5. Disponibi1idade de forragem e eOmposisao botaniea da
pastagem

Fieou eonstatada, nos dois anos de observa~ao, que
a adi~80 de fosforo em pastagem nativa, inf1ui deeisiva-
mente ns produ~ao e qua1idade da pastagem, com ref1exos
positivos sobre a produ~ao animal.

A tabe1a 4 mostra a disponibi1idade de forragem e
a pereentagem de 1eguminosas na pastagem, determinada no
roes de ahri1 de 1979 a 1980.

TABELA 4 - Disponibi1idade de forragem (kg/M.S./ha) e per
centagem de 1egurninosas na pastagem nativa com
e sem aduba~ao fosfatada em Campo Maior-Piaui,
1979-1980.

Ano Pastagem kg/MS/ha Leguminosas (%)

1979 Nao adubada 1.653 14,9
Adubada 1.730 28,5

1980 Nao adubada 1.469 13,0
Adubada 1.623 28,0

A aduba~ao fosfatada e1evou a produ~ao de materia
seea em 4,7% no primeiro ano e 10,5% no segundo ano. 1-
gua1mente e1evou a pereentagem de 1eguminosas em 91,3 %
no primeiro ana e em 115% no segundo ano, em re1a~ao a
pastagem nao aduoada.

Admite-se que 0 aumento na produ~ao de materia se-
ea e a e1eva~ao da pereentagem de 1eguminosas ten9am con
tribuido para me1horar 0 desempenho do grupo de animais



da pastagem adubada, principalmente, 0 peso dos bezerro~
a desmama e a eficiencia reprodutiva das vacas no segun-
do ano. Como um dos fatores limitantes da produ~ao ani-
mal no Estado e 0 baixo nfvel de proteina na pastagem e,

-como as leguminosas fo.rrageiras, de um modo geral, saD
ricas em proteina, e eleva~ao da percentagem de legumi-
nosas nas pastagens, favorece urnmaior consumo de protei
na pelo animal.

Da analise dos resultados obtidos, no presente e~
tudo, conclui-se que a utiliza~ao da aduba~ao fosfatada
em pastagem nativa de "zona de mimoso", em Campo Maior ,
eleva os niveis de produ~ao de bovinos, em decorrencia
dos seguintes aspectos:

a) Reduz a perda de peso de matrizes ao longo do

b) Proporciona a obten~ao de bezerros mais pesa -
dos a desmama.

c) Eleva a eficiencia reprodutiva do rebanho, a -
traves do aumento da taxa de concep~ao e redu-
~ao do intervalo entre 0 parto e a fec·lnda~ao.

d) Reduz 0 consumo de sal mineral.
e) Eleva a produ~ao de materia seca e a percenta-

gem de leguminosas na pastagem.
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