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No Meio-Norte brasileiro, tres areas de pastagem nativa

-em elevada imoortancia para a nutric;:ao dos rebanhos:

a/ Regiao de Mimoso, que e uma extensa area de campo

r;om elevado oercentual de leguminosas herbaceas. Os

solos sao plintossolos, rasos, mal drenados, de baixa

fertilidade, fortemente acid os e alumfnio alto; b) Regiao

de Agreste, que tem vegetac;:ao arborea esparsa, com

predominancia de gramineas no estrato herbaceo. Os

solos sao profundos e bem drenados, entretanto,

possuem baixa fertilidade natural, alumfnio alto e pH

acido. c) Cerrados Maranhense, uma area de transic;:ao,

com especies arboreas do cerrado e da caatinga, e estrato

herbaceo com dominancia de gramfneas. Predominam os

latossolos alicos A, com baixa fertilidade e altos teores de

aluminio.(Jacomine et al.; 1986). Nesses ecossistemas

de pastagens nativas, estudos previos indicaram

deficiencias de minerais nos rebanhos do Meio-Norte,

provo cando a ocorrencia de doenc;:ascarenciais em

bovinos (Tokarnia et ai, 1988; Tokarnia et ai, 2000). A

deficiencia de fosforo em pastagens tem sido amplamente

documentada em outros estados do Brasil. No Rio Grande

do Sui, Trindade e Cavalheiro (1990) e Alfaya et al.

(1998) detectaram deficiencia de fosforo em pastagens

naturais. Do mesmo modo, Brum et al. (1987)
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indentificaram nfveis inadequados de fosforo em solos e

plantas de pastagens nativas do Mato Grosso e Mato

Grosso do SuI. Em Sao Paulo, Lisb6a et. al. (1996)

observaram hipocalcemia e hipofosfatemia como

deficiencia de fosforo em bovinos acometidos por

botulismo epizootico. Em Minas-Gerais, Guimaraes et al.

(1992) observaram que as plantas nao sao capazes de

suprir os requerimentos de fosforo dos animais.

o calcio e um nutriente de grande importancia, po is

.::onstitui a base da estrutura 6ssea e dos denteG dOG

animais. Poucos trabalhos tem observado a deficienCIc.

desse mineral no solo e/ou nas plantas (Bru m et aI.,

1987; Pott et aI., 1987). Em amostras de pastagens

nativas do pantanal, foram encontrados niveis de calcio

de 0,17%; 0,10%; 0,13% e 0,08%, nos meses de

agosto, novembro, fevereiro e maio, respectivamente

(Brum et a1.1987). Niveis abaixo do minimo para atender

o requerimento de bovinos em pastagem (NAS, 1996).

Em uma ampla revisao, Tokarnia et al. (1988)

diagnosticaram que no Brasil 0 f6sforo provoca as

principais deficiencias em bovinos, em pastejo. Conforme

Underwood (1981 ), a deficiencia de calcio e pouco

frequente, exceto em solos acidos, arenosos ou com

pouca materia organica solubilizada; ou ainda em areas
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I2 I Teores de calcio e f6sforo nos solos e pastagens nativas do Meio-Norte brasileirD

umidas, on de as gramineas tem crescimento rapido e nao

ocorrem leguminosas.

Considerando a grande importancia da pastagem nativa na

nutri<;:ao dos rebanhos da regiao Meio-Norte, 0 objetivo

deste trabalho e verificar as concentra<;:oes de calcio e de

f6sforo no solo e nas plantas em tres areas de pastagens

nativas da regiao.

Em tres areas de pastagens nativas do Meio-Norte

(Mimoso, Agreste e Cerrados Maranhense) em mar90 de

2000 foram coletadas 100 amostras de solos, que foram

misturadas em grupos de dez, retirando-se de cada grupo,

junta uma subamostra para analise da concentra<;:ao de

f6sforo (P) e de calcio (Ca). Procedimento semelhante foi

utilizado para coleta de amostras das pastagens.

Em cada regiao, nos locais correspondentes aos das

coletas de solo, foram retiradas 100 amostras das

pastagens, utilizando-se um quadrado de 0,5 X 0,5m. De

cada grupo de dez amostras, retirou-se uma subamostra

para analise dos teores de calcio e f6sforo. Em

laborat6rio, as amostras de plantas foram levadas a estufa

para secagem a 65°C. Ap6s a secagem, foram moidas em

moinho de Willey em peneiras 2 mm, sendo

posteriormente armazenadas em vidros fechados com

tampas de polietileno para posterior analise. As analises

de calcio nas plantas e no solo foram feitas pelo metodo

volumetrico e as analises de f6sforo, por colorimetria

(Silva, 2002). As medias foram comparadas pelo metodo

da soma minima dos quad rados, utilizando 0 LSMEANS

do SAS (1993).

Os teores de calcio e de f6sforo nos solos das tres areas

estudadas estao na Tabela 1. Apenas a fazenda sete, nos

Cerrados Maranhense, apresentou niveis de calcio

superior (P< 0,05) as demais fazendas. Entretanto, os

percentuais obtidos em todas as areas sao muito baixos,

sendo de se esperar efeito negativo sobre a produ9ao e 0

valor nutritivo das pastagens, comprometendo 0

desempenho dos animais. Conforme Underwood (1981 ).

a deficiencia de calcio e comum em solos acidos,

arenosos, e com baixo teor de materia organica.

Os niveis de f6sforo no solo da fazenda numero um, na

regiao de mimoso, foram superiores (P<0,05) aos de

todas as outras fazendas. Entretanto, sem exce<;:ao,

todos os percentuais de f6sforo no solo foram muito

baixos.

Tabela 1. Teores medios de calcio e f6sforo no solo sob pastagens nativas do Meio-Norte do Brasil.

Estado Regiao Fazenda Calcio no solo F6sforo no solo
(mg/100g) (mg/100g)

Maranhao Cerrados Maranhense 7 0,855 a 0,353 e

Maranhao CerradosMaranhense 8 0,405 d 0,375 cde

Cerrados Maranhense 9 0,510bc d 0,375 cde

Mimoso 0,553b c 0,465 a

Mimoso 2 0,545b c 0,408 bc

Mimoso 3 0,500bc d 0,406 bcd

Agreste 4 0,500bc d 0,367 cde

Agreste 5 0,500bc d 0,310f

Agreste 6 0,570b c 0,407 b

As concentra90es de calcio e f6sforo nas tres areas de

pastagens nativas do Meio-Norte brasileiro estao na

Tabela 2. Na regiao de mimoso, foram constatados os

maiores niveis de calcio (P<0,05l, sendo os niveis de

calcio suficientes para atender as exigencias minimas de

novilhos e novilhas em crescimento (0,18% de Cal bem

como as exigencias de carneiros e de caprinos (NAS,

1996). Nas demais pastagens, os niveis de calcio,

assim como os de f6sforo em todas as pastagens, foram

inferiores as exigecias dos animais de uma maneira geral.

Os niveis mais altos apresentados pela pastagem de

mimoso deve-se provavelmente ao seu alto conteudo de

leguminosas. Esses niveis, no entanto, tem curta dura9ao,

pois a maioria das leguminosas· e anual, permanecendo

na pastagem apenas de janeiro a junho (Nascimento, 1992).



Tabela-2 Teores medios de calcio e fosforo nas pastagens nativas do Meio-Norte do Brasil.lll

Estado Regiao Fazenda Calcio nas plantas F6sforo nas plantas
(mg/100g) (mg/100g)

0,090d 0,024d
0,099d 0,033c
0,098d 0,025d
0,264b 0,079a
0,363a 0,073b
0,200c 0,080a
0,092d 0,025d
0,099d 0,021 de
0,108d 0,031c

Maranhao Cerrado Maranhense
Maranhao Cerrado Maranhense
Maranhao CerradoMaranhense
Piaui Mimoso
Piaui Mimoso
Piau! Mimoso
Piaui Agreste
Piaui Agreste
Piaui Agreste

(1)As medias na vertical de mesma letra

r 0 conteudo de calcio e fosforo encontrado nao atende as
exigencias da maioria dos animais que usualmente
pastejam as areasestudadas.
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