
em terra de cultura. A grande 
diferença entre os dois é que 
a braquiária pode crescer e 
produzir abundante massa 
verde em solos de baixa fer-
tilidade, embora apresente 
uma composição pobre em 
minerais e outros nutrientes, 
enquanto o colonião sim-
plesmente não cresce nas 
mesmas condições.

O que pode 
ser feito para 
aumentar o 
teor de mi-
nerais  das 
forrageiras?
Teoricamente, 
é possível elevar 
o nível de qualquer 
mineral nas forrageiras 
de modo a suprir adequada-
mente as exigências nutriti-
vas dos animais, por meio da 
incorporação do mineral ao 
solo deficiente. Entretanto, 
nos sistemas extensivos de 
produção de bovinos de cor-
te, que predominam nas regi-
ões tropicais, essa prática di-
ficilmente seria econômica, 
em termos da relação entre 
custo e benefício. 

Quais são as outras fontes 

de fósforo, além do fosfato 
bicálcico?
Além do fósforo bicálcico, 
existe um número relativa-
mente alto de fontes de fós-
foro que podem ser usadas, 
com maior ou menor eficiên-
cia, na suplementação de bo-
vinos. Alguma dessas fontes 
são o fosfato monoamônico, 

o fosfato monocálci-
co, o superfosfato 

simples, o super-
fosfato triplo, 
etc. Ao esco-
lher uma fonte 
de fósforo, os 

principais as-
pectos que de-

vem ser conside-
rados, além de verifi-

car se seu uso está regis-
trado para a nutrição animal 
no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), são:

– Seu nível de fósforo;
– O custo do seu fósforo dis-
ponível;
– Sua relação com o cálcio;
– Seu nível de flúor;
– Características físicas da 
mistura obtida ao se adicionar 
a fonte de fósforo em apreço;
– Sua palatabilidade.
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pecuária

Seguem, nesta edição, as in-
formações de pesquisadores 
da Embrapa sobre nutrição 
animal, especialmente acer-
ca da escolha do sal mineral 
a ser utilizado, das melhores 
e piores forrageiras e do que 
fazer para aumentar o teor de 
minerais das forrageiras.

Como devo escolher o sal 
mineral a ser utilizado? De-
vo preferir necessariamente 
os que têm mais concentra-
ções de nutrientes?
A escolha do sal mineral de-
ve ser feita em função de uma 
formulação que atenda o tipo 
do animal a ser mineralizado 
(reprodução, engorda) e à 
condição de pastagem (dis-
ponibilidade e fertilidade do 
solo). Mais importante que 
os níveis de garantia é o con-

os produtores devem saber a composição do sal mineral que irão oferecer a seus rebanhos bovinos

A correta utilização do fósforo
arquivo

sumo do mineral. Um animal 
que consome 50 g de um sal 
com 90 g/kg de fósforo (P) ab-
sorve menos fósforo que ou-
tro consumindo 70 g de um 
sal com 80 g P/kg. O primeiro 
consome 4,5 g de P/dia, en-
quanto o segundo absorve 5,6 
g P/dia.

Quais são as melhores e pio-
res forrageiras, no que diz 
respeito à composição mi-
neral?
Embora forrageiras diversas 
possam apresentar capaci-
dades diferenciadas para ex-
trair e acumular nutrientes 
do solo, essas diferenças não 
são tão importantes quan-
to àquelas que decorrem de 
diferenças na fertilidade dos 
solos em que as mesmas são 
cultivadas. Assim, por exem-

plo, um capim-colonião 
cultivado em solo de média 
fertilidade pode apresentar 
composição mineral inferior 
à de uma braquiária cultivada 

GaraNTir
uma nutrição de qualidade 

aos bovinos, capaz de dar 

sustentação aos animais 

inclusive em situações 

adversas, é uma obrigação 

dos pecuaristas


