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As deficiencias de proteinas e de energia SaD, geralmente,
apontadas como responsave-ispelo baixo desempenho dos rebanhos. En
tretanto, a carencia de minerais pode causar in6meros transtornos
aos animais, como botulismo, broca dos chifres, perda de peso,
diarreia, anemia, perda de apetite, anormalidade ossea, baixa fer
tilidade, tetania, apetite depravado e outros.
As necessidades de minerais pelos animais dependem de varios
fatores como a idade, a raca, 0 nivel de producao e a adaptacaoao
ambiente. Por exemplo: animais jovens e vacas em lactacao saomais
exigentes em calcio e fosforo. Animais nao aclimatados, procede~
tes de regioes de clima ameno, sac mais exigentes em minerais.
Embora as pastagens sejam a principal fonte de minerais, a
concentracao destes, ~m geral, e insuficiente para urnbom desem~
nho dos animais em pastejo. Os teores de minerais nas pastagens
dependem de varios fatores.,entre eles, a especie forrageira, a
idade das plantas e 0 nivel de fertilidade do solo.
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Quatro qramineas forrageiras (B~
deCtJrrtbe.1l4,
8Jr..a:..c.h..itvt.ia.
hum.i.cU.c.ola., capim andropOgon e capim gordura) cultivadas em solos de
baixa fertilidade, sob vegetacao de cerrados do Piaui, foram ana
lisadas em termos de composicao mineral, para obter-se uma indic~
cao dos teores d.estes elementos nas pastagens cuItivadas riaregiao.
As gramineas foram adubadas, na implantacao, com 150 kg de supe~
fosfato simples e 60 kg de cloreto de potassio, para melhor esta
belecimento das plantas e, fez-se anali~e quimica das amostras aos
60 e 90 dias de crescimento.
Oe acordo com os dados da Tabela 1, dos minerais analisados,
os niveis de calcio e fosforo estao abaixo das exigencias nutri
cionais, tanto paraYvinos
de corte como para vacas em lacta'cao,
cujas necessidades variam entre 0,18 a 0,57% enquanto os valores
encontrados nas gramineas foram inferiores a 0,18%. A baixa concen
tracao desses dois elementos e comum, especialmente nas pastagens
cultivadas em solos pobres de vegetacao sob cerrados.
A concentracao de fosforo nas pastagens diminuiu, como era
de se esperar, com 0 avanco da idade das plantas. Oeste modo_ sua
deficiencia pode ser mais freque~te na estacao seca, quando as
plantas estao velhas. Entretanto, e comum a deficiencia de fosforo
tambem na estacao de chuvas, porque neste periodo do ana, havendo
forragem verde abundante, rica em energia e proteina, ha maiores
exigencias de minerais.
A deficiencia de calcio nos bovinos e menos comum que a de
fosforo. Mesmo que os animais recebam, por curto periodo,alimenta
cao com baixo teor do elemento, as reservas acumuladas nos ossos
se tornam disponi veL" durante os periodos de:carencia.
As deficiencias de calcio e de fosforo podem ser evitadas f~
zendo-se uma adubacao fosfatada e uma calagem para aumentar os ni
veis destes elementos no solo e nas pastagens. Entretanto, a qua~
tidade de adubo necessario para tal finalidade e muito elevada, e,
assim sendo, e provavel que 0 fornecimento desses minerais direto
no cocho seja a forma mais barata de suprir a deficiencia destes
minerais.
As concentracoes de magnesio nas quatro gramineas estudadas
(Tabela 1) estao em niveis adequados, pois animais alimentados ex

clusivamente
centracoes

de pastagem
deste elemento

so apresentam

deficiencia

quando

as co~

estao abaixo de 0,07%. Tal exigencia

e

bastante inferior aos niveis obtidos nas gramineas estudadas, que
foi superior a 0,17% da materia seca.
Para todas as gramineas, a concentracao de cobre foi menor
na idade mais avancada das pastagens (90 dias de crescimento), e~
pecialmente na B. decwnbeYL6, (4,25 ppm na materia seca). Esta conce~
tracao pode ser inadequada se houver concentracoes acima do normal
.

.

de outros elementos como 0 enxofre e 0 molibidenio. portanto, a d!!
terminacao do cobre nas pastagens pode ser mal interpretada, anao
ser que 0 enxofre e 0 mo1ibidenio tambem sejam analisados.
Para
animais em pastejo,
suplementacao mineral conu2:ndo cerca de 0,2%
de sulfato de cobre e suficiente.
Ao contrario do cobre, as concentracoes de zinco nas past,!
gens foram maiores aos 90 dias de idade. Hesmo assim, estao prati
camente no limite das necessidades para gado de corte e baixos pa
ra vacas em lactacao. Portanto, seria importante
acrescentar
na
mistura mineral cerca de 0,5% deste eJ.emento para prevenir uma pr.2,
vavel deficiencia nos animais.
o potassio, 0 manganes e 0)
estao em niveis superiores
as exigencias dos animais.. No caso de ferro, as concentracoes obti
das aos 60 dias de crescimento
(variando de 1.552 a 2.495 ppm) p.2,
dem ocasionar toxidez nos animais,
em torno de 1.000 ppm.

visto que

0

maximo

toleravel

e

Teores de minerais
tacao de cerrados,

na materia seca de quatro gra~lneas cultivadas em solo sob vege
i
aos 60 e 90 dias de crescimento, na estacao das chliYas. Regene
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