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RESUMO - Com o objetivo de estudar a influe'ncia da adubação fosfatada 
em pastagem nativa de "zona de mimoso", em Campo Maior-Piauí, sobre a 

eficiãncia reprodutiva de bovinos mestiços, 100 vacas azebuadas, oriun 

das da região, divididas em dois grupos de 50, foram avaliadas am pas 

tagem nativa, em regime de pastejo continuo, no período de janeiro de 

1979. No trabalho foi utilizada uma ãrea de 300ha, dividida em duas 

subereas de 150ha. Uma delas serviu de controle e a outra foi aduba 

da com 125kg de superfosfato simples por hectare. A adubação foi rea 

lizada em janeiro de 1979 e os animais entraram no experimento no iri 

cio de março. Foi estabelecida uma estação de monta de março a junho 

e os animais foram pesados a cada 28 dias. Foi avaliada a variação de 

peso ao longo do ano, a taxa de natalidade, o intervalo entre o parto 

e o primeiro cio e entre o parto e a concepção, o peso dos bezerros ao 

nascer e ã desmama, o consumo de sal mineral e a disponibilidade 	de 

forragem e percentagem de leguminosas na pastagem. A adição de rcisfo 

ro na pastagem influenciou favoravelmente na diminuição da variação 

de peso ao longo do ano, no aumento de peso dos bezerros ã desmama, na 

elevação da taxa de concepção e redução do intervalo entre o parto e a 

concepção no segundo ano, na redução do consumo de sal mineral e no au 

mento da produção de materia seca da percentagem de leguminosas da pas 

tagem. 

1 Pesquisadores da EMBRAPA-UEPAE de Teresina 
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reflexos negativos na disponibilidade e qualidade da pastagem. 	Isso 

faz com que a suplementaço de bovinos em pastagem, especialmente du 

rante o período seco, seja um fator prioritrio na pecuria 	bovina. 

Dentre os aspectos da suplementaço no Brasil, destaca-se a importn 

cia do fsforo, devido à acentuada deficincia deste elemento no solo 

e, conseqlientemente,na pastagem (VEIGA 1976), como tan1.m por ser 	a 

pastagem a fonte de nutrientes mais importante e econ&uica na alimenta 

ço de bovinos. A área de pastagem no Brasil estimada em 147 mi 

lhes de hectares, dos quais 73% são de pastagem nativa (EMBRAPA 1979). 

Uma das características da pastagem nativa, principalmente nas regiões 

de cerrado, 	a baixa percentagem de leguminosas, na composição botni 

ca dessa pastagem (VILELA 1977), associada a uma elevada defícincia 

de fsforo. 

A re.i.aço solo-planta-animal bem conhecida e o seu estudo 	esta 

fundamentado na teoria de THEILER et al. (1924), na África do Sul. Es 

ses pesquisadores, ac estudarem o problema dadeficincia de 	f6sforo 

em ruminantes, constataram que animais criados em areas cujo solo era 

deficiente neste elemento manifestavam sintomas de deficincia, tais 

como: perda de apetite, crescimento retardado, osteofagia, baixa ferti 

lidade e reduzida produção de leite, sintomas estes 	corrigidos a 

• travas de suplementaço com fsforo. Atualmente, a deficincia de f6s 

• foro largamente conhecida em muitas partes do mundo, incluindo o Bra 

sil (GIOVANE 1943 & TOKARNIA et ai. 1970). 

ANDREASI (1971) refere-se à relação solo-planta-animal, demonstran 

do que os sintomas de deficincia de fósforo em bovinos podem ser evi 

tados e controlados pela supiementaço com fósforo inorgânico, ou adi 

cionando fertilizantes fosfatados em solo cujas pastagens são deficien 

tes. Os sintomas de deficincia no animal são mais freqUentes na epo 

ca seca, quando o nivel de f6sforo na pastagem parece ser reduzido; no 

entanto, SOUSA (1978) admite que os benefícios com a suplementaço de 

fósforo são mais evidentes na poca das águas, visto que nessa poca 

o fsforo seria o principal fator limitante nas pastagens, 	enquanto 

na estação seca, al&n do fsforo, falta energia, proteína e caroteno. 
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da da EMBRAPA, localizada no município de Campo Maior-PI. Foi utiliza 

da uma área de 300ha de pastagem nativa, representativa da "zona de mi 

moso", cujos solos são concrecionrio laterTtico e laterita hidrom6rfi 

ca, de baixa fertilidade natural com altos teores de alumínio e p11 ãci 

do. Resultados de analise de solo da área revelaram os seguintes valo 

res: Fsforo 3 ppm, Potssio 12 ppm e Cálcio + Magnsio 0,4 mE%, Alumi 

nio 1,3 mE% e p11 4, 2. 

A área de 300 ha foi dividida em duas áreas de 150 ha, sendo uma de 

lãs adubada à base de 125 kg de superfosfato simples por hectare, 	em 

janeiro de 1979,e a outra serviu de controle. Em cada área de 150 ha 

foram colocadas 50 vacas mestiças azebuadas, de primeira cria, com pe 

so mdío de aproximadamente 250 kg. Os animais entraram no experimen 

to em março de 1979,e foram mantidos em regime de pastejo conti:nuo. O 

manejo reprodutivo adotado foi o de monta a campo, com uma estação de 

cobrição de março a junho. Nesse período foram utilizados doía repro 

dutores Nelore para cada grupo de 50 vacas, os quais foram equipados 

com buçal marcador, para facilitar a identificação da data de 	cobri 

ço das vaca. Ap6s a estação de monta, em cada grupo foi colocado um 

rufio,tanim equipado com buçal marcador, para facilitar a identifica 

ço dos cios ocorrentes neste per-lodo. 

Os animais são observados diariamente e pesados a cada 28 	dias. 

Após o parto, cada vaca permanece com o bezerro ao p, por um período 

de sete meses, ãpoca em que o bezerro 9 desmamado e retirado da área 

experimental. Os animais recebem uma suplementaço mineral, cujo coa 

sumo determinado atravs da diferença entre a quantidade oferecida e 

a sobra a cada mas. São vacinados sistematicamente contra aftosa 	e 

raiva e vermifugados ao inicio e final de cada estação seca. 

avaliada a variação de peso ao longo do ano, o peso dos bezerros 

ao nascer e à desmama, a taxa de natalidade, o intervalo entre o parto 

e o primeiro cio e entre o parto e a concepção, o consumo de sal mine 

ral e a ocorrncja de cios fora da estaço de monta. 

A pastagem avaliada anualmente, para determinação da disponibili 

dade de forragem e composição botânica (percentagem de peso seco a 709 
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na pastagem contribui significativamente para reduzir o intervalo en 

tre o parto e o primeiro cio e entre o parto e a concepção. O interva 

lo ndio entre o parto e o primeiro cio foi de 162 e 129 dias, respecti 

vamente para o grupo controle e para o da pastagem adubada, e para os 

dois grupos na mesma ordem o intervalo entre o parto e a concepção foi 

de 173 e 137 dias, respectivamente. 

A elevação da taxa de concepção no grupo da pastagem adubada 	con 

corda com a observação de VAN NIEKERK & SERRÃO (1976), os quais repor 

tam um acrscimo de 30% de nascimento de bezerros em vacas suplementa 

das com f6sforo e ANDREASI (1971) reforça o presente resultado, 	admi 

tindo que a adubação fosfatada favorece o desempenho do animal, 	em 

função do aumento da produção de matria seca da pastagem, melhorando 

a qualidade da mesma e elevando o consumo pelo animal. 

3. Peso dos bezerros 

o peso mdio dos bezerros ao nascer foi de 23,7 kg e no houve dife. 
rença entre tratamentos. No entanto, à desmama o peso dos 	bezerros 

provenientes da pastagem adubada foi significativamente superior 	ao 

dos bezerros provenientes da pastagem no adubada. Essa diferença 

atríbuda a uma maior produção de leite das vacas oriundas da pastagem 

adubada, em função do consumo de uma pastagem de melhor qualidade, bem 

como atravs de um maior consumo direto pelos bezerros. 

Em relação ao sexo e ao tratamento, o peso mdio dos bezerros àS  des 

mama esta apresentado na Tabela 2, 

TABELA 2. Peso mdio de bez'e-rrog à de.smama, oriundos de pastagem nati 
vã no adubada e adubada, em relaço ao sexo, em Campo Maior 
-P1. 

Pastagem 	 Sexo 	 Peso Q<g), 

14 	 146,6 
No adubada 	 F 	 139,5 

Mdia 	 142,6  

166,8 M 	 . 
Adubada 	 149,6. 

Mdia 	 158,0  
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TABELA 4. Disponibilidade de forragem (kg/M.S./ha) e percentagem de le 
guminosas na pastagem nativa com e sem adubação fosfatada;em 
Campo Maior-PI. 

Ano Pastagem kg/MS/ha Leguminosas (%) 

1979 

1980 

No adubada 

Adubada 

No adubada 

Adubada 

1 653 

1 730 

1 469 

1 623 

14,9 

28,5 

13,0 

28,0 

A adubação fosfatada elevou a produção de mataria seca em 4,7% no 

primeiro ano e 10,5% no segundo ano. Igualmente,elevou a percentagem 

de leguminosas em 91,3% no primeiro ano e em 115% no segundo ano, 	em 

relação à pastagem no adubada. 

Admite-se que o aumento na produção de mataria seca e a elevação da 

percentagem de leguminosas tenham contribuído para melhorar o desempe 

nho do grupo de animais da pastagem adubada, principalmente o 	peso 

dos bezerros à desmama e a eficincia reprodutiva das vacas no segundo 

ano. Como um dos fatores limitantes da produção animal no Estado i o 

baixo nível de proteína na pastagem e como as leguminosas forrageiras, 

de um modo geral, são ricas em proteina, a elevação da percentagem de 

leguminosas nas pastagens favorece um maior consumo de proteína pelo 

animal. 

CONCLUSÕES 

Da analise dos resultados obtidos no presente estudo, 	conclui-se 

que a utilização da adubação fosfatada em pastagem nativa de "zona de 

mimoso" em Campo Maior, eleva os níveis de produção de bovinos em de 

corrncia dos seguintes aspectos: 

a) reduz a perda de peso de matrizes ao longo do ano1  

b) proporciona a obtenção de bezerros mais pesados à desmama;  

e) eleva a eficincia reprodutiva do rebanho, atravs do aumento da 
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