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ABSORCSO REAL DO FÓSFORO DOS FOSFATOS
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BOVINOS. ATRAVÉS DA DILOICBO DO RADIOFOSFORO CP-32)

Autor: José Cleto da Silva Filho
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RESOMO

Tendo como objetivo a utilização de fontes

alternativas de fósforo para ruminantes, desenvolveu-se o

presente trabalho onde determinou-se a absorção real do

fósforo dos foefatos bicalcico (BIC).monoamônio (MAP),

supertriplo (SPT) e de uréia (FUR), utilizando a técnica

de diluição isotópica.

Foram utilizados 24 novilhos mestiços de

zebú, com peso médio de 250 kg e 18 meses de idade,

divididos em quatro grupos de seis animais, que receberam

uma dieta b&eica de feno e mistura de concentrados (milho

desintegrado, farelo de soja, uréia e minerais). As fontes

de P estudadas foram adicionadas ao concentrado de modo a

suprir 10 g diária de P por animal.

Cada animal recebeu intravenosamente uma

dose- de 37 MBq de P-32 (Na HPO ) no vigésimo dia
2 4

experimental, através da jugular e coletou-se amostras de

'sangue e fezes a intervalos de 24 hor»s por um per iodo <i*.
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oito dias consecutivos.

Com -baee nas atividades especificas

calculadas no plasma e nas fezes,determinou-se a perda

metabólica fecal e a absorção do fósforo de cada fonte.

Os valores da absorção real média do fósforo nos fosfatos

BIC, SPT, FOB e MAP foram: 68,05; 65,13; 62,25 e 58,38%

respectivamente, não havendo diferença estatística

significativa entre as fontes (P > 0.05).

Concluiu-se que todas as fontes

apresentaram boa eficiência de utilização como

suplementos de P para bovinos mas, sugere-se que estudos

complenentares sejam realizados a fim de se avaliar a

eficiência das mesmas em termos de produção e verificar

possíveis efeitos colaterais aos animais, em conseqüência

do elevado teor em flúor em algumas das fontes estudadas.
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THÜE ABSORPTION OF PHOSPHORUS FROM DICALCIOM

PHOSPHATE, MONOAMMONIUM PHOSPHATB, TRIPLE SUPERPHOSPHATE

AND UREA-PHOSPHATE IN BOVINES, BY THE RADIOPHOSPHORUS

DILUTION TECHNIQUE

Author: José Cleto da Silva Filho

Adviser: Prof. Dr. Cyro Ferreira Melrelles

SUMMARY
i
With the aim to study the utilization of ( {

alternative eourcee of phosphorus by ruminants, an

experiment was carried out where the true absorption of

the phosphorus from dicalciuo phosphate, monoammonium

phosphate, triple euperphoephate and urea-phoephate wae

determined using the radioisotope dilution technique.

/ f i t Twenty four male eteere, with 250 kg live

weight and 18 months of age, were allocated in four groups

of six animals each. The animals were housed in individual

pens and received a diet containing chopped hay, corn and

soybean meal, urea and mineral mixtures. The phosphate

sources were added to supply 10 g of phosphorus per animal

daily.

The animals were injected intravenously and
th

individually with 37 MBq of P-32 (Na HP0 ) at the 20 day
2 4

.of the experimental trial into the Jugular vein.

Blood and feces were collected and sampled
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at 24 hour intervals, for 8 days. Based on the specific

activities in plasma' and feces, the fecal endogenous loss

and true phosphorus absorption were determined.

The true phosphorus absorption values were

68.05; 65,13; 62,25 and 58,38% respectively for dicaleiurn

phosphate, triple superphosphate, urea-phosphate and

roonoammonium phosphate, without any significant difference

among the treatments (F > 0,05).

It was concluded that all the sources

showed an optimum efficency of utilization as phosphorus

supplement for bovines, however additional assays are

required to evaluate their efficiencies in terms of animal

production and possible damage effects to the health of

the animals, due to the high F content in some of the

sources studied.



1. INTRODUÇSO

A produção animal nSo depende apenas de

conhecimentos de nutric&o; depende também da raça

envolvida e do aprimoramento nos a'ietemas de manejo

utilizados.

Na América Latina, a maioria das forragens

consumidas pelos animais domésticos, apresenta normalmente

níveis baixos de fósforo em sua composiçSo. tornando-as

deficientes de tal elemento e dentre as diversas causas da

reduzida produtividade dos rebanhos, pode-se destacar a

deficiência mineral.

E comum o aparecimento de sintomas de

deficiência em animais mantidos em regime de pasto.

Quando o processo de deficiência esta

bastante evoluído, os sintomas clínicos são evidentes e

incluem perda de apetite, crescimento retardado, baixa

produtividade e raquitismo. Em casos extremos, os animais

podem apresentar depravacSo do apetite, estando sujeito a

infecÇes como o botuliemo e consequentemente a morte.

Considerando que solos e forragene tropicais

são comuinente deficientes ea fósforo, os anituàis deveu»



receber níveis adequados desse elemento através da

suplementação mineral.

0 pecuarista apesar de muitas vezes estar

consciente da inport&ncia da mineralização do rebanho,

fica inpossibilitado de fazê-lo pois o fosfato bicálcico

que é una fonte convencional de fósforo para ruminantes,

eleva bastante o preço do produto acabado (sal mineral

pronto) e a produçSo nacional dessa fonte torna-se

insuficiente a cada ano. Também a farinha de ossos, una

outra fonte bastante utilizada, nem sempre corresponde aos

teores máximos e mínimos de fósforo e ainda seu preço

está sujeito a oscilações constantes no mercado.

Face a esses problemas, torna-se necessário

pesquisar fontes alternativas de fósforo que atendam ás

exigências dos animais e nSo representem um alto custo

para sua obtenção. Existem fosfatos que são conhecidos

como fertilizantes agrícolas e que tem sido alvo de

especulações com o intuito de utilizar essas fontes como

suplemento de fósforo para animais domésticos.

Considerando que algumas dessas fontes

possuem boa solubilidade, presumiu-se que as mesmas

apresentassem também valores satisfatórios em termos de

disponibilidade biológica, de modo a serem utilizadas como

fontes de fósforo para bovinos.

Partindo da hipótese acima, os objetivos do

presente trabalho foram:



Determinar a disponibilidade biológica do

fósforo doe fosfatos Bicálcico, Monoamônio, Supertriplo e

de Uréia.

Comparar os valores da absorção real e

aparente do fósforo das fontes utilized .

Estimar a disponibilidade • relativa das

fontes MAP, SPT e FOB, considerando o fosfato bicálcico

como padrão. '



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Aspectos referentes á funções, metabolismo e cinética

do fósforo.

De acordo com MAYNARD et. alii (1979), o

fósforo é responsável juntamente COB O cálcio pela

formaçBo e manutenção dos oesos e dentes, bem como doe

tecidos moles nos corpos dos animais e está também

relacionado ao sistema tampão do organismo, ao metabolismo

da energia e ao aproveitamento da proteína da dieta,

melhorando a sintese de proteína microbiana no rúmen.

Dados de BRAITHWAITE (1976); KINKAID et

alii (1981); NIERKERR & JACOBS (1985) e VITTI et alii

(1988), vem confirmar essas afirmações, mostrando que há

melhora no consumo voluntário de forragens de baixa

qualidade por animais que receberam níveis adequados de

fósforo na forma de suplementaçio, em combinação com

proteína e energia.

Aproximadamente 80% do fósforo no organismo

está .presente noe ossos, sendo esses uma reserva natural

de cálcio, fósforo e stagnésio para o animal. Em caso de

deficiência desses elementos na dieta, ocorre a sua



retirada mediada principalmente pelos hormônios

paratireóide (PTH). calcitonina e também pela vitamina D

(CHURCH et alii. 1971; K.FONFIELD et alll, 1976); (COHEN,

1975) e ANNENKOV (1982).

A mobilizaçlo de fósforo da matriz óssea é

estritamente dependente do metabolismo do cálcio que só é

retirado em caso de deficiência do elemento na dieta,

ocorrendo simultaneamente a liberação do fósforo. Em caso

de haver excesso de c&lcio na dieta, praticamente nSo

haverá mobilização deste e consequentemente menos fósforo

estará disponível para o organismo (COHEN, 1980 e

BRAITHHAITE, 1964).

0 modelo esquem&tico do controle

homeostático do fósforo, tendo como exemplo uma vaca de

500 kg, pode ser visualizado no Quadro 1.



Beabsorcão
Oseea

Dieta

PTH+
Calcitonina-
1,25-(OH)2D+

In estino*

1,25-(OH)2D+

Pool extracelular P04 inorgânico

(4-7g)

Pool P04 inorgânico

no plasma (l-2g)

Le te

PTH+
Calcitonina*
1.25-(OR)2D ±

Perda Perda
(10-70g/dia) Metabólica Urinaria

Fecal (2-12g/dia)
Osso fetal ?
(4-10g/dia)

PTH+

Glândulas _
Salivares
(30-90g/dia)

+ = estimula

- = inibe

Quadro 1. Modelo esquemático do controle honeostático do

fósforo, tendo como exemplo uma vaca de 500kg.

Adaptado de BEINHARDT et alii (198S).

Todavia para que o animal tenha fósforo e

cálcio disponível para suas funções metabólicas vitais ê

necessário que esses elementos sejam supridos através da

dieta', incluindo os suplementos minerais, uma vez que

normalmente as forragens possuem baixos teores,

principalmente de fósforo em sua composição (WEBB et alii,



1975; McDOHELL. 1985 e HcDOHELL et alii, 1983).

O fósforo ao ser absorvido do intestino

pelo sistema porta, circula através do sangue sendo então

fixado eu ATP, carboidratos, fosfolipideos e

fosfoproteinas. ocorrendo também deposição nos ossos e

dentes (HAY & SWENSON, 1970; MAYNABD et aili. 1979 e

GEORGIEVSRII. 1982).

Os vários fluidos biológicos, tais coto

plasma, saliva, liquido do rúmen, trazes em sua composição

quantidades de fósforo inorgânico que tem sido usado

muitas vezes na tentativa de se estimar o status de

fósforo nos animais domésticos.

O soro sangüíneo contém de 4,5 a 6,5 mg de

fósforo por 100 ml, podendo haver variações de 2 a 3 mg

por cento. Valores abaixo de 4,5 mg por 100 ml já s8o

considerados como nivel critico por alguns autores e pode

indicar deficiência do elemento (ONDERWOOD*. 1981 e

McDOWELL et alii, 1983).

O nivel de fósforo no sangue, embora esteja

diretamente relacionado com o nivel do elemento na dieta,

é facilmente influenciado por fatores como jejum,

excitaçSo (HOODIE, 1975) e ainda pela hidrólise de

fosfatoe orgânicos durante o armazenamento das amostras

(PRESTON & PFANDER, 1964; LITTLE et alii, 1971 e DAYRELLL

et alii, 1973).

Quanto ao teor de fósforo na saliva, CLARK



(1953), reporta valores médio» de 18 e 10 mg por 100 ai

para bovinos suplementados e deficientes, respectivamente.

As glândulas salivares tea papel importante na manutenção

do fósforo em carneiros e possivelmente ea bovinos. Sendo

o rúaen um orgKo não glandular, a aaior parte do fósforo

presente nessa cftnara de fermentação, provéa da saliva

(TONAS & SOMERS. 1974); 0 grande fluxo de saliva ea

bovinos (25 a 190 1 por dia), representa 70 a 80 por cento

do total de fósforo endógeno no rúmen, estando na forma

inorgânica. 0 fósforo proveniente da saliva mistura-se com

o fósforo da dieta antes da porção total ser absorvida

durante a passagem pelo intestino delgado. Dessa forma, os

fatores que influenciam a absorção de fósforo oriundo dos

alimentos também afetam a absorção do fósforo endógeno

secretado pelas glândulas salivares (REINHARDT et alii,

1988).

A concentração de fósforo no liquido do

rúmen de bovinos reportado por VITTI et alii (1988), foi

de 23 a 31,5 mg por 100 ai para animais recebendo níveis

normais desse elemento na forma de suplementação, mas alta

concentração de fósforo solúvel pode ser mantida

independente da dieta (CLARK, 1953). De acordo com

REINHARDT et alii (1988), o fósforo endógeno proveniente

da saliva é o responsável por manter esses níveis.

Nos ruminantes, as fezes são a principal



via de excreção de fósforo, existindo una relação linear

positiva entre a ingestão do elemento na dieta e o total

excretado (BARROW & LAMBOÜRNE, 1962; PRESTON E PFANDER.

1964 e COHEN, 1974). Os rins possuem a habilidade de reter

foe fatos, sendo que menos de IX é perdido pela via

urinaria, representando geralmente valores desprezíveis

quando se calcula a absorção e perda desse Mineral

(THOMPSON Jr, 1978).

0 sitio de naior absorcSo de fósforo e

cálcio 6 o intestino delgado e sabe-se que a absorção de

fósforo nesse local consiste de dois processos, um ativo e

um passivo. 0 processo ativo é separado e distinto daquele

associado ao transporte de cálcio, sendo dependente da

demanda de fósforo pelo animal, enquanto que o passivo

predomina quando há altas concentrações de fósforo no

lúmen, estando portanto relacionado ao consumo e excesso

do mineral. (BRA1THWAITE, 1984). 0 processo ativo é

estimulado pela vitamina D em animais recebendo dietas com

baixo teor de fósforo. Baixos níveis de fósforo plasmático

estimulam a síntese de l,25-(0H) D, independente da
2

influência do cálcio. 0 aumento em 1,25-(OH) D leva a uma
2

absorcSo intestinal de fósforo mais eficaz (REINHARDT et

alil, 1988).

0 intestino delgado poesui um baixo pH que

facilita a solubilidade dos fosfates presentes no meio,

melhorando a absorção do elemento (HAY & SWENSON, 1970 e
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COHEN» 1975).

2.2. Digestibllidade Verdadeira ou Efetiva do Fósforo

Diferindo dos nutrientes orgânicos, a

determinação da digestibilidade de um elemento inorgânico

como o fósforo, através da diferença entre a quantidade

ingerida e excretada, nfio serve de indicador do total

utilizado pelo organismo, bem como da porção que escapou

da absorção. Tal fato é de há muito reconhecido e o

conhecimento das relações quantitativas implicadas tornou-

se muito mais especifico através do uso de técnicas com

radionuclideos. Tais técnicas proporcionam uma distinção

entre a fração metabólica fecal e a parte representando a

porção que não foi absorvida (MAYNARD et alii, 1979).

A digestibilidade verdadeira ou efetiva,

que se deduz pela correção das perdas metabólicas fecais,

é normalmente denominada disponibilidade biológica e pode

ser entendida como sendo o grau em que um elemento mineral

é metabolizado pelo organismo (GEOBGIEVSKII, 1982). De

acordo com PEELER (1972), -*nhum elemento é completamente

absorvido e utilizado, pois inevitavelmente ocorrem perdas

nos processos de digestão e metabolismo.

Considera-se, que em alguns casos a

excreção endógena pode exceder o fósforo não digerido doe
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alimentos, e levando-se em conta que nos ruminantes as

perdas de fósforo ocorrem quase que exclusivamente pelas

fe2es, é de euma importância determinar a fracSo endógena

fecal, caso contrário, subestima-se o potencial de

disponibilidade do fósforo dos suplementos (GEORGIEVSKII,

1982).

A absorção real de um nutriente pode ser

obtida pela seguinte formula:

Va = Vi - (VF - Vf)

onde,

Va = absorcKo real

Vi = consumo no alimento

VF = excreção nas fezes

Vf = excreção metabolica fecal

Os princípios básicos do método sKo

descritos por LOFGREEN et alii (1952); LOFGREEN & KLBIBEB

(1953) e LUICK & LOFGREEN (1957). Orna vez determinada a

quantidade endógena absoluta, pode-se calcular a

digestibilidade efetiva ou verdadeira, onde:

Digestib. P alimen.- (P fezes - P metab.fecal)
efetiva do P = x 100

P alimento



12

2.2.1. Influência de Alguns Fatores na Determinação da

Digestibilidade Seal e Excreçfto metabólica de

Fósforo.

A digestibilidade real ou efetiva dos

minerais depende principalmente da natureza do alimento ou

do suplemento, mas nSo significa que outros fatores como o

ambiente e a espécie animal não tenham influência.

Segundo McDONALD et alii (1975), o estado

fisiológico, o peso e a idade do animal ten efeito

significante na digeetibilidade dos alimentos.

A espécie animal deve ser considerada como

um importante fator guando trata-se de determinar .a

disponibilidade biológica de minerais, sendo os ruminantes

mais sensiveie que os monogástricos, (PEELER. 1972 e

THOMPSON E MENDES, 1976).

A idade dos animais também deve eer

considerada.

HANSARD et alii (1957), pesquisando fontes

de cálcio afirmaram terem encontrado maiores Índices de

digeetibilidade com animais ainda em crescimento. Também

BOUND (1976), em ensaios de digeetibilidade, encontrou

valores mais evidentes com ruminantes mais jovens.

Quanto á excrec&o metabólica fecal de

fÓBÍoro, esta 6 concidcrada como inevitável e est.A

•diretamente relacionada ao consumo e á absorcSo do
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elemento, sendo esta ultima influenciada pelo estado

fisiológico e Idade do animal (BRAITHWAITE, 1964; SCOTT et

alii. 1985 e REINHARDT et alii, 1988). RLEIBER et alii

(1951), encontraram valores diários que variaram de 24 a

33 mg por kg de peso vivo, para vacas, e GEORGIEVSKII

(1982), cita valores semelhantes, considerando de 26 a 30

mg por kg de peso vivo por dia.

A perda metabólica de fósforo portanto,

parece ser maior para animais adultos e menor para aqueles

ainda jovene, como reportado por TILLMAN 4 BRETHOÜR

(1958), que encontraram valores diários de 16 a 18 mg por

kg de peso vivo para novilhos em crescimento.

2.3. FONTES DE FÓSFORO

Diversas fontes de fósforo estão

disponíveis para a supleoentacão de animais, sendo

divididas em naturais e processadas quimicamente e entre

as mais utilizadas pode-se citar:

2.3.1. Fosfatos Naturais

Os fosfatos naturais ooidos sSo comumente

usados como fontes de fósforo na agricultura. Seu

'aproveitamento é es geral menor; entretanto o seu custo de
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produção ê também mais baixo que os demais foefatos. Sabe-

se também que quanto menor o tamanho das partículas e o

conteúdo em flúor, geralmente é maior a disponibilidade do

fósforo para as plantas (MALAVOLTA, 1981).

Os depósitos de fosfatos naturais podem ter

duas origens geológicas - ígnea ou sedimentar. As rochas

de origem ignea são: rochas que podem conter até 35 e 37%

de P 0 , encontradas em regiões muito antigas, formando
2 5

camadas cuja espessura atinge dezenas de metros. Resultam

da intrusão do magma em rochas cristalinas levando à

formação de veios ou filões. 0 F se encontra ligado ao Ca

e geralmente ao F na estrutura molecular da fluorapatita,

Ca (PO ) F , que se cristaliza no sistema hexagonal. Sua
10 4 6 2

exploração é em geral mais difícil que as Jazidas de

origem sedimentar (EMIGH, 1960).

Quanto à origem sedimentar, várias

hipóteses tem sido levantadas para explicar a formac&o

desses depósitos.

1) acumulação lenta de esqueletos e ossos de animais

marinhos no fundo de águas calmas, como sSo as de lagoas

costeiras; restos desses animais sSo encontrados nos

depósitos;

2) precipitação de fosfato mineral insolúvel no fundo dos

mares pouco profundos, o plancton atuaria como acumulador

do P dissolvido e. atingida uma concentração suficiente,

.haveria a precipitaçSo do fosfato mineral insolúvel;
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3) precipitação de fosfatos dissolvidos nas águas

oceânicas; o fósforo seria transportado da terra para o

mar através doe riot,, nua» processo natural (EMIGH, 1960).

A maioria das rochas nacionais sSo de

origem ignea e contém baixo teor de flúor (1,34 a 2,52%),

representando 30 a 60% menos desse elemento que as de

origem sedimentar (3,35 a 4,04%), e apresentam ama média
i

de 10% de P 0 , necessitando de processos de concentração
2 5

para serem utilizadas (ROSA, 1983 e LOBO & SILVA. 1984).

2.3.2. Farinha de Ossos

- 0 osso é constituído principalmente por uma

matriz orgânica contendo fosfato tricálcico ou composto

hidratado semelhante, o qual possui ainda Na, Mg e um

grupo carbonato. Os oseos crus contém 2 a 4% de N e 20 a

25% de P 0 . A gordura do osso crú é removida por
2 5

ebullçSo, solventes orgânicos ou tratamento com vapor

dágua; com isto obtém-se a farinha de ossos

deeengordurada ou autoclavada. Se forem aplicadas

temperaturas em torno de 800 a 1000'C, na presença de

oxigênio obtém-se a farinha de ossos calcinada (LUTZ &

PRATT. 1960 e MACIEL & LEBOUT, 1978).
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2.3.3. Ácido FoBfórico

0 ácido fosfórico é usado na fabricação dos

foefato6 alimentaree (THOMPSON, 1980). Há dois tipos de

ácido foefórico.os produzidos por via seca e os produzidos

por via unida. 0 obtido por via seca ten baixo nivel de

flúor, enquanto que o produzido por via unida contén

teores considerados altos para utilizacío coso fonte de
»

fósforo para aninais, necessitando portanto de processo de

purificação, conhecido como desflúoraçfio (VIANA, 1985)

A produçio de ácido fosfórico é nostrada no

esquema abaixo:

Ácido Foefórico por via unida:

A síntese de H PO por via unida baseia-se
3 4

na reacSo entre o ácido 6Ulfúrico e ün fosfato de rocha

soldo. Ca (PO ) + 3 H SO + 6 H 0 > 3 CaSO ,2H 0 + 2 H
3 4 2 2 4 2 42

PO (WEBER & PRATT. 1960) .
3 4

Ácido Fosfórico por via seca:

Em forno elétrico, na presença de areia e

de coque, o P do 'concentrado fosfático é reduzido á forma

elementar que é em seguida oxidada a P 0 , o qual em
2 5

reacSo com a água, produz ácido fosfórico.
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Ae reações que tem lugar podem ser assim resumidas:

Ca (PO ) + 3 SiO + 5 C = 2P + 5C0 + 3 CaSiO = 2P + 5C0
3 4 2 2 3

+ 5 0 = P 0 + 5 C 0 P O + 3 H 0 = 2 H P O (WALAVOLTA,
2 2 5 2 2 5 2 34

1981).

2.3.4.Fosfato Blcálclco

0 fosfato bicálcico poesul valores como

fertilizante e também como suplementos de fósforo para

animais e humanos. Pode ser obtido a partir do fosfato de

rocha ou de ossos moidos. Quando o objetivo final da

produção é obter o produto para coneuno animal ou humano,

utiliza-se ossoe moidos lavados com solução de HC1 para

separar o fosfato tricálcico da porç&o orgânica óssea. 0

fosfato tricálcico passa então a fosfato monocálcico e

cloreto de cálcio.

Ca (PO ) + 4 HC1 > 2 CaCl +Ca(H PO }
3 4 2 2 2 4 2

Adiciona-se leite de cal para precipitar o fosfato

bicálcico,

Ca(II ?0 ) + CaO > 2 CaHPO + H 0
2 4 2 4 2

0 precipitado é então filtrado, lavado e seco, ficando
pronto para uso (LÜTZ & PRATT, 1960).
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2.3.5. Superfosfato Slmplee

A fabricado do superfosfato simples nSo

apresenta grandes dificuldades. 0 processo é relativamente

simples e as matérias primas necessárias sio rocha

fosfática molda e Ácido sulfúrico. O processo apresenta de

16 a 2IX de P 0 disponível (solúvel em citrato de
2 5

amônio).

No superfosfato simples encontram-se 3

formas de P. como:

1) fosfato monocálcico - solúvel em água;

2) fosfato bicálcico - insolúvel em água, solúvel em

citrato de amõnio:

3) fosfato tricalcico ou apatltico - Insolúvel em água e

em citrato de amônio (SAOCHELLI. 1960).

Além de P 0 possui também Ca e S em sua
2 5

compoeiçSo, sendo bastante utilizado na agricultura (VOLK,

1980).

2.3.6. Superfosfato Triplo

A produçKo desse adubo fosfatado começou na

Alemanha em 1872 e na Inglaterra na mesma época. Em escala

comercial, porém; a fabricação iniciou-se nos Estados

Unidos da América do Norte em 1907. 0 teor de P 0 varia
2 5

de 43 a 45%. sendo uma fonte de fósforo muito utilizada na
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agricultura.

A reac&o de obtenc&o do superfoefato triplo

6 a seguinter

Ca (PO ) F + 14 H PO +10 H 0 = 10 Ca(E P0 ) .H 0 + 2 HF
10 4 6 2 3 4 2 2 4 2 2

A principal forma de P no fosfato

supertriplo é o fosfato monocálcico solúvel em água; há

também fosfatos de ferro e alumínio insolúveis em água.

porém solúveis em citrato de amônio; existem ainda fosfato

bicalcico e um POUCO de rocha fosfática nSo atacada (LOTZ

& PRATT. 1960a).

2.3.7. Fosfatoe de Amdnio

• Os fosfatoe de amônio começaram a ser

fabricados há mais de meio século; sua importância cresceu

porém, nos últimos 20 anos.

Sua obtençfio se baseia na reacSo entre o

amoníaco e o ácido fosfórico. sendo este substituído ás

vezes, facilmente por outros.

0 fosfato de amônio tem alta concentração

de N e P 0 , alta eolubilidade e propriedades físicas e
2 5

químicas satisfatórias.

Os mais comuns sSo os fosfato nonoamdnio

(MAP) e o fosfato diamonio (DAP), correspondendo ás

fórmulas NH H PO e CNH ) HPO , respectivamente.
4 2 4 4 2 4

0 primeiro é composto em geral, de 11% de N
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e 5OX de P 0 , enquanto que o segundo traz ea sua
2 5

composição 18X de N e" 46X de P 0 .
2 5

A obtencfio dos fosfatos mono e diamônio

ocorre de acordo COB as reacGes abaixo:

H PO + NH <=> NHH PO ; AH = - 3 2 , 2 k c a l
3 4 3 4 2 4

H PO + 2NH <=> (NH ) HPO ; AH = - 5 1 . 5 k c a l
3 4 3 4 2 4

Os fosfatoe de anônlo (MAP e DAP)

apresentam vantagens do ponto de vista nutricional, por

possuírem N e P em suas composições (LDTZ & PRATT, 1960b).

A utilização mais comum desses fosfatos é

como fertilizantes agrícolas, mas tem sido usados como

suplementos de P para bovinos (ROOND, 1976).

2.3.8. Foefatos de Uréia

Esses fosfatou possuem a vantagem de

apresentar N e P 0 em sua composição, contendo 18X de N e
2 5

45X de P 0 , sendo também bastante solúveis em água.
2 5

No processo de obtencfio, o ácido fosfórico

de via úmida (54% de P 0 'e resfriado a 0*C para eliminar
2 5

o calor de reacfio com a uréia e depois enviado para um

cristalizador que recebe a uréia perolada; o fosfato de

uréia, (COCNH ) .H PO ) na forma cristalina é separado por
2 2 - 3 4

centrifugacSo (WAGGAMAN, 1952).

PERF7 et «111 (1967), demonstraram ser essa
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uma fonte eficiente e utilizável de N e P para

ruminantes.

2.3.9. Fosfatoa Deefluorados

Os fosfatos desfluorados efio obtidos pela

reação de fosfatos de rocha COB ácido fosfórico e

carbonato de sódio, seguindo-se a calcinacSo á altas

temperaturas, de acordo COB O esquema:

Fosfato de rocha + ácido fosfórico + carbonato de sódio >

1000'C - Fosfato tricálcico bruto ou fosfato deafluorado.

Através da calcinacSo o flúor é retirado, e a rocha

fosfática é convertida em forma biologicamente sais

aproveitável pelos animais (THOMPSON, 1980)
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2.4. AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE BIOLÓGICA DO FÓSFORO DE

DIFERENTES FONTES

Sempre houve por parte dos nutricionistas.

um grande interesse em conhecer a disponibilidade

biológica ou a abeorcHo efetiva doe nutrientes

essencialmente utilizados em nutricSo animal. em

particular o fósforo. Has foi somente nas últimas três

décadas que começaram a aparecer os primeiros trabalhos

científicos relatando a biodlsponibilidade do fósforo de

diferentes fontes em ensaios com diversas espécies

animais. As pesquisas desenvolvidas para se avaliar a

disponibilidade biológica de suplementos minerais envolvem

a aplicaçSo de diferentes técnicas. Alguns autores

utilizam parâmetros como ganho de peso. consumo de matéria

seca, teor de cinzas dos ossos e nivel.de fósforo no soro

ou plasma.

GILLIS et alii (1954). avaliaram a

disponibilidade fósforo do fosfato bicálcico. fosfato

desfluorado e farinha de ossos para pintos de um dia de

idade. 0 critério de avaliacfio foi o aumento de cinzas nos

ossos. Comparados com o fosfato 0-tricálcico, os valores

obtidos variaram de 89 a 97; 62 a 99 e 70 a 100%.

respectivamente para as três fontes utilizadas.

LONG et alii (1957). determinaram a

disponibilidade do fósforo da farinha de ossos, fosfato



23

de Curacau e fosfato bicálcico. utilizando como parâmetros

de avaliação o ganho de peso. consumo de aiisento e nivel

de fósforo no plasna de novilhos em crescimento. Segundo

os autores nSo houve diferença estatística significativa

entre as fontes.

AHHEBHAN et alii (1957). utilizando a

técnica do balanço c o teor de fósforo no soro de

carneiros, determinaram a disponibilidade desse elemento

em suplementos como farinha de ossos. fosfatos

: desfluorados, Curacau, coloidal e bicálcico e concluíram

j que os fosfatoe desfluorado e coloidal tiveram apenas 50X
i

} de eficiência em relacSo aos demais, embora afirmem que

todos foram efetivos para novilhos de sobreano. Os autores

nlo levaram em conta a perda metabólica.

Tendo como critérios de avaliação o nivel

de fósforo no soro, o crescimento dos ossoe. nivel de

fosfatase alcalina no sangue e teor de cinzas nos ossos e

utilizando bovinos jovens, WISE et alii (1961), avaliaram

o fosfato bicálcico, fosfato desfluorado, curacau e

coloidal, como fontes de fósforo e classificaram as mesmas

em ordem decrescente em relaç&o ás respostas obtidas, como

segue: fosfato bicálcico, fosfato desfluorado, curacau e

coloidal, embora* seus dados n&o levem ao calculo da

.disponibilidade. Os dados foram confirmados por ARRINGTON

et alii (1962), em experimento semelhante, onde o
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F

I

principal parâmetro de avaliação foi o nivel de fósforo no •

soro de bovinos. ;

LONG et alii Í1956): ABRINGTON et alii

(19631 e 0'DONOVAN et alii (1965). utilizando diferentes ;

técnicas, apontaram os valores de digestibilidade de 70; '
i

61.2 e 53% para o fosfato bicálcico. fosfato desfluorado e |

fosfato coloidal, respectivamente.

Segundo HILL (1965), a disponibilidade do

fósforo do fosfato de ferro e alumínio e do meta e

pirofosfato foi praticamente nula. enquanto CHICCO et alii
i

(1965). considerando a absorção e deposição de P-32 nos I
tecidos e a atividade celulolitica dos microorganismos do |

i
rúmen. confirmaram que as formas meta e pirofosfato foram i

pouco utilizadas por carneiros. ]

Km ampla revisão da literatura. PEELER g

(1972). classificou a disponibilidade das fontes *

inorg&nicas de fósforo da seguinte forma: fosfato de sódio !

= ácido fosfórico = fosfato monocálcico > fosfato [

bicálcico > fosfato desfluorado = farinha de ossos > j

fosfato de rocha com baixo teor de F > fosfato coloidal. 0

fosfato coloidal portanto, foi a fonte que apresentou a

menor disponibilidade.

FISHWICK & HEMINGWAY (1973). ao testarem o
i

fosfato de uréia, fosfato monoamônio e fosfato bicálcico

"coso supleser.tos para ovinos, reportarão que n3o houve

> diferença significativa entre as fontes quanto á
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disponibilidade do fósforo presente nas mesmas,

considerando o nivel plasmático do elemento.

Posteriormente, os dados foram confirmados

por FISHER (1978) gue ao determinar a disponibilidade dos

fosfatos bic&lcico. monocálcico. monoamõnio e monosódico.

reportou não haver diferença entre eles. observando o

nivel de fósforo no plasma de bovinos.

AROEIRA et alii (1979), reportaram que a

farinha de ossos calcinada apresentou uma maior

disponibilidade e absorção de fósforo, seguida de perto

pela farinha de ossos autoclavada e fosfato bic&lcico. Os

parâmetros de avaliac&o foram níveis de fósforo no soro.

nos ossos, balanço de fósforo (ingestão e excreção) e

fosfatase alcalina no sangue de ovinos.

PAZ et alii (1984) realizaram experimentos

com ovinos para testar a disponibilidade do fósforo de um

residuo industrial (basic steel slag), aplicando a técnica

de deplecSo seguida de suplementacSo de fósforo,

determinando a absorção, retenção, nível do elemento no

soro. ingestão de alimento, peso corporal e valores de

hematócrito e hemoglobina. Embora os resultados tenham

mostrado que o residuo teve uma utilização quase

semelhante ao do fosfato monosódico. os autores sugeriram

.que o mesmo fosse utilizado como fertilizante agrícola

por possuir impurezas em sua composição.
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Os estudos para determinação da

disponibilidade biológica com o emprego de radionuclldeos

oferecem maiores vantagens sobre os demais e o seu uso é

mais rápido e menos trabalhoso (UNDERWOOD. 1981). .

Com a utilização de radionuclideos pode-se determinar a

fracSo endógena e calcular a digestibilidade real de um •

suplemento mineral. "

Om dos primeiros trabalhos para se estimar í

a quantidade de fósforo metabólico fecal e a j

digestibilidade real do elemento em forragens. foi i

desenvolvido por KLEIBER et alii (1951). conhecida como

técnica da diluição isotópica. Esta técnica foi empregada ;
i

por LOFGREEN & KLEIBER (1953, 1954), para avaliar a í

digestibilidade verdadeira e aparente de feno de alfafa. •

obtendo valores de 91 e 22*. respectivamente. Os autores ;:

mostraram que a metodologia que determina a c|

digestibilidade aparente leva & uma subestimativa do

aproveitamento do fósforo.

Tal técnica possibilitou também TILLMAN &

BRETHOUF (1958), determinarem as digestlbilidades

verdadeiras do ácido fosfórico e do fosfato bicálcico.

cujos valores foram 76.3 e 75.2% respectivamente, em

experimento realizado com novilhos.

Posteriormente em estudos com ovelhas.

'LOFGREEN (I960), aplicou a mesme técnica para determinar a

.digestibilidade real de vários suplementos. Os resultados
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obtidos foram de 50; 46; 33 e 14* para o fosfato

bicálcico, farinha de ossos, fitato de cálcio e fosfato

coloidal. respectivamente.

ARRINGTON et alii (1963). em estudos COD

bovinos, utilizaram três diferentes ÍOBfatos marcados com

P-32 que foram dados por via oral aos animais. Foram

medidas as atividades radioativas no sangue, fezes, urina

e nos tecidos de diversos órgãos. Tanto a taxa de

absorção quanto a porcentagem de retenção indicaram o

aproveitamento das fontes pelo organismo na seguinte

ordem: fosfato bicálcico > fosfato desfluorado > fosfato

coloidal.

. Orna maior ou menor porcentagem de retenção

de fósforo indica a qualidade de um suplemento em termos

de disponibilidade do elemento. Quanto maior for a a
i

quantidade de fósforo retida pelo organismo. mais

disponível será aquela fonte e maior será a fração

metabólica do elemento excretado nas fezes (PRESTON &

PFANDER. 1964).

FISHWICK (1976). em experimentos com

carneiros, encontrou que a retenção de fósforo foi maior

para o fosfato tricálcico em relação ao bicálcico. Porém,

o mesmo autor (FISHWICK. 1978) em eetudos posteriores, ao

.comparar fontes de fosfato de magnésio. fosfato tricálcico

e bicálcio. observou que a retenção de fósforo foi
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semelhante para as três fontes.

HOZNIAC et alii (1977). em estudos com

diferentes fontes de fósforo para frangos, obtiveram

valores de biodisponibilidade relativas de 93 e 73% para

o fosfato bicálcico e fosfato desfluorado respectivamente,

considerando o ácido fosfórico como 100% disponível.

Em experimentos com suínos. BELLAVER et

alii (1984), reportaram que não houve diferença entre os

fosfatos naturais e a farinha de ossos calcinada nos

valores de absorção real, mas que esta foi 42% superior às

taxas de absorção aparente das mesmas fontes.

VITTI (1989), obteve em experimentos com

ovinos pela técnica de diluição isotópica. valores

maiores de fósforo metabólico fecal para o fosfato

bicálcico. comprovando ser esta uma fonte altamente

disponível em relação aos fosfatos naturais também

testados.

0 fósforo de fertilizantes fosfatados como

o supertriplo e fosfatos de anônio é altamente disponível

guando comparados ao do fosfato de sódio, e o uso dessas

fontes na suplementacão de animais domésticos é na verdade

mais limitado pelo teor de flúor do que pela

digestibilldade (REID. 1980).

Segundo SAMPAIO & ANDRADE (1984). o fosfato

monoamónio mostrou-se tão disponível quanto o fosfato

'bicálcico. não havendo diferenças no peso corporal, níveis
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de cálcio, fõeforo e magnésio no plasma e concentração de

cálcio e fósforo nos ossos, en novilhos que receberam

essas fontes como suplementos. Porém ROSA et alil (1986).

reportam terem encontrado maior solubilidade para o

foefato monoamônio em relação ao bicálcico.

JÜBB & CROüGH (1988). sugerem o uso dos

fo8fatos supertriplo e monoamônio de maneira controlada,

de modo a suprir parcialmente a demanda de fósforo dos

animais, pois embora os fertilizantes mais empregados na

agricultura sejam também utilizados como suplementos de

fósforo para ruminantes, pouco se conhece da

disponibilidade biológica dessas fontes. Sabe-se que os

fertilizantes fosfatados por possuírem em alguns casos,

alto teor de flúor, tornam-se limitados na sua livre

utilização como fontes exclusivas de fósforo para animais.

MASON et alii (1989) analisaram

concentrações de flúor nos ossos de ovinos mantidos por

três anos em pastagens adubadas com diferentes níveis de

fosfato supersimples. Os autores constataram que o teor de

flúor nos ossos dos animais se elevou linearmente com o

aumento de fertilizante aplicado. Oe efeitos do flúor

presente em alguns fertilizantes, sugerem que a utilização

de certos adubos fosfatados como suplementos alternativos

de fósforo para animais domésticos deverá ser sempre bem

orientada, levando em conta as porcentagens de fósforo,

cálcio e flúor, bem como as relacSes Ca:P e P:F.
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! VITTI et alii (1989) ao determinarem a

| disponibilidade biológica do fósforo de diferentes fontes
i

I* como os fosfatos supertriplo. monoamónio. fosfato

parcialmente acidulado e Tapira COB carneiros, obtiveram

| para as duas primeiras, indices maiores de absorc&o.

mostrando serem altamente disponíveis.

A literatura é carente em dados que

relatem a disponibilidade biológica de fertilizantes

fosfatados que possam ser utilizados como suplementos de

fósforo para ruminantes, especialmente bovinos.
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3. METODOLOGIA

3.1. Local e Animais utilizados

Para a realização do presente trabalho

foram utilizados 24 novilhos mestiços de zebú. castrados.

COD peso médio de 250 kg e 18 meses de idade. Os mesmos

foram divididos em 4 grupos de 6 animais, mantidos em um

galpSo no Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados

ÍCPAC). Brasília, DF. em gaiolas metabólicas individuais.

Antes de entrarem nas gaiolas os animais foram devidamente

vermifugados e vacinados.

Os tratamentos constituíram-se de quatro

fontes de fósforo, fosfato bicálcico (BIC), monoamônio

(MAP), supertriplo (SPT) e de uréia ÍF0R).

A composição das fontes é mostrada na

Tabela 1.

Os animai8 receberam uma dieta básica

constituída de feno de Brachlarla Ar.c.nmhenR e uma mistura

de concentrados desde o primeiro dia do período de

adaptação de 15 dias. No período experimental com duração

de 29 dias. além da dieta básica, os animais passaram a

receber as fontes de fósforo.
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A dieta foi balanceada para suprir 10 g de

fósforo e 25 « de cálcio diariamente para cada animal

(NATIONAL RESEARCH COUNCIL ÍNRC). 1984). Otilizou-ee

carbonato de cálcio para balancear a quantidade de cálcio

na dieta.

A composic&o e análise bromatolôgica da

dieta sSo indicadas nas Tabelas 2 e 3.

Tabela 1 - Analiee das fontes de fósforo utilizadas no

experimento (100% de matéria seca).

Matéria
Mineral

P

Ca

F

Ca.P

P:F

Fosfato
r

Bicalcico

82.19

18,00

27,00

0,08

1,50

255

Fosfato

Monoamõnio

40,82

23,90

0,89

0,21

0,037

114

Fosfato

Supertriplo

79,73

20,70

15,50

0,57

0,75

36,3

Fosfato

de Uréia

21,24

19,10

0,23

0,042

0,012

455
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Tabela 2 - Quantidades de concentrado oferecido

aos animais.

COMPONENTES g/dia

Milho Desintegrado grSo 700

Farelo de Soja 150

Oréla ' 45

Mistura Mineral . 40

* Em g/dia: 0,008 CoSO ; 0.08 CuSO ; 0.064 Kl; 0.4 FeSO ;
4 4 4

0,2 MnSO ; 0,4 ZnSO ; 0,34 MgO; 8,0 NaCl + fonte de P.
4 4

Tabela 3 - Analise Bromatológica do feno e da mistura

de concentrados (100% da matéria eeca).

Componentes

Proteína Bruta

Cinzas

Extrato Etéreo

Fibra Bruta

Fóeforc

Feno

3.28

5.96

1,88

40.16

0.065

Mistura
Concentrada

30.65

3.87

3.85

4,63

0,34
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3.1.1. InJecSo do Radionuclideo e Coletas

Foram preparadas seringas descartávele

contendo 0.5 ml de soro fisiológico e 37 MBq de P-32 na

forma de fosfato de sódio (Na HPO ). livre de carregador,
2 4

produzido pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e

Nucleares (IPEN).

A solucSo radioativa foi injetada na

jugular direita de cada animal no 20" dia do período

experimental, sendo a coleta de sangue realizada através

da jugular esquerda aos 5 minutos e 24, 48, 72, 96, 120,

144, 168 e 192 horas após a injeç&o. Para tal, utilizou-se

tubos a vácuo heparinizados.

As fezes foram coletadas a intervalos de 24

horas por um período de 216 horas. Oma alíquota de 10% do

total diário excretado foi armazenado em congelador para

posterior análises (CRAMPTON & HARRIS. 1969). .

Mediu-se diariamente o consumo de alimento

e a excreção de fezes.

Para o cálculo da dose injetada. o

conteúdo de uma das seringas foi transferido para bal8o

volumétrico de 1000 ml. contendo água destilada e o volume

foi completado. Cem microlitros dessa solução foram

transferidos para frasco de contagem contendo 19 ml de

água destilada.
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3.1.2. Análises

Ae análises foras realizadas nos

laboratórios da SecSo de Ciências Animais do Centro de

Energia Nuclear na Agricultura (CENA), em Piracicaba, SP.

sendo as contagens das amostras radioativas realizadas na

Seçfio de Radionuc1ideos Naturais desse Centro.

Para a determinação da atividade no

plasma,as amostras de sangue foram centrifugadas a 3000

rpm em centrifuga SORVALL (modelo RC2B) por 10 minutos e o

plasma separado.

Meio ml de plasma foi transferido para

frascos de cintilacSo contendo 19 ml de água destilada e a

radioatividade detectada por efeito Cerenkov. Foram feitas

duplicatas de todas as amostras (INTERNATIONAL ATOMIC

ENERGY AGENCY. 1979).

As fezes foram maceradas em almofariz.

homogenizadas e cerca de 1 g colocado em cadinhos de

porcelana para a determinação da matéria seca a 100#C e

das cinzas a SOO'C.

Seguiu-se a digestão das cinzas com 5 ml de

ácido eulfúrico (1:1) e o material digerido foi colocado

em frascos de contagem para a detecção da atividade

radioativa, completando-se o volume para 19 ml com água

destilada.

0 teor de fósforo inorgânico no plasma foi
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determinado, misturando-se 1 ai de plasma cos» 9 BI de

ácido tricloroacético a 10%. para a precipitacSo das

proteínas.

Após 10 ninutos. o material foi filtrado e

a determinação de fósforo inorgânico realizada pelo

método de FISKE & SUBARROW (1925).

Para as fezes fez-se a digestão das cinzas

COB HC1 concentrado e posterior deterainacfio do fósforo

inorgânico por colorimetria.

A análise bromatológica da dieta foi feita

de acordo com as técnicas descritas pela ASSOCIATION OF

OFFICIAL ANALYTICAL CHEMIST (1980). Os

teores de fósforo inorgânico presentes nos fosfatos foram

analisados por método colorimétrico, a partir de extrato

obtido de 1 g de cada amostra que foras digeridos ea

mistura de HC1 e HNO concentrados e o teor de cálcio
3

por espectrometria de absorção atômica.

0 nivel de flúor em cada suplemento foi

determinado utilizando 50 mg de cinzas dissolvidas em HNO
3

concentrado e solucfio de NaOH a 2%, empregando-se o

potenciômetro ORION, modelo 701 A. de acordo con GODFREY &

SHREWSBURY (1945).



37

3.1.3. CÁLCULOS

A atividade especifica no plasma e nas

fezes foi calculada cono porcentagem da atividade injetada

por mg de fósforo. (LOFGFEEN & KLEIBEB. 1953).

Plasma:

X ativividade cpm liquida da amostra
injetada =

padrSo

Atividade especifica X atividade injetada
plasma =

mg fóeforo/nl plasma !

|r
i

onde, cpm liquida da amostra = contagens por minuto em 1 {
s

ml de Flasma; I

cpm padrão = contagens por minuto em 100 MI de padrão x

10000.

Fezee:

% atividade cpm fezes
injetada =

cpm padrSo

Atividade especifica % atividade injetada
fezes =

mg fósforo por g de tezes

onde, cpm fezes = contagens por minuto em 1 g de fezes.

Utilizou-se os valores dae atividades



38

especificas no plasma para a determinação da curva de

desaparecimento do P-32 e calculou-ee a meia - vida

biológica, representada por T H (Apêndice).

Porcentagem de Fósforo Metabólico Fecal, Absorção Real de

Fósforo e Disponibilidade Biológica.

Com base nos trabalhos de LOFGREEN &

KLEIBER, (1953), determinou-se a porcentagem de fósforo

endógeno fecal, onde:

atividade especifica fezes
X de P endógeno fecal = x 100

atividade especifica plasma

0 fósforo total excretado (g/dia) = volume

das fezes x % fósforo nas fezes, e uma vez conhecendo-se a

quantidade de fósforo consumido e a excreção liquida do

elemento, determinou-se sua absorção real.

Quantidade diária de ativ. esp. fezes
P metab. fecal = x P total excret.

ativ. esp. plasma (g/dia)

Absorção real = P cons. - (P excret. nas fezes - P metab..
de fósforo (g) nas fezes)
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A disponibilidade biológica foi então

determinada:

X absorção real
disponibilidade = x 100

biológica quantidade P consumido

3.1.4. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANALISES ESTATÍSTICAS

O delineamento experimental foi o de blocos

ao acaso, considerando-se 2 blocos, 4 tratamentos e 3

repetições por tratamento dentro de cada bloco.-'

Os dados foram submetidos à análise de

variSncia para verificar a significância dos quadrados

médios das fontfj de variação.

Dtilizou-se o teste de Tukey para

comparação das médias das diversas determinações e

verificou-se as possíveis correlações entre os parâmetros

testados.
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4. RESULTADOS

4.1. Atividades especificas no plasma e nas fezes

As atividades especificas médias no plasma

e nas fezes para os tratamentos BIC, MAP, SPT e FÜR são

mostradas nas Figuras 2, 3, 4 e 5.

Verificou-se que a atividade especifica no

plasma para os animais que receberam o fosfato bicélcico

(BIC), decresceu mais rapidamente que os outros

tratamentos e isto foi confirmado pelos valores de T *j

(meia-vida biológica do P-32 no plasma) que foram

113,05; 117,26; 130,02 e 166,98 horas ou 4,71; 4,88; 5,42

e 6,96 dias para BIC, MAP, SPT e FOR, respectivamente.

Para os cálculos da fração metabolic» de P

utilizou-se o intervalo de 24 horas, comparando-se as

mediae da atividade especifica das fezes dos dias 7 e 8

com as do plasma dos dias 6 e 7, porque a máxima atividade

especifica das fezes foi obtida 24 horas mais tarde em

relação á do plasma para MAP. SPT e FUR. Para o BIC,

obeervou-ee um valor ligeiramente maior próximo a 48

horas.
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Os valores da ingestão e excreção de

fósforo e niveis plâsnáticos do elemento encontram-se no

Apêndice (Tabela 1), e os valores do fósforo metabólico

fecal absorção verdadeira e absorção aparente do fósforo

para os quatro tratamentos são indicados na Tabela 2

(Apêndice). Os dados serão discutidos a seguir,

eeparadamente.



Ativ . Esp . (P -32 )
0.012 r

0.010

0.008

0.006

0.004

0.002

0.000

Bic: T1/2 113,05 hs

0 48 96 144 192
24 72 120 168

(horas)

.3

J

í

Figura 2 ~ Atividades específicas médias no plasma
e nas fezes dos animais suplementados
com o fosfato bicãlcico.
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Ativ. Esp.(P-32)

0.012 "

0.010

0.003

0.006

0.004

0.002 ~

0.000

Map: T 1 / 2 = 117,26 hs

0 48 96 144 192
24 72 120 168

(horas)

Figura 3 - Atividades específicas médias no plasma
e nas fezes dos animais suplementados
com o fosfato monoamonio.
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0.000

130,02 hs

0 48 96 144 192
24 72 120 168

ihcros)

Figura 4 - Atividades específicas médias no plasma
e nas fezes dos animais suplementados
com o fosfato supertriplo.
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A t i v . E s p . ( P - 3 2 )

0.012 r

0.010

0.008

0.006

0.004

0.002

0.000

Fur: Tjy2= 166,98 hs

0 48 96 144 192
24 72 120 168

(hcros)

Figura 5 - Atividades específicas médias no plasma
e nas fezes dos animais suplementados
com o fosfato de uréia.
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4.1.1. Ingestão de Fósforo

Os dados da quantidade de fóeforo Ingerido

foram baseados no teor desse elemento consumido

diariamente no feno. concentrado e na fonte suplementar de

fósforo.

Os resultados médios da lngestSo diária de

feno foram 4,43 ± 0,70; 4,22 ± 0,70; 4,18 ± 0,43 e 4.12 ±

0,73 kg, para os tratamentos BIC, FOB, SPT e MAP

respectivamente.

Os valores médios do fósforo consumido

foram 10,93 ± 0,56; 10,65 ± 0,46; 10,63 ± 0.22 e 10,57 ±

0,32 g/dia, respectivamente para BIC, FUR, SPT e MAP. 0

coeficiente de variação foi 3,96%. Pela análise de

variãncia (Apêndice, Tabela 3) nfio houve efeito

significativo entre tratamentos (P > 0,05).

4.1.2. Excreção de Fósforo

A excreção total de fósforo teve valores

médios de 7,48 ± 1,20; 7,41 ± 1,52; 7,22 ± 1,58 e 6.71 ±

1,02 g/dia, para os animais que receberam MAP, BIC. SPT e

FOR, respectivamente.

A análise da variãncia (Apêndice, Tabela 4)

mostrou que nSo houve efeito de tratamento para as

"diferentes fontes <íe fósforo (P > 0,05), embora os valores

•tenham sido menores para o FOR. 0 coeficiente de variação



foi 13.87%.

4.1.3. Fósforo Metabôlico Fecal

Oe valores mêdio3 da porcentagem de fósforo

metabôlico fecal foram 52,17 ± 8,44; 47.87 ± 12.21; 40.44

± 9,17 e 40.32 ± 10,13 para o BIC. SPT, MAP e FOR,

respectivamente.

De acordo com a análise da variancia

realizada, não houve efeito de tratamentos (P > 0,05).

(Apêndice, Tabela 5).

4.1.4. Níveis de Fósforo no Plasma

Os niveie de fósforo no plasma tiveram

valores médios de 7,62 ± 0,83; 7.54 ± 1,14; 7,38 ± 0,68 e

7.11 ± 0,65 mg/100 ml. para MAP, SPT. BIC e FOR.

respectivamente. 0 coeficiente de variação foi 11,68%.

Verificou-se pela análise, nSo haver efeito

significativo entre tratamentos (P > 0,05). (Apêndice,

Tabela 6).

4.1.5. AbsorcSo Verdadeira de Fósforo

Oe resultados médios da abeorcSo

verdadeira ou disponibilidade biológica do fósforo foram
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68.05 ± 6,37; 65,13 ± 8,44; 62.25 ± 6,10 e 58.38 ± 5,35%

para oe fosfatos BIC, SPT, FDR e MAP, respectivamente.

Embora o BIC tenha tido valores superiores

aos demais, a análise da variancia não mostrou efeito de

tratamentos (P > 0,05). (Apêndice, Tabela 7).

0 teste de Tukey também nSo indicou

diferença entre tratamentos. 0 coeficiente de variação foi

de 10,08%.

4.1.6. Absorção Aparente e Relativa do Fósforo

Os valores médios obtidos para a absorção

aparente, onde a fração metabólica fecal nSo foi

considerada foram 37,06 ± 8,45; 32,22 ± 13,85; 31,95 ±

14,93 e 29,08 ± 11.75% para FUR, BIC, SPT e MAP.

respectivamente. Quando atribuiu-se um valor de 100% para

a disponibilidade biológica do fosfato bicálcico.

considerado como padrão, obteve-se a disponibilidade

relativa das outras fontes. Os valores para os fosfatos

SPT, FOB e MAP foram respectivamente, 95,7i, 91.47 e

85,79%, eendo bastante promissores.

4.1.7. Correlações

A correlação entre a porcentagem de
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fósforo consumido e a porcentagem de fósforo metabólico

fecal teve un valor de r = 0.48. porém não significativo

(P > 0.05). Entre o fósforo consumido e disponibilidade

biológica o valor foi 0.51 e nSo significativo (P >

0.05). Entre o fósforo total excretado e a porcentagem de

fósforo metabólico fecal, r = 0.50. sendo significativo ÍP

< 0.05). 0bservou-6e uma baixa correlacSo negativa entre o

fósforo total excretado e a disponibilidade biológica (r

= - 0.26) mas não foi signicativa ÍP > 0.05) e uma alta

correlação positiva entre a X de fósforo metabólico fecal

e a disponibilidade biológica ir = 0.67), sendo altamente

significativa (P < 0.01).

Verificou-se ainda que a correlação entre o !
i

fósforo consumido e excretado foi baixa ir = 0,17) e nSo >

significativa (P > 0,05). (Apêndice, Tabela 8). «
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5. DISCUSSÃO

5.1. Atividade Especifica no Plasma

Os dadoe obtidos para as atividades

especificas no plasma, bem como os valores de T H

mostram que houve pouca diferença no metabolismo do

fósforo dos foefatos bicálcico, monoamônio e supertriplo,

ou seja. no tempo gasto para que o fósforo fosse

distribuído aos tecidos e utilizado pelo organismo. Apenas

o fosfato de uréia teve um tempo mais' lento para ser

metabolizado. Isto provavelmente esteja relacionado à

forma química do composto e também a solubilidade,

proporcionando uma maior absorc&o do fósforo (HAY &

SHENSON, 1970; PEELER, 1972; NRC, 1974 e

McGILLIVRAY,19781.

5.1.1. Ingestão de Fósforo

Em todos os tratamentos houve boa

aceitabilidade dos fosfatos, sem interferência no consumo

de fen© c concentrado, o que proporcionou usa ingestão de

fósforo praticamente similar em quantidade e isto



contribuiu para que n8o houvesse* diferenças

significativas entre os tratamentos. Todavia o período

experimental considerado foi curto o que nSo permite

afirmar com certeza se a utilizacSo de alguma dessas

fontes afetaria o consumo voluntário de alimentos, ou se

as mesmas causariam efeitos colaterais aos animais. Para

tal seria necessário um período experimental mais longo.

Entretanto alguns autores tem reportado ser o fosfato de

uréia e o monoamônio, fontes satisfatórias de fósforo para

ruminantes ÍROSOFF et alii. 1962 e FISHHICK & HEMINGWAY,

1973).

5.1.2. ExcrecSo de Fósforo

0 total de fósforo excretado nas fezes

embora sem diferença significativa entre os tratamentos,

teve valores menores para o fosfato de uréia. Todos os

valores obtidos correspondem a mais de 50% do total de

fósforo consumido. Este fato a principio pode lançar

dúvidas quanto aos níveis de fósforo recomendados para

novilhos em crescimento, com pesos Iguais ou próximos aos'

utilizados no presente trabalho, levando a pensar que a

real necessidade de fósforo desses animais é muito maior

em relação á quantidade recomendada, considerando a alta

perda pelae fezes.
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Deve ser ressaltado porém que o total de

fósforo excretado inclui nSo somente a porção não t

absorvida da dieta, mas também a fração metabólica de

fósforo, i s to é. uma certa quantidade do elemento que foi *
i

absorvida, metabolizada e finalmente excretada através das J
V

fezes (GEORGIEVSKII. 1982).

Os animais devem eer suplementados de

acordo com as tabelas em vigor para cada espécie, uma vez

que perdas inevitáveis são decorrentes do estado

fisiológico, idade, raça e sexo do animal, bem como da

biodisponibilidade da fonte de fósforo utilizada (PEELER,

1972).

Os altos valores da excreção de fósforo, !

vem comprovar eer as fezes a principal via de excreção do '

elemento em ruminantes, ppdendo-se estabelecer uma i

relação linear positiva entre a ingeetfio e o total

excretado em animais mantidos em regime de pasto (BARROW &

LAMBOURNE, 1962; PRESTON & PFANFER, 1964 e COHEN. 1974).

No presente trabalho a correlação entre as

quantidadee de fósforo consumido e excretado, apesar de

positiva, foi baixa (r = 0,17) e nSo significativa CP.

> 0,05).
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»

5.1.3. Fósforo Metabólico Fecal

A porcentagem de fósforo metabólico fecal

indicou uma maior absorção para o BIC, seguido em ordem

decrescente pelo SPT. MAP e FUR, apesar de nSo haver

diferença estatística significativa entre os tratamentos.

Oma maior quantidade de fósforo de origem

metabólica, indica' uma maior absorção do fósforo

proveniente da dieta, e no presente trabalho a correlação

entre o fósforo metabólico fecal e a disponibilidade

biológica foi alta (r = 0.67) e significativa (P > 0.05)

confirmando as observações de outros autores (BRAITHWAITE.

1984: SCOTT et alii, 1985 e REINHARDT et alii, 1988)

E de suma importância que a fração

metabólica seja levada em consideração ao se calcular a

absorção de fósforo. caso contrário será feita uma

subeetinativa do seu aproveitamento (MAYNAFD et alii,

1979).

Esse fato pode ser evidenciado quando

determinou-se a absorção aparente do elemento, cujos

valores foram bem menores que os da absorcSo real.

0 fosfato bicálcico já é conhecido como uma

fonte de fósforo de primeira grandeza para animais

domésticos, sendo muitae vezee considerado como padrão

para teetar outras fontes (LONG et alii, 1956: WISE et

alii, 19C1; 0'DONCVAR et alii. 19C5 e VITTI. 1389).
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5.1.4. Nivele de Fósforo no Plasma

Com relacSo aos niveis de fósforo

plasroático encontrados, pode-se afirmar que todas as

fontes foram eficientes em manter niveis adequados do

elemento no sangue, os valores estão dentro dos limites

considerados normai6 " (4,0 a 9,0 mg por 100 ml) (NRC, 1974

e THOMPSON, 1976).

0 fósforo plasmático em condições normais,

está diretamente relacionado com o nivel do elemento na

dieta e tem sido um dos parâmetros utilizados por diversos

autores para testar ae diferentes fontes de fósforo,

embora não seja aconselhável considerá-lo isoladamente.

(AMMERMAN et alii, 1957; LONG et alii, 1957; WISE et alii,

1961; FISHWICK & HEMINGWAY, 1973 e FISHER, 1978).

5.1.5. AbsorçHo Verdadeira de Fósforo

A disponibilidade biológica média obtida

para o fosfato bicálcico (68,05%) é satisfatória e está de

acordo com vários autores que apontam valores entre 50 e

70% (LONG et alii, 1956; LOFGREEN, 1960; ARRINGTON et

alii, 1963 e 0'DONOVAN et alii, 1965). Os fosfatos SPT,

FOR e MAP apresentaram valores também altos o que permitem

dizer que as mesmas foram eficientes como suplementos de

fósforo para ruminantes. 0 MAP foi o tratamento que
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apresentou os menores valores entre todo6 (58,38%), porém

foi superior ao encontrado por LOFGREEN, (1960) para o BIC

(50%), utilizando técnica semelhante.

As altas taxas de digestibilidade

encontradas no presente trabalho para as diferentes

fontes, podem ser devidas à idade dos animais ainda em

crescimento, que por possuírem uma maior demanda de

fósforo, tem consequentemente maior absorção do elemento.

Esse fato foi reportado por outros autores (HANSARD et

alii, 1957 e ROÜND, 1976).

5.1.6. Absorção Aparente de Fósforo

Se no presente trabalho os cálculos para se

estimar a disponibilidade do fósforo das fontes testadas,

fossem feitos considerando apenas a quantidade ingerida do

elemento e a excreção total pelas fezes, sem levar em

conta a porção metabolic» fecal, um grande erro estaria

sendo introduzido nos cálculos e os valores reais da

absorSo do fósforo estariam sendo subestimados. Este fato

vem comprovar ainda mais a importância da técnica

utilizada, onde pode-se determinar a porção metabõlica

fecal de fósforo e a absorcffo real do elemento (MAYNAFD et

alii, 1979).
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6. CONCLUSÕES

Considerando oe parâmetros avaliados, como

teor de fósforo inorgânico no plasma, cinêtica do

radiofósforo (P-32), excreção metabólica de fósforo e

absorção real, pode-se concluir que as fontes testadas

mostraram ser altamente disponíveis para bovinos, em

relação ao fosfato bicélcico.

Sugere-ee pesquisas complementares a fim de

ee avaliar a eficiência de produção dessas fontes e

verificar possíveis efeitos colaterais aos animais em

conseqüência do elevado teor em flúor de algumas fontes.
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Tabela 1 - Valores médioe da Ingestão e excreção de

fósforo e níveis do elemento no plasma em

novilhos recebendo diferentes fontes de

fósforo na dieta.

Tratamento

Fosfato
Bicálcico

Fosfato
Monoamônio

Fosfato
Supertriplo

Foetato
de

Oréia

•

Fósforo
Consumido
(B/dia)

11,08
10,82
10,83
10,43
10,45
11.97

11.02
10,47
10.65
10,75
10,09
10,43

10,78
10,61
10,34
10,39
10,77
10,86

10,17
11,12
10,27
10,94
11.15
10,27

Fósforo Total
Excretado
(g/dia)

7,67
9,53
7,96
4,85
7,23
7,20

8,42
8,99
7.20
5,85
8,01
6.45

8,66
9,47
7,16
6,11
6,73
5,23

6,32
8,72
6,54
6,58
5,69
6,21

Fósforo no
Plasma

(ms/100 ml)

6,66
7.23
6,76
7,57
7,25
8,63

6,06
6,96
7,66
8,16
6.34
8.5

7,86
7,31
9.14
6,18
6.42
8.33

7,03
6.63
7,83
7,71
6,13
7,34
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Tabela 2 - Valores médios de fósforo metabólico fecal,

absorção verdadeira e absorção aparente do

fósforo em novilhos suplementados com

diferentes fontes de fósforo.

Tratamento

Fosfato
Bicálcico

Fosfato
Monoamônio

Fosfato
Supertriplo

Fosfato
de
Oréia

-

Fósforo
metabólico
fecal(X)

56
57
62
46
39
50

47
53
32
28
36
43

52
64
31
36
46
55

24
52
33
45
46
33

,05
,96
,74
.87
.39
.00

.00

.31

.84
,95
.95
,58

,63
,84
,76
.84
.15
.00

.25

.34

.73
,45
,66
,47

AbsorcSo
verdadeira

(

69.
62.
72,
75,
58.
69.

59,
59,
54.
61.
49,
65.

61.
68,
52.
62,
66,
78.

52.
62.
57.
67.
69,
63.

X)

49
94
58
26
09
92

53
88
55
30
95
10

96
62
70
84
38
26

90
59
88
18
59
38

AbsorcSo
aparente
(X)

30.77
11.92
26.50
53,49
30,81
39.65

23.59
14,14
32,39
45,48
20,61
38.16

19,67
10.74
30.75
41,19
37.51
51,64

37,86
21,58
36.38
39,85
47.17
39,53
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Tabela 3 - Análise da variância da quantidade de fósforo

consumido (E/dia) por novilhos que receberam

na dieta os fosfatos Bicâlcico (BIC), fosfato

de uréia (FUR), Supertriplo (SPT) e Monoanõnio

(MAP).

Causae da
Variação

Bloco

Tratame.

Resíduo

Total

6L

1

3

19

23

QM

0,0048

0,1558

0.1796

Valor F

0,0271

0,8672

.Teste de Tukey Para Médias de Tratamentos

Fonte

BIC

FÜR

SPT

MAP

NOde
repetições

6

6

6

6

Médias

10,9300

10,6533

10,6250

10,5683

5X

a

a

a

a

1%

A

A

A

A
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Tabela 4 - Análise da varlância da quantidade total de

fósforo excretado nas *Jfezes (g/dia) por

novilhos consunlndo BIC, MAP. SPT e FOB.

Causas da
Variação

Bloco

Tratamento

Resíduo

Total

GL

1

3

19

23

QH

15,5365

0,5875

0,9879

Valor F

15.7262

• 0,5947

Teste de Tukey Para Médias de Tratamentos

Fonte

MAP

BIC

SPT

FUR

VQ de
repetições

6

6

6

6

Médias

7,4866

7,4066

7,2266

6,7100

5%

a

a

a

a

IX

A

A

A

A
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Tabela 5 - Analise da variância da porcentagem de fósforo

metabôlico fecal para novilhos que receberam na

dieta os fosfatos BIC, SPT, HAP e FOR.

Caueae da GL Qtl Valor F
Variação

Bloco

Tratamento

Resíduo

1

3

19

122

613

1913

,1291

,2403

,8083

1

2

,2125

,0294

Total 23

Teste de Tukey Para Médias de Tratamentos

Fonte

BIC

SPT

MAP

FOR

NC de
repetiç&ee

6

6

6

6

Médias

52,1683

47,8700

40,4383

40,3166

5*

a

a

a

a

1*

A

A

A

A
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Tabela 6 - Análise da variância de fósforo no plasma

(as/100 Bi) em novilhos suplementados con os

fosfatos MAP, SPT. BIC e FOR.

Causas da
Variação

Bloco

Tratanento

Resíduo

Total

GL

1

3

19

23

QM

0.0216

0,3026

0,7509

Valor F

0,0288

0,4031

Teste de Tukey Para Médias de Tratamentos

Fonte

MAP

SPT

BIC

FOR

NO de
repetições

6

6

6

6

Média»

7,6216

7,5400

7,3833

7,1116

5%

a

a

a

a

IX

A

A

A

A
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Tabela 7 - Analise da variãncia da absorção verdadeira

do fósforo (X) dos fosfatos BIC. SPT, MAP e

FOB.

Cau&as da
variação

Bloco

Tratamento

Resíduo

Total

GL

1

3

19

23

QH

111,0724

102,0546

40,9123

Valor F

2,7149

2,4945

Teste de Tukey Para Médias de Tratamentos

Fonte

BIC

SPT

FUR

HAP

N& de
repetições

6

6

6

6

Médias

68,0466

65,1266

62.2533

58,3850

5%

a

a

a

a

IX

A

A

A

A
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Tabela 8 - Correlações entre os resultados de fósforo

consumido, fósforo total excretado, fósforo

uetabólico fecal, níveis de fósforo no plasma

e disponibilidade biológica.

P P % P Nivel Disponib.
Cons. Total Hetab. P Blolog.

Excret. Fecal Plasma

P
Cone.

P
Total
Excret.

X P
Hetab.
Fecal

Nivel
P

Plasma

Disponib.
Blolog.

0,17 0,48 0,13

0,50 -0,13

-0,15

0,51

-0,26

0,67

0,002
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CALCULO DA MEIA - VIDA BIOLÓGICA (T *)

Todo radionuclldeo possui un tempo

característico. denominado meia - vida física, que

representa uma reduçSo de 50X na atividade inicial dos

átomos radioativos. Ao se trabalhar com animais, esse

processo ocorre mas, ha também a eliminação natural pelo

organismo, conhecida como decaimento biológico.

0 decaimento radioativo físico torna-se

desprezível quando o período experimental é extremamente

curto e nesse caso deve-se considerar a meia - vida

biológica (T H), que representa o tempo gasto para que 50%

dos átomos radioativos sejam removidos da corrente

sangüínea, isto é, sejam metabolizados pelos diversos

tecidos do organismo.

Calculou-se o T «S para as diferentes fontes

de fósforo no plasma que descreve uma exponencial,
-kt

A = A e (1)
0

onde, A representa a atividade especifica inicial no
0

plasma (t = 0); A, a atividade especifica no instante t e

k é a constante de decaimento biológico.

Se t = T Ht entSo tem-se por definição que

A = A /2. Substituindo-se as variáveis na equação 1, tem-
0 -kT Ht

se que: A/2 = A e e T * S = 0,693 A .
' 0 0 .

Obteve-se as equações das curvas de

atividades especificas médias no plasma (Tabela 9) e os

valores de T ^ para as quatro fontes utilizadas.
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Fosfato Bicálcico:

-Ô.00613 T *
A = 0.00626 e r" = 0,98

T «í = 0.693/0,00613

T «5 = 113.05 horas

Fosfato Monoamõnio:

A = 0,00794 e -0.00591 T «5. r* = 0.97

T H = 0,693/0,00591

T H = 117,26 horas

Fosfato Supertriplo:

-0.00533 T H
A = 0.00758 e r" = 0.96

T H - 0,693/0.00533

T «S = 130.02 horas

Fosfato de uréia:

-0,00415 T *
A = 0,00619 e r» = 0.91

T H - 0,693/0,00415

T H - 166,96 horas
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Tabela 9 - Atividades especificas médias no plasna para os

animais suplementados COB OS fosfatos BIC, MAP,

SPT e FDF.

Tratamentos
Tempo ;
(horas)

BIC HAP SPT FOR

5* 0,1753 ± 0.0629 0,2549 1 0,0612 0,2830 ± 0,0844 0.2662 ± 0.05Í

24 0,0054 ± 0.0018 0,0071 ± 0,0028 0,0066 ± 0,0019 0,0063 1 0,001

48 0,0048 ± 0.0014 0,0061 t 0,0021 0,0064 1 0,0014 0.0050 ± 0,001

72 0,0041 t 0,0008 0,0048 ± 0,0017 0,0051 ± 0,0018 0,0045 1 0,00C

96 0,0034 1 0,0007 0,0044 ± 0,0015 0,0044 t 0,0016 0,0036 1 O.OOC

120 0,0026 1 0,0006 0,0037 ± 0,0013 0,0038 1 0,0011 0.0035 ± O.OOC

144 0,0026 ± 0,0008 0,0038 ± 0,0008 0,0033 ± 0,0009 0,0036 t 0,OOC

166 0,0023 ±0,0007 0,0028 ± 0,0012 0,0031 ± 0,0008 0,0031 ± O.OOC

192 0,0019 1 0,0009 0,0026 ± 0,0012 0,0029 ± 0,0008 0,0029 ± 0,000

Tempo em minutos


