
TIL DE 
BONIN 
FABIANI 

No dia 9 do corrente ern Tdcstc, Itá
lia, faleceu Tilde Bonin Fabiani. cspôsa de 
no so diretor-presidente, Dr. Fabiano Fabiani. 

Seu desaparecimento deixa impreen
chível vazio entre aquêles com que conviveu. 

Como diretora da TORTUGA - Cia. Zootécnica Agrária, dirigiu a Esta
ção Experimental TORTUGA em Jundiai, a ela dedicando sua grande capaci
dade de trabalho e seu contagiante entusiasmo pelas coisas verdadeiramente 
UJleriores. Graças à sua operosidade e inteligente direção, frutificaram os tra

balhos dêste campo experimental. De grande repercussão econômica os experi
mentos que, com êxito. conduziu sôbre alimentação e seleção de suinos. 

Alma límpida que era, sempre permitiu transparecer a beleza do bom 
e do interêsse pelo bem de seus semelhantes. Sabia traduzir em atos tudo que 
de belo possamos pensar e em que acreditemos. Agia em razão do benefício dos 
outros e o fazia com a espontaneidade e a simplicidade próprias de sua grandeza 
de espírito. Com êstcs dotes inconfundíveis, conquistou o amor de todos. 

Sempre sentiu-se feliz, porque sempre procurou levar a felicidade a seus 
cmelhan tes. 

A gratidão e a saudade serão os sentimentos que persistirão indefinida
mente nos corações de todos com que conviveu. 

)t4 ? ANO 
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CALCIO E FOSFORO EIS A OUESTAO 
A incorporação de minerais 

à nutrição vem sendo estuda· 
da desde há muitos anos. Tem
-se procurado determinar o 
mínimo de elementos mine
rais necessários à alimentação 
rmirnal. de modo a garantir
lhe condições perfeitas de 
saúde. sem sintomas de ca
rências. os quais. por leves 
que sejam. sempre causam 
tran~tornos e acarretam per
das económicas ás vezes irre
cuperáveis. 

A necessidade de suplemen
tos minerais é multo variável: 
depende da espécie animal e 
elo tipo de exploração. Tam
bém depende da quantidade 
e qualidade dos minerais que 
recebe através da alimenta
ção. ou seja, dos capins, fare
los, etc. 

CO:';SU:\10 DE MINERAIS 
NOS fJOVIKOS 

Cenos tipos de produção !a 
lei teira. por exemplo, exige 
di úriamentc grande quantida
de de Plementos minerais) ne
eessitam de um fornecimento 
considerável. Se considerar
mos que cada litro de leite 
contém de 7.5 a 8 gramas de 
sais minerais, uma vaca, pro
duzindo 10 litros. perde pelo 
menos 75 a 80 gramas por dia. 

Em ou tras palavras, uma 
mca com essa produção pode 
pt>rder de 600 a 800 gramas 
de minerais por semana, cir
cunstância que, após semanas 
ou meses. pode levá-la a gra
ves perturbações. no caso de 
su primentos minerais insufi
ciente para cobrir tais perdas. 

No leite. cêrca de 44 a 48 '·; 
das substâncias minerais cor
respondem ao Cálcio e Fósfo
ro e os outros 40 •;; ao Cloro. 
Sódio, e Potassio. significan
do que êstcs cinco elementos 

compõem 84 a 88 % do total 
dos minerais existentes no 
leite. 

Igualmente, são grandes as 
necessidades dos animais de 
corte. Um novilho de 15 ar
rôbas consome dlàriamente, 
para seu metabolismo, cêrca 
de 20 gramas de Cálcio e qua
se outro tanto de Fósforo. o 
que vem a ser mais de um 
quilo cléstcs dois elementos 
mensalmente. 

:\HNEHA.LlZ.'\~' ,\O CORRETA 
E ERRADA 

É fundamental. portanto. 
ao cuidar ela mineralização 
de um rebanho. verificar co
mo está sendo feito o supri
mento, especialmente do Cál
cio. Fósforo. Cloro, Sódio, Po
tássio e Magnésio. visto cons
tituírem êles. em volume. a 
quase totalidade das necessi
dades minerais do organismo. 

Os animais precisam dêst.es 
elementos em grandes quan
tidades e equilibrados ele acór
do com n finalidade da cria
ção e com o tipo de alimento 
que recebem . Os demais fa
tôres minerais. ainda que in
dispensaveis. o são em quanti
dades relativamente peque
nas e. mesmo faltando em 
algumas pastagens naturais. 
encontram-se em quase lodos 
suplementos e rações. Por
tanto. ele nada adianta admi
nistrar os ditos ·'suplementos 
milagrosos" ou aquéles que, 
para simular uma prett>nsa 
"concentração". tém sua taxa, 
na mistura com o sal, limita
da a lO ' é ou menos, levando 
o animal a receber dose mini
ma dos elementos fundamen
tais, com graves danos para a 
criação. 

Deve-se acrescentar que, na 
maioria dos casos, os resulta -

elos bons ou maus de uma mi
neralização só podem ser ob
servados após algum tempo. 
Isto porque o organismo, redu
zindo ao mínimo as perdas, 
economiza todo o elemento 
possível. inclusive reutilizan
do os minerais não aproveita
dos. Esta é a razão pela qual 
o malefício de um sistema de 
mineralização incorreta só é 
observado mui tardiamente, 
às vezes com danos irrecupe
raveis. 

t\NAUSES DE C.'\l'Ii\1 

Os bovinos e ovinos têm nos 
capins. quer sejam verde. 
quer sejam fenado ou ensila
do, a principal fonte de ali
mentos. Entram êles em 
maior volume e através dêles 
recebem os nutrientes neces
sanos. Portanto. as causas 
das carências minerais nestas 
espécies devem ser estudadas a 
partir do capim c de outros 
alimentos que o animal rece
be e que. naturalmente. o su
prem dos elementos de que 
precisa em maior quantidade : 
Cálcio. Fósforo. Magnésio. Clo
ro, Sódio e Potnssio. 

Recente trabalho publicado 
na Revista da Faculdade de 
Medicina Veterinária de São 
Paulo' " concluiu que as taxas 
de Cálcio. Magnésio. Sódio e 
Potássio, encont.radas cm ca
pins analisados pelo Departa
mento de Zootecnia dêsse es
tabelecimento, embora dimi
nUidas no período sêco. estão 
em geral de acôrdo com as 
exigências nutritivas dos ani
mais em regime de pasto. En
tretanto. o m<-sruo não acon
teceu com o Fósforo. cujos teo
res, principalmente na época 
séca. foram extremamente de
ficientes. 

tstes c outros trabalhos, 

agora divulgados. estão em 
consonância com o que vem a 
Tortuga afirmando. desde hà 
multo, baseada em centenas 
de análises feitas por seu De
partamento Técnico e confir
madas por laboratórios ale
mães especializados em ml
croant\lises. 

t:QUIUBRIO ENTRE 
l\1I NERAIS 

Os resultados das análises 
dos capins revelaram que, na 
quase totalidade das amos
tras. a disponibilidade de mi
croelemcntos é duas ou mais 
vêzes maior que as necessida· 
des dos bov.inos e ovinos. Po
rém, quanto aos micreolemen
tos, invariàvelmentc acusam 
teor de fósforo aquém do mí
nimo indispensâvel. Elas in
dicaram. ainda, o acentuado 
desequilíbrio da relação cálcio
fósforo existente nos capins, 
chegando em alguns casos a 
mais de 4:1. tste fato agravo 
ainda mais o problema. pois o 
excesso de Cálcio inibe a assi
milação do .Fósforo. provoca 
transtornos no meta ooli.smo 
do Zinco, interfere na fixação 
do Iôdo e do Ferro e, mesmo 
que êstes elementos apareçam 
em quantidades adequadas, 
podem manifestar-se o raqui
tismo. a anemia e a "papeira". 

Assim. a qualidaclé de um 
suplemento mineral é medida 
pela sua relação Cálcio: Fós
foro. Quanto mais estreita. 
maior sua eficiência. malor o 
teor de assimilação do fósforo. 
Sendo alto o conteúdo de Cál
cio em um suplemento. êle só 
pode gravar o quadro da assi
milação do Fósforo. 

A FARINHA DE OSSO Ni\0 
RESOLVERA O PROBLEMA 

Na mineralização, o produto 
mais comumente empregado é 

11} Leva:ntcrm•:~to do. [lecneDlo• Mlru•· 
ro)• : r.utando Andr•cu..l • outJ on : 
ft ... Fac. M.d . V•t. S. Poulo - Vol. 
7, fiiUC', 3 - lU?. 

a farinha de osso: seja ela ad
quirida pelos criadores com ês
te nome. ou ensacada portan
do um bonito nome, como "ga
rantia internacional" etc.: ou 
como em alguns casos, crimi
nosamente vendida numa "la
tinha milagrosa'', misturada 
com carbonato de cálcio e al
guns sulfatos. 

O seu uso generalizado le
vou os especialistas a est-uda
rem n conveniência ou não do 
uso da farinha de osso na mi 
neralização. Deparam. em pri
meiro lugar. com a insuficien
te produção nacional de fari
nha de osso. estimada cm 240 
mil toneladas/ ano. comparada 
com a demanda dos plantéis 
bovinos, ovinos. suínos e avi
colas. ('alculada pelo menos em 
um milhão de toneladas de 
Cá \cio e 764 mil toneladas de 
Fósforo, anuais. Consideran 
do que a farinha de ossos pos
sui 14 ', de Fósforo e 30'·<- de 
Cálcio e Magnésio. veriamos 
que ela podetia fornecer aj)('· 
nas 35 mil toneladas de F'ós
foro; uma pequena parcela . 
portanto, da~ necessidades 
reais da pecuária nacional. 

Desta forma. constatando a 
impossibilidade de suprir os 
rebanhos brasileiros apenas 
com farinha de ossos, pro
curaram-se novas fontes snpri
doms de Cálcio e Fô~foro . 
Uma dessas é o fosfato-bicàl
cico. 

FOSFATO UICALCICO 
.HESOL\'E O PROBLK\1!\ 

O fosfato bicálclo apresenta 
a vantagem de ser muito mais 
assimilável. além de conter 
maior teor de fósforo (rela
ção Ca :P mais estreita) . Seu 
uso é adotado em todos paises 
de pecuaria adiantada. prin
cipalmente porque a farinha 
de ossos. além de não atender 
ao volume das nect>ssldades. 
não e uniforme. Pode putre
fazer-se fàcilmenle e tornar-se 

foco de transmissão ele doen
ças Infecto-contagiosas, caso 
não seja aut.oclavada conve
nientemente. 

Da mesma forma. o fosfato 
bicálcico é multo mais econõ
mlco que a farinha de ossos. 
como prova o experimento 
realizado por técnicos da Se
cretaria da Agricultura de São 
Paulo. na FAzenda Experimen
tal de Criação de St>rt.àozi
nho"''. 

Concluíram que o consumo 
de 360 gramas de fosfato bi· 
cálcico por cabeça de bovino 
propordonou o aumento de 
peso 20 í; maior do que o con
seguido por animais que con
sumiram no mesmo per!odo, 
em média por cabeça. 2.250 kg 
de farinha de ossos (6.2 vézt>s 
mais) . Ou. em outras pala
vras, no cálculo econômico, 
comparando os preços de um 
e outro produto, o uso de fos
fato bicálcico permitiu DUAS 
V~ZES l\11\IS LUCRO, demons
trando que. aquilo que a prin 
cípio parecia mais barato. é 
realmente multo mais caro. 

O fosfato bicálcico, pelo seu 
elevado conteúdo de anidrido
fosfórico (P2 05) , permite uma 
série de con<'entrações de fós
foro. adaptando o suplemento 
mineral à região e ao tipo de 
exploração do rebanho. 

E esta uma concepçào nova 
em mineralização, introduzida 
agora em nossa pecuária, con
soante com as pesquisas feitas 
nos rebanhos brasileiros. 

Hoje. pode o criador torne· 
ccr a suplementação mineral 
adequada ao seu rebanho, de 
modo a obter maior e.conornia 
e rendimento. ~ o progresso 
da técnica. Colocando nos de
vidos têrmos o problema da 
mineralização. 

(2) Utilh:açAo do To•loto bk 6 1dco c-omo 
lonte d• C6kio • r6.foro 1 rau~G 
Per•ira: Lim• • ouho• - Zool•cnicr. 
Vol. VIJ rt ~ I · 111!. 

"TORTUGA" 



MINERAIS TORTUGD 
COBOVI · FOSBOVI 23 · FOSBOVI 30 

·leite com fartura 
• da melhor qualidade 
• em qualquer épo a 
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