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Foram utilizados 24 suínos, machos, castrados, com peso médio de 47 kg,
em um ensaio de digestibilidade, para determinar as perdas endógenas fecais, as
taxas de absorção verdadeira e a disponibilidade biológica do fósforo suplementar (
DBPS ). Os animais foram distribuídos, de acordo com o peso, em 4 blocos ao
acaso e para os 6 tratamentos. Estes foram alojados, em gaiolas individuais de
metabolismo, por 14 dias, sendo 7 dias de coletas. As dietas experimentais foram
constituídas à base de milho e farelo de soja, adicionadas de premixes mineral e
vitamínico, de forma a atender às exigências dos leitões. O fósforo (P) foi
suplementado através dos fosfatos (tratamentos): bicálcico-FB (padrão -T1);
Tapira-FTA (T2); Patos-FPM (T3); monoamônio-FMA (T4); supertriplo-FST (T5), e a
dieta controle-DC (sem P suplementar- T6). No 7o dia do experimento, os leitões
receberam, via endovenosa, 7,4MBq de 32P . Amostras de sangue, fazes e urina,
foram coletadas a cada 24 horas, por 7 dias. O P inorgânico nas dietas, no plasma,
nas fezes e na urina, foi determinado por colorimetria, e a radioatividade no plasma
e nas fezes, por efeito Cerenkov. Os valores médios (g /dia) foram: P total
consumido (PTC) 6,55; P fecal (PF) 3,04; P endógeno fecal (PEF) 0,276; P
absorvido real (PAR) 3,8; P retido (PR) 3,48 , e a taxa de absorção verdadeira
(TAV) 57%. A DBPS, para o FB, FTA, FMA, FST, foi de 69,8; 78,9; 74,2; 71,5 e
79%, respectivamente. O PTC, o PF, o PEF e a TAV, foram similares entre as dietas
com P suplementar. Já a DC, foi inferior (P<0,01) aos demais tratamentos. A DBPS
variou entre 69,8 e 79%, não tendo sido afetada pelos diferentes fosfatos. Conclui-
se que as TAV, a DBPS e as perdas endógenas fecais, não foram influenciadas
pelos fosfatos.
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