
                                                                                                  

      XII Mostra Científica FAMEZ &
I Mostra Regional de Ciências Agrárias

Campo Grande, MS, 2019

COMPORTAMENTO INGESTIVO DE OVINOS SUPLEMENTADOS EM PASTOS 

Gabriela Oliveira de Aquino Monteiro1, Gelson dos Santos Difante2, Jéssica Gomes 
Rodrigues3, Marislayne de Gusmão Pereira3, Francisca Fernanda da Silva Roberto4, 

Emmanuel Lievio de Lima Véras5, Carolina Marques Costa5, Luis Carlos Vinhas Ítavo2

1Graduanda em Zootecnia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS. E-mail: 
gabrielaoliveiraaquino@gmail.com
2Professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul. E-mail: gelson.difante@ufms.br  
3 Mestranda em Produção Animal – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
4Doutoranda em Zootecnia – Programa de Doutorado Integrado em Zootecnia – Universidade Federal da 
Paraíba. 
5Doutorando em Ciência Animal - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul. 

Resumo: A ovinocultura tem um grande potencial a ser explorado no Brasil, destacando-se as plantas 
forrageiras como principal recurso alimentar. A produção animal em pastos é consequência dos fatores 
relacionados a planta, ao animal e a interação entre ambos. Porém quando há uso de suplementação 
associada ao pasto, haverá maior aporte de nutrientes, o que ocasiona alterações no comportamento 
ingestivo dos animais. O conhecimento sobre o comportamento ingestivo pode ser usado como meio de 
avaliação de dietas, pois permite ajustar o manejo alimentar a fim de obter melhor desempenho animal. 
Dessa forma, este estudo tem como objetivo discorrer sobre o comportamento ingestivo de ovinos 
suplementados em pasto.
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INGESTIVE BEHAVIOR OF SHEEP RECEIVING SUPPLEMENTATION

Abstract: Sheep farming has great potential to be explored in Brazil, especially forage plants as the main 
food resource. Animal production in pastures is a consequence of factors related to plant, animal and the 
interaction between them. However, when supplementation associated with pasture is used, there will be 
greater nutrient intake, which causes changes in the animals' ingestive behavior. Knowledge about 
ingestive behavior can be used as a means of diet evaluation, as it allows adjusting the food management 
in order to obtain better animal performance. Thus, this study aims to discuss the ingestive behavior of 
supplemented sheep in pasture.

Keywords: forage, pasture management, grazing, sheep farming, supplementation

INTRODUÇÃO

A ovinocultura no Brasil possui um grande potencial a ser explorado devido as condições 
climáticas e expansão territorial do país, por ser independente quanto ao nível de tecnificação e pela fácil 
adaptação aos diferentes sistemas de produção (Perez et at., 2008). As plantas forrageiras se destacam 
como principal recurso alimentar, sendo responsáveis pela maior fração da dieta de ruminantes (Santos 
Neto et al., 2017).

A produção animal em pasto é consequência dos fatores relacionados a planta, ao animal, e a 
interação de ambos, em que a quantidade, qualidade e a forma como a forragem é ofertada e selecionada 
pelos ovinos proporcionam diferentes respostas em termos de comportamento ingestivo e valor nutritivo 
(Ungar, 1996; Prache & Peyraud, 1997; Carvalho et al., 2001).

A possibilidade e capacidade do animal em selecionar o alimento são definidas pelo padrão de 
pastejo, através da seleção da dieta, do tempo de pastejo, da taxa de bocados e da massa de bocados 
(Hodgson, 1985). Quando a dieta dos animais é constituída exclusivamente de pasto, um 
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fornecimento de forragem limitante acarreta aumento em algumas variáveis do comportamento ingestivo, 
como por exemplo, a taxa de bocados e/ou tempo de pastejo. 

Porém, quando há uso de suplementação concentrada na dieta associada ao pasto, ocorre um maior 
aporte de nutrientes pelo concentrado, e consequentemente, pode haver alterações no comportamento 
ingestivo dos animais (Barton et al., 1992).

A suplementação é utilizada quando se pretende maior ganho por área e melhor desempenho 
animal a fim de proporcionar em quantidades adequadas nutrientes que são deficientes no pasto, 
potencializar a digestibilidade da forragem e o consumo dos animais em pastejo e promover aumento ou 
diminuição no consumo de forragem de acordo com o nível de suplementação (Hodgson, 1990). 

Além disso, é uma ferramenta que auxilia o manejo do pasto (Reis et al., 2009), pois tanto o 
subpastejo como o superpastejo são fatores que influenciam a perenidade e plasticidade dos pastos (Neto 
Santos et al., 2017).

O conhecimento dos ciclos diários em pastejo e o tempo gasto para as atividades de 
comportamento ingestivo são essenciais em sistemas de produção em pasto, para otimizar o uso de 
estratégias adequadas para o pasto, manejo dos animais e a capacidade de intervir positivamente nos 
resultados de produção (Hao et al., 2013). Além disso, o conhecimento sobre o comportamento ingestivo 
pode ser usado como meio de avaliação de dietas, pois permite ajustar o manejo alimentar a fim de obter 
melhor desempenho animal (Mendonça et al., 2004). Dessa forma, este estudo tem como objetivo 
discorrer sobre o comportamento ingestivo de ovinos suplementados em pastos.

DESENVOLVIMENTO

 Suplementação na produção de ovinos 

A alimentação representa o principal fator que influencia no desempenho dos animais, posto isso, o 
entendimento da relação animal/alimento é de grande importância a fim de otimizar os nutrientes dos 
alimentos e reduzir os custos de produção (Miranda, 2008).
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Diante disso, a alimentação fornecida aos animais irá influenciar o hábito de consumo dos 
mesmos, acima de tudo, suas características, sendo elas fontes de volumosos e ou concentrado (Ribeiro et 
al., 2014). A produção de forragem é, em algumas espécies, estacional e não consegue fornecer nutrientes 
para atender as exigências nutricionais dos animais em pastejo durante todo o ano. 

Dessa forma, na estação seca o crescimento do pasto diminui e seu valor nutritivo é reduzido 
(Mesquita, 1985; Araújo Filho et al., 1990), por ação do processo fisiológico de lignificação das plantas 
(Pimentel et al., 1992). Assim, com baixa disponibilidade e qualidade nutricional inferior da forragem, o 
desempenho dos animais é afetado e podem ocorrer perdas de peso. 

Diante dessa necessidade de se desenvolver estratégias que forneçam nutrientes e que possibilitem os 
padrões de crescimento estabelecidos pelos sistemas de produção (Prado et al., 2010, Fernandes et al., 
2017), a solução obtida é associar adequadamente alternativas de manejo de pastagens e suplementação 
alimentar.

Assim, a suplementação em pasto tem como objetivo suprir as deficiências da pastagem além de 
equilibrar o ambiente ruminal (Geron et al., 2012), adequando sempre as quantidades ideais para cada 
categoria. Visto isso, a premissa básica para o uso dessa estratégia consiste na elevada disponibilidade de 
massa forrageira na pastagem, mesmo sendo de baixa qualidade (Gurgel et al., 2018), pois o sincronismo 
da digestão dos carboidratos oriundos do material fibroso da pastagem com a disponibilidade de uma 
fonte de proteína no rúmen é capaz de melhorar a eficiência da síntese microbiana e maximizar o ganho 
de peso (Itavo et al., 2016). 

Portanto, a suplementação dos animais em pasto configura-se como um complemento da dieta a fim 
de suprir os nutrientes deficientes da forragem para que o rúmen funcione de maneira adequada ao 
proporcionar energia metabolizável das forragens aliado a quantias satisfatórias de proteína degradável no 
rúmen que aumentam a síntese de proteína microbiana (Gurgel et al., 2018).

Posto isso, o uso da suplementação é uma técnica muito utilizada na produção de ovinos, capaz de 
estimular o consumo de volumoso de baixa qualidade, além de proporcionar melhorias no aporte 
nutricional conforme as exigências das categorias e influenciar o aumento de consumo de proteína, e 
principalmente, energia (Ribeiro et al., 2014).
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Hodgson (1990) ainda afirma que para se obter um maior ganho por área e melhor desempenho 
animal, o uso da suplementação irá fornecer em quantidades adequadas os nutrientes deficientes nas 
plantas forrageiras, otimizar a digestibilidade do pasto e o consumo dos animais em pastejo. Com esse 
maior aporte de nutrientes, o comportamento ingestivo dos animais pode sofrer alterações (Barton et al., 
1992) e modificar a relação planta-animal.

Efeitos do uso da suplementação no comportamento: consumo de matéria seca

A suplementação também pode diminuir o consumo de forragem e propiciar melhor eficiência do 
uso da pastagem, possibilitar maior lotação animal e, portanto, maior ganho por área, como observado por 
Farinatti et al. (2006). 

Assim, quando o suplemento é ofertado os efeitos sobre o consumo de matéria seca podem ser 
aditivos, em que o consumo de suplemento se agrega ao consumo atual do animal; substitutivos, quando 
o consumo de suplemento diminui o consumo de pasto, sem melhorar o desempenho animal; 
aditivos/substitutivos, quando ocorrem ambos procedimentos expostos anteriormente, com substituição 
do volumoso e melhora do desempenho animal, verificado geralmente com suplementação energética; 
aditivos com estímulo, no qual o consumo de suplemento incentiva o consumo de forragem, normalmente 
em concentrados proteicos, visto que esses facilitam a ação de microrganismos; ou ainda substitutivos 
com redução, nos quais o consumo de forragem e desempenho animal são reduzidos (Lange,1980).

Tal efeito aditivo ou substitutivo do uso da suplementação possui relação direta com a degradação 
ruminal da fibra, uma vez que a degradação e trânsito ruminal da fibra são processos que agem 
associados, considerando que conforme aumenta a velocidade de utilização da fração fibrosa, o tempo 
necessário para que as partículas sejam excretadas diminui, o que possibilita  aumento do consumo de 
matéria seca (Allen, 1996).

Dessa forma, o uso de concentrados energéticos pode ter diferentes objetivos, como aumentar a 
oferta de forragem, quando sua disponibilidade for baixa, ou atender as necessidades nutricionais dos 
animais com o intuito de melhores desempenhos (Vaz Martins, 1997). O NRC (1984) afirma que, 
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conforme o concentrado aumenta na dieta, a eficiência do uso de energia para manutenção e ganho 
também aumentam.

Por outro lado, a suplementação proteica, ao fornecer nitrogênio amoniacal (N-NH3) para os 
microrganismos ruminais, possui como principal meta o aumento de consumo de matéria seca e a 
passagem de maior quantidade de proteína no intestino delgado; tal aumento no consumo de pasto irá 
proporcionar aumento no consumo de energia pelo animal, o que acarreta aumento no desempenho 
animal não apenas devido ao maior consumo de forragem, mas também em decorrência das mudanças 
nos processos de digestão ou da melhor eficiência de utilização dos nutrientes (Malafaia et al., 2003; 
Jochims et al., 2008). 

Diante disso, Gurgel et al. (2017), suplementando ovinos em pasto de capim massai na estação 
seca do nordeste brasileiro, verificaram maior ganho médio diário quando comparado aos resultados de 
Emerenciano Neto et al. (2014), na estação das águas sem suplementação. O uso de suplemento permitiu 
que a produtividade (kg de PV/ha dia) no período seco atingisse valores próximos a da estação chuvosa 
(0,99e 1,14 kg de PV/ ha dia, na seca e nas águas respectivamente), mesmo com menor taxa de lotação 
pois a disponibilidade de forragem nas águas foi maior.

Estudos de comportamento ingestivo de animais suplementados

Ao estudar o comportamento ingestivo de cordeiros terminados em campo nativo com diferentes 
suplementos energéticos, Poletti et al. (2014) observaram que os animais não suplementados 
demonstraram comportamento diferente quanto as atividades de pastejo, isso ocorreu porque os animais 
que receberam suplementação balanceada atendiam suas exigências nutricionais mais rapidamente. Além 
disso, verificaram que o fornecimento de suplemento no nível de 1% do peso vivo reduziu o tempo de 
pastejo.

Ademais, Braga et al. (2014) ao avaliar os efeitos das suplementações com concentrado ou 
leguminosa tropical (Cajanus cajans) sobre o comportamento ingestivo de ovinos em pasto relataram que 
os cordeiros que receberam suplemento no nível de (1,5 e 2,5% do PV) apresentaram menor tempo de 
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pastejo e maior tempo de ócio quando comparados aos que não receberam suplementação e aos que 
tiveram acesso a leguminosa.

 Do mesmo modo, Jochims et al. (2010) avaliando o comportamento ingestivo de cordeiras em três 
estratégias alimentares: pastagem de milheto exclusivamente; pastagem de milheto e suplementação com 
farinha de mandioca; e pastagem de milheto e suplementação com glúten de milho, observaram que as 
cordeiras em pastagem de milheto sem suplementação permaneceram mais tempo em pastejo.

 Analisando comportamento de ovinos em pastagem de capim-tanzânia irrigado sob 
suplementação (0,0; 0,6; 1,2 e 1,8% PV) com concentrado, Pompeu et al. (2009) verificaram aumento na 
procura do suplemento proporcional ao nível de suplementação. Isso ocorreu devido a maior preferência 
dos animais pelo concentrado devido a sua maior palatabilidade em relação ao volumoso.

Avaliando os efeitos do fornecimento de suplementação concentrada sobre os parâmetros 
comportamentais e custo de produção de ovinos em pastos de capim urocloa, Almeida et al. (2011), 
observaram maior tempo de ruminação para o tratamento sem suplemento. Além disso, verificaram 
resultado econômico positivo para todos tratamentos com suplementação e receita negativa para o 
tratamento sem suplemento, porém salientaram que o retorno econômico irá depender do preço e 
disponibilidade do alimento.

 Ao observar ovinos em pastagens irrigadas de capim Tifton 85 (Cynodon dactylon), com a três 
diferentes fontes proteicas no suplemento concentrado:  farelo de soja,  ureia e  torta de algodão, Vinhas 
et al. (2009), concluíram que a inclusão de concentrado não foi suficiente para promover maior consumo 
de matéria seca total. No entanto, os animais suplementados apresentaram menor consumo de forragem, o 
que comprova o efeito de substituição da forragem pelo concentrado e o maior consumo de matéria seca 
de forragem para os animais não suplementados confirmam a resposta de substituição. Tal estudo ainda 
afirma que o efeito de substituição é mais acentuado quanto melhor for os aspectos qualitativos da 
forragem fornecida, o que corrobora com outros estudos que essa resposta de substituição pode ser uma 
estratégia para elevar a taxa de lotação das pastagens.

Essas alterações no padrão de comportamento de animais em pasto ao receber suplemento 
consistem em ferramentas que podem auxiliar o manejo do pastejo (Reis et al., 2009), visto que tanto 
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subpastejo quanto superpastejo são fatores decisórios na perenidade das pastagens (Santos Neto et al., 
2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em sistemas de produção em pasto, o comportamento ingestivo de ovinos irá depender do manejo 
das pastagens, das condições climáticas em que elas se encontram e do uso da suplementação. A 
suplementação é uma técnica que deve ser utilizada com objetivos específicos a fim de auxiliar o manejo 
do pasto, assim como a perenidade das pastagens e contribuir na execução das metas de produção.
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