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COMPORTAMENTO INGESTIVO E CONSUMO DE FORRAGEM POR 

CORDEIRAS EM PASTAGEM DE AZEVÉM SOB DIFERENTES 

OFERTAS DE FORRAGEM 

AUTORA: ALINE TATIANE NUNES DA ROSA 

ORIENTADORA: MARTA GOMES DA ROCHA 

Data e local da defesa: Santa Maria, 27 de fevereiro de 2015. 

 

O trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar o comportamento ingestivo e consumo de 

forragem por cordeiras em pastagem de azevém sob diferentes ofertas de forragem (OF): 6, 9 e 12% 

do peso corporal (PC). O método de pastejo foi intermitente e os animais experimentais foram 

cordeiras da raça Suffolk. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com estrutura de 

parcelas sub-subdivididas, sendo as ofertas de forragem as parcelas principais, os estádios fenológicos 

as subparcelas, e os métodos de determinação do consumo as sub-subparcelas. O consumo, no estádio 

vegetativo do azevém, independe da oferta de forragem. As menores ofertas limitam o consumo de 

forragem a partir do pré-florescimento enquanto no estádio reprodutivo do azevém o consumo é 

menor, intermediário e maior nas OF 6, 9 e 12% do PC, respectivamente. O tempo de pastejo e a 

massa de bocado foram semelhantes entre as ofertas de forragem. As cordeiras permaneceram mais 

tempo ruminando e menor tempo realizando outras atividades nas OF 9 e 12% do PC. O número de 

estações visitadas por minuto e o tempo em cada estação variou em função das ofertas de forragem nos 

estádios vegetativo 2 e florescimento. O número de bocados foi maior nas OF 6 e 9% do PC. O 

número de refeições foi maior, intermediário e menor nas OF 12, 9 e 6% PC, respectivamente e 

similar em todos os estádios. A duração das refeições foi maior na OF 6, intermediária na 9 e menor 

na 12%. A estimativa de consumo de matéria orgânica por cordeiras em pastagem de azevém é similar 

quando são utilizados o óxido de cromo e o nitrogênio fecal como marcadores. O consumo de 

forragem em função das ofertas de forragem é dependente da estrutura do dossel e é limitado no pré-

florescimento e florescimento, em função da elevada massa de colmos. A taxa de bocado é dependente 

da altura do dossel e varia nos estádios fenológicos do azevém para compensar alterações na massa de 

bocado. O tempo de pastejo é similar com ofertas de forragem variando de 6 a 12% do PC, mas 

durante os estádios fenológicos do azevém é dependente da massa de forragem e da oferta de lâminas 

foliares. A duração da refeição varia com alterações na taxa de bocado de cordeiras, oferta de lâminas 

foliares e relação lâmina: colmo. O número de refeições não se altera com o avanço no ciclo do 

azevém, mas é influenciado pela participação de lâminas foliares no dossel. A duração do intervalo 

entre refeições é similar entre as ofertas de forragem e nos diferentes estádios fenológicos do azevém 

está correlacionada com as atividades de ruminação e outras atividades. A estimativa de consumo de 

matéria orgânica por cordeiras em pastagem de azevém é similar quando são utilizados o óxido de 

cromo e o nitrogênio fecal como marcadores. O consumo de forragem em função das ofertas de 

forragem é dependente da estrutura do dossel e é limitado no final do ciclo do pasto em função da 

elevada massa de colmos. Os estádios fenológicos do azevém tiveram maior importância nas 

mudanças ocorridas na estrutura do pasto e no comportamento ingestivo de cordeiras do que as ofertas 

de forragem utilizadas.  A massa de bocado é inalterada por ofertas de forragem que variam entre 6 a 

12 % do PC e qualquer uma delas pode ser utilizada em pastagem de azevém. 

 

 

Palavras-chave: Massa de bocado. Número de refeições. Lolium multiflorum Lam. Óxido de 

cromo. Pastejo intermitente. 
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The experiment was carried out to evaluate the ingestive behavior and forage intake by lambs 

on ryegrass pasture under different forage allowance (FA): 6, 9 and 12% of body weight 

(BW). The grazing method was intermittent and the experimental animals were Suffolk 

lambs. The experimental design was completely randomized with a split-plot structure, being 

the forage allowance the main plots and the phenological stages the subplots, and the methods 

for the determination of intake were the sub-subplots. The intake, in the vegetative stage of 

ryegrass, is independent of forage allowance. The lower allowances limit the forage intake 

from pre-flowering, while in the reproductive stage of ryegrass the intake is lower, 

intermediate and higher in FA 6, 9 and 12% of BW, respectively. The grazing time and bite 

mass were similar between forage allowances. Lambs remained more time ruminating and 

less time doing other activities in FA 9 and 12% of BW. The number of stations visited per 

minute and the time at each station were related to the forage allowance in the vegetative 2 

and flowering stages. The bite rate was higher in FA 6 and 9% of the BW and is associated 

with the canopy height. The number of meals was higher, intermediate and lower in FA 12, 9 

and 6% of BW, respectively, and similar at all phenological stages and is associated with the 

leaf blades participation in the canopy. The duration of the meals was higher in FA 6, 

intermediate in 9 and lower in 12% and is associated with changes in lambs' bite rate, the leaf 

blades allowance and leaf blade: stem ratio. In the phenological stages of ryegrass the bite rate 

is adjusted to compensate for changes in bite mass. The grazing time at the phenological 

stages of ryegrass is associated with the forage mass and the leaf blades allowance. The 

duration of the interval between meals is similar between forage allowances and in different 

phenological stages of ryegrass it is correlated with the activities of rumination and other 

activities. The estimate of herbage intake on ryegrass pasture is similar when using chromium 

oxide and fecal nitrogen as markers. The forage intake on the basis of forage allowance is 

dependent on the canopy structure and is limited in the pre-flowering and flowering, due to 

the high mass of stems. The phenological stages of ryegrass were more important in changes 

in pasture structure and ingestive behavior of lambs than the forage allowances used. The bite 

mass is unchanged by forage allowances ranging from 6 to 12% of BW and any of them can 

be used in ryegrass pasture. 

 

 

Keywords: Bite mass. Chromium oxide. Intermittent grazing. Lolium multiflorum Lam. 

Number of meals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A importância do azevém (Lolium multiflorum Lam) para a produção pecuária no sul 

do Brasil motivou a condução de muitos estudos com essa espécie forrageira. Muitas 

informações foram geradas a respeito da utilização dessa forrageira tais como dados de 

produção de forragem, desempenho de animais em pastejo e suas características estruturais e 

morfogênicas.  

Para os sistemas de produção ovina baseados em pastagens torna-se importante o 

entendimento de que os ruminantes em pastejo deparam-se com inúmeras possibilidades e 

situações para selecionar a forragem que irão colher em cada bocado. A partir destas decisões 

é que se dará sua ingestão de nutrientes para sua manutenção e produção. Forbes & Hodgson 

(1985) observaram que ovinos em pastejo são mais sensíveis às diferenças nas condições do 

dossel e colhem uma dieta com maior digestibilidade que bovinos. 

O conceito de oferta de forragem trata de uma relação quantitativa e instantânea entre 

a forragem e o animal (PEDREIRA, 2002), onde a utilização de uma oferta de forragem 

adequada deve propiciar produção de forragem com qualidade e, ao mesmo tempo, deve 

satisfazer as exigências para uma produção animal satisfatória. Assim, a exploração eficiente 

da pastagem exige o conhecimento das relações existentes na interface planta animal. Isso 

envolve o estudo de como as condições de pastejo interferem no comportamento ingestivo do 

herbívoro e no seu desempenho, para que sejam identificadas as condições de manejo 

adequadas à categoria animal e ao sistema de produção (ROMAN et al.,2007). 

Do ponto de vista do comportamento ingestivo, a ingestão diária de forragem é o 

resultado do produto entre o tempo gasto pelo animal na atividade de pastejo e a taxa de 

consumo de forragem durante o pastejo, que por sua vez é o produto do número de bocados 

por unidade de tempo (taxa de bocado) e a quantidade de forragem apreendida por cada 

bocado (massa de bocado) (HODGSON, 1990). Em ambientes de pastejo estruturalmente 

diferenciados, como em situações de diferentes ofertas de forragem ou intensidades de 

pastejo, o herbívoro necessita desenvolver diferentes estratégias de desfolha, alterando seu 

comportamento ingestivo e, consequentemente, sua taxa de ingestão. 

O conhecimento dos mecanismos utilizados na adaptação do animal em condições 

limitantes do dossel ou em sua capacidade para modificar o tempo de pastejo visando 

compensar os efeitos de uma taxa de ingestão reduzida, pode auxiliar na definição do sistema 
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mais adequado para a manutenção de um ambiente favorável para a planta e para o animal em 

pastejo (GALLI et al., 1996). 

As refeições alimentares são um aglomerado de eventos de pastejo, que segundo 

Gregorini (2012) apresentam uma frequência diária de três a cinco eventos, sendo essa 

frequência flexível e interativa com o ambiente externo e as adaptações comportamentais.  A 

nutrição de ruminantes em pastejo é uma área de pesquisa que liga a ciência nutricional e 

comportamental (GREGORINI et al., 2008), onde a qualidade e quantidade de alimento 

disponível podem alterar a frequência de eventos de pastejo pela sua ligação com as decisões 

do herbívoro de quando iniciar o pastejo, com que frequência e como distribuir os eventos de 

pastejo no tempo (GREGORINI et al., 2006), podendo estas decisões alterar o consumo diário 

de forragem do ruminante.   

Um adequado consumo de forragem por ovinos em pastejo conduz a desempenhos 

produtivos e reprodutivos satisfatórios para essa espécie. Esses resultados podem estar 

relacionadas às modificações na estrutura da planta de azevém quando submetidos a 

diferentes intensidades de pastejo (PONTES et al., 2003). Confortin et al. (2009) concluíram 

que, em pastejo intermitente, a intensidade de pastejo “Média” (desaparecimento de 43,3% da 

massa de forragem inicial) pode assegurar  equilíbrio entre a ingestão de matéria seca pelo 

ovino e o acúmulo de biomassa, sendo recomendada para manejar a pastagem de azevém. 

Neste estudo, no entanto, os dados sobre o consumo de forragem por ovinos são inexistentes.  

O desempenho animal é diretamente dependente do consumo diário de forragem e 

indiretamente dos efeitos do pastejo na composição e estrutura do dossel e na produção de 

forragem (COSGROVE, 1997). Em situações de pastejo, no entanto, a determinação desse 

consumo apresenta muitas limitações, e inúmeros métodos podem ser utilizados para 

quantificar a ingestão diária de forragem por herbívoros em pastejo. A utilização do óxido de 

cromo como marcador externo para determinação da excreção fecal tem se consolidado como 

uma das técnicas mais comumente utilizadas por pesquisadores brasileiros na estimativa do 

consumo de ruminantes em pastejo (CARVALHO et al., 2007). 

Autores como Peripolli et al., (2011), Kozloski et al., (2013) e Davi et al., (2014) tem 

realizados estudos com o uso do nitrogênio fecal como marcador para estimar o consumo de 

forragem por animais em pastejo e a digestibilidade da forragem ingerida por esses 

herbívoros, além da determinação de equações que poderiam ser utilizadas em outros estudos 

com o mesmo propósito. Azevedo et al. (2104), no entanto, destacam que devem ser 

utilizadas equações  calculadas nos diferentes estágios fenológicos da forrageira a ser usada. 

Conforme Peripolli et al. (2011), o uso da excreção e a concentração fecal de nitrogênio pode 
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promover estimativas com alta acurácia do consumo e da digestibilidade da forragem para 

ovinos. 

Com base nessas considerações, o trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar o 

uso de três ofertas de forragem: 6; 9 e 12 kg de matéria seca (MS)/100kg de peso corporal 

(PC), mantidas por meio  do  pastejo de cordeiras e testar a  hipótese de que o uso dessas 

diferentes ofertas de forragem poderiam alterar o comportamento ingestivo, a dinâmica de 

refeições e o consumo de forragem por cordeiras em pastagem de azevém sob pastejo 

intermitente. 
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2 CAPÍTULO I 1 

Métodos para determinação do consumo de forragem por cordeiras em 2 

pastagem de azevém  3 

 4 

RESUMO 5 

O experimento foi conduzido com o objetivo de mensurar a ingestão de forragem por 6 

cordeiras, em pastagem de azevém, utilizando o óxido de cromo e o teor de nitrogênio fecal.  7 

A pastagem foi manejada sob distintas ofertas de forragem (OF): 6, 9 e 12% do PC.  O 8 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com estrutura de parcelas sub-9 

subdivididas, sendo as ofertas de forragem as parcelas principais, os estádios fenológicos as 10 

subparcelas e os métodos de determinação do consumo as sub-subparcelas. O consumo, nos 11 

estádios vegetativo do azevém, independe da oferta de forragem. As menores ofertas limitam 12 

o consumo de forragem a partir do pré-florescimento enquanto no estádio reprodutivo do 13 

azevém o consumo é menor na OF6, intermediário na OF9 e maior OF 12. A estimativa de 14 

consumo de matéria orgânica por cordeiras em pastagem de azevém é similar quando são 15 

utilizados o óxido de cromo e o nitrogênio fecal como marcadores. O consumo de forragem 16 

em função das ofertas de forragem é dependente da estrutura do dossel e é limitado no final 17 

do ciclo do pasto em função da elevada massa de colmos. 18 

Palavras-chave: Lolium multiflorum Lam., nitrogênio fecal, ovinos, óxido de cromo, pastejo 19 

intermitente 20 
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Methods for determination of forage intake by lambs grazing Italian ryegrass 25 

 26 

ABSTRACT 27 

This study was conducted to evaluate the use of chromium oxide and the content of the fecal 28 

nitrogen to estimate forage intake by females lambs in Italian ryegrass pasture. The pasture 29 

was managed under different forage allowances (FA): 6, 9 and 12% of LW. The experimental 30 

design was a randomized split-split plot wherein the forage allowances were considered as 31 

main plot, the phenological stages as subplot and methods to determine intake as sub-32 

subplots. The forage intake, in  ryegrass vegetative stage, is independent of  forage allowance.  33 

Smaller allowances limited forage intake from the pre-flowering while, in the reproductive 34 

stage of ryegrass, intake is lower in FA6, intermediate in FA9 and higher in FA12. The 35 

estimated organic matter intake by lambs in Italian ryegrass pasture is similar when the 36 

chromium oxide and fecal nitrogen are used as markers. The forage intake responding to 37 

forage allowance is dependent on the sward structure and is limited by high stem mass at the 38 

end of the grass phenological cycle. 39 

 40 

Key words: chromium oxide, fecal nitrogen, intermittent grazing, Lolium multiflorum Lam. 41 
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INTRODUÇÃO 54 

 55 

O consumo de forragem é determinante do desempenho de herbívoros em pastejo, pois 56 

é a partir dele que são ingeridos os nutrientes necessários para manutenção e produção desses 57 

animais. A determinação do consumo, em situações de pastejo, no entanto, apresenta muitas 58 

restrições e é muito trabalhosa. Nessa condição, o consumo não pode ser determinando de 59 

forma direta e várias técnicas são utilizadas para estimá-lo, tais como o uso de marcadores 60 

internos e externos, fístulas esofágicas e avaliações de comportamento ingestivo. Cada uma 61 

destas técnicas, no entanto, apresenta suas limitações. 62 

Uma das técnicas mais comumente utilizadas para estimar o consumo em pastejo é 63 

baseada no princípio de que a excreção fecal é inversamente proporcional à digestibilidade, 64 

mas diretamente relacionada à quantidade de alimento ingerido. A excreção fecal tem sido 65 

mais frequentemente estimada com o uso de indicadores externos e, dentre eles, o mais 66 

utilizado no meio científico brasileiro é o óxido de cromo (Cr2O3), apesar de suas conhecidas 67 

deficiências (CARVALHO et al., 2007). 68 

Por outro lado, recentemente, o nitrogênio fecal tem sido utilizado como marcador para 69 

estimativas de digestibilidade e consumo de forragem (PERIPOLLI  et al., 2011; KOZLOSKI 70 

et al., 2013; DAVID et al., 2014 ). Conforme Peripolli et al. (2011), o uso da excreção e da 71 

concentração fecal de nitrogênio podem promover, com alta acurácia,  estimativas do 72 

consumo e da digestibilidade da forragem. Entre as vantagens desse marcador está o fato de  73 

que não há necessidade  da dosificação de um marcador interno ou externo e,  também, por 74 

não  exigir amostragem da forragem consumida pelos animais. Esse consumo pode ser 75 

estimado diretamente por uma equação já determinada.  76 

Dentre os fatores que afetam o consumo em pastejo, a estrutura do dossel é muito 77 

importante (HODGSON, 2004). A determinação de uma oferta de forragem que promova 78 

melhor estrutura do dossel e melhor oportunidade de seleção da forragem é fundamental para 79 

incrementar a produtividade animal em sistemas pastoris. O uso da oferta de forragem 80 

adequada pode tornar o sistema de produção de ovinos em pastagens cultivadas de inverno 81 

mais econômico e eficiente.  82 

Pesquisas recentes avaliaram a ingestão de forragem de ovinos em azevém, mas essa 83 

ingestão foi determinada pelo método agronômico (ROMAN et al., 2007; GLIENKE et al., 84 

2008) ou com o uso da técnica da dupla pesagem (CAMARGO et al., 2012). Nessas 85 

pesquisas, no entanto,  não são exploradas  as relações entre consumo e  oferta de forragem e 86 

nem comparam métodos para determinação dessa ingestão.  Assim, este trabalho foi 87 
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conduzido com o objetivo de comparar o uso do óxido de cromo e do nitrogênio fecal para 88 

estimar a ingestão de forragem por fêmeas ovinas em pastagem de azevém, sob pastejo 89 

intermitente e manejado sob distintas ofertas de forragem: 6, 9 e 12  % do peso corporal.  90 

 91 

MATERIAL E MÉTODOS 92 

 93 

O experimento foi desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria, localizada 94 

na região fisiográfica denominada Depressão Central, RS. O clima é Cfa, subtropical úmido, 95 

segundo classificação de Köppen. As avaliações de campo foram realizadas no período de 96 

junho a outubro de 2012. O solo é classificado como Argissolo Vermelho distrófico arênico 97 

(EMBRAPA, 2006) e sua análise química apresentou os seguintes resultados: pH-H2O: 5,1; 98 

índice SMP:5,6; Argila: 22,0 m/v; P: 7,65m/l; K: 48,0mg/l; MO: 2,05 m/v; Al
3+

: 0,45cmolc/l; 99 

Ca
2+

: 5,1 cmolc/l; MG
2+

:10,15 cmolc/l; CTC efetiva:7,8cmolc/l; Saturação de bases: 51,2%; 100 

Saturação de Al: 5,9%. Os dados meteorológicos referentes aos meses que compreenderam o 101 

período experimental foram obtidos junto ao INMET (Sonabra). 102 

Os tratamentos foram constituídos por três ofertas de forragem em pastagem de 103 

azevém (Lolium multiflorum Lam): 6; 9 e 12 kg de matéria seca (MS)/100kg de peso corporal 104 

(PC), mantidas por meio  do  pastejo de cordeiras. A área experimental utilizada foi de 0,6 105 

hectares, com seis subdivisões, totalizando duas repetições de área por tratamento, as quais 106 

constituíram as unidades experimentais e uma área anexa com 0,4 hectares. A pastagem foi 107 

estabelecida em maio de 2012, com preparo mínimo do solo. A adubação correspondeu a 250 108 

kg/ha da fórmula 5-20-20 (N-P-K). Foi aplicado ureia (100 kg/ha de N), fracionada em quatro 109 

aplicações, nas seguintes datas: 05/06, 08/07, 19/08 e 16/09. 110 

Os animais experimentais foram cordeiras Suffolk, com idade e peso inicial de oito 111 

meses e 43±4,6 kg, respectivamente. O método de pastejo foi o de lotação intermitente e o 112 

intervalo entre pastejos correspondeu a soma térmica acumulada (ST) de 250 graus-dia, 113 

equivalente a dois filocronos de azevém (CONFORTIN et al., 2010). Em cada repetição de 114 

área foram realizadas quatro ocupações, caracterizadas pelos estádios fenológicos do azevém: 115 

V1: vegetativo 1 (24/06-07/07); V2: vegetativo 2 (07-18/08); PF: pré-florescimento (04-116 

15/09) e F: florescimento (05-16/10). O período compreendido pela ocupação da pastagem 117 

mais o intervalo até o inicio da próxima ocupação foi considerado um ciclo de pastejo. Os 118 

intervalos entre pastejos tiveram duração de 31, 15 e 15 dias, respectivamente. Durante esses 119 

intervalos as cordeiras permaneceram em pastagem de azevém. O primeiro ciclo de pastejo 120 

iniciou quando a massa de forragem (MF) atingiu valor de 1.200 kg de matéria seca (MS)/ha. 121 
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MF foi avaliada por meio da técnica de estimativa visual com dupla amostragem. Na 122 

mesma ocasião, foi medida a altura do dossel, em cm. A partir das amostras de forragem 123 

provenientes dos cortes, foram estimados o teor de matéria seca e a composição botânica e 124 

estrutural, por meio da separação manual. Todas as amostras foram pesadas e secas em estufa 125 

com circulação forçada de ar a 55°C, por 72 horas. A partir desse peso, foi calculada a 126 

participação percentual e a massa de cada componente, em kg/ha de MS, para o posterior 127 

cálculo da remoção percentual (%) dos componentes. 128 

A taxa de acúmulo diário de forragem foi determinada pela seguinte fórmula: TAD= 129 

(MF1(i) – MF2(i-1))/ D. Onde: TAD =taxa de acúmulo diário de forragem; MF1= massa de 130 

forragem pré-pastejo do ciclo de pastejo “i”; MF2= massa de forragem pós-pastejo do ciclo de 131 

pastejo “i – 1”, D= número de dias do período de intervalo entre pastejos. 132 

 As pesagens das cordeiras foram realizadas no início e ao final de cada período de 133 

ocupação da pastagem, com jejum prévio de sólidos e líquidos de seis horas. O ganho médio 134 

diário (kg/animal/dia) foi obtido pela diferença de peso entre as datas das pesagens e dividido 135 

pelo número de dias do período de ocupação.  136 

A taxa de lotação (kg de peso corporal (PC)/ha) foi calculada pela fórmula: TL= (N 137 

*(PMt + PMr)/A. Onde: TL= taxa de lotação;  N= número de dias que cada cordeira 138 

permaneceu na pastagem; PMt= peso corporal médio das cordeiras-testes e PMr= peso das 139 

cordeiras reguladoras (kg) durante a ocupação do piquete em cada estádio fenológico; A= área 140 

de cada unidade experimental (ha).  141 

A oferta de forragem foi calculada pela fórmula: OF = (MF/n + TAD)* 100/ TL, onde 142 

OF = oferta de forragem (%); MF = massa de forragem média (kg/ha de MS) = [(MF inicial + 143 

MF final)/2]; n= dias do período de ocupação (dias); TAD = taxa de acúmulo diário de 144 

forragem (kg/ha/dia de MS); TL = taxa de lotação do ciclo de pastejo (kg/ha de PC). A oferta 145 

de lâminas foliares verdes foi obtida pela multiplicação da oferta de forragem pelo percentual 146 

médio de lâminas foliares na MF. 147 

O consumo de forragem foi estimado, em cada período de ocupação da pastagem, com 148 

o uso de óxido de cromo (Cr2O3) como indicador da produção fecal. Esse marcador foi 149 

utilizado em pó e encapsulado. Foram dosificadas, manualmente, três cordeiras-teste por 150 

piquete, às 12h, com 1,0 g de Cr2O3. O período de dosificação foi de 11 dias e a partir do 151 

oitavo dia foi realizada a coleta de fezes, direto no reto, conforme metodologia de Kozloski et 152 

al. (2006). 153 

A concentração de cromo nas fezes secas foi determinada por espectrofotometria de 154 

absorção atômica (KOZLOSKI et al., 1998). Para estimação da produção fecal foi utilizada a 155 
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fórmula: PF=cromo administrado (g/dia)/cromo nas fezes (g/kg de MS: POND et al., 1989).  156 

O consumo de MO (CMO, kg/dia) foi calculado pela fórmula: CMO=produção fecal/(1–157 

digestibilidade da forragem) e a partir desses dados e da taxa de lotação foi calculado o 158 

consumo de MO em porcentagem do peso corporal (CMOPC). 159 

Para calcular o consumo de matéria orgânica da forragem estimado pelo uso do 160 

nitrogênio fecal (Nfecal) foram utilizadas as equações propostas por Azevedo (2011) para 161 

cada estágio fenológico do azevém. O nitrogênio fecal (g/dia) foi determinado pela 162 

metodologia de Kjedahl (AOAC, 1990), nas mesmas amostras de fezes utilizadas para 163 

determinação da produção fecal com o óxido de cromo. A quantidade de nitrogênio foi 164 

determinada pela multiplicação do teor presente nas fezes pela produção fecal.   165 

 A determinação dos teores de proteína bruta e fibra em detergente neutro (AOAC, 1995) 166 

foram realizadas em amostras de forragem oriundas da simulação de pastejo. Todas as 167 

amostras foram secas em estufa com circulação forçada de ar a 55°C, por 72 horas. 168 

Os dados referentes às variáveis do pasto foram analisados em um delineamento 169 

experimental inteiramente casualizado, com estrutura de parcelas subdivididas. As ofertas de 170 

forragem constituíram as parcelas principais e os estádios fenológicos as subparcelas. Os 171 

piquetes foram considerados como repetições. Foi utilizado um modelo misto com o efeito 172 

fixo das ofertas de forragem, estádios fenológicos e suas interações e os efeitos aleatórios do 173 

resíduo e das repetições aninhadas nas ofertas de forragem avaliadas. 174 

O consumo de forragem foi analisado em um delineamento experimental inteiramente 175 

casualizado, com estrutura de parcelas sub-subdivididas, sendo as ofertas de forragem as 176 

parcelas principais, os estádios fenológicos as subparcelas, os métodos de determinação do 177 

consumo as sub-subparcelas e as cordeiras as repetições. Foi utilizado um modelo misto com 178 

os efeitos fixos das ofertas de forragem, dos métodos de determinação do consumo, dos 179 

estádios fenológicos e suas interações e os efeitos aleatórios do resíduo e de cordeiras 180 

aninhadas nas ofertas de forragem. 181 

As variáveis, após teste de normalidade dos resíduos, foram analisadas utilizando o 182 

procedimento MIXED do programa estatístico SAS. Foi realizado um teste de seleção de 183 

estruturas, utilizando o critério de informação bayesiano (BIC), a partir do qual foi 184 

selecionada a estrutura “componente de variância (VC)”. Quando observadas diferenças, as 185 

médias entre as ofertas e os estádios fenológicos foram comparadas utilizando o 186 

recurso lsmeans à 10% de significância. Quando houve interação entre ofertas e os estádios 187 

fenológicos, essa foi desdobrada quando significativa a 10% de probabilidade. As variáveis 188 
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também foram submetidas à análise de correlação de Pearson e regressão polinomial até 189 

segunda ordem em função dos níveis de oferta de forragem avaliadas. 190 

 191 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 192 

 193 

As ofertas de forragem observadas foram de 6,6; 8,8 e 12,6 %, que são valores 194 

próximos das ofertas pretendidas de 6, 9 e 12%, respectivamente. Não houve interação ofertas 195 

de forragem × estádios fenológicos (P>0,10) para a oferta de lâminas foliares (OFL). Houve 196 

diferença para essa variável entre as ofertas avaliadas (P=0,0195) e entre os estádios 197 

fenológicos do azevém (P<0,0001). A oferta de lâminas foliares foi maior (3,8) na oferta 12% 198 

(OF12), intermediária (2,3) na oferta 9% (OF9) e menor (1,8% do peso corporal (PC)) na 199 

oferta de forragem de 6 % do PC (OF6). A OFL correlacionou-se de forma negativa com a 200 

taxa de lotação (TL; r= -0,66; P= 0,0004) que, por sua vez, relacionou-se de forma linear e 201 

negativa com as ofertas de forragem testadas (TL= 4886,5 – 263,9 OF; r
2
= 48,64%, P= 202 

0,0002; CV= 27,69%). Taxas de lotação altas resultam em redução na biomassa de lâminas 203 

foliares verdes (GARCIA et al., 2003).  204 

As maiores ofertas de lâminas foliares (3,8% do PC) foram observadas nos estádios 205 

vegetativo 1 e 2. Essa observação é coerente com a definição de estádio vegetativo como o 206 

momento no qual ocorre maior emissão e expansão de novas lâminas foliares. Houve redução 207 

de 2,5% na oferta de lâminas com a passagem para o estádio de pré-florescimento e a menor 208 

OFL foi observada no florescimento (0,8% do PC). Medeiros et al. (2007), no entanto, 209 

observaram que oferta média de folhas verdes (5% do PC) foi semelhante  entre os estádios 210 

vegetativo, pré-florescimento e florescimento do azevém, quando a oferta de forragem foi de 211 

15% do  PC. 212 

Não houve interação (P>0,10) entre as ofertas de forragem × estádios fenológicos do 213 

azevém para a massa de forragem e teores de proteína bruta e fibra em detergente neutro na 214 

forragem proveniente da simulação de pastejo. A massa de forragem (MF; 1207,8 kg de 215 

MS/ha; P= 0,1195) foi similar entre as ofertas, e provavelmente, essa similaridade foi devida 216 

a taxa de acúmulo de forragem (54,3± 4,9 kg de MS/ha/dia) também semelhante entre as 217 

ofertas de forragem. 218 

A MF diferiu entre os estádios do azevém (Tabela 1) e esteve positivamente 219 

correlacionada com a participação percentual de colmos (r= 0,78; P< 0,0001), que também 220 

diferiu entre os estádios fenológicos (P< 0,0001). A participação percentual de colmos 221 

aumentou em 26,9% do vegetativo 1 para o florescimento e esse aumento, nos estádios de 222 
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pré-florescimento e florescimento do azevém, foi acompanhado, também, de  aumento na 223 

massa de forragem (Tabela 1). A porcentagem de colmos na MF diferiu entre as ofertas de 224 

forragem (P=0,0931), sendo menor na OF6 (26,7%), intermediária na OF9 (29,0%) e maior 225 

na OF12 (33,0%). A maior participação percentual de colmos na MF, tal como ocorreu nas 226 

maiores ofertas de forragem, pode ser indesejável, pois, nessa situação, o herbívoro encontra 227 

maior dificuldade de apreensão e de corte da forragem disponível pelo aumento da força 228 

necessária para colher o pasto, de forma semelhante ao que acontece em gramíneas tropicais 229 

(BENVENUTTI et al., 2006). 230 

 231 

Tabela 1 - Massa de forragem (MF, kg de MS/ha), teor de proteína (PB; %) e fibra em 

detergente neutro (FDN; %) em diferentes estádios fenológicos do azevém  

Itens ------------Estádios fenológicos
1
-----------    

 V1 V2 PF F Média P* CV(%) 

MF 936,3c 1529,7b 2109,6a 1851,5a 1606,8 0,0005 9,3 

PB 24,0a 17,7b 17,7b 17,7b 19,3 0,0020 4,2 

FDN  53,4b 57,0b 63,8a 63,4a 59,4 <0,0001 1,5 

*
Valores seguidos de letras distintas, nas linhas, diferem entre si pelo teste lsmeans; 232 

1
Estádios fenológicos: V1: vegetativo 1, V2: vegetativo 2, PF: pré-florescimento; F: florescimento 233 

 234 

A forragem proveniente da simulação de pastejo apresentou percentuais semelhantes 235 

de proteína bruta (PB; 19,3±0,8%; P= 0,2427) e de fibra em detergente neutro (FDN; 236 

59,4±0,85%; P= 0,2529) quando as cordeiras utilizaram o azevém manejado com diferentes 237 

ofertas de forragem. Isso caracterizou a realização de uma seleção semelhante da dieta pelas 238 

cordeiras quando submetidas a OF variando de 6 a 12%. A habilidade de ovinos em pastejo 239 

em manter a qualidade da dieta ingerida, mesmo em situações de diferentes taxas de lotação 240 

(GARCIA et al.,2003) pode explicar esse resultado, mesmo que na OF6 tenha existido a 241 

menor OFL, sendo esse valor 107 e 27,5 % menor que os valores observados nas OF12 e 242 

OF9, respectivamente. 243 

Os maiores teores de PB foram observados no estádio vegetativo 1 do azevém (Tabela 244 

1). O teor de PB apresentou uma redução de 35,5% desse estádio para os demais, que foram 245 

semelhantes entre si (Tabela 1). Alterações na composição química da forrageira, a partir do 246 

estádio vegetativo devem-se a redução na proporção de folhas em relação aos colmos e ao 247 

início da produção de sementes pela planta (VAN SOEST, 1994),. Os teores de PB 248 

observados em todo o ciclo do azevém não foram limitantes para o desenvolvimento das 249 

cordeiras (NRC, 2007), mesmo que esses valores tenham sido reduzidos em 35,6% desde o 250 
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estádio vegetativo 2 até o florescimento. Por outro lado, mesmo os menores teores de FDN 251 

(55,2%) observados no vegetativo 1 e 2 (Tabela 1), já seriam valores considerados como 252 

limitantes ao consumo de animais em pastejo (VAN SOEST, 1994).   253 

Não houve interação (P>0,10) entre as ofertas de forragem × estádios fenológicos do 254 

azevém para a remoção percentual da massa de forragem, da massa de lâminas foliares e da 255 

altura do dossel. A relação linear negativa observada entre as ofertas de forragem e a taxa de 256 

lotação, no entanto, acarretou diferentes remoções da massa de forragem (P= 0,0632) e de 257 

lâminas foliares (P= 0,0929) em função das ofertas de forragem. O desaparecimento 258 

percentual da massa de forragem ajustou-se ao modelo de regressão linear negativo em função 259 

das ofertas de forragem (Desaparecimento da MF= 81,9077 – 4,76OF; r
2
= 44,3%; P= 0,0007; 260 

CV= 32,9%), onde a redução de 1% na oferta de forragem leva a um aumento de 4,7 % na 261 

remoção da MF. Glienke et al. (2010) usaram diferentes intensidades de desfolha (remoção de  262 

70, 60, 45 e 30% da biomassa) em pastagem de azevém utilizada por cordeiras  e  observaram  263 

redução de 0,4% na biomassa a cada 1% de aumento na intensidade de desfolhação. 264 

A remoção de lâminas foliares esteve positivamente correlacionada (r= 0,65; 265 

P=0,0010) com a taxa de lotação. A maior remoção de lâminas (74,8%) foi observada quando 266 

a pastagem foi manejada sob OF6 e remoção intermediária (63,7%) na OF9 e a menor 267 

remoção ocorreu na OF12 (57,8%).  O menor número de animais na OF12 oportunizou um 268 

maior percentual de lâminas remanescentes e esse maior índice de área foliar poderia 269 

proporcionar uma recuperação mais rápida no dossel manejado sob essa oferta. Por outro 270 

lado, também poderia ocorrer uma maior taxa de senescência que implicaria em maior 271 

ineficiência do uso da forragem. 272 

A altura do dossel (AD) ajustou-se ao modelo de regressão linear crescente em função 273 

das ofertas de forragem (AD= 1,3164 + 0,9742OF; r
2
= 48,78%; P= 0,0001; CV= 25,32%). 274 

Por outro lado, a remoção percentual da altura do dossel apresentou comportamento linear 275 

decrescente em função das ofertas de forragem (Remoção da AD= 79,0883 – 4,08OF; r
2
= 276 

42,6%; P= 0,0008; CV= 285,34%) com redução de 4,08 cm a cada 1% de aumento na OF. A 277 

remoção da AD mostrou correlação negativa com a participação percentual de colmos na MF 278 

(r=-0,46; P= 0,0264). O aumento na presença de colmos, em função do uso de maiores ofertas 279 

de forragem, pode ter restringido o rebaixamento da altura do dossel pelas cordeiras. Esses 280 

colmos podem ter agido como um impedimento físico a desfolhação, atuando como uma 281 

barreira vertical e horizontal para a formação do bocado (BENVENUTTI et al., 2006). 282 

A similaridade do desaparecimento percentual da massa de forragem nos diferentes 283 

estádios fenológicos (Tabela 2) foi devido, provavelmente, ao aumento nos valores desta 284 
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variável com o avanço no ciclo do azevém (Tabela 1) e pela maior participação percentual do 285 

componente colmo na MF. Esse desaparecimento correspondeu, provavelmente, à camada de 286 

lâminas foliares presente no horizonte de pastejo. Em azevém, sob pastejo de ovinos, essa 287 

camada correspondeu a 37,09% da altura do dossel (ROMAN et al., 2007),  valor próximo ao 288 

valor médio observado do desaparecimento da MF  (Tabela 2). Além disso, o 289 

desaparecimento percentual da MF apresentou valor muito próximo a intensidade de pastejo 290 

recomendada (43%) por Confortin et al. (2009), para que ocorra equilíbrio entre a ingestão de 291 

matéria seca pelo herbívoro e o acúmulo de biomassa, em azevém sob método de pastejo 292 

rotativo. 293 

 294 

Tabela 2 - Desaparecimento percentual (%) da massa de forragem e remoção percentual 

(%) das lâminas foliares e da altura do dossel nos diferentes estádios fenológicos 

do azevém 

Itens ------------Estádios fenológicos
1
--------    

 V1 V2 PF F Média P* CV(%) 

Massa de forragem 46,7   37,7    41,2     34,6 40,0 0,4551 13,50 

Lâminas foliares  60,2b   57,8b 76,4a     67,4a 65,4 0,0491 7,24 

Altura do dossel  52,0a   40,7b 40,3b 37,9b 42,7 0,0382 9,61 

*
Valores seguidos de letras distintas, nas linhas, diferem entre si pelo teste lsmeans; 295 

1
Estádios fenológicos: V1: vegetativo 1, V2: vegetativo 2, PF: pré-florescimento; F: florescimento 296 

 297 

A remoção de lâminas foliares pelas cordeiras (21,9%) foi menor nos estádios 298 

vegetativos 1 e 2 quando em comparação a remoção média, 71,9%, nos dois outros estádios 299 

fenológicos (Tabela 2). Essa variável esteve negativamente correlacionada com a oferta de 300 

lâminas (r= -0,62; P= 0,0019), que se reduziu com o avanço no ciclo do azevém. Essa menor 301 

oferta do componente preferido pelas cordeiras fez com que elas removessem, 302 

percentualmente, mais lâminas foliares nos estádios de pré florescimento e florescimento.  303 

No estádio vegetativo 1, a remoção percentual da altura do dossel foi 31% maior que a 304 

média dos demais estádios (Tabela 2) e essa variável esteve negativamente correlacionada 305 

com a participação percentual de colmos na MF ( r=-0,46; P= 0,0264). Assim, as reduções 306 

observadas na altura do dossel estiveram relacionadas com as alterações estruturais que 307 

ocorrem com o avanço no ciclo do azevém, com aumento da participação dos componentes 308 

colmo, material senescente e morto e inflorescências. Essas mudanças funcionam como 309 

barreira para que ocorra uma desfolhação mais intensa pelas cordeiras. A participação 310 

percentual de colmos na MF variou de 15% no vegetativo 1 a 42% no estádio de 311 
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florescimento do azevém. É esperado que, com o aumento na participação de colmos, ocorra a 312 

redução no tamanho do bocado, na taxa de bocados e na taxa de consumo de forragem 313 

(DRESCHER et al., 2006). 314 

Houve interação (P= 0,0390) ofertas de forragem × estádios fenológicos  para massa de 315 

colmos (MCO). A MCO foi semelhante nas distintas ofertas de forragem nos três primeiros 316 

estádios fenológicos do azevém, com valor médio de 438,97 kg de MS/ha. No florescimento, 317 

a massa de colmos variou positivamente em função das ofertas de forragem avaliadas (MCO= 318 

- 202,49 + 110,98OF; r
2
= 94,21%; P= 0,0013; CV= 10,36%). Camargo et al. (2012), 319 

observaram que em situações de menores intensidades de remoção da biomassa (30%), 320 

correspondente a oferta de forragem de 12% do PC neste trabalho, a partir do estádio 321 

vegetativo não há estimulo para o perfilhamento do azevém , ocasionando um elongamento 322 

precoce dos entrenós. Isso pode explicar esse acúmulo de colmos no florescimento em 323 

situações das maiores ofertas de forragem. 324 

Não houve interação (P>0,10) ofertas de forragem × estádios fenológicos do azevém 325 

para as estimativas de consumo de matéria orgânica (CMO) da forragem determinados pelo 326 

óxido de cromo e pela concentração de nitrogênio fecal. Os valores de consumo determinados 327 

por ambos os marcadores foram semelhantes (Tabela 3) e não diferiram entre as ofertas de 328 

forragem. Assim, tanto o óxido de cromo como o nitrogênio fecal, mostraram-se adequados 329 

para estimativas do CMO de cordeiras em pastejo. Dentre as vantagens da utilização do óxido 330 

de cromo como marcador estão o baixo custo, fácil administração e relativa simplicidade das 331 

análises necessárias para sua determinação (FERREIRA et al., 2009). Esses autores relatam 332 

que o óxido de cromo e o dióxido de titânio são  considerados similares como marcadores e 333 

ambos  podem ser usados para estimativa do consumo individual de concentrado por vacas 334 

em lactação.  335 

 336 

 337 

 338 

 339 

 340 

 341 

 342 

 343 

 344 
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Tabela 3 - Consumo de matéria orgânica da forragem (CMO) por cordeiras determinado por 

óxido de cromo e nitrogênio fecal 

 CMO Óxido de cromo CMO Nitrogênio fecal 

OF
1
 kg de MO/dia % PC kg de MO/dia % PC 

OF6 0,8231 1,65 0,7639 1,53 

OF9 0,8455 1,69 0,7825 1,57 

OF12 0,7783 1,57 0,7479 1,48 

CV(%) 4,34 4,07 5,45 5,30 

P* 0,4264 0,4564 0,5584 0,7479 

P** 0,2501 

*Probabilidade teste lsmeans entre ofertas de forragem; 
1
oferta de forragem; OF6: 6 kg de MS/100 kg PC, OF9: 345 

9 kg de MS/100 kg PC e OF12: 12 kg de MS/100 kg PC;  346 
** Probabilidade teste lsmeans entre indicadores óxido de cromo versus nitrogênio fecal  347 

 348 

Houve interação (P<0,10; Tabela 4) entre as ofertas de forragem avaliadas × estádios 349 

fenológicos do azevém para o consumo de MO (kg/dia). Nos estádios vegetativos V1 e V2, 350 

independente da oferta de forragem avaliada, o consumo de MO foi semelhante (Tabela 4), 351 

com média de 0,69kg de MO/dia. Conforme Garcia et al. (2003), ovinos em pastejo 352 

constantemente selecionam lâminas foliares verdes no horizonte de pastejo e essa similaridade 353 

no consumo pode ter ocorrido em função das maiores ofertas de lâminas foliares e das 354 

menores massas de colmo observadas nesses estádios. Isso permitiu que as cordeiras 355 

mantivessem a colheita preferencial de lâminas foliares (Tabela 2) possibilitando, mesmo em 356 

manejo com diferentes ofertas de forragem, igual oportunidade de ingestão de pasto. 357 

 358 

 359 

 360 

 361 

 362 

 363 

 364 

 365 

 366 

 367 

 368 
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Tabela 4 - Consumo de matéria orgânica (CMO, kg/dia) por cordeiras nos diferentes 

estádios fenológicos do azevém  sob diferentes ofertas de forragem (OF)   

 ------------Estádios fenológicos
2
----------------- 

OF
1
    V1   V2    PF    F P* CV(%) 

OF6 0,593a 0,806a 0,749b 0,959a 0,0005 4,78 

OF9 0,642a 0,754a 0,974a 0,894ab   

OF12 0,591a 0,719a 0,908a 0,845b   

Média 0,609 0,759 0,877 0,899   

 
*
Probabilidade da interação ofertas de forragem e estádios fenológicos (P<0,10); 

1
oferta de forragem: 6, 9 ou 12 369 

kg MS/100 kg de peso corporal (PC); 
2
estádios fenológicos: V1: vegetativo 1, V2: vegetativo 2, PF: pré-370 

florescimento e F: florescimento; 371 
**

Valores seguidos de letras distintas, nas colunas, diferem entre si pelo teste lsmeans 372 
 373 

Na OF6, no estádio de pré-florescimento, as cordeiras ingeriram menos 0,192kg de 374 

MO/dia em comparação ao consumo médio de matéria orgânica realizado nas OF 9 e OF12  375 

(0,941kg de MO/dia).  Na OF6, mesmo que as cordeiras tenham realizado as maiores 376 

remoções percentuais da massa de forragem, massa de lâminas foliares e da altura do dossel, 377 

essa superioridade não foi suficiente para que mantivessem o consumo de MO semelhante às 378 

cordeiras nas OF9 e OF12. O consumo de MO por cordeiras esteve negativamente 379 

correlacionado com a massa de colmos quando estas estiveram manejadas na OF6 (r= - 0,87; 380 

P= 0,0040) e 9% (r= -0,86; P= 0,0055).  Para uma massa de forragem semelhante entre as 381 

ofertas de forragem, o aumento no número de cordeiras para manter a OF6 pode ter 382 

restringido o consumo individual das mesmas.  383 

No florescimento, o menor consumo de MO foi observado na OF12 (Tabela 4), sem 384 

diferir da OF9, e essa variável esteve correlacionada de forma negativa com a massa de 385 

colmos (r= -0,63; P= 0,0087). O grande acúmulo de colmos nesse estádio do azevém dificulta 386 

a ação seletiva dos animais (PEDROSO et al., 2004). Em situações de ofertas de forragem 387 

menores (OF6) observou-se o maior CMO, sem diferença da OF9 e, mesmo no final do ciclo 388 

da pastagem de azevém, a participação de colmos, não foi suficiente para restringir a ingestão 389 

de forragem pelas cordeiras.  Não houve interação (P>0,10) entre ofertas de forragem × 390 

estádios fenológicos do azevém para o consumo de MO em percentagem (%) do PC e esse 391 

consumo foi semelhante entre as ofertas de forragem e os estádios avaliados (Tabela 4), com 392 

valor médio de 1,64% do PC, valor 44,51% inferior ao predito pelo NRC (2007) para animais 393 

dessa categoria. Essa diferença pode ser devido ao fato de que as recomendações de 394 

exigências nutricionais para ovinos, adotadas no Brasil, foram desenvolvidas em outros países 395 

e nem sempre condizem com o desempenho observado, uma vez que as exigências 396 
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nutricionais são influenciadas por vários fatores, entre os quais tais as condições ambientais, 397 

raça (RESENDE et al., 2008) e ao manejo ao qual os animais em pastejo são submetidos. 398 

 399 

CONCLUSÃO 400 

 401 

A estimativa de consumo de matéria orgânica por cordeiras em pastagem de azevém é 402 

similar quando são utilizados o óxido de cromo e o nitrogênio fecal como marcadores.  A 403 

escolha do método a ser utilizado depende das condições disponíveis para análises e 404 

determinações. O consumo de matéria orgânica é dependente da estrutura do dossel gerada a 405 

partir do uso de diferentes ofertas de forragem e é limitado sob uma oferta de 12% do PC 406 

quando em situações de elevada massa de colmos.  407 

 408 
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3 CAPÍTULO II 1 

 2 

Comportamento ingestivo de cordeiras sob diferentes ofertas de forragem 3 

em pastagem de azevém 4 

 5 

RESUMO: O trabalho foi conduzido com o objetivo de testar a hipótese de que o uso de 6 

diferentes ofertas de forragem (OF): 6; 9 e 12 % do PC poderia alterar a dinâmica de refeições 7 

e o comportamento ingestivo de cordeiras em pastagem de azevém sob pastejo intermitente. O 8 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com estrutura de parcelas 9 

subdivididas, sendo as ofertas de forragem as parcelas principais e os estádios fenológicos as 10 

subparcelas. O tempo de pastejo e a massa de bocado foram semelhantes nas ofertas de 11 

forragem. As cordeiras permaneceram mais tempo ruminando e menor tempo realizando 12 

outras atividades nas OF 9 e 12% do PC. O número de estações alimentares visitadas por 13 

minuto e o tempo em cada estação variou em função das ofertas de forragem nos estádios 14 

vegetativo 2 e florescimento. O número de bocados foi maior nas OF 6 e 9% do PC. O 15 

número de refeições foi maior, intermediário e menor nas OF 12, 9 e 6% PC, respectivamente 16 

e similar em todos os estádios. A duração das refeições foi maior na OF 6, intermediária na 9 17 

e menor na 12% do PC.  Os estádios fenológicos do azevém tiveram maior importância nas 18 

mudanças ocorridas na estrutura do pasto e no comportamento ingestivo de cordeiras do que 19 

as ofertas de forragem utilizadas.  A massa de bocado é inalterada por ofertas de forragem que 20 

variam entre 6 a 12 % do PC e qualquer uma delas pode ser utilizada em pastagem de azevém. 21 

 22 

 23 

Palavras chave: refeições, massa de bocado, taxa de bocado, Lolium multiflorum Lam 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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Ingestive behaviour by lambs under different forage allowances in ryegrass pasture 34 

 35 

ABSTRACT: The study was carried out in order to test the hypothesis that the use of different  36 

forage allowance (FA): 6; 9 and 12% of LW could change the dynamics of meals and the 37 

ingestive behavior of lambs on ryegrass pasture under intermittent grazing. The experimental 38 

design was completely randomized with a split-plot structure, being the herbage allowance the 39 

main plots and the phenological stages the subplots. The grazing time and bite mass were 40 

similar between forage allowances. Lambs remained more time ruminating and less time 41 

doing other activities in FA 9 and 12% of BW. The number of meals was higher, intermediate 42 

and lower in FA 12, 9 and 6% of  LW, respectively, and similar in all stages. The duration of 43 

the meals was higher in FA 6, intermediate in 9 and lower in 12% of LW. The phenological 44 

stages of ryegrass were more important in changes in pasture structure and ingestive behavior 45 

of lambs than herbage allowance used. The bite mass is unchanged by forage allowance 46 

ranging from 6 to 12% of BW and any of them can be used in ryegrass pasture. 47 

 48 

Key words: bite mass, Lolium multiflorum Lam, bite rate, meals 49 

 50 
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 62 
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Introdução 64 

As variáveis associadas ao comportamento ingestivo, em sistemas pastoris, são 65 

determinantes dos níveis de produção, pois o desempenho do animal depende do consumo de 66 

forragem e dos efeitos do processo de seleção e ingestão sobre a composição, estrutura e 67 

produtividade do pasto. 68 

Vários trabalhos já foram conduzidos com o azevém (Lolium multiflorum Lam.), no 69 

sul do Brasil, com o intuito de avaliar o comportamento ingestivo de ovinos sob diferentes 70 

massas de forragem (ROMAN et al., 2007), intensidades de desfolha (GLIENKE et al., 2008) 71 

e intensidades e métodos de pastejo (BARBOSA et al., 2010). Esses trabalhos, no entanto, 72 

não descrevem como a dinâmica de refeições é alterada pelos diferentes manejos. O 73 

conhecimento do número e da duração das refeições, assim como dos fatores que controlam 74 

seu início e fim, é importante para que seja conhecida a mediação comportamental do 75 

consumo e dos mecanismos de controle fisiológico. A afirmação de Rook (2000), de que essa 76 

é uma área do comportamento ingestivo que ainda está mal compreendida ainda permanece 77 

verdadeira mesmo com a existência de publicações mais recentes. 78 

A variação na oferta de forragem, que constitui a relação quantitativa entre a forragem 79 

e o animal (ALLEN et al., 2011), pode influenciar o comportamento ingestivo do herbívoro. 80 

O manejo da oferta visa melhorar e manter o ambiente de pastejo, permitir que os animais 81 

atendam suas exigências nutricionais e garantir uma produção eficiente (ROGUET et al., 82 

1998). O ciclo fenológico do pasto, no entanto, pode ser tão importante no comportamento 83 

ingestivo quanto o grau de desfolhação imposto. Com oferta de forragem (14%), não limitante 84 

ao consumo de MS por cordeiras, a ingestão de MS é igual, independente do estádio 85 

fenológico do azevém (CAMARGO et al.,  2012).  86 

O trabalho foi conduzido com o objetivo de testar a hipótese de que o uso de diferentes 87 

ofertas de forragem (6; 9 e 12 kg de matéria seca (MS)/100kg de PC) poderia alterar o 88 



35 

 

comportamento ingestivo e a dinâmica das refeições de cordeiras em pastagem de azevém sob 89 

pastejo intermitente.  90 

 91 

Material e métodos 92 

O experimento foi desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria, localizada 93 

na região fisiográfica denominada Depressão Central, RS. As avaliações de campo foram 94 

realizadas no período de junho a outubro de 2012. O solo é classificado como Argissolo 95 

Vermelho distrófico arênico (EMBRAPA, 2006) e sua análise química apresentou os 96 

seguintes resultados: pH-H2O: 5,1; índice SMP:5,6; Argila: 22,0 m/v; P: 7,65m/l; K: 97 

48,0mg/l; MO: 2,05 m/v; Al
3+

: 0,45cmolc/l; Ca
2+

: 5,1 cmolc/l; MG
2+

:10,15 cmolc/l; CTC 98 

efetiva:7,8cmolc/l; Saturação de bases: 51,2%; Saturação de Al: 5,9%. O clima é Cfa, 99 

subtropical úmido, segundo classificação de Köppen. Os dados meteorológicos referentes aos 100 

meses que compreenderam o período experimental foram obtidos junto ao INMET (Sonabra). 101 

Os tratamentos foram constituídos por três ofertas de forragem em pastagem de 102 

azevém (Lolium multiflorum Lam): 60; 90 e 120 g. kg de peso corporal (PC)
-1

, mantidas por 103 

meio do pastejo de cordeiras. A área experimental utilizada foi de 0,6 hectares, com seis 104 

subdivisões, totalizando duas repetições de área por tratamento, as quais constituíram as 105 

unidades experimentais e uma área anexa com 0,4 hectares. A pastagem foi implantada em 106 

maio de 2012, com preparo mínimo do solo. A adubação correspondeu a 250 kg.ha
-1

 da 107 

fórmula 5-20-20 (N-P-K). Foi aplicado ureia (100 kg. ha de N
-1

), fracionada em quatro 108 

aplicações, nas seguintes datas: 05/06, 08/07, 19/08 e 16/09. 109 

Os animais experimentais foram cordeiras Suffolk, com idade e peso inicial de oito 110 

meses e 43±4,6 kg, respectivamente. O método de pastejo foi o de lotação intermitente e o 111 

intervalo entre pastejos correspondeu a soma térmica acumulada (ST) de 250 graus-dia, 112 

equivalente a dois filocronos de azevém (CONFORTIN et al., 2010). Em cada repetição de 113 
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área foram realizadas quatro ocupações, caracterizadas pelos estádios fenológicos do azevém: 114 

V1: vegetativo 1 (24/06-07/07); V2: vegetativo 2 (07-18/08); PF: pré-florescimento (04-115 

15/09) e F: florescimento (05-16/10). O período compreendido pela ocupação da pastagem 116 

mais o intervalo até o inicio da próxima ocupação foi considerado um ciclo de pastejo. Os 117 

intervalos tiveram duração de 31, 15 e 15 dias, respectivamente. O primeiro ciclo de pastejo 118 

iniciou quando a massa de forragem (MF) atingiu valor de 1.200 kg. ha de matéria seca (MS)
-

119 

1
. 120 

A  massa de forragem (MF) foi avaliada por meio da técnica de estimativa visual com 121 

dupla amostragem. Na mesma ocasião, foi medida a altura do dossel, em cm. A partir das 122 

amostras de forragem provenientes dos cortes, foram estimados o teor de matéria seca e a 123 

composição botânica e estrutural, por meio da separação manual. Todas as amostras foram 124 

pesadas e secas em estufa com circulação forçada de ar a 55°C, por 72 horas. A partir desse 125 

peso, foi calculada a participação percentual e a massa de cada componente, em kg de MS.ha
-

126 

1
. 127 

A taxa de acúmulo diário de forragem foi determinada pela seguinte fórmula: TAD= 128 

(MF1(i) – MF2(i-1)). D
-1

. Onde: TAD =taxa de acúmulo diário de forragem; MF1= massa de 129 

forragem pré-pastejo do ciclo de pastejo “i”; MF2= massa de forragem pós-pastejo do ciclo de 130 

pastejo “i – 1”, D= número de dias do período de intervalo entre pastejos. 131 

 As pesagens das cordeiras foram realizadas no início e ao final de cada período de 132 

ocupação da pastagem, com jejum prévio de sólidos e líquidos de seis horas. O ganho médio 133 

diário (kg/animal/dia) foi obtido pela diferença de peso entre as datas das pesagens e dividido 134 

pelo número de dias do período de ocupação.  135 

A taxa de lotação (kg de peso corporal (PC). ha
-1

) foi calculada pela fórmula: TL= (N 136 

*(PMt + PMr).A
-1

. Onde: TL= taxa de lotação;  N= número de dias que cada cordeira 137 

permaneceu na pastagem; PMt= peso corporal médio das cordeiras-testes e PMr= peso das 138 



37 

 

cordeiras reguladoras (kg) durante a ocupação do piquete em cada estádio fenológico; A= área 139 

de cada unidade experimental (ha).  140 

A oferta de forragem foi calculada pela fórmula: OF = (MF. n
-1

 + TAD)* 100. TL
-1

, 141 

onde OF = oferta de forragem (%); MF = massa de forragem média (kg. ha de MS
-1

) = [(MF 142 

inicial + MF final).2
-1

]; n= dias do período de ocupação (dias); TAD = taxa de acúmulo diário 143 

de forragem (kg/ha/dia de MS); TL = taxa de lotação do ciclo de pastejo (kg.ha de PC
-1

). A 144 

oferta de lâminas foliares verdes foi obtida pela multiplicação da oferta de forragem pelo 145 

percentual médio de lâminas foliares na MF. 146 

A avaliação de estrutura vertical do dossel (STOBBS, 1973) foi realizada em cada 147 

estádio fenológico. Foram utilizados quadrados com 0,25 m
2
 de área, sobrepostos, graduados 148 

a intervalos de 10 cm de altura até o topo do dossel. Foram tomados dois locais 149 

representativos da altura média do dossel, em cada unidade experimental. Foram retiradas 150 

amostras de cada estrato (0-10; >10cm), as quais foram separadas manualmente em colmo, 151 

lâmina foliar e material morto para avaliação dos componentes estruturais do azevém e  152 

cálculo da relação lâmina: colmo por estrato, sendo os valores expressos em g.cm
3-1

.  153 

A determinação dos teores fibra em detergente neutro (AOAC, 1995) foi realizada em 154 

amostras da forragem proveniente da simulação manual de pastejo (EUCLIDES et al., 1992), 155 

que tinham sido previamente levadas à estufa de ar forçado à 55
o
 C, por 72 horas e depois 156 

moídas em moinho tipo Willey. 157 

As pesagens das cordeiras foram realizadas no início e ao final de cada período de 158 

ocupação, com jejum prévio de sólidos e líquidos de seis horas. O ganho médio diário 159 

(kg.animal-
1
. dia

-1
) foi obtido pela diferença de peso entre as datas das pesagens e dividido 160 

pelo número de dias do período de ocupação da pastagem.  161 

A avaliação do comportamento ingestivo foi realizada nos estádios fenológicos do 162 

azevém, em um período de observação de 24h ininterruptas, nas seguintes datas: V1: 163 
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vegetativo 1 (07/07); V2: vegetativo 2 (18/08); PF: pré-florescimento (15/09) e F: 164 

florescimento (16/10). Foram observadas três cordeiras por piquete e efetuados registros da 165 

atividade de maior ocorrência (pastejo, ruminação e outras atividades) ao final do intervalo de 166 

dez minutos (JAMIESON & HODGSON, 1979). 167 

Nessas ocasiões foi registrado o tempo gasto pelo animal para percorrer 10 estações 168 

alimentares e o tempo de permanência em cada estação. Estes registros foram feitos durante o 169 

dia, sendo considerados dois períodos de avaliação, um pela manhã e outro à tarde. Uma 170 

estação alimentar foi considerada como o espaço correspondente ao pastejo sem movimentos 171 

das patas dianteiras (LACA et al., 1992) e um passo é definido como cada movimento das 172 

patas dianteiras. 173 

A taxa de bocado foi medida por meio do tempo utilizado pelo animal para realizar 20 174 

bocados (FORBES; HODGSON, 1985). A massa de bocado (g) foi calculada a partir da 175 

divisão do consumo diário de forragem, calculado utilizando-se óxido de cromo como 176 

marcador externo (ROSA et al., 2013) pelo número diário de bocados (JAMIESON; 177 

HODGSON, 1979). Uma refeição foi considerada quando a atividade de pastejo ocorreu em 178 

pelo menos dois períodos consecutivos de 10 minutos (PENNING et al., 1991) e o período 179 

sem pastejo caracteriza um intervalo entre refeições. 180 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com estrutura de parcelas 181 

subdivididas, sendo as ofertas de forragem as parcelas principais e os estádios fenológicos as 182 

subparcelas. Para as variáveis de comportamento ingestivo as cordeiras foram consideradas as 183 

unidades experimentais, sendo um total de seis repetições para cada oferta de forragem 184 

testada. Para as avaliações do pasto, os piquetes foram considerados as unidades 185 

experimentais. As variáveis, após teste de normalidade dos resíduos, foram analisadas 186 

utilizando-se um modelo misto com o efeito fixo das ofertas de forragem, estádios 187 

fenológicos e suas interações e os efeitos aleatórios do resíduo e das repetições aninhadas nas 188 
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ofertas de forragem, utilizando o procedimento MIXED do programa estatístico SAS. Foi 189 

realizado um teste de seleção de estruturas, utilizando o critério de informação bayesiano 190 

(BIC), a partir do qual foi selecionada a estrutura “componente de variância (VC)”. Quando 191 

observadas diferenças, as médias foram comparadas utilizando o recurso lsmeans a 10% de 192 

probabilidade. Quando houve interação entre ofertas de forragem e estádios fenológicos, essa 193 

foi desdobrada quando significativa a 10% de probabilidade. As variáveis também foram 194 

submetidas à análise de correlação de Pearson e regressão polinomial até segunda ordem em 195 

função dos níveis de oferta de forragem avaliados a 10% de probabilidade. 196 

Resultados e discussão 197 

As ofertas de forragem observadas foram de 6,6; 8,8 e 12,6 % para valores de ofertas 198 

pretendidas de 6, 9 e 12%, respectivamente. Não houve interação (P>0,10) entre as ofertas de 199 

forragem × estádios fenológicos do azevém para as variáveis: massa de forragem (MF); oferta 200 

de lâminas foliares (OFL) e fibra em detergente neutro. As cordeiras foram mantidas em 201 

piquetes com a mesma massa de forragem (MF; 1207,8±111,8kg. ha
-1

 de MS; P= 0,1195) e a 202 

forragem da simulação de pastejo mostrou os mesmos teores de fibra em detergente neutro 203 

(59,4±0,8%; P= 0,2529), o que caracterizou uma seleção similar pelas cordeiras sob OF 204 

variando de 6 a 12%. 205 

A MF diferiu entre os estádios fenológicos do azevém (Tabela 1) e esteve 206 

positivamente correlacionada com a participação percentual de colmos (r= 0,78; P< 0,0001), 207 

que também diferiu entre os estádios (P< 0,0001). A participação percentual de colmos 208 

aumentou em 26,9% do vegetativo 1 para o florescimento e esse aumento,  no pré-209 

florescimento e florescimento também foi acompanhado de  aumento na MF (Tabela 1). 210 

 211 

 212 



40 

 

Tabela 1- Massa de forragem (MF, kg de MS.ha
-1

) e oferta de lâminas foliares (OFL, % 

do PC) em diferentes estádios fenológicos do azevém  

Itens ------------Estádios fenológicos
1
-----------    

 V1 V2 PF F Média P* CV(%) 

MF 936,3c 1529,7b 2109,6a 1851,5a 1606,8 0,0005 9,3 

OFL
3
 3,8a 3,8ª 1,3b 0,8c 2,4 <,0001 7,0 

*
Valores seguidos de letras distintas, nas linhas, diferem entre si pelo teste lsmeans 213 

1
Estádios fenológicos: V1: vegetativo 1; V2: vegetativo 2; PF: pré-florescimento e F: florescimento;  214 

 215 

A oferta de lâminas foliares diferiu entre as ofertas avaliadas (P=0,0195) e nos 216 

estádios fenológicos do azevém (P<0,0001).  A OFL  foi maior (3,8) na oferta  12% (OF12), 217 

intermediária (2,3) na oferta 9% (OF9) e menor (1,8% do PC) na oferta de forragem de 6 % 218 

do PC (OF6). A OFL correlacionou-se de forma negativa com a taxa de lotação (TL; r= -0,66; 219 

P= 0,0004) que, por sua vez, relacionou-se de forma linear e negativa com as ofertas de 220 

forragem testadas (TL= 4886,5 – 263,9 OF; r
2
= 0,48, P= 0,0002; CV= 27,7%). Taxas de 221 

lotação altas resultam em redução na biomassa de lâminas foliares verdes (GARCIA et al., 222 

2003).  223 

As maiores OFL foram observadas nos estádios vegetativo 1 e 2 (Tabela 1). Essa 224 

observação é coerente com a definição de estádio vegetativo como o momento no qual ocorre 225 

maior emissão e expansão de novas lâminas foliares. Houve redução de 2,5% na oferta de 226 

lâminas com a passagem para o estádio de pré-florescimento e a menor OFL foi observada no 227 

florescimento (Tabela 1). Os valores de OFL estiveram abaixo do valor médio observado 228 

(7,2% do PC) por Pedroso et al. (2004), que foi semelhante durante os estádios vegetativo, 229 

pré-florescimento e florescimento do azevém, e que, segundo os autores, seria suficiente para 230 

atender as exigências nutricionais de cordeiros em pastejo. 231 

A densidade volumétrica dos componentes da estrutura vertical do dossel não foi 232 

alterada em função das ofertas de forragem (P> 0,10), sendo os valores médios nos estratos 233 
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avaliados (0-10 e >10 cm) iguais a 2,1 g.cm
3-1 

de lâminas foliares, 2,03 g.cm
3-1 

de colmos e 234 

0,92 g.cm
3-1 

de material morto.  A densidade dos componentes da estrutura vertical do dossel 235 

modificou-se ao longo do ciclo do azevém (Tabela 2). 236 

 237 

Tabela 2 Densidade volumétrica (g.cm
3-1

) dos componentes da estrutura vertical do dossel 

nos diferentes estádios fenológicos do azevém 

 Estádios fenológicos
1
 P* CV(%) 

Variáveis V1 V2 PF F   

                              -------------------Estrato 0-10 cm------------ 

Folha 3,49a 3,55a 4,63a 1,87b 0,0480 18,10 

Colmo 1,39b 4,05a 4,44a 4,00a 0,0021 18,51 

MM
2
 0,16c 1,31b 2,70a 2,23a 0,0004 16,61 

RLC
3
 8,24a 1,04b 1,03b 0,53b 0,0788 10,96 

                             -------------------- Estrato >10 cm------------ 

Folha   1,56a    0,66a 0,47a 0,58a 0,1846 34,96 

Colmo   0,00b    0,50b 0,34b 1,55a 0,0323 16,23 

MM
2
 0,009b 0,017b    0b 1,02a 0,0541 9,37 

RLC
3
   1,0a   0,31b 0,84a 0,27b 0,0090 24,15 

*Valores seguidos de letras diferentes, na linha, diferem entre si pelo teste lsmeans 238 
1
Estádios fenológicos: V1- vegetativo 1; V2- vegetativo 2; PF- pré-florescimento; F- florescimento;

 2
 material 239 

morto; 
3
 relação lâmina:colmo  240 

  241 

  242 

A densidade de lâminas foliares foi semelhante (3,8 g.cm
3-1

) no estrato 0-10cm nos estádios 243 

vegetativo 1 e 2 e pré-florescimento e esse valor foi 108% maior que o valor observado no 244 

florescimento. No estrato >10 cm a densidade de lâminas foliares (0,81g.cm
3-1

) foi igual nos 245 

diferentes estádios fenológicos (Tabela 2). No florescimento, a redução na densidade de 246 

lâminas foliares no estrato de 0-10cm pode ser resultado da redução natural na produção de 247 

lâminas foliares pelo azevém, que é uma espécie anual, somada com o provável pastejo de 248 

lâminas foliares nesse estrato. 249 
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No estrato de 0-10 cm, a densidade de colmos foi, em média, duas vezes maior nos 250 

estádios vegetativo 2, pré-florescimento e florescimento em relação ao vegetativo 1.  Esses 251 

valores de participação dos componentes folha e colmo resultaram em relação lâmina: colmo 252 

oito vezes maior no vegetativo 1 (Tabela 2) em comparação ao valor médio dessa relação nos 253 

demais estádios.  254 

A densidade de colmos e material morto no estrato >10cm  foi maior no florescimento 255 

(Tabela 2) e pode estar associado com a maior participação percentual dos colmos na MF 256 

nesse estádio, que chegou a 42%.  A relação lâmina: colmo foi maior nos estádios vegetativo 257 

1 e pré-florescimento (0,92)  e menor nos vegetativo 2 e florescimento (Tabela 2). As maiores 258 

relações lâmina: colmo, no vegetativo 1,  decorrem da inexistência de colmos no estrato 259 

>10cm (Tabela 2) e, no pré-florescimento,  pela baixa participação do componente colmo 260 

aliada a manutenção da quantidade de lâminas foliares nesse estrato.  261 

Não houve  interação (P>0,10; Tabela 3) ofertas de forragem × estádios fenológicos do 262 

azevém para  taxa e a massa de bocado. A taxa de bocado diferiu entre as ofertas de forragem 263 

(P= 0,0441) e os estádios avaliados (P= 0,0391). A massa de bocado foi semelhante nas 264 

ofertas de forragem e variou nos estágios fenológicos do azevém (Tabela 3). 265 

As maiores taxas de bocado (48,8 bocados. minutos
-1

) foram realizadas pelas cordeiras  266 

sob ofertas de 6 (OF6) e 9% (OF9), que realizaram, em média, 5,09 bocados.minutos
-1

 a mais 267 

que as cordeiras sob oferta de 12% (OF12). A taxa de bocado mostrou correlação negativa 268 

com a altura do dossel (AD; r= - 0,55; P= 0,0055) que se ajustou ao modelo de regressão 269 

linear crescente em função das ofertas de forragem (AD= 1,3164 + 0,9742OF; r
2
= 0,48; P= 270 

0,0001; CV= 25,32%). Penning et al. (1991),  observaram que os movimento mandibulares 271 

realizados por ovinos em pastejo são divididos entre movimentos de apreensão e de 272 

mastigação. Assim, em dosséis mais baixos, pode existir dificuldade da colheita da forragem 273 
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pelo herbívoro, aumentando a taxa de bocado, enquanto em dosséis mais altos, o número de 274 

movimentos manipulativos é maior, com redução da taxa de bocado (COSGROVE, 1997). 275 

As alterações observadas na taxa de bocado durante os estádios fenológicos 276 

provavelmente foram um mecanismo compensatório utilizado pelas cordeiras para 277 

manutenção da  taxa de ingestão diária de forragem. A cordeira aumenta a taxa de bocado na 278 

tentativa de compensar a diminuição na massa do bocado. Isso é confirmado pela correlação 279 

negativa observada entre a taxa de bocado e a massa de bocado (r= -0,50; P= 0,0024). Essa 280 

relação inversa entre a taxa e a massa de bocado tem sido observada também por outros 281 

autores (ROOK, 2000). A menor taxa de bocado (43,1 bocados. minuto
-1

) e a maior massa de 282 

bocado (0,045gramas) foram observadas no pré-florescimento, quando as cordeiras 283 

realizaram, provavelmente, maior número de movimentos de manipulação da forragem 284 

colhida em cada bocado e reduziram o número de bocados de apreensão. Nos demais estádios 285 

fenológicos foram realizadas as maiores taxas de bocado (48,5 bocados. minuto
-1

), 5,5 286 

bocados a mais para compensar a redução de 39,6% na massa de bocado (Tabela 3). 287 

A massa de bocado é importante na determinação do consumo de animais em pastejo e 288 

é muito influenciada pela estrutura do dossel (HODGSON, 1990). Essa importância consiste 289 

no fato de que modificações na massa de bocado, aliadas às alterações na taxa de bocado e no 290 

tempo dedicado ao pastejo, influenciam o consumo de pasto. O uso de ofertas de forragem 291 

variando de 6 a 12 % do PC, no entanto, não foi capaz de causar mudanças na estrutura do 292 

dossel que causassem alteração nessa variável (Tabela 3), com valor médio de 0,035gramas. 293 

Esse valor é inferior aos observados na literatura para ovinos em pastagem de azevém, que 294 

variam de 0,087g (ROMAN et al., 2007) até 0,15 gramas de MS (GLIENKE et al., 2008) que 295 

estimaram o consumo pelo método agronômico. 296 

 297 

 298 
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Tabela 3- Comportamento ingestivo e massa de bocado por cordeiras em pastagem de 

azevém sob diferentes ofertas de forragem 

 Pastejo
1 

Ruminação
1
 Outras 

atividades
1
 

Massa do 

bocado
2
 

-------------------------------Oferta de forragem
3
--------------------------- 

OF6 524,7a 282,4b 632,1a 0,039a 

OF9 558,9a 398,3a 481,4b 0,038a 

OF12 502,8a 405,7a 529,8b 0,030a 

CV(%) 5,2 7,9 5,6 0,1 

-----------------------------Estádios fenológicos
4
---------------------------- 

V1 469,4b 199,4c 770,7a 0,0286b 

V2 594,0a 359,9b 485,1c 0,0336b 

PF 460,0b         405,9ab 574,5b 0,0456a 

F 591,9a 483,4a 360,6d 0,0358b 

CV(%) 5,2 8,4 6,4 9,9 

--------------------------Significância do efeito (P=)------------------------ 

Of. Forragem 0,3680 0,0168 0,0117 0,3835 

Estádios 0,0049 0,0008 0,0001 0,0077 

Interação 0,1935 0,6414 0,7718 0,3465 

*Valores seguidos de letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste lsmeans 299 
1
minutos; 

2
gramas; 

3
ofertas de forragem (OF): 6, 9 ou 12 kg MS/100 kg PC; 

4
estádios fenológicos:  300 

V1- vegetativo 1; V2- vegetativo 2; PF- pré-florescimento; F- florescimento 301 
 302 

No estádio de pré-florescimento (Tabela 3), foi observada a maior massa de bocado e 303 

essa variável se correlacionou com a massa de forragem (r= 0,63;  304 

P= 0,0008), que também apresentou seu maior valor nesse estádio, sem diferir do 305 

florescimento (Tabela 1). A massa de bocado é produto do volume do bocado (área x 306 

profundidade) e da biomassa presente no horizonte pastejável (ROOK, 2000) e essa maior 307 

massa de forragem deve ter possibilitado colheita de bocados mais pesados. Nos estádios 308 

fenológicos V1 e V2 (Tabela 3), a redução nos valores da massa de forragem podem ter 309 

dificultado a colheita de forragem, ocasionando bocados mais leves. No florescimento, no 310 

entanto, para um maior valor de MF correspondeu  uma menor massa de bocado quando, 311 
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provavelmente, os componentes estruturais dessa MF foram determinantes no tamanho do 312 

bocado. 313 

 As alterações estruturais no dossel, como a altura, participação de colmos e oferta de 314 

lâminas (Tabela 1), acarretadas pelo uso de diferentes ofertas de forragem não foram 315 

suficientes para alterar o tempo gasto com a atividade de pastejo (Tabela 3), que foi em média 316 

de 8,8 horas, constituindo 36,7% do período de 24horas. Barbosa et al. (2010) relataram que 317 

cordeiros alteram o tempo dedicado a atividade de pastejo em azevém manejado sob 318 

diferentes intensidades de desfolha: baixa (oferta de 20% do PC) e moderada (oferta de 10% 319 

do PC) pastejando 7,6 a 8,8 horas por dia. Para uma mesma massa de bocado, independente 320 

da oferta de forragem (Tabela 3), as alterações na taxa de bocado serviram de mecanismo 321 

compensatório (ROOK, 2000) para que as cordeiras não alterassem seu tempo dedicado à 322 

atividade de pastejo.  323 

O tempo de ruminação diferiu nas ofertas de forragem (Tabela 3). As cordeiras nas 324 

OF9 e OF12 ruminaram, em média, 119,6 minutos a mais que as cordeiras na OF6. O tempo 325 

de ruminação é influenciado pela natureza da dieta e parece ser proporcional ao teor de parede 326 

celular dos volumosos (VAN SOEST, 1994). O tempo gasto com essa atividade pelas 327 

cordeiras apresentou correlações com a altura do dossel (r= 0,62; P= 0,0011); densidade de 328 

colmos no estrato 0-10cm (r= 0,57; P= 0,0034) e >10cm (r= 0,53; P= 0,0072) e com o teor de 329 

fibra em detergente neutro (r= 0,58; P= 0,0026) da forragem aparentemente consumida pelas 330 

cordeiras. Mesmo com todas essas correlações observadas, não é possível definir de forma 331 

mais acurada o que provocou as diferenças observadas no tempo de ruminação nas distintas 332 

ofertas, pois com exceção da altura do dossel, as demais variáveis foram semelhantes nas 333 

ofertas de forragem utilizadas. Conforme Gregorini et al., (2012a),  o tempo de ruminação é 334 

flexível e está subordinado ao tempo de pastejo. Assim, mudanças nos padrões diurnos de 335 
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ruminação podem ser uma tentativa dos herbívoros de serem mais eficientes no uso do tempo 336 

disponível para pastejo. 337 

O tempo gasto com outras atividades pelas cordeiras não mostrou interação ofertas de 338 

forragem × estádios fenológicos (P>0,10) e diferiu entre as ofertas e entre os estádios 339 

avaliados (Tabela 3). Bovinos e ovinos dividem suas atividades diárias alternando períodos de 340 

pastejo, ruminação e realização de outras atividades (HODGSON, 1990). Assim, a 341 

similaridade no tempo de pastejo (Tabela 3) entre as OF e o menor tempo de ruminação na 342 

OF6 proporcionou que, nessa oferta, as cordeiras dedicassem 126,7 minutos a mais para a 343 

realização de outras atividades, constituindo 8,7% do período de 24horas. Com o aumento da 344 

oferta de forragem para 9 e 12%,  as cordeiras ruminaram, em média, 119,6 minutos a mais 345 

em comparação com a OF6  e o tempo dedicado a outras atividades foi reduzido em 25%, em 346 

média, nas OF9 e 12 (Tabela 3).  347 

Os tempos de pastejo, ruminação e outras atividades variaram nos estádios fenológicos 348 

do azevém (Tabela 3). Os menores tempos de pastejo foram observados no vegetativo 1 e no 349 

pré-florescimento (Tabela 3). A maior oferta de lâminas no vegetativo 1 e  maior massa de 350 

bocado (Tabela 3) no pré-florescimento devem ter possibilitado que em menor tempo de 351 

pastejo as cordeiras atingissem a saciedade. Bremm et al. (2008), relacionaram o tempo de 352 

pastejo e a quantidade de forragem disponível, sendo  o tempo dedicado ao pastejo por 353 

ovelhas em lactação influenciado pela massa de forragem, temperatura média e pela relação 354 

lâmina foliar: colmo+ bainha. Conforme esses autores, para cada 1 kg.ha
-1

 de MS, 1ºC e kg de 355 

lâmina para cada kg de colmo+bainha a mais, houve redução em 0,33; 5,67; 47,87 minutos no 356 

tempo de pastejo, respectivamente. 357 

O aumento médio de 125,2 minutos.dia
-1

 no tempo de pastejo nos estádios vegetativo 358 

2 e florescimento (Tabela 3) pode ter sido um mecanismo para compensar a menor massa de 359 
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bocado (ROOK, 2000) ocorrida  nesses estádios (Tabela 3) e manter constante a taxa de 360 

ingestão. 361 

O tempo de ruminação foi influenciado pelos estádios fenológicos (Tabela 3) e 362 

aumentou em 160,5; 206,5 e 284 minutos  no vegetativo 2, pré-florescimento e florescimento 363 

em comparação com o vegetativo 1. O tempo dessa atividade esteve negativamente 364 

correlacionado com a oferta de lâminas foliares (r= -0,48; P= 0,0167) e positivamente com a 365 

percentagem de colmos na MF (r=0,80; P< 0,0001).  A redução na participação do 366 

componente folha (Tabela 1) aliada a maior participação percentual de colmos que variou de 367 

15,05% da MF no vegetativo 1 e até 42% da MF no florescimento pode ter acarretado o 368 

aumento no tempo de ruminação.  Os colmos são partes da planta que possuem maiores teores 369 

de fibra e são menos digestíveis que as folhas (VAN SOEST, 1994) e necessitam maior tempo 370 

para digestão e degradação no rúmen. 371 

O tempo dedicado a outras atividades foi 18, 6 e 113% menor nos estádios de pré-372 

florescimento, vegetativo 2 e florescimento, respectivamente, em relação ao vegetativo 1. Pela 373 

natureza excludente das atividades comportamentais as cordeiras, provavelmente, ajustaram o 374 

tempo dedicado a outras atividades pelas alterações observadas no tempo dedicado ao pastejo 375 

ou ruminação (Tabela 3). 376 

Houve interação (P= 0,0173) ofertas de forragem × estádios fenológicos do azevém 377 

para estações alimentares visitadas por minuto (EST/MIN). No vegetativo 2  essa variável 378 

ajustou-se ao modelo de regressão linear decrescente em função das ofertas de forragem 379 

(EST/MIN = 14,8578 – 0,8283OF; r²= 0,60, P= 0,0404, CV= 24,43%), onde a diminuição de 380 

um ponto na oferta de forragem faz com que as cordeiras visitem 0,8283 estações a mais por 381 

minuto. A redução na oferta de forragem foi acompanhada por redução na oferta de lâminas 382 

no dossel e essa redução  aumentou o número de estações por minuto. Sichonany et. al (2014), 383 

também observaram a relação entre a quantidade de lâminas no dossel e o número de estações 384 
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visitadas por minuto por bezerras, onde a diminuição de 1kg de lâminas foliares no dossel fez 385 

com que fossem  visitadas 0,0053 estações a mais. As cordeiras percorreram número 386 

semelhante (6,75 estações por minuto) nos demais estádios, independente da oferta de 387 

forragem.  388 

O tempo de permanência em cada estação alimentar (TEM/EST) mostrou interação 389 

(P=0,0946) ofertas de forragem × estádios fenológicos, e ajustou-se ao modelo linear 390 

decrescente no vegetativo 2 (TEM/EST= 5,9822 – 0,7000OF; r
2
= 0,44; P= 0,0518; 391 

CV=17,88%). Nesse estádio, com o aumento de 1% na oferta de forragem as cordeiras 392 

permaneceram 0,7 minutos a menos na estação alimentar. A maior quantidade de lâminas 393 

foliares em oferta (Tabela 1), somada com a uma maior densidade de lâminas na estrutura 394 

vertical no estrato de 0-10 e semelhante densidade no >10cm (Tabela 2),  devem ter facilitado 395 

a apreensão de forragem pelas cordeiras, fazendo com que elas permanecessem menos tempo 396 

em cada estação alimentar. A acessibilidade das folhas verdes pode interferir no tempo que o 397 

animal usa para apreensão da forragem em cada estação de pastejo (TREVISAN et. al, 2005). 398 

No florescimento, o tempo de permanência na estação ajustou-se ao modelo de 399 

regressão linear crescente (TEMP/EST= -0,1171 + 1,1766OF; r²= 0,68, P= 0,0234, CV= 400 

20,93%) e, a cada um ponto de aumento da oferta de forragem as cordeiras permanecem 1,17 401 

segundos a mais em cada estação. Nesse estádio, mesmo com maior oferta de forragem, a 402 

redução na oferta de lâminas (Tabela 1) pode ter ocasionado maior tempo em cada estação, 403 

provavelmente, pela busca e seleção de lâminas foliares. Em pastos manejados com baixa 404 

oferta de forragem existe um maior número de estações alimentares percorridas pelo animal, 405 

pois a estação atinge rápido o seu ponto de abandono, fazendo com que os animais procurem 406 

uma nova estação alimentar (CARVALHO; MORAES,  2005). 407 

No vegetativo 1 o tempo de permanência das cordeiras em cada estação alimentar 408 

(10,8 segundos) foi maior nas OF 6 e 12%, sendo esse valor 33,2% superior (P=0,0946) ao 409 
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tempo de permanência em uma mesma estação alimentar na OF9. Já Barbosa et al. (2010) 410 

observaram animais mais seletivos frente a uma abundância de pasto, onde o tempo de 411 

permanência na estação alimentar aumenta quanto maior é a disponibilidade de forragem. No 412 

pré-florescimento, o tempo de permanência dos animais em cada estação alimentar (10 s) foi 413 

semelhante  nas diferentes ofertas. 414 

Não foi observada interação (P>0,10) entre as ofertas de forragem × estádios 415 

fenológicos avaliados para o número de refeições, duração da refeição e duração do intervalo 416 

entre refeições. O número e a duração das refeições diferiram entre as ofertas de forragem 417 

(Tabela 4). 418 

 419 

 420 

 421 

 422 

 423 

 424 

 425 

 426 

 427 

 428 

 429 

 430 

 431 

 432 

 433 

 434 
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Tabela 4 - Dinâmica de refeições alimentares por cordeiras em pastagem de azevém 

sob diferentes ofertas de forragem 

 Número de 

refeições 

Duração da 

refeição
1
 

Duração do intervalo
1
 

--------------------------Oferta de forragem
2
----------------------------- 

OF6 5,9b 95,3a 135,5a 

OF9 7,1a  80,8ab 122,0a 

OF12  6,3ab 79,7b 139,2a 

CV(%) 4,8 4,7 4,9 

---------------------------Estádios fenológicos--------------------------- 

Vegetativo 1 5,9a 77,9b 140,0a 

Vegetativo 2 6,8a 88,7ab 108,8b 

Pré-florescimento 6,6a 74,2b 143,9a 

Florescimento 6,3a 100,9a 136,3a 

CV(%) 5,5 5,5 5,4 

-----------------------Significância do efeito (P=)----------------------- 

Of. Forragem 0,0300 0,0116 0,1542 

Estádios 0,2711 0,0011 0,0052 

Interação 0,9659 0,1201 0,9255 

*
Médias seguidas de letras diferentes, na coluna, diferem pelo teste lsmeans em nível de 10% de significância; 435 

1
minutos; 

2
oferta de forragem: 6, 9 ou 12 kg MS/100 kg de peso corporal (PC) 436 

 437 
 438 

As refeições são caracterizadas por períodos consecutivos dedicados a atividade de 439 

pastejo (PENNING et al., 1991), sendo que sua duração e número poderiam ser reguladas 440 

pelos mesmos mecanismos que controlam essa  atividade. O tempo de pastejo foi semelhante 441 

nas OF, mas a dinâmica desse comportamento foi alterada quando esse tempo foi 442 

fracionamento em refeições, que mostraram diferentes durações e números.  A duração da 443 

refeição esteve positivamente correlacionada com a taxa de bocado (r= 0,40; P= 0,0523). Os 444 

ruminantes em pastejo são hábeis em variar a duração da refeição em resposta a restrições na 445 

taxa de ingestão, que é calculada a partir da taxa e da massa de bocado (CHILIBROSTE et al., 446 

2015). Para uma massa de bocado similar entre as ofertas de forragem (Tabela 3), as 447 

alterações na taxa de bocado podem ter afetado a duração das refeições. A menor oferta de 448 
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lâminas na OF6 acarretou maior número de bocados, prolongando a duração da refeição e 449 

resultando na realização de menor número de refeições (Tabela 4). Na OF9, a oferta de 450 

lâminas e a taxa de bocados foram intermediárias, e número refeições foi maior, com duração 451 

intermediária. O aumento da oferta de forragem para 12% e da oferta de lâminas, juntamente 452 

com menor taxa de bocado, provavelmente, resultaram em refeições de menor duração e em 453 

número intermediário (Tabela 4). A duração da refeição é regulada pela saciedade 454 

(GREGORINI et al., 2008) e provavelmente  ela  era alcançada mais rapidamente  na  OF12 455 

em comparação com as menores OF. 456 

O intervalo entre refeições foi semelhante (132,2 minutos) entre as ofertas de forragem 457 

(Tabela 4). Mesmo com a altura do dossel e a oferta de lâminas tendo diferido entre as OF, 458 

essa diferença não foi suficiente para alterar o intervalo entre refeições, embora essa variável 459 

seja influenciada pela estrutura do pasto (CARVALHO; MORAES, 2005). 460 

O número de refeições foi semelhante (Tabela 4) durante os estádios fenológicos e 461 

esteve altamente correlacionado com a densidade de folhas no estrato de >10cm (r= 0,99; 462 

P<0,0001). Assim, provavelmente, a similaridade da densidade de lâminas no estrato superior 463 

(Tabela 2) propiciou, ao longo dos estádios do azevém, que a cordeiras realizassem o mesmo 464 

número de refeições (6,4), valor superior aos citados por Barbosa et al. (2010) e por Gregorini 465 

et al. (2012b), de três a cinco refeições diárias. 466 

As refeições (Tabela 4) tiveram menor duração no vegetativo 1 e pré-florescimento, 467 

intermediária no vegetativo 2 e maior duração no florescimento. A menor duração das 468 

refeições no vegetativo 1 e no pré-florescimento, pode ser atribuída a  maior relação 469 

lâmina:colmo presente no estrato  >10cm (Tabela 2). A maior proporção de lâminas foliares 470 

presentes no estrato pastejável propicia maior velocidade e facilidade de colheita de forragem 471 

pelo herbívoro, pois a refeição termina quando é atingido um determinado nível de ingestão 472 

(BARBOSA et al., 2010). 473 
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No florescimento, com acesso a uma menor oferta de lâminas (Tabela 1) e menor 474 

relação lâmina:colmo no estrato >10cm (Tabela 2) as cordeiras realizaram refeições mais 475 

longas (Tabela 4)  e colheram forragem com maiores teores de fibra em detergente neutro 476 

(65%). As cordeiras ajustam a duração de suas refeições pela necessidade de atender suas 477 

exigências metabólicas de nutrientes (GREGORINI et al., 2006). Existe uma relação 478 

fisiológica de controle entre a ingestão de alimentos e o comportamento ingestivo, que muda 479 

de minuto a minuto. Mudanças nos sinais do trato digestivo e nas concentrações de 480 

metabólitos e hormônios são emitidas ao sistema nervoso central, que por sua vez determina 481 

quando a alimentação deve iniciar e parar (FORBES; GREGORINI, 2015). 482 

A dinâmica das refeições realizadas pelos herbívoros em pastejo dá-se pela alternância 483 

entre os períodos de pastejo e os intervalos para realização de outras atividades e para a 484 

ruminação (ROOK, 2000). Os intervalos entre refeições foram maiores no vegetativo 1, pré-485 

florescimento e florescimento (Tabela 3). No vegetativo 1, o  intervalo entre refeições 486 

correlacionou-se de forma  positiva com o tempo para realização de outras atividades (r= 487 

0,57; P= 0,0123). Já no pré-florescimento e florescimento o intervalo entre refeições 488 

correlacionou-se com o tempo de ruminação (r= 0,49; P= 0,0532).  No vegetativo 2, a 489 

realização de refeições de duração intermediária (Tabela 4) aliada aos períodos intermediários 490 

dedicados a ruminação e a outras atividades (Tabela 3) ocasionou a realização de um menor 491 

intervalo entre refeições. Já são reconhecidas as evidências de um efeito circadiano na 492 

modulação dos padrões temporais de pastejo e as principais hipóteses sobre o controle da 493 

refeição têm sido focadas na concorrência entre as variáveis comportamentais: pastejo vs 494 

ruminação e outras atividades (CHILIBROSTE et al., 2015). 495 

 496 

 497 

 498 



53 

 

Conclusão 499 

Os estádios fenológicos do azevém tiveram maior importância nas mudanças ocorridas 500 

na estrutura do pasto e no comportamento ingestivo de cordeiras do que as ofertas de 501 

forragem utilizadas.  A massa de bocado é inalterada por ofertas de forragem que variam entre 502 

6 a 12 % do PC e qualquer uma delas pode ser utilizada em pastagem de azevém. 503 
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4 DISCUSSÃO 

 

A oferta de forragem é uma relação quantitativa entre a forragem e o animal e suas 

variações quantitativas e ao longo dos estádios fenológicos do azevém podem influenciar o 

comportamento ingestivo do herbívoro. Os ajustes comportamentais realizados pelos 

herbívoros podem determinar os níveis de produção do sistema pastoril, pois o desempenho 

do animal em pastejo depende do consumo de forragem e dos efeitos do processo de seleção e 

ingestão sobre a composição, estrutura e produtividade do pasto. 

A utilização das diferentes ofertas de forragem, 6; 9 e 12 kg de matéria seca para 100 

kg de peso corporal(PC), resultou em massa de forragem, teores de proteína bruta e fibra em 

detergente neutro do pasto colhido por simulação de pastejo semelhantes. A oferta de lâminas 

foliares, a percentagem de colmos na massa de forragem e a altura do dossel aumentaram com 

o aumento da oferta de forragem. Quando submetidas à oferta de 12% do PC, as cordeiras 

tiveram acesso ao pasto com maior oferta de lâminas foliares e maior participação % de 

colmos na massa de forragem. A altura do dossel aumentou 0,9cm a cada aumento de um 

ponto na OF, ocorreu um aumento da participação de colmos na massa de forragem.  

As alterações estruturais observadas no dossel do azevém ocorreram de forma mais 

pronunciada em decorrência dos estádios fenológicos do pasto do que em função das ofertas 

de forragem utilizadas. No estádio de florescimento do azevém as massas de forragem foram 

maiores, com menores ofertas de lâminas e aumento na participação percentual de colmos, 

acarretando maiores teores de fibra em detergente neutro e menores de proteína bruta da 

forragem aparentemente colhida pelas cordeiras.  

A densidade volumétrica (g/cm
3
) dos componentes da estrutura vertical do dossel 

folhas, colmos, material morte e a relação folha: colmo nos estratos de 0-10 cm e >10cm  são 

similares entre ofertas de forragem que variam de 6-12 % do PC, mas se modificam com o 

avanço no ciclo do azevém. No estrato de 0-10cm a densidade de folhas foi maior e similar 

até o pré-florescimento, ao contrário da densidade de colmos que apresentou maior valor no 

florescimento, ocasionando uma relação folha: colmo maior no vegetativo 1 e inferior e 

similar nos demais estádios. A densidade de material morte foi menor no vegetativo 1, 

intermediária no vegetativo 2 e maior no estádios de pré-florescimento e florescimento. No 

estrato > 10cm, as densidade de folhas foi similar ao longo dos estádios do azevém, a 

densidade de colmos e material morto foi maior no florescimento e a relação folha: colmo foi 

maior no vegetativo 1 e pré-florescimento. 
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O uso de diferentes ofertas de forragem acarretou diferentes remoções da massa de 

forragem, que ajustou-se ao modelo de regressão linear negativo em função das ofertas de 

forragem onde a redução de 1% na oferta de forragem levou a um aumento de 4,7 % na 

remoção da MF.  A taxa de lotação relacionou-se de forma linear e negativa com as ofertas de 

forragem e esteve positivamente correlacionada com a remoção de lâminas foliares. A maior 

remoção de lâminas foi observada na OF6, intermediária na OF9 e a menor remoção ocorreu 

na OF12. A remoção percentual da altura do dossel apresentou comportamento linear 

decrescente em função das ofertas de forragem com redução de 4,08 cm a cada 1% de 

aumento na OF. 

A remoção da massa de forragem foi similar ao longo dos estádios do azevém, as 

maiores remoções de lâminas foram no pré-florescimento e florescimento e a maior remoção 

da altura ocorreu no vegetativo 1 e foi menor e semelhantes nos demais estádios. 

A determinação do consumo de matéria orgânica (CMO) pode ser feita tanto pelo 

método que utiliza o óxido de cromo quanto pelo que usa o nitrogênio fecal, e esse consumo é 

influenciado pela estrutura do pasto no florescimento, onde o uso de uma maior oferta (12% 

do PC) proporciona maior massa de colmos e esses restringem o consumo de forragem pelas 

cordeiras.  

O uso de diferentes ofertas de forragem não modificou o tempo de pastejo e a massa 

de bocado das cordeiras, que lançaram mão de alterações na taxa de bocado para manter a sua 

ingestão diária de matéria seca até o estádio de pré-florescimento. Na oferta de 6% do PC, o 

menor tempo de ruminação e tempo de pastejo similar as outras ofertas permitiu que as 

cordeiras pudessem dedicar mais tempo a realização de outras atividades. 

 As cordeiras dedicaram mais tempo ao pastejo no vegetativo 2 e pré-florescimento. O 

tempo de ruminação foi maior no florescimento, sem diferir do pré-florescimento em que foi 

intermediário e não diferiu do vegetativo 2, e menor no vegetativo 1. O menor tempo 

dedicado a outras atividades foi no florescimento e maior no vegetativo 1.  

 O número de estações visitadas por minuto pelas cordeiras sofreu interação ofertas de 

forragem e estádios fenológicos do azevém, e ajustou-se ao modelo de regressão linear 

decrescente em função das ofertas de forragem no estádio vegetativo 2, reduzindo em 0,82 o 

número de estações visitadas por minuto a cada 1% a mais na oferta de forragem, e foi 

semelhante nos demais estádios do azevém independente da oferta utilizada.  

 O tempo de permanência em cada estação sofreu interação das ofertas de forragem e 

dos estádios fenológicos do azevém, onde no vegetativo 1 sob OF 6 e OF9 as cordeiras 

permaneceram mais tempo em cada estação. Já no vegetativo 2 o tempo por estação ajustou-
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se ao modelo de regressão linear e  reduziu-se  0,7 minutos a cada aumento de um ponto da 

oferta de forragem. No pré-florescimento o tempo por estação foi similar entre as ofertas 

avaliadas. O tempo por estação alimentar ajustou-se ao modelo de regressão linear crescente 

em função das ofertas de forragem e aumentou 1,2 minutos a cada aumento de um ponto na 

oferta.  

 A dinâmica das refeições foi alterada em função do uso de diferentes ofertas de 

forragem, exceto a duração do intervalo entre refeições que se manteve similar. O número e a 

duração das refeições refletiram a oferta de lâminas foliares e a alterações na taxa de bocado 

realizada pelas cordeiras. A maior oferta de lâminas no dossel proporciona menor taxa de 

bocado e reduz a duração da refeição, proporcionando menor número de refeições.  

 O número de refeições não se altera com o avanço no ciclo do azevém, mas no estádio 

de florescimento se tornam mais longas pela necessidade de atender suas exigências 

metabólicas por nutrientes, uma vez que nesse estádio as cordeiras tiveram acesso a uma 

menor oferta de lâminas e colheram azevém com maiores teores de fibra em detergente 

neutro. 

A dinâmica das refeições realizadas pelos herbívoros em pastejo dá-se pela alternância 

entre os períodos de pastejo e os intervalos para realização de outras atividades e para a 

ruminação (ROOK, 2000). Assim, os intervalos entre as refeições realizadas pelas cordeiras 

ao longo dos estádios fenológicos do azevém estiveram correlacionados de forma positiva ou 

com o tempo dedicado a outras atividades ou dedicado para ruminação das cordeiras.  

 



 

5 CONCLUSÃO 

 

A estimativa de consumo de matéria orgânica por cordeiras em pastagem de azevém é 

adequada quando são utilizados o óxido de cromo e o nitrogênio fecal como marcadores.  A 

escolha do método a ser utilizado depende das condições disponíveis para análises e 

determinações. O consumo de matéria orgânica é dependente da estrutura do dossel gerada a 

partir do uso de diferentes ofertas de forragem e é limitado sob uma oferta de 12% do PC 

quando em situações de elevada massa de colmos. Os estádios fenológicos do azevém tiveram 

maior importância nas mudanças ocorridas na estrutura do pasto e no comportamento 

ingestivo de cordeiras do que as ofertas de forragem utilizadas.  A massa de bocado é 

inalterada por ofertas de forragem que variam entre 6 a 12 % do PC e qualquer uma delas 

pode ser utilizada em pastagem de azevém. 
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APÊNDICE A – Chave para identificação das variáveis avaliadas no pasto e na pastagem 

de azevém (Lolium multiflorum Lam.) pastejada por cordeiras submetidas 

a diferentes ofertas de forragem 

 

A = Períodos de pastejo, estádios fenológicos do azevém 

1= vegetativo 1;   2= vegetativo 2;   3= pré-florescimento e  4= florescimento 

B = Tratamentos, ofertas de forragem (kg de matérias seca (MS)/100 kg de peso corporal (PC)) 

12= oferta de forragem de 12% PC  

9= oferta de forragem de 9% PC 

6= oferta de forragem de 6% PC 

C = Repetição (piquete) 

D = Massa de forragem, kg/ha MS 

E = Taxa de acúmulo, kg/ha MS 

F = Altura do dossel, cm 

G = Teor de fibra em detergente neutro, % 

H = Teor de proteína bruta, % 

I = Massa de folhas, kg/ha MS 

J = Massa de colmos, kg/ha MS 

L = Relação folha:colmo 

M = Oferta de lâminas foliares (kg de MS de lâminas foliares/100 kg de peso corporal) 

N = Densidade de lâminas foliares no estrato de 0-10cm (g/cm
3
) 

O = Densidade de lâminas foliares no estrato > 10m (g/cm
3
) 

P = Densidade de colmos no estrato de 0-10cm (g/cm
3
) 

Q = Densidade de colmos no estrato >10cm (g/cm
3
) 

R = Densidade de material morto no estrato de 0-10cm (g/cm
3
) 

S = Densidade de material morto no estrato > 10cm (g/cm
3
) 

T = Densidade de inflorescências no estrato de 0-10cm (g/cm
3
) 

U = Densidade de inflorescências no estrato  >10cm (g/cm
3
) 

V = Densidade da relação folha: colmo no estrato de 0-10 cm(g/cm
3
) 

X = Densidade da relação folha: colmo no estrato >10 cm(g/cm
3
) 

Z = Remoção percentual da massa de forragem, % 

AA = Remoção percentual da altura do dossel, % 

AB= Remoção percentual De lâminas foliares, % 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – Base de dados das variáveis do pasto e da pastagem azevém (Lolium 

multiflorum Lam.) utilizada por cordeiras submetidas a diferentes ofertas 

de forragem  

A B C D E F G H I 

1 12 1 872,49 46,90 11,55 49,83 23,97 686,60 

1 12 2 930,24 30,77 14,22 54,66 26,81 773,54 

1 9 1 815,75 35,12 11,57 54,78 21,27 665,87 

1 9 2 975,23 19,31 10,60 53,64 25,31 790,71 

1 6 1 916,50 39,09 11,11 52,33 25,73 757,47 

1 6 2 1107,7 47,59 11,17 55,39 20,86 936,74 

2 12 1 1721,8 65,25 11,92 57,88 16,86 1118,1 

2 12 2 2056,39 98,41 20,02 58,91 15,04 1132,0 

2 9 1 1355,07 72,02 12,01 56,17 18,47 913,53 

2 9 2 1229,85 111,9 10,66 52,96 17,82 834,48 

2 6 1 1524,34 110,8 10,25 60,73 17,96 920,06 

2 6 2 1290,56 90,69 10,83 55,58 20,34 808,42 

3 12 1 1969,02 43,01 15,62 66,52 16,89 647,88 

3 12 2 3302,50 24,56 22,67 61,31 14,79 1031,9 

3 9 1 1812,17 33,78 14,15 60,76 15,02 641,01 

3 9 2 2338,41 20,90 16,40 64,26 21,27 843,45 

3 6 1 1883,50 32,13 12,25 67,02 17,96 751,78 

3 6 2 1352,05 55,31 10,60 62,84 20,34 610,40 

4 12 1 2299,91 51,72 27,97 68,01 13,72 310,48 

4 12 2 2533,62 51,24 28,70 66,37 15,56 276,94 

4 9 1 1885,96 46,97 24,87 60,43 19,89 306,04 

4 9 2 1817,38 50,73 14,25 60,74 17,16 277,62 

4 6 1 1207,16 60,70 10,45 60,83 18,67 354,70 

4 6 2 1364,84 64,53 9,08 63,86 21,18 540,91 
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APÊNDICE B – continuação... 

 

J L M N O P Q R S T 

145,46 6,07 5,57 3,84 2,27 0,95 0 0 0 0 

129,31 6,28 5,13 4,18 0,99 0,11 0 0 0 0 

121,67 5,69 3,45 3,66 0,20 1,34 0 0 0 0 

166,25 5,08 2,72 2,59 2,05 2,67 0 0,39 0,06 0 

137,11 5,72 3,12 2,05 3,30 1,46 0 0,22 0 0 

142,29 6,17 2,98 4,61 0,54 1,80 0 0,38 0 0 

369,42 2,97 4,38 2,31 2,17 3,80 0 1,29 0 0 

722,43 1,81 5,10 3,51 1,76 1,50 2,71 1,50 0,10 0 

311,45 3,44 3,54 3,14 0,07 4,05 0,32 1,41 0 0 

261,87 3,50 5,08 4,60 0 6,77 0 0,83 0 0 

408,71 2,34 2,87 4,72 0 4,18 0 1,25 0 0 

246,43 2,53 2,16 3,01 0 3,97 0 1,61 0 0 

860,08 0,84 1,75 2,94 0,32 4,08 0,13 3,53 0 0 

1334,9 0,78 1,71 5,75 1,29 3,73 0,86 3,73 0 0 

602,88 0,96 1,25 3,07 1,24 3,42 1,06 2,74 0 0 

851,54 0,89 1,16 7,92 0 6,46 0 1,74 0 0 

633,43 1,00 0,85 5,18 0 5,78 0 1,59 0 0 

456,16 1,22 1,15 2,95 0 3,16 0 2,89 0 0 

1033,7 0,28 0,81 1,14 0,39 3,14 2,76 2,04 2,56 0 

1224,5 0,21 0,74 1,52 1,48 3,72 2,62 3,72 0,61 0,21 

863,88 0,34 0,84 0,94 0,78 3,22 2,59 0,78 0,54 0 

729,38 0,48 0,83 2,72 0 8,41 0 1,91 0 0,99 

460,95 0,67 0,69 2,42 0 2,37 0 3,25 0 0 

465,56 0,95 0,99 2,50 0,85 3,14 1,35 1,66 2,40 0,348 
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APÊNDICE B – continuação... 

 

U V X Z AA AB 

0 4,02 1,00 32,56 44,44 51,95 

0 37,76 1,00 3,22 36,02 . 

0 2,72 1,00 55,79 49,68 68,03 

0 0,97 1,00 48,11 63,67 60,42 

0 1,40 1,00 44,12 51,83 54,89 

0 2,56 1,00 66,70 66,57 73,85 

0,061195 0,61 1,00 40,34 32,04 50,82 

0 2,33 0,65 -20,06 26,25 . 

0 0,77 0,22 29,46 49,37 55,74 

0 0,68 1,00 5,60 31,42 32,84 

0 1,13 1,00 36,88 53,05 65,51 

0 0,76 1,00 72,78 52,30 91,29 

0 0,72 2,40 26,18 . 74,17 

0 1,54 1,50 22,45 40,04 70,05 

0 0,90 1,17 35,36 14,43 78,42 

0 1,23 1,00 37,29 38,42 77,36 

0 0,90 1,00 67,50 58,38 83,77 

0 0,94 1,00 58,62 50,70 74,89 

0,213946 0,36 0,14 18,39 23,22 54,68 

0 0,41 0,57 30,60 28,40 58,63 

0 0,29 0,30 20,28 12,26 65,17 

0 0,32 1,00 36,31 38,98 71,52 

0 1,02 1,00 45,90 60,20 68,12 

0 0,79 0,63 56,16 63,60 86,25 
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APÊNDICE C – Chave para identificação das variáveis avaliadas em cordeiras submetidas 

a diferentes ofertas de forragem em pastagem de azevém (Lolium 

multiflorum Lam.) 

 

A = Períodos de pastejo, estádios fenológicos do azevém 

1= vegetativo 1;   2= vegetativo 2;   3= pré-florescimento e  4= florescimento 

B = Repetição (animal) 

C = Tratamentos, ofertas de forragem (kg de matéria seca (MS/100 kg de peso corporal (PC)) 

12= oferta de forragem de 12% PC 

9= oferta de forragem de 9% PC 

6= oferta de forragem de 6% PC 

D = Consumo de matéria orgânica (CMO) determinado por óxido crômico, kg/dia 

E = Consumo de matéria orgânica (CMO) determinado por concentração de nitrogênio fecal, kg/dia 

F = Consumo de matéria orgânica por óxido crômico em percentagem do peso corporal (PC), % 

G = Consumo de matéria orgânica por concentração de nitrogênio fecal em percentagem do peso 

corporal (PC), % 

H = Tempo de pastejo, minutos 

I = Tempo de ruminação, minutos 

J = Tempo de outras atividades, minutos 

L = Taxa de bocados, bocados/minuto 

M = Massa de Bocado, gramas de matéria orgânica (MO) 
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APÊNDICE D – Base de dados das variáveis avaliadas em cordeiras submetidas a ofertas 

de   forragem em pastagem azevém (Lolium multiflorum Lam.)  

 

A B C D E F G H I J 

1 1 12 0,76 0,67 1,66 1,47 559,80 280,20 600,00 

1 2 12 1,00 0,83 2,31 1,91 590,40 210,60 639,00 

1 3 12 0,39 0,39 1,00 0,99 649,80 210,00 580,20 

1 4 12 0,51 0,49 1,14 1,10 340,20 241,20 858,60 

1 5 12 0,52 0,48 1,14 1,02 359,40 180,60 900,00 

1 6 12 0,53 0,51 1,35 1,25 321,00 178,80 940,20 

1 1 9 0,57 0,54 1,28 1,20 550,80 259,80 629,40 

1 2 9 0,86 0,63 1,83 1,39 580,80 240,60 618,60 

1 3 9 0,75 0,58 1,84 1,47 521,40 99,60 819,00 

1 4 9 0,54 0,57 1,24 1,25 439,80 280,20 720,00 

1 5 9 0,77 0,55 1,74 1,23 480,00 209,40 750,60 

1 6 9 0,85 0,49 2,08 1,29 530,40 240,00 669,60 

1 1 6 0,69 0,65 1,51 1,54 421,20 129,60 889,20 

1 2 6 0,65 . 1,47 . 409,80 179,40 850,80 

1 3 6 0,59 . 1,55 . 270,00 241,20 928,80 

1 4 6 0,54 0,45 1,28 1,03 400,20 159,60 880,20 

1 5 6 0,64 0,49 1,42 1,12 420,60 180,00 839,40 

1 6 6 0,58 0,56 1,50 1,37 450,60 250,20 739,20 

2 1 12 0,85 0,64 1,70 1,29 540,00 399,60 500,40 

2 2 12 1,08 0,84 2,11 1,65 560,40 379,80 499,80 

2 3 12 0,72 0,62 1,64 1,42 561,00 298,80 580,20 

2 4 12 0,83 0,62 1,69 1,27 570,00 371,40 498,60 

2 5 12 0,84 0,65 1,74 1,24 561,00 479,40 399,60 

2 6 12 0,52 0,42 1,20 0,92 500,40 290,40 649,20 

2 1 9 1,13 0,69 2,17 1,41 610,80 490,20 339,00 

2 2 9 0,65 0,84 1,42 1,74 640,20 409,80 390,00 

2 3 9 0,83 0,53 1,69 1,23 541,20 410,40 488,40 

2 4 9 1,01 0,74 2,05 1,46 590,40 501,00 348,60 

2 5 9 0,91 0,68 1,87 1,35 600,60 389,40 450,00 

2 6 9 0,77 0,27 1,82 0,62 640,20 299,40 500,40 

2 1 6 0,90 0,71 1,79 1,53 570,00 339,60 530,40 

2 2 6 0,85 0,72 1,68 1,46 510,60 310,20 619,20 

2 3 6 0,85 0,71 1,95 1,60 430,20 230,40 779,40 

2 4 6 0,80 0,57 1,72 1,16 730,80 300,00 409,20 

2 5 6 1,20 0,88 2,46 1,80 659,40 279,60 501,00 

2 6 6 0,91 0,59 2,06 1,41 620,40 150,00 669,60 
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APÊNDICE D – Continuação... 

 

A B C D E F G H I J 

3 1 12 1,10 1,38 1,96 2,47 520,20 359,40 560,40 

3 2 12 0,89 1,07 1,61 1,92 511,20 330,00 598,80 

3 3 12 0,71 0,88 1,44 1,78 570,60 319,80 549,60 

3 4 12 0,68 0,76 1,30 1,36 390,00 450,60 599,40 

3 5 12 0,89 0,89 1,66 1,50 369,60 571,20 499,20 

3 6 12 0,84 0,82 1,82 1,61 290,40 540,60 609,00 

3 1 9 0,78 1,05 1,41 2,01 539,40 450,60 450,00 

3 2 9 1,19 1,34 2,02 2,51 479,40 590,40 370,20 

3 3 9 0,82 0,89 1,61 1,94 521,40 329,40 589,20 

3 4 9 0,91 1,02 1,64 1,82 539,40 360,00 540,60 

3 5 9 0,93 0,93 1,76 1,67 550,80 289,80 599,40 

3 6 9 0,86 0,96 1,81 2,01 550,80 379,20 510,00 

3 1 6 0,98 1,04 1,74 2,03 450,60 419,40 570,00 

3 2 6 0,80 0,87 1,43 1,58 350,40 288,60 801,00 

3 3 6 0,81 0,88 1,69 1,81 480,60 369,60 589,80 

3 4 6 0,82 0,78 1,59 1,40 510,60 419,40 510,00 

3 5 6 0,73 0,78 1,32 1,48 510,00 409,80 532,20 

3 6 6 0,69 0,79 1,41 1,66 509,40 298,80 631,80 

4 1 12 0,94 0,89 1,74 1,65 530,40 448,80 460,80 

4 2 12 0,83 0,90 1,55 1,68 560,40 479,40 400,20 

4 3 12 0,78 0,76 1,41 1,28 570,60 479,40 390,00 

4 4 12 0,79 0,77 1,38 1,53 559,80 449,40 430,80 

4 5 12 0,89 0,91 1,81 1,94 430,80 539,40 469,20 

4 1 9 1,05 1,10 1,76 1,98 640,80 451,20 350,40 

4 2 9 0,72 0,80 1,54 1,40 630,00 420,00 390,00 

4 3 9 0,89 0,97 1,52 1,99 630,60 469,20 340,20 

4 4 9 0,75 0,84 1,36 1,38 511,20 589,20 339,60 

4 5 9 0,86 0,95 1,69 1,57 630,60 530,40 279,00 

4 1 6 0,95 0,93 1,55 1,68 760,80 259,80 419,40 

4 2 6 1,01 1,00 1,66 1,81 650,40 360,00 429,60 

4 3 6 1,23 1,11 2,41 1,93 700,80 400,20 339,00 

4 4 6 0,71 0,79 1,28 1,34 640,80 370,80 428,40 

4 5 6 0,90 0,96 1,58 1,74 660,00 339,00 441,00 
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APÊNDICE D – Continuação... 

 

A B C L M 

1 1 12 51,71 0,03 

1 2 12 47,88 0,04 

1 3 12 51,21 0,01 

1 4 12 37,75 0,04 

1 5 12 39,74 0,04 

1 6 12 32,79 0,05 

1 1 9 44,86 0,02 

1 2 9 49,83 0,03 

1 3 9 47,46 0,03 

1 4 9 54,11 0,02 

1 5 9 52,29 0,03 

1 6 9 49,55 0,03 

1 1 6 50,55 0,03 

1 2 6 51,94 0,03 

1 3 6 55,74 0,04 

1 4 6 53,41 0,03 

1 5 6 50,56 0,03 

1 6 6 54,42 0,02 

2 1 12 45,64 0,03 

2 2 12 43,60 0,04 

2 3 12 46,80 0,03 

2 4 12 37,75 0,04 

2 5 12 39,74 0,04 

2 6 12 32,79 0,03 

2 1 9 44,77 0,04 

2 2 9 44,69 0,02 

2 3 9 48,32 0,03 

2 4 9 46,80 0,04 

2 5 9 47,54 0,03 

2 6 9 48,75 0,02 

2 1 6 48,29 0,03 

2 2 6 43,24 0,04 

2 3 6 45,67 0,04 

2 4 6 52,11 0,02 

2 5 6 53,42 0,03 

2 6 6 55,17 0,03 
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Diretrizes para Autores 

POLÍTICA CONTRA PLÁGIO E MÁS-CONDUTAS EM PESQUISA 

Continuando nossa tradição de excelência, informamos as melhorias editoriais que visam 

fortalecer a integridade dos artigos publicados por esta revista. Em conformidade com as 

diretrizes do COPE (Committee on Publication Ethics), que visam incentivar a identificação 

de plágio, más práticas, fraudes, possíveis violações de ética e abertura de processos, 

indicamos: 

1. Os autores devem visitar o website do COPE http://publicationethics.org, que contém 

informações para autores e editores sobre a ética em pesquisa; 

2. Antes da submissão, os autores devem seguir os seguintes critérios: 

- artigos que contenham aquisição de dados ou análise e interpretação de dados de outras 

publicações devem referenciá-las de maneira explícita; 

- na redação de artigos que contenham uma revisão crítica do conteúdo intelectual de outros 

autores, estes deverão ser devidamente citados; 

- todos os autores devem atender os critérios de autoria inédita do artigo e nenhum dos 

pesquisadores envolvidos na pesquisa poderá ser omitido da lista de autores; 

- a aprovação final do artigo será feita pelos editores e conselho editorial. 

3. Para responder aos critérios, serão realizados os seguintes procedimentos: 

a)  Os editores avaliarão os manuscritos com o sistema Cross Check logo após a submissão. 

Primeiramente será avaliado o conteúdo textual dos artigos científicos, procurando identificar 

plágio, submissões duplicadas, manuscritos já publicados e possíveis fraudes em pesquisa; 

b)  Com os resultados, cabe aos editores e conselho editorial decidir se o manuscrito será 

enviado para revisão por pares que também realizarão avaliações; 

c) Após o aceite e antes da publicação, os artigos poderão ser avaliados novamente. 

APÊNDICE E – Normas para preparação de trabalhos científicos submetidos à publicação 

na Revista a Acta Scientarum -Animal Sciences. 

http://publicationethics.org/
http://publicationethics.org/
http://www.crossref.org/08downloads/handouts/crosscheck.pdf
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INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS: 

1. Acta Scientiarum.Animal Sciences ISSN 1806-2636 (impresso) e ISSN 1807-8672 (on-

line), é publicada trimestralmente pela Universidade Estadual de Maringá. 

2. A revista publica artigos originais em todas as áreas relevantes da Zootecnia (Produção 

Animal), incluindo genética e melhoramento, nutrição e digestão, fisiologia e endocrinologia, 

reprodução e lactação, crescimento, etologia e bem estar, meio ambiência e instalações, 

avaliação de alimentos e produção animal. 

3. Os autores se obrigam a declarar a cessão de direitos autorais e que seu manuscrito é um 

trabalho original, e que não está sendo submetido, em parte ou no seu todo, à análise para 

publicação em outro meio de divulgação científica. Esta declaração encontra-se disponível 

abaixo. 

4. Os dados, ideias, opiniões e conceitos emitidos nos artigos, bem como a exatidão das 

referências, são de inteira responsabilidade do(s) autor(es). A eventual citação de produtos e 

marcas comerciais não significa recomendação de seu uso por parte do comitê editorial da 

revista. 

5. Os relatos deverão basear-se nas técnicas mais avançadas e apropriadas à pesquisa. Quando 

apropriado, deverá ser atestado que a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e 

Biossegurança da instituição. 

6. Os artigos submetidos poderão ser em português ou inglês. Se aceitos para publicação será 

obrigatória a tradução para o inglês. 

7. Os artigos serão avaliados por no mínimo três consultores da área de conhecimento da 

pesquisa, de instituições de ensino e/ou pesquisa nacionais e estrangeiras, de comprovada 

produção científica. Após as devidas correções e possíveis sugestões, o artigo será aceito se 

tiver dois pareceres favoráveis e rejeitado quando dois pareceres forem desfavoráveis. 

8. Os artigos deverão ser submetidos pela internet acessando este Portal ACTA. 

9. O conflito de interesses pode ser de natureza pessoal, comercial, política, acadêmica ou 

financeira. Conflitos de interesses podem ocorrer quando autores, revisores ou editores 

possuem interesses que podem influenciar na elaboração ou avaliação de manuscritos. Ao 
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submeter o manuscrito, os autores são responsáveis por reconhecer e revelar conflitos 

financeiros ou de outra natureza que possam ter influenciado o trabalho. Os autores devem 

identificar no manuscrito todo o apoio financeiro obtido para a execução do trabalho e outras 

conexões pessoais referentes à realização do mesmo. O revisor deve informar aos editores 

quaisquer conflitos de interesse que poderiam influenciar sobre a análise do manuscrito, e 

deve declarar-se não qualificado para revisá-lo. 

10. A revisão de português e a tradução e/ou revisão de língua estrangeira serão de 

responsabilidade e custeados pelos autores dos artigos aceitos a partir de 2010, mediante 

comprovação emitida pelos revisores credenciados. 

11. Estão listadas abaixo a formatação e outras convenções que deverão ser seguidas: 

a) No processo de submissão deverão ser inseridos os nomes completos dos autores (no 

máximo seis), seus endereços institucionais e o e-mail do autor indicado para correspondência 

b) Os artigos deverão ser subdivididos com os seguintes subtítulos: Resumo, Palavras-chave, 

Abstract, Key words, Introdução, Material e métodos, Resultados e discussão, Conclusão, 

Agradecimentos (Opcional) e Referências. Esses itens deverão ser em caixa alta e em negrito 

e não deverão ser numerados. 

c) O título, com no máximo vinte palavras, em português e inglês, deverá ser preciso. 

Também deverá ser fornecido um título resumido com, no máximo, seis palavras, que não 

estejam citadas no título. 

d) O resumo não excedendo 200 palavras, deverá conter informações sucintas sobre o 

objetivo da pesquisa, os materiais e métodos empregados, os resultados e a conclusão. Até 

seis palavras-chave deverão ser acrescentadas ao final, tanto do resumo como do abstract, que 

não estejam citadas no título. 

e) Os artigos não deverão exceder 15 páginas digitadas, incluindo figuras, tabelas e 

referências. Deverão ser escritos em espaço 1,5 linhas e ter suas páginas e linhas numeradas. 

O trabalho deverá ser editado no MS-Word, ou compatível, utilizando Times New Roman 

fonte 12. 

f) O trabalho deverá ser formatado em A4 e as margens inferior, superior, direita e esquerda 

deverão ser de 2,5 cm. 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAnimSci/announcement/view/58
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g) O arquivo contendo o trabalho que deverá ser anexado (transferido), durante a submissão, 

não poderá ultrapassar o tamanho de 2MB, bem como, não poderá conter qualquer tipo de 

identificação de autoria, inclusive na opção propriedades do Word. 

h) Tabelas, Figuras e Gráficos deverão ser inseridos no texto, logo depois de citados. As 

Figuras e as Tabelas deverão ter preferencialmente 7,65 cm de largura, e não deverão 

ultrapassar 16 cm. 

i) As Figuras digitalizadas deverão ter 300 dpi de resolução e preferencialmente gravados no 

formato jpg. Ilustrações em cores não serão aceitas para publicação. 

j) Deverá ser adotado o Sistema Internacional (SI) de medidas. 

k) As equações deverão ser editadas utilizando software compatível com o editor de texto. 

l) As variáveis deverão ser identificadas após a equação. 

m) Artigos de Revisão poderão ser publicados mediante convite do Conselho Editorial ou 

Editor-Chefe da Eduem. 

n) A revista recomenda que oitenta por cento (80%) das referências sejam de artigos listados 

na base ISI Web of Knowledge, Scopus ou SciELO com menos de 10 anos. Recomenda-se dar 

preferência as citações de artigos internacionais. Não serão aceitos nas referências citações de 

dissertações, teses, monografias, anais, resumos, resumos expandidos, jornais, magazines, 

boletins técnicos e documentos eletrônicos. 

o) As citações deverão seguir os exemplos seguintes que se baseiam na ABNT (NBR 6023, 

10520). Citação no texto, usar o sobrenome e ano: Lopes (2005) ou (LOPES, 2005); para dois 

autores Kevan e Imperatriz-Fonseca (2006) ou (KEVAN; IMPERATRIZ-FONSECA, 2006); 

três ou mais autores, utilizar o primeiro e após et al. (MENDOZA et al., 2009). Deverão ser 

organizadas em ordem alfabética, justificado. Listar todos os autores do trabalho. Os títulos 

dos periódicos deverão ser completos e não abreviados, sem o local de publicação. 
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Artigos 
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desempenhos pré e pós-desmama de populações Hereford x Nelore. Revista Brasileira de 
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Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. A contribuição é original e inédita e não está sendo avaliada por outra revista. 

2. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word, Open Office ou RTF 

(desde que não ultrapasse 2MB). 

3. Todos os endereços de páginas da Internet, incluídas no texto (Ex: 

http://www.eduem.uem.br) estão ativos e prontos para clicar. 

4. O texto está em empaço 1,5; usa uma fonte de 12-pontos Times New Roman; emprega 

itálico ao invés de sublinhar (exceto em endereços URL); com figuras e tabelas 

inseridas no texto, e não em seu final. No máximo 15 páginas. 

5. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos em Diretrizes para 

Autores, na seção Sobre a Revista. 

6. A identificação de autoria deste trabalho foi removida do arquivo e da opção 

propriedades do Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, caso 

submetido para avaliação por pares (ex.: artigos), conforme instruções disponíveis 

em Assegurando a Avaliação por Pares Cega. 

7. O artigo submetido poderá ser em português ou inglês. Se aceito para publicação será 

obrigatória a tradução para o inglês 

  

Declaração de Direito Autoral 

DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS Declaro 

que o presente artigo é original, não tendo sido submetido à publicação em qualquer outro 

periódico nacional ou internacional, quer seja em parte ou em sua totalidade. Declaro, ainda, 

que uma vez publicado na revista Acta Scientiarum. Animal Sciences, editada pela 

Universidade Estadual de Maringá, o mesmo jamais será submetido por mim ou por qualquer 

um dos demais co-autores a qualquer outro meio de divulgação científica. Através deste 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAnimSci/about/submissions#onlineSubmissions
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAnimSci/about/submissions#onlineSubmissions
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/help/view/editorial/topic/000044
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instrumento, em meu nome e em nome dos demais co-autores, porventura existentes, cedo os 

direitos autorais do referido artigo à Universidade Estadual de Maringá e declaro estar ciente 

de que a não observância deste compromisso submeterá o infrator a sanções e penas previstas 

na Lei de Proteção de Direitos Autorias (Nº9609, de 19/02/98). 

  

Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços 

prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou à 

terceiros. 

 ISSN 1806-2636 (impresso) e ISSN 1807-8672 (on-line) e-mail: actaanim@uem.br 
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APÊNDICE F – Normas para preparação de trabalhos científicos submetidos à publicação 

na Revista Brasileira de Zootecnia 
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