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Introdução

A palma forrageira é um importante alimento para os 
ruminantes em regiões semi-áridas e é caracterizada 
por possuir baixo percentual de matéria seca (MS) e 
proteína bruta (PB) e alta concentração de carboidratos 
não fibrosos e de fibra solúvel em detergente neutro 
(MELO [1], BATISTA [2], e alta degradabilidade da 
MS (BATISTA [3], BATISTA [2], o que lhe confere 
características desejáveis, pois, junto com a energia 
também fornece água ao animal.

Em Pernambuco tem sido cultivadas principalmente 
as variedades Gigante, Redonda e Miúda.  Entretanto, o 
Instituto Agronômico de Pernambuco-IPA possui um 
banco de germoplasma com aproximadamente 1400 
entradas de materiais de diferentes países, os quais tem 
sido avaliados para utilização no programa de 
melhoramento genético dessa forrageira, que busca 
desenvolver variedades mais produtivas e resistentes a 
pragas e doenças.

Nos últimos anos, com o surgimento de problemas 
com a cochonilha do carmin (Dactylopius ceylonicus) 
que tem causado grandes perdas nos palmais, têm sido 
avaliadas variedades resistentes a este inseto. 
Vasconcelos[4], relata que os clones mais resistentes 
são: miúda, orelha de elefante e algerian. Além das 
características de produtividade e resistência a pragas e 
doenças, é necessário que a variedade seja palatável, 
devido a sua utilização na alimentação animal. O 
trabalho teve objetivo de avaliar a preferência dos 
ovinos pelos cultivares de palma forrageira: Orelha-de-
Elefante Mexicana, Ipa-Sertânia, F-24, Miúda, Clone-
20, e Orelha-de-Elefante-Africana.

Material e métodos

O trabalho foi desenvolvido no Departamento de 
Zootecnia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco.

Foram avaliadas seis variedades de palma forrageira: 
Orelha de Elefante Mexicana (Opuntia stricta)-OEM, 
IPASertânia (Opuntia ficus-indica), F-24 (Opuntia 
ficus-indica), Miúda (Nopalea cochenillifera), clone 20 
(Opuntia ficus-indica) e Orelha de Elefante Africana 
(Opuntia ondulata)-OEA Figura 1..

Foram utilizados cinco ovinos machos, castrados, 
com peso vivo médio de 55 Kg, alojados em baias 
individuais medindo 2,0 x 1,10m, providas de 
comedouro e bebedouro. 

Todos os animais foram submetidos à mesma dieta, 
que era composta por feno de tifton, farelo de soja e sal 
mineral ofertados em cocho, e seis variedades de palma 
forrageira (Tabela 1) e possuía 85,44 de matéria 
orgânica, 13,09 de proteína bruta, 27,47 de fibra em 
detergente neutro e 11,30 fibra em detergente ácido.

O período experimental teve duração de cinco dias, 
as variedades de palma forrageira foram tomadas como 
tratamentos e a dieta era fornecida duas vezes ao dia às 
9h e às 14h. O consumo foi mensurado em três turnos: 
das 9h as 11h, das 11h as 16h e das 16h as 09h do dia 
seguinte.

O feno, o farelo de soja e o sal mineral eram 
misturados e ofertados no cocho e as seis variedades de 
palma forrageira distribuídas individualmente em 
baldes plásticos idênticos e identificados, os quais no 
primeiro dia foram distribuídos aleatoriamente e 
adotada a mesma ordem para os demais dias de 
observação. 

Após distribuição da dieta, nos dois horários, cada 
animal foi monitorado por duas horas, anotando-se, a 
procura por cada alimento, água e tempo de ócio. Ao 
fim das duas horas de observação, as sobras eram 
pesadas para determinação do consumo. No dia 
seguinte, antes do fornecimento matinal da ração, as 
sobras eram novamente pesadas, para avaliação do 
consumo total de ração.

Resultados e Discussão

O Consumo médio de MS dos animais foi 1312,91 
g/dia, sendo observado maior (P<0,05) consumo 
durante o dia, distribuído da seguinte forma: 34,6% em 
torno da primeira oferta de alimentos, que ocorria às 
9:0 horas (9 às 11 horas) e 40,6% na segunda, que 
acontecia às 14:0 horas. À noite, o consumo 
correspondeu a 24,8 % do consumo total, como 
descrito na Figura 2. Comportamento semelhante tem 
sido observado em caprinos e ovinos em diferentes 
trabalhos (TAVARES [5], LUCENA 



[6],CAVALCANTI[7])
Aproximadamente 55% da materia seca consumida 

foi proveniente do feno de tifton+farelo de soja e 45% 
das diferentes variedades da palma forrageira. Houve 
interação (P<0,05) entre o alimento e o horário de 
avaliação do consumo (Tabela 2).

Durante as primeiras horas após o fornecimento da 
dieta, 9h-11h, o consumo de feno foi semelhante ao de 
palma; das 11 às 16 horas este consumo aumentou, 
ultrapassando o consumo de palma, e, durante a noite 
esse comportamento foi inverso, sendo a palma mais 
consumida.

Avaliando-se a preferência do animal pelas 
diferentes variedades de palma forrageira, verificou-se 
maior consumo (P<0,05) das variedades IPASertânia e 
Miúda (237,9 e 235,3g MS/dia), seguidas das 
variedades IPA20 e OEM, com consumo intermediário 
(49,9 e 44,7g MS/dia), e das menos consumidas, IPA24 
e OEA (15,2 e 9,9g MS/dia). A distribuição do 
consumo por horario de avaliação é apresentada na 
Figura 3.

No consumo total das variedades de palma 
observou-se que os animais consumiram igualmente as 
variedades IPA Sertânia e Miúda (P>0,05), sendo este 
consumo superior as demais variedades testadas 
(P<0,05) e estas não diferiram entre si (P>0,05). Houve 
interação das variedades de palma e do horário de 
avaliação do consumo (P<0,05), tendo-se verificado 
que das 9 às 11horas a palma IPASertânia foi a mais 
consumida, seguida da palma Miúda. 

Os baixos consumos das variedades orelha de 
elefante africana, orelha de elefante mexicana e F24 
podem ser justificados pela morfologia destas 
variedades, que apresenta grande quantidade de 
espinhos, o que dificulta a apreensão do alimento pelo 
animal e até mesmo sua mastigação, devido ao 
incomodo propiciado pelos espinhos na cavidade oral.

Conclusão

Com base nos resultados, observa-se que as 
variedades IPASertânia e miúda apresentam boa 
palatabilidade, já que o consumo das mesmas foi
superiores as demais variedades avaliadas.
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Figura 1. Variedades de palma forrageira.

Tabela 1. Composição da dieta.

Tabela 2.  Consumo de Feno de tifton+farelo de soja e 
de Palma forrageira, em função do horário de 
observação do consumo

Letras diferentes, maiúsculas nas colunas e minúsculas 
nas linhas, significam diferenças pelo teste de tukey a 
5%.



Figura 2. Consumo total de matéria seca, em g/dia, por ovinos, em função do horário ao longo do dia

Figura 3. Consumo das diferentes variedades de palma, em função do horário de avaliação do consumo.


