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Introdução

A palma forrageira é um importante 
recurso forrageiro no Nordeste do Brasil. Segundo
Pessoa (1967) [1], a palma forrageira foi cultivada, 
inicialmente, com objetivo de hospedar o inseto, 
denominado cochonilha do carmim, em seguida passou 
a ser cultivada como planta ornamental e, finalmente,
como planta forrageira. Nos últimos anos tem ocorrido 
infestação dos palmais por este inseto que, com pouco 
tempo de instalado na plantação, multiplica-se 
rapidamente atingindo o nível de praga. Em função 
desse problema, pesquisadores da Empresa 
pernambucana de Pesquisa Agropecuária-IPA têm 
buscado variedades resistentes. Dentre elas, destacam-
se a miúda e a orelha-de-elefante (VASCONCELOS, 
2002) [2]. Outras espécies têm sido desenvolvidas e 
testadas quanto aos aspectos agronômicos, 
necessitando, portanto, que sejam avaliadas a aceitação 
pelo animal e a digestibilidade.

O estudo do comportamento ingestivo é um 
meio importante para avaliar a resposta do animal após 
a alimentação, e é uma ferramenta de grande 
importância na avaliação das dietas, pois, possibilita 
ajustar o manejo alimentar dos animais para obtenção 
de melhor desempenho produtivo e reprodutivo, além
de orientar a seleção de plantas forrageiras mais 
palatáveis (GONÇALVES, 2001) [3]. Acompanhado o 
comportamento ingestivo, Camargo (1998) [4] e
Damasceno et al. (1999) [5] verificam que há uma 
preferência dos animais ruminantes em ruminar 
deitados, principalmente nos períodos fora das horas 
mais quentes do dia. Sendo assim, as maiores 
freqüências de ruminação ocorrem entre 22:00 e 5:00
horas e as maiores freqüências de ócio ocorrem 
normalmente, entre 11:00 e 14:00 horas, estabilizando-
se das 22:00 às 7:00h.

O trabalho teve por objetivo avaliar o 
comportamento ingestivo de ovinos alimentados com 
diferentes variedades de palma forrageira.
Material e métodos

Variedades de palma e animais utilizados

Para avaliar o efeito das variedades: Orelha de 
Elefante Mexicana, Orelha de Elefante Africana, IPA-
Sertânia, F-24, F-21, Miúda e Clone 20, sobre o consumo e 
o comportamento ingestivo, foram utilizados vinte e quatro 
borregas sem padrão racial definido (SPRD), com peso 
vivo médio de 17 kg. 

Adaptação dos animais e arraçoamento

Os animais foram alojados em baias individuais após 
serem vermifugados e receber suplementos vitamínicos (A, 
D, e complexo B).

O delineamento experimental utilizado foi o Inteiramente 
Casualizado (DIC), com seis tratamentos (seis variedades 
de palma) e quatro repetições. Após adaptação ao manejo e 
as instalações, os animais começaram a receber as dietas 
experimentais (Tabela 1).

O arraçoamento realizou-se duas vezes ao dia, pela 
manhã, às nove horas, e à tarde, às quinze horas, na forma 
de mistura completa “ad-libitum”. Inicialmente a 
quantidade de ração ofertada foi calculada com base em 
uma estimativa de consumo de MS de 4% do peso vivo; 
posteriormente foram realizados ajustes diários pesando-se 
a oferta e as sobras para garantir 10% de sobras. Após dez 
dias de avaliação do consumo, efetuou-se a observação do 
comportamento ingestivo, com início pela manhã, às 10h, e 
término no dia seguinte, às 9:55h.

Resultados

Consumo e eficiência

Não houve efeito (P>0,05) da variedade de palma 
forrageira sobre o consumo de matéria seca e de fibra em 



detergente neutro, os quais variaram de 0,75 a 
1,13kg/dia e 0,16 a 0,28kg/dia, respectivamente. De 
modo semelhante, os tempos de alimentação (TA), 
ruminação (TR), ócio (TO) e mastigação total (TMT) 
não foram influenciados pela variedade de palma 
(Tabela 2). Entretanto, verificou-se maior eficiência de 
alimentação (gMS/h e gFDN/h) quando os animais 
receberam a palma orelha-de-elefante e menor 
eficiência quando a palma ofertada foi a F24. Em 
relação à eficiência de ruminação (g FDN/h), a palma 
miúda e o Clone IPA-20 proporcionaram a menor e a 
maior eficiencia, respectivamente. Essas observações 
devem-se, provavelmente, aos percentuais de FDN nas 
dietas efetivamente consumidas pelos animais (26,7; 
23,1; 29,9; 21,3; 24,8 e 25,0%, respectivamente, para 
as dietas com Orelha de Elefante Mexicana, IPA-
Sertânia, F-24, F-21, Miúda, Clone 20 e Orelha de 
Elefante Africana), já que a ração que continha a palma 
miúda apresentou o menor teor de FDN, além do 
menor consumo de MS, embora sem diferença 
estatística. Com a eficiência de ruminação da matéria 
seca não houve diferença significativa entre as 
variedades, cujos valores variaram de 120,6 a 187,6 g 
MS/h.

A mastigação merícica foi mais intensa (P<0,05) 
durante a madrugada do que ao meio dia, 
correspondendo ao período em que ocorre maior 
ruminação. Em relação às variedades, a F24 propiciou 
maior (P<0,05) mastigação do que a variedade OEA e 
não houve diferença (P>0,05) entre as demais.
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Tabela 1-Composição percentual e química das dietas experimentais com base na matéria seca.

Dietas experimentais

Ingredientes (%) T1 T2 T3 T4 T5 T6

Orelha de Elefante Mexicana 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IPA – Sertânia 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0

F – 24 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0

Miúda 0,0 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0

Clone 20 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 0,0

Orelha de Elefante Africana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0

Feno de Tifton 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Farelo de Soja 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

Sal mineral 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0



Tabela 2. Consumo de matéria seca (CMS) e de fibra em detergente neutro (CFDN), tempo despendido com alimentação (TA), 

ruminação (TR), ócio (TO) e mastigação total (TMT), eficiência de alimentação (EA) e ruminação (ER) em ovinos recebendo 

diferentes variedades de palma forrageira.

VARIEDADES

OEM IPA Sert. F24 MIÙDA Clone 20 OEA

CMS (kg/dia) 1,05 a 0,78 a 0,77 a 0,75 a 1,13 a 0,88 a

CFDN (kg/dia) 0,28 a 0,18 a 0,23 a 0,16 a 0,28 a 0,22 a

TA (min/dia) 212,5 a 236,2 a 266,2 a 226,2 a 285,0 a 216,2 a

TR (min/dia) 406,2 a 390,0 a 395,0 a 362,5 a 362,5 a 306,2 a

TO (min/dia) 821,2 a 816,2 a 778,7 a 851,2 a 792,5 a 917,5 a

TMT (min/dia) 618,7 a 626,2 a 661,2 a 588,7 a 647,5 a 522,5 a 

EA MS (g MS/h) 312,2 a 200,7 ab 176,6 b 212,1 ab 241,5 ab 250,0 ab

EA FDN (g FDN/h) 64,1 a 47,8 b 53,8 ab 45,2 b 62,0 ab 64,1 ab 

ER MS (g MS/h) 155,1 a 120,6 a 122,4 a 123,9 a 187,6 a 173,1 a

ER FDN (g FDN/h) 41,3 ab 28,3 ab 37,4 ab 26,9 b 47,8 a 44,4 ab

Tabela 3. Tempo de mastigação Merícica

VARIEDADES

HORA
OEM IPA ser F24 MIÙD Clone 20 OEA Média

4 22,75 25,41 27,83 25,33 23,67 23,0 24,7A

12 21,67 22,83 24,67 24,0 21,5 19,9 22,4B
MÉDIA 22,2 ab      24,12 ab 26,2 a 24,6 ab 22,5 ab 21,5b


