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Introdução 
A ovinocultura é uma atividade que está

presente em áreas sob as mais diversas 
características edafoclimáticas e botânicas. No
Nordeste a ovinocultura desempenha papel 
primordial no suprimento alimentar e geração de 
renda, no entanto à escassez de pastos na estação 
seca, condiciona baixos índices de produtividade e 
rentabilidade.

A palma forrageira (Opuntia fícus indica-
Mill) tem sido utilizada como alternativa na 
região Nordeste, visto que é uma cultura 
altamente resistente às condições climáticas dessa 
mesma região (Ferreira, [1]), uma vez que dietas 
baseadas na mesma geralmente fornecem energia 
suficiente, principalmente para animais de baixa e 
média produção, diminuindo a necessidade de 
grandes quantidades de concentrado na dieta. 
Porém, a palma apresenta baixos teores de fibra 
em detergente neutro, em torno de 26%, (FDN), 
necessitando sua associação a uma fonte de fibra 
que apresente alta efetividade (Mattos [2]).

O conhecimento do comportamento 
ingestivo pode ser de grande utilidade nos 
sistemas de criação, pois qualquer alteração no 
comportamento pode indicar problema no manejo, 
alimentação ou de saúde (Pires, [3]). 

Os principais parâmetros observados e 
avaliados em estudos de comportamento são: o 
tempo gasto pelo animal para se alimentar, o 
tempo gasto em ócio e ruminação. 

As formas de fornecimento observadas 
são aquelas onde a dieta é completa, ou seja, todos 
os ingredientes (concentrados e volumosos) são 
fornecidos misturados, e aquela onde os 
ingredientes são fornecidos separadamente. A 
primeira opção apresenta a vantagem de que o 
animal irá consumir todos os ingredientes da dieta 
de forma uniforme, já a segunda opção possui 
uma desvantagem, pois os ovinos por 
apresentarem a característica de selecionadores 
irão consumir o alimento mais palatável. Através 
de estudos de comportamento, pode-se mensurar 
se o tipo de dieta fornecida está sendo eficiente ou 
não. 

Além da forma de processamento, outro 
aspecto que merece atenção é a forma como a 
palma é picada. Quando picada com faca, a 
mucilagem não é exposta, fato característico 
quando a palma é passada em maquina forrageira 
apropriada. Com a exposição da mucilagem, no 
caso de fornecimento de alimentos associados 
com a palma, estes ficam aderidos, facilitando o 
consumo (Ferreira,[1]).

O objetivo desse trabalho foi avaliar o 
efeito de diferentes formas de fornecimento da 
dieta e do processamento da palma forrageira
sobre o comportamento ingestivo de borregas em 
crescimento.

Material e métodos

O experimento foi realizado no Setor de 
Caprino-Ovinocultura do Departamento de 
Zootecnia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, no período de janeiro a março de 
2009. Segundo a classificação climática de 
Köppen, o clima predominantemente é Am´s, 
quente e úmido, com temperatura anual média de 
24 a 27ºC e umidade relativa de 70 a 80%. Foram 
utilizadas 32 borregas sem padrão racial definido 
(SPRD) com, aproximadamente, 18 kg de peso 
corporal ao início do experimento e confinadas 
em baias individuais com dimensões de 1,0 x 
2,8m com piso cimentado providas de 
comedouros e bebedouros individuais.

Os animais passaram por um período de 
adaptação ao manejo e instalações de trinta dias, 
quando receberam a mesma dieta. A pesagem dos 
animais, foi realizada ao início do experimento e a 
cada 14 dias, após jejum prévio de 16 horas, até 
atingirem o peso de abate que foi em média de 28 
kg. Os tratamentos experimentais consistiram da 
combinação de 2 formas de fornecimento da dieta 
e 2 formas de processamento da palma, conforme 
descrito a seguir:
Tratamento 1. Ingredientes separados e palma 
picada com faca (ISPF);
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Tratamento 2. Ingredientes separados e palma 
passada em máquina desintegradora (ISMD);
Tratamento 3. Mistura completa e palma picada 
com faca (MCPF);
Tratamento 4. Mistura completa e palma passada 
em máquina desintegradora (MCMD).

A dieta foi a mesma para os quatro 
tratamentos e foram compostas de palma 
forrageira (50%), feno de capim tifton (20%), 
farelo de soja (15%), farelo de milho (12,5%), 
uréia (1%) e mistura mineral (1,5 %) (Tabela 1).

As amostras dos alimentos fornecidos, 
das sobras e das fezes foram moídas no moinho 
do tipo Willey (de facas), passadas em peneira de 
1mm, acondicionadas em potes plásticos para 
posteriores análises. A determinação da matéria 
seca (MS), matéria mineral (MM), extrato etéreo 
(EE), fibra em detergente neutro (FDN), seguiram 
as recomendações de Silva e Queiroz [4].

Os carboidratos totais (CHO) foram 
estimado segundo Sniffen [5] : CHO=100 – (PB% 
+ EE% + Cinzas%).

Os teores de carboidratos não-fibrosos 
(CNF), foram estimados segundo Hall [6]: 

CNF=100- [(PB%+ EE% + FDN% + 
cinzas%)].

O arraçoamento foi realizado duas vezes 
ao dia, nos horários de 7:00 e 14:00 horas. A dieta 
era justada a cada 3 dias em função do consumo 
médio, permitindo-se sobras em torno de 15% do 
total de matéria seca ofertado. Semanalmente 
foram recolhidas amostras dos alimentos e sobras, 
para realização de amostras compostas por animal 
e por mês, no caso das sobras.

No 30° dia após o inicio do experimento, 
foram feitas mensurações referentes ao 
comportamento animal, por um período de 24 
horas, de forma visual pelo método de varredura 
instantânea, proposto por Martin e Bateson [7]
com intervalos de dez minutos.

O delineamento estatístico foi em blocos 
casualizados considerando esquema fatorial 2 x 2 
(duas formas de fornecimento da dieta e duas 
formas de processamento da palma forrageira). Os 
dados foram analisados por meio de análise de 
variância e para comparação das médias do Teste 
de Student Newman Keuls (SNK) a 10% de 
probabilidade, com auxílio computacional do 
programa SAEG-UFV (1998).

Resultados e discussão 

 Não houve interação entre a forma de 
fornecimento da dieta e processamento da palma 
forrageira (p>0,10). 

O tempo de ruminação está 
correlacionado com o consumo de FDN. No 
presente trabalho este consumo não foi alterado 
(0,35 e 0,38 kg/dia para IS e MC, 
respectivamente, e 0,36 e 0,37 para PF e MD, 
respectivamente). Observou-se que as diferentes 
formas de fornecimento da dieta e processamento 

da palma também não influenciaram o tempo em 
que os animais gastaram com alimentação, 
possivelmente pelo fato do consumo de matéria 
seca não ter sido alterado (3,95 e 4,14 kg/dia para 
IS e MC, respectivamente, assim como 4,06 e 
4,06 kg/dia para PF e MD, respectivamente).
Como conseqüência do comportamento dos 
tempos de ruminação e alimentação o tempo em 
ócio também não alterou (p>0,10).

A dieta quando fornecida separadamente, 
aumenta o risco do animal sofre distúrbios 
metabólicos, como a acidose ruminal, provocada 
pelo maior consumo de concentrado. Segundo 
Pessoa [8] pode-se afirmar com segurança que a 
estratégia alimentar baseada em ingredientes 
separados contribuiu para o desbalanceamento da 
dieta, conseqüentemente afetando a produtividade 
animal. Contudo, a possibilidade de seleção do 
alimento para os animais mantidos sob a 
estratégia de mistura completa é bastante 
reduzida, contribuindo para o equilíbrio na 
participação dos ingredientes na dieta dos 
animais. 

No presente trabalho, além de não ter 
observadas diferenças entre os tratamentos, os 
animais também não apresentaram sinais de 
distúrbios metabólicos, independente da forma de 
fornecimento ou processamento. Esse 
comportamento pode ter sido observado pelo fato 
de, provavelmente, esses animais serem mais 
hábeis em manter o ambiente ruminal funcional, 
independente da forma de fornecimento ou 
processamento da dieta. Segundo Van Soest [9] os 
animais classificados como intermediários, caso 
dos ovinos, são eficazes em manipular o ambiente 
ruminal, mesmo que haja grande variação na 
forma de fornecer ou processar a dieta.

Conclusões

A forma de fornecimento da dieta e 
processamento da palma não influencia o 
comportamento ingestivo dos animais, devendo 
ser adotada aquela que mais convém ao sistema de 
produção.
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Tabela 1. Composição nutricional dos ingredientes e da dieta experimental.

Tabela 2. Variáveis comportamentais, médias e coeficientes de variação (CV) de acordo 
com os tratamento.

1-horas. Letras iguais, maiúscula e minúscula, na linha não diferem entre si
estatisticamente pelo Teste SNK (10%).

Ingredientes
Itens
(%)

Palma Forrageira Feno de
Capim Tífton

Farelo de
Soja

Milho
moído

Dieta

Matéria Seca 8,96 90,48 88,88 89,08 58,70

Matéria Mineral 10,79 7,26 7,11 1,28 8,72

Extrato Etéreo 0,87 1,66 1,01 1,00 1,12

Proteína Bruta 4,23 7,65 47,11 7,93 12,07

FDN 27,36 75,59 15,84 9,84 37,23

Carboidratos Totais 84,11 83,43 44,77 89,79 76,61

CNF 56,75 7,84 28,93 79,95 39,39

Fornecimento Processamento
Variáveis

IS MC PF MD
Média CV(%)

TO1 12,55a 11,64a 12,08A 12,11A 12,09 12,50

% 52,29 48,50 50,33 50,46 50,37 --

TA1 4,09a 4,38a 4,25A 4,22A 4,23 24,14

% 17,04 18,25 17,71 17,58 17,62 --

TR1 7,28a 7,95a 7,62A 7,61A 7,61 12,90

% 30,33 33,12 31,75 31,71 31,71 --


