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Resumo: A seleção e a preferência por um determinado alimento está relacionada com as características
físicas e químicas do mesmo, e de acordo com essas características, os animais modificam os parâmetros
de comportamento ingestivo para alcançar determinado nível de consumo, compatível com as suas
exigências nutricionais. Nesse contexto, objetivou-se avaliar o comportamento na linha de comedouro de
ovelhas Morada Nova alimentadas com capim elefante (Pennisetum Purpureum) na forma de silagem e
feno. Foram utilizadas 36 ovelhas vazias da raça Morada Nova distribuídas em um delineamento
inteiramente ao acaso recebendo dois tipos de volumosos, silagem e feno de capim elefante (Pennisetum
Purpureum). Os animais foram distribuídos em lotes de 6 ovelhas e alojadas em seis baias. O período
experimental teve duração de 42 dias, sendo duas fases de 21 dias. Na primeira fase, três lotes de ovelhas
foram alimentadas com silagem e os outros três lotes com feno, e na segunda fase o volumoso foi
alternado entre os lotes. Em cada fase, os primeiros 12 dias foram destinados adaptação dos animais à
dieta, e nos últimos 9 dias foram realizadas a coleta de dados. As ovelhas foram marcadas com tinta
atóxica e observadas utilizando-se câmeras filmadoras, durante um período de três horas continuas após o
fornecimento da dieta. Para a leitura das imagens utilizou o software EthoLog 2.2 (2009). A análise
estatística utilizou-se uma distribuição log-normal e o teste de Tukey para identificar as diferenças nas
respostas comportamentais em função dos fatores fixos utilizados no modelo. O tempo de alimentação
das ovelhas foi influenciado (P<0,05) pelo tipo de volumoso oferecido, onde o tempo de consumo da
silagem (205,23 min.) foi superior ao tempo médio de consumo do feno (159,66 min.). O tempo
despendido para espera, em pé e outras atividades foi maior (P<0,05) para alimentação com feno. A
forma que o capim elefante (Pennisetum Purpureum) é ofertado modifica o comportamento na linha do
comedouro. Ovelhas Morada Nova alimentadas com silagem investem maior tempo para alimentação.
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Introdução
O estudo do comportamento possibilita compreender como os animais se comportam e interagem
dentro de um determinado ambiente, e, o seu conhecimento possibilita melhorias quanto ao manejo e a
estrutura da propriedade, podendo minimizar fatores que venham causar estresse, melhorando assim o
desempenho dos animais.
Os ovinos possuem um comportamento natural de selecionar o alimento, isto fez parte da sua
evolução que visava encontrar os alimentos com melhor composição nutricional, contudo, essa espécie
também apresenta preferência por algumas fontes de alimento que já tenha tido contato prévio,
apresentem boa palatabilidade, e não apresentem altas quantidades de fatores antinutricionais, estando
esta preferência fortemente ligado a ação dos órgãos do sentido (Paula et al. 2009; Pereira Filho et al.
2007). Quando se avalia a seleção alimentar, é possível visualizar que os animais possuem preferência por
certas partes da forragem, exercendo maior seleção nas folhas do quê nos caules, e no material suculento
ao invés do seco, porém a fome tende a diminuir a seletividade (Almeida, 2016).
A seleção e a preferência por um determinado alimento está relacionada com as características
físicas e químicas do mesmo, e de acordo com essas características os animais modificam os parâmetros
de comportamento ingestivo para alcançar determinado nível de consumo compatível com as suas
exigências nutricionais. Nesse contexto, objetivou-se avaliar o comportamento na linha de comedouro de
ovelhas Morada Nova alimentadas com capim elefante (Pennisetum Purpureum) na forma de silagem e
feno.
Material e Métodos
O trabalho foi desenvolvido na Unidade de Pesquisa em Pequenos Ruminantes da Estação
Experimental de São João do Cariri, pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal
da Paraíba, Campus II, localizada no município de São João do Cariri-PB.
Foram utilizadas 36 ovelhas da raça Morada Nova, vazias e com peso vivo médio de 28 quilos,
distribuídas em um delineamento inteiramente ao acaso, recebendo dois tipos de volumosos, silagem e
feno de capim elefante (Pennisetum Purpureum), como tratamentos. Os animais foram distribuídos em
lotes com seis ovelhas e alojados em seis baias de 12 m2 cada.
O experimento foi dividido em duas fases. Na primeira fase, três lotes de animais foram
alimentados com silagem de capim elefante e os outros três lotes com feno de capim elefante. Na segunda
fase, o tipo de volumoso foi alternado entre os lotes. A dieta foi formulada de acordo com o NRC (2007),
sendo ofertada três vezes ao dia (6:00, 14:00 e 18:00 h) com o objetivo de manutenção de sobra de 20%.
O período experimental teve duração de 42 dias, sendo duas fases de 21 dias. Em cada fase, os primeiros
12 dias foram destinados adaptação dos animais à dieta, e nos últimos 9 dias foram realizadas a coleta de
dados.
Para a observação comportamental as ovelhas foram marcadas com tinta atóxica de diferentes
cores ao longo do dorso e nos costados direito e esquerdo. O método de amostragem utilizado foi o
animal focal, com observações indiretas, utilizando-se câmeras filmadoras (modelo Hero3 GoPro®),
durante um período de três horas continuas após o fornecimento da dieta (6:00-9:00 e das 14:00-17:00 h),
totalizando 360 minutos de observação por animal para cada tratamento. Após o término das coletas das
imagens, procedeu-se a observação das imagens utilizando-se o software EthoLog 2.2 (2009). Foram
observados o tempo (minutos) de alimentação, em espera, em pé e realizando outra atividade, conforme o
etograma (Tabela 1).
Tabela 1: Descrição dos comportamentos observados
Variáveis

Descrição
Comportamento ingestivo (estado; min)

Alimentação

A ovelha está com a cabeça sobre o alimento dentro do comedouro.
Comportamento de Localização (estado; min)

Espera

A ovelha está imóvel, sobre as quatro patas com a cabeça voltada para a
barreira de alimentação a menos de 0,5 m atrás de outra ovelha que esteja
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se alimentando.
Em pé

A ovelha está imóvel, sobre as quatro patas a uma distância a mais de 0,5
m da linha do comedouro.

Outra
atividade

A ovelha está realizando diferentes atividades fora da linha do comedouro
(ruminando, deitado, andando, ócio).

Para a análise estatística considerou-se cada animal como uma unidade experimental, foi realizado
uma distribuição log-normal e o teste de Tukey para identificar as diferenças nas respostas
comportamentais em função dos fatores fixos utilizados no modelo. As médias quando significativas
foram comparadas mediante o teste de Tukey. Todas as análises estatísticas foram feitas pelo software
estatístico SAS versão 9.3.
Resultados e Discussão
O tempo de alimentação das ovelhas foi influenciado pelo o tipo de volumoso oferecido (P<0,05),
onde o tempo investido para consumo da silagem (205,23 min.) foi superior ao tempo médio do feno
(159,66 min.) comparando as duas fontes (Tabela 2). Este resultado pode ser explicado pelas
características do ambiente e volumoso oferecido, a região semiárida possui alta temperatura ambiente e
umidade do ar relativamente baixa durante o dia, podendo ter estimulado mais o consumo do volumoso
que continha maior conteúdo de água disponível, no caso, a silagem.
Esses resultados corroboram com os encontrados por Martins (2010) ao estudar a preferência
alimentar de ovinos com duas fontes de volumoso (feno de alfafa e silagem de milho) também
encontraram maior preferência do volumoso na forma de silagem, e que se alimentados com o feno, a
necessidade de ingestão para atender as exigencias em materia seca seriam menores, por se tratar de uma
fonte com menor teor de água.
A silagem e o feno de capim elefante apresentam em média 27,70% e 87,29% de MS,
respectivamente (Valadares Filho et al., 2015), o alto tempo de alimentação de silagem em relação ao
feno, objetivou atender a exigência nutricional das ovelhas. Todo vegetal possui água na sua constituição,
contudo, a variação desse conteúdo nas dietas fornecidas conseguem reduzir ou aumentar o consumo de
alimentos (Ferreira et al. 2009).
Tabela 2: Comportamento de ovelhas Morada Nova na linha de comedouro alimentadas com dois tipos
de volumosos.
Tipo de volumoso
Variáveis
Silagem
Feno
P
Alimentação (min.)

205,23a

159,66b

0,0001

Espera (min.)

9,76b

15,62a

0,0508

Em pé (min.)

11,92b

18,00a

0,0004

Outra atividade (min.)

133,09b

166,72a

0,0001

Letras minúsculas diferem pelos testes de Tukey para as variáveis alimentação, espera, em pé e outra
atividade (P<0,05).
O tempo despendido para espera, em pé e outras atividades foi maior para alimentação com feno
(P<0,05), podendo ter como causa a necessidade de maior tempo para mastigação advindo do maior
conteúdo de matéria seca do feno, e/ou, ter sido influenciado pela inibição por parte do animal dominante
no grupo, que quando presente no comedouro os outros animais não se aproximam com medo de
agressões, e tendem ficar esperando a saída dos animais de maior hierarquia do comedouro. Resultados
encontrados por Jorgensen et al., (2007) mostraram que cabras de baixa posição social gastaram menos
tempo das observações em alimentação e muito mais tempo das observações em espera em relação às
cabras de posição social alta.
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O maior tempo de espera, em pé e realizando outras atividades nos animais alimentados com feno
também pode ser explicado em função da diferença do tempo total de observação e tempo de alimentação,
tendo em vista que ao apresentaram menor tempo de alimentação, consequentemente esses animais
despenderiam maior tempo com as outras atividades.
Conclusão
A forma que o capim elefante (Pennisetum Purpureum) é ofertado modifica o comportamento na
linha do comedouro. Ovelhas Morada Nova alimentadas com silagem investem maior tempo para
alimentação.
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