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RESUMO - Avaliou-se 0 comportamento de pastejo de ovinos da ra<;a Santa Ines e
bovinos Nelore, em tres diferentes epocas do ana (chuva, meia-esta<;ao e seca), na Fazenda
Experimental da Embrapa Meio-Norte, em Campo Maior, Piaui. A area experimental foi de
30 ha de pasta natural, dividida igualmente em tres piquetes, sendo urn pastejado por bovinos,
outro por ovinos e, 0 terceiro, por bovinos e ovinos conjuntamente. Foi avaliado 0 tempo em
que os animais permaneciam em pastejo ou rumina<;ao, em pe ou deitados, e em campo aberto
(ao sol) ou sob arvore (a sombra). 0 delineamento experimental foi inteiramente casualizado,
em sub-parcela, combinando-se epoca do ana na parcela e animal na sub-parcela. A epoca do
ana nao influenciou no tempo de pastejo, que foi maior para ovinos do que para bovinos. Maior
tempo de rumina<;ao foi observado na epoca das chuvas, e, considerando animais, foi maior para
bovinos do que para ovinos. Apesar das altas temperaturas, os animais passaram cerca de 11
horas/dia em campo aberto. 0 tempo de permanencia em pe ou deitado nao variou entre animais,
porem 0 tempo de pe foi menor na epoca das chuvas. Nessa epoca, 0 teor de proteina bruta do
pasta (8,29%) foi cerca de quatro vezes maior que na epoca seca. Os bovinos e ovinos sao igual
e altamente adaptados as condi<;oes ambientais. Os ovinos decrescem 0 tempo de pastejo quando
pastejando conjuntamente com bovinos.
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Diurnal Behavior of Cattle and Sheep Under Simple and Combined Grazing, in
"Mimoso" Rangeland, in Different Seasons the Year!

ABSTRACT - The grazing behavior Santa Ines sheep and Nelore cattle was evaluated
in three different seasons of the year (rainy, middle season and drought), in the Embrapa
Middle-North Experimental Farm, in Campo Maior, PI. A 30 ha area ofrangeland was used as
experimental area, divided into three paddocks of 10 ha, being one grazed by cattle, a second
grazed by sheep and the third, by cattle and sheep together. The diurnal time the animals spent
in grazing and rumination activities, in foot or lying down and in the open field (full sun) or
under tree (shade) was monitored. The completely randomized split plot experimental design
was used. The season of the year had no effect upon the grazing time, that was longer for sheep
than for cattle. Considering season, rumination time was longer in the rainy and, for the animal,
it was longer for cattle than for sheep. In spite of the high temperatures, the animals stayed
about 11 hours/day in open field. The standing up/laying down time did not vary among groups
of animals, but lower standing up time happened in the rainy season. During this season, the
pasture crude protein content (8.29%) was about four times higher than during the dry season.
Cattle and sheep are equal and highly adapted to the environmental conditions. Sheep decrease
their grazing time when grazing with cattle.
Key Words: environmental conditions, rumination, seasonality, grazing time
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o conhecimento do comportamento
animal em pastejo e importante na medida em
que contribui para a escolha do manejo que
propicie maiar conforto aos animais e maiar
produtividade.

o tempo dedicado pelos animais
as diferentes atividades e influenciado
par fatores ligados ao pr6prio animal,
ao alimento, e as condi<;oes ambientais.
Conforme discutido par Van Soest (1982),
as bovinos sao consumidores de volumosos,
com elevada capacidade de utiliza<;ao dos
constituintes da parede celular, dada a mais
lenta velocidade de passagem do alimento no
aparelho digestivo, enquanto as ovinos sao
selecionadores intermediarios, consumidares
de elevada variedade de plantas e alimentos
mais nutritivos, porem com capacidade
limitada de digestao dos constituintes da parede
celular, dado a menor volume do seu aparelho
gastrintestinaI. Segundo a autor, animais mais
seletivos aumentam a tempo de pastejo como
mecanismo para compensar a ingestao de
forragem em quantidade satisfat6ria.

De acordo com Furlan (1973), para
compensar a ingestao de nutrientes, as bovinos
passam 46, 56 e 62% do tempo pastejando
se as pastas sao bans, medias au ruins,
respectivamente. A qualidade da forragem esta
tambem inversamente relacionada com a tempo
de rumina<;ao. Rutter et aI. (2002) constataram
que em pasta de maiar digestibilidade, a
tempo de rumina<;ao foi menor. Pires et aI.
(2005) observaram que as mais elevados
niveis de FDN na dieta nao afetaram a tempo
despendido na alimenta<;ao, rumina<;ao, 6cio
e mastiga<;ao total de cordeiros, verificando-
se, porem, menor eficiencia de rumina<;ao da
materia seca.

Considerando as condi<;oes ambientais, a
redu<;aona ingestao de alimento, a aumento da
ingestao de agua e a diminui<;ao das atividades
nas horas mais quentes do dia sao alguns
dos mecanismos usados pelos animais sob

condi<;ao de elevadas temperaturas. Todavia
animais adaptados aos tr6picos sao menos
afetados pelo estresse termico (Bianchini et
aI., 2006).

Dentre as animais domesticos, a ovino e
urn dos que apresentam mecanismos anatomo-
fisio16gicos mais propicios a sobrevivencia em
regioes de altas temperaturas,principalmente
sob baixa umidade. A ocorrencia de alta
umidade, associada a elevadas temperaturas,
prejudica a processo de dissipa<;ao de calor
corporal (Portugal et aI., 2000), causando
desconforto termico.

No Nordeste brasileiro, onde as
temperaturas medias sao altas com pequena
varia<;ao anual aliadas a elevada incidencia de
radia<;ao solar, as animais sao naturalmente
expostos a uma condi<;aoambiental estressante.
Em regiao de cerrado McManus et aI. (1999)
verificaram que ra<;as zebuinas foram mais
resistentes ao calor do que ra<;as europeias,
pais a estresse ca16rico nas zebuinas se
verificou quando a temperatura atingiu 32 a
35°C, enquanto que nas europeias ocorreu ja
ap6s as 25 a 29°C.

A presen<;a de sombra em ambientes
quentes contribui para maiar conforto dos
animais, melhorando a sua produ<;ao, em
decorrencia de reduzir a aquecimento corporal
e facilitar a termorregula<;ao, aumentando
a eficiencia de utiliza<;ao dos nutrientes.
Conforme Matarazzo et aI. (2005) em campos
abertos, a redu<;aode 0,5°C de temperatura teve
eficiencia consideravel no conforto termico.

Objetivou-se verificar, em tres epocas
do ana (chuvosa, meia-esta<;ao e seca), a
comportamento de bovinos e ovinos, em
pastejo simples e combinado, de modo a
estabelecer praticas de manejo que contribuam
para a maiar conforto e produtividade dos
animais.

o estudo foi conduzido na Fazenda
Experimental da Embrapa Meio-Norte, em



Campo Maiar, Piaui, localizada a 4°47'S e 42°
08' W, com altitude de 120 m acima do nivel do
mar. 0 solo local e constituido par Plintossolos
acidos e de baixa fertilidade natural. 0 clima
e Aw', com pluviosidade media anual de
1.200 mm, distribuidos de janeiro a maio, e a
temperatura anual media e 27°C (JACOMINE
et aI., 1986).

A vegetac;ao e campestre, com arvores
esparsas, e 0 estrato herbaceo e composto
majoritariamente por gramineas (Axonopus,
Mesosetum, Paspalum, Aristida e Eragrostis)
e leguminosas anuais (Stylosanthes, Zornia,
Cassia, Mimosa e Centrosema) e especies de
outras familias, como Malvaceae, Rubiaceae,
Amaranthaceae e Cyperaceae (Nascimento et
aI., 1991).

A area experimental se constituiu de
30 ha, divididos em tres piquetes de 10 ha,
sendo um pastejado por bovinos (pastejo
simples), outro pastejado por ovinos (pastejo
simples) e 0 terceiro pastejado por bovinos e
ovinos conjuntamente (pastejo combinado). A
carga animal foi em tomo de 1200 kg (0,27
UA/ha) de peso vivo por piquete, conforme
recomendac;ao da Embrapa (1980). No piquete
de pastejo conjunto a carga animal foi dividida
igualmente entre ovinos e bovinos. Os bovinos
foram substituidos anualmente, em marc;o, e os
ovinos em setembro e marc;o de cada ano. Os
lotes de bovinos foram formados com animais
de 12 a 15 meses e peso vivo variando de 150
a 200 kg, usando-se quatro a seis animais nos
piquetes de pastejo simples e tres ou quatro
no piquete de pastejo combinado. De ovinos,
foram usados seis a oito machos jovens, fixos,
com cerca de 30 kg por parcela (animais
experimentais), alem de animais de equilibrio,
em numero variavel, ajustado a cada pesagem
realizada a intervalo de 28 dias.

Todos os animais receberam os cuidados
sanitarios de rotina e tinham, a vontade, agua
e sal mineral durante todo 0 ana e mistura
multipla, no periodo seco.

A coleta dos dados deu-se em julho e
setembro de 2003, e, a cada 28 dias, de maio

a dezembro de 2004 e de janeiro a maio de
2005. Os animais foram acompanhados no
pasto, a uma distancia que nao interferisse no
seu comportamento, por tres observadores, um
em cada piquete, das 12:00 as 18:10 e das 5:50
as 12:00 do dia seguinte.

Dada a ausencia de efeito do ana e
a homogeneidade das variancias, os dados
foram agrupados em tres epocas: chuvas
(fevereiro, marc;o e abril); meia-estac;ao
(maio e junho) e seca (setembro, outubro e
novembro). As observac;6es dos demais meses
foram desconsideradas. A cada 10 minutos,
os observadores anotavam as atividades
realizadas pelos animais, a sua posic;ao (em pe
ou deitado) e localizac;ao (em campo aberto e
sob arvore), calculando-se, posteriormente, 0

tempo medio diario por agrupamento animal,
ou seja, bovinos pastejando isoladamente,
ovinos pastejando isoladamente, bovinos
pastejando conjuntamente com ovinos e
ovinos pastejando conjuntamente com
bovinos. A cada 30 minutos foram registradas
a temperatura ambiente e a umidade relativa
do ar, em campo aberto e sob a copa de uma
arvore.

o teor de proteina bruta do pasta
foi avaliado nos meses de marc;o, junho e
outubro, correspondentes as epocas chuvosa,
meia-estac;ao e seca, respectivamente. Foram
estabelecidas quatro linhas transversais por
piquete e em cada uma foram coletadas 10
amostras, usando-se um quadrado de 0,50 m de
lado. Mensalmente, as amostras de cada linha
foram agrupadas, obtendo-se quatro amostras
por piquete, que foram submetidas a analise de
proteina bruta, conforme metodologia descrita
por Silva e Queiroz (2002).

Na analise de variancia dos dados de
comportamento, empregou-se 0 delineamento
experimental inteiramente casualizado,
em sub-parcela, com as tres epocas do ana
(chuvosa, de meia-estac;ao e seca) na parcela
maiar e os quatro grupos de animais na parcela
menor. Para os dados de proteina, a analise de
varltincia foi realizada segundo 0 delineamento



inteiramente casualizado, em sub-parcela, com
os meses (epocas do ano) na parcela maior e os
tres tipos de pastejo (bovinos, ovinos e pastejo
conjunto de bovinos e ovinos) na parcela
menor, com quatro repeti90es. As medias
foram comparadas pelo teste de Student
Newmann-Kells, a 5% de probabilidade.

As medias de temperatura ambiente e
umidade relativa do ar, agrupadas por epoca
do ano, se encontram na Tabela 1. Na epoca
seca, em campo aberto, registrou-se a maior
temperatura media (39,1°C), que foi 3°C
superior a media registrada na epoca chuvosa.

A temperatura media registrada a sombra, ou
seja, sob a copa de arvores, foi 5,5°C inferior
aquela registrada em campo aberto (ao sol).
Este resultado e similar ao encontrado por
Matias (1998), que constatc)U 5°C de diferen9a
entre as temperaturas de areas ao sol e a
sombra. Em campo aberto, nas tres epocas,
as medias das temperaturas foram superiores
a faixa de 32 a 35°C considerada, por
McManus et al. (1999), causadora de estresse
ca16rico nas ra9as zebuinas. No entanto, sob
a copa das arvores, exceto no periodo seco, a
temperatura esta abaixo da faixa, evidenciando
a importancia da presen9a de arvores na
pastagem, proporcionando micro-clima mais
favorclvel aos animais.

Tabela 1 - Medias de temperatura (0C) e umidade do ar (%), em campo aberto (ao sol) e sob
arvore (a sombra), em tres epocas do ana

Chuvosa
Meia-esta<;ao
Seca
Media

Campo aberto
36,1
36,7
39,1
37,3

Sob arvore
29,6
30,9
34,8
31,8

Os mais elevados percentuais de umidade
relativa do ar ocorreram associados as menores
medias de temperatura, 0 que e benefico, pois
a ocorrencia de elevada umidade associada
a alta temperatura prejudica a dissipa9ao do
calor corporal, em detrimento do conforto
termico (PORTUGAL e PIRES, 2000).

o tempo de pastejo nao diferiu entre as
epocas (Tabela 2), porem foi diferente entre as
especies. Os bovinos passaram menor tempo
em pastejo que os ovinos, independentemente

Campo aberto
60,0
47,9
36,1
48,0

Sob arvore
73,3
60,8
41,2
58,4

de estarem em pastejo simples ou combinado.
Conforme Abaye et al. (1994), os ovinos
apresentam maior tempo de pastejo que os
bovinos por serem mais seletivos. Essa
habilidade dos ovinos, conforme Carvalho
et al. (2005), pode ser atribuida a menor
dimensao do seu aparelho bucal e ao fato de
eles apresentarem menor tempo de passagem
do alimento, necessitando, portanto, de uma
dieta de mais facil digestao, ou seja, de melhor
qualidade.



Tabela 2 - Tempo (em hora) de pastejo de bovinos Nelore e ovinos Santa Ines, em sistema de
pastejo simples e combinado, em tres epocas do ano, no periodo de observayao: 5:50
as 18:20

Animais Epoca
Chuvosa Meia-estayao Seca Medial CV(%) DP

Bovinos 7,55 7,18 7,68 7,47c 20,54 1,34
Bovinos (+ Ovinos) 7,95 7,28 7,18 7,47c 11,68 0,77
Ovinos 9,05 9,65 10,24 9,65A 7,34 0,63
Ovinos (+ Bovinos) 7,72 8,86 9,51 8,70B 13,12 1,01
Media 8,07al 8,24a 8,65a

CV (%) 10,55 9,55 16,28
DP 0,75 0,69 1,24

'Medias seguidas de letras maiusculas iguais nas colunas e minusculas nas linhas, nao diferem
pelo teste de SNK a 5%.

Verificou-se efeito da presenya dos
bovinos sobre os habitos dos ovinos, pois, 0

tempo de pastejo desses ultimos foi menor
no pastejo conjunto. Penning et aI. (1993)
afirmam que, devido a interayao social entre
os animais, os habitos de urn rebanho podem
ser modificados pela presenya de outro.
Abaye et aI. (1994) observaram que os ovinos
reduziram seu tempo de pastejo na presenya
de bovinos, que por sua vez, nao apresentaram
alterayoes na companhia de ovinos. Resultados
semelhantes podem ser observados na Tabela2,
onde se verifica que os bovinos passaram 7,47
horas por dia em pastejo, independentemente
do sistema de patejo, enquanto os ovinos
reduziram seu tempo de pastejo em uma hora,
quando estavam na presenya de bovinos.

o tempo de ruminayao (Tabela 3) foi
diferente entre os rebanhos, com tendencia

para bovinos ruminarem por mais tempo que
os ovinos. Tal fato pode ser atribuido a melhor
qualidade da dieta dosovinos, dada a sua
maior seletividade em relayao aos bovinos
(Rutter et aI., 2002). Verificou-se decrescimo
do tempo de ruminayao, da epoca das chuvas
para a epoca seca. Sabe-se que forrageiras
mais tenras sao submetidas ao processo de
ruminayao por menor periodo que as fibrosas,
dai esperar-se que 0 tempo de ruminayao fosse
maior na epoca seca, quando as plantas estao
em avanyada fase de maturayao, tendo elevado
teor de fibra. Supoe-se que a suplementayao
oferecida aos animais no periodo seco,
aumentando 0 valor nutritivo da dieta,
facilitou a sua digestibilidade, diminuindo,
consequentemente, 0 tempo de ruminayao da
forragem seca.



Tabela 3 - Tempo (em hora) de ruminac;aol de bovinos Nelore e ovinos Santa Ines, em sistema
de pastejo simples e combinado, em pastagem nativa de mimoso, em tres epocas do
ano, no periodo diumo de observac;ao: 5:50 - 18:20

Animais Epoca Mediasl CV (%) OP

Chuvosa Meia-estac;ao Seca

Bovinos 4,07 2,95 2,31 3 11B 30,85 1,16,
Bovinos (+ Ovinos) 4,48 4,74 3,83 4,351\ 25,46 0,68
Ovinos 2,80 1,63 1,10 1,84c 46,09 0,72
Ovinos (+ Bovinos) 4,72 3,13 2,05 3,30B 38,01 1,06

I

Media 4,02" 3, lIb 2,32b

CV (%) 19,21 32,05 53,63
OP 0,68 0,87 1,09

lMedias seguidas de letras maiusculas iguais, nas colunas, e minusculas, nas linhas, nao diferem
pelo teste de SNK a 5%.

Nao houve efeito de epoca nem de
animal com relac;ao ao tempo em campo
aberto, ou seja, ao sol (Tabela4). Tal fato indica
que bovinos Nelore e ovinos Santa Ines saD
igualmente adaptados as condic;oes locais. De
fato, Bianchini et al. (2006) observaram que
animais da rac;aNelore foram tao tolerantes ao

calor quanta bovinos da rac;a pe-duro, naturais
do semi-arido Nordestino, enquanto Quesada
et al. (2001) constataram que ovinos Santa
Ines mostraram-se mais tolerantes ao calor que
ovinos Morada Nova, outra rac;a deslanada do
Nordeste.

Tabela 4 - Tempo (em horas) de permanencia em campo aberto1 (ao sol) de bovinos Nelore e
ovinos Santa Ines, em sistema de pastejo simples e combinado, em tres epocas do
ano, no periodo diumo de observac;ao: 5:50 - 18:20

Animais Epoca Medias! CV(%) OP
Chuvosa Meia-estayao Seca

Bovinos 11,74 11,48 10,42 11,21 A 21,34 1,91
Bovinos (+ Ovinos) 10,67 11,36 8,92 10,32 A 10,27 1,00
Ovinos 11,24 11,57 11,23 11,34 A 9,29 0,93
Ovinos (+ Bovinos) 11,83 9,66 10,45 10,65 A 11,16 1,04
Media 11,37a1 11,02a 10,26"
CV (%) 13,60 8,53 16,31
DP 1,36 0,83 1,47

lMedias seguidas de letras maiusculas iguais, nas colunas, e minusculas, nas linhas, nao diferem
pelo teste de SNK a 5%.



No periodo seco, epoca de mais elevada
temperatura, ovinos e bovinos aumentaram
o tempo passado em pe, em relayao it epoca
seca (Tabela 5). Tal comportamento pode ser
explicado a partir de informayoes de Cunha
et al. (1997) e Matarazzo et al. (2005), ao
afirmarem que a dissipayao do calor e a

manutenyao da homeotermia sao facilitadas
quando os animais permanecem em pe. Matias
(1998) verificou que quando a temperatura
atingia 33°C os animais passavam mais tempo
em pe, posiyao na qual a temperatura corporal
decrescia, ocorrendo 0 contrario quando
ficavam deitados.

Tabela 5 - Tempo (em horas) de permanencia em pe de bovinos Nelore e ovinos Santa Ines, em
sistema de pastejo simples e combinado, em pastagem nativa de mimoso, em tres
epocas do ano, no periodo diumo de observayao: 5:50 - 18:20

Animais Bpoca Medias· CV (%) DP
Chuvosa Meia-estayao Seca

Bovinos 9,90 10,95 11,15 10,67 A 13,74 1,16
Bovinos (+ Ovinos) 9,59 9,05 10,11 9,58 A 9,92 0,94
Ovinos 9,80 10,78 11,70 10,76 A 6,92 0,66
Ovinos (+ Bovinos) 9,481 9,66 10,49 9,87A 18,80 1,64
Media 9,69b 10,11 ab 10,86'
CV(%) 17,48 8,00 11,99
DP 1,49 0,71 1,15

lMedias seguidas de letras maiusculas iguais nas co lunas e minusculas nas linhas nao diferem
pelo teste de SNK a 5%.

Ao contnirio, na epoca das chuvas,
quando as temperaturas sao menores, os
animais permaneceram mais tempo deitados

que na epoca seca (Tabela 6), porem, nao
houve diferenya no tempo deitado entre os
agrupamentos de animais.

Tabela 6 - Tempo (em horas) de permanencia deitado1 de bovinos N elore e ovinos Santa Ines,
em sistema de pastejo simples e combinado, em pastagem nativa de mimoso, em tres
epocas do ana no periodo diumo de observayao: 5:50 - 18:20

Animais Bpoca Mediasl CV(%) DP
Chuvosa Meia-estayao Seca

Bovinos 2,60 1,55 1,35 1,83 A 46,31 1,16
Bovinos (+ Ovinos) 2,91 3,45 2,39 2,92 A 59,54 0,93
Ovinos 2,70 1,72 0,80 1,74 A 45,69 0,66
Ovinos (+ Bovinos) 3,02 2,84 2,01 2,63 A 72,88 1,64
Media 2,81'1 2,39'b 1,64b

CV (%) 60,27 33,87 79,77
DP 1,49 0,71 1,15

lMedias seguidas de letras maiusculas iguais, nas co lunas, e minusculas, nas linhas, nao diferem
pelo teste de SNK a 5%.



Observa-se na Tabela 7 que os teares
de proteina bruta do pasta diferiram entre os
tres periodos, sendo mais elevados na epoca
chuvosa (8,29%) e muito baixos, inferiores a
2%, na epoca seca. 0 tempo dos animais na
atividade de pastejo (Tabela 2) apesar de nao
ter apresentado efeito estatistico significativo
(P>O,05), apresentou tendencia para aumentar
do periodo das chuvas para 0 periodo seco,
portanto, a medida que a porcentagem de
proteina decrescia. Conforme Furlan (1973),
o tempo de pastejo aumenta a medida em que

decresce a qualidade da forragem, como uma
tentativa dos animais de manterem a ingestao
de nutrientes. Parem, a suplementayao
alimentar fomecida pode ter suprido 0 deficit
de nutrientes do pasto, principalmente no
periodo seco. Do mesmo modo, 0 tempo de
ruminayao pode ter diminuido na seca parque
os minerais da mistura multipla propiciaram
condiyoes favoniveis ao desenvolvimento
dos microrganismos do rumen, favorecendo a
digestao da forragem, apesar do seu maiar teor
de fibra nessa epoca.

Tabela 7 - Proteina bruta (%) do pasto nativo de mimoso sob pastejo simples e combinado de
bovinos N elare e ovinos Santa Ines, em tres epocas do ana

Animais Epoca Medial CV DP
Chuvosa Me ia-estayao Seca

Bovinos 8,06 3,64 1,57 4,42A 12,24 0,54
Bovinos + Ovinos 8,41 3,73 1,98 4,71 A 22,13 1,04
Ovinos 8,39 3,93 1,82 4,71A 31,12 1,46
Medial 8,29'1 3,nb 1,79c

CV 21,27 6,49 10,34

DP 1,76 0,24 0,18

IMedias seguidas de letras maiusculas iguais, nas colunas, e minusculas, nas linhas, nao diferem
pelo teste de Tukey a 5%.

Os bovinos N elore e os ovinos Santa
Ines mostram-se alta e igualmente adaptados
as condiyoes ambientais do estudo.

Maior tempo de pastejo e observado
em ovinos do que em bovinos, sem efeito da
epoca do ano. No entanto, em pastejo conjunto
com bovinos, os ovinos reduzem seu tempo de
pastejo.

Maior atividade de ruminayao ocorre
no periodo das chuvas, desenvolvida
principalmente por bovinos.

A maiar parte das atividades diumas e
desenvolvida a campo aberto, sem diferenya

entre as epocas do ana nem entre animais. 0
tempo em que os animais permanecem em
pe nao difere entre animais, sendo maiar na
epoca seca.
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