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1. Introdução
Durante a última década têm ocorrido mudanças significativas na maneira segundo a qual a
produção animal em pastagens é discutida, planejada e conduzida no país. Originalmente as
pesquisas e as propostas de exploração desse recurso forrageiro eram caracterizadas por uma busca
quase que incessante por produtividades máximas à custa de pesados investimentos em, por
exemplo, adubação e irrigação, até então considerados por muitos uma “heresia” em termos de uso
de recursos financeiros na agropecuária. Nesse contexto, aspectos relacionados com o entendimento
das relações planta-animal na pastagem e sua importância na determinação das respostas medidas e
almejadas eram considerados de importância secundária. Essa filosofia, estritamente pragmática e
imediatista de produção, compreensível e até justificável pela necessidade de aumentar a produção
de alimentos e criar competitividade da exploração pecuária em relação a outras modalidades de
exploração econômica da terra (Corsi et al., 2001), tinha como meta assegurar o atendimento das
necessidades de uma população crescente e viabilizar retornos financeiros atrativos para o capital
investido (Balsalobre et al., 2002). Sem dúvida alguma a produção animal no país cresceu, muitos
avanços foram obtidos com a tecnologia disponibilizada e a obtenção de altas produtividades e
rentabilidades se tornou uma possibilidade real. O sucesso foi tão grande que com o passar dos anos
o conceito de “produção intensiva” em pastagens passou a ser sinônimo de utilização de pastos
formados por cultivares de Panicum, Pennisetum ou Brachiaria recebendo altas doses de
fertilizantes, especialmente nitrogenados, manejados de forma rotacionada e, na condição “mais
intensiva”, com o uso de irrigação. Essa concepção de “intensificação”, pela forma como foi e ainda
vem sendo interpretada, fez parecer simples um processo extremamente complexo e dinâmico,
altamente dependente da compreensão e entendimento da interação das respostas de plantas e
animais no ecossistema pastagem (Carvalho, 2005). Ironicamente, o mesmo fator responsável por
propiciar as elevadas produtividades se tornou a causa da maioria dos “problemas” enfrentados na
implementação, adoção e utilização dessa estratégia de “intensificação”, uma vez que o manejo do
pasto e do pastejo não foram ajustados de maneira a tornarem-se compatíveis com a maior
velocidade de crescimento das plantas e a maior taxa de acúmulo de matéria seca, premissas básicas
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da maior produção de forragem sob aquelas circunstâncias. Isso gerou como resultado pastos com
altura e massa de forragem muito elevadas, caracterizadas por acúmulo excessivo de colmos e de
material morto e grande dificuldade de rebaixamento durante o pastejo (Da Silva & Corsi, 2003).
Esses fatores foram determinantes de inconsistências nas taxas de lotação empregadas e baixos
níveis de desempenho animal obtidos em relação às expectativas almejadas para uma pastagem
manejada no limite superior da “escala de intensificação”. Como conseqüência, frustrações e
questionamentos têm surgido, catalisando um processo de reconhecimento da necessidade de se
entender melhor o processo de produção e aceitar o fato de que existem interações complexas entre
plantas e animais que não podem ser negligenciadas (Da Silva, 2004; Carvalho, 2005). Assim, o
ecossistema pastagem precisa ser mais bem estudado, e uma visão mais ecológica, sustentável e
sistêmica assumida sem, contudo, negar a necessidade de gerar produção de alimentos com retorno
econômico (Da Silva & Carvalho, 2005). Nesse contexto, o conceito de intensificação dos sistemas
de produção precisa estar mais associado ao nível de utilização e abrangência dos conhecimentos
aplicados em seu gerenciamento que ao nível de investimento financeiro ou uso de insumos e
recursos externos, sendo a colheita eficiente da forragem produzida um processo-chave a ser
devidamente manipulado e ajustado (Da Silva & Corsi, 2003; Carvalho, 2005; Da Silva &
Nascimento Jr., 2006).
Atualmente, a exploração de pastagens com a preocupação de preservar e conservar o
ambiente, a necessidade de produzir alimentos de qualidade e com segurança alimentar, observando
princípios éticos de criação e manejo dos animais e o uso da paisagem rural para fins outros que não
apenas atender a demanda por alimentos e gerar retorno financeiro per se (e.g. preservação de
recursos naturais, habitação, recreação e lazer) tem ganhado importância cada vez maior (Lemaire
et al., 2005). Isso tem forçado uma revisão de paradigmas e uma reformulação de conceitos
relativos ao planejamento e condução de sistemas de produção animal em pastagens, ganhando
força e sustentação a idéia de que o manejo da pastagem deve ser encarado como a ação de criar
ambientes pastoris adequados, que otimizem o consumo de nutrientes pelos animais em pastejo
(Carvalho et al., 1999a; Carvalho, 2005; Carvalho & Moraes, 2005; Carvalho et al., 2005; Da Silva
& Carvalho, 2005). Para isso é fundamental conhecer o animal, suas necessidades, como ele busca e
colhe seu alimento no pasto. O comportamento dos animais em pastejo, dentre uma série de outras
respostas, é seguramente uma porção importante do conhecimento para o entendimento das relações
planta-animal no ecossistema pastagem. O presente texto tem por objetivo discuti-lo e integrá-lo ao
processo de produção como forma de fornecer subsídios para o planejamento e uso de soluções
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técnicas que visem otimizar o consumo de forragem, o desempenho e a produção animal
respeitando os requerimentos de plantas e animais e a harmonia do ecossistema pastagem.
2. O ambiente pastagem e os animais em pastejo
A pastagem é um ambiente caracterizado por uma grande heterogeneidade espacial e
temporal na distribuição da quantidade e qualidade da forragem disponível em que a composição
botânica e morfológica da massa de forragem varia com a época do ano e com o estádio fenológico
das plantas (variação temporal) e com o arranjo ou arquitetura do dossel forrageiro tanto na direção
vertical como na horizontal (variação espacial) (O’Reagain & Schwartz, 1995). A essa distribuição
espaço-temporal da parte aérea da comunidade de plantas (espécies e, ou, componentes
morfológicos) denomina-se estrutura do dossel (Laca & Lemaire, 2000), e esta tem papel
determinante sobre o tipo e a ordem de grandeza das respostas produtivas de plantas e animais na
pastagem (Hodgson, 1985), uma vez que diz respeito ao tamanho, qualidade e eficiência do aparato
fotossintético da comunidade de plantas, fatores esses determinantes da produtividade primária do
sistema, e à forma como a forragem é apresentada ao animal em pastejo, sua apreensibilidade,
facilidade de colheita e consumo, fatores esses determinantes da produtividade secundária do
sistema (Briske & Heitschmidt, 1991). É nesse ambiente que o animal é obrigado a buscar e colher
os nutrientes necessários para satisfazer suas necessidades e, para tanto, precisa procurar, identificar
e selecionar os locais ou estações de pastejo e, nestes, os bocados a serem realizados. Ao remover
os primeiros bocados, a estrutura remanescente do dossel é modificada e a competição entre plantas
e o ambiente do futuro bocado são alterados, gerando um ciclo dinâmico de interações que
determinam e interferem na produção e produtividade do sistema pastoril (Carvalho, 2005).
O processo de pastejo adquire um caráter ainda mais complexo se for levado em
consideração que os animais possuem preferências que se manifestam em função das restrições de
acesso e oferta de forragem existentes (e.g. pastejo seletivo) e que também são dotados de uma
capacidade inata de aprendizado baseada em um mecanismo hedônico, o que favorece o
desenvolvimento de uma memória de referência (Bailey et al., 1996), com duração de cerca de 20
dias, e uma capacidade de associar sensações de bem e de mal-estar a um determinado tipo de
forragem consumido em um período de até oito horas (Provenza, 1995; Launchbaugh, 1996), a
memória de trabalho (Roguet et al., 1998), alterando sua preferência e, portanto, sua capacidade de
escolha e seleção de novos sítios e estações de pastejo. Esta escolha também é afetada pela
topografia, proximidade e facilidade de acesso a locais de água e sombra (Stuth, 1991), com
distâncias da água superiores a 3,2 km e inclinações do terreno superiores a 60% caracterizando
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áreas virtualmente inacessíveis (Bailey, 2005). Adicionalmente, o tempo gasto na atividade de
pastejo é influenciado pelo tamanho do grupo de animais, geralmente com redução do período de
pastejo para grupos pequenos (e.g. menos que 3 animais em ovinos; Penning et al., 1993), e pela
existência e, ou, proximidade de animais dominantes no grupo, situação em que ocorre uma redução
na taxa de bocados de apreensão (Thouless, 1990), indicando a importância do ambiente social no
processo de pastejo (Carvalho et al., 1999a). Esse fato sugere a necessidade de se conhecer não
apenas os requerimentos mas também os padrões de comportamento animal para que práticas de
manejo eficientes e eficazes possam ser idealizadas.
O animal em pastejo é obrigado a tomar uma série de decisões para colher de forma eficiente
os nutrientes necessários para atender suas necessidades nutricionais, decisões essas que resultam
em ações, determinando padrões de comportamento que, em conjunto, são conhecidos como
estratégia de alimentação ou de forrageamento (Gordon & Illius, 1992). A compreensão das
estratégias de forrageamento de animais em pastejo tem sido objeto de estudo há tempo, mas foi
apenas nos últimos 20 anos que avanços significativos foram verificados, particularmente a partir da
integração de esforços entre as áreas de Ecologia Animal e Agronomia de Pastagens na busca pelo
entendimento das relações planta-herbívoro e sua influência sobre a sustentabilidade e equilíbrio do
ecossistema pastagem (Milne & Gordon, 2003). De uma maneira geral, as decisões tomadas durante
o processo de pastejo envolvem um “julgamento” entre o custo para a aquisição de forragem (e.g.
energia) e o benefício em obtê-la como forma de gerar um balanço ótimo para o esforço realizado
pelo animal (Laca & Demment, 1996). Segundo Prache et al. (1998), esse processo de otimização e
a forma como ocorre poderia ser explicado, em princípio, de duas maneiras: (1) uma abordagem
determinista, em que o animal toma decisões que têm por objetivo maximizar a probabilidade de
sucesso na perpetuação e assegurar o sucesso evolutivo da espécie (e.g. sobrevivência, reprodução e
dispersão de genes na natureza); e (2) uma abordagem analítica, em que o comportamento animal
em pastejo seria explicado por meio de relações de causa-efeito entre condições de meio e resposta
animal, uma vez que ao consumir e digerir a forragem os animais simultaneamente têm um impacto
sobre a comunidade de plantas e aprendem sobre o seu valor nutritivo e localização. Aparentemente
o consenso atual é de que essas duas abordagens seriam complementares e não mutuamente
exclusivas (Laca & Demment, 1996), e o objetivo único seria assegurar a colheita dos nutrientes
necessários da maneira mais eficiente possível (Carvalho et al., 1999a).
Segundo Senft et al. (1987), os herbívoros interagem com o ambiente pastagem em níveis
variáveis de resolução ou escala espacial caracterizados pela natureza, tipo e freqüência das
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atividades de comportamento animal realizadas. Segundo uma ordem decrescente de dimensão e
complexidade da área física explorada os níveis dessa escala espacial seriam região de pastejo,
campo de pastejo, sítio de pastejo, patch, estação alimentar e bocado (Laca & Ortega, 1995; Bailey
et al., 1996). A menor escala de decisão do animal é o bocado, ou seja, a ação ou ato de apreender a
forragem com os dentes (Gibb, 1998). A estação alimentar corresponde a um semicírculo hipotético
localizado à frente do animal que seria alcançado sem que houvesse a necessidade de movimentar
as patas dianteiras (Ruyle & Dwyer, 1985) (Figura 1). Ao conjunto de estações alimentares
separado de um outro conjunto por uma parada na seqüência de pastejo em que o animal
normalmente se reorienta para um novo local corresponde a um patch (Bailey et al., 1996) ou
micro-sítio de pastejo. Já o sítio de pastejo corresponde a um agregado de patches ou micro-sítios
de pastejo em uma área contígua onde os animais pastejariam durante uma refeição, esta definida
como sendo um período ou ciclo de pastejo interrompido para fins de descanso e ruminação, por
exemplo. O campo de pastejo corresponde a um conjunto de sítios de pastejo com uma área comum
onde os animais buscam água, descanso ou sombra. O nível regional de pastejo é definido como
sendo um agregado de campos de pastejo, normalmente definido por barreiras naturais, cercas etc..
Descrição e considerações acerca de cada um desses níveis hierárquicos de tomada de decisão pelo
animal em pastejo e suas implicações foram devidamente apresentadas por Carvalho et al. (1999a) e
Carvalho & Moraes (2005). Na grande maioria das situações de manejo normalmente encontradas
em pastagens cultivadas, particularmente monoespecíficas de gramíneas, as respostas passíveis de
manejo seriam aquelas realizadas em nível de campo de pastejo até bocado, ou seja, aquelas
relacionadas com o tamanho, número e distribuição das refeições e a seleção, apreensão, mastigação
e deglutição de bocados, sendo o nível de região de pastejo mais pertinente para situações de
pastagens naturais como as áreas de campo nativo do Rio Grande do Sul e da região do Pantanal,
por exemplo, em que atividades relacionadas com socialização, reprodução, termorregulação,
competição e predação adquirem importância relativa maior. Por essa razão, a discussão a seguir
tratará das relações planta-animal nas escalas inferiores de decisão.

INSERIR FIGURA 1

3. Comportamento animal
Bovinos e ovinos normalmente dividem o seu dia de trabalho em períodos alternados de
pastejo, ruminação e descanso (ócio), destinando, em média, cerca de um terço do dia ou 8 horas
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para cada atividade. Geralmente existem de 3 a 5 períodos de pastejo durante o dia, o maior e mais
intenso sendo realizado depois do amanhecer e antes do entardecer. A maior parte da atividade de
pastejo ocorre durante o dia, embora sejam comuns períodos curtos de pastejo noturno.
Normalmente existe um período de ruminação após cada período de pastejo, mas a maior parte da
ruminação ocorre durante a noite (Figura 2). Este padrão característico pode ser alterado por
atividades de rotina como ordenha, mudança de piquetes em situações de pastejo rotacionado e,
excepcionalmente, por condições extremas de clima (e.g. chuva muito intensa e, ou, ventos fortes),
muito embora seja bastante estável na maioria das situações e todos os animais do grupo ou rebanho
tendam a seguir o mesmo padrão (Hodgson, 1990).
INSERIR FIGURA 2
Em pastejo, durante o processo de procura por sítios e estações alimentares, os animais
demonstram preferência normalmente por locais de massa de forragem e altura elevadas, com maior
concentração de nutrientes (áreas mais escuras, de verde mais intenso) (Basely, 1990), como forma
de otimizar a taxa de consumo de forragem e ingestão de nutrientes (Laca et al., 1993; Prache et al.,
1998), a menos que maior altura e massa de forragem estejam associadas a desenvolvimento
reprodutivo e forragem de menor valor nutritivo (Griffith et al., 2003a,b), situação em que a
preferência muda por locais de menor massa de forragem e altura. Esses locais de taxa elevada de
ingestão de nutrientes são memorizados para que sejam utilizados frequentemente (Bailey et al.,
1996; Launchbaugh & Howery, 2005), o que faz com que o pastejo seja realizado consistentemente
em locais onde a qualidade da forragem em oferta seja superior à qualidade média da forragem
disponível em área total (Carvalho et al., 1999a). Laca & Demment (1991) demonstraram esse
padrão de resposta para bovinos, relacionando-o com a heterogeneidade natural dos pastos e com o
pastejo seletivo dos animais sob diferentes taxas de lotação (Figura 3). De uma maneira geral,
quanto maior a massa de forragem no sítio de pastejo maior a massa do bocado realizado (Figura
3a), indicando maior consumo de forragem uma vez que a massa do bocado é um dos principais
determinantes no nível de ingestão dos animais em pastejo (Stobbs, 1973a,b; Hodgson et al., 1994;
Da Silva & Carvalho, 2005). Adicionalmente, em situações de valores intermediários de massa de
forragem, os animais normalmente pastejam sítios onde a massa de forragem é maior que aquela
existente como média na pastagem (diferença de cerca de 1000 kg/ha de MS ou 65%) (Figura 3b).
Em situações de valores baixos de massa de forragem na pastagem (cerca de 700 kg/ha de MS) não
existe diferença entre a massa de forragem média da pastagem e aquela dos sítios de pastejo,
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indicando restrição severa ao processo de seleção pelos animais. Por outro lado, em situações de
valores elevados de massa de forragem caracterizados por alta proporção de colmos e de material
morto e, ou, desenvolvimento reprodutivo (baixo valor nutritivo), os animais passam a explorar
sítios de pastejo com massa de forragem menor que a massa média da pastagem, assegurando a
ingestão de forragem de melhor valor nutritivo. Nesse processo, as áreas de menor atratividade são
menos exploradas e uma condição de mosaico heterogêneo formado por regiões com forragem alta
e forragem baixa se estabelece, fato esse normalmente relacionado com perdas de forragem na
pastagem (Carvalho et al., 2004).
INSERIR FIGURA 3

Uma vez escolhido o sítio de pastejo, adquire importância o número e a duração das
refeições que os animais realizam ao longo do tempo. A atividade de pastejo envolve turnos, dentro
dos quais são realizadas seqüências de pastejo interrompidas por intervalos de tempo variados
destinados a outras atividades como caminhar e descansar (Mayes & Duncan, 1986), por exemplo,
caracterizando assim os ciclos de pastejo ou refeições. Segundo Carvalho et al. (2005), o número de
refeições parece ser um indicador de qualidade do ambiente pastoril, uma vez que em situações de
massa de forragem elevada e, ou, oferta generosa de forragem, os animais realizam um número
grande de refeições pequenas, de curta duração, caracterizadas por altas taxas de ingestão, que
resultam em enchimento rápido do rúmen. Como o pastejo nessa condição é eficiente e existe
seletividade, ocorre rápida ingestão de forragem de alto valor nutritivo, resultando em ciclos curtos
de saciedade caracterizados por refeições que, em ovinos, podem ser em número de 6 a 8 ao longo
do dia e durar cerca de apenas 40 minutos (Silveira, 2001). Em situações de massa de forragem
baixa, restritivas ao pastejo, o número de refeições diminui (4 a 5) e o tempo por refeição aumenta
(em torno de 120 minutos), indicando uma taxa de ingestão limitada pela estrutura do pasto e um
ambiente estressante para a colheita da forragem (Figura 4). O número total de refeições,
combinado às suas respectivas durações, determina o tempo diário de pastejo, uma variável de
comportamento importante e indicadora das condições do pasto (Hodgson, 1990). Segundo
Carvalho et al. (1999a), o tempo diário de pastejo é raramente inferior a 6 e superior a 12 horas,
sendo normalmente concentrado no final da tarde (Figura 2). Por se tratar de uma variável
inversamente relacionada ao consumo, quanto maior a abundância de forragem (e.g. massa ou
oferta de forragem), menor o tempo total de pastejo e maior o número de refeições curtas realizadas
de forma intercalada com intervalos longos entre refeições.
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Cada seqüência de pastejo ou refeição é realizada à medida que o animal percorre um
deslocamento ao longo de uma série de estações alimentares (Figura 1), normalmente segundo uma
direção e orientação (ângulo) que favoreça o aumento da taxa de encontro com estações de massa
de forragem alta (Carvalho, 2005; Carvalho & Moraes, 2005), revelando a importância das
memórias de referência e de trabalho e das habilidades cognitivas dos animais (Carvalho et al.,
1999a). Em cada estação alimentar o animal depara com a necessidade de decidir que plantas ou
partes de planta colher, ou seja, definir e realizar o bocado. A forma com que os animais exploram
as estações alimentares determina seu nível de consumo, uma vez que as regras de escolha e de
abandono das mesmas afetam a quantidade de forragem ingerida e a eficiência do processo de
pastejo (Carvalho & Moraes, 2005). Segundo Carvalho et al. (1999a), o tempo de permanência na
estação alimentar está relacionado com a abundância de forragem, ou seja, quanto maior a massa ou
oferta de forragem maior será o tempo de permanência até que seja atingido o ponto de abandono,
situação em que a relação custo-benefício da exploração da estação alimentar deixa de ser
favorável. O número de estações alimentares exploradas por unidade de tempo aumenta à medida
que a altura e, ou, a massa de forragem do pasto diminui, conseqüência do menor tempo de
permanência por estação alimentar, o inverso acontecendo em pastos mais altos e, ou, de massa de
forragem elevada, onde a oferta de forragem é maior. Esse padrão de comportamento foi reportado
por Castro (2002) para cordeiros em pastos de milheto (Pennisetum americanum) mantidos em
alturas variando de 10 a 40 cm sob lotação contínua (Figura 5a), e por Silva (2004) para novilhas
leiteiras em pastos de capim-mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça) submetidos a pastejo
rotacionado com alturas pré-pastejo variáveis (Figura 5b). Adicionalmente, em situações de baixa
oferta de forragem, os animais apresentam deslocamentos curtos e retilíneos entre estações
alimentares, e o número de passos é pequeno, refletindo a pequena massa de bocado colhida no
último bocado da estação anterior. Em situações de elevada oferta ou abundância de forragem, o
número de passos entre estações alimentares é maior (Figura 6), uma vez que o animal realiza
bocados grandes e, por isso, pode deslocar-se de uma estação a outra por mais tempo enquanto
mastiga o último bocado, fato esse que permite maior seletividade sem reduzir a eficiência de uso
do tempo de pastejo em função da maior quantidade de tempo gasta com deslocamento (Carvalho et
al., 1999a).

INSERIR FIGURA 6
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Nas estações de pastejo os animais manipulam a forragem disponível por meio de
movimentos de cabeça, da mandíbula e da língua, no caso de bovinos, e dos lábios, no caso de
ovinos, com o objetivo de apreender a forragem pela boca e, finalmente, realizar o bocado. Neste
processo a forragem colhida ainda necessita ser mastigada e deglutida a fim de efetivar o seu
consumo (Carvalho et al., 1999a). A apreensão de forragem por meio do bocado é um processo que
pode demandar a realização de 20 a 40.000 ações diárias, com os animais frequentemente
realizando bocados a cada um ou dois segundos (Hodgson, 1990). Esse fato, associado à condição
de que os animais devem ruminar aquilo que consumiram e necessitarem de tempo para descansar e
realizar outras atividades sociais (Rook & Penning, 1991), estabelece claramente o processo de
pastejo como um processo tempo-dependente em que as diferentes atividades e requerimentos dos
animais seriam competidores entre si e, portanto, qualquer procedimento de manejo que viesse a
facilitar o processo de aquisição de forragem e acelerar a taxa de ingestão, otimizando o uso do
tempo gasto com a atividade de pastejo, seria de grande importância (Carvalho et al., 2001).
Estudos de comportamento ingestivo e consumo de forragem em nível de bocado foram
iniciados há mais de 30 anos. Como exemplo pode-se citar o trabalho clássico de Allden &
Whittaker (1970) em que o consumo de forragem foi definido em termos dos componentes de
comportamento ingestivo, ou seja, como o resultado da interação entre massa do bocado, taxa de
bocados (número de bocados realizados por unidade de tempo) e tempo de pastejo. Esse trabalho
forneceu os fundamentos do entendimento e compreensão de aspectos relativos à interface plantaanimal, ou seja, da influência da estrutura do dossel forrageiro sobre a massa do bocado, a relação
inversa entre massa do bocado e taxa de bocados e o efeito destes sobre o consumo diário de
forragem. Com o desenvolvimento de técnicas de controle e manipulação da estrutura do dossel e
dos animais, ou seja, das condições experimentais, foi possível aprimorar e incrementar
substancialmente essa base de conhecimento (Hodgson et al., 1994; Hodgson et al., 1997), e o
consumo diário de forragem passou a ser interpretado como o resultado líquido da integração de
uma série de variáveis comportamentais que, por sua vez, são influenciadas pela condição e
estrutura do dossel forrageiro (Figura 7).

INSERIR FIGURA 7

Na medida em que o consumo diário de forragem corresponde ao somatório de cada ação de
captura de forragem pelo bocado (Figura 7), a maximização do consumo e, consequentemente, do
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desempenho animal, é obtida através da maximização de cada bocado desferido (Carvalho &
Moraes, 2005). Nesse contexto, a massa do bocado é a principal variável determinante do consumo
diário de forragem (Stobbs, 1973a,b; Hodgson et al., 1994; Illius, 1997) e é fortemente influenciada
pela profundidade do bocado (distância vertical entre a altura das plantas e a desfolhação mais
profunda realizada pelo animal; Carvalho, 1997), uma vez que a área do bocado (superfície
horizontal da pastagem abrangida por um bocado; Gibb, 1988) é menos sensível a variações em
massa de forragem e, ou, altura do dossel. Variações em densidade volumétrica da forragem
(quociente entre a massa de forragem e a altura do dossel, normalmente expressa em kg MS/ha.cm
ou g MS/m3) podem contribuir de forma independente para variações em massa do bocado
(Hodgson et al., 1994), muito embora variações em altura sejam mais contundentes e gerem uma
amplitude maior de variação em massa do bocado (Mitchell et al., 1991), indicando a importância
da altura do dossel como uma referência de manejo e controle do processo de pastejo. Isso foi
comprovado por Demment & Laca (1993), que estudaram a importância relativa da altura e da
densidade da forragem sobre a profundidade e a massa do bocado em um trabalho onde a estrutura
do dossel foi construída de forma que altura e densidade pudessem variar de forma independente.
Nesse trabalho, foi evidenciado que uma mesma massa de forragem, quando apresentada aos
animais na forma de dossel alto e de baixa densidade volumétrica, resultava em massas de bocado
superiores àquelas mensuradas em pastos de mesma massa, porém mais baixos e com maior
densidade de forragem. Para uma massa de forragem da ordem de 2500 kg/ha de MS, a massa do
bocado de novilhos variou de aproximadamente 0,5 a quase 3,0 g/bocado em pastos com estruturas
em que a densidade da forragem variou de 5900 a 700 g/m3, respectivamente, indicando que do
ponto de vista do animal seria melhor ofertar pastos relativamente mais altos do que pastos baixos e
de maior densidade de forragem uma vez que seria a altura que potencializaria a profundidade do
bocado.
Vários estudos conduzidos nas mais diversas condições experimentais demonstraram que a
profundidade do bocado possui uma correlação positiva com a altura do dossel e negativa com a
densidade da forragem (Gordon & Lascano, 1993). Em geral, quanto maior a altura do dossel maior
a profundidade do bocado (Black & Kenney, 1984; Gordon et al., 1996; Burlinson et al., 1991;
Wade, 1991; Edwards et al., 1995) para diferentes espécies de animais como ovinos (Carvalho et
al., 1999b), bovinos (Mursan et al., 1989; Carvalho et al., 1999c), caprinos (Betteridge et al., 1994)
e eqüinos (Hughes & Gallagher, 1993; Dittrich et al., 1999a), fato esse que ocorre
independentemente do método de pastejo utilizado (Wade, 1991) e para espécies forrageiras de
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morfologias contrastantes (Edwards et al., 1995). Adicionalmente, a profundidade do bocado ou de
pastejo corresponde a um valor relativamente constante da altura de perfilhos estendidos (em torno
de 50%) ou da altura do dossel intacto (em torno de 35%), fenômeno esse conhecido como
“proporcionalidade da remoção de forragem” (Hodgson et al., 1994). Trabalho recente com o
capim-marandu (Brachiaria brizantha cv. Marandu) em que os pastos foram mantidos a 10, 20, 30
e 40 cm de altura por meio lotação contínua com bovinos de corte demonstrou que cerca de 50% da
altura, correspondente à porção superior do dossel, é composta quase que exclusivamente de
lâminas foliares (Molan, 2004) (Figura 8) e que estas, quando desfolhadas pelo animal, têm cerca de
2/3 de seu comprimento removido (Gonçalves, 2002) (Figura 9), o que corresponderia a
aproximadamente 33% da porção superior do dossel independentemente da altura em que os pastos
são mantidos, ou seja, 3,3; 6,6; 9,9 e 13,2 cm para as alturas de 10, 20, 30 e 40 cm, respectivamente,
valor esse muito próximo dos 35% relatado na literatura internacional para pastagens de clima
temperado (Wade, 1991; Mazzanti & Lemaire, 1994). Segundo Hodgson (1990), profundidades de
pastejo inferiores a 10 cm para bovinos podem resultar em restrições severas ao consumo de
forragem por resultarem em massas de bocado reduzidas, causando redução em desempenho
animal. De fato, no trabalho citado sobre o capim-marandu, o consumo diário (Sarmento, 2003) e o
ganho de peso dos animais (Andrade, 2003) foram sensivelmente reduzidos nos pastos mantidos
abaixo de 30 cm de altura (Tabela 1), situações em que a profundidade de pastejo foi inferior a 10
cm.

INSERIR FIGURAS 8 e 9
INSERIR TABELA 1

A taxa de bocados possui uma relação inversa com a massa do bocado, conseqüência do
maior número de movimentos mandibulares de manipulação (apreensão e mastigação) da forragem
colhida com o aumento da massa do bocado. Assim, à medida que a massa de forragem ou altura do
pasto é reduzida, a massa de cada bocado também diminui, refletindo a baixa quantidade de
forragem disponível. Nessas condições, os animais aumentam o tempo de pastejo e a taxa de
bocados. Contudo, o consumo diário de forragem ainda diminui, uma vez que o aumento na taxa de
bocados não consegue compensar a diminuição na massa do bocado (Penning, 1986). Mais
recentemente, com a distinção dos diferentes tipos de movimentos mandibulares em movimentos de
apreensão e de mastigação (Penning et al., 1994), foi possível demonstrar que o número total de

12

movimentos mandibulares realizados diariamente permanece praticamente inalterado, mas o
número de movimentos mandibulares de apreensão aumenta e o de mastigação diminui quando
ocorre uma diminuição na disponibilidade de forragem. Em situações de massa de forragem baixa,
portanto restritivas ao pastejo, a taxa de bocados pode atingir 65 bocados/minuto para ovinos, 70
bocados/minuto para bovinos em crescimento e 60 bocados/minuto para bovinos adultos (Delagarde
et al., 2001). Já em situações de massa de forragem elevada, os animais pastejam em ritmos
próximos à metade dos valores citados, indicando uma condição de maior conforto ou um ambiente
menos estressante.
A grande maioria das informações disponíveis sobre comportamento animal e consumo de
forragem sob condições de pastejo é proveniente de estudos realizados em países de clima
temperado, particularmente em pastagens de azevém perene consorciado ou não com trevo branco.
Estudos dessa natureza começaram a ser desenvolvidos apenas recentemente no Brasil (e.g.
Silveira, 2001; Castro, 2002; Sarmento, 2003; Silva, 2004; Difante, 2005), e vêm demonstrando que
os mesmos conceitos e princípios descritos e intensivamente utilizados no manejo de pastagens de
clima temperado também se aplicam às pastagens de clima tropical em um nível de aproximação
surpreendente (Da Silva & Carvalho, 2005), tanto para aquelas de hábito de crescimento mais
prostrado como o capim-marandu (Figura 10) como aquelas de crescimento mais ereto e cespitoso
como o capim-mombaça (Figura 11).

INSERIR FIGURAS 10 e 11

Apesar da associação negativa entre taxa de bocados e massa do bocado, a taxa de ingestão
aumenta de maneira decrescente com o aumento em massa do bocado ou em altura do dossel até
atingir um valor máximo, após o qual aumentos adicionais em massa do bocado ou altura do dossel
resultam em redução na taxa de consumo que, para um mesmo tempo total de pastejo, pode
significar menor consumo diário de forragem (Figuras 10 e 11). No caso dos pastos de capimmarandu e mombaça dos exemplos apresentados essas alturas seriam 30 e 90 cm, respectivamente.
A taxa de consumo pode variar de 2 a 3 vezes dependendo da estrutura dos pastos em que os
animais realizam o pastejo (Carvalho & Moraes, 2005), com valores da ordem de 2 a 6, 10 a 25 e 20
a 40 g/min de MS para ovelhas, bovinos em crescimento e bovinos adultos, respectivamente
(Delagarde et al., 2001).
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Com base no exposto, fica claro que para toda planta forrageira, existe uma condição de
estrutura ideal que favorece a velocidade de colheita de forragem pelo animal em pastejo, sugerindo
a necessidade de se conhecer a influência da forma como a forragem é apresentada no pasto sobre o
consumo do animal em pastejo para que estratégias de manejo eficientes possam ser idealizadas
(Carvalho & Moraes, 2005). Nesse contexto, a qualidade do ambiente pastoril poderia ser avaliada
por meio de alguns indicadores indiretos relacionados com o comportamento dos animais em
pastejo. Assim, segundo Carvalho & Moraes (2005), em situações onde não há escassez de
forragem, seria esperado que os animais utilizassem um número reduzido de estações alimentares,
nas quais permaneceriam por longos períodos de tempo. No processo de mudança de uma estação
alimentar para outra, o deslocamento seria mais longo, mas a quantidade total de deslocamento ao
final do dia de pastejo seria menor comparativamente a situações onde a oferta de forragem fosse
pequena. O número de refeições realizadas diariamente seria maior, porém estas seriam de curta
duração, conseqüência da maior velocidade de ingestão e dos maiores intervalos entre refeições.
Nesse caso, o tempo total de pastejo seria menor e os animais evitariam o pastejo noturno e durante
as horas mais quentes do dia. Um número menor de bocados grandes seria realizado por unidade de
tempo, demandando número elevado de movimentos mandibulares de manipulação e de mastigação
da forragem consumida. Enfim, um pasto com uma massa de forragem adequadamente
dimensionada, com alta proporção de folhas jovens e com uma certa proporção destas com lâminas
expandidas intactas (nos casos de lotação contínua) e, ou, uma massa de forragem residual póspastejo com elevada proporção de folhas (nos casos de pastejo rotacionado) completariam o cenário
de um ambiente confortável e adequado do ponto de vista alimentar para os animais em pastejo
(Carvalho & Moraes, 2005).
4. Considerações finais
Idealmente, o manejo do pastejo deve buscar o melhor equilíbrio possível entre as
eficiências de crescimento, utilização e conversão da forragem produzida, sendo que ações de
manejo realizadas na fase de utilização seriam mais efetivas que aquelas realizadas nas fases de
crescimento e conversão. Assim, o conhecimento das necessidades e do comportamento dos
animais em pastejo e de aspectos relativos à interface planta-animal é de grande importância, uma
vez que permite que ajustes efetivos sejam feitos no processo de colheita da forragem de forma a
otimizar sua eficiência e assegurar produção animal sustentável e em harmonia com o meio
ambiente. Por se tratar de processo tempo-dependente, o consumo de forragem em pastagens requer
que o ambiente de pastejo seja o mais propício possível para o animal executar suas refeições e
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exercer sua capacidade inata de colher seu alimento e compor sua dieta da maneira mais eficiente
no tempo disponível. Assim, fornecer as condições necessárias para que isso ocorra deveria tornarse a meta a ser buscada quando da idealização de práticas e estratégias de manejo do pastejo.
Basicamente, isso pode ser feito por meio de manipulação da estrutura do dossel forrageiro,
especificamente através de ajustes em massa de forragem e, ou, altura do pasto. Nesse contexto,
variáveis como taxa de lotação, oferta de forragem, método de pastejo, uso de fertilizantes, insumos
e irrigação, conservação de forragem e suplementação seriam utilizadas como meios para se atingir
e, ou, manter metas pré-determinadas de massa de forragem e, ou, altura do dossel necessárias para
que metas específicas de desempenho animal pudessem ser atingidas para diferentes espécies
forrageiras, assegurando um ambiente de pastejo adequado e propiciando colheita eficiente de
nutrientes pelos animais, respeitando os limites de tolerância e resistência das plantas forrageiras e a
qualidade do meio ambiente. A consistência no padrão de resposta e de comportamento dos animais
a variações em estrutura do pasto permite, inclusive, que a qualidade do ambiente de pastejo seja
monitorada por alterações em padrões de comportamento, fato esse que, em associação com a
necessidade de monitorar e controlar a estrutura do pasto de forma freqüente, corresponde a uma
mudança radical na forma de conduzir e gerenciar a produção animal em pasto, indicando a
importância de investir tempo na observação e acompanhamento do processo de pastejo como
premissa básica de um sistema intensivo e eficiente de produção animal. Isso requer uma revisão de
postura, conceitos e de atitude com relação a todo o processo produtivo em sistemas pastoris, e
deverá resultar em aumentos significativos de desempenho e produtividade animal.
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Tabela 1. Consumo diário de forragem1 e desempenho2 de novilhas de corte em pastos de
Brachiaria brizantha cv. Marandu submetidos a intensidades de pastejo sob lotação contínua
durante dezembro de 2001 a março de 2002.
Altura do pasto (cm)
Variável
Consumo diário (kg MS/100 kg peso)
4

Ganho de peso (kg/cabeça.dia)
1

Sarmento (2003)
Andrade (2003)
3
Erro padrão da diferença
4
Animais com peso médio de 280 kg
2

10

20

30

40

E.P.D.3

1,35

1,80

1,85

2,00

0,098

0,19

0,51

0,75

0,93

0,141
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Figura 1. Representação esquemática de um animal explorando uma estação alimentar (Stuth,
1991).
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Figura 2. Proporção de animais realizando as atividades de pastejo, ruminação e ócio ao longo de 24
horas em pastos de capim-marandu (Brachiaria brizantha cv. Marandu) submetidos a lotação
contínua por bovinos de corte (Sarmento, 2003).

25

Massa do bocado (g)

1,5

1,0

(a)
0,5

0,0

0

1000

2000

3000

4000

5000

Massa de forragem no sítio
de pastejo (kg/ha)

Massa
de forragem
node
sítio
de pastejo
Biomassa
no sítio
pastejo
(kg/ha)(kg/ha)

3500

(b)

2500

1500

500
500

1500

2500

3500

na pastagem
Massa de forragem
forragem média
na pastagem
(kg/ha)
(kg/ha)

Figura 3. Relação entre a massa de forragem no sítio de pastejo e: (a) a massa do bocado de
novilhos fistulados no esôfago; e (b) a massa de forragem na pastagem. Os animais exploram a
heterogeneidade da pastagem (Laca & Demment, 1991).
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Figura 4. Características das refeições de cordeiros em pastos de azevém anual (Lolium
multiflorum) submetidos a intensidades de pastejo por meio de lotação contínua (alturas nominais
de pasto de 4,6; 9,6; 11,6 e 16;9 cm) (Silveira, 2001).
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Figura 5. Número de estações alimentares por minuto utilizadas por: (a) cordeiros em pastos de
milheto (Pennisetum americanum) mantidos a 10, 20, 30 e 40 cm de altura por meio de lotação
contínua (Castro, 2002); e (b) novilhas leiteiras em pastos de capim-mombaça (Panicum maximum
cv. Mombaça) submetidos a pastejo rotacionado com alturas pré-pastejo variadas (Silva, 2004).
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Figura 6. Número de passos entre estações alimentares em pastos de capim-mombaça (Panicum
maximum cv. Mombaça) submetidos a pastejo rotacionado por novilhas leiteiras com alturas prépastejo variadas (Silva, 2004).
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Figura 7. Consumo diário de forragem de animais em pastejo como uma função de variáveis
comportamentais e de estrutura do dossel forrageiro (Adaptado de Carvalho et al., 2001).
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Figura 8. Estrutura do dossel forrageiro de pastos de capim-marandu (Brachiaria brizantha cv.
Marandu) mantidos a 10, 20, 30 e 40 cm de altura sob lotação contínua por bovinos de corte durante
o período de janeiro a março de 2002 (Molan, 2004).

31

80%
Proporção do comprimento
da folha removido (%)

Média = 67%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
10

20

30

40

Altura do pasto (cm)

Figura 9. Intensidade de desfolhação em pastos de capim-manrandu (Brachiaria brizantha cv.
Marandu) mantidos a 10, 20, 30 e 40 cm de altura sob lotação contínua por bovinos de corte
(Gonçalves, 2002).
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Figura 10. Comportamento ingestivo de novilhas de corte das raças Canchim e Nelore em pastos de
capim-marandu (Brachiaria brizantha cv. Marandu) sob lotação contínua (Adaptado de Sarmento,
2003).
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Figura 11. Comportamento ingestivo de novilhas leiteiras da raça Holandês Preto e Branco em
pastos de capim-mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça) sob pastejo rotacionado (Adaptado
de Silva, 2004).

