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RESUMO 

 

A interface planta animal pode ser estudada através do comportamento ingestivo dos 

animais em pastejo. Sabe-se que os animais apresentam diferentes comportamentos de 

ingestão quando submetidos a diferentes espécies forrageiras ou arquiteturas distintas de 

plantas da mesma espécie. Esta revisão abordará então o relato de algumas pesquisas 

com pastagens tropicais que foram desenvolvidas com o objetivo de descrever a 

estrutura da planta, devido à existência de relações de causa-efeito que tem entre a 

estrutura da planta e o comportamento ingestivo. O processo de pastejo envolve 

complexas relações entre as características físicas (distribuição espacial, 

heterogeneidade da composição botânica, etc.) e qualitativas do pasto com as 

características do animal (espécie, estádio fisiológico, experiência prévia, etc.). O 

bocado é considerado como a menor escala de escolha animal no processo de pastejo, 

ou seja, é o momento de máxima interação entre a planta e o animal, e a facilidade de 

apreensão do bocado é um dos determinantes do consumo diário. Pelos dados 

apresentados na literatura, a arquitetura da planta tem forte influência no 

comportamento e consumo animal em pastagens tropicais. As espécies forrageiras em 

geral apresentam arquiteturas distintas, o que pressupõe que o comportamento animal se 

altera, dependendo da espécie pastejada e também do manejo imposto a esta, o que 

implica em diferenças no perfil do dossel forrageiro.  

 

Palavras-chave: Bocado. Estrutura da Planta. Interface Planta Animal. Taxa de 

Ingestão. 
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ABSTRACT 

 

The animal plant interface can be studied through the ingestive behavior of grazing 

animals. It is known that animals show different eating behaviors when submitted to 

different forage species or different architectures of plants of the same species. This 

review will then address the report of some research on tropical pastures that were 

developed with the aim of describing the structure of the plant, due to the existence of 

cause-effect relationships that it has between the structure of the plant and the ingestive 

behavior. The grazing process involves complex relationships between the physical 

characteristics (spatial distribution, heterogeneity of the botanical composition, etc.) and 

the qualitative characteristics of the pasture with the characteristics of the animal 

(species, physiological stage, previous experience, etc.). The bit is considered as the 

smallest scale of animal choice in the grazing process, that is, it is the moment of 

maximum interaction between the plant and the animal, and the ease of apprehending 

the bit is one of the determinants of daily consumption. From the data presented in the 

literature, the architecture of the plant has a strong influence on animal behavior and 

consumption in tropical pastures. The forage species in general present different 

architectures, which assumes that the animal behavior changes, depending on the 

species grazed and also on the management imposed on it, which implies differences in 

the profile of the forage canopy. 

 

Keywords: Bit. Plant Structure. Animal Plant Interface. Intake Rate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo do sistema pastagem e das relações existentes entre a planta e o animal 

são de grande importância para o conhecimento do comportamento animal a pasto, e 

conseqüentemente, dos impactos causados na produtividade. Quando submetidos a 

diferentes espécies forrageiras ou arquiteturas distintas de plantas da mesma espécie, os 

animais apresentam diferentes comportamentos. Dement e Laca (1994) argumentaram 

que, devido à grande complexidade dos sistemas de pastagens, seria necessário conduzir 

estudos em níveis hierárquicos inferiores, de menor grau de complexidade, para que 

sejam integrados em escalas maiores por meio de modelagem matemática. Dessa forma, 

as linhas de pesquisas atuais relacionadas ao consumo animal a pasto têm enfocado a 

ingestão de matéria seca através de características do bocado; que foi definido por Gibb 

(1998) como o ato de apreender a forragem com os dentes. 

Em recente revisão feita por Genro et al. (2004), os autores ressaltaram que a 

oferta de forragem e a estrutura do dossel podem ser as características que mais 

influenciam sobre o consumo dos animais em pastejo e que, em estudos de ingestão, é 

imprescindível descrever de maneira acurada a estrutura do pasto e os itens disponíveis 

aos animais. 

De fato, muitas pesquisas foram desenvolvidas com o objetivo de descrever a 

estrutura da planta, devido à existência de relações de causa-efeito que tem entre a 

estrutura da planta e o comportamento ingestivo (STOBBS, 1973a; PRACHE et al.., 

1998). A estrutura do pasto pode ser caracterizada por diversos parâmetros como, por 

exemplo, a altura média do pasto (RÊGO et al., 2001, CECATO et al., 2001, 

CARVALHO et al., 2001a), massa de matéria seca verde (EUCLIDES et al.,1999, 

EUCLIDES et al., 2000), massa ou proporção de hastes (CARVALHO et al.,2001b), 

densidade da forragem (STOBBS., 1973b) e muitos outros. Contudo, a maior 

dificuldade está em conciliar, principalmente em espécies forrageiras tropicais, as várias 

características estruturais do pasto com uma resposta funcional no animal, como o 

consumo. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Interface Planta - Animal 

A maioria dos trabalhos normalmente correlaciona apenas uma característica do 

pasto com uma resposta no comportamento animal. Porém, para efetuar um estudo 

acurado da interface planta-animal, é preciso fazer uma varredura estimando e avaliando 

as correlações das diversas características do pasto com as respostas do animal, 

buscando construir um modelo mecanicista robusto de simulação do comportamento do 

sistema, considerando as interações entre os elementos (SAUVANT, 1988), 

interpretando relações de causa e efeito. Segundo Dement e Laca (1994), há uma 

relação entre o consumo e a disponibilidade de forragem, que é denominada resposta 

funcional. Uma das variáveis componentes do consumo diário é a taxa de ingestão, que 

aumenta com a altura ou a biomassa do dossel até atingir uma assíntota (nível máximo 

de ingestão), devido à saturação da capacidade do animal em processar o alimento 

ingerido (GORDON E ILLIUS, 1992), ressaltando a importância do estudo em escalas 

menores, como confirma a revisão feita por Carvalho et al. (1999). A Figura 1 

demonstra o consumo em pastos com baixa disponibilidade de forragem e baixa altura.  

 

Figura 1 – Pasto com baixa 

disponibilidade de forragem 

 
Fonte: Os autores. 
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Dentre as limitações nos estudos de comportamento ingestivo, Dove (1996) 

destaca a dificuldade em descrever acuradamente a disponibilidade dos itens como são 

realmente percebidos pelo animal. 

Considerando a estrutura da planta, quanto maior a porção de folhas no relvado, 

maior a ingestão, devido à preferência animal e a maior concentração de nutrientes nesta 

parte (NOLLER et al., 1996). A influência da porcentagem de folha no consumo animal 

também já foi destacada por Wilson e Minson (1980), que relataram que as hastes são 

consumidas em proporções muito menores. A capacidade de ingestão depende 

primeiramente do conteúdo de parede celular presente na forragem, devido ao seu 

elevado tempo de permanência dentro do rúmen para fermentação (THIAGO, 1984), 

sendo por isso o teor de fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) das plantas um 

parâmetro importante em estudos de comportamento ingestivo (VAN SOEST, 1994). 

O processo de pastejo envolve complexas relações entre as características físicas 

(distribuição espacial, heterogeneidade da composição botânica, etc.) e qualitativas do 

pasto com as características do animal (espécie, estádio fisiológico, experiência prévia, 

etc.) que têm sido amplamente discutidas (DOVE, 1996; UNGAR, 1996, PRACHE et 

al., 1998).  

As pastagens tropicais de modo geral são caracterizadas por um ambiente 

bastante heterogêneo, onde o animal está em constante processo de tomada de decisões, 

com enorme variabilidade de espaço e tempo, na oferta e demanda de nutrientes 

(CARVALHO et al., 1999). Segundo Mertens (1994) cerca de 60 a 90% do desempenho 

animal é influenciado pelas mudanças correspondentes ao consumo e apenas entre 10 e 

40%, em função da digestibilidade. Esta afirmação reforça a importância do 

conhecimento detalhado da estrutura que está disponível para o animal e sua influência 

sobre a ingestão. Este deve, então, ser considerado como um dos principais fatores no 

manejo do pasto, buscando o entendimento das relações entre suas características e o 

processo de colheita do animal, assim como o efeito do pastejo sobre o dossel 

forrageiro. Segundo Sbrissia e Silva (2001), deve-se alcançar um equilíbrio entre o 

crescimento, a utilização e conversão da forragem em produto animal.  

Os estudos de perfil estrutural das pastagens revelam uma série de informações 

básicas fundamentais para o manejo das mesmas (FISHER et al., 1991). Além disso, o 

comportamento ingestivo dos animais em pastejo em gramíneas tropicais, geralmente, é 

afetado pela estrutura do pasto, que inclui: densidade de folhas (kg/ha/cm), densidade 
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total de forragem (kg/ha/cm), altura do pasto (STOBBS, 1973a) e disponibilidade de 

matéria seca verde (EUCLIDES et al., 1999 e 2000). 

No caso de pastagens consorciadas de gramíneas e leguminosas, a proporção de 

leguminosas na dieta dos animais em pastejo pode ser influenciada, de acordo com 

Milne et al. (1982), pela proporção da leguminosa no relvado, pela distribuição dos 

componentes morfofisiológicos de gramíneas e leguminosas na pastagem, bem como 

pela altura e densidade da forragem. Além desses fatores, a seletividade em pastagens 

consorciadas pode estar relacionada com o estádio de maturidade das plantas que estão 

sendo pastejadas.  

 

2.2 O comportamento ingestivo animal 

O consumo animal, em longa escala temporal, é regulado principalmente por 

suas exigências energéticas para manutenção e produção (MERTENS, 1994). Entretanto 

ao considerar o consumo diário, deve-se levar em conta não só os fatores de natureza 

digestiva, mas também aqueles relacionados à interface planta-animal (UNGAR, 1996). 

O consumo diário, segundo Hodgon (1982), pode ser definido como o produto 

do tempo de pastejo (TP) pela taxa de ingestão (TI - gramas de matéria seca/unidade de 

tempo). A Taxa de ingestão ou Velocidade de Ingestão é dependente das variáveis: 

massa de bocado (gramas) ou ingestão por bocado, e taxa de bocados (número de 

bocados por minuto). Estas variáveis são definidas em escalas temporais de curto prazo 

(minutos ou segundos) e são limitadas por propriedades morfológicas da vegetação e 

pelo aparato ingestivo do animal (UNGAR, 1996). Estes relatos confirmam a 

importância do estudo da estrutura do relvado e seus impactos no comportamento 

ingestivo animal (Figura 2), mostrando que as variáveis do bocado se englobam em um 

contexto de maior importância e aplicabilidade, que é o resultado final da ingestão 

animal a pasto e o desempenho alcançado. 
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Figura 2 – Pesquisa experimental avaliando a altura da 

Brachiaria Brizanth e seus efeitos no comportamento 

ingestivo  

 
Fonte: Os autores. 

 

A estimação do consumo diário foi definida por Penning et al. (1998) como: C = 

TI X (N x T), onde TI é a taxa de ingestão (g MS/min), N o número de refeições por dia 

e T o tempo médio das refeições. A TI, por sua vez é o produto da massa de bocado 

(MB) pelo número de bocados por minuto (taxa de bocados-TB).  

A massa do bocado, segundo Illius e Gordon (1999), pode ser decomposta de 

forma geométrica, sendo: MB= PB x AB x DF, onde PB é a medida da profundidade de 

bocado; AB, a área do bocado e DF, a densidade da forragem. O produto entre a PB e 

AB fornece a medida do volume do bocado. Esta equação retrata a importância do 

estudo da altura e da densidade da forragem nos diferentes estratos da planta. 

O bocado é considerado como a menor escala de escolha animal no processo de 

pastejo, ou seja, é o momento de máxima interação entre a planta e o animal (LACA e 

ORTEGA, 1995), e a facilidade de apreensão do bocado é um dos determinantes do 

consumo diário (PRACHE; PEYRAUD, 1997). Segundo os mesmos autores, a 

facilidade de colheita pelo animal está associada a algumas características da planta, 

como: a altura do pasto, a massa de forragem disponível, a densidade da forragem, a 

baixa fibrosidade das folhas, a disposição espacial dos itens preferidos pelo animal e a 

participação dos colmos e bainhas, que podem se constituir em barreiras à desfolhação. 

 



10 

 

 

2.3 Passo a passo para a Avaliação do Comportamento Ingestivo 

O comportamento ingestivo animal pode ser avaliado em um curto período de 

pastejo (60 minutos), sendo a quantidade de forragem ingerida mensurada após jejum de 

três horas, usando a técnica de dupla pesagem (PENNING; HOOPER, 1985). Esta 

consiste em pesar o animal antes (Peso Inicial) e após o pastejo (Peso Final), em balança 

com precisão de 50 g. Para contabilizar as perdas por fezes e urina durante as 

avaliações, foram colocadas bolsas coletoras nos animais (Figura 3). Após efetuar a 

pesagem inicial, os animais foram distribuídos nos tratamentos e observados 

individualmente, por uma pessoa previamente treinada, que quantificava o tempo 

efetivo de pastejo, com o uso de um cronômetro, e o número de bocados, com o auxílio 

de um contador. Durante esse período, os animais não tinham acesso a água.  

 

Figura 3 – Bovino da raça Holandesa com bolsas 

coletoras fezes e urina para a realização da técnica de 

medição do consumo em curto período (60 minutos)  

 
Fonte: Os autores. 

 

O número de bocados (NB) por minuto é estimado pelo quociente entre o 

número de bocados pelo tempo efetivo de pastejo. Este foi utilizado no cálculo do 

Tempo por Bocado (TB, segundos/bocado), da seguinte maneira: TB = 1/(NB.min-1), 

TB= (min x 60)/NB. 

A Taxa de Ingestão (TI) foi obtida conforme Prache et al. (1998): 
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 TI (g/min)= (Peso final – Peso inicial) + Perda Metabólica 

                            Tempo pastejo efetivo (min) 

 

A ingestão por bocado (IB; g MS) é obtida dividindo-se o acúmulo de peso  pelo 

total de bocados no período.  

O ganho de peso dos animais após o pastejo de uma hora deve ser corrigido para 

perda de peso metabólico. Para isso, os animais devem permanecer em curral ao sol 

durante uma hora, sem água nem comida, sendo pesados antes e após esse período.  

 

2.4 O efeito da estrutura da planta no comportamento ingestivo animal 

De acordo com Stobbs (1973b) e Hodgson (1990), a relação entre a densidade de 

hastes e folhas é o principal fator, afetando a massa de bocado. A altura do pasto 

também apresenta influência positiva na profundidade de pastejo, sendo outro fator 

determinante no volume do bocado (BLACK; KENNEY, 1984, MITCHELL et al., 

1991). 

Stobbs (1973a) verificou correlações negativas do tamanho de bocado com a 

oferta de forragem (-0,61) e correlações positivas com a porcentagem de folhas no 

pasto. 

Trabalhos mostram que a altura do pasto é a variável mais importante na 

determinação da massa de bocado, visto que esta influencia diretamente na 

profundidade de bocado. Dement e Laca (1994) verificaram que, do ponto de vista 

animal, é melhor ter um pasto alto do que baixo e denso, pois, quanto maior a altura da 

planta, maior a profundidade do bocado, potencializando, assim, o consumo. Flores et 

al. (1993) verificaram que a altura do pasto influenciou positivamente a profundidade de 

bocado, a área de bocado e também a massa de bocado. Na figura a seguir os bovinos 

estão sendo avaliados, com relação ao consumo do pasto, em pastagens com baixa 

disponibilidade de forragem. 
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Figura 4 – Pesquisa de comportamento ingestivo em 

pastagem de Brachiaria brizantha manejada a 10 cm 

de altura 

 
Fonte: Os Autores.  

 

O aumento na taxa de bocado ou no tempo de pastejo, geralmente, não 

compensa uma redução na massa de bocado, sendo esta a variável mais importante na 

ingestão diária (e et al., 1994). A massa de bocado tem sido relacionada à estrutura do 

pasto por meio da altura e densidade (BLACK; KENNEY, 1984; LACA et al., 1992; 

UNGAR et al., 1991), comprimento de lâmina, composição botânica e estágio 

fenológico das plantas (FLORES et al., 1993).  

A relação entre a estrutura do pasto e a ingestão de forragem por ruminantes em 

pastejo é de fundamental importância para melhorar o manejo dos sistemas de pastejo 

(Hodgson, 1982). 

As dimensões de bocado são características comportamentais que estão ligadas 

com a estrutura do pasto e ingestão dos animais. Prache (1997), comparando pastagens 

de Dactylis glomerata cv Lucifer no estádio vegetativo e reprodutivo, observou que a 

ingestão de matéria seca por bocado aumentou linearmente com a altura do pasto ou 

com a massa de forragem em ambas as estruturas. Com relação ao tempo por bocado, na 

estrutura vegetativa, variou de 0,92 a 1,80 segundos e aumentou linearmente com a 

massa de bocado, enquanto, na estrutura reprodutiva, variou de 1,15 a 1,95 segundos. A 

taxa de ingestão de matéria seca na estrutura vegetativa variou de 1,1 a 9,9 g MS/minuto 

e aumentou linearmente com a quantidade de folhas no pasto e com a altura, enquanto, 

no estádio reprodutivo, a taxa de ingestão variou de 1,7 a 8,7 g MS/minuto. 
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3 Conclusão  

 

Pelos dados apresentados na literatura, a arquitetura da planta tem forte 

influência no comportamento e consumo animal em pastagens tropicais. As espécies 

forrageiras em geral apresentam arquiteturas distintas, o que pressupõe que o 

comportamento animal se altera, dependendo da espécie pastejada e também do manejo 

imposto a esta, o que implica em diferenças no perfil do dossel forrageiro.  
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