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1. OBJETIVO 

 

Elucidar relações de causa-efeito de aspectos da ecologia do pastejo, mais 

especificamente, as interações entre o ambiente pastoril e o comportamento ingestivo de 

ruminantes que demonstrem a eficiência e manipulação do espaço-tempo pelo animal, 

com intuito de atender a demanda de consumo, principal determinante da produção 

animal em pastagens. Capacitar os alunos com conceitos e técnicas atuais utilizadas na 

determinação do comportamento animal e consumo de forragem à pasto, de forma que 

os mesmos possam ser aplicados em projetos de pesquisa ou no manejo alimentar em 

situações produtivas.   

 

2. EMENTA 

 

Estratégias de forrageamento de ruminantes. Princípios e processos envolvidos na 

desfolhação das plantas forrageiras. Mecanismos de resistência das plantas ao pastejo. 

Impactos do manejo da pastagem sobre a estrutura e qualidade da forragem, seleção de 

dietas e consumo de forragem. Comportamento ingestivo e a importância do bocado. 

Preferência e seleção de dietas. Técnicas de avaliação do comportamento ingestivo.  

 

3. PROGRAMA 

 

- A domesticação dos herbívoros.  

- Estratégias de forrageamento na interação planta-animal. 

- Escalas espaços-temporais da construção do consumo de forragem em pastejo. 

- Relações do manejo da pastagem e a resposta animal. 

- Terminologias em estudos de comportamento ingestivo. 

- Seleção de dietas e implicações no manejo. 

- Equipamentos, inovações e mensurações do comportamento ingestivo. 

- Estudos de comportamento de animais em pastejo: considerações para delineamentos 

experimentais. 

- Prática à campo em avaliações de comportamento ingestivo. 
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5. SEMESTRE DE OFERTA 

 

A disciplina será ofertada nos dias 29, 30 (novembro) 1º de dezembro de 2018. 
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