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A interação planta-animal é complexa e seu entendimento se faz 
necessário para a manipulação do desempenho animal e da produção 
da forrageira. Desse modo, o estudo do comportamento de animais em 
pastejo é fundamental nas tomadas de decisão no sistema de produção, 
permitindo maiores ganhos. Objetivou-se avaliar o comportamento 
em pastejo de novilhos Nelores em pastos de duas forrageiras 
(Brachiaria brizantha cv. Mulato II e cv. Ipyporã) e a correlação entre 
os métodos de avaliação visual e de bioacústica. A avaliação foi 
conduzida na Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop - MT. Os 
tratamentos (forrageiras) foram avaliados com a utilização de quatro 
novilhos N elore com peso médio de 290 kg em dois tempos, 
totalizando 16 unidades experimentais. As forrageiras estavam 
diferidas para uso na estação seca com massa de forragem (MF) de 6,5 
e 6,8 Mg MS ha-1, respectivamente. As avaliações do tempo em 
pastejo, ruminação e outras atividades foram realizadas pelo método 
direto de observação visual, registrando a atividade ao final de 
intervalos de 5 minutos, com o período de 12 horas (06 às 18h). 
Simultaneamente, os animais foram avaliados utilizando a gravação 
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do som da caixa craniana com uso de gravador e microfone alocados 
na lateral da cabeça. A análise das gravações foi realizada no programa 
Audacity® v.2.1.2 e correlacionados com a avaliação visual pelo 
índice de Willmott (d). Os dados de comportamento visual foram 
analisados utilizando o método de modelos mistos com estrutura 
paramétrica especial na matriz de covariância, através do 
procedimento MIXED do software estatístico SAS® e as médias dos 
tratamentos estimadas através do "LSMEANS" a um nível de 
significância de 5%. A proporção do tempo destinadas às atividades 
comportamentais não diferiram entre Mulato II e lpyporã, 
respectivamente, para pastejo (p>0,256) com médias de 42,9 e 47,1 %; 
ruminação (p>0,093) com valor médio de 23,9 e 18,0%; e outras 
atividades (p>0,626) com médias de 33,2 e 34,9%. A semelhança na 
proporção de tempo registrada em cada forrageira pode ser justificada 
pelas características de estrutura do dossel e MF, as quais foram muito 
próximas. Os resultados do índice d foram baixos ( <0,500) entre o 
comportamento visual e bioacústico para pastejo (0,232), ruminação 
(0,354) e ócio (0,410), o que indica a necessidade de melhoria na 
técnica e, provavelmente, maior período de coleta. Deste modo, 
conclui-se que as atividades comportamentais de novilhos Nelores não 
são diferentes em pastagens com os híbridos cv. Mulato II e cv. 
lpyporã e, ainda que promissores, a análise de comportamento 
utilizando bioacústica necessita de mais estudos. 
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