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o ambiente externo compreende todos os fatores f1sicos, qUlmicos e biol6gicos
que circundam 0 corpo do animal. Todos estes fatores, em conjunto, sac denominados
"ambiente" e sac excessivamente complexos (CURTIS, 1981).
o ambiente e, entao, composto por elementos climaticos (como temperatura ambiente,
radiac;ao solar, umidade relativa do ar), que podem ocasionar reac;oes fisiol6gicas e
comportamentais e culminar com efeitos sobre a sanidade, reproduc;ao e produc;ao dos
animais.

o ambiente termico tem forte influencia sobre os animais e a temperatura do ar
exerce 0 principal efeito, que pode ser minimizado ou maximizado quando
correlacionado com 0 movimento do ar (vento), precipitac;ao, umidade e radiac;ao solar
(HAFEZ, 1973; McDOWELL, 1974; CURTIS, 1981).

Os caprinos e ovinos sac animais homeotermicos que mantem a sua temperatura
interna relativamente cQnstante, balanceando 0 ganho de calor do metabolismo e 0

ganho ou a perda de calor do ambiente durante certo perfodo. Este balanc;o e alcanc;ado
pelos mecanismos termorregulat6rios que envolvem 0 comportamento, a morfologia e
a fisiologia animal (NRC, 1981).

Para maximizar a produc;ao de caprinos e ovinos, estes devem estar em um
ambiente termoneutro, ou seja, em uma faixa de temperatura ambiente em que nao
precisam produzir ou gastar energia para manter sua temperatura corporal e seu
metabolismo no mlnimo. Essa zona de temperatura e onde os animais estao em
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conforto termico e podem expressar seu maximo potencial genetico (BAETA; SOUZA,
1997).

A zona de conforto termico e dependente de diversos fatores, sendo alguns
relacionados ao animal, como peso, idade, estado fisiol6gico, tamanho do grupo, nivel
de alimenta<.;aoe genetica e outros ligados ao ambiente, como a temperatura ambiente,
velocidade do vento, umidade relativa do ar, radia<.;ao solar, tipo de piso. Para que
possam expressar totalmente seu potencial genetico para produ<.;ao,os animais devem
receber alimenta<.;ao adequada em quantidade e qualidade e serem mantidos em
condi<.;6esc1imaticas que, idealmente, devem situar-se na zona de termoneutralidade
(ZTN) (Figura 1).

De acordo com Baccari Junior et al. (1996), a ZTN e uma faixa de temperatura
ambiente efetiva na qual 0 animal nao sofre estresse pelo frio ou pelo calor. Dentro da
ZTN, 0 custo fisiol6gico e minimo, a reten<.;ao de energia da dieta e maxima, a
temperatura corporal e 0 apetite sac normais e a prod u<.;ao, 6tima. 0 gasto de energia
para manten<.;ado animal ocorre em um nivel minima e, assim, a energia do organismo
pode ser dirigida para os processos produtivos, alem daqueles de manuten<.;ao, nao
ocorrendo desvio de energia para manter 0 equilibria fisiol6gico, que, em caso de
estresse, pode ser rompido. Na ZTN, a frequencia respirat6ria e normal e nao ocorre
sudorese, apenas a difusao de agua atraves da pele.

AZTN tem como limites a temperatura critica inferior (TCI) e a temperatura critica
superior (TCS). Abaixo da TCI, 0 animal entra em estresse pelo frio e, acima da TCS,
sofre estresse pelo calor (Figura 1). Em caso de estresse pelo frio ou pelo calor, 0 animal
age no sentido de manter a temperatura corporal em niveis normais.

Tambem, existe uma zona de temperatura ambiental em que 0 animal consegue
manter a sua homeotermia, ou seja, a temperatura interna relativamente estavel,
independente da temperatura ambiental. Entretanto, 0 animal necessitara de ajustes
fisiol6gicos para manter a temperatura corporal constante. Quando a temperatura
ambiente se encontra abaixo da temperatura de conforto, 0 animal precisa produzir
calor corporal (termogenese). Ja, quando a temperatura ambiente se encontra acima
da zona de conforto termico, 0 animal precisa perder calor para 0 ambiente (term6Iise),
seja por condu<.;ao, convec<.;ao, radia<.;ao ou evapora<.;ao. Em ambos os casos, iraQ
utilizar a energia de manten<.;apara gerar ou dissipar calor, diminuindo a energia para a
produ<.;aoe/ou reprodu<.;ao.



CON FORTO
TERMICO

Tcmpcl'alw'a
crit-ica in.ferior

(TCI)

Temperatura
cutica Fmperior

(TCS)

Figura 1. Variac;:aoda temperatura ambiente e da utilizac;:aode energia pelo animal para termorregulac;:ao

(BAETA; SOUZA, 1997).

Baeta e Souza (1997) propuseram que para ovinos recem-nascidos a ZTN seria
de 6 a 34°C, sendo a zona de conforto termico (ZCT) entre 25 e 30°C e, para os adultos a
ZTN, variaria de 20 a 35°C e a ZCT, entre 15 e 30°C. Slee (1987), citado por BORGES et
al. (2007), ressaltou que a TCI para animais adultos dependera grandemente do
comprimento da la e do plano nutricional dos ovinos, destacando que, com 12 cm de la e
alimentados para mantenga, 0 valor e de - 4°C, ja com la de 20 a 30 cm e alto plano
nutricional podem suportar ate -20°C.

Para caprinos, Baeta; Souza (1997) apontam a ZCT entre 20°C e 30°C, com TCI
de -20°C e TCS de 34°C. Segundo LU (1989), a temperatura crrtica de cabras em
mantenga e de 25°C a 30°C e 0 estresse por calor ocorre quando estas sac expostas a
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temperaturas acima de 30°C. Appleman; Delouche (1958), com pesquisa com cabras
da raga Nubiana, verificaram que a TCS estava entre 35°C e 40°C e que os sistemas de
regulagao da temperatura corporal falhavam quando a temperatura ambiente
ultrapassava 40°C.

A umidade relativa do ar tambem influencia 0 balango de calor no animal,
principal mente em ambientes quentes onde a perda de calor e crucial para a
homeotermia (NRC, 1981). Nesses ambientes, se a umidade do ar for elevada, os
animais terao dificuldade de perder calor pelas vias evaporativas, ou seja, pele e trato
respirat6rio, podendo sofrer maior desconforto termico.
A movimentagao do ar (vento), assume papel importante no arrefecimento animal, uma
vez que acelera a troca cal6rica entre a superfrcie de seu corpo (pele e anexos) e 0 ar
que 0 envolve, pois remove a capa limitante (camada de ar ao redor do corpo) que
estara saturada de partrculas de aQua, oriundas do vapor da sudorese e/ou respiragao
animal. Com isso, evidencia-se a interagao da temperatura do ar, com a umidade e a



movimenta<;ao do ar (temperatura x umidade x ventos). Em condi<;oes de estresse pelo
calor, a combina<;ao da alta temperatura e alta umidade impoe maior desgaste
fisiol6gico aos homeotermos, 0 que acontece tambem quando em baixas temperaturas
e alta de umidade no ar (BORGES et aI., 2007).

Para animais criados a campo, pode ser que em alguns momentos a radia<;ao
solar seja 0 principal estressor, por aquecer-Ihes 0 corpo diretamente, juntamente com
a camada de ar que os envolve (JOHNSON, 1987). Muito embora, nao se pode negar
que animais criados em pastagens sempre tem a possibilidade de fuga para areas
sombreadas naquelas horas do dia em que a radia<;ao esta mais intensa (e de se
esperar que as pastagens tenham arvores 0 suficiente para abrigar os animais nesses
momentos) (BORGES etal., 2007).

Curtis (1981) ressaltou que os animais procuram localizar-se em ambientes
termoneutros, buscando, em ambientes com temperatura elevada, areas sombreadas
(natural ou artificialmente); ja nos momentos de temperaturas que Ihes saD mais
amenas (frescas), vao para locais onde ainda podem encontrar melhores condi<;oes de
temperaturas (pr6ximo a instala<;oes ou estruturas que ainda contem calor sol e
come<;am a irradia-Ia no cairda noite). .

Quando os animais estao em temperaturas fora da ZTN, eles necessitam lan<;ar
mao de alguns mecanismos para se manter em homeotermia, tais como: procura de
sombra, de agua; diminui<;ao ou aumento do consumo alimentar; aumento da
frequencia respirat6ria, na tentativa de manter a temperatura retal; diminui<;ao da
produ<;ao de leite e carne e todas estas demand am consumo de energia que seria
direcionado para produ<;ao e reprodu<;ao (NRC, 1981; CURTIS, 1981).

Em ambientes estressantes por calor a primeira rea<;aodo animal a fim de debelar
o estresse termico e a vasodilata<;ao periferica (CHEMINEAU, 1993). Segundo Habeeb
et al. (1992), 0 redirecionamento do fluxo sangufneo para a superffcie corporal, pela
vasodilata<;ao, aumenta a temperatura da superffcie do animal, facilitando a dissipa<;ao
de calor por mecanismos nao-evaporativos (condu<;ao, convec<;ao e radia<;ao).
Entretanto, a eficacia desses mecanismos depende do gradiente termico entre 0 corpo
eo ambiente.

Quanto maior 0 gradiente, maior sera a dissipa<;ao de calor. A pele mais quente do
animal tende a perder calor em contato com 0 ar mais frio. Se a temperatura do ar
aumenta, diminui-se essa perda de calor por meio do calor sensfvel, aumentando-se a
temperatura do nucleo central; daf 0 organismo animal, por meio de mecanismos
evaporativos, como a sudorese e/ou frequencia respirat6ria, aumenta a dissipa<;ao de
calor insensfvel. A forma insensfvel de dissipa<;ao de calor e regulada pela umidade, ou
seja, quanto maior a umidade, mais comprometido esse mecanismo de dissipa<;ao.

Segundo Bianca e Kunz (1978), a temperatura retal e a frequencia respirat6ria sac
consideradas as melhores variaveis fisiol6gicas para se estimar a tolerancia de animais



ao calor. Em menor escala tern side objetos de estudo a frequencia cardfaca (FC), a
temperatura da pele (Tp) e os constituintes sangu fneos.

A primeira resposta fisiol6gica visfvel dos animais a urn ambiente estressante e a
varialtao da frequencia respirat6ria, sendo que 0 aumento ou diminuiltao desta esta na
dependencia da intensidade e da duraltao do estresse a que estao submetidos os
animais. Segundo Pugh (2002), a frequencia respirat6ria normal para cabras e ovelhas
e de 15 a 30 mov./min. e de 12 a 20 mov./min., respectivamente.

Em ambientes quentes, como 0 Semiarido nordestino, varias pesquisas mostram
valores superiores para frequencia respirat6ria, pelo estresse termico imposto a esses
animais. Neiva et al. (2004) encontraram valores para ovinos Santa Ines, ao Sol, de 45
mov.lmin. no perfodo da manha e de 91 mov./min. no perfodo da tarde. Valores
e/evados tambem foram encontrados para ovelhas Merino (128 mov.lmin.) em
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comparaltao com ovelha Omani (65 mov./min.) quando expostas a urn ambiente
estressante ao calor (SRIKANDAKUMAR et aI., 2003). Santos et al. (2005) observaram
maiores valores da frequencia respirat6ria na ra9a Boer quando com parada com as
raltasAnglo-Nubiana, Moxot6 e Pardo-Sertaneja.

A temperatura retal normal para ovinos e caprinos esta dentro dos valores de 38 a
40°C (PUGH, 2002), mas, quando expostos a ambientes estressantes, por calor,
pequenas varia90es podem ocorrer. Segundo SRIKANDAKUMAR et al. (2003), a
temperatura retal em ovinos da ra9a Merino (39,8°C) foi maior do que na ralta Omani

(39,TC).
Na persistencia dessa situaltao de estresse termico, os mecanismos de

termorregulaltao intensificam-se, e 0 animal busca reduzir seu metabolismo por meio
da depressao da atividade da tireoide, produzindo menor quantidade de tiroxina. Este
fato esta associ ado a diminuiltao da ingestao de alimentos e mobilizaltao das reservas
corporais. No entanto, mesmo nessas condiltoes, 0 animal e capaz de manter a
homeotermia. Apesar de ser 0 meio natural de controle da temperatura do organismo, a
termorregulaltao representa esforlto extra e, consequentemente, alteraltao na
produtividade. A manutenltao da homeotermia e prioridade para os animais e impera
sobre as fun90es produtivas, como produltao de leite e reprodultao. Entretanto, havera
urn momento em que os mecanismos de defesa se tornam insuficientes, ocorrendo um
quadro de hipertermia acentuada que, se persistir durante algumas horas, provocara a
mortedoanimal (HAFEZ, 1973; McDOWELL, 1974).

Caprinos e ovinos diferenciam-se quanto a ingestao de alimentos: enquanto as
ovelhas preferem capim e ervas, as cabras optam por pequenos galhos e fo/has. Tais



particularidades devem-se ao fato de as ovelhas aceitarem melhor 0 campo como
pasto, ao passo que as cabras preferem as regi6es montanhosas com arbustos baixos.

Um dos primeiros mecanismos de resposta ao estresse termico por calor, na
maioria dos animais, e a diminuic;ao no consumo de alimentos. Segundo Beede e Collier
(1986), a reduc;ao no consumo, ocorrida pr6ximo ou acima da temperatura crltica, e
largamente aceita como a maior influencia negativa sobre a produtividade.

o estresse termico decorrente de altas temperaturas reduz drasticamente a
ingestao de alimento, em parte, pela reduc;ao da taxa metab6lica pelos animais que
resulta em sinais de feedback, indicando exigencias menores de salda de energia. Os
animais submetidos ao estresse termico podem evitar comer e passarem a procurar
sombra, ficando abrigados nesses locais, em geral sem alimento a disposic;ao.

Segundo Ferreira (2005), quando os animais saD mantidos em estresse por calor,
seu organismo utiliza mecanismos para diminuir a produc;ao de calor proveniente da
fermentac;ao ruminal porque, quanta mais calor ele produz (calor end6geno), maior sera
o esforc;o para dissipar 0 calor excedente para 0 ambiente. Assim, 0 primeiro
mecanismo utilizado e a reduc;ao do consumo de alimentos. Esse comportamento e
adotado para se diminuir a termogenese induzida pela dieta.

Brasil et al. (2000) conduziram um experimento com cabras Alpinas em lactac;ao
em condic;6es termoneutras e estresse termico e verificaram que nas cabras
estressadas houve reduc;ao no consumo de materia seca em comparac;ao com as
cabras em ambientes termoneutro de 20,98 para 13,80 mLlkgo.75/d. Provavelmente, a
alta temperatura ambiente atuou sobre 0 centro hipotalamico do apetite, inibindo 0

consumo.
Neiva et al. (2004), trabalharam com ovinos da rac;a Santa Ines no Nordeste do

Brasil, observaram que houve aumento do ganho de peso (174 g/dia} nos animais que•..
eram mantidos a sombra, em relac;ao aos que recebiam radiac;ao solar direta (122
g/dia). Tambem relataram que animais alimentados com dietas que continham alto teor
de concentrado e mantidos a sombra, tiveram maiores ganhos de peso (247 g/dia),
mostrando que mesmo rac;as nativas como a Santa Ines necessitam de um mlnimo
conforto ambiental.

A agua e elemento essencial a sobrevivencia de qualquer ser vivo, e necessaria
apenas uma perda de 10% da agua corporal para se provocar a morte de um animal

(FERREIRA,2005).
Para se demonstrar a importancia da agua para os pequenos ruminantes, pode-se

citar que 0 corpo de uma cabra e provido de 60% ou mais de agua. Em certas rac;as
adaptadas ao deserto pode chegar a 76% do seu peso vivo. Ha cabras que podem



pastejar longe de uma fonte de agua por serem capazes de armazenar por tres a quatro
diassuprimento de agua no rumen (SMITH; SHERMAN, 1994).

o requerimento de agua reune a agua bebida mais a contida nos alimentos
ingeridos e a agua metab6lica, produzida pela oxidacao dos nutrientes. A agua e
perdida do corpo dos animais pelas fezes, urina, leite e evaporada pela pele e/ou
pulm6es. A evaporacao da agua pela pele e pulm6es e essencial para 0 controle da
temperatura em ambientes quentes. 0 consumo daquela aumenta marcadamente com
a elevacao da temperatura ambiente, enquanto 0 consumo de materia seca diminui
nessas condic6es (SMITH; SHERMAN, 1994).

Luke (1987) demonstra que ha uma relacao do consumo da agua com a
temperatura para ovelhas secas (femeas nao lactantes), com peso medio de 45 kg, com
born escore corporal, que pastejam uma dieta de mantenca e bebem agua fresca. A
relacao foi descrita como:

CA = 0,91183T - 2,88245, em que CA = Consumo de agua (LIdia), T = Temperatura
maxima media diaria CC), (= 0,84.

Esta equacao podera ser usada para se estimar a quantidade de agua que uma
ovelha seca consumira dentro de diferentes condic6es de temperatura no Sudeste da
Australia, onde 0 experimento foi realizado.

Para as condic6es brasileiras, Neiva et al. (2004) submeteram ovinos Santa Ines
a do is ambientes diferentes, sombra e sol, com medias de temperaturas de 26,9°C e
28,rC, respectivamente. Os animais mantidos a sombra apresentaram consumo de
agua menor ao daqueles mantidos expostos a radiacao solar direta (Tabela 1).0 teor de
racao concentrada na dieta tambem exerceu efeito sobre 0 consumo de agua pelos
animais (Tabela 1), logo, a dieta de alta energia proporcionou maior consumo de MS e 0

consumo de agua, por ter correlacao positiva com 0 consumo de materia seca, tambem
elevou-se consideravelmente.

Tabela 1. Consumo medio diario de agua de ovinos da raca Santa Ines, confinados sob
Sol ou sombra e alimentados com dietas que contem alto (AC) e baixo (BC) teores de
racao concentrada.

Consumo Ambiente
Sombra Sol

a/animal/dia 3211b 3898a

Consumo Teor de Concentrado
AC BC

a/animal/dia 4103a 3006b

Valores na mesma Iinha, seguidos de letras diferentes, apresentaram diferenc;:a significativa (P<O,05)

pelo teste "SNK". Adaptado de Neiva et al. (2004).



Em outro experimento (BRASIL et aI., 2000), conduzido com cabras Alpinas em
lactagao em condigoes termoneutras e estresse termico, verificou-se, nas cabras
estressadas, perda de peso, redugao no consumo de materia seca e duplicagao do
consumo de agua (Tabela 2), estando de acordo com os valores apresentados
anteriormente. Observa-se, ainda, na Tabela 2 que, durante 0 perfodo experimental, as
cabras em estresse termico apresentaram redugao media de 3,66% no peso corporal.

Tabela 2. Consumo de agua e peso (medias de quadrados mfnimos) de cabrasAlpinas
em lactagao em condigoes termoneutras (TN) e estresse termico (ST).

Tratamentos

Consumo de Aaua (mLlka°,l5/d)
Peso (Ka)

TN
218.17B
39.09A

ST
462,41A
37.66B

A,S Medias de tratamentos seguidas por letras maiusculas distintas sac diferentes (P<O,05).

Adaptado de Brasil et al. (2000).

Grandes distancias entre os pontos de agua e de alimento resultam no menor
consumo de ambos. Squires e Wilson (1971), citados por LUKE (1987), afirmam que
uma distancia de 3,2 km do alimento para agua nao afetou a taxa de consumo desta ou
de alimento para as ovelhas Merino ou Border Leicesters quando comparado com uma
distancia de 1,6 km. Com uma distancia de 4 km, as ovelhas Merino beberam tres vezes
em dois dias e, de 4,8 km, uma vez ao dia. Border Leicesters beberam duas vezes ate a
distancia alcangar 5,6 km, a partir da qual passaram a beber apenas uma vez ao dia. 0
consumo de alimento declinou nas duas ragas com 0 aumento da distancia da agua,
mas 0 consumo desta declinou somente com aumento da distancia de 3,2 km.
Claramente se observou que ovelhas estao preparadas para caminhar grandes
distancias por comida e agua. Mas isso reduzira a produgao de carne ou la.
MARKWICK (2007)cita que a distancia maxima de um ponto de agua para ovelhas em
pastejo e de 2,5 km.

o comportamento competitivo entre as ovelhas tambem pode afetar 0 consumo de
agua, pois animais dominantes podem impedir que os submissos bebam ao mesmo
tempo, principalmente no perfodo de pica, quando a temperatura do ar esta mais alta.
Para isso e necessario haver espago suficiente de bebedouros para os animais, e os
valores podem ser observados no capftulo de instalagoes para produgao de caprinos e
ovinos no Semiarido.

Ainda 0 consumo de agua pode ser afetado pela falta de Iimpeza nos bebedouros.
Em bebedouros onde 0 nfvel da agua esta ao chao (barreiros) para os animais e estes
sac forgados a atravessar lamas para chegar a agua, esta se torna fortemente
contaminada com fezes e suspensao de solo e pode ser rejeitada pelos animais.

Os bebedouros, tipo calha em locais de alta temperatura, poderao promover 0

crescimento de algas, se nao forem Iimpos frequentemente, produzindo cheiro



desagradavel, repelindo os animais. Uma pequena contaminaC;80 da agua podera levar
o rebanho a contaminaC;80 por verminose e, ate mesmo, alguns animais a morte
(MARKWICK,2007).

A saude e 0 estado completo de bem-estar e n80 meramente a ausencia de
doenc;as.A importancia da boa saude e compreendida por meio dos dados estatfsticos:
estima-se que as doenc;as e os parasitas dos animais nos Estados Unidos diminuem a
produtividade animal em cerca de 15 a 20%, ocasionando uma perda que chega a 10
bilhoes de d6lares. Contudo, ha evidencias de que a nutriC;80tem envolvimento em 85%
dos casos. Nos parses em desenvolvimento, doenc;as e parasitas afetam mais e
diminuem cerca de 30 a 40% da produtividade animal (ENSMINGER et aI., 1990).

o ambiente e seus fatores ffsicos e biol6gicos interagem com 0 animal, afetando
seu comportamento, crescimento e desenvolvimento. Alterac;oes nestes fatores, como
exemplo, os extremos c1imaticos, podem sujeitar 0 animal ao estresse e este afetar a
saude e promover mais doenc;as. Podem-se citar como fatores biol6gicos os agentes
patogenicos, uma substancia t6xica ou um gas nocivo, e, como fatores ffsicos, a

temperatura, umidade, radiaC;80solar etc.
Podemos afirmar que uma mudanc;a nas condic;oes termicas ou biol6gicas do

ambiente pode favorecer 0 aparecimento ou a proliferaC;80 de agentes patogenicos e
estes afetarem os animais, provocando-Ihes algumas doenc;as.

A podermatite (mal-do-casco) geralmente ocorre nos perrodos mais chuvosos
quando as patas dos animais est80 frequentemente expostas a um piso umido e sem
higiene, ou com a utilizaC;80 de pisos muito abrasivos. Para 0 controle, recomenda-se 0
corte e a limpeza peri6dica dos cascos de todos os animais do rebanho, principalmente
no perrodo seco, e a colocaC;80 de um contrapiso menos abrasivo. E importante evitar
que os animais permanec;am em locais umidos e estimular-Ihes a passagem em
pediluvio com SOlUc;80desinfetante a base de formol a 5% (50 mL) e agua (1 L), ou
SOlUc;80de cal virgem (3,6 kg) e agua (1 L), duas vezes ao dia, iniciando-se 30 dias
antes e permanecendo durante todo 0 perrodo chuvoso.

Os animais afetados devem ser isolados, mantidos em locais secos e Iimpos,
procedendo-se a limpeza e a desinfecC;80 diaria dos cascos. Nos casos graves, estas
medidas devem ser associadas a aplicaC;80 de antibi6ticos sistemicos (SOARES et aI.,

2007).
A broncopneumonia e outra evidencia da influencia dos fatores ambientais sobre a

saude dos animais; com a vulnerabilidade dos caprinos a pneumonia, recomenda-se
proceder a Iimpeza e desinfecC;80 peri6dica das instalac;oes. Evitar expor os animais a



umidade e correntes de ar excessivas, mediante instalac;6es e lotac;6es
adequadas. Os animais ja afetados devem ser isolados e tratados com antibi6ticos de
ample espectro (SOARES et aI., 2007).

o nfvel sanitario do rebanho podera ser controlado se os fatores ambientais
tambem 0 forem, para isso, instalac;6es adequadas, Iimpezas frequentes das
instalac;6es, alimentac;ao e agua em quantidade e qualidade para os animais
promoverao um ambiente saudavel e menor ocorrencia de doenc;as.

Diversos fatores, como alimentac;ao, sanidade e genetica, podem afetar a
reproduc;ao de caprinos e ovinos. Em adic;ao, 0 desempenho reprodutivo dos pequenos
ruminantes domesticos tambem e influenciado pela adaptac;ao destes animais ao
ambiente climatico em que sac criados. Entre os elementos climaticos de maior
influencia sobre a reproduc;ao se destacam temperatura ambiente e umidade relativa

do ar, especial mente para os animais importados para regiao edafoclimatica, diferente
daquela de sua origem (CHEMINEAU, 1986).

Os efeitos do ambiente sobre a reproduc;ao de algumas especies animais ja foram
relatados, como os que reduzem ou mesmo suprimem a eficiencia reprodutiva,
refletindo negativamente na produc;ao. No entanto, em caprinos e ovinos sac poucos os
trabalhos recentes sobre esse assunto, tanto em machos quanta em femeas.

Gonzalez-Stagnaro (1993) observou que, nos tr6picos, os pequenos ruminantes
locais representam uma reserva genetica importante pela sua adaptac;ao fisiol6gica a
regiao, destacando a importancia econ6mica de se conservar e melhorar esse valor
genetico.

Em machos, ha relatos de efeitos dos elementos c1imaticos sobre a fertilidade,
ainda em 1924, por Moore. McKenzie e Berlines (1976) observaram efeito adverso da
temperatura ambiental elevada sobre a qualidade do semen e fertilidade em carneiros.
De acordo com Muller (1989), a temperatura elevada reduz 0 volume total do ejaculado,
a concentrac;ao espermatica, a motilidade dos espermatozoides e favorece 0

aparecimento de anomalias espermaticas.
o estresse provocado pelas elevadas temperaturas ambientais interfere no

desempenho reprodutivo dos animais por meio do eixo hipotalamico-hipofisario-
gonadal (RIVER; RIVEST, 1991) e, consequentemente, a func;ao reprodutiva do macho
fica prejudicada, visto que a espermatogenese esta sob controle fisiol6gico do sistema



neuroend6crino e sofre influencia direta da termorregulac;;ao escroto-testicular (BYERS;
GLOVER, 1984).

Nos mamfferos, cujos testfculos estao localizados na bolsa escrotal, a
termorregulac;;ao acontece principalmente por tres mecanismos: 1. sudac;;aopor meio
das glEmdulas ap6crinas existentes na bolsa escrotal com consequente resfriamento
testicular; 2. pelo afastamento e aproximac;;ao dos testfculos da regiao inguinal por meio
da tunica dartus e do musculo cremaster; e 3. do plexo pampiniforme, formado porveias
e arterias testiculares, que por sua disposic;;ao contfgua fazem a troca de calor e 0

resfriamento do sangue arterial. A temperatura intraescrotal e de 3 a 6° C inferiores que
a temperatura abdominal do animal. Temperaturas acima desses valores afetam a
qualidade do semen, 0 que pode ser visualizado em animais criptorqufdicos
bilateralmente, que invariavelmente apresentam azoospermia.

A elevac;;ao da temperatura escrotal, natural ou induzida por meio de insulac;;ao
escrotal, interfere na termorregulac;;ao testicular, predispondo a degenerac;;ao do epitelio
germinativo da g6nada (MaULE; WAITES, 1963). Esse aumento de temperatura leva a
serias consequencias para a qualidade do semen, seja em motilidade e vigor (SANTOS;
SIMPLICia, 2000), concentrac;;ao (SILVA et aI., 2005) ou morfologia (SANTOS;
SIMPLICia, 2000) e, entao, para a fecundac;;ao do 6vulo e sobrevivencia do embriao,
interferindo diretamente sobre a fertilidade do rebanho (MIEUSSET et aI., 1992).

Segundo Santos e Simpllcio (2000), a consistencia e 0 perfmetro escrotal tambem sac
afetados portemperaturas elevadas.

Trabalho interessante realizado por Nunes (1988) demonstrou melhor qualidade
espermatica em machos com escroto bipartido em relac;;aoaqueles que nao possuem
esta caracterfstica. Segundo os autores, essa diferenc;;a decorre do estresse pelo calor
a que os testfculos sac submetidos quando estao em uma unica bolsa escrotal, ja que 0

saco escrotal bipartido proporciona melhor ventilac;;ao aos testfculos e epidfdimos,
favorecendo a reduc;;aoda temperatura dos mesmos.

a comportamento sexual em machos se baseia em dois parametros: libido e
capacidade de servic;;o. Libido pode ser definida como a disposic;;ao do macho em
montar e copular a femea, e capacidade de servic;;o como a habilidade de montar a
femea e realizar a c6pula (CHENOWETH, 1981). Esses parametros podem ser
influenciados pela rac;;a,idade, sanidade e nfveis hormonais do animal, bem como pelo
seu "status" social (dominancia/submissao). As estac;;6esdo ano, principalmente no que
se refere a temperatura ambiente e ao regime de chuvas nos tr6picos, e em regi6es
temperadas, ao fotoperfodo, tambem influenciam 0 comportamento sexual dos
machos.

Em pequenos ruminantes, 0 comportamento sexual e ainda pouco estudado,
sendo a maioria dos trabalhos relativamente antigos (ELWICHY; ELSAWAF, 1971;
LAND; SALES, 1977; FRASER, 1980) e poucos os artigos mais recentes (AHMAD;



NOAKES, 1995) que contemplam esse tema. Uma das raz6es para esse escasso
interesse acerca do comportamento sexual de machos caprinos e ovinos e a reduzida
percepgao dos pesquisadores no que tange a importfmcia pratica de estudos mais
consistentes sobre essa caracteristica. Entretanto, como exemplo de tal importancia,
podem-se citar 0 incremento nos indices reprodutivos ao utilizar-se uma proporg8o
macho:femea mais adequada e tambem a redugao dos custos de manutengao de um
grande numero de reprodutores na propriedade.

De acordo com CHEMINEAU et al. (1991), 0 comportamento sexual do macho
adulto depende diretamente, em primeiro lugar, de secreg6es hormonais e, em
segundo, de eventos sociais. 0 desenrolar do ate sexual envolve a interagao entre
estes dois fatores principais, sendo 0 segundo 0 gatilho para 0 primeiro. Fatores
externos como nutrigao ou clima podem interagir com os fatores endocrinos e sociais.

Os pequenos ruminantes sac denominados "animais de dias curtos", pois em
regi6es de clima temperado apresentam estacionalidade reprodutiva relacionada
diretamente a redugao do fotoperiodo (numero de horas de luz par dia). Esta
estacionalidade e modulada atraves da melatonina, hormonio de ocorrencia natural em
todos os mamiferos, sintetizado e secretado pela glandula pineal, exclusivamente
durante a noite (CHEMINEAU et aI., 1996, 1998). Aluz, atraves da retina, provoca efeito
inibitorio sobre a secregao deste hormonio (STAB ENFELDT; EDQVIST, 1996) e, em
consequencia, atraves de pass os ainda nao total mente esclarecidos, sobre a prodUg80
de testosterona, principal harmonia controlador do comportamento sexual masculino.

Nas regi6es tropicais e subtropicais, os pequenos ruminantes nao sofrem grandes
influencias do fotoperiodo (PEREZ; MATEOS, 1995; RABASA et aI., 2001), visto que 0
mesmo nessas regi6es e muito discreto. MIES FILHO (1988) sugere que 0 regime de
chuvas e 0 consequente estado das pastagens podem afetar 0 ritmo das secregoes
harmonais e assim modular os periodos reprodutivos de forma mais importante nessas
regi6es.

No Brasil, pais de clima tropical, a libido de caprinos e ovinos em geral varia pouco.
Entretanto, variag6es de temperatura, pluviosidade, umidade relativa do ar e insolag8o
refletem-se diretamente nos animais, alem de alterarem 0 ambiente, por meio do aporte
nutritivo-alimentar. De acordo com Silva e Nunes (1986), em caprinos da raga Moxoto,
nativos da regiao Nordeste, nao ocorreram quaisquer alterag6es na libido no decorrer
doano.

Em pequenos ruminantes, a libido pode ser avaliada por meio de urn teste simples.
o macho e colocado em presenga de uma femea em estro e 0 tempo decorrente desde
sua apresentagao a femea ate a ejaculagao subsequente e quantificado em segundos.
Esta quantificagao foi traduzida em notas (Tabela 3).



Tabela 3. Classificac;ao de reprodutores ovinos e caprinos quanta a libido em presenc;a
defemea em estro.

Temoo (seaundos)
Ate 30

De 31 a 60
De 61 a 120

Acima de 120

Libido do reorodutor
Excelente

Boa
Reaular
Sofrfvel

Mellado et al. (2000) sugerem que, nas condic;oes de criac;ao em areas aridas e
semiaridas, os machos percorrem grandes distancias tanto a procura de alimentos
como de femeas em cio, 0 que leva a um significante estresse durante esse perfodo,
especial mente nos casos de alta relac;ao macho e femea, altas temperaturas
ambientais e vegetac;ao escassa. Por tudo isso os autores consideram que 0 estudo do
comportamento sexual que envolve a capacidade de monta ao longo do dia, a
frequencia ejaculat6ria, libido, variac;oes no peso corporal, constituem importantes
informac;oes no estabelecimento de programas reprodutivos para caprinos em
condic;oes de monta a campo.

Santos et al. (2001) trabalharam com quatro bodes da rac;aSaanen, no Estado do

Ceara, nos meses de setembro de 2000 a janeiro de 2001, ou seja, no perfodo de
transic;ao entre a epoca seca e a chuvosa. Os autores analisaram 0 comportamento
sexual por meio do numero de montas completas, libido e ocorrencia do reflexo de
Flehmen e nenhum dos parametros influenciou na capacidade reprodutiva dos animais.

Alves et al. (2006) verificaram que caprinos Boer apresentaram maior frequencia
ejaculat6ria pela manha, porem, os autores nao conseguiram definir a causa, por
estarem testando a frequencia de ejaculac;ao, superexpondo os animais a femeas em
estro, mas ressaltaram que 0 fator c1imatico pode ter tido influencia, visto que as
temperaturas da tarde sac superiores as da manha.

As femeas tambem sac afetadas pelos elementos c1imaticos, principalmente a
temperatura ambiente, sendo este assunto estudado principalmente em bovinos.

No Brasil, de forma geral, e mais especificamente no Semiarido, 0 comportamento
sexual dos pequenos ruminantes e determinado pela disponibilidade de alimentos, 0

que esta intimamente relacionado a epoca das chuvas, com temperaturas em geral
mais amenas e umidade relativa do ar mais alta.

Aeficiencia reprodutiva de um rebanho e afetada principalmente pela ausencia de
estro ou sua detecc;ao ineficiente. Este problema e agravado nos perfodos mais
quentes do ano, principal mente nas regioes tropicais e subtropicais. As manifestac;oes
externas de cio na ovelha sac pouco pronunciadas.



a reconheCimento das ovelhas em cio pelos carneiros ocorre principal mente pelo
olfato. Existindo varios machos dentro de um rebanho maior, estabelece-se entre estes
uma especie de hierarquia, a qual e determinada pela forga. Em condigoes naturais um
carneiro executa 12 a 15 acasalamentos por dia, 0 que deve ser visto com cuidado no
estabelecimento da proporgao macho:femea, pois nem sempre os carneiros
hierarquicamente superiores, mais fortes, portanto, mais ativos que os demais,
apresentam 0 semen de melhor qualidade.

Hafez (1973) afirma que nos tr6picos os animais tem crescimento mais lento e,
como a puberdade e mais influenciada pelo peso que pela idade, pode ocorrer atraso
na manifestagao do primeiro estro. Nesse contexto, ressalta-se que os caprinos
adaptados ao Nordeste do Brasil e as ragas ovinas deslanadas comportam-se como
poliestricas contlnuas, isto e, apresentam estro com ovulagao e, por conseguinte,
podem parir ao longo de todo 0 ana (SIMPLICia; SANTOS, 1999).

A ovulagao e 0 6vulo nao-fecundado sac os que mais sofrem com as elevadas
temperaturas, no entanto, tambem pode ocorrer redugao na duragao do estro e
aumento no numero de ovulagoes silenciosas, 0 que, consequentemente, ira contribuir
para 0 alongamento do cicio estral, visto ser a observagao do estro dificultada.

Nas ovelhas, tem side observado um forte efeito das altas temperaturas sobre as
perdas embrionarias nos estagios iniciais, embora a fecundagao em si parega nao ser
afetada (THWAITES, 1967). Apesar de 0 mecanismo nao ser conhecido, as perdas
embrionarias podem chegar a 100% em ovelhas nao-adaptadas (THWAITES, 1970).

Dutl e Bush (1955) afirmam que temperaturas elevadas nos perrodos pre e p6s-
cobertura sac as causas mais provaveis de morte embrionaria em ovelhas. Esses
autores submeteram ovelhas a temperaturas de 32°C e 60% de umidade relativa, em
camara clif'Datica, simulando 0 meio tropical e evidenciaram 0 efeito negativo do clima
tropical quente sobre a reprodugao, demonstrado pelo elevado numero de 6vulos
anormais (44,2%).

Apesar de alguns autores associarem as perdas embrionarias, a maior incidencia
de cordeiros mais leves ao nascer e 0 aumento da mortalidade periparto a efeitos
nutricionais nas maes, como Cartwright e Thwaines (1976), Brown et al. (1971)
demonstraram que 0 baixo peso dos cordeiros nascidos de ovelhas submetidas ao
estresse por calor independe do nrvel nutricional das maes.

De acordo com Villares (1978), ovelhas sob tensao cal6rica sofrem redug80 do
f1uxo sangurneo na placenta no sentido de impedir a hipertermia uterina, 0 que podera
causar aumento na mortalidade embrionaria, principal mente nos primeiros sete dias de
gestagao e, no ultimo tergo da gestagao, resultar em crias com baixo peso ao nascer.

E importante lembrar que a cria de ovelhas e cabras comega a mamar pouco
tempo ap6s 0 nascimento. No entanto, em caso de parigao nas epocas chuvosas ou em



temperaturas mais baixas, e possfvel que 0 filhote sofra e demore mais a mamar 0
colostro, 0 que pode ser um risco a sua sobreviv€mcia.

Salienta-se que poucos sao os trabalhos que contemplam 0 comportamento de
pequenos ruminantes, podendo-se considerar essa uma lacuna no estudo das
caracterfsticas dessas especies, merecendo, assim, um maior numero de pesquisas
em decorrencia da grande importancia desse parametro para a eficiencia do manejo

dos rebanhos caprinos e ovinos.

A Etologia e a ciencia que estuda 0 comportamento dos animais (do grego ethos =
habito ou costume), incluindo-se a especie humana. Considerando-se que 0
comportamento de um animal e determinado pelas particularidades do seu organismo,
percebe-se que 0 estudo da etologia de uma especie e essencial para a determinac;ao
de suas condic;6es 6timas de manejo.

Assim como essa ciencia tem recebido atenc;ao nos currfculos dos cursos de
graduac;ao em Medicina Veterinaria, Zootecnia e Biologia, 0 tema bem-estar animal
(BEAou "animal welfare") vem crescendo no meio tecnico-cientffico. Aliado as quest6es
de seguranc;a alimentar e conservac;ao ambiental, 0 BEA e um dos maiores desafios da

agropecuaria, atualmente.
Definindo-se, de forma simplificada, bem-estar animal como "aquilo que e bom

para os animais", tem-se alguns· aspectos bem consolidados, como as "cinco
necessidades animais" de acordo com 0 Comite de Bem-Estar de Animais de Produc;ao
(Farm Animal Welfare Committe) em 1993 e aceitas internacionalmente. Sao elas: 1.
Liberdade fisiol6gica: ausencia de fome e sede; 2. Liberdade sanitaria: ausencia de
enfermidades; 3. Liberdade comportamental: possibilidade de expressar os
comportamentos normais da especie; 4. Liberdade psicol6gica: ausencia de medo e de
ansiedade; 5. Liberdade ambiental: edificac;6es adequadas a especie. Assim, percebe-
se que a Etologia esta intimamente relacionada a avaliac;ao do bem-estar animal.

o bem-estar e avaliado por meio de indicadores fisiol6gicos (end6crinos, nervosos
e imunol6gicos) e comportamentais de estresse, acreditando-se na premissa de que se
o estresse aumenta, 0 bem-estar diminui. Na pratica, 0 comportamento do animal e 0
principal indicativo de que aquele esta em uma situac;ao de conforto e, portanto, de
bem-estar. Se um animal manifesta um comportamento anormal para sua especie ou
mesmo um comportamento estereotipado (repetitivo), considera-se ausencia de bem-
estar animal.

Ovinos e caprinos sao animais gregarios, ou seja, sociais, que gostam da
convivencia em grupo. Em condic;6es naturais formam pequenos rebanhos que
habitam f10restas ou prados de regi6es elevadas (KOLB, 1989).



Quando de sua domestica<;ao pelo homem, caprinos e ovinos passaram a ser
criados para obten<;ao de leite, carne, couro e la. Ultimamente, 0 esterco desses
animais tambem tem sido bem procurado, principalmente para utiliza<;ao em perimetros
irrigados. No entanto, os rebanhos formados tem tido um tamanho bem maior, 0 que
pode ocasionar conflitos entre animais em decorrencia da hierarquia social. Em rela<;ao
a este ponto, ha de se ressalvar que a hierarquia social entre os ovinos e bem mais forte
que entre os caprinos, dai a possibilidade de utiliza<;ao de caes pastores "de ovelhas" e
a dificuldade de controle de rebanho de caprinos por caes. Em ovelhas, se ha um perigo
eminente, todas acompanham a ovelha Ifder, enquanto que isso nao acontece entre os
caprinos.

Em caprinos e ovinos e comum que os animais durmam em periodos durante a
noite. Ocorrem, de forma semelhante ao bovino, ciclos de sono-vigilia.
Aproximadamente 84% do tempo da ovelha e passado em alerta ou vigilia relaxada,
utilizando 0 periodo diurno para a ingestao de alimentos, principalmente no inicio da
manha e final da tarde.

Ern regioes mais quentes, como no Semiarido, ou em epocas mais quentes de urn
mesmo local, os pequenos ruminantes tern esse cicio sono-vigilia alterado e podern
transferir parte de seu tempo de pastoreio para a noite, utilizando 0 dia para 6cio. Nesse
sentido, Neiva et al. (2004) verificaram que ovinos Santa Ines mostraram-se sensiveis
ao estresse ambiental, pois apresentaram maior desempenho produtivo representado
por um ganho de peso aproximadamente 30% maior, quando a sombra, que daqueles
mantidos recebendo radia<;ao solar direta.

A falta de estudos sobre as temperaturas de conforto e criticas superiores de
ovinos e caprinos dificulta 0 conhecimento do real efeito do ambiente sobre 0

desempenho, saude e bem-estar destes. Mas ja ha a compreensao de que os ovinos e
caprinos saD sensfveis a varios fatores climaticos e 0 conceito sobre a adaptabilidade
destes a ambientes extremos vem por meio das grandes perdas na sua produtividade.
Para se diminuir esses efeitos, e necessario adequar praticas de manejo, alimenta<;ao e
instala<;oes.
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