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Resumo: Objetivou-se com este trabalho avaliar e comparar os efeitos das épocas do ano (menos quente e
quente) e da raça sobre os parâmetros fisiológicos de caprinos (Moxotó) e ovinos deslanados (Santa Inês), bem
como verificar e comparar a adaptabilidade ao clima semiárido, por meio do teste de Benezra entre as duas
espécies. Foram utilizados 24 animais (ovinos e caprinos), sendo 12 ovinos Santa Inês e 12 caprinos Moxotó,
6 machos (não castrados) e 6 fêmeas em ambas espécies, com peso vivo médio inicial de 26 kg.
Esses animais foram mantidos em sistema extensivo e avaliados durante duas épocas distintas do ano de 2016:
menos quente (julho e agosto) e quente (setembro e outubro). Os parâmetros fisiológicos avaliados foram
temperatura retal (TR) e frequência respiratória (FR), as quais foram mensuradas usando um termômetro
veterinário digital e um estetoscópio flexível ao nível da região torácica, respectivamente. Para o cálculo do
coeficiente de tolerância ao calor (CTC) foi utilizado o teste de Benezra modificado segundo Muller (1989),
com a seguinte fórmula: CTC = (TR/39,1 + FR/19). Os parâmetros fisiológicos foram aferidos no turno da
tarde em três horários diferentes, durante as duas épocas, caracterizando três condições de estresse distintas:
antes do estresse, logo após o estresse e uma hora depois do estresse. As médias das temperaturas retais e das
frequências respiratórias diferiram (p<0,05) entre as três condições de estresse. Os valores médios do CTC,
demostraram que os animais não se encontram adaptados às condições ambientais que lhes foram oferecidas,
sendo a condição logo após o estresse a que apresentou a maior média diferindo (p<0,05) das demais, seguida
de uma hora depois do estresse e antes do estresse. Não houve interação significativa (p>0,05) entre os fatores
espécies e época do ano. Os parâmetros TR e FR foram influenciados pelo fator raça, assim como o CTC sofreu
influencia da raça. O CTC apresentou valores altos para ambos os fatores. Diferiu (p<0,05) para o fator raça,
onde os caprinos da raça Moxotó apresentaram um CTC mais elevado do que os ovinos da raça Santa Inês. Os
valores de CTC na diferiram (p>0,05) para o fator época do ano, porem, é possível observar uma média mais
elevada na época menos quente. Com os resultados obtidos é possível observar que os animais apesar de serem
considerados adaptados as condições climáticas da região semiárida, sofreram estresse térmico nas condições
ambientais que lhe foram ofertadas.
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Introdução
A criação de ovinos e caprinos para a produção de carne demonstra potencialidade para o
desenvolvimento socioeconômico da região Nordeste, isso deve ser atribuído ao grau de adaptação dessas
espécies ao clima característico do semiárido (GOMES et al, 2008). Contudo, ainda se torna necessário levar
em consideração as condições meteorológicas da região semiárida, que se caracterizam como estressantes por
apresentar elevadas temperaturas e radiação solar (da Silva et al. 2010).
Na busca por raças que melhor se adaptem a essas condições pode-se considerar, na espécie ovina,
a raça Santa Inês, considerada adaptada, apresentando boa conformação de carcaça e animais de grande porte
(PIRES et al, 2015). Já para espécie caprina, a raça Moxotó é dita como rústica e bastante adaptada à região
semiárida, apresentando boa conformação e animais de médio porte (LISBOA, 2008).
Na intenção de reconhecer corretamente a ação do estresse térmico nos animais de interesse
zootécnico, torna-se importante o conhecimento sobre o índice de tolerância ao calor desses animais frente às
condições ambientais enfrentadas. Já que o estresse calórico tem sido reconhecido como fator limitador
relevante da produção animal nas regiões quentes.
Diante desse contexto, objetivou-se com esse estudo avaliar e comparar os efeitos das épocas do ano
(menos quente e quente) e das espécies sobre os parâmetros fisiológicos de caprinos (Moxotó) e ovinos
deslanados (Santa Inês), bem como verificar e comparar a adaptabilidade ao clima semiárido, por meio do teste
de Benezra.
Materiais e Métodos
O trabalho foi conduzido no setor de ovinocultura do Núcleo de Pesquisa para o Desenvolvimento do
Semiárido (NUPEÁRIDO) do Centro de Saúde e Tecnologia Rural, da Universidade Federal de Campina
Grande, no município de Patos – PB. Região semiárida nordestina, com latitude 07° 05’ 28’’ S, longitude 37°
16’ 48’’ W, altitude de 250 m, apresenta um clima BSH (Köppen), com temperatura anual média máxima de
32,9°C e mínima de 20,8ºC e umidade relativa de 61% (BRASIL, 1992).
Foram utilizados 24 animais (ovinos e caprinos), sendo 12 ovinos Santa Inês e 12 caprinos Moxotó, 6
machos (não castrados) e 6 fêmeas em ambas espécies, com peso vivo médio inicial de 26 kg. Esses animais
foram mantidos em sistema extensivo e avaliados durante duas épocas distintas do ano de 2016: menos quente
(julho e agosto) e quente (setembro e outubro).
Os parâmetros fisiológicos foram aferidos no turno da tarde em três horários diferentes, durante as duas
épocas, caracterizando três condições de estresse distintas: antes do estresse (antes dos animais serem expostos
ao sol, encontrando-se na sombra por duas horas), logo após o estresse (logo após os animais serem expostos
a radiação solar direta por uma hora) e uma hora depois do estresse. Para Santos et al (2005) os parâmetros
fisiológicos, tanto a temperatura retal como a frequência respiratória são mais afetados durante o período
diurno, onde, ainda é possível observar valores menores para os respectivos parâmetros durante o turno da
manhã quando comparados com o turno da tarde. Salles et al. (2009), em seus estudos com base em dados
climáticos e respostas fisiológicas, afirmam que independente da época do ano, é durante o turno da tarde que
ocorre um maior desconforto térmico para os animais.
Os parâmetros fisiológicos avaliados foram temperatura retal (TR) e frequência respiratória (FR), as
quais foram mensuradas através de um termômetro veterinário digital e obtidas mediante a auscultação indireta
das bulhas, com o auxílio de um estetoscópio flexível posicionado ao nível da região torácica, respectivamente.
Para o calculo do coeficiente de tolerância ao calor (CTC), foi utilizado o teste de Benezra, modificado,
segundo Muller (1989), com a seguinte fórmula: CTC = (TR/39,1 + FR/19).
A análise de variância foi realizada por intermédio do programa estatístico SAS 9.3 (2011) e as médias
comparadas pelo o teste Tukey ao nível de significância de 5% de probabilidade.
Resultados e Discussão
As médias dos valores encontrados para temperatura do ar (TA) e umidade relativa do ar (UR), no
período da tarde, na primeira época do ano (menos quente) durante a aplicação dos testes foram de 31,5°C e
51%, respectivamente, na segunda época (quente) foram de 35,7°C e 59% respectivamente.
Os parâmetros fisiológicos foram aferidos no turno da tarde em três horários diferentes, durante as duas
épocas, caracterizando três condições de estresse distintas. De acordo com Salles et al. (2009), estudando as
respostas fisiológicas baseadas em dados climáticos, verificaram que independente da época do ano, é durante
o turno da tarde que ocorre um maior desconforto térmico para os animais.
Na Tabela 01 está descrito os valores das médias dos parâmetros fisiológicos (TR e FR) e do coeficiente
de tolerância ao calor (CTC), para as duas espécies e para as duas épocas. Não houve interação significativa
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(p>0,05) entre os fatores espécies e época do ano. Os parâmetros TR e FR foram influenciados pelo fator
espécie, assim como o CTC sofreu influencia da espécie. A raça de caprino Moxotó apresentou uma média
superior a raça de ovino Santa Inês, isso demonstra que apesar de ser considerada uma espécie nativa do
nordeste brasileiro, e por este motivo ser rústica e adaptada à zona semiárida (SANTOS et al, 2005), a espécie
pode sofrer estresse com o clima da região.
A FR apresentou valores acima da considerada normal para as espécies, mas não diferiu estaticamente,
quando considerado o fator época do ano, demostrando que os animais estavam em situação de desconforto
térmico, precisando ativar o sistema termorregulatório, para promover uma maior perda de calor pela forma
evaporativa (respiração). Assim, quando a temperatura ambiente se eleva, os mecanismos termorregulatório
são acionados propiciando um aumento na perda de calor na forma latente, por meio do aumento da FR ou da
sudorese, tentando manter os limites de temperatura corporal normais, evitando assim a hipertermia (SILVA
et al, 2006).
O CTC apresentou valores altos para ambos os fatores. Diferiu (p<0,05) para o fator raça, onde os
caprinos da raça Moxotó apresentaram um CTC mais elevado do que os ovinos da raça Santa Inês. Os valores
de CTC na diferiram (p>0,05) para o fator época do ano, porem, é possível observar uma média mais elevada
na época menos quente.

Tabela 1. Médias* dos parâmetros fisiológicos, temperatura retal (TR), frequência respiratória (FR) e do
coeficiente de tolerância ao calor (CTC) de caprinos (Moxotó) e ovinos deslanados (Santa Inês) nas duas épocas
(menos quente e quente).
Fatores

TR (°C)

FR (mov.min)

CTC

Santa Inês

39.37A

86.96B

5.58B

Moxotó

39.22B

100.22 A

6.27 A

Menos quente

39.24 A

96.40 A

6.07A

Quente

39.34B

90.77 A

5.78 A

Espécies

Época do ano

*Médias seguidas da mesma letra não diferiram entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Conclusões
Mediante os resultados obtidos é possível concluir que os animais apesar de serem considerados
adaptados as condições climáticas da região semiárida, sofreram estresse térmico nas condições ambientais
que lhe foram ofertadas. Os caprinos da raça Moxotó, que são considerados nativos do nordeste brasileiro,
foram os que apresentando as maiores médias, mostrando-se menos adaptados que os ovinos da raça Santa
Inês. Contudo, mais estudos com a intenção de propiciar melhores condições de conforto térmico adequado
para as duas espécies devem ser realizados.
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