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Resumo 
 
A produção de ovinos no Brasil tem aumentado consideravelmente nos 
últimos anos, principalmente devido ao avanço de técnicas de manejo, 
nutrição e melhoramento genético. No Norte do Brasil essa realidade não é 
diferente. O presente experimento teve como objetivo avaliar a 
adaptabilidade de ovinos da raça Santa Inês no Estado de Rondônia, 
verificando a viabilidade da criação desses animais. As avaliações foram 
realizadas em um rebanho comercial na cidade de Porto Velho, a qual está 
inserida nas condições do clima amazônico. Os parâmetros fisiológicos 
avaliados foram temperatura retal (TR) e frequência respiratória (FR), 
durante o mês de março de 2009. Os dados ambientais foram obtidos 
através de termômetro de bulbo seco (TBS), bulbo úmido (TBU) e 
termômetros de máxima (Tmax) e mínima (Tmin), na sombra e ao sol. O 
ambiente mostrou-se como severo (ITU = 84,85) e os animais 
apresentaram-se com alto estresse. Apesar das condições, os cordeiros da 
raça Santa Inês, nascidos e criados sob as condições climáticas da região 
amazônica apresentaram boa adaptação à região (ITC médio de 9,7). É 
necessário realizar este mesmo tipo de estudo em outras épocas do ano, 
assim como focalizar o estudo em outras categorias animais e também 
raças. 
 
Palavras–chave: amazônia | avaliação fisiológica | bioclimatologia | 
cordeiros 
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Abstract 
 
The sheep production in Brazil has increased considerably in recent years, 
mainly due to the advancement of management techniques, nutrition and 
genetic improvement. In North of Brazil, this reality is no different. The 
present study aimed to evaluate the adaptability of sheep Santa Ines in the 
State of Rondônia, checking the feasibility of these animals. The 
evaluations were conducted in a commercial flock in the city of Porto Velho, 
which is inserted in the Amazon weather conditions. The physiological 
parameters evaluated were rectal temperature (RT) and respiratory rate 
(RR), during the month of March 2009. The environmental data were 
obtained with the dry bulb thermometer (DBT), wet bulb (WBT) and 
maximum thermometers (Tmax) and minimum (Tmin) in the shade and in 
the sun. The environment proved to be severe (ITU = 84.85) and the 
animals presented with high stress. Despite the conditions, the lambs of 
Santa Ines breed, born and raised under the climatic conditions in the 
Amazon region showed good adaptation to the region (ITC average 9.7). Is 
necessary performing this same type of study in other times of the year 
and focus on the study in other animals categories and breeds. 
 
Keywords: amazon | physiologic assessment | bioclimatology | lambs 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
A ovinocultura vem apresentando um acentuado crescimento nos últimos 
anos no Brasil, seja como atividade principal da propriedade rural, seja 
como secundária, principalmente em consorcio com bovinos de corte e/ou 
leiteiros. Verifica-se ainda um aumento na demanda por carne ovina, 
resultando em elevado valor de comercialização (BUENO et al., 2006).  
 
Essa atividade se expandiu também para o Norte do Brasil. Cerca de 60% 
da Floresta Amazônica encontra-se no território brasileiro, cobrindo toda 
área do Estado de Rondônia. Os animais introduzidos nessa região 
pertencem aos mais diversos genótipos, ou raças, principalmente as 
deslanadas, destacando-se a raça Santa Inês e seus cruzamentos 
indiscriminados (animais SRD). 
 
No entanto, é necessário que o fator climático seja levado em 
consideração, pois as condições amazônicas apresentam-se como 
estressantes devido às altas temperaturas e também umidade relativa do 
ar durante todo o ano, em relação a outras regiões brasileiras. Isso destaca 
a necessidade do conhecimento da tolerância ao calor e capacidade de 
adaptação de cada raça à determinada região, servindo como 
embasamento técnico-científico para melhor desenvolver a atividade  e 
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também como critério de seleção para o crescimento vegetativo do 
rebanho. 
 
Muitos relatos e pesquisas têm sido realizados sobre a adaptabilidade das 
raças deslanadas aos diversos climas brasileiros, como por exemplo, no 
Nordeste (CARVALHO et al., 2006; CEZAR et al., 2004; ANDRADE et 
al.,2007), Sudeste (BUENO et al., 2006), Centro-Oeste (QUESADA et al., 
2001) e Sul (SCALCO, 2007), sendo, ainda, o Norte uma incógnita no 
campo experimental da bioclimatologia animal. 
 
No contexto amazônico, a umidade relativa do ar assume um importante 
papel na determinação do conforto térmico dos animais. Pois, em uma 
mesma temperatura ambiente, com umidade relativa diferente, as 
sensações térmicas são alteradas, podendo o animal estar em estresse 
térmico, ou não (FERREIRA, 2005). Para Müller (1982) e Ferreira (2005), 
as dissipações de calor por condução, convecção e radiação desaparecem 
com a elevação da temperatura para fora da zona de conforto, ficando 
somente a evaporação como elemento de dissipação. 
 
Com este trabalho objetivou-se avaliar a adaptabilidade de ovinos da raça 
Santa Inês, nascidos e criados na região, às condições do clima amazônico, 
através do teste proposto por Baccari Júnior et al. (1986). 
 
MATERIAL E METÓDOS 
 
O trabalho foi realizado na Fazenda Santa Cruz, de exploração comercial, 
localizada na cidade de Porto Velho-RO. A classificação climática segundo 
Köppen é do tipo Aw - Clima Tropical Chuvoso, com uma estação 
relativamente seca durante o ano. As temperaturas médias anuais são de 
uma máxima de 31,5º C e mínima de 20,7º C. A umidade relativa média do 
ar é elevada no decorrer do ano, em torno de 87% no verão e valores 
inferiores no inverno, com média em torno de 57% (RONDÔNIA, 2005). 
 
Foram avaliados dez cordeiros da raça Santa Inês, castrados, com idade 
média de seis meses. O experimento foi realizado durante o período de três 
dias não consecutivos, aproveitando-se somente dias ensolarados, no mês 
de março de 2009. Os animais são criados em confinamento em aprisco de 
piso ripado elevado do chão, com pé direito de três metros a partir do piso 
ripado, e coberto por telhas de fibrocimento, recebendo dietas isoprotéicas 
e isoenergéticas, com relação volumoso:concentrado de 80:20. Contando 
ainda com fornecimento de sal mineral proteinado (2% Proteína Bruta e 
6% de Nutrientes Digestíveis Totais) específico para a espécie e água “ad 
libitum”. 
 
Os animais foram adaptados ao manejo experimental durante oito dias, 
para minimizar o efeito do estresse causado sobre os dados fisiológicos 
coletados. A TR foi mensurada com termômetro clínico veterinário, inserido 
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no reto por dois minutos. A FR foi obtida por meio de um estetoscópio 
veterinário, auscultando por um minuto. 
 
Os animais foram mantidos das 11 horas às 13 horas à sombra e no final 
deste período, tomava-se a primeira temperatura retal (TR1) e primeira 
frequência respiratória (FR1). Em seguida os animais eram conduzidos ao 
sol durante uma hora (13h30min às 14h30min) e depois reconduzidos à 
sombra, e após uma hora eram mensuradas a segunda temperatura retal 
(TR2) e segunda frequência respiratória (FR2). Durante o período 
experimental os animais não tiveram fornecimento de água ou comida. 
 
Paralelamente às medições das variáveis fisiológicas, as condições 
ambientais registradas durante o experimento foram obtidas através de 
termômetro de bulbo seco, de bulbo úmido, de máxima e de mínima, à 
sombra e ao sol, instalados à altura do centro de massa dos animais. Para 
o Índice de Tolerância ao Calor (ITC) utilizou-se a fórmula proposta por 
Baccari Júnior et al. (1986): ITC = 10 – (TR2 - TR1). Para o Índice de 
Temperatura e Umidade (ITU) utilizou-se a equação proposta por Kelly & 
Bond (1971), citados por Neves (2008): ITU = Ta - 0,55 * (1 - UR) * (Ta - 
58); onde Ta é a temperatura do ar (°F) e UR é a umidade relativa do ar 
em decimais. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O valor médio de ITU obtido (84,85) indica que os animais sofreram um 
estresse severo ao calor, conforme escala apresentada por Neves (2008), 
onde menor que 82, de 82 a menor que 84, de 84 a menor que 86 e a 
partir de 86, indicam: ausência do estresse de calor, estresse moderado, 
estresse severo de calor e estresse de calor extremamente severo, 
respectivamente. 
  
Durante o período experimental as médias das Tmin e Tmax ao sol e a 
sombra foram de 27,33ºC, 40,63ºC, 30,2ºC e 35,16ºC respectivamente. As 
temperaturas médias tomadas ao sol tiveram elevada variação. BURGOS 
(1979) citou que a normalidade de uma variação diária de 10ºC na zona 
tropical, e em um dos dias do experimento houve uma brusca variação de 
17,5ºC, o que gera um estresse fisiológico maior, devido à alternância 
rápida desta variável. Na tabela 1 é notada a semelhança entre os valores 
aferidos na parte da manhã (11 horas) e os da tarde (15h30min), isso se 
deve a capacidade do ar úmido reter calor em sua massa. 
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Tabela 1. Média das temperaturas ambientais (de Bulbo Seco - TBS e de 
Bulbo Úmido - TBU), da Umidade Relativa do Ar – UR % e o Índice de 
Temperatura e Umidade (ITU), observadas nos dias de registro dos 
parâmetros fisiológicos, pela manhã (11h00min) e a tarde (15h30min). 
 

Inserir rodapé com o significado das siglas para que não tenhamos que 
voltar ao texto para entender a tabela. 
 
Dentro do aprisco a temperatura também é elevada, principalmente entre 
10h e 16h, causada principalmente pela umidade elevada e baixa 
velocidade dos ventos na região, conhecida popularmente como mormaço. 
Porém a amplitude de variação da temperatura é muito inferior àquela 
registrada ao sol, o que pode aliviar, em parte, o esforço fisiológico na 
tentativa de manter a homeotermia.  
 
Esses resultados nos põem em alerta quanto ao conforto térmico mínimo 
para a produção, pois é sabido que a alteração, mesmo que seja de apenas 
1º C fora da zona máxima causa prejuízos sobre o ganho de peso. Esse 
talvez seja um dos entraves a ser enfrentado na produção na região de 
Rondônia, assim como todo o norte do país, pois limita a eficiência da 
produção, gerando animais mais tardios, reduzindo a margem de lucro na 
produção de cordeiros.  
 
Quanto aos valores dos parâmetros fisiológicos mensurados para a 
avaliação do efeito do estresse térmico antes e depois da exposição ao sol, 
devido à falta de trabalhos semelhantes na região para que pudéssemos 
comparar os dados obtidos, coube-nos compará-los aos resultados obtidos 
em outras regiões. As médias das temperaturas retais antes (39,4ºC) e 
depois (39,7ºC) da exposição ao sol foram superiores as encontradas por 
Carvalho et al. (2006) (38,98 e 39,69ºC, respectivamente). Trabalhando 
com diferentes genótipos, dentre eles a raça Santa Inês.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momento da  Temperaturas em ºC  
Leitura TBS TBU UR % ITU 
Manhã 31,00 28,00 81,33 84,74 
Tarde 31,17 28,66 81,00 84,95 
Média 31,08 28,33 81,17 84,85 
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Tabela 2. Média das Temperaturas Retais (TR1ºC e TR2ºC), Frequências 
Respiratórias (FR1 Mov./Min. e FR2 Mov./Min.), e Índice de Tolerância ao 
Calor (ITC), de ovinos da raça Santa Inês sob as condições climáticas da 
Amazônia brasileira. 

Repetições TR1 (ºC) TR2 (ºC) ITC 
FR1 

(Mov./Min.) 
FR2 

(Mov./Min.) 
1 39,7 40,1 9,6 64,7 93,3 
2 39,5 39,9 9,6 50,7 83,7 
3 39,4 39,7 9,7 59,3 88,3 
4 39,4 39,6 9,8 52,7 80,0 
5 39,6 39,8 9,8 59,0 83,3 
6 39,5 39,7 9,8 76,0 103,0 
7 39,2 39,5 9,7 82,7 119,0 
8 39,4 39,8 9,7 51,7 70,0 
9 39,2 39,5 9,7 55,0 94,3 
10 39,5 39,8 9,7 77,3 115,3 

Média 39,4 39,7 9,7 62,9 93,0 
 
Swenson & Reece (1996), citados por Santos (2006), disseram que a 
frequência respiratória para ovinos está entre 16 e 34 mov/min, valores 
muito abaixo dos obtidos neste trabalho. Cezar et al. (2004), citando 
Silanikove (2000), afirmaram que a taxa de respiração pode quantificar a 
severidade do estresse pelo calor, em que uma frequência de 40 a 60, 60 a 
80, 80 a 120 Mov./Min. caracteriza um estresse baixo, médio-alto e alto 
para os ruminantes, respectivamente; e acima de 200 para ovinos, o 
estresse é classificado como severo. De acordo com a classificação de 
Silanikove (2000), pode-se dizer que os animais já se encontravam em 
estresse médio-alto no momento da primeira tomada de dados (62,9 
Mov./Min.), à sombra. Após a exposição ao sol, apresentaram uma média 
de 93 Mov./Min., sendo classificado como estresse alto.  
 
A temperatura fora da zona de conforto torna a evaporação a forma mais 
eficiente para perda de calor corpóreo, estando envolvidos os processos de 
respiração e sudação. Com a soma de altas temperaturas e elevada 
umidade, fica dificultado o processo evaporativo, formando-se gotículas de 
suor que escorrem pelo corpo dos animais, acelerando um quadro de 
desidratação (MÜLLER, 1982). Neste ponto a atividade respiratória é 
fundamental na tentativa de evitar uma hipertermia, o que explica os 
elevados valores de movimentos respiratórios durante o experimento, 
mesmo à sombra, dentro da instalação, na primeira tomada de dados. 
 
Apesar das médias das temperaturas retais terem sido maiores que o 
esperado para a espécie, a variação foi pequena, o que resultou em ITC 
médio de 9,7, numa escala em que quanto mais próximo de 10, mais 
adaptado é o animal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os carneiros da raça Santa Inês, nascidos e criados sob as condições 
climáticas da região amazônica, apesar da adversidade do clima local, 
apresentaram boa adaptação à região. 
 
No período pesquisado, o clima apresentou-se como severo, causando alto 
estresse sobre os animais. 
 
É necessário realizar este mesmo tipo de estudo em outras épocas do ano, 
assim como focalizar o estudo em outras categorias animais e também 
raças. 
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