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Resumo A criação de ovinos representa importante suporte 

social e econômico para as populações instaladas em zonas 

semiáridas do globo. A condição climática presente nessas 

regiões – elevada carga térmica radiante, principalmente – 

pode exigir ajustes profundos na fisiologia e no 

comportamento do animal a fim de possibilitar sua 

sobrevivência. O aumento da frequência respiratória e da 

temperatura retal, somado a padrões de comportamento 

buscando redução do tempo de pastejo e elevações do tempo 

de ócio são recorrentes na literatura como principais 

respostas fisiológicas e comportamentais dos ovinos 

pastejando em ambientes de elevada carga térmica radiante. 

A presença de sombra, seja natural ou artificial, pode 

favorecer a termólise e facilitar os ajustes fisiológicos dos 

ovinos, sem prejudicar, preponderantemente, o seu 

metabolismo. Dessa forma, objetivou-se compilar 

informações sobre os principais padrões de comportamento, 

bem como as principais respostas fisiológicas, de ovinos 

pastejando em zonas semiáridas. 

 

Palavras-chave estresse térmico, ruminação, variáveis 

comportamentais 

 

 

Abstract Sheep farming is an important social and economic 

support for the population living in semi-arid zones. These 

climatic conditions in these regions - a high radiant heat load, 

especially - may require adjustments in physiology and 

behavior of the animal to enable their survival. The increased 

respiratory rate and rectal temperature, with seeking 

behavioral patterns reduced grazing time and increased idle 

time are recurrent in the literature as the main physiological 

and behavioral responses of sheep grazing in high radiant 

heat load environments. The presence of shadow, natural or 

artificial, can encourage and facilitate thermolysis 

physiological adjustments sheep without harm, 

predominantly, your metabolism. Thus, the objective of 

compiling information on the main patterns of behavior, as 

well as major physiological responses of sheep grazing in 

semi-arid zones. 

 

Keywords thermal stress, rumination, behavioral variables

Introdução 

 

Os maiores rebanhos ovinos do mundo encontram-se 

distribuídos entre os trópicos. Esses pequenos ruminantes 

apresentam importante função social por contribuírem para 

fixação do homem no campo e, devido características de 

rusticidade, sobrevivem em situações restritivas a outras 

espécies domésticas. 

 

 

 

 Devido à grande variabilidade genética, a espécie 

ovina adapta-se a os mais diversos ambientes, inclusive a 

zonas de elevada carga térmica radiante, como a semiárida. 

Nessas regiões, os animais desenvolveram diversas 

adaptações, desde pigmentação da mucosa a hábitos de 

pastejo crepusculares. As populações ovinas instaladas em 

zonas semiáridas são deslanadas ou apresentam lã grosseira e 
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medular, pigmentação das mucosas, pelame pouco denso e 

pelagem que facilite a reflexão da radiação solar (Quesada et 

al 2001; Neiva et al 2004; Paim et al 2013). 

Além dos atributos fenotípicos, uma série de 

adaptações comportamentais foi desenvolvida pelas 

populações de ovinos distribuídos nas zonas semiáridas. Essa 

singularidade comportamental é bastante evidente quando 

esses ruminantes estão em pastejo. Por ocasião do forrageio, 

os ovinos submetidos a ambientes semiáridos desenvolvem 

hábitos de crepusculares de pastejo, ou seja, ocorrem picos 

de pastejo no início e final do dia. Além do hábito de pastejo, 

a procura por sombra, o aumento do tempo desprendido com 

atividades de ruminação e ócio parecem ser padrões de 

comportamento que facilitam a sobrevivência dos ovinos em 

zonas semiáridas (Shaw et al 2006; Lin et al 2011; Oliveira e 

Costa 2013). 

Mecanismos fisiológicos de dissipação de calor 

também são evocados frequentemente pelos ovinos 

pastejando em zonas semiárida. O aumento da frequência 

respiratória e elevação da temperatura retal são os mais 

recorrentes (Kazamaet al 2008). 

Dessa forma, objetivou-se compilar informações 

sobre os principais padrões de comportamento, bem como as 

principais respostas fisiológicas, de ovinos pastejando em 

zonas semiáridas. 

 

Semiárido nordestino 

 

O nordeste brasileiro abrange uma área de 1,54 

milhão de quilômetros quadrados, equivalente a 18% do 

território nacional. Nessa região, está inserida a zona 

Semiárida brasileira, estendendo-se do norte do Piauí ao 

norte de Minas Gerais. O semiárido brasileiro ocupa uma 

área de 969.589 km² (Brasil 2005) e configura-se na zona 

semiárida mais habitada do globo, com uma população de 

aproximadamente 44,8 milhões de habitantes, que 

representam 28% da população brasileira. 

O semiárido do Nordeste brasileiro é caracterizado 

por apresentar as chuvas concentradas de dezembro a abril 

no setor norte e de novembro a março no sul dessa região.Em 

20 anos (1977-1997), poucos eventos de chuva extrema 

(precipitação acima de 10 cm/dia por pelo menos 4 dias 

consecutivos) ocorreram nessa região (Moscati e Gan 2007). 

Contudo o clima vem mudando desde então, as chuvas são 

concentradas no outono e inverno entre os meses de maio a 

meados de agosto, sendo os demais meses uma estação seca 

com pouca ocorrência de precipitação, podendo variar de 

acordo com a área. 

O principal critério para delimitação física do 

semiárido foi estabelecido, considerando-se a isoieta de 800 

mm, ou seja, todos os municípios que apresentaram, numa 

série histórica de pelo menos 30 anos, precipitações de até 

800 mm estão incluídos no semiárido brasileiro. Com a 

aplicação desse critério, a região atualmente abrange 1.133 

municípios. Apresentando temperaturas médias anuais de 23º 

a 27º C, evaporação de 2.000 mm ano-1 e umidade relativa 

do ar média em torno de 50%. 

Devido condições climáticas singulares, a zona 

semiárida abrange um bioma conhecido como Caatinga. Esse 

ecossistema ocupa uma área de 734.478km2, e é o único 

bioma exclusivamente brasileiro. Isso significa que grande 

parte do patrimônio biológico dessa região não é encontrada 

em nenhum outro lugar do mundo além do Nordeste do 

Brasil (Oliveira et al 2006a). 

 

Influência do ambiente na adaptação dos ovinos  

 

O ambiente aparece para os animais de produção 

como um dos principais fatores do sistema. A eficiência da 

interação entre animal e ambiente deve ser levada em conta 

quando se busca aperfeiçoar a atividade. Fatores climáticos e 

o conhecimento dos fenômenos climatológicos assim como a 

interferência sobre o comportamento e os parâmetros 

fisiológicos dos animais são imprescindíveis para a 

adequação do sistema de produção com os objetivos da 

atividade (Marai et al 2007; Kazama et al 2008).  

As avaliações de adaptabilidade dos animais aos 

ambientes quentes podem ser realizadas por meio de testes 

de adaptabilidade fisiológica (Baccari Júnior 1998). Para que 

os animais alcancem máxima produtividade, dependem de 

uma faixa de temperatura ideal, também chamada de zona de 

conforto térmico, em que não há gasto de energia para 

termólise ou termogênese (Baêta e Souza 1997). Do ponto de 

vista da produção, estes aspectos revestem-se de muita 

importância, pelo fato de, dentro desses limites, os nutrientes 

ingeridos pelos animais serão utilizados exclusivamente para 

seu crescimento e desenvolvimento (Sejian et al 2010). 

Se for ultrapassada a zona de conforto térmico (faixa 

de temperatura em que os animais conseguem manter a 

homeotermia com mínimo esforço do sistema 

termorregulador), o animal poderá não mostrar seu máximo 

potencial produtivo. Os esforços em manter a temperatura 

corporal através de processos de termólise, com gasto de 

energia, acabam prejudicando as outras funções orgânicas 

dos animais e alteram o metabolismo. 

A adaptabilidade a ambientes tropicais e subtropicais 

é um fator muito importante na criação de ovinos. Os 

animais de diferentes genótipos apresentam padrões diversos 

de comportamento que se refletem nas respostas dos animais, 

em particular no comportamento de pastejo, na busca de 

sombra, tempo de ócio e atividades de consumo e ruminação 

(Brandl 2009). A necessidade do conhecimento da tolerância 

ao calor e da capacidade de adaptação das raças, como forma 

de embasamento técnico para a exploração ovina, visa à 

obtenção de tipos ou raças mais adequadas a uma condição 
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específica de ambiente (Quesadaet al 2001; Marai et al 2007; 

Amaral et al 2009; Oliveira e Costa 2013). 

Animais que apresentam menor variação na 

temperatura retal e frequência respiratória fisiológica, 

quando submetidos a ambientes quentes, são considerados 

mais tolerantes ao calor (Baccari Júnior 1998). Entretanto, se 

o ambiente térmico externo estiver modificado poderá causa 

alterações na temperatura corporal do animal, ou seja, seu 

ambiente térmico interno também sofre mudanças em busca 

do equilíbrio térmico. Segundo Baêta (1997), normalmente, 

quando o ambiente (temperatura do ar, umidade relativa, 

ventilação e radiação) está fora da faixa de 

termoneutralidade, ocorre variação na produção de calor 

corporal do animal. 

Segundo Nääs (1989) a radiação solar direta, 

temperatura e umidade relativa do ar acima ou abaixo da 

zona de conforto térmico, podem influenciar negativamente a 

produção animal, o ideal é uma umidade relativa média de 

75% e temperatura entre 4 a 30 °C para a maioria das 

espécies domésticas. Baêta e Souza (1997) recomendam que 

a zona de conforto para ovinos deva situar-se entre 15 e 

30°C, sendo a temperatura efetiva crítica superior a 35°C. 

McDowel (1974) recomenda como condições ideais para 

criação de animais domésticos, umidade relativa do ar entre 

60 e 70% e ventos com velocidade de 1,3 a 1,9 m/s. 

Quando as condições ambientais não são favoráveis, 

ou seja, limites de temperatura crítica ou níveis de umidade 

relativa do ar são superados, deve-se fornecer o manejo 

ambiental adequado. Recomenda-se a provisão de sombra, 

natural ou artificial, abrandando assim o estresse provocado 

pelo calor, o que trará reflexos positivos nos desempenhos 

produtivo e reprodutivo dos mesmos. 

Sombreamento natural evita a radiação solar direta 

por meio da sombra proporcionada por árvores, sem 

prejudicar a circulação do ar. As árvores utilizadas para o 

sombreamento possuem, preferencialmente, copa frondosa e 

alta, de no mínimo dois e no máximo três metros de altura. 

No sombreamento artificial pode ser provido por estruturas 

permanentes ou portáteis, sempre objetivando o menor custo 

e máximo sombreamento por área (Ortêncio Filho et al 2001; 

Kazama et al 2008; Mac-Lean et al 2011). 

 

Parâmetros Fisiológicos 

 

Os animais homeotérmicos apresentam uma série de 

estratégias de termo regulação que faz com que eles tenham 

diferentes comportamentos e respostas fisiológicas para 

diferentes níveis de adaptação. Através do acompanhamento 

dessas respostas fisiológicas é possível inferir a condição do 

animal em relação ao ambiente e como seu organismo 

modula respostas para adequar o metabolismo a condição de 

estresse (Santos et al 2011; Figueiredo et al 2013). 

A capacidade dos animais resistirem aos rigores do 

clima pode ser avaliada por alterações na temperatura retal 

(TR), frequência cardíaca e respiratória (FR) e variação na 

temperatura da pele. 

 

Temperatura retal  

 

A temperatura retal é de forma geral um reflexo da 

temperatura corporal. É resultante das trocas de calor com o 

ambiente, sendo dependente das condições deste, e da 

habilidade do animal em dissipar o excesso de calor 

(Damasceno et al 1997). Além disso, a temperatura retal é 

frequentemente usada como índice de adaptação fisiológica 

dos animais aos ambientes quentes, pois seu aumento mostra 

que os mecanismos de termólise tornaram-se insuficientes 

para manter a homeotermia (Mota, 1997). 

A temperatura retal dos ovinos pode variar de 38,3 a 

39,9°C (Robertshaw 2006). Está diretamente ligada à 

exposição do animal a altos índices de radiação e à alta 

temperatura do ambiente. Com isso pode-se determinar a 

necessidade de haver uma interferência no ambiente, com o 

intuito de acondicionar melhor os animais, pelo fato de 

haverem alterações nos parâmetros fisiológicos como 

frequência respiratória e temperatura retal. 

 

Frequência cardíaca e respiratória  

 

Um dos mais claros sinais de estresse pelo calor se dá 

através da alteração da frequência respiratória. O aumento ou 

a diminuição da frequência respiratória depende: da 

intensidade e da duração do estresse ao qual o animal é 

submetido, da temperatura do corpo do animal, da 

temperatura ambiente, da umidade relativa do ar, bem como 

do nível de produção animal (Baccari Júnior 2001). 

A evaporação respiratória constitui o principal 

mecanismo para a eliminação do excesso de calor interno nos 

ovinos (Pádua 1997). A taxa de respiração basal de ovinos é 

cerca de 25 a 30 mov/min.  Contudo, ovinos submetidos à 

alta carga de radiação solar, chegam a atingir uma frequência 

respiratória de até 300 mov/min em condições extremas de 

estresse (Terrill et al 1991) sendo que, de acordo com 

Silanikove (2000) quando a frequência respiratória ultrapassa 

200 mov/min o estresse pelo calor é considerado severo 

(Hales et al 1974). 

Em condições de alta temperatura e elevada umidade 

relativa do ar ocorre pouca ou nenhuma perda de calor 

corporal por via sensível e latente, resultando em um 

aumento da temperatura corporal e caracterizando o 

desconforto térmico nos animais (Ortêncio Filho et al 2001). 

Com isso, há uma indução do hipotálamo a processar 

hormônios capazes de ativar outros órgãos para agirem na 

dissipação de energia de forma ativa. 
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Já a frequência dos batimentos cardíacos também 

deve ser levada em consideração quando se fala em resposta 

fisiológica ao ambiente. Cezar et al. (2004), avaliando os 

parâmetros fisiológicos de ovinos da raça Dorper, Santa Inês 

e seus mestiços no semiárido nordestino, encontraram 

diferenças significativas entre os batimentos cardíacos 

durante os períodos do dia, sendo que a taxa cardíaca 

vespertina (115,30 mov/min) foi superior à taxa matutina 

(105,67 mov/min). 

A frequência cardíaca é um indicador que pode variar 

bastante entre diferentes grupos genéticos, sendo que há uma 

predominância de alteração em animais que apresentem 

algum nível de estresse térmico. 

  

Temperatura da pele e pelame  

 

A perda de calor sensível envolve trocas diretas de 

calor com o ambiente por condução, convecção ou radiação e 

dependem da existência de um gradiente térmico entre o 

corpo do animal e o ambiente (Habeeb et al 1992). Enquanto 

a perda de calor latente, não necessita de gradiente, uma vez 

que os mecanismos utilizam a evaporação e o gasto de 

energia para termólise. 

O pelame é a parte mais externa do animal e 

consequentemente mais sujeita a influência do ambiente. As 

diferenças verificadas na atividade metabólica dos tecidos 

fazem com que a temperatura não seja homogênea no corpo 

todo e apresente variações de acordo com a região anatômica 

(Santos et al 2011). A superfície corporal é a que apresenta 

temperatura mais variável, estando, também, mais sujeita às 

influências do ambiente externo. 

A pele tem fundamental papel na dissipação de calor 

do organismo, já que há uma troca constante de calor entre o 

organismo e o ambiente (Silva et al 2013). Todavia, a 

temperatura do organismo é dependente: das condições de 

temperatura ambiente, da umidade; e das características 

fisiológicas, como vascularização e evaporação do suor. 

Assim, a eficiência das trocas de calor por meio da pele 

depende do ambiente (Mendes et al 2013).  

As temperaturas da pele ou da superfície do velo ou 

pelame não dependem apenas das condições ambientais, 

sendo o conjunto das características individuais do indivíduo 

que envolve entre outras a espessura e pigmentação da 

pele/pelame e de ações conjuntas das glândulas sudoríparas 

nos processos evaporativos cutâneos (Almeida, 2006; Paim 

et al 2013). 

A intensidade da radiação solar está relacionada com 

a temperatura do ambiente onde o animal vive e a sua 

influência nos tecidos que revestem seu corpo (Starlinget 

al2002). O pelame assume assim, um importante papel na 

dissipação e/ou na absorção de calor pelo organismo (Santos 

et al 2011; Silva et al 2013). 

As condições de temperatura do ar, do vento e a 

umidade são índices determinantes da temperatura corporal, 

pois associados a boas condições fisiológicas auxiliam o 

organismo em processos de manutenção da homeotermia. 

Os animais utilizam de mecanismos para manterem a 

homeotermia, como a vasodilatação periférica, que aumenta 

o fluxo sanguíneo para a superfície corporal, aumentando a 

temperatura da superfície do animal (Mendes et al 2013).Os 

animais utilizam vasodilatação periférica como um processo 

para manutenção da homeotermia, ocasionando um aumento 

na temperatura da superfície do animal (Ribeiroet al 2008). 

Esta vasodilatação facilita a troca de calor do animal 

com o meio ambiente por processos sensíveis e a eficácia 

deste mecanismo depende do gradiente térmica entre o corpo 

do animal e a temperatura ambiente (McCutcheonet al 2008). 

 

Respostas fisiológicas a estímulos ambientais 

 

As condições ambientais das zonas semiáridas podem 

causar efeitos deletérios à produção animal. Sejam os 

animais nativos ou exóticos, há necessidade constante da 

interferência do homem na ambiência com vistas à garantia 

de acondicionamento térmico e para se atingir uma máxima 

produtividade (Sejianet al 2010). 

Há ainda os efeitos do clima sobre o ambiente, de 

forma a influenciar na disponibilidade e qualidade da 

forragem, principal fonte de alimento desses animais, tendo 

em vista que a grande maioria da produção do nordeste é a 

pasto. Ao apresentar uma estação chuvosa relativamente 

curta, em torno de quatro meses, há uma diminuição na taxa 

de lotação das pastagens fazendo com que haja uma baixa 

produção por área quando comparamos a região semiárida 

com outras regiões de climas mais amenos e índices 

pluviométricos mais elevados (Pompeu et al 2009; 

Figueiredo et al 2013). 

Ao oferecer as condições adequadas de produção 

preconiza-se que os animais poderão expressar todo seu 

potencial genético, sendo que em condições adversas o que 

acontece é a utilização de estratégias fisiológicas de forma a 

diminuir o estresse causado pelo calor (Oliveira et al 2011).  

Na zona de termoneutralidade, o sistema 

termorregulador não é acionado, seja para fazer termólise ou 

termogênese (Baccari Júnior,1998). Assim, o gasto de 

energia para mantença é mínimo, resultando em máxima 

eficiência produtiva. No entanto, em um ambiente de 

temperatura muito elevada, tanto o excesso, como a baixa 

umidade, serão prejudiciais aos animais, que apresentarão 

diferentes sensibilidades e comportamentos frente ao 

aumento ou ao decréscimo da temperatura ambiental 

(Starlinget al 2002). 

A elevação da temperatura do ar de 18ºC a 35ºC, é 

acompanhada de uma elevação da temperatura retal, logo que 
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a temperatura retal é um dos primeiros sinais fisiológicos, de 

estresse, expresso pelo animal. 

Portanto, a interação entre animal e ambiente deve ser 

levada em consideração quando se busca maior eficiência na 

exploração pecuária, pois o conhecimento das variáveis 

climáticas, sua ação sobre as respostas comportamentais e 

fisiológicas dos animais, são preponderantes na adequação 

do sistema de produção aos objetivos da atividade pecuária 

(Neivaet al 2004; Marai et al 2007; Sejian et al 2012). 

 

Comportamento ingestivo a pasto x Estresse térmico 

 

A etologia estuda o comportamento e manifestações 

vitais dos animais em seu ambiente de criação ou em 

ambientes modificados pelo homem. O conhecimento do 

comportamento dos animais é essencial para a obtenção de 

condições ótimas de criação e alimentação, podendo, desta 

forma, obter-se o máximo de eficiência da produção (Neiva 

et al 2004; Marai et al 2007). 

A modificação ambiental estimula mais que uma 

resposta comportamental, contudo o animal aprende a usar 

aquela que mostra ser mais eficiente. O animal usa alguns 

mecanismos em resposta ao estresse climático, o hipotálamo, 

localizado no cérebro, é de particular importância, porque 

contém o centro de regulação da temperatura, da ingestão de 

alimentos e água, chamado de termostato do corpo. Abaixo 

do hipotálamo está a pituitária que é uma das mais 

importantes glândulas produtoras de hormônios no corpo 

(Baêta e Souza 1997), esses hormônios são reguladores da 

temperatura animal, a partir desse sistema podem ser iniciado 

a resposta fisiológica (Ortêncio Filho et al 2001; Mac-Lean 

et al 2011;Mendes et al 2013). 

Outros aspectos importantes para avaliar os hábitos de 

determinada espécie animal é o conhecimento sobre a 

distribuição temporal das atividades do animal. Por exemplo, 

as atividades de pastejo pelos animais são distribuídas 

assimetricamente ao longo do dia como demostrou Neiva et 

al (2004). A definição dos horários em que preferencialmente 

os animais praticam o pastejo é importante para o 

estabelecimento de estratégias adequadas de manejo (Santos 

et al 2011). Já o tempo gasto total para pastejo é um fator 

intensamente relacionado ao consumo voluntário com maior 

ou menor gasto de energia, que entre outros, são 

determinantes do desempenho. 

Os indicadores comportamentais que têm sido 

avaliados nos animais em condições de estresse são: ingestão 

de alimento e água, ruminação, ócio e procura de sombra, 

sendo a redução na ingestão de alimentos, aumento na 

ingestão de água, diminuição na atividade de pastejo e a 

procura pela sombra, são respostas imediatas ao estresse pelo 

calor (Paranhos da Costa et al 1992; Silanikove 2000; 

Ortêncio Filho et al 2001; Kazama et al 2008). 

O comportamento alimentar é influenciado pelas 

condições ambientais. Animais submetidos ao estresse 

térmico reduzem o numero de refeições, a duração das 

refeições e a taxa de consumo de matéria seca por refeição 

(Medeiros et al 2007; Bernabucci et al 2009). No período 

diurno, os animais permaneceram mais tempo na atividade 

de pastejo, seguido pela ruminação e descanso à sombra 

(Neiva et al 2004). Além disso, permaneceram mais tempo 

deitados do que em pé. O aumento na temperatura máxima 

diária reduziu, também, seus tempos de pastejo (Amaral et al 

2009). 

O comportamento ingestivo de ruminantes mantidos 

em pastagens se caracteriza por longos períodos de 

alimentação, de quatro a doze horas por dia, concentrando-se 

nos finais de tardes e inícios de manhã (van Soest, 1994; 

Shaw et al 2006; Pompeu et al 2009).  Sejian et al (2012), 

comentam que durante épocas quentes, em zonas semiáridas, 

uma boa parte do tempo de pastoreio é transferida para a 

noite, ficando os animais, durante o dia, em lugares 

sombreados. 

Pesquisas sobre o comportamento de animais em 

pastejo são de grande importância por este ter efeito direto 

sobre o consumo e desempenho animal,ainda possibilita ao 

criador racionalizar as práticas de manejo com ênfase na 

redução de custo e melhoria na qualidade dos produtos 

(Medeiros et al 2007; Costa 2011). 

 

Comportamento dos animais sob pastejo 

 

As atividades diárias dos animais a pasto envolvem 

períodos alternados de pastejo, ócio e ruminação. A duração 

e distribuição destas atividades podem ser influenciadas 

pelas características da pastagem, práticas de manejo, 

suplementação alimentar, condições climáticas e pelas 

atividades dos animais em grupo. Animais em pastejo 

possuem uma imensa habilidade de modificar o seu 

comportamento para responder a mudanças no ambiente 

(Pompeu et al 2009; Lin et al 2011; Sejian et al 2012). 

O comportamento em pastejo é avaliado através do 

tempo dispendido pelos animais para pastejo, ruminação, 

deslocamento e ócio (Bratti 2007; Roman et al 2007). O 

pastejo de ovinos e bovinos ocorre em grande parte no 

período diurno. Os principais momentos de pastejo começam 

logo ao amanhecer e recomeçam ao final da tarde, sendo 

finalizados próximo ao pôr-do-sol. Os ruminantes realizam 

65 a 100% de sua atividade de pastejo entre as 6h00min e 

19h00min (Shaw et al 2006; Medeiros et al 2007; Bernabucci 

et al 2009). 

Ao longo do processo de pastejo, o animal busca as 

estações alimentares enquanto caminha. Do total de estações 

alimentares existentes numa pastagem, os animais 

selecionam umas e rejeitam outras por meio de atributos que 
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acarretam seletividade (Gonçalves et al 2009; Sejian et al 

2012).  

A variação de tempo de pastejo registrado tanto para 

bovinos quanto ovinos é semelhante, variando entre 4,5 e 

14,5 horas. O tempo total de pastejo é normalmente de 8 

horas, podendo atingir até 16 horas em situações extremas, 

sendo que nesses casos o processo de digestão da forragem 

passaria a ter caráter mais importante (Hodgsonet al 1994; 

Roman et al 2007;Lin et al 2011). 

Os animais consomem, em média, valores entre 2 e 

5% de seu peso corporal por dia de pastagem, e o tempo de 

pastejo varia de acordo com a disponibilidade e o tipo de 

alimento. (Oliveira et al 2011). Os ruminantes adaptam-se às 

diversas condições de alimentação, manejo e ambiente, 

modificando seus parâmetros de comportamento ingestivo 

para alcançar determinado nível de consumo, compatível 

com as exigências nutricionais (Figueiredo et al 2013). 

 

Ruminação 

 

Já a ruminação, ocupa um lugar importante nas 

atividades dos ovinos, sendo este comportamento 

influenciado pela natureza da dieta e tipos de manejo e 

parece ser proporciona ao ter de parede celular dos alimentos 

volumosos (van Soest 1994). A maioria dos ruminantes passa 

mais de 50% do dia descansando e ruminando, podendo ser 

em pé ou deitado (Amaral et al 2009). 

A ruminação compreende a atividade que permite a 

regurgitação, a mastigação, salivação e a passagem do 

alimento previamente ingerido para o interior do rúmen, os 

processos de regurgitação e salivação levam 

aproximadamente 50 a 60 segundos. Fatores como, pânico 

eansiedade ou mesmo uma doença, podem prejudicar a 

ruminação e a sua eficiência (Cardoso 2005; Scharf et al 

2008). 

A frequência de ruminação em ovinos ocorre em 

intervalos irregulares durante toda a noite e dia e, apesar de 

poder haver uma maior frequência de ruminação no início da 

manhã e da tarde, estas tendências não podem ser 

consideradas como características de todas as raças de 

ovinos. O tempo gasto em ruminação é mais prolongado à 

noite, porém os períodos de ruminação são ritmados também 

pelo fornecimento de alimento; no entanto, existem 

diferenças entre indivíduos quanto à duração e repetição 

dessas atividades (Zanine et al 2006; Scharf et al 2008; 

Figueiredo et al 2013).  

O período de ruminação é dividido em 15 a 20 vezes 

ao longo do ciclo diário, podendo haver uma variação de 

poucos minutos a mais de uma hora. A atividade de 

ruminação pode ocorrer com o animal em pé ou deitado, 

sendo que esta última posição demonstra uma condição de 

conforto e bem estar animal (Raslan 2008; Bernabucci et al 

2009). 

Carvalho et al (2007), trabalhando com cabras 

confinadas e observadas em período de 24 horas, verificaram 

um tempo maior gasto com ócio (11,68 horas) do que com 

ruminação (7,48 horas) e alimentação (4,83 horas) para os 

animais controle e intervalo de 5 minutos. Dietas ricas em 

volumoso (60% a 100%) proporcionam maior tempo de 

ruminação, 40 a 50 min por kg de matéria seca ingerida 

(MSI), maior produção salivar (12 a 14 l/kg MSI), e menor 

produção de ácidos graxos voláteis (AGV), enquanto com 

dietas ricas em concentrado (40% a 65%) o tempo de 

ruminação foi de 25 a 30 min/kg/MSI, com menor produção 

salivar (10 a 12 l/kg MSI) e alta concentração de AGV 

(Ribeiro et al 2006). 

 

Ócio 

 

O tempo em que o animal não está ingerindo 

alimento, água e ruminando é considerado ócio. Este tempo 

pode variar com as estações do ano, sendo maior durante os 

meses mais quentes (Marques 2000; Amaral et al 2009). 

O padrão comportamental a pasto, pode ser avaliado 

com observações a cada 5 minutos durante 24 horas 

ininterruptas, a uma distância que não interfira no 

comportamento natural e no manejo adotado na propriedade.  

Para determinação do padrão comportamental dos 

animais, foram registradas as atividades de ócio, ruminando e 

pastejo, e as posições sol e sombra. 

Para caracterização comportamental, deve-se 

quantificar o tempo despendido com as atividades durante as 

24 horas e 12 horas (06h:00min às 18h:00min),levando em 

consideração apenas o período com incidência de sol no 

período diurno e as atividades observadas são ócio,  

ruminando e pastejo.  

As observações realizadas em cada indivíduo 

constituíram uma amostra simples ao acaso para análise da 

proporção ou porcentagem de cada atividade, em relação ao 

período total de observação. O tempo médio (TM) dedicado 

a cada atividade deve-se calcular inicialmente, pelo 

somatório das observações feitas durante 24 horas nos 

animais.  

A partir desses valores, encontraram-se os percentuais 

de tempo gasto para cada atividade, através da expressão 

matemática T(%) = TM*100/1440 ou T(%) = TM x 100/720, 

em que: T(%) = tempo de permanência na atividade, em 

percentual. Para este calculo utiliza-se dois intervalos de 

observação, um para 24 horas (1440 minutos) e outro para 12 

horas (720 minutos), período de incidência de raios solares. 

 

Considerações finais 

 

Ovinos pastejando em zonas semiáridas alteram seu 

comportamento ingestivo, passando a buscar sombra e 

permanecer em ócio a maior parte do dia. Os horários de 
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pastejo estão concentrados nos crepúsculos, ou seja, início e 

final do dia. 

O aumento da frequência respiratória e temperatura 

retal são respostas recorrentes em ovinos pastejando em 

zonas semiáridas, principalmente, em áreas de pastagem não 

sombreada. 

Redução da ingestão de alimento, redução da 

ruminação e aumento da ingestão de água são os principais 

desvios do comportamento ingestivo dos ovinos quando 

submetidos ao pastejo em ambientes semiáridos, sem a 

presença de sombra, natural ou artificial.  
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