
 

 

J Anim Behav Biometeorol 

v.3, n.1, p.28-34 (2015) 
ISSN 2318-1265 

DOI http://dx.doi.org/10.14269/2318-1265/jabb.v3n1p28-34 

 

 

              
         

 

Comportamento ingestivo e respostas termorregulatórias de equinos em 

atividades de pastejo 
 

Ingestive behavior and thermoregulatory responses of equine in grazing activities 

 

Wéverton José Lima Fonseca ▪ Augusto Matias de Oliveira ▪  

Wéverson Lima Fonseca ▪ Gioto Ghiarone Terto e Sousa ▪  

Leandro de Oliveira Guerra ▪ Mário Fernando de Assunção Sousa ▪  

Severino Cavalcante de Sousa Júnior 

 

WJL Fonseca (Autor para correspondência) ▪ AM Oliveira 

▪ WL Fonseca ▪ GG Terto e Sousa ▪ LO Guerra ▪ MFA 

Sousa ▪ SC Sousa Júnior 

Universidade Federal do Piauí (UFPI), Brasil 

 

email: wevertonsbz@yahoo.com 

 

 

 

email: viniciusjv@yahoo.com.br 
  

 

 

Resumo O objetivo deste artigo foi avaliar as principais 

respostas fisiológicas, bem como os principais padrões de 

comportamento ingestivo e parâmetros fisiológicos de 

equinos em atividades de pastejo. O comportamento animal 

recebe influência de diversos fatores, tais como, clima, 

temperatura, alimentação, etc., tornando-se assim 

indispensáveis boas práticas de manejo, para que o animal 

possa expressar o seu melhor desempenho possível. A perda 

de calor nos equinos se dar de várias maneiras (Condução, 

convecção, radiação, evaporação), isto ocorre para que o 

animal possa entrar na sua zona de conforto térmico (37,5°C 

a 38,5°C). 
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Abstract Collared peccaries possess an important ecological 

function because they belong to the trophic chain as part of 

the diet of great felines. Therefore, the populational decrease 

of collared peccaries, as well as the possibility of their local 

extinction can interfere on the local biodiversity, since the 

presence of those animals can assure the existence of other 

species. So, the aim of this study was to test the use of 

infrared thermography in the evaluation of the scrotal 

temperature of collared peccary, listing seminal and scrotal 

thermography parameters, aiming the achievement of a 

precise and rapid technique of reproducer selection. To do 

this, we used 1

  

Introdução

 

A estrutura da pastagem exerce influência sobre o 

comportamento ingestivo dos animais, sendo a 

heterogeneidade da distribuição da vegetação no terreno, 

outro fator condicionante, só que o principal fator que afeta o 

consumo dos animais é a estrutura da pastagem (Santos, 

2006). 

Uma das áreas de estudo que vem ganhando espaço 

recentemente é a de comportamento equino, muito deste 

avanço se deve à procura dos criadores que almejam uma 

melhor qualidade na criação de seus animais. É notória a 

grande mudança que os equinos sofreram ao longo dos dois 

últimos milênios, onde tinham um estado de vida 

praticamente selvagem para os sistemas atuais, quase 

exclusivamente, estabulados (Garcia et al 2010).  

O comportamento animal e alimentar dos equinos está 

relacionado a diversos fatores, dentre os quais pode-se 

destacar a quantidade e qualidade nutricional dos alimentos, 

o sistema de criação, e o contato com outros eqüinos, físico 

ou apenas visual, além das características comportamentais 

do próprio animal (Lewis, 2000). 

O ambiente adequado de pastagem permite a 

liberdade para os animais expressarem seus comportamentos 

naturais e contribui com a diminuição do aparecimento de L 

de inúmeros transtornos ao mesmo, como sérios problemas 

digestivos levando a alterações no bem-estar de animais em 

fazendas de criação e, com maior frequência, em centros 

dereinamento (Dittrich, 2010). 

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar as principais 

respostas fisiológicas, bem como os principais padrões de 
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Abstract The objective of this article was to evaluate the 

main physiological responses, as well as the main patterns of 

ingestive behavior and physiological parameters of equines 

in activities grazing. Animal behavior is influenced by 

several factors, such as, climate, temperature, power supply, 

etc., thus becoming indispensable good management 

practices, for the animal can play to their best possible 

performance. The loss of heat in equines that give several 

ways (conduction, convection, radiation, evaporation), this 

occurs so that the animal can enter in their zone of thermal 

comfort (37.5ºC to 38.5ºC). 
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comportamento ingestivo e parâmetros fisiológicos de 

equinos em atividades de pastejo. 

 

Comportamento ingestivo de equinos em pastagens 

 

Os conceitos de alimentação e nutrição de eqüinos, de 

uma forma objetiva, indicam as quantidades diárias 

necessárias de classes de alimentos (Dittrich, 2010), nas 

quais estão incluídos os concentrados e volumosos (Nrc, 

2007). O processo de pastejo é uma decisão do próprio 

animal e está diretamente relacionado com a estrutura das 

pastagens e com a sua heterogeneidade na distribuição 

espacial, proposto por Randuz (2005). A estrutura da 

pastagem é, portanto, um dos fatores centrais do mecanismo 

de ingestão de forragens (Gomes, 2004) (Dittrich, 2005) em 

equinos, os poucos estudos realizados utilizaram forrageiras 

de clima temperado e, da mesma forma que em ruminantes.  

A decisão dos herbívoros durante o processo de 

pastejo é organizada de maneira hierárquica, ou seja, em 

diferentes níveis (paisagem, sítio alimentar, comunidade, e 

estação alimentar, até que se chegue à planta utilizando toda 

esta escala de decisão). O comportamento dos equinos 

durante o pastejo pode ser organizado observando estas 

etapas, sendo que também é possível avaliar o conhecimento 

já existente para os segmentos diversos deste processo, como 

também diagnosticar os pontos que necessitam de maiores 

estudos para uma melhor compreensão do pastejo (Stuth, 

1991). 

Os equinos apresentam taxa de bocados, tempo de 

pastejo, ócio muito relacionados com a forrageira que lhe é 

fornecido, sendo a relação folha: colmo e a senescência, 

altura são fatores que irão determinar se os animais terão um 

longo ou curto tempo de pastejo, pois estes fatores podem 

facilitar ou não a apreensão do alimento no pasto (Zanine, 

2006). 

Na paisagem os animais sofrem influências da 

distribuição das comunidades de plantas, nas suas decisões 

de pastejo, da presença de água e das condições ambientais, 

dos limites físicos como cercas e acessibilidade. Neste 

processo são consideradas as necessidades fisiológicas dos 

animais como homeotermia, descanso e atividades sociais 

como balanço hídrico e balanço calórico. A planta é 

selecionada de acordo com a sua capacidade de fornecer ao 

animal nutrientes, sendo está caracterizada pelo seu 

suprimento e estabilidade da produção forrageira, sua 

composição botânica, tamanho, aspecto e posição relativa na 

paisagem. O animal escolhe uma comunidade ou outra de 

acordo com as plantas preferidas, sendo que estas sofrem 

mudanças de acordo com as estações do ano (Dittrich, 2007). 

 

Tempo de pastejo 

 

Após avaliar o comportamento ingestivo de equinos 

durante o inverno (Gomes, 2004) observou que o tempo de 

pastejo diurno correspondeu a 54% do tempo de pastejo 

diário. Já (Dittrich, 2005) observaram 51% do tempo diário 

de pastejo, no período diurno. 

Zanine (2005) em um estudo no Centro-Oeste 

brasileiro com equinos, avaliando o seu comportamento 

ingestivo, observaram que os animais passaram um maior 

tempo pastejando durante o período do dia (diurno) no pasto 

de capim Brachiaria decumbens (10:58 horas) em relação ao 

pasto de capim Paspalum notatum (7:69 horas), a explicação 

proposta pelos autores é por causa da seletividade que é 

imposta ao primeiro pasto, onde os animais selecionam mais 

a última folha do perfilho e a inflorescência. 

 

Tempo de ócio 

 

O período em que o animal não está comendo, 

ruminando ou ingerindo água, pode ser definido como ócio. 

Este período pode variar de acordo com as estações do ano, 

sendo que apresenta um tempo maior nos meses mais 

quentes (Marques 2000; Amaral 2009). Com observações 

feitas a cada 5 minutos durante 24 horas ininterruptas, a uma 

distância que não interfira no comportamento natural e no 

manejo adotado na propriedade é possível avaliar o padrão 

comportamental a pasto dos equinos (Lima, 2014). 

Para que seja feita a determinação do padrão 

comportamental dos cavalos, é necessário/preciso que sejam 

registradas as atividades de ócio, pastejando e ruminando, e 

as posições sol e sombra. Para caracterizar o comportamento, 

deve-se quantificar o tempo despendido com as atividades 

durante as 24 horas e 12 horas (06h:00min às 18h:00min), 

levando-se em conta apenas o período do dia com incidência 

de sol e as atividades observadas são pastejo, ócio e 

ruminando (Lima, 2014). 

De acordo com Lima (2014), através desses valores, 

pode-se encontrar os percentuais de tempo gasto com cada 

atividade, a partir da expressão matemática T(%) = 

TM*100/1440 ou T(%) = TM x 100/720, em que: T(%) = 

tempo de permanência na atividade, em percentual. Neste 

cálculo é utilizado dois intervalos de observação, um para 24 

horas (1440 minutos) e outro para 12 horas (720 minutos), 

período de incidência de raios solares. 

Silva (2004), em seus estudos verificou um tempo de 

ócio em cavalos de 3:00 horas durante o dia, 

independentemente do período (chuva ou período seco). 

Zanine (2005), avaliando o tempo de ócio diário de cavalos 

em pastagem de capim Brachiaria decumbens e Pastalum 

notratum, observaram valores de 10:50 e 9:87 horas. 

 

Taxa de bocado 
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De acordo com Almeida (2001), em estudos com 

éguas da raça Mangalarga Marchador observaram valores 

médios do número de bocados por minuto em pastejo durante 

o período noturno de aproximadamente 23,5 bocados por 

minuto. Em pesquisas realizadas por Silva (2004), em um 

período chuvoso, obtiveram um valor superior com taxa de 

bocado de 42 bocados por minuto. 

Conforme Dittrich (2005), avaliando o 

comportamento de equinos em pastagem de capim Coast-

cross, observaram número médio de bocados de 46 bocados 

por minutos. Já, Zanine (2006) avaliando diferenças entre 

sexos de equinos em pasto de capim tifton 85, observaram 

taxas de bocados para éguas de 21 bocados por minutos e 

para cavalos de 22 bocados por minuto. 

 

Mecanismos de transferência de energia e conforto 

térmico 

 

São quatro os mecanismos de transferência ou 

dissipação de calor no equino: radiação, condução, 

convecção e evaporação. Estes mecanismos de troca de calor 

são meios pelo qual os equinos conseguem manter a 

temperatura de seu corpo em equilíbrio com o ambiente. 

Portanto, o nível de trocas térmicas por meio da evaporação, 

condução, radiação e convecção, depende da magnitude e da 

direção do gradiente envolvida, onde as trocas por radiação 

ocorre com maior frequência em ambientes quentes, e a 

convecção tende a ocorrer com maior frequência em 

ambientes frios (Silva, 2000). 

A zona de conforto térmico do equino depende da sua 

capacidade de manter o balanço termal, que está relacionado 

com seus mecanismos fisiológicos e as suas características 

térmicas em relação ao ambiente físico (Castanheira, 2009). 

De acordo com Cunningham (2004) o cavalo regula a sua 

temperatura a sua temperatura corpórea entre 37,5°C a 

38,5°C, temperaturas essas medidas por via retal. 

A adaptação ambiental é indispensável para que haja 

equilíbrio nas atividades fisiológicas, como armazenamento e 

dissipação de calor, produção, assim como frequência 

respiratória, frequência cardíaca e temperatura retal. 

Portanto, para que os equinos possam se adaptar ao ambiente 

é necessário que o animal ajusta-se às condições ambientais 

médias (Paludo, 2002). 

 

Condução 

 

Para Berman (1985), Mcfarland (1999), Nääs (1989), 

Santos (1999) e Titto (1998) a condução ocorre quando dois 

corpos de temperaturas diferentes entram em contato, 

ocorrendo à transferência de calor de um corpo para o outro 

através do contato direto. A camada de gordura do corpo e a 

camada de ar contida na pelagem da superfície corporal 

ocasiona isolamento reduzindo assim a condução do calor. A 

condução se caracteriza pela transferência de calor do 

músculo para outros tecidos do corpo e periferia, através da 

circulação (Schott, 1991). 

 

Convecção 

 

Convecção é a perda de calor através de uma corrente 

de fluído (gasoso ou líquido) que irá absorver energia 

térmica em um determinado local e deslocá-la                     

para outro local, onde se misturará com porções mais frias do 

fluído e para elas transfere a energia. A convecção livre 

ocorre entre o organismo e o ar que o circunda. Porém, a 

contribuição deste mecanismo para a perda de calor é pouca, 

enquanto os animais estão em exercício (Schott, 1991). 

 

Radiação 

 

A radiação consiste na transferência de energia 

térmica de um corpo a outro através de ondas 

eletromagnéticas (Schott, 1991). Devido os animais com 

pelame escuro possuir uma maior absorção de radiação 

térmica, estes são mais susceptíveis ao estresse calórico que 

os com pelame claro (Silva, 2000). 

Berman (1985), Mcfarland (1999), Nääs (1989), 

Santos (1999) e Titto (1998) nos propõem que para os 

animais ganharem ou perderem calor por radiação, depende 

da diferença de temperatura que existe entre o animal e o 

ambiente que o envolve. 

 

Evaporação 

 

Com a temperatura do ar a frequência respiratória 

aumenta, acentuando- se acima de 29°C. Acima de 30°C, a 

contribuição proporcional da atividade respiratória diminui 

face ao aumento da perda de calor por evaporação de água na 

superfície corporal, via sudorese (Silva, 2005). De acordo 

com Silva (2005) e Titto (2009) a atividade respiratória e a 

sudorese se complementam no sentido de que os animais 

com baixa capacidade de secreção de suor, normalmente 

possuem alta capacidade para ofegar e o ofego é utilizado 

como uma via termolítica para a perda de calor através da 

evaporação.  

Conforme Schott (1991) e Brandi (2007) a 

evaporação é o método mais eficiente para os equinos 

perderem calor, pois é um processo que consiste no aumento 

da sudorese quando o animal é submetido a um esforço 

físico, causando assim, a perda de água através do trato 

respiratório. 

Quando a taxa de calor é grande as glândulas 

sudoríparas dos cavalos são ativadas, e através do suor o 

animal consegue perder calor, pois o suor evapora. De 

acordo com Mccutcheon (2008), a eficácia da evaporação vai 
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depender do gradiente do vapor entre a superfície corporal e 

o ambiente. 

 

Ofego 

 

No ofego a perda de calor ocorre quando o animal ao 

respirar, elimina o ar mais aquecido em decorrência do que 

foi inspirado. Como os animais através da respiração, perdem 

muita água, este recurso geralmente só é usado em situações 

de emergências (Castanheira, 2009). De acordo com Titto 

(2009) o ofego é utilizado como via termolítica no momento 

em que os animais perdem calor por evaporação. 

Conforme Titto (2009) a freqüência respiratória é o 

segundo mecanismo mais importante na perda de calor pelos 

equinos, tanto na primeira fase do ofego (alta frequência e 

superficial), na segunda fase, quando a frequência reduz e a 

respiração é profunda (Silva, 2005). A taquipnéia termolítica 

é ativada junto com a sudação em ambientes quentes, 

colaborando na eliminação de calor, (Titto, 2009). 

 

Estresse térmico e termorregulação 

 

De acordo com Randall (2010), estresse térmico pode 

ser definido quando um organismo não responde 

adequadamente às ameaças, o que pode trazer como 

consequências comprometimento da função imune, do ganho 

de peso e do desenvolvimento, tornando-se assim relevante a 

compreensão das interações bioquímicas que constituem a 

resposta ao estresse. 

O estresse calórico é um dos principais limitantes da 

produção animal nos trópicos (Nóbrega, 2011). Dentre as 

variáveis climáticas, as altas temperaturas ambientais, a 

umidade do ar e a radiação solar direta são os principais 

responsáveis pelo desconforto fisiológico que leva os 

animais a adotarem medidas fisiológicas e comportamentais 

para a manutenção do equilíbrio de temperatura, e que na 

maior parte das vezes culminam com a redução no 

desempenho produtivo (Souza, 2010). 

De acordo com Barbosa (2004) o senso comum de 

que, um ambiente estressante afeta várias respostas 

fisiológicas, dependendo da capacidade do animal para se 

adaptar. Sendo que as respostas fisiológicas e metabólicas ao 

meio ambiente resultam de uma combinação de fatores 

ambientais, que podem afetar a saúde animal, o desempenho 

e o comportamento geral (Mader, 2010). 

A associação entre os fatores climáticos como, 

temperatura do ar, umidade relativa do ar e irradiação 

provocam alterações fisiológicas que acabam interferindo na 

produtividade animal (Silva, 2005). Inúmeras pesquisas 

atestam os efeitos negativos das elevadas temperaturas sobre 

a produção de leite, reprodução e susceptibilidade a doenças 

(Barbosa, 2004). Como enfatizam Rodrigues (2010), 

afirmando que em condições ambientais de alto desconforto 

térmico pelo calor, os animais têm seu consumo alimentar e 

produção láctea reduzidos, além de outras alterações 

fisiológicas, como medidas da função de um processo de 

controle da temperatura em um sistema físico. 

A temperatura retal, a frequência respiratória e o nível 

de sudação cumprem um importante papel na 

termorregulação dos animais (Nóbrega, 2011). A 

termorregulação pode ser definida como o conjunto de 

estratégias utilizadas pelos seres vivos para regulação da 

temperatura corpórea, apresenta-se como um mecanismo 

fundamental para a adaptação e manutenção de espécies 

animais em diferentes habitats (Sousa e Batista, 2012). 

Ambiente e animal constituem um sistema 

equilibrado. Diante de estímulos que provoquem 

desequilíbrio nesse sistema, o organismo recorrerá aos 

métodos de feedback negativo ativados pela interação 

neuroendócrina a fim de evitar os transtornos causados por 

um possível desajuste na homeostasia do organismo animal 

(Sousa e Batista, 2012). 

A termorregulação é regulada por dois sistemas que 

atuam em conjunto, o sistema endócrino e o sistema nervoso. 

Ambos enviam mensagens por meio de fibras sensitivas ou 

aferentes ao centro regulador - o hipotálamo - que processa 

as informações e envia respostas através de fibras eferentes e 

neurônios de associação até aos órgãos efetores, que 

produzem os efeitos necessários à regulação da homeostase 

(Sousa e Batista, 2012). 

Ainda em termos de classificação, os animais também 

podem ser endotérmicos ou exotérmicos, dependendo da 

fonte de calor utilizada para manutenção da homeostase; 

aqueles que utilizam calor interno, proveniente do 

metabolismo basal para esta finalidade são ditos 

endotérmicos e os que se utilizam de fatores externos, como 

calor do sol, por exemplo, são denominados exotérmicos 

(Sousa e Batista, 2012). 

Há também dois tipos de termorregulação, a 

fisiológica, na qual há mudanças orgânicas fisiológicas 

decorrentes do estresse térmico e a chamada termorregulação 

comportamental, em que os animais utilizam métodos 

comportamentais para equilibrar sua temperatura, como 

abrigar-se à sombra, por exemplo, (Sousa e Batista, 2012). 

 

Parâmetros fisiológicos  

 

Animais homeotérmicos apresentam diferentes 

comportamentos e respostas fisiológicas ao ambiente em que 

se encontram devidas apresentarem diversas estratégias de 

termorregulação (Lima, 2014). 

Realizando o acompanhamento das respostas 

fisiológicas do animal é possível proporciona-lo uma 

condição em relação ao ambiente e como o seu organismo 

modula respostas para adequar o metabolismo a condição de 

estresse (Santos, 2011) e (Figueiredo, 2013). 
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De acordo com (Silva, 2005), o organismo do 

animal como um todo, sofre ação das variáveis ambientais 

(fatores estressantes ao animal), levando-o a esbanjar algum 

tipo de reação, podendo esta reação ser avaliada por meio do 

comportamento das variáveis fisiológicas, sendo que, o 

conjunto dessas variáveis dá a medida da tensão a que o 

animal está submetido. Com isso, os animais estão sempre 

em continuamente troca de energia com o ambiente (Fonseca 

et al 2014). 

Considerando o bem-estar animal, alguns fatores que 

tem relação com o comportamento do animal nas pistas 

podem ser observados, como as relações homem - animal, 

animal - meio ambiente (radiação solar, umidade relativa, 

poluição sonora, temperatura ambiente, altitude), além do 

estado físico, dos sistemas de manejo e outros (Mota, 2000). 

A capacidade dos animais resistirem aos rigores do 

clima pode ser avaliada por alterações na temperatura retal, 

frequência respiratória e cardíaca e variação na temperatura 

da pele (Lima, 2014). Para os equinos, pode ser citado 

diversos fatores que influenciam diretamente no animal 

causando estresse térmico e com isso afetando o corpo do 

animal devido a altas temperaturas, umidade relativa do ar, 

como mudanças climáticas de temperaturas, transporte e 

radiação térmica (Fonseca et al 2014). De acordo com 

Fonseca et al (2014), devido estes agentes serem muitas 

vezes agressores, podem interferir no desempenho de um 

cavalo atleta, pois promoverá no organismo do animal 

reações que não são especificas de adaptação acarretando 

alterações na secreção hormonal e das características 

fisiológicas, requerendo assim, cuidados especiais (Lopes, 

2009). 

 

Frequência cardíaca 

 

Quando os equinos estão em repouso, a sua 

frequência cardíaca normal pode variar entre 32 a 44 

batimentos por minuto (Cunningham, 2004). Conforme Titto 

(2009), alterações na frequência cardíaca podem ser 

respostas evidentes das tentativas orgânicas do animal para 

sair das condições de estresse a que está submetido. Muitas 

vezes um banho é suficiente na recuperação do cavalo, 

quando este é submetido a exercício físico. 

De acordo com Mccutcheon (2008) em seus estudos 

nos mostra que os ajustes em equinos são muito rápidos e 

que este sistema participa ativamente da termorregulação dos 

animais, embora eles também aumentem a produção de calor. 

Estes dados são justificados por Cunnigham (2002) que 

quando os mecanismos termorregulatórios são intensificados, 

a temperatura corporal pode estabilizar-se, porém em nível 

mais elevado. 

 

Frequência respiratória 

 

A frequência respiratória normal em equinos em 

repouso pode variar de 8 a 16 respirações por minuto 

(Cunningham, 2004). A frequência respiratória é o segundo 

mecanismo mais importante na perda de calor pelos equinos, 

tanto na primeira fase do ofego (alta frequência e 

superficial), quanto na segunda fase, quando a frequência 

reduz e a respiração é profunda (Silva, 2005).  

Entre as consequências do estresse, pode-se citar 

alteração de comportamento, atitude e postura; aumento do 

catabolismo proteico e da lipólise; aumento da pressão 

sanguínea, assim como da frequência sanguínea, a frequência 

cardíaca, respiratória e redução da imunocompetência (Muir, 

2004). A frequência respiratória dos equinos normal em 

repouso varia entre 8 e 16 movimentos respiratórios por 

minuto (Robinson, 1999). 

 

Temperatura retal 

 

A temperatura retal (TR) representa a temperatura 

corporal (Barbosa, 2008), onde em equinos pode variar entre 

37,2
o
C e 38,2

o
C (Cunningham, 2004), com a TR aumentada 

(40,5 a 41°C), ocorre taquipnéia com a finalidade de 

promover a perda de calor, e com a desidratação, advêm o 

aumento do tempo de perfusão capilar e diminuição do pulso 

periférico (Dwyer,1986; Hodgson 1987; Leroux, 1995). 

O equilíbrio na TR ocorre mais lentamente que em 

outros pontos internos, embora não represente uma média da 

TCP, tornando-se um índice de equilíbrio dinâmico 

verdadeiro. A temperatura retal representa um bom indicador 

da temperatura corporal, e ainda deve ser considerada a 

praticidade de se proceder à aferição (Castanheira, 2009). 

Para (Hickman Junior, 1987) a temperatura retal nos permite 

avaliar se os animais estão conseguindo ou não manter a sua 

temperatura dentro dos limites normais em condições de 

estresse térmico. 

A transformação da energia química da dieta em 

energia mecânica tem apenas 20% de rendimento, sendo todo 

o restante dissipado na forma de calor (Geor, 1996), sendo 

este calor refletido diretamente na TR do animal. A 

contração muscular também gera calor, influenciando no 

aumento da temperatura retal. 

 

Temperatura de pelame 

 

Devido os animais de pelame escuro apresentar uma 

absorção de radiação térmica, estes estão mais susceptíveis 

ao estresse calórico, que os com pelame claro (Silva, 2000). 

Conforme Robertshaw (2006), nos trópicos, o crescimento é 

menor em animais com pelame escuro. 

Autores como Silva (2000) e Pereira (2005), 

asseguraram que animais pigmentados, são mais resistentes 

aos raios ultravioleta, porém, quanto mais pigmentado for o 

pelame, maior será a absorção de energia térmica, 

32 

http://dx.doi.org/10.14269/2318-1265/jabb.v3n1p28-34


 

 

J Anim Behav Biometeorol 

v.3, n.1, p.28-34 (2015) 
ISSN 2318-1265 

DOI http://dx.doi.org/10.14269/2318-1265/jabb.v3n1p28-34 

 

 

consequentemente maior será a temperatura da superfície 

cutânea, ocasionando maior estresse de calor sobre os 

animais. 

 

Considerações finais 

 

O comportamento ingestivo dos equinos (Eqqus 

caballos) tem como papel o animal ingerir uma determinada 

forragem, assim como a situação em que ela se encontra no 

momento do pastejo como, por exemplo, altura, densidade 

volumosa, densidade volumétrica, idade vegetativa e outras 

características, mais estudos são necessários para já descritas.  

A utilização das pastagens como alimento e fonte de 

nutrientes para os equinos traz benefícios para os animais, 

por respeito às características fisiológicas, anatômicas e 

comportamentais desta espécie. Outro fator que deve ser 

considerado é a influência da palatabilidade na preferência 

dos equinos em atividades de pastejo, que é um fator que 

apesar de ainda ser de difícil comprovação, requer atenção de 

quem pesquisa. 
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