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RESUMO 

PULIDO-RODRÍGUEZ, L.F. Efeito do ambiente térmico nas respostas 

termorregulatórias em ovinos. 2019. 112f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Zootecnia 

e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga. 

 

A situação climática e suas consequências estão influenciando cada vez mais sobre 

as produções agropecuárias. Nas regiões tropicais existem espécies nativas de ovinos 

bem adaptadas ao clima quente, porém, mesmo nestes casos o estresse térmico afeta 

negativamente o seu desempenho e produtividade. A escolha de indivíduos que 

respondem adequadamente às variações do clima e as mudanças estratégicas sobre os 

manejos de produção serão indispensáveis para garantir o potencial produtivo e bem-

estar dos ovinos. Nesse contexto, este estudo avaliou em condições de estresse térmico 

as respostas fisiológicas, endócrinas e anatómicas cutâneas de ovelhas da raça Santa 

Inês e seus mestiços com as raças Dorper e White Dorper, caracterizando as 

capacidades fisiológicas durante o processo de aclimatação. Foram utilizadas trinta 

ovelhas divididas em três grupos: o primeiro grupo formado por dez animais da raça 

Santa Inês (SI) de pelagem e pele preta, o segundo grupo foi composto por dez ovelhas 

mestiças deslanadas (DES) e um terceiro grupo estabelecido por dez fêmeas mestiças 

semi-lanadas (LAN). Durante nove dias as ovelhas foram mantidas em câmara climática 

sujeitas ao estresse por calor à 37 ± 1,0°C durante três horas diárias. As respostas 

fisiológicas foram avaliadas medindo as temperaturas retal, ocular e superficial, a 

frequência respiratória e taxa de sudação. Além disso, foi analisada a histologia cutânea 

e glandular. Foram igualmente quantificados a concentração dos hormônios cortisol, T4 

e T3. Após do tratamento térmico, as ovelhas LAN foram tosquiadas e submetidas 

novamente a um ciclo de estresse térmico. Foi realizado análise de variância dos dados 

e o modelo estatístico contemplou os efeitos as fases experimentais, dias, horas de 

amostragem e suas interações e animal como medida repetida. As médias foram 

comparadas Tukey-Kramer com nível de significância de 5%. A influência de 

temperaturas elevadas foi evidente sobre os três grupos de ovinos. O tratamento térmico 

promoveu o aumento da temperatura retal, ocular e superficial e da frequência 

respiratória, principalmente em ovinos LAN (P<0,05). Independente do grupo genético 



 
 

observou-se que a eliminação de calor por via evaporativa cutânea é indispensável em 

ovinos para diminuir o desafio causado pelas altas temperaturas. A área das glândulas 

sudoríparas e a distância das mesmas em relação à epiderme também foram afetadas 

(P<0,05). As ovelhas SI apresentam glândulas sudoríparas maiores e mais superficiais 

quando comparadas com as mestiças LAN e DES. O tratamento térmico não influenciou 

na concentração hormonal, exceto no T4 (P<0,05). Ovelhas LAN sujeitas a estresse 

térmico por calor após serem tosquiadas aumentaram sua temperatura retal, temperatura 

superficial e frequência respiratória para perder calor (P<0,05). As ovelhas LAN 

apresentam maior área glandular e glândulas sudoríparas mais superficiais (P<0,05). 

Após a tosquia a produção de cortisol e T3 diminuíram (P<0,05). Em conclusão os três 

grupos de ovinos demostraram ter habilidade para alterar a sua anatomia cutânea, 

fisiologia e balanço hormonal para manter sua homeotermia, no entanto, ovinos mestiços 

DES não precisam ativar seus mecanismos termorreguladores como as ovelhas mestiças 

LAN quando estão submetidas a estrese por calor, porém, não são tão eficientes para 

eliminar calor como as ovelhas SI. O manejo da tosquia em ovelhas mestiças semi-

lanadas não melhora a sua capacidade termolítica. 

 

Palavras-chaves: aclimatação, estresse térmico, evaporação cutânea, ovinos 

mestiços, tosquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

PULIDO-RODRÍGUEZ, L.F. Effect of the thermal environment on thermoregulatory 

responses in sheep. 2009. 112 p. Thesis (PhD) – Faculty of Animal Science and Food 

Engineering, University of São Paulo, Pirassununga.  

 

The current climate situation and its consequences are increasingly influencing 

agricultural production. There are native sheep species well adapted to the warm climate 

in tropical regions, but heat stress negatively affects animal performance and productivity. 

The selection of individuals that respond appropriately to climate variations and strategic 

changes in production management will be indispensable to ensure the productive 

potential and welfare of sheep. In this context, this study evaluated under stress conditions 

the physiological, endocrine and anatomicl skin responses of Santa Ines ewes and their 

crossbreeds with Dorper and White Dorper sheep, characterizing the physiological 

capacities during the acclimatization process. Thirty ewes were divided into three groups: 

the first group consisting of ten Santa Ines (SI) animals with black fur and coat; the second 

group consisted of ten hair crossbred ewes (DES); and a third group composed of ten 

crossbreed ewes its skin covering which is a mixture of hair and wool (LAN). For nine 

days, the sheep were kept in a climate chamber subjected to heat stress at 37 ± 1.0 °C 

for three hours daily. The physiological response was evaluated by rectal temperature, 

eye temperature, surface temperature, respiratory rate, and sweating rate. Besides, the 

cutaneous and glandular morphology were analyzed. Cortisol, T3 and T4 hormones were 

quantified. Data analysis of variance was performed and the statistical model 

contemplated the effects of experimental phases, days, hours of sampling and their 

interactions and animal as a repeated measure. The means were compared by Tukey-

Kramer with a significance level of 5%. The influence of high temperatures was evident 

on the three groups of sheep. The heat treatment promoted the increase of rectal, ocular 

and superficial temperature and respiratory rate, mainly in LAN sheep (P <0.05), which 

anticipated the physiological response to reestablish homeothermy. Regardless of the 

sheep group, elimination by cutaneous evaporative heat is indispensable in sheep to 

reduce the tension caused by high temperatures. The area of the sweat glands and their 

distance from the epidermis were also affected (P<0.05). SI sheep have larger and more 



 
 

superficial sweat glands when compared to the crossbred LAN and DES crossbred. Heat 

treatment does not influence hormonal quantification, except for T4. Thermally challenged 

LAN sheep after shearing increased their rectal temperature, surface temperature, and 

respiratory rate to lose heat. The sheep presented larger glandular area and more 

superficial sweat glands before shearing (P<0.05). After sheared, cortisol and T3 

production decreased (P<0.05). In conclusion, the three groups of sheep have been 

shown to have physiological, hormonal and morphological abilities to maintain their 

homeothermy. However, DES crossbred sheep do not need to activate their 

thermoregulatory mechanisms such as LAN crossbred sheep when subjected to heat 

stress. however, they are not as efficient at eliminating heat as the SI sheep. Sheared 

management in crossbred ewes skin covering, which is a mixture of hair and wool, does 

not improve heat management. 

 

Keywords: acclimatization, heat stress, skin evaporation, crossbred sheep, shearing 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

A produção de ovinos no Sudeste do Brasil é baseada no cruzamento de ovelhas 

nativas, como a Santa Inês, raça ovina representativa do país, e reprodutores com maior 

potencial de acabamento de carcaça, especialmente das raças Dorper e White Dorper, 

originárias de África de uma região com clima árido. Estas raças são bem adaptadas a 

climas quentes, e, portanto, espera-se, que seus mestiços sejam igualmente eficientes 

na perda de calor e tolerantes a elevadas temperaturas. Embora o propósito do 

cruzamento seja melhorar o potencial genético e a produtividade ovina, as capacidades 

do animal para lidar com o ambiente térmico e a habilidade de aclimatação são sobre-

estimadas.  

Os ovinos são uma espécie que apresenta resistência acentuada a climas quentes, 

porém, o estresse térmico é o maior limitante nas produções pecuárias, e as situações 

climáticas atuais representam desafios a curto e longo prazo, exigindo maior 

conhecimento da capacidade termolítica e eficácia dos mecanismos termorreguladores 

dos grupos genéticos utilizados nas produções. A aclimatação é um processo conduzido 

pelo organismo em geral, que envolve uma expressão alterada de características pré-

existentes, com o objetivo de manter o bem-estar dos animais independente dos desafios 

ambientais. A extensão e a velocidade da aclimatação do animal são fundamentais para 

a sobrevivência, mas também na preservação da homeostasia, que possibilita uma 

proteção celular, equilíbrios endócrinos adequados e diminuição de distúrbios na taxa 

metabólica.  

Respostas fisiológicas rápidas às mudanças meteorológicas drásticas implicam em 

uma maior habilidade para dissipar o calor por via evaporativa. Em ovinos, a termólise 

por via evaporativa, designadamente a sudação, é frequentemente negligenciada e 

ocorrem resultados contraditórios na literatura quanto ao seu potencial de sudorese. A 

quantificação destas respostas ao longo das mudanças do ambiente e em função dos 

níveis de hipertermia não se encontra adequadamente referenciada em ovinos mestiços. 

Por vezes os ovinos mestiços podem apresentar lã, e a tosquia é um manejo 

indispensável realizado com o propósito: higiênico-sanitária, aumento da ingestão de 

alimento e para facilitar a dissipação de calor dos animais. No entanto, as características 
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morfológicas da lã como um isolante térmico ajudam na proteção e na termólise por 

evaporação cutânea. 

É inevitável as mudanças climáticas e suas consequências, sendo indispensável 

mudar as produções pecuárias com manejos mais estratégicos, tentado minimizar o 

impacto ambiental. A escolha de indivíduos que respondem adequadamente às variações 

do ambiente térmico, conseguindo manter seu potencial genético, será relevante em 

futuros programas de melhoramento genético em regiões sujeitas cada vez mais a 

mudanças drásticas do clima.  

  

1.1. Hipóteses 

 Ovinos mestiços Dorper X Santa Inês e White Dorper X Santa Inês são mais 

eficientes para eliminar calor que ovinos da raça Santa Inês; 

 O manejo da tosquia melhora a capacidade termolítica de ovinos semi-

deslanados. 

 

1.2. Objetivo geral 

Avaliar as mudanças fisiológicas de ovinos da raça Santa Inês e seus mestiços 

Dorper X Santa Inês e White Dorper X Santa Inês submetidos a estresse por calor em 

câmara climática pelas respostas termorreguladoras, histo-anatômicas cutâneas e 

endócrinas em distintas fases de aclimatação. 

 

1.3. Objetivos específicos  

 Caracterizar as respostas histo-fisiológicas ao estresse por calor de ovinos da 

raça Santa Inês e seus mestiços Dorper X Santa Inês e White Dorper X Santa Inês 

deslanadas e semi-lanadas durante aclimatação à altas temperaturas em câmara 

climática; 

 Determinar a influência da tosquia sobre as respostas termorreguladoras em 

ovinos mestiços Dorper x Santa Inês e White Dorper X Santa Inês semi-lanados 

submetidos a estresse por calor em câmara climática. 
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1.4. Revisão bibliográfica  

1.4.1. Ambiente tropical e a produção ovina 

O ciclo climático está provocando mudanças drásticas no clima e influenciando nas 

produções animais como na sazonalidade e disseminação espacial das diferentes 

criações de pequenos ruminantes, tornando-se o desafio em longo prazo mais importante 

para os produtores (NARDONE et al., 2010; VAN DIJK et al., 2010; SILANIKOVE; 

KOLUMAN, 2015).  

A região tropical é caracterizada por apresentar temperaturas elevadas durante a 

maior parte do ano, altos índices de umidade e radiação solar (McMANUS et al., 2009). 

Estas variáveis meteorológicas fazem que este tipo de ambiente seja desfavorável para 

diversas espécies de animais de produção introduzidas em países tropicais, causando 

efeitos diretos ou indiretos nos animais (HENRIQUES DA NÓBREGA et al., 2011)  

A ovinocultura no Brasil tem crescido consideravelmente nos últimos anos, 

destacando-se como uma atividade de produção alternativa, cada vez mais competitiva 

no mercado externo, beneficiando economicamente diferentes regiões do país. Para 

melhorar a produtividade, foram realizadas diversas estratégias como a introdução de 

novas raças, inclusão de programas de melhoramento genético das raças nativas e a 

utilização de boas práticas de manejo (McMANUS; PAIVA; OLEGÁRIO DE ARAÚJO, 

2010). Atualmente o país tem pelo menos 27 raças de ovinos registradas pela Associação 

de Criadores de Ovinos (ARCO), com raças nativas e comerciais (de pelo ou lã), além 

disso, grande parte das produções é desenvolvida com ovinos cruzados de raças de 

origem de países temperados e raças nativas (McMANUS; PAIVA; OLEGÁRIO DE 

ARAÚJO, 2010; McMANUS et al., 2011).  

As ovelhas se encontram amplamente distribuídas em diferentes condições 

climáticas, por serem animais bem adaptados à diferentes climas incluindo os mais 

extremos (BEN SALEM, 2010; AL-HAIDARY et al., 2012; McMANUS et al., 2016) 

apresentam bom desempenho em comparação a outros ruminantes e fornecem uma 

fonte de proteína importante na economia global (AL-DAWOOD, 2017). Porém, apesar 

de considerarmos as ovelhas menos susceptíveis ao estresse térmico, sua exposição a 

temperaturas elevadas prejudicam a saúde e o bem-estar dos animais, dado que, na 

tentativa de eliminar calor, exige-se um alto custo biológico, pois precisa realizar diversas 
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mudanças nas funções comportamentais, fisiológicas e biológicas, causando distúrbios 

no metabolismo, comprometendo-se seu desempenho produtivo e reprodutivo (MONTY; 

KELLEY; RICE, 1991; SCHAEFER; JONES; STANLEY, 1997; MARAI et al., 2007; 

McMANUS et al., 2009; BEN SALEM, 2010; KANDEMIR; KOŞUM; TAŞKIN, 2013; 

CAULFIELD et al., 2014). 

Os sistemas de produção para a criação de ovinos mais utilizados são os 

extensivos, levando acreditar que não há necessidade de avaliações de bem-estar 

animal, uma vez que as ovelhas possuem uma resistência acentuada a climas extremos 

(KANDEMIR; KOŞUM; TAŞKIN, 2013). Entretanto, esta característica tem sido sobre-

estimada, sendo o estresse térmico a maior restrição da produtividade animal (MARAI et 

al., 2007; NARDONE et al., 2010; AL-DAWOOD, 2017). 

 

1.4.2. Termorregulação e estresse térmico 

Entre o meio ambiente e o animal existe uma relação que compreende uma 

constante transferência térmica. A termorregulação é definida como um processo de 

controle da energia térmica de qualquer sistema físico, sendo que, em animais 

homeotérmicos a mantença de sua temperatura corporal envolve um equilíbrio entre a 

produção, ganho e perda de calor (GOMES DA SILVA; CAMPOS MAIA, 2013). Os 

ovinos, ao serem animais homeotérmicos, têm a capacidade de manter e controlar sua 

temperatura corporal interna dentro de uma faixa estreita mesmo quando expostos a 

diversas condições climáticas (LEFCOURT; ADAMS, 1998; SILVA, 2000) acontecendo 

por médio de mecanismo de troca de calor sensível (não evaporativo) ou latente 

(evaporativo) (EUSTÁQUIO FILHO et al., 2011). 

Quando o animal não precisa realizar nenhum esforço para manter sua temperatura 

corporal, refere-se a que se encontra na sua zona de conforto (SILANIKOVE, 2000), onde 

existe um equilíbrio do calor produzido metabolicamente pelo animal e dissipado ao 

ambiente. A zona de termoneutralidade é a faixa de temperatura ambiente, em que o 

animal elimina o mínimo de calor produzido metabolicamente, porém, com um mínimo 

esforço e sem gasto de energia pela ativação dos mecanismos termorregulatórios 

(SILANIKOVE, 2000). Em ambos os casos, o animal não precisa utilizar energia para 

trocar calor, e esta é dirigida para processos produtivos, além da mantença e equilíbrio 
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fisiológico, resultando em melhor eficiência produtiva. Quando a faixa de temperatura da 

zona de termoneutralidade é superada, os animais entram em estresse térmico por calor, 

portanto, o ambiente pode restringir a capacidade produtiva do animal uma vez que a 

energia disponível é canalizada para a termorregulação (GOMES DA SILVA et al., 2002).  

Na literatura, existe uma grande heterogeneidade relativamente à faixa da zona de 

termoneutralidade em ovinos, Hahn (1985), considerando a faixa etária, definiu os limites 

da zona termoneutra para ovinos adultos com lã de -15 a 32°C, adulto tosquiado de 18 a 

30°C, cordeiro até duas semanas de 12 a 33°C, cordeiro em crescimento de 13 a 25°C. 

Por outro lado, Ruckebusch et al. (1991) indicaram uma faixa de 2 a 20°C como zona de 

termoneutralidade nos ovinos, enquanto que, Taylor e Field (1992) determinaram que os 

limites ideais para ovelhas seriam de 12 a 32°C. Não obstante, a zona termoneutra em 

ovinos deve ser estimada de forma proporcional de acordo com a raça, sexo, estado 

fisiológico e reprodutivo do animal, capacidade de adaptabilidade e termorregulação, e 

também de acordo com os elementos climáticos de cada região (RIBEIRO et al., 2008; 

EUSTÁQUIO FILHO et al., 2011; GOMES DA SILVA; CAMPOS MAIA, 2013)  

Em ovinos, a dissipação de calor ocorre de forma sensível em função direta com o 

ambiente, sendo as mais comuns a condução, convecção e radiação, e todas dependem 

da existência de um gradiente térmico entre a temperatura corporal do animal e do meio 

ambiente (SEJIAN et al., 2018). Na medida em que o gradiente térmico seja maior, a 

capacidade de dissipação do calor do animal aumenta. Entretanto, quando diminui o 

gradiente térmico entre o meio ambiente e animal, ocorre a redução de perda de calor de 

forma sensível, o que pressupõe a necessidade de mobilizar os mecanismos de termólise 

de forma latente, pela evaporação de água por meio do trato respiratório e da superfície 

da pele por meio a sudação (GOMES DA SILVA; CAMPOS MAIA, 2013; SEJIAN et al., 

2018). 

O estresse térmico caracteriza-se pelo o desconforto do animal de decorrente da 

elevação da temperatura corporal exceder o limite específico ao realizar uma atividade 

normal, resultado numa acumulação total de calor produzido metabolicamente e 

adquirido do ambiente, não necessariamente compensado pelas vias de termólise. Assim 

intensificam-se as vias para a eliminação de calor, gerando uma mobilização fisiológica 

e mudanças do comportamento para reduzir a tensão (BERNABUCCI et al., 2010; 
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GUPTA et al., 2013). Os animais respondem ao estresse térmico de acordo ao desafio 

climático, nesse contexto, uma vez que se apresenta um evento agudo são 

desencadeadas respostas de adaptação de curto prazo no comportamento, fisiologia e 

as funções imunológicas, todas orientadas para a sobrevivência do animal, enquanto 

para os desafios de longo prazo as respostas são direcionadas ao desempenho, 

alterando o consumo de alimento e a eficiência de perda de calor, afetando 

consequentemente o crescimento, a reprodução e a capacidade produtiva do anima 

(MARAI et al., 2007; NIENABER; HAHN, 2007; PANDARATHIL et al., 2018).  

Para estimar a gravidade das condições climáticas, avaliando as magnitudes do 

impacto ocasionado pelo estresse térmico, foram desenvolvidos diversos Índices de 

Temperatura e Umidade (ITU). Ao estabelecer os ITUs, as respostas fisiológicas dos 

animais e a relação entre elas, é possível avaliar as condições climáticas da produção e 

a reação negativa dos animais, e assim programar práticas apropriadas para melhorar a 

condição de estresse planejando diferentes manejos e estrutura da criação (MARAI et 

al., 2007; GOMES DA SILVA; CAMPOS MAIA, 2013)  

 

1.4.3. Adaptação fisiológica e aclimatação 

A habilidade de um animal em suportar as mudanças climáticas (mesmo quando 

são condições extremas) mantendo sua produtividade, desempenho, taxa reprodutiva, 

resistência a doenças e mortalidade é conhecia como adaptabilidade (HAFEZ, 1973; 

SILANIKOVE, 2000). A capacidade de adaptação ajuda a reduzir o esforço que é imposto 

pelos componentes ambientais, este processo pode ocorrer durante a vida do organismo, 

e é dividido em adaptação moleculares e/ou celulares, fisiológica, comportamentais, 

neuroendócrina e morfológica (SILANIKOVE, 2000; McMANUS et al., 2009; SEJIAN et 

al., 2017).  

A aclimatação é um processo que possibilita ao animal melhores condições para 

fazer face às alterações do ambiente térmico. São desencadeadas mudanças fisiológicas 

e/ou comportamentais que ocorrem durante a vida de um organismo em resposta a 

mudanças no seu ambiente natural, como as mudanças sazonais ou geográficas (BLIGH, 

1967; McCLUNG et al., 2008). Por outro lado, animais aclimatizados tendem a apresentar 

uma maior condutância e mantem uma maior transferência de calor para a pele, 
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aumentando sua capacidade de dissipação do calor, por conseguinte, os organismos se 

tornam mais tolerante a temperaturas elevadas (MOSELEY, 1997; EVGEN’EV; GARBUZ; 

ZATSEPINA, 2014) 

Na constante procura por melhorar a produtividade animal das regiões tropicais, 

tem aumentado os cruzamentos das raças nativas com animais de origem climaticamente 

diferente, ignorando o efeito que pode ter o clima sobre estes animais (McMANUS; 

PAIVA; OLEGÁRIO DE ARAÚJO, 2010; McMANUS et al., 2016a). A produtividade animal 

nas regiões tropicais é afetada principalmente pelo estresse térmico, portanto, é 

necessário o conhecimento da capacidade de aclimatação das diferentes raças para 

realizar uma seleção adequada e sustentar a produção animal em ambientes desafiantes 

para os animais sem afetar seu bem-estar. 

 

1.4.4. Respostas fisiológicas e anatómicas ao estresse 

O aumento da temperatura é a concretização do estresse térmico, e os ovinos 

mobilizam seus mecanismos fisiológicos quando não conseguem eliminar a carga 

excessiva de calor alterando suas funções biológicas (MARAI et al., 2007; SEJIAN et al., 

2018). São diversos os parâmetros fisiológicos usados como referência para identificar o 

estresse térmico em ovinos. A temperatura retal e a frequência respiratória são 

consideradas as melhores variáveis fisiológicas para estimar o conforto em ovinos (AL-

HAIDARY, 2004; MARAI et al., 2007; TITTO et al., 2016). Estudos sobre conforto térmico 

em ovelhas tem demostrado que quando estas são expostas a uma situação de estresse 

por calor, a temperatura retal aumenta junto a frequência respiratória (RIBEIRO et al., 

2008; SEJIAN; MAURYA; NAQVI, 2010a; EUSTÁQUIO FILHO et al., 2011; TITTO et al., 

2016). Não obstante, é importante indicar a complexidade do organismo, sendo que ele 

trabalha em conjunto com seu sistema termorregulador, e inclui em suas alterações 

fisiológicas, em resposta ao estresse térmico, a termólise evaporativa cutânea e 

variações hormonais (SILVA; STARLING, 2003; MARAI et al., 2007; AL-DAWOOD, 

2017). A aclimatação fisiológica é essencial para prevenir hipertermia, porém, a 

exposição de ovinos a altas temperaturas, exige ao animal manter em equilíbrio a carga 

excessiva de calor, utilizando diferentes meios para dissipar o calor. 
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1.4.4.1. Temperatura retal 

A temperatura retal é considerada como uma medida representativa da temperatura 

central dos animais, que equivale ao resultado entre o ganho e a perda de calor do corpo 

(GUPTA et al., 2013). Em ambientes termoneutros, a temperatura retal de ovinos 

deslanados pode variar de 37,5 a 38,5°C, e de 38,3 a 39,9°C para ovinos lanados (MARAI 

et al., 2007; TITTO et al., 2016). Se a temperatura retal excede os 42°C pode acontecer 

degeneração celular e perigo de morte do animal (SEJIAN et al., 2017) 

A temperatura retal de ovinos torna-se significativamente maior quando a 

temperatura do ambiente aumenta de 18 a 35°C (AL-HAIDARY, 2004; MARAI et al., 

2007). Diversos estudos registraram temperaturas retais de ovinos durante um ano, 

concluindo que no inverno a temperatura retal é significativamente menor comparada 

com as registradas durante o verão (PANTOJA et al., 2017; SEJIAN et al., 2017, 2018). 

Por outro lado, independente da época do ano, durante o dia existem variações climáticas 

e na atividade e comportamento dos animais que influenciam na temperatura retal dos 

ovinos, no horário da manhã (8h00) as temperaturas retais são mais baixas quando 

comparadas com o horário da tarde (12h00-16h00) (MARAI et al., 2007; MCMANUS et 

al., 2015; TITTO et al., 2016; DA SILVA et al., 2017; SEJIAN et al., 2018). Animais que 

apresentam menor aumento da temperatura retal quando expostos a ambientes mais 

quentes, são considerados mais tolerantes ao calor (GOMES DA SILVA; CAMPOS MAIA, 

2013).  

 

1.4.4.2. Temperatura da pele, temperatura ocular e termografia 

A pele é o maior órgão em extensão do corpo dos animais, e realiza duas funções 

essências, a primeira é de proteção do organismo contra agentes físicos, químicos e 

microbiológicos do meio externo (CUNNHINGHAN; KLEIN, 2014; REECE, 2015). A 

segunda função é uma barreira física entre o organismo e o ambiente climático, sendo a 

principal fonte de informação sensorial térmica do sistema nervoso autônomo sobre as 

mudanças climáticas, por meio dos receptores cutâneos, que quando estimulados pela 

temperatura do ambiente, permite a ativação dos mecanismos de termorregulação 

(REECE, 2015; CHESIRE, 2016). Sua função termorreguladora permite ao organismo 

responder ao excesso de absorção da radiação solar e na eliminação do calor do animal.  
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A temperatura da pele está sujeita às condições climáticas e é influenciada por 

diversos fatores ambientais, tais como, a temperatura do ar, umidade relativa, velocidade 

do vento e radiação solar. Além disso, varia de acordo com as condições fisiológicas do 

animal, tais como a sua capacidade de vascularização e evaporação cutânea 

(FERREIRA et al., 2006; ALMEIDA et al., 2011; HENRIQUES DA NÓBREGA et al., 2011). 

Conforme a temperatura do ar aumenta, a eficiência dos animais para dissipar calor pelos 

processos sensíveis, radiação, condução e convecção, diminui (JÚNIOR et al., 2008; 

GOMES DA SILVA; CAMPOS MAIA, 2013; GESUALDI JÚNIOR et al., 2014) uma vez 

que o gradiente térmico entre a temperatura ambiente e a pele do animal é menor. Nesse 

contexto, a primeira resposta do animal para manter sua temperatura corporal em uma 

faixa normal é a vasodilatação periférica, aumentando o fluxo sanguíneo na periferia com 

o correspondente aumento da temperatura da pele (NEIVA et al., 2004; MACÍAS-CRUZ 

et al., 2016). Nesse contexto, se a temperatura do ar e a umidade relativa aumentam o 

animal é obrigado a ativar os mecanismos latentes de termólise como a evaporação 

cutânea e/ou respiratória (SILVA; STARLING, 2003).  

Diversos estudos indicaram que a temperatura superficial em ovinos é mais alta 

durante o verão comparado com o inverno (PANTOJA et al., 2017; MACÍAS-CRUZ et al., 

2018). Por outro lado, em condições de verão e altas temperaturas, ao longo do dia, a 

temperatura superficial é menor no horário da manhã aumentando significativamente 

durante os períodos mais quentes do dia (MCMANUS et al., 2011b; DO PRADO PAIM et 

al., 2013; PANTOJA et al., 2017). A temperatura superficial de ovinos além de variar de 

acordo a temperatura do ambiente, pode ser influencia pela presença de lã e pelagem 

(ALHIDARY et al., 2012).  

A temperatura ocular, especificamente a emitida por pequenas áreas ao redor da 

borda posterior da pálpebra e carúncula lacrimal, é um bom indicador de temperatura 

nuclear por ter uma ampla rede capilar inervada ao sistema nervoso autônomo, portanto, 

representa um local ideal de informação da temperatura real do animal (STEWART et al., 

2008; JOHNSON et al., 2011; McMANUS et al., 2016a; PULIDO-RODRÍGUEZ et al., 

2017; HOOPER et al., 2018). A temperatura ocular está altamente correlacionada com 

parâmetros fisiológicos que determinam a capacidade de adaptação e termotolerância 

ao calor dos animais, tais como, a temperatura retal, frequência respiratória, frequência 
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cardíaca e taxa de sudação (STEWART et al., 2008a; JOHNSON et al., 2011; DO PRADO 

PAIM et al., 2013; MCMANUS et al., 2016b; HOOPER et al., 2018) tornando-se, uma 

medida padrão de avaliação da eficiência adaptativa e tolerância ao calor em ovinos. 

Essa área tem se mostrado uma medida mais consistente nas mudanças da temperatura 

corporal em resposta ao estresse do que outras áreas do corpo, como a nariz, orelha, e 

cascos, evitando assim interferências pela ausência de pelagem ou lã (STEWART et al., 

2005; SALLES et al., 2016a).  

O uso de novas tecnologias na produção animal tem sido de grande importância 

para promover o conforto e bem-estar animal. A termografia infravermelha (IRT) é uma 

técnica não invasiva que permite mensurar a temperatura corporal evitando o contato 

físico com o animal, a partir de um mapa de imagens ou termograma feito pela emissão 

de radiação infravermelha fornecido de uma fonte de calor (STEWART et al., 2005; 

WARRISS et al., 2006; McMANUS et al., 2016b; PULIDO-RODRÍGUEZ et al., 2017)  

Diferentes regiões da anatomia dos animais foram mensuradas com o uso da 

termografia, determinando uma alta correlação com parâmetros ambientais, variáveis 

fisiológicas e as concentrações de cortisol, evidenciando que é um método eficiente para 

avaliação do estresse (STEWART et al., 2005; Do PRADO PAIM et al., 2013; McMANUS 

et al., 2016a; SALLES et al., 2016b; PULIDO-RODRÍGUEZ et al., 2017; HOOPER et al., 

2018). Vários critérios devem ser levados em conta para a obtenção dos termogramas, 

como a luz solar direta, a velocidade do vento, superfícies sujas, além disso, a 

emissividade e refletância do corpo, e também, a distância do corpo e a câmera. 

McMANUS et al. (2016b) apresenta especificações do uso de diferentes câmeras 

termográficas, indicando a eficácia e as aplicações em diversas espécies, ademais, 

dos valores de emissividade e distância entre o corpo e a câmera. 

 

1.4.4.3. Frequência respiratória 

Embora, seja a temperatura retal uma variável já estabelecida como indicador da 

capacidade de adaptação dos animais, os ovinos procuram dissipar o excesso de calor 

por diferentes mecanismos termorreguladores, como a evaporação por via respiratória, 

tornando-se um processo importante na eliminação de calor (SILVA; STARLING, 2003; 

MARAI et al., 2007; AL-DAWOOD, 2017). A frequência respiratória de pequenos 
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ruminantes incluindo os ovinos é influenciada pelas condições ambientais mas é um 

indicador confiável do esforço fisiológico relativamente ao estresse térmico 

(SILANIKOVE, 2000; MARAI et al., 2007; SEJIAN et al., 2017, 2018). A resposta ao 

estresse térmico é o aumento da frequência da respiração, que consequentemente, 

aumenta a evaporação pela via do trato respiratório, sendo esta, inicialmente uma 

respiração rápida e superficial, com ventilação essencialmente do espaço morto, seguida 

por uma mais lenta e profunda associada a uma pré-falência e eventualmente a uma 

alcalose respiratória (HALES; WEBSTER, 1967). Para as duas fases, a temperatura e a 

umidade do ambiente se encontram fora da faixa da zona de conforto, porém, a primeira 

resposta respiratória se apresenta quando a temperatura corporal do animal se encontra 

0,5°C acima do normal, enquanto a segunda parte ocorre quando a temperatura corporal 

está 1°C acima da temperatura retal normal (HALES; WEBSTER, 1967; CAULFIELD et 

al., 2014).  

Em ovinos, a frequência respiratória normalmente se encontra entre 30 e 40 

movimentos respiratórios por minuto (mov.min¹) para raças deslanados e 76 a 86 

mov.min¹ para raças lanadas (TITTO et al., 2016). Silanikove (2000) determinou a 

severidade do estresse em ovinos pela contagem dos movimentos respiratórios, 

concluindo que frequências respiratórias de 40-60 mov.min-1 representam estresse baixo, 

60-80 mov.min-1 estresse médio-alto, 80-120 mov.min-1 estresse alto e acima de 200 

mov./min-1, o estresse seria severo.  

Outros estudos demonstraram que durante o verão a taxa respiratória é maior 

quando comparada ao inverno (MARAI et al., 2007; SEJIAN et al., 2018). Além disso, se 

evidencia maior frequência respiratória em ovelhas durante o período da tarde e menor 

movimento respiratório durante a manhã (CEZAR et al., 2004; TITTO et al., 2016; 

PANTOJA et al., 2017). O animal ao aumentar sua frequência respiratória sinaliza um 

esforço para manter sua homeotermia, dissipando o excesso de calor através da 

evaporação respiratória, tornando-se o mecanismo primordial para a termólise em ovinos 

(SEJIAN et al., 2017, 2018). 
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1.4.4.4. Taxa de sudação e morfologia cutânea  

A evaporação cutânea em ovinos ocorre na superfície da epiderme, pela sudação  

sendo a via de termólise mais eficiente, do ponto de vista que é o mecanismo onde o 

animal gasta menos energia para sua termorregulação (SILVA; STARLING, 2003; K. G. 

GEBREMEDHIN et al., 2008; GOMES DA SILVA; CAMPOS MAIA, 2013).  

No processo de termólise evaporativa cutânea, as glândulas sudoríparas liberam 

secreção aquosa através dos poros da pele. As glândulas sudoríparas podem ser 

classificadas por suas características morfológicas e funcionais, do tipo merócrinas que 

também são consideradas atríquias, refere-se a glândulas que não estão associadas a 

folículos pilosos e mantem uma produção de suor constante (SILVA, 2000). Por outro 

lado, as glândulas do tipo apócrinas que se encontram associadas a um folículo piloso 

(epítricas), no momento que se dá a secreção de suor existe a perda parcial do lúmen 

celular (SILVA, 2000). As glândulas apócrinas são simples tubulares ou saculares, com 

uma parte espiralada para secreção do suor e um ducto reto que leva a secreção através 

da derme e epiderme até atingir o exterior do corpo (FERREIRA et al., 2009a; MOBINI, 

2013, 2015). Os ovinos possuem glândulas sudoríparas do tipo apócrino em maior 

quantidade de forma sacular (SILVA, 2000; MOBINI, 2012, 2015). O suor secretado pelas 

glândulas apócrinas está constituído por 94,4% de água; 0,5% de albumina e 5% de 

cloretos e outros sais, sendo quantificada pela taxa de sudação (g/m2/h) (SCHLEGER; 

TURNER, 1965; FERREIRA et al., 2009a). 

A estimulação da atividade das glândulas sudoríparas é realizada pelo sistema 

nervoso autônomo simpático, de uma forma direta através das terminações nervosas das 

próprias glândulas e também indiretamente por meio das fibras sensoriais da pele, em 

resposta ao estresse, neste caso, estresse térmico (CUNNHINGHAN; KLEIN, 2014; 

REECE, 2015). Uma maior quantidade de estímulos é essencial para promover o 

processo de aclimatação em ambientes com temperaturas elevadas. No entanto, o 

funcionamento das glândulas sudoríparas apócrinas é descontínuo, e o suor é 

unicamente liberado quando o lúmen celular da glândula se encontra cheio de secreção, 

contraindo as microfibrilas e em consequência causando a expulsão do conteúdo 

glandular à superfície ocorrendo as descargas de suor intermitentemente (BLIGH, 1967; 

SILVA, 200). Em ovinos a evaporação cutânea muitas vezes é negligenciado 
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(BERNABUCCI et al., 2010), porém, o estímulo e as descargas de suor acontecem com 

maior frequência quando o animal é submetido às altas temperaturas (SILVA; 

STARLING, 2003; TITTO et al., 2016; DA SILVA et al., 2017). 

As glândulas sudoríparas não estão distribuídas homogeneamente no corpo e 

algumas regiões apresentam maior densidade. Além disso, existem diferenças no 

tamanho, forma e profundidade entre as glândulas e a pele, que influenciam na taxa de 

sudação sendo variável em diferentes partes do corpo (FERREIRA et al., 2009a; MOBINI, 

2013, 2015). Silva (2000) indicou em ordem decrescente a densidade glandular de 

diferentes partes do corpo: tronco, tábua do pescoço, papada, ventre e as extremidades. 

Na prática, determinar a taxa de sudação em toda a superfície não é possível, há 

necessidade de determinar uma região representativa média da taxa de sudação. Nesse 

caso é, a região média do costado centro lateral do tronco à altura entre a 12ª e 13ª 

costela, apresentam um valor médio das diferentes regiões do corpo quanto a densidade 

numérica de glândulas sudoríparas e taxa de sudação (SILVA et al., 2000).  

Em ovinos, a eficiência da termólise evaporativa cutânea e a quantidade de suor 

produzido dependem do número de glândulas sudoríparas ativas por unidade de área 

epidérmica, sendo uma característica anatômica muito importante para animais que 

vivem em regiões com elevadas temperaturas, os quais, tendem a apresentar um maior 

número de este tipo de glândulas sudoríparas (JIAN; KE; CHENG, 2015). A quantidade 

e tamanho das glândulas ativas dependem do ciclo dos folículos pilosos, embora, outros 

fatores como a espécie, raça e a idade do animal possam influenciar na sudação 

(FERREIRA et al., 2009a; JIAN; KE; CHENG, 2015; MOBINI, 2015). Frequentemente a 

taxa de sudação é associada à densidade das glândulas sudoríparas pela contagem dos 

folículos pilosos, indicando que, maior número de folículos significa maior número de 

glândulas sudoríparas, e consequentemente, melhor adaptação à climas quentes 

(McMANUS et al., 2011b). Em ovinos essa associação é referente aos folículos primários 

que dão origem ao pelo, e não aos folículos secundários que dão origem a lã, desse 

modo, a lã não está associada com as glândulas sudoríparas (SILVA, 2000). No entanto, 

mesmo existindo uma ligação entre os folículos primários e as glândulas sudoríparas, a 

contabilização dos pelos pode gerar erros, dado que, a capacidade de suar depende 
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apenas da quantidade de glândulas ativas, sendo necessária a quantificação das 

mesmas a partir de um método mais rigoroso por meio de biopsias superficiais. 

As glândulas sudoríparas estão localizadas na derme reticular, porém, a sua 

profundidade e o tamanho podem variar conforme a época do ano, encontrando-se 

profundas e pequenas no inverno e mais superficiais e maiores durante o verão 

(FERREIRA et al., 2009a; SHIOTA et al., 2013). Quando as glândulas sudoríparas se 

encontram a menor profundidade e maior volume, pode indicar o pico funcional, 

aumentando sua atividade quando a temperatura é elevada (FERREIRA et al., 2009a).  

A taxa de sudação em ovinos varia entre as raças, enquanto que do, mesmo modo, 

podem existir diferenças dentro do mesmo grupo genético (SILVA; STARLING, 2003; 

McMANUS et al., 2009). Diversos estudos têm indicado diferentes valores da taxa de 

sudação em ovinos (SILVA; STARLING, 2003; McMANUS et al., 2011b; TITTO et al., 

2016; Da SILVA et al., 2017). Entretanto, apesar de se encontrar uma variabilidade muito 

grande, pode-se afirmar que, mesmo não sendo o primeiro mecanismo ativado pelo 

animal para eliminar calor, a termólise por evaporação cutânea é eficiente em ovinos, 

contribuindo em média com 63% da evaporação total (SILVA; STARLING, 2003).  

 

1.4.5. Respostas hormonais  

Os mecanismos hormonais ao estresse térmico dependem do funcionamento do 

eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) sendo o principal responsável do sistema 

neuroendócrino para a adaptação do organismo a climas extremos desempenhando 

funções importantes no processo de aclimatação (STARLING et al., 2005; AFSAL et al., 

2018). Quando o organismo enfrenta algum um tipo de estresse agudo as respostas têm 

uma finalidade adaptativa fundamental para a sobrevivência. Porém, quando o estresse 

é crônico a contribuição neuroendócrina pode resultar em morbidade e/ou mortalidade 

(SEJIAN et al., 2012).  

O hipotálamo além de ser um termostato regulador, encarrega-se do controle do 

sistema endócrino através do eixo hipotálamo-hipofisário (CUNNHINGHAN; KLEIN, 

2014; REECE, 2015). O eixo HPA é ativado em resposta ao estresse estimulado por 

diversos órgãos sensoriais, liberando vários neurotransmissores e hormônios que 

regulam a homeostase e a produção de calor metabólico (SEJIAN et al., 2017). Os 
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principais hormônios produzidos pelo eixo HPA são a corticotrofina (CRH), 

adrenocorticotrófico (ATCH) e os glicocorticoides. Através do sistema nervoso central, o 

agente estressor atua sobre o hipotálamo ativando o sistema nervoso autónomo 

simpático. No hipotálamo, as células neuro-secretoras produzem o CRH, que irá ativar a 

medula adrenal liberando catecolaminas, adrenalina e noradrenalina (epinefrina e 

norepinefrina), que consequentemente, preparam o organismo mobilizando energia por 

meio da circulação sanguínea aos órgãos principais, aumentando o catabolismo, taxa de 

glicose sanguínea e sudorese (SEJIAN et al., 2012, 2017; AFSAL et al., 2018) 

O ACTH estimula as glândulas adrenais, as quais têm como função principal a 

liberação dos hormônios do estresse cortisona, cortisol, corticosterona e aldosterona 

(glicocorticoides e mineralcorticoides) os quais regulam o metabolismo de carboidratos, 

proteínas e lipídeos, aumentam a oxigenação dos tecidos e concentração de hemácias 

no sangue, diminuindo as respostas imunológicas, controla o equilíbrio eletrolítico de 

agua, além disso, preparam ao organismo para fugir ou lutar (SEJIAN et al., 2012, 2017; 

AFSAL et al., 2018).  

 O cortisol é considerado como o principal biomarcador para avaliação do estresse, 

sendo quantificado em diversos estudos de análises de bem-estar animal (ALEENA et 

al., 2016; TITTO et al., 2016; HENRIQUE et al., 2017; AFSAL et al., 2018). Quando um 

animal enfrenta qualquer estresse em uma segunda fase conhecida como estagio de 

adaptação, o organismo reduz os níveis de hormonais reparando os danos causados 

pelo início do estresse (estagio de alarme), no entanto, quando o estresse persiste ou se 

tornar crônico, o animal pode enfrentar alterações funcionais, produtivas e reprodutivas, 

falhas nos mecanismos de adaptação e déficit de reservas energéticas, apresentando 

esgotamento fisiológico e consequentemente a uma falência do funcionamento do eixo 

HPA (SEJIAN et al., 2017). As concentrações de cortisol no organismo podem aumentar 

após de 20 minutos de exposição a um estresse e atingir seu pico dentro de duas horas 

(HENRIQUE et al., 2017). A ativação do eixo HPA é um mecanismo de regulação 

complexo e é necessário determinar níveis de concentração de seus diferentes e 

principais hormônios de estresse térmico, neste caso cortisol em fase aguda e crônica.  

O eixo hipotálamo-hipófise-tiroide (HPT) regula o gasto de energia no organismo, 

alterando os níveis da taxa metabólica através dos hormônios tireoidianos. Quando o 
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hipotálamo secreta o hormônio liberador da tireotropina (TRH) estimula a secreção do 

hormônio estimulante da tiroide (TSH) através da hipófise. O TSH ativa a glândula tiróide 

que finalmente secreta os hormônios Triiodotironina (T3) e Tiroxina (T4) 

(CUNNHINGHAN; KLEIN, 2014; SEJIAN et al., 2017; AFSAL et al., 2018). O T3 é a forma 

biológica mais ativa dos hormônios da tiróide, pode ser produzido diretamente na 

glândula ou a partir da monodesiodação periférica do T4 e tem uma vida meia-vida de 

dezesseis a quarenta oito horas. O T4 é menos ativo biologicamente e sua meia-vida é 

de dois a seis dias (SEJIAN et al., 2017; AFSAL et al., 2018).  

A função principal dos hormônios tiroidianos é a regulação metabólica do organismo 

e consequentemente da termogênese, sendo importantes na termorregulação e 

homeotermia dos animais (TODINI, 2007; SEJIAN; MAURYA; NAQVI, 2010b; AFSAL et 

al., 2018). Quando o animal se enfrenta a um estresse agudo severo ou crônico, 

constatasse um esforço para reduzir a produção de calor metabólico e uma diminuição 

da atividade do HPT, e consequentemente a produção dos hormônios tiroidianos 

incluindo a conversão de T4 a T3 na parte periférica dos tecidos (PAPADIMITRIOU; 

PRIFTIS, 2009; COSTA et al., 2015; AFSAL et al., 2018).  

Em temperaturas elevadas o esforço dos ovinos por dissipar o calor é maior, e 

consequentemente, a frequência respiratória, frequência cardíaca e a temperatura 

corporal aumentam. Além disso, os ovinos diminuem o consumo de alimento mudando 

seu comportamento de pastejo e aumentando a procura por água e o consumo da 

mesma, ocasionando uma redistribuição no fluxo sanguíneo, mudanças nas funções 

endócrinas e fisiológicas que podem afetar negativamente o desempenho, produção e 

reprodução, comprometendo sua saúde e bem-estar (SILANIKOVE, 2000; MARAI et al., 

2007; SEJIAN et al., 2017). 

 

1.4.6. Características dos genótipos e manejo da tosquia 

É bem sustentado que o animal e o meio ambiente formam um sistema integrado, 

no qual cada um pode atuar no outro. Com a situação climática atual, é necessário 

conhecer as raças e grupos genéticos relativamente às suas capacidades de adaptação 

a condições adversas com o objetivo de melhorar a produtividade animal (MCMANUS et 

al., 2016a; SEJIAN et al., 2017, 2018).O rebanho de ovinos no Brasil encontra-se formado 
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por raças puras nativas e exóticas, além de seus mestiços. Dentro do genótipo, existem 

raças com características fenotípicas específicas, como ovinos deslanados e lanados 

distribuídos por todo o país (MCMANUS; PAIVA; OLEGÁRIO DE ARAÚJO, 2010).  

As raças ovinas predominantes na região sudeste e centro-oeste do Brasil são 

deslanadas, representadas especialmente pela raça nativa Santa Inês (MCMANUS; 

PAIVA; OLEGÁRIO DE ARAÚJO, 2010; MCMANUS et al., 2016a). Esta raça é 

considerada muito bem adaptada as condições climáticas das diferentes regiões do país. 

No entanto, com a necessidade dos últimos anos para aumentar a produtividade animal, 

taxas de crescimento e qualidade da carcaça, levou os produtores a realizarem 

cruzamentos indiscriminados com raças especializadas para produção de carne, 

desconhecendo a capacidade de adaptação a climas mais severos, levando a raça Santa 

Inês a um processo de introgressão, afetando sua rusticidade e tolerância ao calor 

(CASTANHEIRA et al., 2010; MCMANUS; PAIVA; OLEGÁRIO DE ARAÚJO, 2010; 

MCMANUS et al., 2016a). 

A raça Dorper e White Dorper são raças exóticas de origem da África do Sul, com 

alta produtividade zootécnica em climas extremos áridos e semiáridos (CLOETE; 

SNYMAN; HERSELMAN, 2000). São raças muito utilizadas pelos produtores na região 

sudeste para cruzamento com ovelhas da raça Santa Inês, obtendo animais deslanados 

e algumas vezes semi-deslanados, os quais são animais que apresentam lã na maior 

parte do corpo (MCMANUS et al., 2016a). Animais nativos e deslanados junto com seus 

cruzamentos são bem adaptados a climas quentes por apresentarem temperaturas retais 

menores quando expostos a estresse térmico, baixa concentração de hormônios 

tiroideanos, redução de calor metabólico e respiração mais lenta e profunda (McMANUS; 

PAIVA; OLEGÁRIO DE ARAÚJO, 2010; MACÍAS-CRUZ et al., 2016; SEJIAN et al., 

2017). Não entanto, está sendo indispensável conhecer a capacidade de adaptação 

destes grupos através de seus mecanismos fisiológicos e padronizar a região mais 

adequada em relação às necessidades térmicas, viabilizando programas de 

melhoramento genético em ovinos tolerantes a mudanças climáticas e altamente 

produtivos. 

A lã é um isolante térmico do frio como do calor, devido a suas propriedades 

higroscópicas, onde as fibras de lã podem liberar ou absorver calor apartir das mudanças 
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da água. Quando um corpo absorve vapor de água ou do ar, a lã libera calor formando 

uma interfase de ar seco, mantendo a temperatura corporal uniforme e atuando como 

isolante térmico (OSÓRIO et al., 2014). A tosquia é a retirada da lã realizada de forma 

manual ou mecanizada. Em produções ovinas com finalidade de carne, a lã é produto 

secundário, porém, a tosquia é muito comum e vista como um manejo indispensável 

(MENDES et al., 2013). É normalmente realizada uma vez ao ano durante a primavera 

(outubro, novembro e dezembro), com o objetivo de aumentar a ingestão de alimento 

(PICCIONE; CAOLA, 2003; MENDES et al., 2013; CASELLA et al., 2016).  

Encontra-se na literatura uma variação térmica após da tosquia, determinando que 

existam alterações térmicas de mais de 1 °C da temperatura corporal em ambientes de 

até 28 °C (PICCIONE; CAOLA; REFINETTI, 2002; PICCIONE; CAOLA, 2003; CASELLA 

et al., 2016). A hipertermia pós-tosquia pode aumentar o metabolismo dos animais, 

consequentemente, o comportamento no consumo de alimento, alterando o tempo de 

pastejo. Esta elevação da temperatura após do manejo da tosquia pode durar semanas, 

diferente da hipertermia causada pelo estresse térmico, o qual pode durar horas e ter 

maior variação durante o dia (PICCIONE; CAOLA; REFINETTI, 2002; PICCIONE; 

CAOLA, 2003; MENDES et al., 2013; CASELLA et al., 2016). No entanto, é necessário 

definir padrões de temperaturas em animais recém-tosquiados em climas tropicais e 

verificar sua variabilidade no decorrer dos dias, entendendo que nestas regiões a 

radiação solar pode ser um fator influente no processo de aclimatação após da tosquia.  
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2. CARACTERIZAÇÃO HISTO-ANATÔMICAS DA GLÂNDULA SUDORÍPARA 

RELACIONADAS ÀS RESPOSTAS FISIOLÓGICAS E HORMONAIS DE OVELHAS 

SANTA INÊS E SEUS MESTIÇOS DESLANADOS E SEMI-LANADOS DURANTE 

ACLIMATIZAÇÃO AO CALOR 

 

RESUMO  

As consequências das mudanças climáticas sobre os sistemas agropecuárias têm 

demostrado que há necessidade por compreender melhor a relação funcional dos 

diversos grupos genéticos de ovinos e o meio ambiente, especialmente em regiões 

tropicais. Nesse contexto, foram caracterizadas as respostas histo-anatômicas e 

fisiológicas ao estresse por calor de ovinos da raça Santa Inês e suas mestiças (Dorper 

e White Dorper) deslanadas e semi-lanadas durante aclimatação em altas temperaturas 

em câmara climática. Foram utilizadas trinta ovelhas saudáveis divididas em três grupos: 

dez animais da raça Santa Inês (SI) de pelagem e pele preta, dez ovelhas mestiças 

Dorper X Santa Inês e White Dorper X Santa Inês deslanadas e dez fêmeas mestiças 

Dorper X Santa Inês e White Dorper X Santa Inês semi-lanadas (LAN). Durante nove dias 

as ovelhas foram mantidas em câmara climática sujeitas a estresse causado pelo calor à 

37 ± 1,0°C por três horas diárias (10h00 até 13h00). Ao longo do dia foram avaliadas a 

temperatura retal, temperatura ocular, temperatura superficial dorsal, frequência 

respiratória e taxa de sudação. A morfologia cutânea e da glândula sudorípara foram 

analisadas antes e depois do tratamento térmico. Além disso, foram quantificados os 

hormônios cortisol, T4 e T3. Foi evidente a influência da temperatura ambiental sobre os 

animais durante as horas do dia (P<0,05). A variação da temperatura retal das ovelhas 

SI e DES foi maior aumentando até 1°C, no entanto, as ovelhas LAN apresentaram 

maiores médias, embora pouco diferentes. Em respeito à frequência respiratória, as 

ovelhas aumentam até três vezes os movimentos respiratórios em resposta ao estresse 

por calor. Nem entanto, as ovelhas SI e DES conseguem diminuir após quatro horas do 

estresse, até 50% do acréscimo quando a temperatura ambiente diminui. Independente 

do grupo genético, a eliminação de calor por evaporação cutânea foi relevante em ovinos 

para diminuir a tensão causada pelas altas temperaturas. As ovelhas SI apresentam 

glândulas sudoríparas maiores e mais superficiais após um ciclo de estresse por calor. O 
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tratamento térmico não influenciou na quantificação hormonal, exceto no T4 (P<0,05). Os 

três grupos de ovinos demostraram ter habilidades fisiológicas, hormonais, e 

morfológicas para manter sua homeotermia. Os ovinos mestiços deslanadas apresentam 

menor necessidade para ativar seus mecanismos termolíticos quando comparados com 

mestiços semi-lanados, porém, não são tão eficientes como as ovelhas da raça Santa 

Inês. Entretanto, é necessário estudar a influência das respostas celulares sobre o 

estresse térmico.  

 

Palavras-chave: aclimatação, estresse por calor, evaporação cutânea, ovinos mestiços.  
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ABSTRACT  

The consequences of climate change on agricultural systems have shown that there 

is a need to better understand the functional relationship of the various genetic groups of 

sheep and the environment, especially in tropical regions. In this context, the 

histophysiological responses to heat stress of Santa Inês sheep and their crossbred 

(Dorper and White Dorper) cross-detached sheep during acclimatization at high 

temperatures in the climatic chamber were characterized. Thirty healthy ewes were 

divided into three groups: ten Santa Inês (SI) animals with black fur and coat, ten 

crossbreed Dorper X Santa Inês and White Dorper X Santa Inês ewes and ten crossbreed 

females Dorper X Santa Inês and crossbreed ewe White Dorper X Santa Ines s its skin 

covering which is a mixture of hair and wool (LAN). For nine days the sheep were kept in 

a climate chamber subjected to heat stress at 37 ± 1.0 ° C for three hours daily (10h00 to 

13h00). Throughout the day, rectal temperature, eye temperature, dorsal surface 

temperature, respiratory rate and sweating rate were evaluated. Skin and sweat gland 

morphology were analyzed before and after heat treatment. In addition, the hormones 

cortisol, T4 and T3 were quantified. The influence of ambient temperature on the animals 

during the day time was evident (P <0.05). The variation of rectal temperature of SI and 

DES ewes was greater increasing until 1 ° C, however, the LAN ewes presented higher 

averages, although little different. Regarding respiratory rate, sheep increase their 

breathing movements up to three times in response to heat stress. However, SI and DES 

sheep can decrease after four hours of stress, up to 50% of the increase when the ambient 

temperature decreases. Regardless of the genetic group, heat elimination by skin 

evaporation was relevant in sheep to decrease the stress caused by high temperatures. 

SI sheep have larger and more superficial sweat glands after a heat stress cycle. Heat 

treatment did not influence hormonal quantification, except for T4 (P <0.05). The three 

groups of sheep were shown to have physiological, hormonal, and morphological abilities 

to maintain their homeothermia. Flocked crossbred sheep have less need to activate their 

thermolytic mechanisms when compared to semi-released crossbred sheep, but are not 

as efficient as Santa Inês ewes. However, it is necessary to study the influence of cellular 

responses on thermal stress. 

Keywords: acclimatization, heat stress, skin evaporation, crossbred sheep. 
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2.1. INTRODUÇÃO 

As mudanças drásticas do clima e as altas temperaturas das regiões tropicais estão 

influenciando nas produções de animais, tornando-se o desafio em longo prazo mais 

importante para os produtores (VAN DIJK et al., 2010; SILANIKOVE; KOLUMAN, 2015) 

Os ovinos, por ser uma espécie bem adaptada a diferentes climas podem ser criados em 

uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais extremos (McMANUS et al., 

2016a). No entanto, a constante exposição a temperaturas elevadas pode gerar estresse 

térmico prolongado afetando o metabolismo e a fisiologia, tornando o animal mais 

suscetível a doenças, além de limitar seu potencial produtivo (MARAI et al., 2007). 

O processo de aclimatação, que é provocado pelas constantes elevações da 

temperatura central do organismo, objetiva o aumento da capacidade de reduzir as 

respostas fisiológicas ao estresse promovendo o conforto do animal (McCLUNG et al., 

2008). Uma das respostas dos ovinos a temperaturas elevadas é a ativação de seus 

mecanismos termorreguladores, principalmente, o aumento da circulação periférica e 

posteriormente o aumento da taxa de sudação e da frequência respiratória (SEJIAN et 

al., 2018). Porém, quando a capacidade termolítica não é eficaz para manter a 

homeotermia, o animal aumenta a temperatura retal mantendo os níveis de termólise 

evaporativa acima da normalidade e paralelamente desencadeiam-se as respostas 

endócrinas que tendem a reduzir a termogênese (BERNABUCCI et al., 2010; GUPTA et 

al., 2013). Assim, o estresse por calor desencadeia alterações no perfil hormonal, 

principalmente pelo aumento transitório das concentrações plasmáticas de cortisol com 

posterior decréscimo e um declínio nas concentrações dos hormônios tiroidianos tiroxina 

(T4) e triiodotironia (T3) (MARAI et al., 2007; SEJIAN; MAURYA; NAQVI, 2010b; AFSAL 

et al., 2018).  

A temperatura retal e a frequência respiratória são critérios bem estabelecidos para 

caracterizar a tolerância ao calor e adaptação dos animais, embora o aumento da 

primeira seja consequência da ineficácia da segunda (MARAI et al., 2007; TITTO et al., 

2016; SEJIAN et al., 2017). A contenção em ovinos é necessária para mensuração destas 

variáveis ocasionando frequentemente estresse devido seu comportamento reativo 

(MAZIERO et al., 2012). Tal manejo requer que os animais sejam treinados de forma a 
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aceitarem bem os procedimentos experimentais e a reduzirem a reatividade e a respostas 

ao estresse.  

Recentemente o uso de novas tecnologias na produção animal tem sido de grande 

importância para promover o conforto e bem-estar animal, sendo a termografia 

infravermelha (IRT) uma técnica não invasiva que permite mensurar a temperatura 

emitida pelo organismo (STEWART et al., 2005, 2007; Do PRADO PAIM et al., 2013; 

McMANUS et al., 2016a, 2016b) a partir de um mapa de imagens ou termograma feito 

pela emissão de radiação infravermelha fornecido de uma fonte de calor evitando o 

contato físico com o animal (WARRISS et al., 2006). A temperatura ocular, 

especificamente a emitida por pequenas áreas ao redor da borda posterior da pálpebra 

e carúncula lacrimal, é um bom indicador de temperatura do organismo por ter uma ampla 

rede capilar inervada ao sistema nervoso autônomo, portanto, pode representar um local 

ideal de informação da temperatura central do animal (STEWART et al., 2005, 2008; 

JOHNSON et al., 2011; McGREEVY; WARREN-SMITH; GUISARD, 2012; CHURCH et 

al., 2014; PULIDO-RODRÍGUEZ et al., 2017). 

Outra resposta adaptativa às variações de temperatura são as alterações da 

histofisiologia da pele (FERREIRA et al., 2009a; MOBINI, 2015). Apesar da evaporação 

cutânea em ovinos ser muitas vezes negligenciada (BERNABUCCI et al., 2010), o 

estímulo e as descargas de suor acontecem com maior frequência quando o animal é 

submetido a altas temperaturas (SILVA; STARLING, 2003; CEZAR et al., 2004; 

MCMANUS et al., 2011b; TITTO et al., 2016; DA SILVA et al., 2017). A taxa de sudação 

é associada a densidade e tamanho das glândulas sudoríparas (SILVA, 2000; FERREIRA 

et al., 2009; MOBINI, 2015) que pode variar entre raças, do mesmo modo, que podem 

existir diferenças dentro do mesmo grupo genético (BERNABUCCI et al., 2010; 

McMANUS et al., 2011).  

A necessidade de aumentar a produtividade da ovinocultura no Brasil levou os 

produtores a realizarem cruzamentos indiscriminados das raças locais com raças 

provindas de ambientes diversos, desconhecendo a capacidade de adaptação às regiões 

tropicais e o verdadeiro potencial produtivo (CASTANHEIRA et al., 2010; CORREA et al., 

2012; McMANUS et al., 2016a; SEJIAN et al., 2017). Os sistemas de produção precisam 

caracterizar não unicamente as habilidades produtivas das diferentes raças utilizadas, 
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mas também a capacidade de adaptação dos animais às condições ambientais (DO 

PRADO PAIM et al., 2013). Neste contexto, é necessário compreender a relação 

funcional entre os diversos grupos genéticos de ovinos e o seu meio ambiente, tanto as 

respostas termolíticas, quanto à sua capacidade de aclimatação e adaptação a 

temperaturas elevadas. O objetivo deste estudo foi caracterizar as respostas anatomo-

fisiológicas frente ao estresse térmico por calor em três grupos de ovinos aclimatados a 

altas temperaturas. 

 

2.2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.2.1. Local e período de execução 

O experimento foi realizado durante o verão no período de dezembro de 2017 a 

janeiro de 2018 na câmara climática do Departamento de Reprodução Animal, 

pertencente à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo (VRA/FMVZ), localizada no Campus Fernando Costa da Universidade de São 

Paulo, Pirassununga (21°57’12’’S e 47°27’06’’O, 605 m altitude). O clima da região é 

classificado segundo Koopen, como úmido subtropical, com chuvas predominantemente 

no verão, temperatura média anual de 22°C e pluviosidade média anual próxima a 1363 

mm. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos FZEA-USP, número de protocolo 

1889061217. 

 

2.2.2. Animais, instalações e parâmetros meteorológicos 

Foram utilizados três grupos de ovinos, sendo o primeiro formado por animais da 

raça Santa Inês (SI) de pelagem e pele preta, o segundo grupo foi composto por ovelhas 

mestiças Dorper X Santa Inês e Withe Dorper X Santa Inês deslanadas (DES) e um 

terceiro grupo estabelecido por fêmeas mestiças Dorper X Santa Inês e Withe Dorper X 

Santa Inês semi-lanadas (LAN). As ovelhas mestiças possuíam pele e pelagem clara. A 

lã que apresentavam as ovelhas semi-lanadas era de mínimo 10 cm e máximo 15 cm de 

comprimentos em todo o corpo, exceto, na cabeça, membros posteriores, anteriores e 

região do ventre. Para cada grupo foram designadas 10 ovelhas vazias, não lactantes, 
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peso médio de 56,03 ± 7,46 kg, escore de condição corporal semelhante, por volta de 3 

(RUSSEL,1969), com idade entre 2 e 4 anos.  

A câmara climática tem uma área de 56 m2 totalmente fechada com paredes de 

tijolos e laje, com piso cimentado, controlador externo de temperatura e umidade, 

termostatos internos e exaustor. Foram instaladas grades de madeira que cobriam 20% 

do piso para descanso dos animais. Os animais tiveram livre acesso à água, silagem de 

milho e suplementação mineral.  

Diariamente, a cada 15 minutos, foram mensurados os parâmetros meteorológicos 

de temperatura do ar (Tar) e umidade relativa (UR) por meio de data loggers (HOBO® 

U12;013 Data Logger) instalados dentro da câmara climática. Para avaliar o conforto dos 

animais durante o experimento, foi calculado o Índice de Temperatura e Umidade (ITU) 

usando a fórmula descrita por Marai (2007): 

ITU= Tar – [(0,31 – 0,31 UR) * (Tar – 14,4)]; onde Tar é a temperatura do ar em graus 

Celsius (°C) e UR é a umidade relativa (UR%/100). O resultado de ITU é definido assim: 

<22,2= ausência de estresse por calor; 22,2 a <23,3= estresse por calor moderado; 23,3 

a <25,6= estresse por calor severo; ≥25,6=estresse por calor extremo. Os parâmetros 

meteorológicos registrados durante o experimento estão detalhados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Parâmetros meteorológicos médios, máximos e mínimos durante os dias de 

adaptação (dois dias) e tratamento térmico (nove dias) 

Parâmetros 
meteorológicos 

Dias de adaptação Dias de tratamento térmico 

Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima 

Tar (C°) 25,9 28,8 23,8 30,2 38,5 24,7 

UR (%) 82,1 90,1 66,0 72,7 89,5 54,7 

ITU 25,2 28,0 23,5 28,9 36,2 24,0 

Tar: Temperatura do ar; UR: umidade relativa; ITU: índice de temperatura e umidade. Fonte: Própria autoria 

 

2.2.3. Tratamento térmico 

As ovelhas foram submetidas ao estresse térmico realizado com base num ciclo de 

temperaturas em média de 27,5°C durante a noite e 32,5°C durante o dia. Após o período 

noturno, as temperaturas da câmara foram aumentando a partir das 8h00, por forma a 
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atingir 37 ± 1,0°C entre às 10h00 e 13h00, e umidade relativa entre 60 e 70%. A Figura 

1 apresenta as médias da Tar, UR e ITU registrados por hora durante o período 

experimental indicando a intensidade do tratamento térmico e o desconforto que as 

ovelhas foram submetidas. 

 

Figura 1. Médias da Temperatura do ar (Tar), Umidade relativa (UR) e Índice de 

temperatura e umidade (ITU) registrados por hora durante o período experimental em 

câmara climática 

 
*horário das colheitas dos parâmetros fisiológicos. Fonte: Própria autoria 

 

As ovelhas, ao entrarem na câmara climática, passaram por um período de dois 

dias (-1 e -2) de adaptação ao ambiente, ao manejo e procedimentos de rotina e ao grupo 

social. Durante os dois dias de adaptação as temperaturas da câmara apresentaram 

valores próximos aos que ocorriam no exterior. O estresse térmico foi realizado durante 

nove dias seguidos e foram efetuadas colheitas de sangue, a mensuração dos 

parâmetros fisiológicos e a realização de biopsias de tecido cutâneo de acordo com o 

calendário da Figura 2. 
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Figura 2. Esquema das colheitas de sangue, biopsia e mensuração de parâmetros 

fisiológicos em ovinos mantidos em câmera climática 

 

Fonte: Própria autoria.  

 
2.2.4. Colheitas de dados e amostragem 

A mensuração dos parâmetros fisiológicos temperatura retal (Tr), temperatura 

superficial dorsal (Tsd), temperatura ocular (To) e frequência respiratória (FR) foram 

realizadas em todas as ovelhas nos horários das 07h00, 10h00, 13h00, 17h00 e 20h00. 

O registro da Tr (°C) foi realizado com uso de um termômetro clínico digital (Geratherm® 

rapid GT-195-1, Alemanha, precisão de ±0,1°C) inserido no reto do animal em contato 

com a mucosa. O registro da Tsd (°C) foi realizada por meio de um termômetro 

infravermelho (Raynger Raytek ST Pro Plus, Estados Unidos) direcionando a luz 

infravermelha na parte dorsal do animal fazendo uma varredura pela área por três vezes, 

obtendo a média superficial. A FR (mov.min-1) foi medida por meio da contagem dos 

movimentos respiratórios observada no flanco dos animais durante 15 segundos com o 

auxílio de um cronômetro, depois os segundos foram convertidos para minutos. O registro 

da To foi realizado por meio de uma câmera termográfica Testo® 875-2i (Alemanha), 

descrita pelo fabricante com precisão de ±2°C da temperatura real, sensibilidade térmica 

(NETD) de <50 nK, resolução infravermelha de 160 x 120 pixels e resolução da imagem 

de 640 x 480 pixels. Com uso da câmera foram realizados termogramas da região ocular, 

a uma distância menor que 1 metro em relação ao animal e com coeficiente de 

emissividade de 0,98 (HOFFMANN et al., 2013; McMANUS et al., 2016b; PULIDO-

RODRÍGUEZ et al., 2017). Os termogramas foram analisados posteriormente utilizando 

o software da própria câmera (Testo IRsoft 3.6). Para as análises da temperatura da 

região ocular foi realizado um desenho circular delimitando o olho entre a borda superior, 

média e inferior e a carúncula lacrimal (SCHAEFER et al., 2012; HOFFMANN et al., 2013; 

PULIDO-RODRÍGUEZ et al., 2017) determinando a temperatura máxima (Figura 3).  



49 
 

 

Figura 3. Termogramas analisados para determinar a temperatura ocular em ovinos 

 
Fonte: própria autoria 

 

De cada grupo genético foram escolhidas de forma aleatória seis ovelhas 

(totalizando 18 animais) para mensuração da taxa de sudação (Txs; g.m-2h-1). Os 

registros da Txs ocorreram em três períodos diferentes do dia, às 7, 14 e 20 horas, nas 

mesmas ovelhas, utilizando o método colorimétrico de Schleger e Turner, (1965), no qual, 

na região torácica mediana, aproximadamente 20 cm abaixo da coluna vertebral entre a 

10ª e 11ª costela, foi tricotomizada uma área de 3 cm2 onde três discos de papel contendo 

cloreto de cobalto foram fixados diretamente na pele com fita adesiva. Imediatamente 

após da fixação foi cronometrado o tempo de viragem da cor até os discos de papel azul 

ficarem rosa. As observações foram feitas individualmente por duas pessoas treinadas 

para evitar variação nas avaliações. Cada disco era cronometrado em separado, o tempo 

da viragem e a média foram determinados em segundos. A Txs foi calculada a partir da 

seguinte equação de acordo com Schleger e Turner (1965): 

 

Txs= (22 X 3600)/(2,06 t)= 38446,6/t g.m-2h-1; sendo o t o tempo médio em segundos.  

 

Dos mesmos 18 animais foram efetuadas colheitas de sangue para posterior 

quantificação dos hormônios cortisol (µg.dL-1), triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) (µg.dL-

1). As colheitas foram realizadas por punção da veia jugular em tubos Vacutainer® de 

10ml contendo heparina sódica nos dias 1,5 e 9, sempre às 14h00. Após as colheitas, as 

amostras foram imediatamente armazenadas em gelo e levadas para análise pelo 

método Eletroquímioluminescência em laboratório comercial.  
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Para evitar a influência do estresse causado pela contenção do animal sobre a 

concentração do cortisol, as colheitas de sangue foram realizadas em dias diferentes da 

mensuração dos parâmetros fisiológicos.  

 

2.2.5. Análise histológica de tecido cutâneo  

As biópsias de tecido cutâneo foram realizadas 15 dias antes do início do tratamento 

térmico e no dia da saída da câmara climática (dia 10) nas mesmas 18 ovelhas e no 

mesmo local em que foram feitas as mensurações da Txs. Um fragmento de pele por 

animal na região tricotomizada descrita anteriormente foi colhido por meio de um punch 

de 8 mm de diâmetro (Punch KEYES ABC®). Antes dos procedimentos da biópsia foi 

realizada a assepsia da região tricotomizada, aplicação de 2 ml de cloridrato de lidocaína 

sem vasoconstritor (Xylestesin®). Finalmente, por meio do punch foi retirada uma 

amostra de pele. Em seguida, a ferida foi suturada e aplicado antibiótico, anti-inflamatório 

e analgésico (Terra-cortril®). Os animais foram acompanhados no pós-operatório com a 

realização do curativo local e aplicação dos medicamentos, e dez dias após da biópsia 

foi retirada a sutura garantindo a cicatrização da ferida. Logo após a colheita, os 

fragmentos de pele foram armazenados em solução de formol tamponado a 10% durante 

24h e, após esse tempo, as amostras foram mantidas em álcool 70% para posterior 

análise histológica. As amostras foram processadas no Laboratório de Patologia do 

Departamento de Medicina Veterinária da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos da Universidade de São Paulo.  

De cada fragmento de pele foram feitos cortes de aproximadamente 4 µm de 

espessura e corados pela técnica Hematoxilina e Eosina (H&E) para avaliação 

histopatológica. Os cortes foram analisados em microscopia óptica (microscópio Leica 

DM500, Leica®) com aumento de 40X, posteriormente foram realizadas fotos das 

lâminas, digitalizando-se uma foto por corte (câmera Leica ICC50-HD) e analisadas com 

uso do programa Image J 1.52a (National Institiutes of Health, EUA). De cada corte foram 

realizadas as seguintes análises: Espessura da epiderme (Eepd; µm) e espessura da 

derme (Ed; µm): sendo realizadas em cada lâmina 30 mensurações em diferentes 

secções da epiderme e derme (Figura 4A). O número de glândulas sudoríparas (N°gs) foi 

mensurado pela contagem das glândulas sudoríparas presentes em 3153,712 µm 
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(0,3153 cm) através daferramenta “multi-point”. Para identificar as glândulas sudoríparas 

foram consideradas as seguintes características morfológicas: simples tubulares ou 

saculares com a presença ou não do ducto espiral (Figura 4B). Para analisar a área 

glandular (Ags; µm2) a ferramenta “free-hand selections” foi utilizada para desenhar a 

área de cada glândula sudorípara obtendo a área total (Figura 4C). Finalmente a distância 

da glândula a sudorípara-epiderme (Dgs-e; µm): a partir do ponto mais caudal da glândula 

sudorípara (em referência a epiderme) até o início da epiderme foi determinada a 

distância da glândula sudorípara à epiderme (Figura 4D). Para cada característica 

analisada foram utilizados os valores da média aritmética para análise estatística, à 

exceção do N°gs em que foi utilizado o número total de glândulas por placa. 

  

Figura 4. Fotos digitalizadas dos cortes histológicos para análises morfométricas da 

espessura da epiderme (A), espessura da derme (A), número de glândulas sudoríparas 

(B), área glandular (C) e distância da glândula sudorípara-epiderme (D) 

 
A. As linhas curtas com ponta circular no final indicam as medidas para a epiderme (a) e as 
linhas longas com ponta em forma de setas indicam as medidas da derme (b). Fonte: Própria 
autoria. 

 
2.2.6. Análise estatística 

O desenho experimental considerado no presente experimento foi o completamente 

randomizado (CRD). Depois de realizados os testes Shapiro Wilk para estudo da 

normalidade e do teste Levene para a homogeneidade, sendo considerados os dados 

aptos para análise, procedeu-se as seguintes análises descritas para cada parâmetro 

analisado. 
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Para as análises dos parâmetros fisiológicos (Tr, To, Ts, FR e Txs) foi utilizado uma 

ANOVA com distribuição fatorial 3 x 6 x 5 com os tratamentos consistindo três grupos de 

ovinos (SI, DES e LAN) combinado com seis dias ao longo do estresse por calor (2, 3, 4, 

6, 7 e 8) e cinco horas durante o dia (7, 10, 13, 17 e 20 horas) e suas interações. 

Para os parâmetros hormonais foi realizada uma ANOVA com distribuição fatorial 3 

x 3, os tratamentos consistindo em três grupos de ovinos (SI, DES e LAN) combinado 

com três dias ao longo do estresse por calor (1, 5 e 9) e suas interações. Finalmente, 

para os dados obtidos das amostragens das biopsias cutâneas foi realizada uma ANOVA 

com distribuição fatorial de 3 x 2, os tratamentos consistindo em três grupos de ovinos 

(SI, DES e LAN) e dois períodos de amostragem, antes e após do estresse por calor.  

Todas as análises dos dados foram realizadas através do procedimento MIXED-

SAS considerando animal como medida repetida e analisados pelo teste F. As médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey-Kramer. Foram apresentadas as médias ± erro 

padrão das médias de todos os resultados, o nível de probabilidade de P<0,05 foi 

utilizado como limite para significância para todos os testes. Enquanto que, os o nível de 

probabilidade de P≤0,10 foram considerados como tendência. A análise estatística deste 

estudo foi gerada usando o software SAS, Versão 9.4 2014, do sistema SAS para 

Windows.  
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2.3. RESULTADOS  

 

Temperatura retal, ocular e superficial dorsal 

Houve efeito dos grupos de ovinos, dias e horas de amostragem. Constatou-se, 

igualmente interação dupla entre os grupos de ovinos e hora de amostragem sobre as 

variáveis Tr, To e Tsd (P<0,05; Tabela 2). No entanto, não houve interação significativa 

entre os fatores grupos de ovinos e dias de amostragem sobre as mesmas variáveis. Do 

mesmo modo, não houve efeito de interação tripla (P>0,05) entre os fatores grupos de 

ovinos, hora e dia de amostragem sobre nenhuma das variáveis fisiológicas analisadas 

(Tr, To, FR e Txs; Apêndice A). 

 

Tabela 2. Médias ± erro padrão da média (EPM) da temperatura do retal (Tr), temperatura 

ocular (To) e temperatura superficial dorsal (Tsd) medidas em diferentes horários do dia 

em ovinos submetidos a estresse por calor em câmara climática 

Parâmetro 
fisiológico 

Grupo 
ovinos 

Hora 
EPM P-valor  

07h00 10h00 13h00 17h00 20h00 

Tr (°C) 

SI 37,9
Be

 38,2
Cd

 38,5
Bc

 38,6
Bb

 38,9
Aa

 

0,05 

 

DES 37,9
Bd

 38,4
Bc

 38,6
Bb

 38,7
ABb

 38,9
Aa

 <0,0001 

LAN 38,4
Ac

 38,8
Aa

 38,8
Aa

 38,8
Aa

 38,8
Aa

  

         

To (°C) 

SI 37,5
Bd

 38,2
Ac

 38,8
Ba

 38,3
Ac

 38,5
Ab

 

0,07 

 

DES 37,4
Bd

 38,0
Bc

 38,8
Ba

 38,1
Bc

 38,4
Ab

 0,02 

LAN 37,7
Ac

 38,3
Ab

 39
Aa

 38,4
Ab

 38,5
Ab

  

         

Tsd (°C) 

SI 31,7
Ae

 35,6
Ab

 36,4
Aa

 34,3
Ac

 33,8
Ad

 

0,18 

 

DES 31,4
Ae

 34,9
Bc

 36,2
Aa

 34,2
Ab

 33,3
Bd

 <0,0001 

LAN 27,9
Be

 33,4
Cb

 35,6
Ba

 31,2
Bc

 29,7
Cd

  

SI: Santa Inês, DES: deslanadas, LAN: semi-lanadas. Letras maiúsculas diferentes na coluna dentro de cada horário para cada 
parâmetro e letras minúsculas dentro da linha para cada parâmetro diferem entre si pelo Teste Tukey-Kramer (P<0,05). Fonte: 
Própria autoria.  

De fato, a Tr, To e Tsd dos três grupos de ovinos foram significativamente 

influenciadas pelo tratamento térmico, com maiores médias as 13h00 para a To e Tsd, e 

como esperado, a Tr foi aumentando em relação à temperatura do ar, porém, as ovelhas 

atingiram o pico após sete horas (20h00) do estresse térmico, exceto o grupo LAN que 

registraram a maior Tr as 10h00 sem apresentar nenhuma variação a partir desse horário. 
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Nenhum dos grupos de ovinos recuperou os valores basais de Tr, To e Tsd depois do 

período de estresse térmico, pelo contrário, em relação à Tr os grupos SI e DES 

aumentaram em até um 1°C ao longo do dia. Da mesma forma, para To os grupos SI e 

DES aumentaram em até 1°C e das LAN 0,8°C durante o dia, porém, diferente dos 

valores registrados da Tr que foram aumentando no decorrer das horas subsequentes ao 

estresse térmico, as médias para a To dos três grupos de ovinos foram diminuindo. As 

LAN apresentaram as menores médias de Tsd em todos os horários.  

 

Frequência respiratória e Taxa de sudação  

Os grupos de ovinos tiveram efeito sobre a FR, porém, não influenciaram na variável 

Txs (P=0,07). No entanto, os fatores dias e horas de amostragem tiveram efeito sobre 

ambas as variáveis (P<0,05). Constatou-se efeito da interação entre os fatores grupos de 

ovinos e as horas sobre a FR (P<0,05), e tendência para Txs (P=0,09; Tabela 3).  

 

Tabela 3. Médias ± erro padrão da média (EPM) da frequência respiratória (FR) e taxa 

de sudação (Txs) medidas em diferentes horários do dia em ovinos submetidos a 

estresse por calor em câmara climática 

Parâmetro 
fisiológico 

  
Grupo 
ovinos 

Hora 
EPM P-valor 

07h00 10h00 13h00 17h00 20h00 

FR (mov.min-1) 

SI 33
Bd

 47
Bb

 93
Ba

 42
Bbc

 40
Bc

 

3,87 

 

DES 29
Bc

 42
Bb

 90
Ba

 43
Bb

 31
Bc

 0,03 

LAN 49
Ad

 73
Ab

 111
Aa

 73
Ab

 59
Ac

  

         

Txs (g.m-2h-1) 

SI 488,2  814,2  509,3 

62,89 

 

DES 401,4  577,8  336,7 0,07 

LAN 357,2  806,6  381,1  
SI: Santa Inês, DES: deslanadas, LAN: semi-lanadas. Letras maiúsculas diferentes na coluna dentro de cada horário 
para cada parâmetro e letras minúsculas dentro da linha para cada parâmetro diferem entre si pelo Teste Tukey-Kramer 
(P<0,05). Fonte: Própria autoria.  

A influência da temperatura ambiental sobre a FR foi evidente para todos os grupos 

de ovinos. De fato, o grupo LAN apresentou maior número de movimentos respiratórios, 

sendo significativamente diferente das SI e DES em todos os horários (P<0,05). Durante 

o estresse térmico (13h00), a FR aumentou em 315%, 281% e 226% para DES, SI e 

LAN, respectivamente, quando comparadas ao horário inicial (7h00). Observou-se que 
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quatro horas do pico de estresse térmico (17h00), a FR diminuiu até 55% no grupo SI e 

52% no grupo DES, porém, o LAN apresentou redução de apenas 34% dos movimentos 

respiratórios. Constatou-se que, apenas as DES retornaram aos valores basais de FR às 

20h00. Por outro lado, independente do grupo de ovinos, a Txs manteve uma tendência 

crescente durante o horário de estresse térmico, apresentando as maiores médias no 

grupo SI, seguidamente do grupo LAN e por último o grupo DES.  

Verificou-se efeito da interação significativa entre os fatores grupos de ovinos e dias 

sobre a Txs (P<0,05), além de uma tendência marcada para a variável FR (P=0,08; 

Tabela 4).  

 

Tabela 4. Médias ± erro padrão da média (EPM) da frequência respiratória (FR) e taxa 

de sudação (Txs) medidas ao longo dos dias em ovinos submetidos a estresse por calor 

em câmara climática 

Parâmetro 
fisiológico  G.O. 

DIA 
EPM 

P-
valor 2 3 4 6 7 8 

Txs 
(g.m-2h-1) 

SI 988,8
Aa

 795,9
Ab

 503,7
Ac

 501,9
Ac

 427,9
Ac

 405,1
Ac

 
80,5 0,03 DES 610,3

Ba
 448,6

Bab
 458,9

Aab
 346,6

Ab
 363,3

Ab
 403,9

Ab
 

LAN 670,3
Ba

 498,1
Bab

 580,4
Aab

 404,4
Ab

 508,5
Aab

 428,1
Ab

 
          

FR 
(mov.min-1) 

SI 63 42 44 46 55 55 

4,0 0,08 DES 52 44 42 40 48 54 

LAN 87 64 62 70 76 78 
G.O. Grupo ovinos. SI: Santa Inês, DES: deslanadas, LAN: semi-lanadas. Letras maiúsculas diferentes na coluna dentro de cada dia 
para cada parâmetro e letras minúsculas dentro da linha para cada parâmetro diferem entre si pelo Teste Tukey-Kramer (P<0,05). 
Fonte: Própria autoria.  

Durante os dias 2 e 3, os valores da Tx do grupo SI foi diferente do DES e LAN 

(P<0,05), entretanto, a partir do dia 4 até o dia 8 não houve diferença entre os grupos 

(P>0,05). O grupo SI apresentou diminuição progressiva da Txs de sudação ao longo dos 

dias, contrário aos animais DES e LAN, que mostraram variação entre os dias nos valores 

médios da Txs. O grupo DES foi o grupo que apresentou menores valores médios em 

todos os dias.  

 

Histologia  

O fator grupos de ovinos teve efeito sobre a Ags (P<0,05; Figura 5), porém, não foi 

significativo para as outras características histológicas (Eepd, Ed, N°gs e Dgs-e). Foi 



56 
 

evidente a diferença da Ags entre os grupos de ovinos, dado que, as ovelhas SI 

apresentaram média duas vezes maior em relação ao grupo DES e LAN. A resposta 

histológica cutânea de ovinos submetidos a estresse térmico está descrita no Apêndice 

B.  

Figura 1. Média ± erro padrão da média da área da glandula sudorípara (Ags) de três 

grupos de ovinos de ovinos submetidos a estresse térmico em câmara climática 

 

SI: Santa Inês, DES: deslanadas (Dorper x Santa inês), LAN: lanadas 
(Dorper x Santa inês). Barras sem letras maiúsculas em comum diferem 
entre si pelo Teste Tukey-Kramer (P<0,05). Fonte: Própria autoria  

 

Os períodos de amostragem não determinaram diferenças significativas sobre as 

características Eepd, Ed, N°gs e Dgs-e, no entanto, observa-se que a Ags tende a 

diminuir após do tratamento térmico (23.107±2.482µm2 vs 18.054±2.418 µm2; P=0,07). 

Por outro lado, a interação entre os fatores grupos de ovinos e o período de amostragem 

não foi significativa para as características histológicas Eepd, Ed, e N°gs (Figura 6A, 6B 

e 6C; respetivamente), porém, teve efeito sobre a Dgs-e (Figura 6D; P<0,05), mas a Ags 

apenas tende a diminuir para os grupos SI e DES e aumentar para o grupo LAN (Figura 

6E; P=0,07).  
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Figura 2. Média ± erro padrão da média da espessura da epiderme (A), espessura da 

derme (B), número de glândulas sudoríparas (C), distância da glândula sudorípara-

epiderme (D) e área glandular (E) mensuradas antes e depois do estresse tratamento 

térmico em três grupos de ovinos mantidos em câmara climática 

 

SI: Santa Inês, DES: deslanadas (Dorper x Santa inês e White Dorper x Santa inês), LAN: lanadas (Dorper x Santa inês e White 
Dorper x Santa inês). Letras maiúsculas diferentes dentro do período de amostragem e letras minúsculas entre os grupos de 
ovinos diferem entre si pelo Teste Tukey-Kramer (P<0,05). Fonte: Própria autoria.  

 

Constatou-se que antes do tratamento térmico não houve diferença entre os grupos 

sobre a Dgs-e (P>0,05), no entanto, o grupo SI apresenta menor distância glandular 

respeito à epiderme após do estresse térmico. Também, após o tratamento térmico a Ags 
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diminuiu 37% para o grupo SI e 28% para o grupo DES, embora, o grupo LAN aumentou 

20% para o mesmo período. Observou-se que a Eepd no grupo LAN aumentou após do 

estresse térmico.  

 

Resposta hormonal 

As variações hormonais estão descritas na Tabela 5. Os grupos de ovinos não 

influenciaram nas respostas hormonais (P>0,05). Os dias de amostragem tiveram efeito 

sobre a concentração de cortisol (P<0,05), apresentando diminuição dos valores médios 

do hormônio ao longo dos dias. O dia 1 apresenta a maior concentração de cortisol e é 

diferente dos outros dois dias (P<0,05), mas, o dia 5 e 9 não diferiram entre si (P>0,05). 

 

Tabela 5. Média ± erro padrão da média (EPM) das concentrações dos hormônios 

cortisol, T3 e T4 medidas em ovinos Santa Inês (SI) e seus mestiços deslanados (DES) 

e semi-lanados (LAN) no primeiro, quinto e nono dia de estresse por calor em câmara 

climática 

Hormônios 

Grupo ovinos  Dia de amostragem 
Interação 

P-valor SI DES LAN EPM 
P-

valor 
 1 5 9 EPM P-valor 

Cortisol 
(µg.dL-1) 

1,07 1,54 1,48 0,40 0,67  1,91
A
 1,48

B
 0,94

B
 0,26 0,003 0,84 

T4 
(µg.dL-1) 

6,41 8,48 9,24 1,19 0,25  0,79 8,08 8,54 0,79 0,34 0,001 

T3 
(µg.dL-1) 

0,14 0,15 0,16 0,03 0,89  0,15 0,14 0,16 0,02 0,41 0,20 

SI: Santa Inês, DES: deslanadas (Dorper x Santa inês e White Dorper x Santa inês), LAN: lanadas (Dorper x Santa inês e White 
Dorper x Santa inês). Letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem entre si pelo Teste Tukey-Kramer (P<0,05). Fonte: Própria 
autoria.  

 

Houve interação entre os fatores grupos de ovinos e dias de amostragem para o 

hormônio T4, mas, não foi observada diferenças para o cortisol e T3 (P>0,05; Tabela 6).  
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Tabela 6. Média ± erro padrão da média das concentrações dos hormônios cortisol, T3 e 

T4 medidas em ovinos durante o primeiro, quinto e nono dia de estresse por calor em 

câmara climática 

Hormônio 
Grupo 
ovinos 

Dia 

1 5 9 

Cortisol  
(µg.dL-1) 

SI 1,58±0,46 0,86±0,46 0,78±0,49 

DES 2,30±0,46 1,32±0,46 1,00±0,48 

LAN 1,88±0,46 1,50±0,48 1,06±0,52 

     

T4 
(µg.dL-1) 

SI 6,28±1,37Ba 5,96±1,37Aa 7,00±1,37Aa 

DES 5,55±1,37Bb 9,45±1,44Aa 10,47±1,37Aa 

LAN 10,75±1,37Aa 8,82±1,37Aa 8,17±1,37Ab 

     

T3 
(µg.dL-1) 

SI 0,16±0,03 0,13±0,03 0,14±0,03 

DES 0,13±0,03 0,16±0,03 0,19±0,03 

LAN 0,17±0,03 0,15±0,03 0,17±0,03 
SI: Santa Inês, DES: deslanadas (Dorper x Santa inês e White Dorper x Santa inês), LAN: lanadas (Dorper 
x Santa inês e White Dorper x Santa inês). Letras maiúsculas diferentes na coluna e letras minúsculas 
dentro da linha diferem entre si pelo Teste Tukey-Kramer (P<0,05). Fonte: Própria autoria. 

 
Apesar de não haver interação entre os grupos de ovinos e os dias de amostragem 

sobre os valores do cortisol, percebe-se que as concentrações do hormônio para o grupo 

SI e DES diminuíram em 50% e o grupo LAN em 44% no decorrer dos dias. De igual 

maneira, a resposta do hormônio T3 não teve efeito da interação, no entanto, o grupo 

DES apresentou incremento nas concentrações hormonais no final do tratamento 

térmico. Observou-se que o grupo DES ao longo dos dias aumentou as concentrações 

de T4, diferente do grupo LAN, que mostrou diminuição dos valores médios durante os 

dias amostragem. Constatou-se que as ovelhas SI apresentaram maiores concentrações 

de T4 no último dia de amostragem (dia 9) quando comparadas com os valores basais 

(dia 1).  
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2.4. DISCUSSÃO  

A zona de conforto para a espécie ovina varia de 15 a 30°C para temperatura do ar 

e 65 a 70% para umidade relativa (EUSTÁQUIO FILHO et al., 2011). As condições 

ambientais para os dias de adaptação estavam dentro dos limites considerados como 

zona de conforto para ovinos. Durante os dias do tratamento térmico, em particular os 

períodos mais quentes, a temperatura do ar foi desfavorável para as ovelhas, além disso, 

os valores de ITU (> 22,6) indicaram desconforto nos animais produzido pelo calor 

extremo, conforme a escala proposta por Marai (2007). As mudanças da temperatura 

corporal dos animais homeotérmicos dependem da variação circadiana da termogênese, 

porém, podem ser influenciadas pelas condições ambientais (HAHN, 1997). Em ovinos, 

a temperatura corporal torna-se significativamente maior quando a temperatura do 

ambiente aumenta de 18 a 35°C (AL-HAIDARY, 2004; MARAI et al., 2007).  

As variações cíclicas diárias nas respostas termorreguladores em ovinos são 

constantes em ambientes quentes, porém, o retorno à valores normais nos parâmetros 

fisiológicos e a manutenção de valores mínimos é essencial para considerar o animal 

eficiente quanto ao gerenciamento de calor e adaptabilidade a climas de temperaturas 

elevadas (MARAI et al., 2007; Da SILVA et al., 2017). A média de temperatura retal 

encontrou-se dentro dos limites referentes à espécie ovina: 38,5 a 39,9 °C 

(CUNNHINGHAN; KLEIN, 2014), porém, nota-se que a temperatura retal aumentou em 

todos os grupos de ovinos durante os períodos mais quentes. No entanto, as ovelhas SI 

e DES apresentaram maior variação nos valores da temperatura retal, elevando-a até um 

1°C durante o dia, diferente das ovelhas LAN, que apesar de não conseguirem voltar aos 

valores basais da temperatura retal ao longo do dia, o gerenciamento do calor foi eficiente 

ao apresentar menor amplitude. No decorrer da noite, com a temperatura de ar mais 

baixa as ovelhas conseguiram retornar a seus valores basais em 11 horas. O menor 

aumento da temperatura retal e a frequência respiratória em animais quando expostos 

constantemente a ambientes exigentes em termos climáticos são características de uma 

boa capacidade adaptativa e tolerância ao calor (McMANUS et al., 2009; SEJIAN et al., 

2017)  
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A temperatura ocular está altamente correlacionada às mudanças do sistema 

termorregulador (McMANUS et al., 2016a; HOOPER et al., 2018). Foi evidente que a 

temperatura ocular das ovelhas aumentou no horário mais quente do dia, e constatou-se 

que, foi diminuindo nas horas subsequentes ao período de estresse, diferente à 

temperatura retal que foi aumentando após do tratamento térmico. Diversos estudos 

correlacionam positivamente a temperatura ocular e a temperatura retal em outras 

espécies (STEWART et al., 2007, 2008; JOHNSON et al., 2011; McMANUS et al., 2016b; 

PULIDO-RODRÍGUEZ et al., 2017), porém, este estudo demostrou que a temperatura 

ocular segue padrões diferentes a temperatura retal. É provável que a temperatura retal 

esteja ligada a temperatura profunda do corpo, e a temperatura ocular nos ovinos está 

influenciada pelo sistema de resfriamento cerebral contracorrente, atribuído a uma rede 

carótida, onde o sangue da artéria antes de entrar no cérebro, troca a temperatura por 

condução com o sangue venoso proveniente do nariz que se encontra mais frio e 

proporciona uma temperatura mais adequada e evita o aquecimento cerebral 

(CUNNHINGHAN; KLEIN, 2014). Por outro lado, a temperatura ocular repercute a 

temperatura nuclear no instante, não necessariamente a temperatura do sangue. Assim, 

verifica-se uma superior inércia térmica da temperatura retal, uma vez que o calor 

armazenado está associado à massa corporal. Apesar das correlações positivas entre a 

temperatura ocular e a temperatura retal citadas na literatura (STEWART et al., 2007, 

2008; JOHNSON et al., 2011; McMANUS et al., 2016b; PULIDO-RODRÍGUEZ et al., 

2017), é possível identificar desfasamentos temporais quando se realizam medições mais 

frequentes, o mesmo ocorre com a temperatura timpânica. O uso da termografia 

infravermelha é uma alternativa que pode ajudar a entender a importância da temperatura 

ocular como referência da temperatura cerebral e sua relação com outros parâmetros 

fisiológicos para avaliação da adaptação dos animais à diferentes ambientes, desta forma 

é necessário realizar outros estudos em ovinos objetivando essa correlação. 

Os maiores valores da temperatura superficial dorsal foram encontrados nas 

ovelhas SI. Apesar de serem animais deslanados, as ovelhas eram de pelagem escura, 

o que pode ter influenciado no aumento da temperatura superficial. Animais com pelagem 

de tonalidade escura apresentam maior absorção de radiação térmica, mesmo sem ter a 

influência da radiação solar (McMANUS et al., 2009). Os valores baixos para temperatura 
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superficial dorsal encontrados em animais LAN podem ser justificados pelas 

características físicas da lã (CASTANHEIRA et al., 2010), no entanto, recomenda-se 

utilizar a termografia infravermelha para verificar a temperatura produzida entre a lã e a 

pele, e também são necessários mais estudos objetivando esta característica.  

A primeira resposta visível dos ovinos para manter sua homeotermia é o aumento 

da frequência respiratória (SILANIKOVE, 2000; MARAI et al., 2007), e a severidade do 

estresse causado por altas temperaturas pode ser quantificada pelo mesmo parâmetro 

(SILANIKOVE, 2000). As ovelhas utilizadas neste estudo, na tentativa de dissipar o calor 

intensificaram os movimentos respiratórios ao mesmo tempo em que a temperatura do 

ar ia elevando-se, atingindo os valores máximos no horário mais quente (13h00). 

Contudo, observou-se que o grupo LAN antecipou a mobilização da termólise evaporativa 

respiratória, aumentando até 23 vezes mais sua frequência respiratória quando a 

temperatura do ar ainda se encontrava em 30°C (10:00 horas), mostrando uma 

necessidade prematura de liberação do calor por períodos mais extensos, o que pode 

indicar que a faixa de zona de conforto para este grupo genético é mais restrita e ocorre 

a temperaturas mais baixas. Ovinos de pelo e seus mestiços mobilizam seus mecanismos 

fisiológicos para dissipar o calor quando a temperatura do ar atinge 33°C (CEZAR et al., 

2004; NEIVA et al., 2004), enquanto outros autores indicam temperaturas maiores 

(TITTO et al., 2016; Da SILVA et al., 2017). Porém, deve considerar-se a influência da 

radiação solar e outras variáveis meteorológicas para determinar a faixa de conforto dos 

animais. No entanto, mesmo o valor médio da frequência para os três grupos estava 

dentro dos valores referência da espécie ovina, 30 – 40 mov.min-1 para raças deslanadas 

e 76 – 86 mov.min-1 para raças lanadas (TITTO et al., 2016), evidenciou-se que a 

frequência respiratória do grupo LAN foi maior em todos os horários quando comparadas 

com os grupos SI e DES. Esta diferença pode estar relacionada a uma maior taxa 

metabólica das ovelhas lanadas (TITTO et al., 2016).  

A eliminação de calor por evaporação respiratória é um mecanismo fisiológico 

utilizado como resposta a períodos curtos de intenso calor (SILVA; STARLING, 2003), 

porém, a vasodilatação periférica é um dos primeiros mecanismos termorreguladores 

utilizados pelos ovinos para eliminar calor e manter sua homeostase. Nesse contexto, o 

aumento da circulação periférica influencia na temperatura superficial dos animais e 
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consequentemente na taxa de sudação (MARAI et al., 2007; McMANUS et al., 2015). A 

atividade das glândulas sudoríparas é estimulada pelo sistema nervoso autônomo 

simpático, de uma forma direta pelas terminações nervosas das próprias glândulas e 

também indiretamente por meio das fibras sensoriais da pele, em resposta ao estresse 

térmico (SILVA, 2000; REECE, 2015; MATOS, 2015).  

A termólise evaporativa cutânea como resposta a uma situação de estresse térmico 

em ovelhas foi evidenciado neste estudo, registrando-se maiores valores médios da taxa 

de sudação para os três grupos de ovinos comparados aos apresentados por outros 

autores (SILVA; STARLING, 2003; CEZAR et al., 2004; McMANUS et al., 2011; TITTO et 

al., 2016; Da SILVA et al., 2017). Esta diferença pode ser atribuída ao local que foi 

determinada a amostragem (dorso), pois as glândulas sudoríparas não estão distribuídas 

homogeneamente no corpo e algumas regiões apresentam menor densidade, como o 

tronco, tábua do pescoço, papada, ventre e as extremidades. Além disso, é provável que 

esteja relacionado à morfofisiológia e quantidade de glândulas sudoríparas ativas 

presentes na área (McMANUS et al., 2011; SILVA, 2000). Em ovinos, a evaporação 

cutânea muitas vezes é desconsiderada (BERNABUCCI et al., 2010), porém, o estímulo 

e as descargas de suor acontecem com maior frequência quando o animal é submetido 

a altas temperaturas contribuindo para uma relevante dissipação de calor (SILVA; 

STARLING, 2003; CEZAR et al., 2004; McMANUS et al., 2011; TITTO et al., 2016; Da 

SILVA et al., 2017). 

É constantemente referido que as ovelhas, em particular, aquelas com a presença 

de lã apresentam menor taxa de sudação, e consequentemente, são menos eficientes 

eliminando calor pela via evaporativa cutânea (MARAI et al., 2007; WOJTAS; CWYNAR; 

KOŁACZ, 2014). A lã promove o aprisionamento do ar junto à epiderme o que faz que a 

dissipação de calor sensível seja menor, em consequência a taxa de sudação aumenta 

(SILVA; STARLING, 2003). No entanto, em condições de radiação solar, a lã possibilita 

a redução da transmitância chegando menor quantidade de calor à epiderme.  

A ativação das glândulas sudoríparas aumenta a produção de suor, que 

consequentemente, contribui na perda de calor pela via cutânea, diminuindo a 

necessidade de mobilizar outros mecanismos termorreguladores para manter a 

homeotermia (SILVA; STARLING, 2003). Os números de glândulas sudoríparas ativas, e 
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de maior tamanho influenciam na produção de suor, além disso, são características 

consideradas para avaliar a habilidade adaptativa de um animal para ambientes quentes 

(MOBINI, 2013, 2015; JIAN; KE; CHENG, 2015; PANTOJA et al., 2017). A profundidade 

das glândulas sudoríparas também é um indicador da atividade glandular e a eficiência 

da produção de suor (FERREIRA et al., 2009a; SHIOTA et al., 2013; PANTOJA et al., 

2017). Evidentemente a área das glândulas sudoríparas dos grupos SI e DES foi menor 

no final do estudo, sendo que, as ovelhas SI apresentaram diminuição de 60% do 

tamanho. As glândulas sudoríparas das ovelhas SI e DES após o tratamento térmico 

encontravam-se mais superficiais, contrário do grupo LAN, que apresentou maior 

profundidade glandular ao final do período de estresse térmico. De igual maneira, foi 

observado que os valores da taxa de sudação dos três grupos também foram diminuindo 

no decorrer dos dias. É provável que, após estarem vários dias expostas a temperaturas 

elevadas, as ovelhas SI, DES e LAN conseguiram aclimatar-se, consequentemente, a 

ativação dos mecanismos termorreguladores serão menos exigidos pelo organismo para 

manter a homeotermia. Há também a possibilidade de que as glândulas sudoríparas 

tenham atingido a sua plenitude funcional e a maior produção de suor, 

consequentemente, redução da área da glândula refletindo na diminuição do tamanho do 

lúmen glandular perante a ação das células mioepiteliais que promovem a expulsão do 

suor.  

O cortisol é considerado como o principal biomarcador para avaliação do estresse, 

sendo quantificado em diversos estudos de análises de bem-estar animal (MARAI et al., 

2007; ALEENA et al., 2016; HENRIQUE et al., 2017; SHAJI et al., 2017; AFSAL et al., 

2018). As concentrações de cortisol indicaram que no início do tratamento térmico os 

animais encontravam-se sobre estresse, entretanto, houve uma redução de 50% ao final 

do tratamento térmico. É provável que as ovelhas ao conseguirem aclimatar-se a altas 

temperaturas sofram menos com o estresse térmico, o cortisol ao ser uma hormona 

calorigênica tende a reduzir-se à medida que for avançando a aclimatação. Ainda assim, 

as ovelhas LAN mostraram maior dificuldade para diminuir as concentrações de cortisol, 

sendo que, apesar da queda da concentração de cortisol no quinto dia do tratamento 

térmico (1,50 µg.dL-1), os valores ainda indicavam estresse, diferente do grupo SI (0,86 

µg.dL-1) e o grupo DES (1,32 µg.dL-1) para o mesmo período. Em ovinos o valor médio 
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de concentração de cortisol na ausência de estresse por calor oscila entre 0,6 e 1,4 µg.dL-

1 (COOK, 1996; STARLING et al., 2005), no entanto, sob estresse térmico por calor pode 

existir uma variação entre 1,52 e 3,2 µg.dL-1 (STARLING et al., 2005). 

Os hormônios da tiroide, T4 e T3, são moduladores dos processos de 

desenvolvimento e metabolismo em geral, e suas concentrações podem ser influenciadas 

pelas variações sazonais a que pode ser submetido um animal (AL-HAIDARY, 2004; 

STARLING et al., 2005; KOLUMAN; DASKIRAN, 2011; COSTA et al., 2015; LEITE et al., 

2018a). Os grupos de ovinos neste estudo mantiveram concentrações de T4 e T3 dentro 

dos parâmetros de referência para esta espécie (STARLING et al., 2005; COSTA et al., 

2015; LEITE et al., 2018a). Provavelmente a tensão causada pelo aumento da 

temperatura não teve influência na produção hormonal pela capacidade dos animais em 

eliminar o calor e manter a homeotermia sem afetar a atividade da glândula tireoide. É 

provável que o retorno ao balanço térmico adequado durante a noite as ovelhas 

conseguiram compensar melhor o gasto energético perdido durante o período de 

estresse, influenciado na produção dos hormônios tiroidianos.  
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2.5. CONCLUSÃO  

As respostas termorreguladoras de ovinos Santa Inês (SI) e seus mestiços Dorper 

X Santa Inês e Withe Dorper X Santa Inês deslanadas (DES) são semelhantes, indicando 

maior variação cíclica diária na temperatura retal e menor movimentação respiratória. A 

temperatura retal de ovinos mestiços Dorper X Santa Inês e Withe Dorper X Santa Inês 

deslanadas semi-lanados é maior, porém, a amplitude de variação é mínima. 

Ovinos Santa Inês e seus mestiços deslanadas mostraram menor necessidade de 

ativar antecipadamente a via evaporativa respiratória para eliminar o calor, ao contrário 

das mestiças semi-lanados, que precisaram aumentar a frequência respiratória em 

temperaturas menos exigentes. A evaporação cutânea é importante na termorregulação 

de ovinos de pelo e semi-lanados criados em regiões de temperaturas ambientais 

elevadas 

A morfologia glandular sudorípara aprimora a capacidade evaporativa cutânea de 

ovinos Santa Inês e seus mestiços deslanadas e semi-lanados, evidenciando uma alta 

capacidade de aclimatação.  

Todos os grupos de ovinos demostraram ter habilidade para alterar a sua morfologia 

cutânea, fisiologia e balanço hormonal para manter sua homeotermia, no entanto, ovinos 

mestiços Dorper X Santa Inês e Withe Dorper X Santa Inês não são tão eficientes como 

as ovelhas de raça Santa Inês 
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3. O MANEJO DA TOSQUIA PODE MELHORAR AS RESPOSTAS 

TERMORREGULADORAS DE OVELHAS MESTIÇAS SANTA-INÊS SEMI-LANADAS 

DURANTE ACLIMATAÇÃO AO CALOR? 

 

RESUMO 

As mudanças climáticas e suas consequências estão exigindo cada vez mais 

melhorar os manejos e estratégias dos sistemas agropecuários, visando garantir o 

potencial produtivo dos animais e seu bem-estar. A tosquia é uma prática estratégica 

realizada com o objetivo de aumentar a ingestão de alimento e facilitar a dissipação de 

calor em ovinos. No entanto, em regiões tropicais onde os fatores meteorológicos como 

a radiação solar são mais intensos, a lã atua como barreira física entre o meio ambiente 

e a pele. Por outro lado, em condições de radiação solar a lã possibilita a redução da 

transmitância e limita a quantidade de calor que chega à epiderme. Neste contexto, este 

estudo avaliou a influência da tosquia sobre as respostas termorreguladoras em ovinos 

mestiços semi-lanados submetidos ao estresse térmico. Foram utilizadas dez ovelhas 

mestiças da raça Santa Inês com raças Dorper e Withe Dorper semi-lanadas, com peso, 

escore de condição corporal e idade semelhante. A lã que apresentavam as ovelhas era 

de mínimo 10 cm e máximo de 15 cm de comprimento em todo o corpo, exceto, na 

cabeça, membros posteriores e anteriores e na região do ventre que não apresentavam 

lã. Durante nove dias as ovelhas foram mantidas em câmara climática a 37 ± 1,0°C por 

três horas diárias das 10 às 13 horas. O estudo foi desenvolvido em duas fases sob as 

mesmas condições térmicas. A primeira fase (LAN) as ovelhas foram submetidas ao 

estresse térmico mantendo a lã inteira. A segunda fase foi realizada com os mesmos 

animais, quinze dias depois de serem tosquiadas (TOS) as ovelhas voltaram na câmera 

climática e foram submetidas a um novo ciclo de estresse térmico. Dentro da câmara as 

ovelhas tiveram livre acesso à água, silagem de milho e suplementação mineral. Ao longo 

do dia foram avaliadas a temperatura retal, temperatura ocular, temperatura superficial 

dorsal e frequência respiratória nos horários das 7h00, 10h00 13h00, 17h00 e 20h00 e a 

taxa de sudação as 7h00, 13h00 e 20h00 horas. A morfologia cutânea e da glândula 

sudorípara foram analisadas antes e depois do tratamento térmico. Além disso, foram 

quantificados a resposta hormonal do cortisol, T4 e T3. Foi realizada análise de variância 
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dos dados, para os parâmetros fisiológicos o modelo estatístico contemplou os efeitos 

das fases experimentais, dias, horas de amostragem e suas interações. Os parâmetros 

hormonais utilizaram-se efeito das fases experimentais e dias de amostragem. As 

amostragens histológicas foram analisadas em três períodos de amostragem. O animal 

foi considerado como medida repetida. As médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey-Kramer com nível de significância de 5%. Ovelhas LAN sujeitas a estresse térmico 

por calor após serem tosquiadas aumentaram sua temperatura retal, temperatura 

superficial e frequência respiratória para perder calor (P<0,05). As ovelhas apresentam 

maior área glandular e glândulas sudoríparas mais superficiais antes da tosquia (P<0,05). 

Após a tosquia a produção de cortisol e T3 diminuíram (P<0,05). O manejo da tosquia 

em ovelhas mestiças da raça Santa Inês com raças Dorper e Withe Dorper semi-lanadas 

não melhora a sua capacidade termolítica. 

 

Palavras-chave: estresse por calor, evaporação cutânea, ovinos 
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ABSTRACT  

Climate change and its consequences are increasingly demanding improved 

management and strategies of agricultural systems to ensure the productive potential of 

animals and their welfare. Shearing is a strategic practice aimed at increasing food intake 

and facilitating heat dissipation in sheep. However, in tropical regions where weather 

factors such as solar radiation are most intense, wool acts as a physical barrier between 

the environment and the skin. On the other hand, under solar radiation conditions, wool 

enables the reduction of transmittance and limits the amount of heat that reaches the 

epidermis. In this context, this study evaluated the influence of shearing on 

thermoregulatory responses in semi-released crossbred sheep submitted to thermal 

stress. Ten Dorper X Santa Ines and white Dorper X Santa Inês crossbred ewes were 

used, with similar weight, body condition and age. Sheep’s wool presented was a 

minimum of 10 cm and a maximum of 15 cm in length throughout the body, except for the 

head, hindquarters and forelegs. For nine days the sheep were kept in a climate chamber 

maintained at 37 ± 1.0 °C for three hours daily from 10 am to 1 pm. The study was 

developed in two phases under the same thermal conditions. The first phase (LAN) ewes 

were subjected to thermal stress keeping the whole wool. The second phase was 

performed with the same animals fifteen days after shearing (TOS). Inside the chamber 

the sheep had free access to water, corn silage and mineral supplementation. During the 

day, rectal temperature, eye temperature, dorsal surface temperature and respiratory rate 

were evaluated at 7:00 am, 10:00 am, 1:00 pm, 5:00 pm and 8:00 pm and the sweating 

rate at 7:00, 1:00 pm and 8:00 pm. Skin and sweat gland morphology were analyzed 

before and after heat treatment. In addition, the hormonal response to cortisol, T4 and T3 

were quantified. Analysis of variance was performed. For the physiological parameters, 

the statistical model contemplated the effects of the experimental phases, days, hours of 

sampling and their interactions. Hormonal parameters used effect of the experimental 

phases and sampling days. Histological samples were analyzed in three sampling 

periods. The animal was considered as a repeated measure over time. Means were 

compared by Tukey-Kramer test with a significance level of 5 %. LAN sheep subjected to 

heat stress after shearing increased their rectal temperature, surface temperature and 

respiratory rate to lose heat (P<0.05). The sheep have larger glandular area and more 
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superficial sweat glands before shearing (P<0.05). After shearing, cortisol and T3 

production decreased (P<0.05). Shearing management in Santa inês crossbred Dorper 

and White Dorper ewes does not improve their thermolytic capacity. 

 

Keywords: heat stress, skin evaporation, sheep
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3.1. INTRODUÇÃO 

As mudanças climáticas estão provocando alterações nos padrões ambientais e 

climáticos do mundo, afetando as produções agropecuárias (ROJAS-DOWNING et al., 

2017). Os fatores climáticos mais influentes na produção são a temperatura ambiente, 

umidade relativa, radiação solar e velocidade do vento, e provavelmente aumentarão de 

forma constante, especialmente nas regiões dos trópicos (SEJIAN et al., 2018). O 

estresse térmico representa o maior desafio para os animais criados nos trópicos (EL-

TARABANY; EL-TARABANY; ATTA, 2017), sendo indispensável melhorar os sistemas 

produtivos e as estratégias de criação, para compensar o gasto energético realizado ao 

tentar manter a homeotermia em zonas de condições ambientais extremas (McMANUS 

et al., 2016a).  

Os ovinos são animais homeotérmicos bem adaptados a diferentes climas, portanto, 

podem ser criados em diversos tipos de ambientes (McMANUS et al., 2016a). Todavia, a 

capacidade de um animal para lidar ou adaptar-se às condições atuais depende de vários 

fatores, como a espécie, potencial genético, estágio de vida, sistema de manejo e 

produção (DAS et al., 2016). Em resposta ao estresse térmico, os ovinos apresentam 

variações diárias dos mecanismos termorreguladores para garantir o gerenciamento de 

calor produzido e acumulado, sendo assim, a evaporação respiratória o principal 

mecanismo utilizado para estabelecer a homeotermia (MARAI et al., 2007; Da SILVA et 

al., 2017). Entretanto, apesar de encontrarem-se evidências conflitantes sobre a 

evaporação cutânea, esta é reconhecida como um fator importante de termólise para 

ovinos em ambientes quentes (SILVA; STARLING, 2003).  

Além da frequência respiratória, a temperatura retal é outro parâmetro fisiológico 

bem estabelecido como critério para caracterizar animais tolerantes aos ambientes 

quentes (MARAI et al., 2007; TITTO et al., 2016; SEJIAN et al., 2018), porém, a 

mensuração destas variáveis pode ocasionar estresse nos ovinos causado pela 

contenção necessária do animal. Nesse contexto, a temperatura ocular é considerada 

um bom indicador de temperatura do organismo, pela emissão liberada por radiação a 

partir de pequenas áreas do olho e sua rede capilar inervada ao sistema nervoso central, 

representa um local ideal da temperatura central. Com o uso de novas ferramentas na 

produção animal, a termografía de infravermelho (IRT) é uma técnica não invasiva que 
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permite medir temperaturas corporais emitidas por radiação evitando o contato físico com 

o animal (STEWART et al., 2005; WARRISS et al., 2006; Do PRADO PAIM et al., 2013; 

McMANUS et al., 2016b). 

Em produções de ovinos mestiços, o principal produto é a carne, sendo a lã um 

produto secundário. A tosquia é realizada como prática indispensável higiênico-sanitária, 

como manejo que visa aumentar a ingestão de alimento e como facilitadora para 

dissipação de calor (MENDES et al., 2013). O manejo da tosquia influência nas respostas 

termorreguladores do animal (PICCIONE; CAOLA; REFINETTI, 2002). No entanto, nos 

ovinos nativos de regiões quentes, as características morfológicas da lã como um isolante 

térmico ajudam na proteção da radiação direta, e na termólise por evaporação cutânea 

(SILVA; STARLING, 2003; MAHGOUB et al., 2010; TITTO et al., 2016), contrariando o 

uso da tosquia como forma de melhora da termorregulação. 

A produção de ovinos no Brasil é baseada principalmente em cruzamentos de 

animais nativos, como a raça Santa Inês, por sua resistência e tolerância a climas 

termicamente exigentes, e reprodutores de rápido crescimento, especialmente com a 

raça Dorper (McMANUS; PAIVA; OLEGÁRIO DE ARAÚJO, 2010; McMANUS et al., 

2011a). Apesar das duas raças serem consideradas deslanadas, a raça Dorper e White 

Dorper também pode proporcionar lã, podendo-se apresentar mestiços semi-lanados 

(CLOETE; SNYMAN; HERSELMAN, 2000). As estratégias de produção devem incluir, 

além das habilidades produtivas de cada uma das raças, a capacidade de aclimatação 

dos animais às condições ambientais (Do PRADO PAIM et al., 2013), já que dentro de 

um mesmo grupo genético podem existir variações. Nesse contexto, é necessário 

compreender a relação funcional do animal com o meio ambiente, e a influência do 

manejo da tosquia como atenuante de estresse térmico. O objetivo deste estudo foi 

determinar a influência da tosquia sobre as respostas termorreguladoras em ovinos 

mestiços Santa Inês semi-lanados submetidos a estresse térmico. 

 

3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

3.2.1. Local  

O experimento foi realizado durante o verão no período de dezembro de 2017 a 

fevereiro de 2018 na câmara climática do Departamento de Reprodução Animal, 
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pertencente à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo (VRA/FMVZ), localizada no Campus Fernando Costa da Universidade de São 

Paulo, Pirassununga (21°57’12’’S e 47°27’06’’O, 605 m altitude) durante o verão (janeiro 

– fevereiro de 2018). O clima da Região é classificado segundo Koopen, como úmido 

subtropical, temperatura média anual de 22°C e pluviosidade média anual próxima a 1363 

mm. Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos FZEA-USP, número de protocolo 

1889061217. 

 

3.2.2. Instalações e dados meteorológicos 

A câmara climática utilizada possui uma área total era de 56 m2 totalmente fechada 

com paredes de tijolos e laje, piso cimentado, controlador externo de temperatura e 

umidade, termostatos internos e exaustor, além de lâmpadas fluorescentes. Foram 

instaladas grades de madeira que cobriam 20% do piso para descanso dos animais. 

Diariamente, a cada 15 minutos, foram mensurados os parâmetros meteorológicos 

de temperatura do ar (Tar) e umidade relativa (UR) por meio de data loggers (HOBO ® 

U12;013 Data Logger) instalados dentro da câmara climática. Para avaliar o conforto dos 

animais durante o experimento, foi calculado o Índice de Temperatura e Umidade (ITU) 

usando a fórmula descrita por Marai (2007): 

ITU= Tar – [(0,31 – 0,31 UR)*(Tar – 14,4)]; onde a temperatura do ar (Tar) em graus 

Celsius (°C) e a umidade relativa (UR%/100). Os valores médios da Tar, UR e os ITU das 

fases experimentais registados durante os dias de adaptação e tratamento térmico estão 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Parâmetros meteorológicos médios, máximos e mínimos dos dias de 

adaptação (dois dias) e tratamento térmico (nove dias) 

Parâmetro 

climático 

Dias de adaptação Dias de tratamento térmico 

Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima 

Tar (C°) 25,80 29,95 20,96 29,67 38,51 22,81 

UR (%) 74,01 90,17 48,70 70,36 89,52 52,92 

ITU 24,85 28,04 20,42 28,21 36,27 22,17 

Tar: Temperatura do ar; UR: umidade relativa; ITU: índice de temperatura e umidade. Fonte: Própria autoria 
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Os ciclos diários de temperaturas em média do tratamento térmico foram durante a 

noite de 27,2°C e 32°C durante o dia. Após o período noturno, as temperaturas da câmara 

foram aumentando a partir das 8h00, por forma a atingir 37 ± 1,0°C entre às 10h00 e 

13h00, e umidade relativa entre 60 e 65%. A Figura 1 apresenta as médias da Tar, UR e 

ITU registrados por hora durante o período experimental indicando a intensidade do 

tratamento térmico e o desconforto que as ovelhas foram submetidas. 

 

Figura 1. Médias diárias da temperatura do ar (Tar), umidade relativa (UR) e índice de 

temperatura e umidade (ITU) registrados por hora durante os dias de estresse térmico 

que foram submetidas ovelhas semi-lanadas 

 
*horário das colheitas dos parâmetros fisiológicos. Fonte: Própria autoria. 

 

3.2.3. Animais, tratamento térmico e fases experimentais 

Foram utilizadas 10 ovelhas mestiças da raça Santa Inês com raças Dorper e White 

Dorper semi-lanadas não lactantes, peso médio de 56,03 ± 7,46 kg, escore de condição 

condição corporal semelhante, por volta de 3, idade entre 2 - 4 anos. A lã que 

apresentavam as ovelhas era de mínimo 10 cm e máximo de 15 cm de comprimentos em 

todo o corpo, exceto, na cabeça, membros posteriores, anteriores e na região do ventre. 

As ovelhas foram submetidas a estresse térmico realizado com base num ciclo de 
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temperaturas em média de 27,5°C durante a noite e 32,5°C durante o dia. No momento 

de entrar na câmara climática, as ovelhas passaram por um período de dois dias de 

adaptação (-1 e -2) ao ambiente e ao grupo social. A partir do terceiro dia (dia 1) iniciou-

se o tratamento térmico, elevando a temperatura de forma gradual de maneira que 

atingisse diariamente a 37 ± 1,0°C entre as 10:00 e 13:00 horas, e umidade relativa entre 

60 e 70%. O tratamento térmico foi realizado durante nove dias contínuos e foram 

efetuadas colheitas de sangue, mensuração de parâmetros fisiológicos e biopsias de 

tecido cutâneo, como representado na Figura 2.  

O estudo foi desenvolvido em duas fases sob as mesmas condições térmicas cada 

uma, demorando cada ciclo experimental 12 dias desde a entrada dos animais na câmara 

até a saída. Durante a primeira fase (LAN) as ovelhas foram submetidas à estresse 

térmico mantendo a lã inteira. Ao finalizar a primeira fase, as ovelhas saíram da câmara 

climática e foram levadas para pastagens de Coast cross (Cynodondactilon(L) Pers) com 

livre acesso a sombra e suplementação, e depois de dois dias foram tosquiadas. Após 

15 dias da tosquia os animais retornaram à câmara climática dando início a segunda fase 

do estudo (TOS). Dentro da câmara as ovelhas tiveram livre acesso à água, silagem de 

milho e suplementação mineral. As ovelhas nunca haviam passado por um manejo de 

tosquia. 

 

Figura 2. Esquema das colheitas de sangue, biopsia e mensuração de parâmetros 

fisiológicos em ovinos semi-lanados antes e após da tosquia 

 

Fonte: própria autoria  

 

3.2.4. Colheitas de parâmetros fisiológicos e amostragem 

A mensuração dos parâmetros fisiológicos temperatura retal (Tr), frequência 

respiratória (FR), temperatura superficial (Ts) e temperatura ocular (To) foram realizadas 

 

 

+15 pós-tosquia 

 Início segunda fase 
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em todas as ovelhas nos horários das 07h00, 10h00, 13h00, 17h00 e 20h00. O registro 

da Tr (°C) foi realizado através de um termômetro clínico digital (Geratherm® rapid GT-

195-1, Alemanha, precisão de ±0,1°C) inserido no reto do animal em contato com a 

mucosa. A FR (mov.min-1) foi medida por meio da contagem dos movimentos 

respiratórios no flanco dos animais durante 15 segundos com o auxílio de um cronômetro, 

depois os segundos foram convertidos para minutos. O registro da Ts e a To foi realizado 

por meio de uma câmera termográfica Testo® 875-2i (Alemanha), descrita pelo fabricante 

com precisão de ±2°C da temperatura real, sensibilidade térmica (NETD) de <50 nK, 

resolução infravermelha de 160x120 pixels e resolução da imagem de 640x480 pixel. 

Foram realizados termogramas do antímero (esquerdo ou direto) das ovelhas e da região 

ocular, a uma distância menor que 1 metro em relação ao animal e com coeficiente de 

emissividade de 0,98 (HOFFMANN et al., 2013; McMANUS et al., 2016b; PULIDO-

RODRÍGUEZ et al., 2017; HOOPER et al., 2018) que foram analisados posteriormente 

utilizando o software da própria câmera (Testo IRsoft 3.6).  

Para as análises da temperatura da região ocular foi realizado um desenho circular 

delimitando o olho entre a borda superior, média, inferior e a carúncula lacrimal 

(SCHAEFER et al., 2012; HOFFMANN et al., 2013; PULIDO-RODRÍGUEZ et al., 2017; 

HOOPER et al., 2018) determinando a temperatura máxima ocular (Figura 3A). Por outro 

lado, para analisar a Ts, foi realizado um desenho delimitando o antímero entre a 

espádua, membros anteriores e posteriores, garupa e dorso, determinando a temperatura 

média superficial corporal (Figura 3B). 
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Figura 3. Termogramas analisados para determinar a temperatura ocular (A) e 

temperatura superficial corporal (B) em ovelhas semi-lanadas submetidas à estresse 

térmico em câmara climática 

 

Fonte: Própria autoria 

 

Inicialmente foram selecionadas de forma aleatória seis ovelhas, as quais foram 

utilizadas em todas as amostragens para taxa de sudação (Txs; g.m-2h-1). Os registros 

ocorreram em três períodos diferentes do dia, sendo as 7h00, 14h00 e 20h00, utilizando 

o método colorimétrico de Schleger e Turner (1965), no qual, na região torácica mediana, 

aproximadamente 20 cm abaixo da coluna vertebral entre a 10ª e 11ª costela, foi 

tricotomizada uma área de 3 cm2 onde três discos de papel contendo cloreto de cobalto 

foram fixados diretamente na pele com fita adesiva. Imediatamente após da fixação da 

fita era cronometrado o tempo de viragem da cor até os discos de papel ficarem rosa. As 

observações foram feitas individualmente por duas pessoas treinadas para evitar 

variação nas avaliações. Cada disco era cronometrado em separado, o tempo da viragem 

e a média foram determinados em segundos. A Txs foi calculada a partir da seguinte 

equação de acordo com Schleger e Turner (1965): 

 

Txs= (22 X 3600)/(2,06 t)= 38446,6/t g.m-2h-1; sendo t o tempo médio em segundos. 

 

Das mesmas seis ovelhas foram realizadas as amostragens de sangue para 

posterior quantificação dos hormônios cortisol (µg.dL-1), triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) 

(µg.dL-1). As amostras foram obtidas por punção da veia jugular em tubos Vacutainer® 

de 10ml contendo heparina sódica nos dias 1,5 e 9, sempre às 14h00. Após as colheitas, 

as amostras foram imediatamente armazenadas em gelo e levadas para análise pelo 
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método Eletroquímioluminescência em laboratório comercial. Para evitar a influência do 

estresse causado pela contenção do animal sobre a produção de cortisol, as colheitas de 

sangue foram realizadas em dias diferentes a mensuração dos parâmetros fisiológicos.  

 

3.2.5. Histologia do tecido cutâneo  

Uma primeira amostragem de tecido cutâneo foi realizada 15 dias antes de começar 

a fase 1, essa amostragem é considerada como basal, as seguintes biopsias foram feitas 

nos dias da saída da câmara climática nas mesmas ovelhas que foram feitas as 

mensurações da Txs. Foram colhidos um fragmento de pele por animal na região 

tricotomizada descrita anteriormente, e por meio de um punch de 8mm de diâmetro 

(Punch KEYES ABC®). Antes dos procedimentos da biópsia foi realizada a assepsia da 

região tricotomizada, aplicação de 2 ml de cloridrato de lidocaína sem vasoconstritor 

(Xylestesin®). Finalmente, por meio do punch foi retirada uma amostra de pele. Em 

seguida, a ferida foi suturada e aplicado antibiótico, anti-inflamatório e analgésico (Terra-

cortril®). Os animais foram acompanhados no pós-operatório com a realização do curativo 

local e aplicação dos medicamentos, e dez dias após da biópsia foi retirada a sutura 

garantindo a cicatrização da ferida. Logo após a colheita, os fragmentos de pele foram 

armazenados em solução de formol tamponado a 10% durante 24h e, após esse tempo, 

as amostras foram mantidas em álcool 70% para posterior análise histológica. As 

amostras foram processadas no Laboratório de Patologia do Departamento de Medicina 

Veterinária da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de 

São Paulo.  

De cada fragmento de pele foram feitos cortes de aproximadamente 4 µm de 

espessura e corados pela técnica Hematoxilina e Eosina (H&E) para avaliação 

histopatológica. Os cortes foram analisados em microscopia optica (microscópio Leica 

DM500, Leica®) com aumento de 40X, posteriormente foram realizadas fotos das 

lâminas, digitalizando-se uma foto por corte (câmera Leica ICC50-HD) e analisadas com 

uso do programa Image J 1.52a (National Institiutes of Health, EUA). De cada corte foram 

realizadas as seguintes análises: Espessura da epiderme (Eepd; µm) e espessura da 

derme (Ed; µm): em cada lâmina foram realizadas 30 mensurações em diferentes 

secções da epiderme e derme (Figura 4A); número de glândulas sudoríparas (N°gs): 
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contagem de glândulas sudoríparas presentes em 3153,712 µm (0,3153 cm) usando a 

ferramenta “multi-point”, para identificar as glândulas sudoríparas foram consideradas as 

seguintes características morfológicas: simples tubulares ou saculares com a presença 

ou não do ducto espiral (Figura 4B); área glandular (Ags; µm2): a ferramenta “free-hand 

selections” foi utilizada para desenhar a área de cada glândula sudorípara obtendo a área 

total (Figura 4C); distância da glândula sudorípara-epiderme (Dgs-e; µm): a partir do 

ponto mais caudal da glândula sudorípara (em referência a epiderme) até o início da 

epiderme foi determinada a distância da glândula sudorípara à epiderme (Figura 4D). 

Para cada característica analisada foram utilizados os valores da média aritmética para 

análise estatística, a exceção do N°gs que foi utilizado o número total de glândulas por 

placa.  

 
 

Figura 4. Fotos digitalizadas dos cortes histológicos para análises morfométrica da 

espessura da epiderme (A), espessura da derme (A), número de glândulas sudoríparas 

(B), área glandular (C) e distância da glândula sudorípara-epiderme (D) em ovinos semi-

lanados submetidos à estresse térmico em câmara climática. 

 
A. Linhas curtas com ponta losango indicam as medidas para a epiderme (a) e as linhas longas 
com ponta em forma de setas indicam as medidas da derme (b). Fonte: Própria autoria. 

 
3.2.6. Análise estatística  

O desenho experimental considerado no presente experimento foi o completamente 

randomizado (CRD). Depois de realizados os testes Shapiro Wilk para estudo da 

normalidade e do teste Levene para a homogeneidade, sendo considerados os dados 
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aptos para análise, procedeu-se as seguintes análises descritas para cada parâmetro 

analisado. 

Para as análises dos parâmetros fisiológicos (Tr, To, Ts, FR e Txs) foi realizado uma 

análise de variância ANOVA com distribuição fatorial 2 x 6 x 5 com os tratamentos 

consistindo em duas fases experimentais (LAN e TOS) combinado com seis dias ao longo 

do estresse por calor (2, 3, 4, 6, 7 e 8) e cinco horas durante o dia (7, 10, 13, 17 e 20 

horas) e suas interações.  

Para os parâmetros hormonais foi realizada uma ANOVA com distribuição fatorial 2 

x 3, os tratamentos consistindo em duas fases experimentais (LAN e TOS) combinado 

com três dias ao longo do estresse por calor (1, 5 e 9) e suas interações. Finalmente, os 

dados obtidos das amostragens das biopsias cutâneas foram analisados por ANOVA em 

três períodos de amostragem antes dos animais serem submetidos a estresse térmico 

(basal), após do primeiro ciclo de estresse térmico com os animais lanados (LAN) e após 

do segundo ciclo de estresse térmico com os animais tosquiados (TOS).  

Todas as análises dos dados foram realizadas através do procedimento MIXED-

SAS considerando animal como medida repetida e analisados pelo teste F. As médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey-Kramer. Foram apresentadas as médias ± erro 

padrão das médias de todos os resultados, o nível de probabilidade de P<0,05 foi 

utilizado como limite para significância para todos os testes. Enquanto que, os o nível de 

probabilidade de P≤0,10 foram considerados como tendência. As análises estatísticas 

deste estudo foram geradas usando o software SAS, Versão 9.4 2014, do sistema SAS 

para Windows.  
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3.3. RESULTADOS 

Os valores médios das respostas fisiológicas de Tr, To, Ts, FR e Txs mensuradas 

durante o experimento estão descritas na Tabela 2. P A representação gráfica destes 

parâmetros pode ser consultada nos Apêndices C e D. 



90 
 
Tabela 2. Média e erro padrão da média (EPM) da temperatura do retal (Tr), temperatura ocular (To), temperatura superficial (Ts), 

frequência respiratória (FR) e taxa de sudação (Txs) medidas em ovinos antes (LAN) e após da tosquia (TOS) submetidos à estresse 

térmico em câmara climática. 

   LAN  TOS EPM 

  Dia/ 
Hora 

2 3 4 6 7 8 
 

2 3 4 6 7 8  

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

s
 (

°C
) 

Tr 

07h00 38,5
Ba

 38,5
Ba

 38,4
Ca

 38,4
Ba

 38,4
Ba

 38,3
Bb*

  38,5
Ba

 38,4
Bb

 38,3
Cb

 38,3
Bb

 38,6
Ba

 38,7
Ba*

 

0,11 

10h00 39,1
Aa*

 38,8
Ab*

 38,7
Bb

 38,8
Ab*

 38,5
ABc

 38,8
Ab

  38,8
Aa*

 38,5
Bb*

 38,5
Cb

 38,5
Bb

 38,6
Bab

 38,8
Ba

 

13h00 39,1
Aa

  38,9
Aab 

 39,0
Aab

 38,8
Ab

 38,6
ABb*

 38,8
Ac*

  39,0
Aa

 39,0
Aa

 38,9
Ba

 39,0
Aa

 39,1
Aa*

 39,1
Aa*

 

17h00 38,9
Aa

 38,5
Bb

 38,8
Ba

 38,8
Aa

 38,8
Aa

 38,9
Aa

  39,0
Aa

 39,0
Aa

 38,8
Ba

 39,0
Aa

 39,0
Aa

 39,0
Aa

 

20h00 39,0
Aa

 38,5
Bb*

 38,7
Bb*

 39,0
Aa

 38,8
Aa

 39,0
Aa

  39,0
Aa

 39,0
Aa*

 39,0
Aa*

 39,1
Aa

 39,1
Aa

 39,0
Aa

 

To 

07h00 37,8
Ca

 38,0
Ba*

 37,1
Db*

 37,4
Db*

 38,1
Ba*

 38,0
Ca

  38,0
Cb

 38,3
Ca*

 38,1
Cab*

 38,0
Cb*

 37,7
Cb*

 38,0
Db

 

0,14 

10h00 39,0
Ba*

 38,1
Bb

 38,0
Cb

 38,3
Cb*

 38,4
Bab

 38,6
Ba*

  38,3
Ba*

 38,4
BCa

 38,2
Cab

 37,5
Dc*

 38,3
Ba

 38,0
Db*

 

13h00 39,2
Aa

 39,0
Aa*

 39,0
Aa*

 38,5
Bb*

 39,0
Aa*

 39,1
Aa

  38,8
Ac

 39,3
Aab*

 39,2
Ab*

 39,1
Abc*

 39,6
Aa*

 39,2
Ab

 

17h00 38,6
Bab

 37,6
Cc*

 38,4
Bab

 38,4
BCb

 38,8
Aa

 38,5
Bab

  38,4
Ba

 38,4
BCa*

 38,8
Ba

 38,6
Ba

 38,6
Ba

 38,4
Ca

 

20h00 38,6
Ba

 37,7
Cb*

 38,1
BCb*

 38,7
Ba

 38,8
Aa*

 38,7
Ba

  38,6
Aa

 38,7
Ba*

 39,0
ABa*

 38,7
Ba

 38,3
Bb*

 38,8
Ba

 

Ts 

07h00 29,9
DB*

 31,2
Ca*

 28,6
Dc*

 30,6
Cab

 31,0
Da

 30,5
Eab

  31,5
Cb*

 32,5
Ca*

 32,2
Ca*

 30,6
Dc

 30,6
Dc

 31,2
Db

 

0,31 

10h00 36,2
Aa*

 33,8
Bc

 32,9
Bd*

 34,5
Abc*

 34,2
Bbc*

 35,0
Bb*

  34,8
Ba*

 34,3
Ba

 34,3
Ba*

 31,0
Dc*

 33,4
Cb*

 32,8
Cb*

 

13h00 36,9
Aa*

 37,3
Aa*

 37,2
Aa*

 35,1
Ac*

 35,8
Ac*

 35,8
Ac*

  36,0
Ac*

 38,1
Aa*

 38,1
Aa*

 37,7
Aab*

 38,4
Aa*

 37,5
Ab*

 

17h00 33,5
Bb*

 30,7
Cc*

 33,2
Bb*

 33,3
Bb

 34,6
Ba

 33,6
Cb

  34,5
Bab*

 34,7
Ba*

 35,0
Ba*

 33,8
Bb

 34,5
Bab

 34,3
Bab

 

20h00 32,5
Cb*

 30,6
Cc*

 31,0
Cc*

 32,9
Ba

 33,4
Ca

 32,3
Db*

  34,7
Ba*

 35,0
Ba*

 34,8
Ba*

 33,0
Cb

 33,1
Cb

 34,2
Ba*

 

T
e
rm

ó
li
s

e
 

e
v

a
p

o
ra

ti
v

a
 

FR 

07h00 53
Ca 57

Ba
 37

Cb
 48

Cab
 52

Ca
 50

Cab
  44

Dbc
 68

Ca
 53

Db
 37

Dc
 45

Cbc
 46

Dbc
 

7,05 

10h00 94
Ba*

 61
Bb 58

Bb
 68

Bb*
 72

Bb
 85

Bab*
  52

Db*
 75

Ca
 76

Ca
 47

Db*
 55

Cb
 53

CDb*
 

13h00 133
Aa

 110
Ab*

 112
Ab*

 107
Ab

 92
Ac*

 114
Ab

  124
Ab

 154
Aa*

 142
Aa*

 122
Ab

 134
Ab*

 122
Ab

 

17h00 93
Ba

 52
BCb*

 62
Bb*

 63
Bb*

 90
Aa

 80
Ba

  77
Cbc

 100
Ba*

 92
Bab*

 85
Bb*

 88
Bab

 65
Cc

 

20h00 64
Cab*

 43
Cc*

 41
Cc*

 66
Bab

 78
ABa*

 62
Cb*

  96
Ba*

 98
Ba*

 84
Ba*

 63
Cb

 51
Cb*

 92
Ba*

 

Txs 
 

07h00 374,8
Ba*

 371,0
Ba

  279,8
Ba

 281,6
Aa

 537,5
Aa*

 298,6
Ba

  274,2
Aa*

 235,4
Aa

 218,1
Aa

 130,1
Aa

 145
Ba*

 168
Aa

 

108,8 13h00 1.312,2
Aa*

 761,9
Ab*

 1.105,7
Aa*

 433,7
Ac

 523,5
Abc

 703
Abc*

  393,9
Aab*

 262,2
Ab*

 323,8
Aab*

 276,9
Ab

 559,3
Aa

 221,7
Ab*

 

20h00 323,9
Ba

  361,6
Ba

 355,6
Ba

 498,0
Aa*

 464,4
Aa

 283,1
Ba

  354,9
Aa

 216,5
Aa

 274,0
Aa

 156,3
Aa*

 249,1
Ba

 188,6
Aa

 
FR mov.min-1, Txs g.m-2h-1. Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna diferem entre os horários dentro de cada fase experimental e dia. Médias seguidas de letras minúsculas diferentes 
na fila diferem entre os dias dentro de cada fase experimental e hora. * difere entre as fases experimentais dentro de cada dia e hora de amostragem. Comparação pelo Teste Tukey-Kramer a 5% de 
probabilidade. Fonte: própria autoria.  
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Parâmetros fisiológicos  

As fases experimentais influenciaram sobre os parâmetros Ts e Txs (P<0,05), 

porém, não tiveram efeito sobre os parâmetros Tr, To e FR (P > 0,05). Em contrapartida, 

os dias e as horas de amostragem foram significativos em todos os parâmetros 

fisiológicos (Tr, To, Ts, FR e Txs; P<0,05). De igual forma, constatou-se interação dupla 

entre as fases experimentais e os dias de amostragem para todos os parâmetros, à 

exceção da Txs (P = 0,85). Também, houve interação entre as fases experimentais e as 

horas de amostragem, e os dias e horas de amostragem sobre todos os parâmetros 

avaliados (P<0,05). A interação entre as fases experimentais, dias e horas de 

amostragem teve efeito sobre os todos os parâmetros fisiológicos (P<0,05; Tabela 2).  

Independente da fase experimental as ovelhas registram aumento da Tr a partir de 

32 °C de temperatura ambiente (10h00). A variação da Tr durante o dia foi mínima para 

cada fase, e constatou-se que, as ovelhas TOS ao longo do dia aumentaram em média 

0,7°C, diferente das LAN que elevaram a Tr até 0,4°C (P<0,05). Por outro lado, em 

nenhuma das fases as ovelhas conseguem recuperar os valores basais da Tr, exceto no 

dia três na fase LAN, onde os valores médios da Tr para o período das 20h00 não 

apresentam diferença com os valores basais (P>0,05).  

No decorrer dos dias as ovelhas na fase LAN foram diminuindo a Tr durante o 

período da manhã e no horário mais quente (P<0,05), porém, os horários das 17h00 e 

20h00 no último dia não apresentaram diferença quando comparados ao primeiro dia do 

tratamento (P>0,05). Durante a fase TOS, os valores da Tr não mostraram alterações no 

decorrer dos dias para os horários das 13h00, 17h00 e 20h00 (P>0,05).  

O aumento da To para ambas as fases experimentais foi observado a partir das 

10h00, quando a temperatura ambiente estava começando a elevar-se, atingindo os 

maiores valores médios no período mais quente (13h00; P<0,05). Diferente da Tr, é 

evidente a variação da To durante o dia, diminuindo os valores médios no decorrer das 

horas subsequentes ao estresse térmico, dado que, as ovelhas durante a fase LAN 

conseguiram diminuir a To em até 0,6°C, e na fase TOS 0,5°C, sendo significativo nos 

dias 3, 4 e 7 (P<0,05). Verificou-se que, o aumento da To ao longo do dia foi significativo 

em ambas as fases, sendo que, as ovelhas na fase LAN incrementaram em média 0,7°C 

e durante a fase TOS em até 0,6°C (P<0,05). Em nenhuma das duas fases as ovelhas 
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conseguiram voltar aos valores basais durante o dia. Também, não houve diferença nas 

temperaturas no início e final do tratamento térmico (P>0,05). 

De fato, em ambas as fases os picos de Ts foram atingidos no horário mais quente 

(13h00), não obstante, é durante a fase da TOS que as ovelhas apresentam maiores 

médias (P<0,05). Durante as horas subsequentes do horário de estresse por calor, as 

ovelhas conseguiram diminuir até 4,2 °C durante a fase LAN, e na fase TOS até 3,5 °C 

da Ts.  

Evidentemente a temperatura do ar influenciou a FR para as duas fases 

experimentais, atingindo os valores máximos no período mais quente (13h00). As ovelhas 

durante a fase LAN aumentaram até 43% os movimentos respiratórios quando a 

temperatura do ar ainda se encontrava em 32 °C, entretanto, já na fase TOS na mesma 

faixa de temperatura ambiente o aumento da FR foi só de 23% quando comparados com 

os valores médios basais (P<0,05). Observou-se que, para o período mais quente a FR 

aumentou em média até 124% durante a fase LAN, e 168% na fase TOS quando 

comparadas com os valores basais das 7h00 (P<0,05). Constatou-se que as ovelhas 

durante a fase LAN conseguiram diminuir a FR em 35% e 47% após de quatro e sete 

horas, respectivamente, do pico de estresse térmico. Porém, durante a fase TOS, as 

ovelhas apresentaram diminuição da FR até 36% e 39% no mesmo intervalo de tempo. 

Por outro lado, observou-se que as ovelhas na fase LAN apresentaram diminuição dos 

valores médios da FR no decorrer dos dias durante o horário mais quente (P<0,05), 

diferente da fase TOS, que não teve diferença dos movimentos respiratórios entre o 

último dia e o primeiro dia do tratamento térmico (P.> 0,05). 

A fase LAN durante o período mais quente apresentou maiores médias para Txs 

(P<0,05). As ovelhas ainda mantendo a lã apresentaram em média de Txs de 515 g.m-

2h-1, entretanto, após de serem tosquiadas, a média foi de 258, 2 g.m-2h-¹. Verificou-se 

diferença entre o primeiro e último dia experimental na fase LAN (P<0,05). 
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Características histológicas  

A resposta histológica cutânea de ovinos submetidos a estresse térmico está 

descrita na Tabela 3. O tratamento térmico não foi significativo sobre as características 

Eepd, Ngs e Ags (P>0,05), porém, apresentou tendência para as características Ed e 

Dgs-e (P=0,09). 

 

Tabela 3. Médias ± erro padrão da média das características histológicas cutâneas e das 

glândulas sudoríparas medidas em ovinos antes (LAN) e após da tosquia (TOS) 

submetidos à estresse térmico em câmara climática. 

Características 
Fase experimental 

P-valor 
Basal LAN TOS 

Espessura da epiderme 
Eepd (µm) 

29,96±5,55 41,18±5,07 36.27±5,07 0,36 

     

Espessura da derme  
Ed (µm) 

2048,8±43,63 1952,7±43,89 2077,4±43,89 0,08 

     

Número glândulas 
sudoríparas. Ngs 

33±4,27 40±4,05 35±4,05 0,28 

     

Área glandular  
Ags (µm2) 

15.945±3.102 19.265±2.928 15.433±2.928 0,37 

     

Distância da glândula 
sudorípara-epiderme 

Dgs-e (µm) 

1.205,8±79,64 1380,9±74,16 1.407,8±74,16 0,09 

Fonte: própria autoria. 

Observou-se que antes dos tratamentos térmicos as glândulas sudoríparas 

encontraram-se em menor distância em relação à epiderme. Após os dois ciclos de 

estresse térmico verificou-se maior distância glandular à epiderme.  

 

Resposta hormonal  

O estresse térmico não influenciou sobre as concertações hormonais de cortisol, T4 

e T3 (P>0,05) durante ambas as fases experimentais. No entanto, houve efeito do 

tratamento térmico sobre os dias de amostragem nas concentrações de cortisol e T4 

(P<0,05). Verificou-se que no decorrer dos dias os valores médios de cortisol e T4 foram 

diminuindo (Tabela 4). 
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Tabela 4. Média e erro padrão da média (EPM) das concentrações dos hormônios 

cortisol, T4 e T3 medidas em ovinos antes (LAN) e após a tosquia (TOS) durante o 

primeiro, quinto e nono dia de estresse térmico em câmara climática. 

Hormônio 
Fase experimental  Dia de amostragem Interação 

P-valor LAN TOS EPM P-valor  1 5 9 EPM P-valor 

Cortisol 
(µg.dL-1) 1,47 1,28 0,4 0,7  1,77

A
 1,36

A
 0,98

B
 0,3 0,05 0,9 

T4 
(µg.dL-1) 9,22 9,43 1,6 0,9  10,8

A
 8,54

B
 8,74

B
 1,1 0,001 0,3 

T3 
(µg.dL-1) 

0,16 0,17 0,05 0,9  0,18 0,16 0,15 0,03 0,12 0,05 

Letras maiúsculas diferentes na mesma linha diferem entre si pelo Teste Tukey-Kramer (P<0,05). Fonte: Própria autoria.  
 

Houve interação das fases experimentais e dias de amostragem sobre as 

concentrações de T3 (Tabela 5). Os ovinos durante a fase LAN no quinto dia experimental 

apresentou diminuição da concentração de T3, e no dia nono, retornou aos valores 

basais. Por outro lado, as ovelhas durante a fase TOS, diminuíram as concentrações do 

T3 no decorrer dos dias. 

 

Tabela 5. Média e erro padrão da média das concentrações do hormônio cortisol, T3 e 

T4 medidas em ovinos antes (LAN) e após da tosquia (TOS) durante o primeiro, quinto 

e nono dia de estresse térmico em câmara climática 

Hormônio 
Fase 

experimental 

Dia 

1 5 9 

Cortisol  
(µg.dL-1) 

LAN 1,87±0,46 1,49±0,48 1,04±0,51 

TOS 1,68±0,46 1,24±0,49 0,92±0,51 
     

T4 
(µg.dL-1) 

LAN 10,75±1,69 8,76±1,71 8,16±1,69 

TOS 10,83±1,69 8,31±1,69 9,32±1,71 
     

T3 
(µg.dL-1) 

LAN 0,17±0,05
Aa

 0,15±0,05
Aa

 0,17±0,05
Aa

 

TOS 0,19±0,05
Aa

 0,18±0,05
Aa

 0,13±0,05
Ba

 
Letras maiúsculas diferentes na mesma linha e letras minúsculas na mesma coluna diferem entre si pelo Teste Tukey-Kramer 
(P<0,05). Fonte: Própria autoria.  

Fonte: própria autoria 
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3.4. DISCUSSÃO 

O ciclo diário dos parâmetros meteorológicos durante o tratamento térmico mostrou 

que no período de luz (7h00 até 19h00) a temperatura média do ar foi de 32 °C e umidade 

relativa de 67%, atingindo picos de temperatura ambiental até 37,6 °C e 62% de umidade, 

ultrapassando os valores indicados como zona de conforto para ovinos, que varia entre 

15 e 30 °C para temperatura de ar e 60% umidade relativa (EUSTÁQUIO FILHO et al., 

2011). Já no período noturno (20h00 até 6h00), as condições ambientais encontravam-

se dentro da faixa de conforto. Os dados de ITU indicaram que o estresse imposto foi 

classificado como severo (MARAI et al., 2007).  

As alterações dos parâmetros fisiológicos após a tosquia não demostraram 

melhorar a capacidade termolítica das ovelhas. Esperava-se que quinze dias pós-tosquia 

as ovelhas conseguissem lidar melhor com temperaturas ambientais elevadas, porém, 

as mudanças observadas foram negativas. Os valores de Tr das ovelhas durante as duas 

fases experimentais se encontravam dentro dos limites referentes à espécie (MARAI et 

al., 2007; CUNNHINGHAN; KLEIN, 2014). Foi evidente o aumento da Tr no período mais 

quente do dia para ambas as fases, porém, durante a fase TOS as ovelhas mantiveram 

valores maiores de Tr. Do mesmo modo, as ovelhas após a tosquia não mostraram 

capacidade para regular a temperatura retal no decorrer do dia. As ovelhas com a 

presença da lã, mostraram menor aumento da Tr durante o dia, e além disso, os quais 

foram diminuindo ao longo do experimento.  

A evaporação respiratória é um mecanismo fisiológico utilizado como resposta a 

períodos curtos de intenso calor e é a primeira resposta visível em ovinos para 

restabelecer a homeotermia (SILVA; STARLING, 2003; SILANIKOVE, 2000; MARAI et 

al., 2007). Após a tosquia, durante o período de estresse a FR das ovelhas aumentaram 

44% mais do que quando conservavam a lã. Embora durante a fase LAN as ovelhas 

precisassem aumentar antecipadamente a frequência respiratória, a capacidade para 

estabiliza-la após o estresse foi mais evidente, ao conseguir reduzi-los até 50% nas horas 

subsequentes. No entanto, as mesmas ovelhas, porém tosquiadas e sob as mesmas 

condições ambientais lograram diminuir só 35%. 

Neste estudo, as ovelhas com a presença da lã apresentaram Txs até duas vezes 

maiores que quando tosquiadas, menor movimentação respiratória durante o período de 
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estresse e maior habilidade para estabilizar a FR. Segundo Silva e Starling (2003) a taxa 

de sudação, e consequentemente, a evaporação cutânea tende a ser maior à medida 

que a espessura do velo aumenta, por causa do incremento da temperatura da epiderme, 

e por isso, a evaporação por via respiratória é menos requerida pelos animais diminuindo 

os movimentos respiratórios.  

Esperava-se eventualmente que com a retirada da lã ia facilitar a termólise de calor 

sensível e o esfriamento fosse mais rápido do que em animais não tosquiados, porém, a 

tosquia causou um aumento na temperatura superficial corporal de até 1 °C. Em resposta 

à aumento da temperatura ambiental, a vasodilatação periférica é utilizada como primeiro 

mecanismo de tentativa para manutenção da homeotermia. A circulação periférica irá 

influenciar na temperatura superficial, e consequentemente, na produção de suor (SILVA; 

STARLING, 2003; McMANUS et al., 2011b; Do PRADO PAIM et al., 2013). Apesar da 

evaporação cutânea em ovinos ser bastante questionada e sobre-estimada, 

especialmente em raças lanadas (BERNABUCCI et al., 2010; MENDES et al., 2013),está 

é importante na termorregulação de animais mantidos em ambientes de elevadas 

temperaturas ambientais (SILVA; STARLING, 2003; TITTO et al., 2016).  

As glândulas sudoríparas são estimuladas pelas terminações nervosas das próprias 

glândulas e também indiretamente por meio das fibras sensoriais da pele em resposta ao 

estresse térmico (CHESIRE, 2016); SILVA, 2000; REECE, 2015; MATOS, 2015). A 

liberação de suor é realizada com maior frequência quando o animal é mantido sob altas 

temperaturas (SILVA; STARLING, 2003; CEZAR et al., 2004; McMANUS et al., 2011b; 

TITTO et al., 2016; Da SILVA et al., 2017). Também, a produção de suor é determinada 

pela quantidade de glândulas sudoríparas ativas no animal, o tamanho e profundidade 

das mesmas (FERREIRA et al., 2009b; MOBINI, 2013, 2015; SHIOTA et al., 2013; 

PANTOJA et al., 2017). Apesar da profundidade das glândulas sudoríparas ter 

aumentado com decorrer dos dias, o estímulo glandular foi mais intenso durante a fase 

LAN, apresentando maior tamanho das glândulas sudoríparas após o primeiro ciclo de 

tratamento térmico, e consequentemente, apresentando, maiores taxas de sudação. No 

entanto, as ovelhas após a tosquia não mostraram mudanças sobre as características 

morfológicas cutâneas, suscetíveis de influenciar provavelmente na produção de suor.  



97 
 

O aumento da temperatura ocular foi simultâneo com a elevação da temperatura do 

ar. De fato, ambos os parâmetros atingiram máximos valores no mesmo horário. Diferente 

da Tr, a To foi diminuindo nas horas subsequentes do pico de estresse para ambas as 

fases experimentais. Apesar da correlação da To e Tr ser alta e positiva em outras 

espécies (STEWART et al., 2007, 2008; JOHNSON et al., 2011; McMANUS et al., 2016b; 

PULIDO-RODRÍGUEZ et al., 2017), em ovinos constatou-se que a temperatura ocular 

segue padrões diferentes da temperatura retal. Cunnhinghan e Klein (2014) relatam que 

a temperatura ocular em ovinos está influenciada pelo sistema de resfriamento cerebrais 

contracorrente, atribuído a uma rede carótida, onde o sangue da artéria antes de entrar 

no cérebro, troca a temperatura por condução com o sangue venoso proveniente do nariz 

que se encontra mais frio e proporciona uma temperatura mais adequada e evita o 

aquecimento cerebral. Por outro lado, a relação da temperatura ocular com as mudanças 

do sistema termorregulador já foi reportada por vários autores (JOHNSON et al., 2011; 

CHURCH et al., 2014; McMANUS et al., 2016a; HOOPER et al., 2018), entretanto, não 

existe indicações na literatura sobre limites de temperatura ocular normal para ovinos, 

sendo indispensável realizar um estudo que determine faixas da temperatura ambiente 

que indiquem as mudanças da temperatura ocular e o momento que pode estar 

comprometida.  

As concentrações de cortisol parecem indicar estresse no início de cada fase 

experimental, no entanto, constatou-se que as ovelhas no final de cada ciclo diminuíram 

as concentrações até 38% quando mantinham a lã, e 45% após a tosquia. O cortisol ao 

ser considerado o principal biomarcador de estresse, é comumente quantificado para 

avaliação de bem-estar animal (MARAI et al., 2007; ALEENA et al., 2016; HENRIQUE et 

al., 2017; SHAJI et al., 2017; AFSAL et al., 2018). Em estresse térmico existe uma 

variação entre 1,52 e 3,2 µg.dL-1 (STARLING et al., 2005), já na ausência de estresse os 

valores médios podem oscilar entre 0,6 e 1,4 µg.dL-1 (COOK, 1996; STARLING et al., 

2005).  

Os hormônios tireoidianos T4 e T3 desempenham funções importantes no processo 

de adaptação dos animais às mudanças climáticas, principalmente na termorregulação e 

homeostase (SEJIAN; MAURYA; NAQVI, 2010; De GUIA; ROSE; HERZIG, 2014; AFSAL 

et al., 2018). As concentrações de T4 e T3 são comprometidas em temperaturas 
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ambientais elevadas, durante o verão a produção destes hormônios é menor do que no 

inverno. Além disso, em espécies aclimatadas a condições climáticas quentes, a 

atividade da glândula tireoide pode diminuir (AGGARWAL; UPADHYAY, 2013; LEITE et 

al., 2018b). As concentrações médias de T3 em ovelhas antes e após da tosquia foram 

menores às registradas por Starling et al. (2005) em períodos do ano mais quente. Além 

disso, as ovelhas após a tosquia mostraram diminuição do hormônio T3 ao longo dos 

dias, provavelmente, em resposta ao incremento da carga térmica reduziram a atividade 

tireoidiana para tentar estabilizar a homeotermia. Por outro lado, as concentrações 

médias para T4 foram ligeiramente maiores às descritas na literatura (STARLING et al., 

2005). As variações de T4 e T3 estão diretamente relacionadas à temperatura ambiente 

e taxa de produção metabólica, caracterizando uma situação de estresse térmico 

(STARLING et al., 2005; ALEENA et al., 2016). 

A capacidade termorreguladora pode ser comprometida pela presença da lã em 

particular em regiões quentes e úmidas (ALHIDARY et al., 2012), porém, o manejo da 

tosquia não altera a funcionalidade dos mecanismos termorreguladores (CASELLA et al., 

2016; TITTO et al., 2016). Além disso, a lã é uma barreira física que impede a chegada 

do fluxo de calor com maior intensidade à epiderme. Diversos trabalhos afirmam que a 

tosquia melhora a resposta fisiológica dos ovinos quando submetidos a temperaturas 

elevadas (KLEMM, 1962; ORTÊNCIO FILHO et al., 2008; AL-RAMAMNEH; GERKEN; 

RIEK, 2011; MENDES et al., 2013; CIRNE et al., 2014). No entanto, devem-se destacar 

as condições ambientais em presentes e os níveis de umidade e radiação que é realizado 

(PICCIONE; CAOLA; REFINETTI, 2002; PICCIONE; CAOLA, 2003). A tosquia causa 

uma marcada, porém transitória, elevação da temperatura corporal promovendo o 

aumento do metabolismo normal dos animais, entretanto, as condições ambientais nesta 

situação estão dentro dos limites da zona de conforto (PICCIONE; CAOLA; REFINETTI, 

2002).  
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3.5. CONCLUSÃO 

A lã em ovinos criados em regiões tropicais é indispensável para proteção do animal 

e possivelmente essencial na termorregulação dos ovinos. 

A capacidade termolítica em ovinos não tosquiados é maior e eficaz para estabilizar 

a homeotermia de animais submetidos a estresse térmico. 

Em produções de ovinos mestiços Dorper X Santa Inês e White Dorper X Santa Inês 

semi-lanados com propósito para carne, a tosquia poderá ser um manejo desnecessário, 

que provoca estresse pelo manuseio e contenção e não melhorar a capacidade 

termolítica do animal. 

Quinze dias pós-tosquia não são suficientes para que as ovelhas mestiços Dorper 

X Santa Inês e White Dorper X Santa Inês semi-lanados apresentem uma melhor 

aclimatação a climas quentes. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. Médias, erro padrão da média (EPM) e probabilidade da temperatura do retal (Tr), temperatura ocular (To), temperatura superficial 

dorsal (Tsd), frequência respiratória (FR) e taxa de sudação (Txs) medidas em ovinos submetidos a estresse por calor em câmara climática 

 

SI: Santa Inês, DES: deslanadas, LAN: semi-lanadas. Frequência respiratória mov.min-1; Taxa de sudação g.m-2h-1. *: P ≤ 0,05; **: P≤0,01; ⁂: P ≤ 0,1. NS: não significativo. 
Fonte: própria autoria  

 
 
 
 
 
 

GxD GxH DxH GxDxH

TR 38,4B 38,5B 38,7A 0,05 38,8A 38,6B 38,6B 38,6B 38,5C 38,6B 0,03 38,1D 38,5C 38,7B 38,7B 38,9A 0,03 * ** ** NS ** ** NS

To 38,3A 38,1B 38,4A 0,06 38,5A 37,9D 38C 38,2B 38,5A 38,4A 0,04 37,6D 38,2C 38,8A 38,3C 38,4B 0,04 * ** ** NS * ** NS

Tsd 34,4A 34A 31,5B 0,14 33,8A 32,7B 33,1C 33,2BC 33,6A 33,4B 0,11 30,4E 34,7B 36,1A 33,2C 32,3D 0,1 ** ** ** NS ** ** *

FR 51B 47B 73A 3,2 68A 51C 50C 52C 60B 62B 2,3 37D 54B 98A 53B 43C 2,2 ** ** ** ⁂ * ** NS

Txs 604A 439B 515A 48 756A 581B 514B 418C 433C 412C 46,5 416B 733A 410B 36,3 ⁂ * ** * ⁂ ** NS

Dia de amostragem (D) Hora de amostragem (H) P-valor
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APÊNDICE B. Médias, erro padrão da média (EPM) e probabilidade das características histológicas cutâneas e 

glândulas sudoríparas medidas em ovinos mantidos em estresse por calor em câmara climática 

Características 
Grupo de ovinos (G) 

 Período de amostragem 

(P) 

 
P-valor 

SI DES LAN EPM  Antes Após EPM  G P GxP 

Espessura da 
epiderme Eepd(µm) 

34,1 41,3 35,6 3,91 
 

35,2 38,7 3,2 
 

NS NS NS 

             

Espessura da derme 
Ed (µm) 

1.981 2.016,4 2.005,4 28,52 
 

2.008,2 1.993,7 23,7 
 

NS NS NS 

             

Número glândulas  
sudoríparas. Ngs 

34 36 36 4 
 

34 37 2,63 
 

NS ⁂ NS 

             

Área glandular 
Ags (µm2) 

28.158
A
 15.922

B
 17.661

B
 3.549 

 
23.107 18.054 2.418 

 
* ⁂ ⁂ 

             

Distância da glândula 
sudorípara-epiderme 

Dgs-e(µm) 
1.174,4 1.309,6 1.306,9 71,73 

 
1.271,2 1.256,1 44,58 

 
NS NS * 

 

SI: Santa Inês, DES: deslanadas, LAN: semi-lanadas. *: P ≤ 0,05; **: P≤0,01; ⁂: P ≤ 0,1. NS: não significativo. Fonte: própria autoria 
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APÊNDICE C. Média e erro padrão da média da temperatura do retal (Tr), temperatura 

ocular e temperatura superficial medidas em ovinos antes (LAN) e após da tosquia (TOS) 

submetidos à estresse térmico em câmara climática 

 
Fonte: própria autoria 
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Apêndice D. Média e erro padrão da média da frequência respiratória e taxa de sudação 

medidas em ovinos antes (LAN) e após da tosquia (TOS) submetidos à estresse térmico 

em câmara climática 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria autoria 
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ANEXOS 

ANEXO A. Grupos de ovinos Santa Inês (SI), mestiças Dorper X Santa Inês deslanadas (DES) e Dorper X Santa Inês semi-lanadas (LAN) 
(A). Ovelhas mestiças Dorper X Santa Inês semi-lanadas antes (B) e após a tosquia (C). 

 

ANEXO B. Área tricotomizada e desinfetada (A), local de anestesia (B), Punch para biopsia de pele (C), corte da amostra (D), sutura do 

corte amostral (E), aplicação de antibiótico e analgésico (F), amostra da pele (G) e Foto digitalizada do corte histológico (H) 

 

Fonte: própria autoria 
 



113 
 

ANEXO C. Mensuração da temperatura retal (A), temperatura superficial dorsal (B), foto com câmara 
termográgica da região ocular (C) e taxa de sudação (D). 

 

 

Fonte: própria autoria 


