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Introdução

     No nordeste do Brasil há uma produção 
média de carne ovina de 2,8 kg/ha/ano [1] (IBGE –
Pesquisa Municipal, 2005), e em Pernambuco essa 
produção ganha força junto aos pequenos e médios 
produtores, quais usam da simplicidade e eficiência 
nessa exploração animal, contando com a mão - de -
obra familiar para reduzir custos.  O ovino Santa Inês é 
um animal desprovido de lã, de elevada estatura, e tem-
se tornado usual a utilização de matrizes deslanadas, 
mantidas em pastagens. A sua coloração não é 
uniforme, encontrando-se animais com pelagens 
bastante variadas, tais como vermelha, castanha e 
malhada de branco e preto [2] (Figueiredo e 
Arruda,1980).

 A pelagem totalmente preta apresenta o 
inconveniente de resultar em maior absorção da 
radiação solar incidente, o que prejudica o equilíbrio 
térmico dos animais e que vai de encontro ao fato já 
constatado pelos bioclimatologistas de que o pelame 
ideal para os trópicos é constituído de pêlos claros. E 
essa é uma das características envolvidas na adaptação 
dos animais nos trópicos semi-áridos, onde os animais 
escuros submetidos à radiação solar direta absorvem 
mais calor radiante que os claros podendo se tornar 
hipertérmicos. No Nordeste as altas temperaturas e a 
radiação solar intensa predominam durante vários 
meses, e esses elementos climáticos deixam o animal 
em estresse sob o calor, ocasionando baixo 
desempenho por conta da redução no consumo 
alimentar e também na eficiência da utilização da 
energia dos alimentos para fins produtivos. Este 
trabalho tem como objetivo avaliar a influência da cor 
do pelame na adaptabilidade ao calor de ovinos da raça 
Santa Inês.

Material e métodos

    A pesquisa foi conduzida na Fazenda Riachão, município 
Sairé, agreste pernambucano,  com altitude de 663 m, 
latitude sul de 08° 19’ 39” e longitude oeste de 35° e 
longitude oeste de 35° 42’ 20”. Segundo dados do [3] 
CONDEPE, 1980 a pluviosidade varia de 600 a 900 
mm/ano, concentrando-se nos meses de março a julho, 
sendo o clima do tipo seco sub – úmido. O estudo foi 
realizado de janeiro á março, durante o verão, após um 
período de adaptação de 14 dias ao manejo e à dieta. Foram 
utilizadas 21 borregas da raça Santa Inês, sete de cada uma 
das cores de pelame preta, castanha e branca, distribuídas 
em um delineamento experimental inteiramente 
casualisado. Com taxa de lotação de sete cabeças por 
hectare, os animais ficaram em um piquete de três hectares 
de Capim Pangola (Digitaria decumbens, Stent), providos 
de água. Durante a manhã os animais eram solto ao pasto, e 
no fim da tarde iam para um aprisco, onde lhes era 
oferecido um concentrado de farelo de trigo, de soja, milho 
triturado e sal mineral, especialmente formulado para 
proporcionar ganho de peso de 200g/anima/dia de acordo 
com NRC (1985). Dados climáticos, parâmetros 
fisiológicos e comportamentais, bem como testes de 
tolerância ao calor que foram coletados, assim como 
amostras do concentrado e das pastagens a cada semana, 
para análises de matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, 
fibra em detergente ácido e fibra em detergente neutro. 

Resultados

     O Índice de Tolerância ao calor considerando o 
conjunto de animais das três cores de pelame, variou de 58 
a 116, tendo médias de 88.3, 85.5, 86.6, para ovinos 
brancos, castanhos e pretos respectivamente. Ocorreu, 
portanto, uma grande variabilidade na tolerância ao calor 
dentro da raça, fenômeno esse também observado por [4] 
Quesada et al. A grande variabilidade na tolerância ao calor 
encontrada no presente estudo ocorreu nos animais das três 



cores de pelame,  e permite inferir que pode ser feita 
seleção dentro da raça para essa característica. Não 
houve diferença (P>0,05) no índice de tolerância ao 
calor entre os animais de diferentes cores de pelame.
Resultados estes que confirmam aqueles obtidos por [5] 
Neves (2008).

O consumo de MS, de concentrado e volumoso não 
apresentaram variações significativas sendo  variando 
entre 749.6 a 703.5 g/dia, 320.41 a 285.10 g/dia, e 
435.10 a 383.07 g/dia, respectivamente. 

  Em relação ao ganho de peso, também não foram
observadas correlações significativas (P>0,05) entre o 
índice de tolerância ao calor e o ganho de peso total e 
diário. O ganho médio de peso diário em g/dia foi de 
170,10; 193,69; 199,50; para ovinos brancos, castanhos 
e pretos, respectivamente. 

Discussão

A falta de correlação significativa entre índice 
de tolerância ao calor e o ganho de peso dos ovinos,
consumo de matéria seca, de concentrado e de 
volumoso no presente estudo, provavelmente se deve, 
entre outras razões, à pequena diferença entre os 
animais das diferentes cores de pelame com relação à 
adaptabilidade ao calor e como também ao fato de que 
os ovinos pertencem a uma mesma raça, originada nas 
condições em que foi realizado o estudo e, portanto, 
com alta adaptabilidade a essas condições estressantes. 
Dessa forma, os resultados sugerem que a cor do 
pelame não é uma característica capaz, por si só, de 
impor modificações na manutenção do equilíbrio 
térmico dos ovinos da raça Santa Inês a ponto de influir 
no desempenho produtivo dos animais. Por outro lado, 
esses estudos poderiam ser conduzidos com um número 
maior de animais.
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Tabela 1. Valores médios do índice de tolerância ao calor para ovinos da raça Santa Inês de diferentes cores de pelame

              *ITC = índice de Tolerância ao Calor – teste de Fisher (P>0,05)

Cor do Pelame

Variável Branco Castanho Preto

ITC* 88,3 85,5 86,8 

CV (%) 3,5 3,5 3,5



Tabela 3. Estimativa de consumo diário de matéria seca, de concentrado, de volumoso e ganho médio de peso diário em ovinos da raça Santa Inês de 

diferentes pelagens *

                     Pelagem

Consumo Branca Castanha Preta CV (%) P>F

Matéria seca

g/dia 749,6 710,3 703,5 12,10 ns

%PV 2,3 2,3 2,1 10,20 ns

g/PV0,75 54,5 55,2 50,5 10,10 ns

Concentrado

g/dia 314,54 285,10 320,41 8,83 0,0553

%PV 0,95 0,94 0,95 1,28 ns

g/PV0,75 22,83 22,19 22,95 2,52 0,0508

Volumoso

g/dia 435,10 425,22 383,07 18,24 ns

%PV 1,32 1,41 1,15 17,73 ns

g/PV0,75 31,64 33,01 27,60 17,51 Ns

Total

g/dia 749,64 715,32 703,48

%PV 2,27 2,35 2,10

g/PV0,75 54,47 55,20 50,55

Ganho médio de 

peso diário

170,10 193,69 199,50 15,91 ns

CV (%) – coeficiente de variação, % PV = percentagem de peso vivo, * - peso como co-variável nesta análise, P>F = nível de significância pelo teste 

de Fisher




