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Resumo 

O objetivo desta tese de mestrado foi avaliar o comportamento e o stresse em ovelhas 

das raças Ide de-France (IF) e Churra-da-Terra-Quente (CTQ) sujeitas a um teste de interação 

homem-animal (teste parque ou de arena). Foi realizada uma análise de imagens termográficas 

como ferramenta não invasiva de avaliação de stresse. Foram realizados vários testes de 

interação homem-animal e preenchido um etograma. Os testes foram realizados antes e depois 

da presença de um operador, foi determinada a distância de fuga (ADP) em relação ao operador, 

o nível de agitação dos ovinos e a temperatura ocular registada nos termogramas (IRT). 

Verificou-se que de uma forma geral as ovelhas IF são mais reativas à presença do 

operador, o que se traduz numa maior ADP (3,41 vs. 2,66, P<0,05, para a IF e CTQ 

respetivamente) e maior nível de agitação (5,67 vs. 3,43, P<0,05, para a para a IF e CTQ 

respetivamente). Também a temperatura ocular obtida por IRT mostra que as ovelhas IF 

apresentam maior stresse que as CTQ (34,47 vs. 34,60 ºC, P<0,05, para a IF e CTQ 

respetivamente). Estes indicadores associados ao tempo que os animais demoram mais tempo 

a retomar a atividade, mostram que as ovelhas IF e suportam o resultado de que há diferenças 

entre as raças estudadas. Com esta investigação foi possível concluir que os teste de parque 

selecionado para avaliar o comportamento e stresse dos ovinos quando sujeitos a interação 

homem-animal ajudaram a compreender estes fatos. Foi possível concluir que de uma forma 

geral há diferenças entre as duas raças de ovinos estudadas, para indicadores de comportamento 

e de stresse, que permitem sustentar que as ovelhas IF são mais reativas que as CTQ. Finalmente 

é possível concluir que este trabalho pode ser pode ser uma ferramenta útil para ajustar as 

práticas de maneio de forma a minimizar o stresse dos animais.  

 

Palavras-Chave: Comportamento, Ovinos, Stresse, Interação Homem-Animal, 

Termografia de Infravermelhos 
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Abstract 

The objective of this master's thesis was to evaluate behaviour and stress in sheep of the 

Ide de-France (IF), and Churra-da-Terra-Quente (CTQ) breeds subjected to a human-animal 

interaction test (park or sand test). Thermographic imaging analysis was performed as a 

noninvasive stress assessment tool. Several tests of man-animal interaction were performed, 

and an ethogram was filled. The tests were performed before, and after the presence of an 

operator, the leakage distance (ADP) to the operator, the level of sheep agitation and the ocular 

temperature recorded in the thermograms (IRT) were determined.  

It was found that, in general, IF sheep are more reactive to the presence of the operator, 

which translates into a higher ADP (3.41 vs 2.66, P <0.05, for the FI and CTQ respectively) 

and higher agitation level (5.67 vs 3.43, P <0.05, for a for the FI and CTQ respectively). Also, 

the ocular temperature obtained by IRT shows that IF ewes show higher stress than CTQs 

(34.47 vs 34.60 ° C, P <0.05, for the FI and CTQ respectively). These indicators associated 

with the time the animals take the longer to resume activity show that the IF ewes support the 

result that there are differences between the breeds studied. With this investigation, it was 

possible to conclude that the park tests selected to evaluate the behaviour and stress of the sheep 

when subjected to man-animal interaction helped to understand these facts. It was possible to 

conclude that in general there are differences between the two breeds of sheep studied, for 

indicators of behaviour and stress, which allow supporting that IF sheep are more reactive than 

CTQ. Finally, it is possible to conclude that this work can be can be a useful tool to adjust the 

practices of management to minimise the stress of the animals.  

Key words: Behavior, Sheep, Stress, Human-Animal Interaction, Infrared 

Thermography  
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Introdução 

Desde a domesticação dos ovinos há cerca de 11 000 anos até à aos nossos dias, ocorreu 

uma forte intervenção do Homem que conduziu a uma enorme diversidade nas raças de ovinos 

e com aspetos distintivos quer produtivos quer sociais (Hazard et al., 2016).  

O comportamento dos ovinos é influenciado por fatores genéticos e pela experiência 

prévia do animal (Johnson, 2001; Hazard et al., 2016). Os animais manejados com calma 

tendem a apresentar menores zonas de fuga, sendo mais fáceis de trabalhar que aqueles 

manejados rudemente e de forma brusca (Lensink et al., 2000). A relação entre o homem e os 

animais pode ter grande impacto sobre o seu bem-estar, constituindo um aspeto da produção 

animal em que, com conhecimento dos fundamentos do comportamento animal, é possível 

alcançar boas práticas sem grande custo, e proporcionar melhor nível do bem-estar aos animais 

(Hemsworth, 2003).  

Os ovinos são animais gregários e por natureza, resistem em se separar dos 

companheiros de rebanho e de se misturar com os animais estranhos. Quando são submetidos 

a situações que provocam dor, isolamento social, ruídos súbitos, os ovinos apresentam stresse 

e reagem a essas situações, modificando a sua forma de agir, podendo aumentar a sua 

movimentação ou tentativa de fuga (Grandin, 2000; Lanier et al., 2000).  

O temperamento dos ovinos tem sido alvo de intensa investigação nos últimos anos 

(Dodd et al., 2012; Van Lier et al., 2017), os investigadores estudam a forma como os animais 

reagem a estímulos de acordo com das caraterísticas próprias de cada raça, com destaque  a 

docilidade, mansidão, medo, curiosidade e reatividade (Paranhos da Costa et al., 2002). No caso 

da produção animal, a docilidade e a facilidade de lidar com os animais nas diversas práticas 

de maneio que estão associadas a essa atividade, assume um aspeto muito valorizado (Dwyer, 

2008; Goddard et al., 2006) e representa um dos desafios para a produção de ovinos no futuro 

com o desenvolvimento de animais com temperamento dócil e que tenham boas características 

maternais (Silva et al., 2014).  

Para compreender as respostas que resultam da interação homem-animal, têm sido 

desenvolvidos e aplicados inúmeros testes de comportamento que permitem avaliar o seu 

temperamento (Forkman et al., 2007). Com estes testes, é possível avaliar a reação dos animais 

ao stresse pela presença do homem no seu ambiente natural. Vários investigadores obtiveram 

resultados mostraram que as utilizações de metodologias padronizadas permitem obter uma boa 

resposta sobre as características ligadas ao temperamento dos ovinos (Forkman et al., 2007). O 

teste de arena (parque), tem sido um dos testes mais utilizados para avaliar os comportamentos 

e a reatividade dos animais a elementos estranhos.  Os investigadores Tallet et al., (2005); 

Beausoleil et al., (2012); Caroprese et al., (2012); Hazard et al., (2016), testaram  os ovinos 
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centrando-se em  vários indicadores fisiológicos, para avaliar o comportamento dos ovinos. Os 

investigadores Dodd et al., (2012) e Almeida (2016), entre outros, avaliaram indicadores 

fisiológicos como o Cortisol para avaliar o comportamento e o temperamento de ovinos. 

 

Neste sentido foi realizado um teste de interação homem-animal com duas raças de 

ovinos divergentes em aptidão e formato (raças Ile -de-France e a Churra da Terra-Quente) em 

que foram formuladas as seguintes hipóteses:  

i- a existência de diferenças de comportamento, reatividade e de stresse nas raças 

Ile-de-France e na raça Churra da Terra-Quente, quando sujeitas ao teste de 

interação homem-animal selecionado para esta investigação;  

ii- se a utilização de novas ferramentas tecnológicas não invasivas como a 

termografia de infravermelhos é útil para avaliar o stresse nos ovinos quando 

sujeitos a um teste de interação homem-animal. 
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Revisão bibliográfica  

Revisão de conceitos essenciais para a realização desta investigação 

Conceito de comportamento 

 Por definição, é um conjunto de reações dos animais ao ambiente, as quais são 

influenciadas por fatores internos variáveis (Roll et al., 2006).  O estudo dos comportamentos, 

etologia, foi inicialmente desenvolvida na Europa, sustenta que o comportamento dos animais 

é inato (instintivo). O comportamento é influenciado por fatores genéticos e pela experiência 

prévia do animal (Johnson, 2001; Ahlberg, 2016). De acordo com Grandin (1998), estas 

situações estranhas podem ser alterações climáticas, práticas de maneio, transporte e também 

as relações sociais que animal estabelece no seu grupo. Também se podem considerar os aspetos 

relacionados com predadores (Mabile et al., 2016; Ahlberg, 2016).  

Os animais tratados com calma tendem a apresentar menores zonas de fuga, sendo mais 

fáceis de trabalhar que aqueles tratados rudemente (Lensink et al., 2000 b). No caso dos 

ruminantes, de um modo geral, são animais gregários e, por sua natureza, resistem em se separar 

dos companheiros de rebanho e se misturar com os animais estranhos. Quando são submetidos 

a situações que provocam dor, isolamento social, ruídos súbitos, medo, os ovinos apresentam 

estresse e reagem a essas situações aversivas, modificando seu comportamento, podendo 

aumentar a sua movimentação ou tentativa de fuga (Grandin, 2000; Lanier et al., 2000). 

Conceito de temperamento 

 O temperamento nos animais é definido como a reatividade (como os animais reagem) 

na resposta a uma situação nova ou potencialmente ameaçadora e pode ser medido expondo os 

animais a ambientes com os quais não se encontram familiarizados (Nowak et al., 2006). Um 

grupo específico de animais apresenta caraterísticas próprias quando reagem a um dado 

estímulo exterior. De acordo com Fordyce et al., (1982), o temperamento pode ser expresso 

pelas reações dos animais em relação ao homem, geralmente atribuídas ao medo, o que 

possibilita avaliá-lo por meio de modificações comportamentais ou fisiológicas. Como se sabe, 

os animais possuem comportamentos muito semelhantes ao do Homem, portanto também 

apresentam algumas reações comportamentais quando sujeitos a situações de stresse. O 

temperamento animal está ligado ao stresse e pode ser definido como a reação dos animais a 

uma situação estranha e potencialmente perigosa. Esta reação está associada ao medo do 

inesperado e ao desconhecido.). Os investigadores, Forkman et al., (2007) definiram o 

temperamento como a resposta de um animal quando sujeito a situações que não lhe são 
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habituais, aumentando os níveis de medo e stresse. Estas reações são acompanhadas de 

comportamento que ajudam a lidar com o perigo ou a preparar-se para o perigo iminente 

(Forkman et al., 2007). 

Conceito de reatividade 

O conceito de reatividade ou medo é definido é definido como sendo a reação ao perigo, 

ao passo que a ansiedade é definida como sendo a reação a um potencial perigo. Podemos 

definir também, a distância de fuga, como a distância máxima permitida pelo animal à ameaça 

antes deste se virar e fugir (Lynch et al., 1992). O medo e a ansiedade são duas emoções que 

estão intimamente relacionadas., sabe-se que a reatividade é importante na criação de animais 

de produção, por representar um interesse económico significativo, visto que esta característica 

está associada a outras como o ganho de peso e a qualidade de carcaça (Pajor et al., 2008). 

Quando falamos de ovelhas que vivem na natureza, as que são mais reativas têm maior sucesso, 

isto porque são menos suscetíveis aos predadores, (Festa-Bianchet, M. 2000), (Mabile et al., 

2016), também se reproduzem mais cedo, tendo uma maior facilidade e sucesso no desmame 

da cria (Réale et al., 2000). Também Clarke e Boinski, (1995), afirmam que indivíduos com 

comportamentos mais reativos apresentam uma vantagem no contexto natural, do que os 

indivíduos menos reativos, sendo menos suscetíveis à predação. Nas ovelhas domésticas, a 

baixa reatividade aumenta a reprodução porque há uma melhor expressão do comportamento 

sexual (Gelez et al., 2003) e dos cuidados maternos (Murphy et al., 1994; Dweyer et al., 2016). 

Então, será que o temperamento e reatividade dos ovinos são influenciados pela raça e 

aptidão produtiva?  

Sim, de acordo com Pajor et al., (2008, 2010), para além dos aspetos relacionados com 

a reprodução e sobrevivência dos borregos o temperamento tem também influência na produção 

de carne e leite, a reatividade dos indivíduos reflete-se na produção e qualidade da carne, 

indicando que os indivíduos mais reativos apresentam pesos menores e carne de menor 

qualidade.  

Existem estudos prévios que apontam os ovinos do tipo carne como mais reativos 

(Silveira et al., 2010). Estes autores verificaram num trabalho com 6 raças que os animais de 

aptidão carne apresentaram um comportamento mais reativo que animais de aptidão para lã. O 

termo é também utilizado para indicar a facilidade ou dificuldade com que o animal é 

conduzido, pesado ou tratado, assim como, para descrever a sua capacidade maternal ou o seu 

comportamento quando submetido ao maneio de rotina (Morris et al., 1994). De acordo com 

Réale et al (2000), as diferenças individuais de temperamento podem afetar o modo como os 



5 

 

animais reagem a novas situações, como evitam a predação e se comportam num contexto 

social. Sendo assim, a seleção dos animais tendo em consideração o seu temperamento pode 

trazer benefícios aos animais mas também ao produtor, pois animais que demonstram ser mais 

calmos durante um maneio de rotina apresentam também uma menor probabilidade de se 

magoarem ou de magoarem os seus tratadores (Ferguson et al., 2008) e permite otimizar as 

práticas de maneio e aumentar o bem-estar dos animais (Hemsworth et al., 2013).  

Outra questão se levanta nesta investigação é como medir/avaliar o comportamento dos 

ovinos?   

Uma das formas de avaliar o comportamento dos ovinos, é de medidas fisiológicas, 

geralmente observadas em situações especificas de maneio apresentando uma maior disposição 

dos animais para desenvolver atitudes hostis ou invasivas por parte do operador na recolha de 

sangue, saliva ou para medir temperatura retal, frequência cardíaca e respiratória. Existe a 

possibilidade de serem utilizadas técnicas não invasivas, como a colheita de resíduos 

metabólicos (urina, fezes) e o monitoramento da frequência cardíaca, com o uso de uma cinta, 

o que não agride o animal (Roll et al., 2006). 
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Conceito de interação homem-animal 

Podemos definir interação homem-animal, como o grau de distância entre o animal e o 

humano, ou seja, a perceção mútua, que se desenvolve e se manifesta num comportamento 

mútuo. O termo interação indica que os dois indivíduos são afetados um pelo outro (Bokkers, 

2006). É um processo dinâmico, com base em interações anteriores entre animais e seres 

humanos, formando a base para um relacionamento estabelecido que então exerce um efeito de 

feedback sobre a natureza e a perceção das interações futuras (Waiblinger et al., 2006). O 

comportamento social dos animais de produção e interação homem-animal tem sido alvo de 

vários estudos. Waiblinger et al., (2006) numa interessante revisão crítica sobre este assunto 

listaram e analisaram os principais fatores internos e externos que podem influenciar a relação 

entre os animais e a sua a interação com o homem, bem como estudaram os vários testes para 

avaliar a interação homem-animal de acordo com a intervenção humana e quais os requisitos 

dos testes de interação homem-animal devem cumprir, para serem eficazes. Foram estudados 

nesta revisão, as interações positivas e negativas dos animais com o homem nos bovinos e 

caprinos, em cavalos, suínos e aves de capoeira. Hemsworth e Coleman (1998) avançaram com 

o modelo de relação recíproca entre interação homem-animal produtividade e bem-estar dos 

animais como indica a Figura 1.  

 

 

Figura 1 Modelo de interação homem-animal (Hemsworth e Coleman, 1998) 

As interações entre os animais e o Homem podem envolver qualquer dos sentidos: tato, 

visão, olfato, gosto e audição e quanto à sua natureza, podem ser positivas, neutras ou negativas. 

No caso dos ovinos, há duas formas de abordagem que o tratador pode fazer ao interagir 

com os ovinos; podem ser físicas ou não físicas. As interações físicas são geralmente realizadas 

com as mãos e braços, as quais implicam ações como: tocar, acarinhar, empurrar ou até mesmo 

bater. No caso das interações não físicas, estas podem ter várias implicações como: movimento 

do corpo, correr, andar, falar, cheiro ou até mesmo um simples som ou ruido estranho (Kiliç, 

Bozkurt, 2013). 
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O processo de maneio mais adverso nos animais é a manipulação, estes sentem-se 

relutantes em voltar para o lugar onde o evento adverso ocorreu e portanto, requerem mais 

força, tempo e paciência do tratador para movê-los (Pajor et al., 2000). A relação entre os seres 

humanos e animais nem sempre é má e negativa, também pode ser positiva (Waiblinger et al., 

2006). Uma boa interação homem-animal pode ser conseguida pela habituação dos animais à 

presença e atitude calma e positiva do tratador, aumentando a flexibilidade, diminuindo o medo, 

a ansiedade e stresse nas atividades de maneio e manipulação do rebanho. Algumas atitudes 

dos tratadores como o carinho, toque e falar suavemente são refletidas, na ocorrência de estados 

positivos nos ovinos, evitando o stresse e o medo. Com o tempo os animais mostram alguma 

curiosidade e tendem a aproximar-se dos tratadores. Verifica-se que algumas carícias e uma 

interação lenta, que podem demorar várias horas, darão origem a uma interação plena entre 

homem-animal sem que o animal adote o comportamento de fuga. Nos ovinos em particular, as 

respostas a práticas de maneio dependem em larga parte do temperamento dos mesmos e varia, 

como referido anteriormente, de raça para raça. As ovelhas têm como comportamento natural 

à ameaça a fuga. Estes animais sentem-nos (o homem) como seu predador, e por isso mesmo 

tendem a ter comportamentos de fuga para salvaguardar a sua vida, daí que estes animais 

procedam sempre com cautela em relação ao Homem (Wilson et al., 1994). 

 

Interação ovelha e a sua cria - comportamento materno 

Nesta tese, procurei averiguar qual das raças é mais reativa, se a raça Ile de France se a 

raça Churra-da-Terra-Quente. De acordo com Resh et al., (2011) existem ovelhas que por 

natureza são mais reativas do que outras. Vários estudos foram realizados pela bibliogafia 

citada, que revelam que as ovelhas mais calmas passam mais tempo com as suas crias, 

apresentando uma menor taxa de fuga quando na presença de humanos. Verifica-se que nas 

ovelhas mais calmas a taxa de mortalidade dos seus cordeiros é menor, considerando-se que 

estas prestam um cuidado maternal melhor do que as ovelhas mais reativas (Resh et al., 2011). 

Sabe-se que a interação entre a progenitora e a cria é de enorme importância, e como tal, vários 

estudos foram realizados com o objetivo de prever características que pudessem ser melhoradas, 

isto para aumentar a sobrevivência dos borregos (Resh et al., 2011). 

Outros autores já tinham averiguado em estudos anteriores, que as que ovelhas mais 

tranquilas gastavam mais tempo com seus cordeiros, apresentando uma menor distância de fuga 

(distância máxima de aproximação que o animal permite, sem se mexer), e retornavam aos seus 

cordeiros mais rápido do que ovelhas mais agitadas. Na mesma investigação Murphy et al. 
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(1994), compreenderam que as ovelhas selecionadas para melhor habilidade materna, são 

menos reativas ao isolamento social comparadas com aquelas não selecionadas para habilidade 

materna (Kilgour et al., 1995; Murphy et al., 1994) e que no grupo de ovelhas mais tranquilas, 

tinha ocorrido uma redução na taxa de mortalidade de cordeiros, sendo a habilidade materna o 

principal fator associado a esse resultado. O comportamento materno bem estabelecido resulta 

no aumento do bem-estar tanto da mãe quanto da cria.  
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Conceito de bem-estar animal 

Podemos definir bem-estar animal, como sendo o estado de um animal em relação às 

suas tentativas de se adaptar ao seu ambiente (Honorato, et al., 2010). Um dos principais fatores 

que afetam o bem-estar e a produtividade de animais é a qualidade do seu relacionamento com 

os humanos (Napolitano et al., 2011). No caso dos ovinos, as práticas de maneio comuns tais 

com identificação, tosquia, o corte da cauda (em algumas raças), o corte de unhas, castração, 

tratamentos médicos, podem causar problemas de bem-estar dos animais e stresse e medo, 

independentemente dos sistemas de produção, serem intensivos ou extensivos. Além disso, a 

manipulação de rotina, como a entrada de animais novos no rebanho e o transporte podem 

aumentar o stresse e medo, podendo ser percebidos como ações neutras e não ameaçadoras para 

alguns indivíduos, enquanto para outros, a novidade desta prática pode desencadear distúrbios 

psicológicos e comportamentais. Breuer et al., (2000) e Hemsworth et al., (2000), afirmam nos 

seus estudos que o comportamento do tratador parece estar intimamente relacionado com a sua 

atitude em relação aos animais, causando stresse e medo durante operações de maneio. 

Conceito de testes de stresse para avaliar os comportamentos dos animais 

Temos que ter presente que os animais reagem a situações para eles stressantes de varias 

formas reagindo, atacando o predador, fugindo ou vocalizando sons intimidatórios. O medo 

auxilia o organismo a fugir do perigo, mas apresenta consequências negativas para o animal e, 

ocorrendo em excesso ou de forma inapropriada, pode afetar o comportamento reprodutivo e 

principalmente, influenciar a sua vida social. (Kilgour et al., 1995; Murphy et al., 1994). Para 

melhor compreender e avaliar os comportamentos dos animais, têm sido desenvolvidos e 

aplicados inúmeros testes de comportamento que permitem avaliar o seu temperamento 

(Forkman et al., 2007). Murphy et al., (1994), desenvolveu um dos testes utilizados para avaliar 

o temperamento em animais de produção, o teste da arena ou de parque. Este teste que consiste 

em colocar o animal numa situação de isolamento, contabilizando aspetos do seu 

comportamento de resposta à situação da arena, podendo a avaliação ter uma componente 

objetiva e/ou subjetiva. Os animais encontravam-se confinados numa arena (parque), na qual 

estes teriam de entrar na zona onde se encontrava um operador humano estático para poderem 

estar mais perto dos seus congéneres. Restringir um animal pode, pelo menos, em algumas 

espécies ser pensado para representar um ataque predador e, como tal é um medo inato 

evocando estímulo (Forkman et al., 2007). Muitos investigadores têm realizado vários estudos, 

adaptando os testes de arena que referenciados na bibliografia, para tentar explicar as reações 

dos animais de várias espécies, como e porque eles reagem em determinadas situações 
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stressantes, de uma forma mais intensa ou de uma forma mais leve. No caso da avaliação do 

temperamento dos ovinos e caprinos, Forkman et al., (2007), escolheram os testes de arena para 

medir o temperamento e a interação homem-animal, porque estes estão associados ao medo dos 

animais. Para além dos ovinos e caprinos, Forkman et al., (2007) basearam a suas investigações 

em bovinos, suínos, aves de capoeira e cavalos. Outros autores, mais recentemente, 

desenvolveram investigações para avaliar o temperamento de várias espécies e como este pode 

modificar o bem-estar animal e a sua produtividade. Há trabalhos de investigação nesta temática 

em ovinos avançados por Beausoleil et al., (2008), Beausoleil et al., (2012), Blache et al., 

(2010), Caroprese et al., (2012), Cloete et al., (2014), Henry et al.,( 2010), Ligout et al., (2011), 

Pajor et al.,( 2010), Silveira et al., (2010), em bovinos por Breuer et al., (2000), Cafe et 

al.,(2011), em aves de capoeira por Keer-Keer et al.,(1996), em suínos por Hansson et al., 

(2005) e em cavalos por Lansade et al., (2008). Há ainda investigadores que se centraram em 

indicadores fisiológicos para avaliar o comportamento de ovinos, utilizando indicadores 

fisiológicos como o cortisol, como os investigadores Dodd et al., (2012) e Almeida, (2016). 

Nesta investigação foi selecionado teste de arena ou parque, já que este teste permite 

avaliar e compreender os comportamentos dos ovinos das duas raças, IF e CTQ (ovelhas e 

borregos juntos), confinados em parques separados por raça, no ovil da UTAD quando sujeitos 

a presença do operador.  
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 Termografia de infravermelho ou IRT como ferramenta para avaliar o bem-estar 

animal e o stresse 

A termografia de infravermelho ou imagem termográfica pode ser definida como uma 

tecnologia não invasiva de perceção da temperatura superficial de um corpo, uma vez que todo 

corpo ou matéria, com temperatura acima do zero absoluto, emite radiação térmica. Este 

princípio de que todos os corpos formados de matéria emitem uma certa radiação infravermelha 

que é proporcional à sua temperatura é o que está base da sua utilização em ciência animal 

(Rekant et al., 2016).O mesmo autor aponta no seu trabalho, que a câmara termográfica capta 

as radiações infravermelhas que são transformadas num mapa térmico da superfície do animal, 

sendo uma ferramenta útil em estudos de bem-estar animal, uma vez que pode medir a 

temperatura do corpo ou de partes do corpo dos animais sem a necessidade de contenção, de 

forma rápida, precisa e não invasiva. Esta radiação pode ser capturada num termograma que 

expressa o gradiente térmico num padrão de cores (Eddy et al., 2001). A câmara termográfica 

capta as radiações infravermelhas que são transformadas num mapa térmico da superfície do 

animal, sendo uma ferramenta útil em estudos de bem-estar animal, uma vez que pode medir a 

temperatura do corpo ou de partes do corpo dos animais sem a necessidade de contenção, de 

forma rápida, precisa e não invasiva. Trata-se de uma vantagem que esta ferramenta tecnológica 

apresenta, pois não requer um contato físico direto com a superfície monitorizada, permitindo 

assim a leitura remota de distribuição de temperatura (Speakman e Ward, 1998). Mais tarde, 

em 2005, os cientistas Stewart et al., verificaram a IRT se apresenta como uma boa ferramenta 

não invasiva para estudar o bem-estar dos animais, onde pode detetar alterações no fluxo 

sanguíneo periférico e outro ponto importante é compreender os resultados, pois são expressos 

de acordo com a carga de radiação emitida pelo animal, sendo apresentado em escalas de 

tonalidades (Stewart et al., 2005). Em posteriores investigações, este investigador redigiu 

outros estudos que verificaram, que é possível medir o stresse dos animais com uso dessa 

tecnologia através do olho do animal (Stewart et al., 2008), sendo este local da face do animal 

uma área de alta precisão e principalmente não invasiva quando comparada com avaliação do 

stresse na qual necessita fazer a colheita sangue ou saliva do animal. Outros autores também 

detetaram utilizando a IRT, dor aguda no momento da descorna em bovinos, analisando a 

diminuição da temperatura termográfica nessa zona corporal. Stewart et al., (2008) e Stewart et 

al.,(2009), testaram e constataram que a IRT pode ser uma ferramenta não invasiva e eficaz na 

avaliação do bem-estar animal como vem indicado na bibliografia. Knížková et al., (2007), 

também aferiram nos seus trabalhos, que a câmara termográfica é capaz de detetar variações 

mínimas de temperatura com precisão. Os investigadores McManus et al., (2016), na sua 

revisão, “Infrared thermography in animal production:An overview “, certificaram que a 
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imagem termográfica, permite detetar as alterações resultantes na perda de calor, com as 

mudanças no fluxo de sangue periférico e como indicador de stresse geral dos animais, stresse 

térmico, e stresse fisiológico, bem como indicar  a presença de doenças, dores e processos 

inflamatórios, o metabolismo, a nutrição, a reprodução e  deteção de ectoparasitas e portanto, 

sendo uma ferramenta tecnológica útil não invasiva na produção animal. No entanto esta 

tecnologia não é só utilizada em animais de produção zootécnica, existem trabalhos em animais 

de companhia, como por exemplo em gatos, Foster e Ijichi (2017), onde avaliaram stresse e 

comportamento e o seu temperamento(personalidade), utilizando imagens termográficas. 

Vainionpää et al., (2012), analisaram a dor em gatos, utilizando a IRT onde outros diagnósticos 

não detetaram ferimentos, em cães. Moura et al, (2011), utilizou a IRT  para avaliar os cavalos 

na sua paratica despostiva entre outros ligados a outras áreas de estudo. 

A recolha e análise de imagens termograficas,  veio inovar a Ciência Animal, a Medicina 

Veterinária, mas também é aplicada na Medicina Humana para detetar lesões musculares em 

desportistas, em processos inflamatórios e doenças bem como na construção civil. 
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Raças utilizadas na investigação 

Ovinos Ile-de-France 

No início do século XIX verificou-se, a nível Mundial, uma quebra no valor das lãs, o 

que levou os criadores de ovinos a ponderar a rentabilidade dos seus rebanhos unicamente 

direcionados para a produção de lã, surgindo a necessidade de encontrar um ovino que, para 

além de servir na produção de lã, pudesse ser considerado também para produção de carne (um 

ovino com uma boa conformação para abate). Posto isto, em 1832, iniciou-se o cruzamento 

entre duas raças, uma de produção de carne – Raça Dishley- e outra de produção de lã – Raça 

Merina de Rambouillet, ficando com o nome Dishley-Merinos. Em 1922, um grupo de outros 

criadores fundaram o Flock-Book (Livro Genealógico), onde o nome dos ovinos Dishley-

Merinos passou a Ile-de-France, por terem nascido numa região próxima de Paris, com o mesmo 

nome. 

Os ovinos Ile-de-France ovinos apresentam uma grande facilidade de adaptação a 

diferentes climas, relevos e alimentação, o que facilitou a sua distribuição a cerca de 36 países 

a nível mundial (ACIF-Associação Portuguesa de Criadores de Ovinos Ile-de-France., 2017). 

Os ovinos da raça Ile-de-France têm a qualidade necessária para responder às mais diversas 

situações dos novos modelos de agricultura, apresentam grande capacidade de adaptação aos 

diversos tipos de forragem e são amplamente utilizados no cruzamento com raças mais rústicas 

obtendo os melhores resultados. Em Portugal, de acordo com a Associação Portuguesa de 

Criadores de ovinos Ile-de-France (ACIF), as primeiras importações desta raça para Portugal 

surgiram em 1982. Posteriormente, em 1985 a Direção Geral da Pecuária iniciou o Registo 

Zootécnico dos Ovinos Ile-de-France. 

 As suas principais características físicas são apresentarem uma cabeça forte, curta e de 

perfil retilíneo, um corpo volumoso e musculado e com um garrote largo, plano e alinhado com 

o dorso, como se pode verificar na Figura 2. 

  

Figura 2 Ovelhas Ile-de-France. Ovil da UTAD  
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O peso de um macho ovino Ile-de-France varia em função de dois fatores: a genética 

que é o mais influente e a sua alimentação. Para machos verifica-se um peso entre os 140 kg a 

165 kg. O peso das fêmeas também varia, em função de três fatores: a genética, a alimentação 

e a idade na primeira parição, que deve ser de preferência superior a 20 meses. Os pesos variam 

entre os 90 kg e os 130 kg de acordo com a ACIF-Associação de Criadores de Ile-de-France  
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Ovinos Churra da Terra-Quente  

A raça Churra da Terra-Quente, é uma raça autóctone Portuguesa, proveniente do 

cruzamento da raça Badana com a raça Mondegueira e posterior mestiçamento e seleção. As 

ovelhas desta raça ocupam toda área da Terra-Quente e alguns concelhos de Vila Real e da 

Guarda. Localmente são conhecidas como Terrincha. Estes animais possuem aptidão para 

carne, leite e lã. Esta raça carateriza-se por uma grande rusticidade, longevidade, bom instinto 

maternal e parto fácil. (Sobral, et al., (1991). Geralmente são ovelhas bastante fecundas, dando 

frequentemente partos gemelares dando bons borregos. Apresenta características aliadas a uma 

razoável capacidade produtiva, que pode ser melhorada pelo facto de se tratar de uma raça com 

grande variabilidade genética. Quanto ao seu temperamento e à relação homem-animal, de 

referir que são animais doceis e pouco reativos, de fácil maneio, com estreita ligação ao meio e 

aos sistemas de agricultura no seu solar de criação (Criadores de Ovinos da Raça Churra da 

Terra-Quente, (abril 2017)). 

As suas caraterísticas físicas, de acordo com o definido no Regulamento do Livro 

Genealógico, o ovino Churro da Terra Quente é um animal com as seguintes características: 

são animais com estatura média e cor branca, com velo extenso, de madeixas compridas e 

pontiagudas; não reveste a cabeça, a extremidade livre dos membros e, por vezes, a barriga, 

com a cabeça comprida, com testa plana e com pequena poupa. Possui um chanfro comprido e 

convexo, sobretudo nos machos. Possui cornos em ambos os sexos, em espiral mais ou menos 

aberta, rugosos e de secção triangular, com orelhas de tamanho médio e horizontais. Tem um 

pescoço estreito, revestido de lã, com barbela nos machos. Possui peito relativamente estreito, 

com uma região dorso-lombar horizontal e de medidas transversais médias, com ventre 

volumoso, sendo às vezes deslanado, com garupa em regra pouco ampla e um pouco descaída. 

Estes ovinos possuem úbere bem desenvolvido, globoso e com sulco mediano; tetos 

regularmente desenvolvidos e de regular inserção. Quanto aos membros, possui membros finos, 

vigorosos, deslanados nas extremidades livres e nádega pouco desenvolvida; unhas rijas e 

pigmentadas, em média possuem peso vivo adulto nos machos entre 85 e 100 kg e nas fêmeas 

entre 55 e 60 kg., como se pode verificar na Figura 3. 
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Figura 3. Ovelhas Churra da Terra-Quente. Ovil da UTAD 
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Parte Experimental  

Material e Métodos 

 

O trabalho experimental foi realizado nas instalações do Departamento de Zootecnia da 

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real (41º 17’ 18.52’’ N 7º 

44’ 31.97’’ O). Esta instituição possui duas raças de ovinos, Churra da Terra-Quente e a raça 

Ile-de-France. Para este trabalho, foram utilizadas ovelhas de diferentes idades e com os seus 

borregos e colocadas em parques lado a lado. Estes parques encontram-se no Ovil da UTAD. 

Optou-se por este local, para que o stresse não fosse um fator a interferir no estudo em questão, 

estando os animais num ambiente que lhes era familiar, como se mostra na Figura 4. 

A execução prática, no ovil, decorreu entre os dias 13 de fevereiro de 2017 e 4 de março 

de 2017  

 

Figura 4 Parques dos 2 grupos de ovinos, raça Churra da Terra-Quente (a) e raça Ile France (b).  
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Procedimento prático foi realizado o teste de parque e dividido em 3 fases dentro do 

ovil: 

o Fase 1: avaliação inicial dos comportamentos dos ovinos de cada raça, fora do parque; 

o Fase 2: avaliação dos comportamentos dos ovinos de cada raça dentro do parque; 

o Fase 3: avaliação final dos comportamentos dos ovinos de cada raça após a saída do 

parque. 

 

Fase 1- com cuidado e em silêncio, para não afetar o comportamento dos animais, já no 

ovil, dirigi-me para o parque e coloquei-me numa posição junto aos comedouros, que permitisse 

ver todos os animais do grupo. Fiquei imóvel durante uns segundos, interferindo o menos 

possível com os animais, fui registando os diversos comportamentos das ovelhas e borregos de 

cada grupo, utilizando a metodologia de scan sampling (Dawkins, 2007) com a amostragem 

geral do grupo de animais em percentagem, já que o número de animais no decorrer do 

procedimento prático foi variando, no etograma. Com a câmara termográfica tirei três imagens 

termográficas da face dos animais, em cada grupo. Esta fase esta descrita no quadro 1 

Quadro 1 Etograma geral para a avaliação do comportamento das ovelhas no teste do 

parque fora do parque -fase 1 e fase 3  

 

Comportamento Descrição 

Deitada Ovelha deitada sem qualquer comportamento de ruminação 

De Pé Ovelha de pé imóvel 

A Comer Ovelha a alimentar-se 

A. Beber Ovelha a beber 

Em Movimento Ovelha em movimento dentro do parque 
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Fase 2- com cuidado e em silêncio para não afetar o comportamento dos animais, entrei 

no parque, de uma forma calma silenciosa em compasso lento (1 passo por segundo), 

colocando-se no centro do parque. De seguida registei no etograma, os comportamentos de cada 

raça (ovelhas e os seus borregos), seguindo a metodologia scan sampling (Dawkins, 2007), 

como na fase 1, com a amostragem geral do grupo de animais em percentagem, já que o número 

de animais no decorrer do procedimento prático foi variando, os comportamentos de cada raça, 

(ovelhas e os seus borregos). De seguida, registei no etograma, a distância de fuga nesse mesmo 

local, ou seja, a ADP (avoidance distance in the pen- a distância máxima de aproximação que 

o animal permite, sem se mexer). Durante os 10 minutos que estive no parque, fui registando 

os comportamentos no etograma, ao início, quando entrei no parque, aos 0 minutos, TO que 

corresponde à distância a que os animais se encontram do operador quando este entra no parque, 

passados 5 minutos, T5 que corresponde à distância a que os animais se encontram do operador 

5 minutos após entrada no parque e no final no T10 corresponde à distância das ovelhas estão 

do operador, passados 10 minutos. Nos mesmos tempos, registei a percentagem de ovelhas a 

olhar para mim, registei também a interação das ovelhas com os borregos e o estado de agitação 

das ovelhas, entre 0 a 10 utilizando uma régua de agitação indicada para esta fase do teste. Em 

cada período de tempo, tirei três imagens termográficas na zona da face, em cada grupo de 

animais. 

Fase 3 - com cuidado e em silêncio para não afetar o comportamento dos animais, sai 

do parque, sem provocar qualquer agitação e sem movimentos bruscos que perturbassem as 

ovelhas e os borregos. De seguida, já fora do parque, fiquei imóvel durante uns segundos junto 

aos comedouros, fui registando o tempo em segundos, que cada grupo de animais demora a 

manifestar os comportamentos, como o comportamento que a primeira ovelha leva a ocupar 

novamente o espaço. Depois registei os vários tempos, nomeadamente, o tempo que a primeira 

ovelha levou a reocupar novamente o seu espaço, o tempo que 50% reocuparam o seu espaço e 

100% dos animais demoraram a retomar as suas atividades iniciais, o tempo que os borregos 

demoram a interagir com as ovelhas é o tempo que o primeiro borrego a mamar. Após todos os 

registros temporais, obtive imagens termográficas da face das ovelhas de cada grupo. Após 

todos estes registos temporais, registei os comportamentos do grupo de animais, no etograma 

da fase 1. no etograma que na fase 1. No fim desta fase, tirei três imagens termográficas na zona 

da face, em cada grupo de animais. 

  



20 

 

Termogramas ou imagens termográficas 

Para a recolha das imagens termográficas da face dos animais, durante o teste de parque, 

com mais destaque no olho de cada grupo de ovinos antes, no meio e no final do teste como se 

ilustra na Figura 5, foi realizada coma câmara infravermelha Flir E4 (FLIR Systems AB, 

(Suécia)e posterior análise dos termogramas em suporte informático (tools + software). Cada 

grupo de animais, foi fotografado 3 vezes, no decorrer das 3 fases do teste de parque 

 

Figura 5. Câmara termográfica Flir E4 utilizada no teste de parque   

Esta câmara tem uma sensibilidade térmica de < 0,02 °C. O FLIR (tools + software) foi 

utilizado para analisar as imagens térmicas. A Figura 6 mostra um termograma e a imagem real 

da ovelha. 

 

 

Figura 6. Termograma obtido com câmara termográfica Flir E4 durante o teste de parque (a) e imagem real da 

ovelha (b).  
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Análise estatística  

. Foi realizada e. a comparação de médias dos comportamentos das ovelhas e dos 

borregos das raças Churra da Terra-Quente (CTQ) e Ile-de-France (IF) antes e depois da 

realização do teste realizada pelo teste de L S Means Student´s t.. Foram utilizadas ANOVA a 

uma via e a duas vias para estudar os efeitos da raça e tempo e ou período do teste, na fase 1 do 

teste de parque Todas as análises foram realizadas recorrendo ao programa JMP-SAS (Version 

13; SAS Institute Inc. Cary, NC, USA).  
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Resultados 

Fase 1 e fase 3 fora do parque: 

No quadro 2 estão registados comportamentos das ovelhas e dos seus borregos das raças 

Churra da Terra-Quente (CTQ) e Ile-de-France (IF) separadamente durante a fase 1 e fase 3 do 

teste de parque, de parque, com valores médios (em percentagem) antes e depois da realização 

do teste. 

 

Quadro 2 –Valores em percentagem dos comportamentos em percentagem dos borregos e das 

ovelhas das raças Churra da Terra Quente (CTQ) e Ile de France (IF) antes e depois da 

realização do teste fase 1 e fase 3.  

 

Para cada comportamento e para a raça e período do teste, os valores com diferente letra 

representam diferenças significativas (P < 0,05) 

 

Os resultados dos borregos e das ovelhas foram analisados separadamente. Nos borregos 

os valores medidos em percentagem do comportamento em pé, notou-se que os valores não são 

significativamente diferentes para P<0,05. Verificou-se que, neste comportamento, o efeito 

raça, apresentou valores deste comportamento acima dos 50 % (CTQ 50, 73% e IF 50,74 %). 

Este foi o único comportamento onde os borregos apresentaram valores semelhantes nas duas 

raças. Quando ao efeito período do teste, no comportamento em pé, os valores aferidos foram 

significativamente diferentes para P<0,05, com valores antes do teste de 48,03 % contra 53,01 

% depois do teste.  

  Nos restantes comportamentos dos borregos, como o comportamento de comer, o efeito 

raça apresentou sempre valores percentuais significativamente diferentes para P<0,05. Já no 

Tipo de 

animal 
Comportamento Raça     Período Do teste    Probabilidade     

      CTQ IF   Antes Depois   Raça Período Raça*Período 

Borrego Deitada 9,55a 6,67b  8,01 7,51  0,001 0,44 0,437 
 De Pé  50,73 50,74  48,03a 53,01b  0,84 0,039 0,954 
 A Comer 25,82b 35,93a  29,98 30,71  <,0001 0,355 0,183 
 A Beber 6,12a 1,85b  6,06 3,61  <,0001 0,11 0,101 
 Em Movimento 7,78a 4,81b  7,92 5,16  0,005 0,1926 0,129 

Ovelha Deitada 6,98 5,25  6,10a 4,92b  0,29 0,029 0,563 
 De Pé  65,88b 70,30a  65,72 69,7  0,017 0,43 0,16 
 A Comer 22,49 19,35  23,13a 18,41b  0,447 0,035 0,159 
 A Beber 0,77a 0,19b  0,53 1,85  0,028 0,773 0,100 

  Em Movimento 3,88b 4,91a   4,52 5,12   0,007 0,308 0,796 
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efeito período do teste, os borregos apresentaram valores próximos, antes e depois do teste, 

como aconteceu no comportamento a comer, onde 29,98 % os borregos manifestaram o 

comportamento a antes do teste e 30,71 % depois do teste.  

Quanto aos comportamentos manifestados pelas ovelhas, verificou-se que o 

comportamento em pé foi o que apresentou um maior número de indivíduos, quer no efeito raça 

quer no efeito período do teste. No caso do efeito raça, cerca 65,88 % as ovelhas CTQ estavam 

em pé durante esta fase do teste nas ovelhas IF, cerca 70,30 % manifestaram o comportamento 

em pé, no entanto, estes valores foram significativamente diferentes para (P<0,05). Da mesma 

forma no efeito período de teste, o comportamento em pé foi o comportamento que apresentou 

maior número de indivíduos, onde 65,72 % das ovelhas encontravam-se em pé antes do teste e 

69,7 % depois do teste. Não houve grande diferença de no comportamento em pé durante esta 

fase do teste, houve sim, um aumento cerca 4% de ovelhas a ficarem em pé mais depois do 

teste. Denotou-se umo comportamento que se verificou entre ovelhas e os borregos, o 

comportamento a comer, sendo segundo comportamento mais manifestado quer pelos borregos 

e pelas ovelhas. No caso das ovelhas, o efeito raça neste comportamento, durante esta fase 1 do 

teste, cerca de 22,49% das ovelhas CTQ estavam a comer e contra 19,35% ovelhas IF. No efeito 

período do teste, os valores percentuais comportamento das ovelhas a comer foram 

significativamente diferentes para P<0,05, antes do teste foram de 23,13 % e contra 18,41 % 

depois do teste, para P=0,0035 no período do teste. Notou-se que depois do teste, as ovelhas IF 

ficaram mais receosas depois da presença do operador no seu espaço, deixando de comer, 

ficando mais tempo em pé a observar. 
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Fase 2 dentro do parque 

Neste quadro estão registados os valores percentuais dos comportamentos relativos à 

interação das ovelhas com os borregos de cada raça. da distância de fuga em relação ao operador 

(ADP) em metros, o nível de agitação dos ovinos medidos por uma régua de agitação e 

temperatura ocular registada nos termogramas (IRT) em º C, tendo em conta o efeito raça e o 

efeito, nos tempos T0, T5 e T10.  

Quadro 3 Indicadores interação ovelha-borrego, distância de fuga, nível de agitação e 

temperatura do olho das ovelhas e dos seus borregos das raças CTQ e IF nos tempos T0, T5 e 

T10. 

Indicador Raça   Tempo   Probabilidade  

 CTQ IF  T0 T5 T10  Raça Tempo Raça*Tempo 

Número de ovelhas que estão a 

olhar 
90,04 89,96  89,31 88,98 91,71  0,978 0,707 0,073 

Ovelhas fogem e não voltam 

para os borregos 
99.18 97,06  99,42 98,54 96,39  0,212 0,322 0,680 

Ovelhas afastam-se, mas 

retornam para os borregos (10 

m) 

23,59b 42,07a  23,50b 34,61a 40,39a  <,0001 0,005 0,091 

Ovelhas afastam-se, mas 

retornam para os borregos (5 

m) 

40,07 33,58  43,27 30,91 36,29  0,313 0,289 0,062 

Ovelhas afastam-se, mas 

retornam para os borregos (< 5 

m) 

20,29b 40,95a  33,45 31,76 26,64  0,001 0,645 0,538 

Ovelhas ficam junto dos 

borregos 

42,05 37,49  41,22 37,31 40,79  0,497 0,872 0,921 

           

Distância de fuga ADP, m 2,66b  3,41a  3,92a 2,97b 2,21c  <,0001 <,0001 0,954 

Nível de agitação (1 a 10) 3,43b 5,67a  5,89a 4,11b 3,63c  <,0001 <,0001 0,0009 

Temperatura do olho obtida por 

IRT, ºC 
34,60a  34,47b  34,20b 34,36b 35,04a  0,02 <,0001 <,0001 

 

Para cada indicador e para a raça e tempo, valores com diferente letra representam valores 

significativamente diferentes (P < 0,05); ADP – avoidance distance in the pen; IRT- Infrared 

thermography, ºC - graus Celcius. 

 

Indicador de interação ovelha borrego 

Nesta fase do teste, foi possível verificar a existência de comportamentos interação entre 

as ovelhas e os borregos, descrita em valores percentuais dentro do parque. onde as que as 

ovelhas voltaram para junto dos seus borregos a 10 metros, a 5 metros e a menos de 5 metros e 

as que não abandonaram os seus borregos após a minha entrada no parque. No comportamento 
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as ovelhas estiveram sempre com os borregos, o efeito raça foi bem mais expressivo nas ovelhas 

CTQ, mesmo estando afastadas do operador, encontravam-se sempre ou quase sempre junto 

dos borregos, com 42,02 % das ovelhas CTQ permaneceram sempre junto dos seus borregos 

contra 37,49 % das ovelhas IF, para uma P=0,497 no efeito raça. Observando o efeito tempo de 

teste, para o comportamento das ovelhas que ficaram junto dos borregos, ao longo dos 10 

minutos do teste, de 41,22 % das ovelhas ficaram junto dos seus borregos no tempo T0, 37,31 

% das ovelhas ficaram junto dos seus borregos no tempo T5 e para 40,79 % das  ovelhas ficaram 

junto dos seus borregos no tempo T10 para P<0,001 no efeito tempo. 

Analisando os comportamentos das ovelhas com os seus borregos, quando me 

encontrava no parque, das ovelhas se afastaram, mas retornaram aos borregos a 10 metros, 

verificou-se que neste comportamento, as ovelhas IF apresentaram valores significativamente 

diferentes (P< 0,05), com 42,07% das ovelhas IF à afastarem-se a 10 metros e a menos de 5 

metros, mas mantendo-se sempre próximas dos borregos, para de 23,50 % das CTQ, a 

manifestarem-se da mesma forma para P<0,0001 no efeito raça. No efeito tempo, as ovelhas 

apresentaram valores significativamente diferentes (P < 0,05) verificando-se que ao longo do 

tempo do teste houve flutuações de comportamentos. No comportamento as ovelhas se 

afastaram e retomaram os seus borregos a 5 metros, foi possível observar que que as ovelhas se 

comportaram com uma tendência semelhante ao comportamento de não abandonarem os seus 

borregos, onde ovelhas IF ficaram em menor número junto dos seus borregos que as ovelhas 

CTQ, com 33,58 % das ovelhas IF a permanecer junto contra 40,07 % das ovelhas CTQ com 

uma P=0,313 no efeito raça. No efeito período do teste, o número do de ovelhas junto borregos 

no período T5 em relação aos T0 e T10 desceu, sendo no T5 de 30,91 %, no período T10 de 

36,29 % nunca ultrapassando o valor no início do teste no período T0 onde o número de ovelhas 

foi mais alto com 43,27 % das mães junto das suas crias.  

À medida distância diminui para menos de 5 metros, notou-se das ovelhas IF se 

afastaram mais dos seus borregos, mas voltando para eles mais tarde, verificou-se que neste 

comportamento, o efeito raça apresentou valores significativamente diferentes para P< 0,05, 

cerca 40,95 % das ovelhas IF se afastaram mas retomaram  seus aos borregos e 20,29 % das 

ovelhas CTQ se afastaram dos seus borregos, para P=0,001. Nesta observação, o efeito tempo 

também foi significativamente diferente, ocorrendo um decréscimo do número de ovelhas a 

afastarem-se dos seus borregos com o passar do tempo de teste, no T0 com 41,22 % das ovelhas 

a retomarem aos seus borregos, no tempo T5 com 37,31 % a retomarem aos seus borregos e  no 

tempo T10, com 26,64 % das ovelhas a voltarem para os seus borregos para uma probabilidade 

do efeito do tempo de 0,645. 
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Foi estudado também o comportamento onde as ovelhas permaneceram paradas a olhar, 

onde o efeito raça não foi muito relevante, denotando-se que as duas raças agiram da mesma 

forma à minha presença dentro do parque durante esta fase do teste, onde 90,04 % das ovelhas 

CTQ estavam a olhar inativas e 89,96 % das ovelhas IF também ficaram inativas a olhar. No 

efeito tempo do teste, a tendência foi de aumento do número de animais a olhar ao longo dos 

10 minutos que dura esta etapa, onde ao tempo T0, cerca de 89,31 % estavam a olhar, no T5 o 

número de animais desceu para 89,98 %, voltando a subir no tempo T10 com 91,71 % dos 

animais a olhar. 

Outro comportamento relevante para este indicador de interação entre as ovelhas e as 

suas crias, foi o comportamento onde as ovelhas reagem fugindo e deixando os seus borregos, 

não voltando para junto deles demostrando a tendência de fuga e abandono dos seus borregos 

quando eu entrei no parque, este é pouco significativo no efeito raça, onde cerca da totalidade 

das ovelhas CTQ não voltou para os borregos (com 99,18 %) e onde cerca 97,06 % das ovelhas 

IF abandonaram e fugiram os seus borregos mesma forma, sendo em menor %, mas pouco 

relevante estatisticamente, no efeito raça. No efeito período de tempo, ocorreu uma descida da 

percentagem de ovelhas que abandona os seus borregos ao longo dos tempos T0, T5 e T10 de 

descida do comportamento de abandono dos borregos por parte das ovelhas, 99.42 % no tempo 

T0, com 98,54 % a abandonarem os seus borregos e no tempo T10, com 96,39 % a manifestar 

este comportamento. 

Indicador de distância de fuga 

Quanto ao indicador de distância de fuga em metros (ADP), que traduz distância 

máxima de aproximação que o animal permite, sem se mexer (Murphy et al., 1994), 

relativamente ao efeito raça e a duração do tempo dentro do parque, verificaram-se valores de 

ADP significativamente diferentes para uma probabilidade menor que 0,05 no efeito raça, Nas 

ovelhas CTQ a distância de fuga 2,66 metros foi menor que as ovelhas IF com ADP de 3,41 

metros. No efeito tempo, observou-se que a distância de fuga foi diminuindo ao longo do tempo 

de teste, com valores de ADP no tempo T0 de 3,97 metros, no T5 de 2,97 metros e no T10 de 

2,21 metros, para P<0,001. 
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Indicador nível de agitação 

Quanto ao nível de agitação expressa de 1 a 10, de acordo com uma régua de agitação 

convencionada para esta investigação, verificou-se que o nível de agitação foi mais elevado nas 

ovelhas IF com um nível de agitação de 5,67 e nas das ovelhas CTQ de 3,43, verificando-se 

que ambas as raças mostraram valores significativamente diferentes no efeito raça para P<0,05 

com P<0,0001. No que diz respeito ao efeito tempo,  também se verificaram ao longo do tempo 

em que decorre o teste de parque, valores significativamente diferentes para P<0,05 com 

P<0,0001 onde os níveis de agitação foram diminuindo gradualmente ao longo do tempo, no 

T10 um nível de agitação  foi 5,89, no T5 o nível de agitação foi 4.11 e T10 3,63 respetivamente.  

 

Indicador Temperatura do olho obtida por IRT, ºC 

Relativamente à temperatura ocular, verificaram-se valores significativamente 

diferentes para P<0,05 com P=0,02 relativamente ao efeito raça, onde as ovelhas IF 

apresentaram 34,47 ºC de temperatura do olho obtida por IRT e as ovelhas CTQ apresentaram 

34,60 ºC. Analisando o efeito tempo, verificou-se que ao longo do tempo desta fase do teste de 

parque, os valores obtidos por IRT também foram significativamente diferentes para P<0,05, 

para uma P< 0.001, onde a temperatura ocular foi de 34,20 ºC no T0, a temperatura ocular foi 

34,36 ºC no T5 e 35,04 ºC no T10. 

Fase 3 Teste fora do parque  

Nesta fase foram descritos os comportamentos das ovelhas das duas raças (CTQ e IF) 

em relação à atividade e a interação com as suas crias., fora do parque em segundos 

Quadro 4 Tempo de resposta (segundos) das ovelhas em retomar atividade e interação com os 

borregos após fase 3 do teste fora do parque 

Tempo de resposta em segundos Raça    Probabilidade 

 CTQ  IF   

Tempo que a primeira ovelha demora a ocupar novamente o espaço 19,111b  45,813a  0,0001 

Tempo que a maioria das ovelhas demoram a ocupar o espaço 22,26 b  51,11 a  0,0001 

Tempo que a as ovelhas demoram a retomar as atividades 28,53 b  50,83 a  0,0001 

Tempo que ocorre a primeira interação entre as ovelhas e os borrego 31,84 a  43,56 a  0,060 

Tempo que o primeiro borrego mama 19,58 b  38,00 a  0,003 

Tempo que todas as ovelhas e borregos voltam a interagir 

normalmente 18,16 b  30,94 a  0,017 

 

Para cada indicador e para a raça valores com diferente letra representam valores significativamente 

diferentes (P < 0,05) 
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Neste quadro foi analisado o tempo de resposta das ovelhas de cada raça ao retomarem 

às atividades de interação com os seus borregos após o teste de parque (fase 3), fora do parque, 

junto aos comedouros do ovil. Para todos os tempos estudados, o efeito raça foi significativo,  

nas ovelhas IF, como por exemplo no tempo da primeira interação com os borregos, onde estas 

as ovelhas estas demoraram cerca de 43,56 segundos e as ovelhas CTQ demoraram  31,84 

segundos a interagir pela primeira vez  com os borregos. Verificou-se que as ovelhas IF também 

demoraram mais tempo a voltar as suas atividades normais e a interagir com os seus borregos, 

denotando-se, por exemplo no comportamento da primeira ovelha a ocupar novamente o seu 

espaço, foi a ovelha CTQ com 19,11 segundos, contra a primeira ovelha IF  a ocupar novamente 

o que demorou 45,83 segundos. No caso dos comportamentos dos borregos, também se 

observou que os borregos IF demoram mais tempo a interagir com as suas mães, como 

aconteceu por exemplo, no comportamento em que primeiro borrego mama, os borregos IF 

demoraram 38 segundos contra os 18,16 segundos dos borregos CTQ. 
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Padrão de agitação das ovelhas na fase 2 dentro do parque 

Analisando o gráfico da figura 7, são representados os níveis de agitação descritos da 

régua de agitação convencionada para esta tese. Nele se descreveu o padrão de agitação das 

ovelhas das raças Churra da Terra-Quente (CTQ) e Ile-de-France (IF) nos tempos T0, T5 e T10 

quando no decorrer da fase 2 dentro do parque.  

Figura 7. Padrão de agitação das ovelhas das raças Churra da Terra-Quente (CTQ) e Ile-

de-France (IF) nos tempos T0, T5 e T10 2 dentro do parque. 

 

 

Barras encimadas com letra diferente diferem significativamente (P<0.05). 

Nesta fase do teste, foi avaliado a agitação das ovelhas das duas raças ao longo do tempo 

do teste, onde se observou, que todos os valores de agitação das ovelhas são significativamente 

diferentes à P<0,05. Notou-se que as ovelhas IF mostraram-se sempre mais agitadas, reativas e 

com medo da minha presença dentro do parque ao longo dos 10 minutos. No T0 as ovelhas IF 

atingiram dos níveis de agitação muito elevados, atingindo neste mesmo tempo um valor de 7,6 

num máximo de 10 na régua de agitação utilizada neste trabalho reduzindo para 4,8 no T5 e 4,6 

no T10. As ovelhas CTQ, mostraram-se sempre menos agitadas no mesmo período de tempo 

desta fase do teste como indica a figura 7.  
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No parque das ovelhas CTQ, a agitação foi sempre menor em comparação com a 

agitação medida no parque das ovelhas IF, no T0, as ovelhas CTQ apresentavam um valor de 

agitação das 4.2 numa escala de agitação de 1 a 10, depois descendo para 3,4 no tempo T5 e 

descendo no T10, para o nível de agitação 2,7. Comparando o comportamento das ovelhas CTQ 

com as  ovelhas IF, estas ovelhas estiveram sempre menos agitadas e menos reativas pela minha 

presença no decorrer o tempo do teste. As ovelhas CTQ quase ignoraram a presença do operador 

logo no início do teste, no T0, comparativamente às ovelhas IF que só diminuíram a sua agitação 

no T10. 
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Discussão 

Fase 1, fora do parque 

Depois de revistos os resultados dos comportamentos das ovelhas e dos seus borregos 

das raças Churra da Terra-Quente (CTQ) e Ile-de-France (IF) separadamente, constatou-se que 

ambos se mostraram sensíveis ao efeito raça e ao efeito período do teste, reagindo da mesma 

forma. No entanto, os borregos foram expressivos e com menor medo de demonstrar o que 

sentem, mais curiosos e menos reativos que as ovelhas, adaptando-se mais rapidamente a minha 

presença fora do parque. Observando separadamente o efeito raça, constatou-se que os borregos 

CTQ foram muito mais claros nos seus comportamentos e facilmente se adaptaram à presença 

humana que os borregos IF. Estes ficaram mais a observar o que se passava, mostrando-se 

reativos e receosos. Analisando o efeito do período do teste, verificou-se que os borregos, 

manifestaram comportamentos dos borregos ligeiramente diferentes das suas mães, mostrando-

se menos reativos e com maior curiosidade, pela minha presença, quer no início e no fim desta 

fase do teste. Este padrão de comportamentos foi exposto na investigação realizada por Silva et 

al., (2009). Estes investigadores estudaram os comportamentos destas duas raças, obtendo 

resultados semelhantes aos obtidos nesta investigação, provando que os borregos e as ovelhas 

adultas IF demonstraram maior atividade no teste de parque, que borregos da mesma idade da 

raça CTQ. Também Hemsworth et al., (2000) confirmaram que houve alteração do 

comportamento dos animais devido à repetição da exposição ao operador num contexto não 

associado a experiências negativas ou positivas.  

 

Fase 2 dentro do parque 

Depois de analisados os resultados obtidos, foram apurados separadamente o efeito raça 

e o efeito tempo, os indicadores de interação ovelha - borrego, distância de fuga, nível de 

agitação e temperatura ocular nos tempos T0, T5 e T10 (Indicador do efeito tempo do teste 

dentro do parque) 

Indicador de interação ovelha borrego 

 Os resultados mostraram o efeito raça não foi muito relevante, denotando-se que as 

duas raças reagiram de forma semelhante, parque fugindo ou observando-me de longe, quando 

eu me encontrava dentro do parque. refletindo o seu instinto (comportamento) maternal das 

duas raças. De notar que que as ovelhas CTQ manifestaram melhor interação com os borregos, 

estando mais próximas dos seus borregos durante esta fase do teste, em que me encontrava no 

parque, em comparação com as ovelhas IF. Observando o efeito do período do teste, verificou-
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se que apenas no comportamento em que as ovelhas mantêm afastadas 10 metros de mim 

(operador), mas junto dos borregos, variou de forma inversa, em relação à maioria dos 

comportamentos, onde no T10, a percentagem de ovelhas a manifestar medo e stresse, 

aumentou ligeiramente, na maioria dos comportamentos, que a no decorrer do tempo de teste, 

a interação entre a progenitora e a cria é de enorme importância na vida do borrego, logo quando 

nasce Murphy et al., (1994). Foi possível constatar que ovelhas mais tranquilas gastaram mais 

tempo com seus cordeiros, retomando as suas atividades e interagindo com os seus cordeiros 

mais rápido do que ovelhas mais agitadas. Estes investigadores concluíram que redução na taxa 

de mortalidade de cordeiros, sendo a habilidade materna, é uma melhor interação entre a mãe e 

as suas crias, sendo este o principal fator associado a esse resultado. O comportamento materno 

bem estabelecido resulta no aumento do bem-estar tanto da mãe quanto da cria. Mais tarde, 

Resch et al., (2011), concluíram que ovelhas muito reativas podem se mostrar excessivamente 

agitadas ou nervosas na presença humana ou outro fator stressante e podem dispensar menos 

cuidados maternais ao cordeiro, como tal, estudando esta interação, como objetivo de prever 

características que pudessem ser melhoradas, isto para aumentar a sobrevivência dos borregos  

Indicador de distância de fuga 

Depois de analisar os resultados, verificou-se estatisticamente, que a distância de fuga 

ADP, neste trabalho apresentou valores significativamente diferentes para P<0,05, onde o efeito 

raça e efeito tempo, onde ambas as raças reagiram quase da mesma forma à minha presença 

dentro do parque, afastando-se mais no tempo T0 que no T10. Constatou-se que as ovelhas e 

os borregos apresentaram menores níveis de stresse, à medida que o tempo foi passando, o 

grupo estava mais calmo e menos reativo, a distância de fuga foi diminuindo, habituaram-se à 

minha presença no seu parque, tolerando-me e mostrando-se menos nervosos e menos reativos.  

Um dos fatores que leva a uma maior distância de fuga entre o operador e o grupo de 

ovinos, quando o operador esta dentro do parque é o receio de contato com o operador ou o 

mesmo o medo que o operador lhe cause stresse, dor ou medo, durante as operações de maneio 

como podem ter sentido quando eram mais jovens, reagindo com receio e evitando aproximar-

se, fugindo do operador dentro do parque. Hemsworth (2013), concluiu na sua investigação que 

a interação homem-animal pode afetar o medo do animal ao ser humano e que as interações 

positivas podem fazer com que este medo diminua, aumentando a aproximação entre humano-

animal, facilitando o maneio e melhorando o comportamento.  
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Indicador nível de agitação 

Depois de analisados os resultados, verificou-se que o nível de agitação foi mais elevado 

nas ovelhas IF, estas ficaram mais agitadas e stressadas com a presença do operador no parque, 

mas nunca atingiram valores máximos de agitação como se esperava no início do teste. O efeito 

raça teve impacto nos níveis de agitação do grupo. No caso do efeito tempo, ocorreu uma 

descida dos níveis de agitação ao longo do tempo, como era esperado. Foi constatado que a 

presença e comportamento do tratador parece estar intimamente relacionado com a sua atitude 

em relação aos animais (Breuer et al., 2000; Hemsworth et al., 2000).  

 Temperatura do olho obtida por IRT ºC 

Depois de analisados o efeito da raça e o efeito tempo do teste, aferiu-se que as ovelhas 

IF tiveram uma descida de temperatura ocular mais rápida que as ovelhas CTQ. Verificou-se 

que na realidade o valor de temperatura ocular nas 2 raças é muito próximo, mas que se 

manifestou o efeito raça na descida da temperatura ocular. Constatou-se que o efeito raça teve 

importância na temperatura ocular, nesta fase do teste, sendo mais relevante no grupo das 

ovelhas IF, onde apresentaram uma descida da temperatura ocular pela presença de fatores de 

stresse e medo, apresentando-se sempre mais receosas e agitadas que as ovelhas CTQ. No efeito 

tempo do teste, notou-se uma subida gradual da temperatura do olho, apresentando uma 

temperatura mais elevada no T10. Pode-se deduzir, que vários fatores podem influenciar a 

flutuação da temperatura ocular, tais como raça, temperamento, a interação homem-animal o 

medo e stresse. De acordo com Stewart et al., (2005), a termografia infravermelha é um método 

não-invasivo para detetar respostas relacionadas com medo do gado para os procedimentos de 

manipulação. Em 2008, Stewart, publicou na sua tese de doutoramento, que raça, temperamento 

ou experiência com contato humano (interação homem-animal), podem influenciar a forma 

como o olho reage, levando a flutuação da temperatura ocular.vcStewart, et al,( 2007) na 

publicação “Infrared thermography as a non-invasive method for detecting fear-related 

responses of cattle to handling procedures”, explicam que a temperatura ocular também desceu 

rapidamente após todos os tratamentos adversos para o gado, indicando que o medo e a dor que 

o gado sente na atividades de maneio, levando à descida rápida da temperatura ocular obtida 

por IRT, coincidem com os momentos de maior agitação do gado leiteiro, pode detetar stresse 

no gado leiteiro (Schaefer et al., 2012). Já Stubsjøen et al., (2009) e George et al., (2014), nos 

estudos realizados em ovinos, estudaram a temperatura ocular nos ovinos obtidas por IRT, tem 

a capacidade de identificar pequenas diferenças na temperatura dos olhos dos ovinos, o que é 

chave para avaliar uma situação de stresse. Mais recentemente, outros investigadores presentes 

na bibliografia, averiguaram que, o medo e o stresse estão associados a uma redução da 
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temperatura periférica dos animais, estando essa redução associada a uma resposta de 

vasoconstrição, de que resulta uma redução do fluxo de sangue periférico, sendo esta regulada 

pelo eixo simpático medula suprarrenal. (Herborn et al., 2015) constatou que este padrão de 

variação da temperatura ocular obtida por IRT, mostrando que valores de temperatura ocular 

mais baixos coincidem com os momentos de maior agitação das ovelhas. Seguindo a mesma 

temática Almeida et elas, em 2017, utilizaram a recolha de termogramas com tecnologia IRT, 

para medir a temperatura ocular e temperatura do focinho, para avaliar o stresse em ovinos da 

raça CTQ e IF durante a tosquia, o aparamento e corte de cascos, ambos processos que os ovinos 

associam ao stresse. Os investigadores verificaram neste ensaio, que existiam variações de 

temperatura do olho e do focinho medidos através da IRT, concluindo que, no seu ensaio, estas 

operações de maneio eram stressantes para os ovinos e que a IRT foi sensível a ser utilizada 

como uma técnica não invasiva e portátil para a avaliação de stresse e avaliar o bem-estar dos 

animais sujeitos à tosquia e ao corte de cascos. Também em 2017, foi publicada uma 

investigação desenvolvida por Karakuş e Karakuş (2017), onde se estudou o uso da temperatura 

ocular para avaliar o bem-estar durante a aplicação de brincos nas orelhas dos cordeiros, 

mostrando a implicatividade da IRT como uma ferramenta útil na deteção precoce das reações 

inflamatórias e infeções causadas pela aplicação de brincos auriculares em ovelhas e cordeiros. 

Agitação das ovelhas na fase 2 dentro do parque  

Depois de analisados os resultados, no gráfico que foi apresentado na figura 7, 

constatou-se que ao longo do tempo (T0, T5 e T10), que a minha presença dentro do parque, 

alterou os comportamentos dos dois grupos de ovinos, onde o efeito raça é bem expressivo. O 

grupo da raça CTQ encontrara-se muito menos reativos e mais curioso comparativamente ao 

grupo da raça IF, provando que os ovinos da raça CTQ tem um temperamento menos reativo 

estando mais tolerante e familiarizado com a presença do operador no seu espaço, apresentando 

uma melhor interação homem-animal. O grupo de animais da raça IF mostram-se sempre mais 

reativas e nervosas com a minha presença dentro do parque. Outros estudos dos autores 

(Waiblinger et al., 2004; Boissy e Bouissou, 1988; Boivin et al., 1992; Breuer et al., 2003), 

vieram reforçar que reatividade dos animais é menor quando são manejados de forma gentil e 

desde cedo, principalmente, quando isso é feito com certa regularidade. Além disso, o 

comportamento menos reativo dos animais pode ter interagido positivamente na conduta dos 

humanos durante o maneio habitual da exploração, conforme o modelo sugerido por 

Hemsworth e Coleman (1998) e visto anteriormente. Assim foi possível constatar, que as 

ovelhas CTQ foram mais adaptáveis e menos reativas que as ovelhas IF, embora ambas estejam 

familiarizadas com a presença dos operadores da sua vida. 
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Fase 3 fora do parque 

Nesta fase foi avaliado o tempo de resposta (segundos) das ovelhas em retomar atividade 

e interação das ovelhas com as suas crias. Analisando os resultados, averiguou-se que as ovelhas 

CTQ foram mais rápidas a interagir com os borregos que as ovelhas IF. As ovelhas IF 

demoraram mais tempo a interagir com os borregos, mostrando-se mais reativas (medo e 

reação) e receosas, mostrando mais stresse e medo que as ovelhas CTQ. Como foi enunciado 

anteriormente, a interação ovelha- borrego é importante para a vida do borrego, logo quando 

nasce. Murphy et al, (1994), investigaram a sobrevivência dos cordeiros múltiplos é maior 

quando a mãe e seus cordeiros permanecem em contato próximo durante as primeiras 6 horas 

após o nascimento. Outros autores já tinham averiguado em estudos anteriores, que as que 

ovelhas mais tranquilas gastavam mais tempo com seus cordeiros, apresentando uma menor 

distância de fuga e retornavam aos seus cordeiros mais rápido do que ovelhas mais agitadas. 

Murphy et al., (1998), apurou que no grupo de ovelhas mais tranquilas, tinha ocorrido uma 

redução na taxa de mortalidade de cordeiros, sendo a habilidade materna o principal fator 

associado a esse resultado. O comportamento materno bem estabelecido resulta no aumento do 

bem-estar tanto da mãe quanto da cria. Este padrão de comportamentos manifestou-se em outro 

estudo realizado por Resh et al., (2011), onde se verificou que interação entre a progenitora e a 

cria é de enorme importância, com o objetivo de prever características que pudessem ser 

melhoradas, isto para aumentar a sobrevivência dos borregos. De acordo com Van Lier et al., 

(2017), as diferenças nos resultados reprodutivos entre as ovelhas calmas e nervosas, ocorre 

principalmente, a uma maior taxa de ovulação em ovelhas calmas com menos stresse. Estes 

investigadores sugerem ainda que a reprodução em ovelhas nervosas seja comprometida por 

fatores que levem à ovulação e à conceção, ou ao ambiente uterino durante o início da gravidez, 

que refletem diferenças na utilização de energia. 
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Conclusões 

Com a presente investigação, foi possível confirmar as hipóteses formuladas nesta 

investigação, a recolha e avaliação dos termogramas obtidos por IRT, é uma ferramenta 

tecnológica não invasiva para avaliar o stresse nos ovinos quando sujeitos a testes de stresse e 

que existem diferenças de comportamento, reatividade e de stresse na raça Ile-de-France e da 

raça Churra da Terra-Quente quando sujeitas ao teste de interação homem-animal.  

De acordo com a primeira hipótese, foi possível concluir, que ovinos das raças 

estudadas, quando sujeitos ao teste de parque selecionado para avaliar a interação homem-

animal, reagiram sempre a minha presença, manifestando comportamentos diferentes de acordo 

com o seu temperamento. Os ovinos da raça Ile-de-France encontram-se sempre mais reativos 

e nervosos que os ovinos da raça Churra-da-Terra-Quente como era esperado, reagindo a minha 

presença quer fora do parque, quer dentro do parque. Com este teste também foi possível avaliar 

o stresse das ovelhas e dos borregos em conjunto, sendo possível avaliar a interação entre as 

ovelhas e as suas crias, onde se verificou que as ovelhas da raça Ile-de-France permaneceram 

mais tempo junto dos borregos, mostrando uma maior interação ovelha borrego no decorrer do 

teste. Os resultados desta investigação apuraram que as ovelhas da raça da Ile-de-France 

apresentaram uma descida mais rápida da temperatura ocular, que as ovelhas Churra-da-Terra-

Quente, apresentando maiores níveis de stresse e maior reatividade pela presença do operador 

ao longo das 3 fases do teste de parque onde valores de temperatura ocular mais baixos, ocorrem 

quando as ovelhas se sentem mais agitadas e reativas. 

Conclui-se o teste stresse selecionado para esta investigação, cumpriu a sua finalidade, 

pois através das suas características, verificou-se que todos os ovinos estudados, 

independentemente da raça e da duração do teste reagem à presença do Homem no seu espaço. 

 Foi possível concluir que a termografia de infravermelhos é uma boa ferramenta 

tecnológica para medir e avaliar comportamentos do stresse dos ovinos, sem lhe causar 

sofrimento nem medo, quando sujeitos a testes de stresse e de interação, sendo uma tecnologia 

inovadora não invasiva. Foi possível concluir que a utilização desta câmara termográfica (FLIR 

E4), em particular facilitou toda a execução prática deste trabalho, devido à sua fácil utilização, 

à sua portabilidade, precisão e à leitura remota da temperatura ocular nos animais.  
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Anexos 
Etograma usado no trabalho 

Dia   Hora     

Idade do animal              nº animais totais (ovelhas e 

borregos 

atividade 

antes 

atividade 

depois 

Deitada   

De pé   

A comer   

A beber   

Em movimento   

Outra atividade (a olhar)   

Valores da régua de agitação   

 

 
IRT  IRT  IRT  

Tempo 1. No parque em minutos Entrada 0 min 5min 10 min 

Distância ADP    

Nº ovelhas que não estão a olhar    

Ovelhas fogem e não regressam para junto dos 

borregos 

   

Ovelhas afastam-se mais de 10 m, mas retornam para 

junto dos borregos 

   

idem 5 m    

idem menos de 5m    

ovelha fica junto dos borregos    

Valores da régua de agitação    

 

Régua de agitação em cm 

 

Tempo 2 Fora do Parque   em segundos 

tempo que a maioria das ovelhas demoram a ocupar 

o espaço 

 

tempo que as ovelhas demoram a retomar as 

atividades 

 

tempo em que a ovelha primeira interação com o 

borrego 

 

tempo que o primeiro borrego mama  

tempo que todos os borregos interação normal  

Valores da régua de agitação   

 


