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RESUMO 

O presente trabalho objetivou avaliar o bem estar de asininos adultos da raça Pêga 

em diferentes instalações zootécnicas para o conhecimento de seu ambiente de conforto 

térmico, físico e mental, influenciando assim a vida útil desses animais. Foram 

utilizados 14 machos com idade acima de quatro anos e sete meses, localizados em duas 

propriedades cujas instalações possuem projetos arquitetônicos distintos. Para cada 

propriedade foram mensuradas a temperatura e a umidade relativa, internas e externas 

às baias e, para cada, animal foram mensuradas as frequências cardíaca e respiratória e a 

temperatura retal. Além disso, o comportamento dos asininos foi marcado em etograma 

elaborado para tal estudo. Não houve diferenças significativas sobre o comportamento 

(p > 0,05), porém diferenças visuais foram detectadas quanto à expressão de 

estereotipias. O ambiente interno das cocheiras foi estatisticamente diferente, bem como 

os parâmetros clínicos, indicando diferentes condições de conforto térmico e 

psicológico, assim demandando diferentes formas de manejo a serem realizadas. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ambiência, asininos, conforto, estábulo, estereotipias, estresse 
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ABSTRACT 

The present work aimed to evaluate the welfare of Pêga adult donkeys in 

different zootechnical facilities to know their environment of thermal, physical 

and mental comfort, thus influencing the useful life of these animals. Fourteen 

males aged over four years and seven months were used, located in two 

properties whose facilities have different architectural designs. For each 

property, the temperature and relative humidity, internal and external to the 

stalls were measured, and for each animal, the heart and respiratory rates and the 

rectal temperature were measured. In addition, the behavior of donkeys was 

marked on an etogram designed for such study. There were no significant 

differences on behavior (p> 0.05), but visual differences were detected regarding 

the expression of stereotypes. The internal environment of the stables was 

statistically different, as well as the clinical parameters, indicating different 

conditions of thermal and psychological comfort, thus demanding different 

forms of management to be performed. 

 

KEYWORDS: ambience, asinine, comfort, stall, stereotypies, stress 
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1) INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento das civilizações se deu mediante à domesticação de espécies 

animais e seu uso para diversos fins, entre eles, a companhia, proteção, alimentação, 

trabalho, comunicação, terapêutica etc, representando um enorme mérito cultural, social 

e econômico para o homem.  

O jumento (Equus asinus), derivado do mesmo tronco filogenético dos equinos 

(E. caballus), é um animal ungulado de pequeno porte se comparado a esses (Pimentel 

et al., 2014), além de possuir outras características próprias, como adaptações 

morfológicas (MENDES, 2016; MOREIRA, 2016) e comportamento natural 

diferenciado, o que pode tornar inviável o uso de parâmetros encontrados em pesquisas 

com cavalos como padrão para o manejo de tal espécie.  

Os equídeos evoluíram em rebanhos, com hábito alimentar herbívoro, servindo de 

caça para predadores e, ao longo do estabelecimento das grandes civilizações, foram 

retirados do seu ambiente natural e acondicionados em currais ou cocheiras, cujo espaço 

delimitado dificultaria a fuga e limitaria a alimentação e a interação entre a espécie e 

com os demais animais. Tais condições requerem a adaptação física e psicológica que, 

de acordo com exposto por Broom & Molento (2004), são muitas vezes demonstradas 

por “sinais diretos”, gerando desvios energéticos, o que desequilibra as funções básicas 

do organismo, tais como a reprodução e crescimento. 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (2016), 

a renda gerada no Complexo do Agronegócio do Cavalo no Brasil, em valores de abril 

de 2015, totalizou R$ 16,15 bilhões, ocupando cerca de 3.036.645 pessoas direta ou 

indiretamente. Em Minas Gerais encontram-se importantes raças nacionais, detendo a 

maior parte do rebanho de equídeos do Brasil (IBGE, 2017), sendo Campolina 

Marchador, Jumento Pêga e Mangalarga Marchador aquelas cujo berço se encontra na 
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região que compreende o Campo das Vertentes e Sul do estado (Entre Rios de Minas, 

Lagoa Dourada e Cruzília, respectivamente), raças estas que podem ser consideradas 

entre as principais criadas no país, cujos híbridos (muares e bardotos) são excelentes 

animais de sela e tração. 

Silva (2005) destaca que as variáveis ambientais são fatores que agem sobre o 

organismo como um todo, levando-o a uma reação específica, e seus resultados podem 

ser avaliados por meio do comportamento e de variáveis fisiológicas que, em conjunto, 

determinam a tensão a que o animal está submetido. Para Oliveira et al. (2008), nos 

sistemas de produção agropecuários considera-se o ambiente de produção um fator 

preponderante à eficiência da atividade econômica desenvolvida, a ponto de o ambiente 

o mais adequado possível à produção tornar-se uma exigência básica para que os 

animais expressem o seu potencial, isso considerando também a vinculação à 

necessidade do bem-estar animal. 

Tendo em vista o gasto gerado para a produção animal pela reorganização das 

demandas energéticas frente ao desafio adaptativo, bem como a importância da 

equideocultura para o estado de Minas Gerais, especificamente para a região do Campo 

das Vertentes, o presente estudo objetivou avaliar o bem estar de asininos machos 

adultos da raça Pêga de duas propriedades de Lagoa Dourada, Minas Gerais, cujas 

instalações possuem distinções em seu ambiente e dimensões, bem como sugerir meios 

para proporcioná-lo em melhor qualidade, garantindo maior longevidade desses 

animais. Para tanto, o embasamento teórico se dá nos tópicos seguintes desse trabalho. 
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2) REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Os Asininos 

Os equídeos, por milhões de anos, tiveram seu comportamento moldado como 

presas. São animais herbívoros cuja organização social em rebanhos foi primordial à 

sobrevivência desse gênero. Assim, o conhecimento de como eles sentem as situações 

que os envolvem se torna prioritário para um bom relacionamento entre homem e 

animal (CINTRA, 2010). 

O processo de domesticação desses animais, realizado há cerca de 6.000 anos 

atrás em território egípcio (ROSSEL et al., 2008), e seu abrigo em recintos fechados 

tem sido considerado parte de um avanço histórico e social e uma facilidade no manejo 

pelo ponto de vista do ser humano. Porém esses animais tiveram sua área limitada e, 

consequentemente, seu movimento e a interação entre o grupo foram reduzidos, além de 

dependerem dos tratadores para a oferta de alimento, a limpeza de suas cocheiras e o 

controle sanitário. Tais mudanças físicas no ambiente em que são mantidos gerariam 

desequilíbrio em seu comportamento natural, o que opõe o exposto por Fraser & Broom 

(1990), que os equídeos empregam a maior parte do dia pastejando.  

A espécie asinina (Equus asinus), derivada do mesmo tronco filogenético dos 

equinos (E. caballus), segundo constatado por Henry et al. (2009), apresenta algumas 

particularidades de comportamento que os caracterizam, devendo ser considerado o fato 

de as duas espécies possuírem distinções. 

O rebanho asinino nacional é composto por 376.884 cabeças, sendo composto por 

animais das raças Nordestino, Paulista e a raça Pêga, representando 7,24% da 

equideocultura brasileira (IBGE, 2017), tendo animais destinados e diversas funções, 

sendo a produção de muares a principal finalidade de sua criação. 
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3.1 A Raça Pêga 

A Associação Brasileira de Criadores do Jumento Pêga (ABCJPêga) afirma que a 

raça teve sua seleção iniciada no século XIX no município de Entre Rios de Minas, no 

campo das vertentes do estado de Minas Gerais a partir do cruzamento entre as raças 

italiana e egípcia, selecionando reprodutores para a criação de híbridos de indiscutível 

capacidade para o trabalho, sela ou lazer, sendo vantajosos frente aos seus concorrentes.  

Os primeiros exemplares da raça (Figura 1) foram selecionados especialmente 

para o cruzamento do macho asinino com uma fêmea equina, gerando como produto os 

muares (burros e mulas), animais resistentes e sóbrios para o transporte de cargas 

pesadas, além de excelentes para sela, auxiliando na comunicação entre o campo e os 

centros urbanos durante o auge da atividade mineradora, período que compreende os 

séculos XVIII e XIX, sendo de grande importância histórica e econômica para a região 

de Lagoa Dourada, Minas Gerais, e para o país, bem como para o período em que foram 

desenvolvidos. 

 

 

Figura 1. Jumento da raça Pêga. Adaptado de haraslagoadourada.com.br 

 

Atualmente ainda são selecionados para a perpetuação a raça e para cruzamentos 

com fêmeas equinas, com a finalidade de produzir animais de beleza rústica, audição 
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aguçada e tolerância à fadiga, a serem utilizados principalmente para o transporte, a lida 

com o gado e cavalgadas de longa distância. 

 

4.1 Bem estar animal 

Oliveira et al. (2008) afirmam que nos sistemas de produção agropecuários 

considera-se o ambiente de produção um fator preponderante à eficiência da atividade 

econômica desenvolvida, a ponto de o ambiente o mais adequado possível à produção 

tornar-se uma exigência básica para que os animais expressem o seu potencial, isso 

considerando também a vinculação à necessidade do bem-estar animal. Assim, para 

Gontijo et al. (2014) a avaliação científica do bem estar animal tornou-se importante 

para constatar animais não ambientados às condições de criação que lhes são impostas, 

que podem colocá-los em maior risco de enfermidades, circunstância que afeta o 

potencial produtivo. 

Broom & Molento (2004) destacam a dificuldade prolongada em obter sucesso 

em determinada situação como precursora da falência na reprodução, crescimento ou até 

mesmo em morte. A superestimulação por noradrenalina pode gerar reação excessiva do 

sistema nervoso parassimpático, causando parada cardíaca. 

Em resposta adaptativa a determinado desconforto, o sistema límbico, responsável 

por impulsos básicos, como a sobrevivência, pode estimular o hipotálamo levando à 

final secreção de glicocorticóides pela adrenal via respostas de CRH e ACTH 

(hormônio liberador de corticotrofina e hormônio adrenocorticotrófico, 

respectivamente). Por outro lado pode gerar direta ou indiretamente, via medula supra-

renal, a secreção de catecolaminas (epinefrina e/ou norepinefrina) pelo sistema nervoso 

simpático, aumentando a frequência cardíaca e a circulação nos músculos esqueléticos, 

demandando mais oxigênio, consequentemente, aumentando a frequência respiratória 



 
 

10 
 
 

(Figura 2), bem como a dissipação de calor via mecanismo circulatório de anastomose 

aterio-venosa.  

 

Figura 2. Ativação do sistema efetor do estresse primário. Adaptado de Tanno & 

Marcondes, 2002. 

 

Em hipertermia a circulação se torna periférica, objetivando troca térmica com o 

ambiente por vias convectivas ou condutivas, sendo apontada por alta temperatura retal 

e superficial cutânea e em hipotermia essa se concentra no núcleo corporal animal. Tal 

feedback pode demandar movimentação de energia, diminuindo as reservas corporais de 

glicogênio. 

Em 1912, Moore já relatava as consequências da estabulação de animais e atribuiu 

à ociosidade o surgimento de comportamentos anormais (estereotipias), pois o uso de 

alimentação concentrada em detrimento do fornecimento de forragem para a 

alimentação reduz o tempo de tal atividade, bem como a falta de contato social e a 

restritividade do confinamento afetam a locomoção. Ainda, Mills & Nankervis (2005) 
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afirmaram que um dos resultados da estabulação é o aumento da agressividade, bem 

como as trocas constantes de grupos dificultam o estabelecimento da hierarquia 

(WARAN, 2001). As estereotipias são sinais de pobreza de bem-estar por três razões 

principais (MASON, 1991): o tipo de ambiente em que o animal permanece, o padrão 

comportamental que ele desenvolve, além dos demais fatores que podem aumentar a 

manifestação de estereotipias já existentes. 

Werhahn e seus colaboradores (2012), ao analisarem o comportamento de cavalos 

de competições alojados em baias individuais concluíram que o confinamento 

individual limita de maneira significativa o comportamento natural da espécie, pois são 

animais gregários (CINTRA, 2010), principalmente quanto aos exercícios e 

comportamento social, o que antagoniza um dos princípios das cinco liberdades, 

estabelecidas em 1965 pelo Comitê de Brambell, em sua reunião realizada na Inglaterra, 

onde destaca que os animais precisam ser livres para expressar seu comportamento 

natural e livres de medo e tristeza, bem como terem liberdade nutricional; de dor, 

doenças e maus tratos; e de desconforto, podendo influenciar suas aptidões zootécnicas 

(competições, escore corporal, reprodução etc). 

 

5.1 Ambiência e edificações para equídeos 

Para Lewis (2000), em sistemas de produção equestre, além da genética e 

nutrição, fatores relacionados ao bem estar e comportamento geral dos animais devem 

ser observados, para garantir a estabilidade da produção e o desempenho.  

Baêta & Souza (2012) afirmam que o animal se comporta como um sistema 

termodinâmico que troca calor com o ambiente de forma contínua. Assim, os fatores 

ambientais tendem a gerar variações internas ao animal¸ tais que influenciam a 

quantidade de energia trocada entre ambos, havendo então a necessidade de promover 
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um reajuste fisiológico, que pode ser realizado de diversas formas, para o balanço de 

calor. A adaptabilidade pode ser medida ou avaliada pela habilidade de o indivíduo se 

ajustar às condições ambientais dos mais adversos climas, seja por mudanças 

estruturais, funcionais ou comportamentais, garantindo a mínima perda de peso e 

conservando a taxa reprodutiva, a saúde e reduzindo a mortalidade. 

Conforme encontrado nas pesquisas de Ayo et al. (2014) e Silanikove (2000), os 

asininos, assim como os caprinos, se adaptam bem às variações ambientais aos quais 

são submetidos. Seu conforto pode ser proporcionado por temperaturas variando de 23 a 

32ºC e umidade relativa entre 30 e 70% (MINKA & AYO, 2007). Ainda, a variação 

diurna da temperatura retal de 34,6 a 38,4°C (SWENSON et al., 2007).  

Baccari Jr. (2001) define o Índice de Temperatura de Globo e Umidade (ITGU) 

como o melhor indicador de conforto térmico para animais domésticos, assumindo 

valores até 74 para animais em sua zona de conforto; 75 a 78 para alerta; 79 a 84, perigo 

e o nível de emergência acima de 84, segundo o National Environment Science (2012). 

As baias ou cocheiras são instalações individuais que devem ter dimensões 

amplas para permitir que o cavalo expresse seus comportamentos e posturas de 

relaxamento e descanso. Devem dispor de um espaço mínimo de 4,0 m x 3,0 m, sendo o 

mais recomendado 4,0 m x 4,0 m (MAPA, 2017).  

O pé direito deve ser alto, com no mínimo três metros, para permitir uma boa 

ventilação. É necessário que o cavalo disponha de espaço onde seja possível realizar um 

rolamento completo e que haja bebedouro com água fresca e limpa constantemente, um 

cocho largo e baixo com bordos e acabamento liso para evitar lesões. Deve haver 

aberturas nas baias para visualização das baias laterais e da parte externa e a iluminação 

deve ser natural e adequada para permitir a visualização, evitando um contraste 

desconfortável entre as diferentes intensidades da luz (MAPA, 2017). 
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3) METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido durante o mês de fevereiro de 2019 em criatórios de 

Jumento Pêga em Lagoa Dourada, Minas Gerais, cujo clima é determinado como Cwb 

(subtropical de altitude) segundo classificação de Köppen-Geiger, que é marcado por 

verões com alta pluviosidade e invernos secos. Foi assinado o termo de consentimento 

livre e esclarecido pelos responsáveis pelas propriedades e pela orientadora do projeto. 

O período experimental foi de oito dias, sendo cinco dias para adaptação dos animais à 

presença dos observadores e três dias para coleta de dados. Um total de 14 reprodutores 

da raça Pêga com idade entre quatro e 17 anos participaram das avaliações. 

Os animais foram avaliados em suas instalações habituais, sendo seis na 

propriedade Haras Rancho Dourado (HRD), onde os recintos (Figura 3) foram 

construídos sobre estrutura de alvenaria com pé direito de 4,0 m e áreas de 16,0 m² com 

separação feita por réguas de madeira e cobertura de telhado colonial. Na propriedade 

denominada Fazenda Santa Edwiges (FSE), oito jumentos foram avaliados, estes, 

tinham acesso a abrigo construído em madeira (Figura 4), até 1,70 m de largura, com 

3,0 m de pé direito, cobertura de telhas de barro francesas e piso de concreto, além de 

piquetes de aproximadamente 350m² com pastagem formada por Tifton 85 e 

arborização abundante. Os piquetes, adjacentes um do outro com cercas em madeira, 

além de fiação eletrificada.  

 

 

Figura 3. Instalação do Haras Rancho Dourado. Arquivo pessoal. 
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Figura 4. Piquete arborizado com abrigo na Fazenda Santa Edwiges. Arquivo pessoal. 

 

O manejo alimentar dos animais em ambas propriedades não sofreu alteração, 

recebiam cerca de 10,0 Kg de silagem de milho e 4,0 Kg de concentrado, contendo 12% 

de proteína bruta por dia na propriedade HRD e 2,5 Kg de silagem de milho e 0,5 Kg de 

concentrado de 12% de proteína bruta na FSE. Todos tinham acesso à água e sal 

mineral ad libitum, durante todo o período experimental, prática já adotada pelos 

criatórios partícipes. 

Os asininos não apresentavam sinais de enfermidades infecciosas e tinham sido 

vermifugados há no máximo três meses antes do estudo. Os animais apresentavam 

escore de condição corporal (ECC) entre 3 e 4, segundo escala de 1 a 5 (onde 1: muito 

magro e 5: demasiado obeso), proposta por Leighton-Hardman (1980). 

 

3.1 Ambiente 

Foram avaliados como parâmetros ambientais as temperaturas e umidade relativa, 

internas e externas às instalações, com auxílio de termohigrômetro e termômetro de 

bulbo negro, posicionados no corredor entre as baias, próximo à altura média do núcleo 

corporal dos animais, durante todas as observações comportamentais e exames clínicos 

diários. A partir desses dados, calculou-se o Índice de Temperatura de Globo Negro e 
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Umidade (ITGU), proposto por Buffington et al. (1981), que é estimado pela seguinte 

fómula: 

 

ITGU = Tgn + 0,36Tpo + 41,7              (1) 

onde: 

Tgn= Temperatura do globo negro e 

Tpo= Temperatura do ponto de orvalho. 

 

A temperatura média de ponto de orvalho foi obtida pela média entre as 

temperaturas de ponto de orvalho respectivas aos dias e horário do período 

experimental, retiradas de registros do site oficial do Instituto Nacional de Meteorologia 

– INMET. 

 

4.1 Parâmetros etológicos 

 O etograma desenvolvido foi balizado nos estudos de Ashley (2004) e Regan 

(2014) e os dados foram anotados em marcações específicas no quadro contido no 

Anexo I, entre as 9 horas e 15 horas dos dias experimentais, totalizando 7 horas diárias. 

A cada hora decorrida cada animal foi observado por cinco minutos ininterruptos, 

totalizando 35 minutos por dia de observações por animal.  

 

5.1 Parâmetros fisiológicos 

Os parâmetros fisiológicos foram mensurados três vezes ao dia, às 09:30, 12:30 e 

15:30, sendo a frequência respiratória (FR) obtida a partir da observação direta do gradil 

costal a 45 graus da face caudal do último par de costelas do lado esquerdo por 60 

segundos, há 1,50 m de distância e a frequência cardíaca (FC) foi aferida por 
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auscultação da área cardíaca, no lado esquerdo do animal durante 60 segundos, 

lançando-se mão do uso de estetoscópio (ETCHICHURY, 2008). Ainda foi obtida a 

temperatura retal dos animais, por meio da introdução de termômetro a 5,0 cm de 

profundidade na região anal e deslocado 45° dorsalmente (SILVA, 2000; MARAÍ et al., 

2007).  

 

6.1 Análise estatística 

As médias obtidas dos parâmetros ambientais e fisiológicos foram comparadas em 

teste estatístico para médias independentes e as frequências comportamentais foram 

comparadas em teste qui-quadrado. Ambos os testes estatísticos foram realizados ao 

nível de significância de 5%. 

 

4) RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A temperatura e umidade relativa e a temperatura de ponto de orvalho durante o 

período experimental foram em média, respectivamente, segundo o INMET, 21,6°C, 

70,04% e 17,0°C. Entre as propriedades não houve diferença significativa em relação ao 

ambiente externo, porém o interior das instalações apresentou médias estatisticamente 

distintas. Ademais, quando o ambiente externo é comparado ao interno em cada 

propriedade, na FSE não houve diferença significativa (p>0,05) e em contrapartida no 

HRD houve disparidade para ambos os parâmetros, fato que pode ser elucidado pela 

maior altura do pé direito na HRD em detrimento da FSE, associada à espessura da 

alvenaria e cobertura das instalações.  

Os valores encontrados para o ITGU indicam nível de atenção segundo a 

classificação recomendada a animais domésticos pelo National Environment Science 
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em 2012, destacando-se a necessidade de melhora do ambiente que é ofertado aos 

animais. 

Na FSE, apesar de apresentar maiores valores (Tabela 1), esses são amenizados 

pela presença de grande quantidade de arborização ao longo dos piquetes. O 

sombreamento natural, se aliado à umidade e incidência de ventos, propicia maior 

dissipação de calor para os animais e melhora sua qualidade de vida. 

Em desconforto térmico, a circulação é redirecionada ao núcleo corporal, em 

situação de hipotermia, ou à periferia da epiderme, no caso de hipertermia, 

respectivamente reduzindo ou aumentando a dissipação de calor do animal para o 

ambiente. Essas reações geram demanda cardíaca, sendo caracterizada pela redução ou 

aumento da freqüência de batimentos alterando, assim, a demanda por oxigênio, o que 

influencia a respiração. 

 

Tabela 1. Médias e desvios-padrão de parâmetros relacionados ao ambiente interno e 

externo de dois criatórios cujas instalações possuem distinções ambientais, no 

município de Lagoa Dourada, Minas Gerais. 

  HRD FSE 

T (°C) 
INTERNA 23,1 ± 2,2Aa 27,8 ± 6,0Ba 

EXTERNA 28,0 ± 6,0 Ab 27,9 ± 4,1Aa 

UR (%) 
INTERNA 81,3 ± 7,4Aa 66,0 ± 17,3Ba 

EXTERNA 67,6 ± 15,0Ab 66,5 ± 13,4Aa 

ITGU 
INTERNO 71,3 ± 2,3Aa 76,7 ± 6,8Aa 

EXTERNO -* 74,7 ± 5,1 

Letras iguais, maiúsculas para as colunas e minúsculas para as linhas (p > 0,05). 

(*): Não foi calculado o ITGU da área externa na propriedade HRD, pois os animais 

dessa permaneciam a maior parte do dia em suas cocheiras. 
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Atenta-se para a alta umidade no interior das instalações do Haras Rancho 

Dourado, fato que pode ser atribuído à espessura das paredes em conjunto com a cama 

das cocheiras, bem como à incidência de chuva fina durante o experimento. Valores 

altos na umidade podem comprometer o sistema respiratório desses animais, os quais 

apresentam alta dependência da capacidade respiratória, além de propiciar afecções nos 

cascos, como o surgimento de brocas, influenciando negativamente suas articulações e 

aprumos, podendo causar, na pior das hipóteses, quadros de laminite. Tais problemas 

podem não ter afetado os asininos talvez pelo fato de serem animais bem adaptados aos 

ambientes mais variados. 

As médias resultantes do exame clínico diferiram para todos os parâmetros 

avaliados (Tabela 2), ainda que as instalações estivessem dentro da faixa de conforto 

térmico sugerida por Swenson et al. (2007), podendo tal diferença ser justificada pela 

dinâmica entre animal e ambiente social. 

 

Tabela 2. Médias e desvios-padrão de parâmetros fisiológicos de asininos da raça Pêga, 

pertencentes a criatórios cujas instalações possuem distinções ambientais, no município 

de Lagoa Dourada, Minas Gerais. 

  HRD FSE 

Temperatura  Retal (°C) 37,3 ± 0,4a  37,0 ± 0,4b  

Frequência Respiratória (rpm) 33,8 ± 10,6a  25,8 ± 6,1b  

Frequência Cardíaca (bpm) 37,0 ± 6,3a  34,3 ± 5,53b  

Letras diferentes para as colunas (p < 0,05). 

 

Tais resultados do exame de parâmetros fisiológicos corroboram aqueles obtidos 

por Silva et al. (2018) onde, comparando diferentes edificações para alojamento de 

equinos da raça Mangalarga Marchador numa feira agropecuária no semiárido mineiro, 

constatou desconforto térmico e psicológico dos mesmos quando alojados em baias de 
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metal em comparação àqueles mantidos em baias de alvenaria. Mills & Nankervis 

(2005) afirmaram que um dos resultados da estabulação é o aumento da agressividade, 

podendo essa diferença de comportamento resultar em alteração nos parâmetros 

fisiológicos aqui avaliados, sendo motivada principalmente pela constante 

reorganização da ordem hierárquica em eventos, bem como dentro dos estábulos, pela 

troca de animais entre as cocheiras. 

Não houve diferença significativa sobre a localização e orientação dos asininos 

em seus recintos (Tabela 3). Se demonstraram bem distribuídos nas áreas às quais estão 

alojados e com interesse pelos recintos expressado por ações como cheirar, mascar entre 

outros.  

 

Tabela 3. Valores relativos (porcentagens) do comportamento de asininos da raça Pêga 

em instalações distintas de duas propriedades de Lagoa Dourada, Minas Gerais. 

  HRD FSE 

POSIÇÃO NA 

BAIA OU 

PIQUETE 

Na frente 8,3aA 4,0aA 

No fundo 4,7aA 3,3aA 

ORIENTAÇÃO 

NO RECINTO 

De frente 5,4aA 2,0aA 

De costas 3,8aA 0,7aA 

Lateralmente 5,0aA 2,8aA 

TOQUE 

Interação com algum objeto 

com a boca 
0,3aA 0,1** 

Interação positiva com 

vizinho 
0,4aA 0,0** 

Interação Negativa com 

vizinho 
0,4aA 0,0** 

DEITADO 

Sobre o esterno 0,0aA 1,5** 

De lado, esticado 0,0aA 0,1** 

Rolando (relax./coçar) 0,2aA 0,1** 

Letras minúsculas para as colunas e maiúsculas para as linhas (p > 0,05) 

(*): Não foi possível realizar o teste estatístico devido à quantidade de zeros (o primeiro 

para colunas e o segundo para linhas). 
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Tal dispersão espacial pode ser atribuída ao conforto térmico proporcionado pelas 

instalações, devido às suas dimensões, cobertura e iluminação. Como animais gregários 

que são os asininos mantiveram contato com os seus vizinhos (Tabela 4) pelo olhar e 

vocalizações na FSE e pelo toque, além desses, no HRD. 

 

Tabela 4. Valores relativos (porcentagens) do comportamento de asininos da raça Pêga 

em instalações distintas de duas propriedades de Lagoa Dourada, Minas Gerais 

(Continuação). 

  HRD FSE 

DIREÇÃO DA 

CABEÇA 

Para frente (sem turno) 0,1aA 3,3*A 

Para a barriga 0,0aA 0,0** 

Para o flanco 0,0aA 0,1** 

Para o membro/pata 0,0aA 0,1** 

Pendular (dor no 

ouvido/pescoço) 
0,3aA 0,0** 

Enfiar a cabeça pela cerca 

da baia 
2,8aA 0,0** 

Para olhar 6,8aA 2,8*A 

VOCAL 

Bufando 2,2aA 1,0aA 

Zurrando 0,8aA 0,3aA 

Suspirando 0,3aA 0,1aA 

Gemendo 0,2aA 0,0a* 

Tossindo 0,1aA 0,0a* 

PÉS 

Caminhando 10,4aA 2,9*A 

Andando em círculos 2,4aA 0,0** 

Dança de urso 0,0aA 0,0** 

Escavando 0,4aA 0,1** 

Dando patada 0,1aA 0,1** 

Letras minúsculas para as colunas e maiúsculas para as linhas (p > 0,05) 

(*): Não foi possível realizar o teste estatístico devido à quantidade de zeros (o primeiro 

para colunas e o segundo para linhas) 

 

Algumas vezes interagiram de modo agonístico no Haras Rancho Dourado, como 

dando coices nas divisórias das baias e demonstrando agressividade de outras formas, 
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sendo possível inferir que houve conflito de cunho hierárquico entre os machos. Ainda, 

tal modalidade de comportamento corrobora o pensamento de Mills & Nankervis 

(2005), que apontam o acréscimo da agressividade como um dos resultados da 

estabulação. Ainda, Waran (2001) atesta que, devido a trocas constantes de indivíduos 

(e o remanejamento de instalações) impede o estabelecimento de uma ordem 

hierárquica do grupo, propiciando o aumento da agressividade. 

A dificuldade prolongada em obter sucesso em determinada situação pode resultar 

em falência na reprodução, crescimento ou até em morte. A superestimulação por 

noradrenalina pode gerar reação excessiva do sistema nervoso parassimpático, causando 

parada cardíaca (BROOM & MOLENTO, 2004).  

Alguns dos comportamentos não foram repetidos com consistência em vista dos 

demais, impedindo assim a realização da análise estatística.  

O hábito de andar em círculos (Tabela 4) pode acontecer pelo isolamento ou 

excesso de trabalho, resultando em perda de peso, sobrecarga nas articulações, 

agressividade etc. A alta freqüência com que os animais do Rancho Dourado andavam 

em círculos pode ser descompensatória ao fornecimento de energia via concentrado 

visto o gasto energético em tal atividade, mesmo sendo a maior quantidade ofertada 

entre as duas propriedades, representando prejuízo econômico e levando a menores 

escores de condição corporal, prejudicando os animais. 

Atenta-se para a frequência com que os jumentos do HRD ficaram a roer madeira 

(Tabela 5), pois além de gerar demanda energética desnecessária, por menor que seja a 

partícula e a quantidade ingerida, a madeira colabora para perfurações orais, esofágicas, 

gastrintestinais e, consequentemente, peritonites (Pierezan, 2009). 
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Tabela 5. Valores relativos (porcentagens) do comportamento de asininos da raça Pêga 

em instalações distintas de duas propriedades de Lagoa Dourada, Minas Gerais 

(Continuação). 

  HRD FSE 

BOCA 

Pastejando 0,2aA 5,0*A 

Comendo 3,8aA 0,6*A 

Bebendo água 0,2aA 0,3*A 

Cheirando - 

explorando/curioso 
2,6aA 1,0*A 

Lamber e mastigar 

repetitivamente nada 
0,6aA 0,1*A 

Mordendo madeira 1,9aA 0,1*A 

Lambendo/comendo 

fezes/cama 
0,2aA 0,0*A 

Engolindo ar com apoio 0,0aA 0,0*A 

Engolindo ar sem apoio 0,0aA 0,0*A 

ELIMINAÇÃO 
Urinando 0,1ªA 0,0** 

Defecando 0,3aA 0,2*A 

MANUTENÇÃO 

Mordiscar o corpo 1,1aA 0,2** 

Cochilando 0,3aA 0,1** 

Alongamento 0,4aA 0,0** 

Esfregar uma parte do corpo 

contra outra 
0,3aA 0,5** 

Esfregar uma parte do corpo 

contra uma parte da baia 
0,4aA 0,2** 

Letras minúsculas para as colunas e maiúsculas para as linhas (p > 0,05) 

(*): Não foi possível realizar o teste estatístico devido à quantidade de zeros (o primeiro 

para colunas e o segundo para linhas) 

 

 

5) CONCLUSÃO 

Apesar de a manutenção de asininos em baias facilitar o manejo e o controle 

zootécnico dos mesmos, as condições de soltura da Fazenda Santa Edwiges 

promoveram melhor estímulo psicológico, predispondo os animais a expressarem ao 

máximo o seu comportamento natural e colaborando majoritariamente para seu bem 
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estar, fato expresso pelas menores medidas encontradas em seus parâmetros 

fisiológicos. 

  

6) CONSIDERAÇÃO FINAL 

Recomenda-se que os animais mantidos em cocheiras sejam soltos em piquetes 

por algumas horas do dia a fim de se exercitarem, pastejarem e socializarem com os 

demais, presentes na propriedade, assim como esperado de sua natureza. 
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Anexos 

Anexo I: Ficha (etograma) para anotação do comportamento 

 

PROPRIEDADE: DATA: T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Na frente

No fundo

De frente

De costas

Lateralmente

Sobre o esterno

De lado, esticado

Rolando (relax./coçar)

Para frente (sem turno)

Para a barriga

Para o flanco

Para o membro/pata

Pendular (dor no 

ouvido/pescoço)

Enfiar a cabeça pela 

cerca da baia

Para olhar

Caminhando

Andando em círculos

Dança de urso

Escavando

Dando patada

Bufando

Zurrando

Suspirando

Gemendo

Tossindo

Pastejando

Comendo

Bebendo água

Cheirando - 

explorando/curioso

Lamber e mastigar 

repetitivamente nada

Mordendo madeira

Lambendo/comendo 

fezes/cama

Engolindo ar com apoio

Engolindo ar sem apoio

Urinando

Defecando

Interação com algum 

objeto com a boca

Interação positiva com 

vizinho

Interação Negativa com 

vizinho

Mordiscar o corpo

Cochilando

Alongamento

Esfregar uma parte do 

corpo contra outra

Esfregar uma parte do 

corpo contra uma parte 

da baia

MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DA CABEÇA

PÉS

VOCAL

BOCA

ELIMINAÇÃO

TOQUE

POSIÇÃO NA BAIA OU PIQUETE

ORIENTAÇÃO NO RECINTO

DEITADO


