
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
 
 
 
 
 

LUIZ ANTONIO SANTANA SOUZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISIOLOGIA E COMPORTAMENTO DE NOVILHAS LEITEIRAS EM 
SISTEMA SILVIPASTORIL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILHÉUS – BAHIA 
2014 



II 
 

LUIZ ANTONIO SANTANA SOUZA 

 
 
 
 
 
 
 
 

FISIOLOGIA E COMPORTAMENTO DE NOVILHAS LEITEIRAS EM 
SISTEMA SILVIPASTORIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Universidade 

Estadual de Santa Cruz, como parte das 

exigências para obtenção do título de Mestre em 

Ciência Animal 

 

Área de concentração: Produção Animal 

 

Orientadora: Profa. Dra. Soraia Vanessa 

Matarazzo  

 
 
 

Coorientadora: Dra. Roberta Aparecida 

Carnevalli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILHÉUS-BAHIA 

2014



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S729      Souza, Luiz Antônio Santana. 

                        Fisiologia e comportamento de novilhas leiteiras    
 /                  em sistema silvipastoril / Luiz Antonio Santana Souza. 
                    – Ilhéus, BA: UESC, 2014. 

                   56 f. : il. ; anexo. 
                         
                   Orientadora: Soraia Vanessa Matarazzo. 
                   Coorientadora: Roberta Aparecida Carnevalli. 
                   Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual  
               de Santa Cruz. Programa de Pós-Graduação em  
               Ciência Animal.  
                   Inclui referências bibliográficas. 
                                                     
                   1. Bovino de leite. 2. Pastagens. 3. Pastagens –  
               Manejo. 4. Sombreamento. 5. Animais – Comporta- 
               mento. 6. Fisiologia animal. I. Título.  

                                            
                                                      CDD 636.2142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

LUIZ ANTONIO SANTANA SOUZA 

 
 
 
 
 
 

FISIOLOGIA E COMPORTAMENTO DE NOVILHAS LEITEIRAS EM 

SISTEMA SILVIPASTORIL 

 
 
 
 

Ilhéus – BA, 21/02/2014 

 
 
 
 

___________________________________ 

Soraia Vanessa Matarazzzo – DSc 

UESC/DCAA 

(Orientadora) 

 
 
 
 

___________________________________ 

Luciandra Macedo de Toledo – DSc 

Instituto de Zootecnia – Nova Odessa, SP 

 
 

 
 

____________________________________ 

Prof. Dr. Sérgio Luiz Gama Nogueira-Filho 

UESC/DCAA 

 
 
 
 

 
 
 
 

ILHÉUS-BAHIA 

2014



V 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e ao Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Animal; 

 

Ao Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq pelo auxílio financeiro e bolsa de 

estudos concedida pelo Edital das Redes de Pesquisa Nacional em 

Agrobiodiversidade e Sustentabilidade Agropecuária “REPENSA-Brasil” sob o número    

(562666/2010-9); 

  

À Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA Agrossilvipastoril em 

Sinop, MT e a Pesquisadora Dra. Roberta Aparecida Carnevalli, por todo suporte 

fornecido durante a condução do período experimental.  

 
 
 
 
 
 
 



FISIOLOGIA E COMPORTAMENTO DE NOVILHAS LEITEIRAS EM 

SISTEMA SILVIPASTORIL. 

 
 

RESUMO 

 

Objetivou-se neste experimento avaliar as respostas fisiológicas e 

comportamentais de novilhas leiteiras mantidas em sistemas silvipastoris com 

eucalipto (qual espécie). foram coletados dados de 24 novilhas mestiças 

Holandês x Zebu, com idade média inicial de 24,5 ± 2,9 meses de idade e peso 

médio inicial de 330,0 ± 36,7 kg, foram distribuídas em três tratamentos (N = 8 

animais/tratamento). Os tratamentos avaliados foram: pastagem de capim-piatã 

(Brachiaria brizantha cv. Piatã) com ausência total de árvores (Pleno Sol-

Controle), sistema silvipastoril com a presença de árvores nas divisões laterais 

(Sombra Parcial-SP) ou sistema silvipastoril com árvores nas divisões laterais e 

no interior das parcelas (Sombra Total-ST). As variáveis ambientais 

temperatura do bulbo seco (TBS), umidade relativa (UR), temperatura do globo 

negro (TGN) e velocidade do vento foram registradas a cada 20 minutos entre 

às 8:00 h e às 16:40 h e então calculados os índices de temperatura e umidade 

(ITU) e de carga térmica (ICC). A frequência respiratória (FR) e temperatura da 

superfície do pelame (TSP) foram mensuradas às 9:00 h e 14:00 h em todos os 

animais dos tratamentos. As variáveis comportamentais avaliadas foram 

proporção de uso da sombra, tempo despendido em pastejo, ingestão de água, 

ruminação e sem atividade aparente. Como esperado, foram registrados 

valores médios maiores (P<0,05) de TBS (34,4±2,4°C), TGN (41,6±3,4°C), ITU 

(84±3,3) e ICC (98±7,9) para o tratamento Pleno Sol em relação aos 

tratamentos que com diferentes gradientes de disponibilidade de sombra. Por 

outro lado, a UR umidade relativa mostrou-se mais elevada (P<0,05) nos 

tratamentos com sombreamento sendo 66,7±6,2 para SP e 72,0±5,1 para ST. 

Valores maiores de FR (99 mov/min) e TSP (38,1°C) foram encontradas no 

período da tarde para tratamento a Pleno Sol. Os animais pastejaram 10% a 

mais nos tratamentos com disponibilidade de sombra (U=246,5, P<0,05). Já as 

novilhas do tratamento Pleno Sol foram observadas mais vezes (43,7%) sem 

atividade aparente. O número de vezes observadas em ruminação, bebendo, 

água deslocando-se e usando a sombra não diferiram entre os tratamentos 
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(P>0,05). Ambos os grupos com acesso a sombra, foram observados mais 

vezes usando esse recurso (60% do tempo) com o aumento da carga térmica.  

 

Palavras-chave: bovinos, conforto térmico, pastagem, sombreamento  
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PHYSIOLOGICAL AND BEHAVIORAL RESPONSES OF DAIRY HEIFERS IN 
A SILVIPASTORAL SYSTEM 

 
 

ABSTRACT 

 
 

The objective of this study was to evaluate the physiological and behavioral responses 

of dairy heifers in a silvipastoral system (SPS) with eucalyptus. The experiment was 

conducted from February to March, 2013. Twenty four crossbreed European X Zebu 

heifers with 330.0 ± 36.7 kg of body weight were assigned in three treatment: no 

shade, partial shade our total shade in pasture. Respiratory frequency (RF) and skin 

temperature (ST), were taken at 09:00 a.m. and 02:00 p.m. Dry bulb temperature 

(DBT), air relative humidity (RH), black globe temperature (BGT) wind speed (WS), 

temperature humidity index (THI) and heat load index (HLI) were measured every hour. 

The behavioral responses were: using of shade, time spent on grazing, water intake, 

rumination and rest. Environment variables DBT (34.4 ° C), BGT (41.6 ° C), THI (84) 

and HLI (98) were higher (P <0.05) for no shade treatment. Also, higher values of RR 

(99 mov/min) and ST (38.1°C) were found at 02:00 p.m. for no shade treatment.  The 

availability of shade affected the grazing time (U = 246.5, P <0.05). The heifers spent 

10% more time in pasture on treatments that had shade. On the other hand, heifers in 

no shade treatment spent 43.7% on the rest behavior (no apparent activity).  No 

difference were found on time spend in rumination, drinking, walking or under the 

shade. In shade treatments, the heifers readily used this feature, spent on average 

60% of the time in the shade.  

 

 
 
Keywords: dairy cattle, heat stress, shade, pasture  
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1.  Introdução 
 

Nas regiões tropicais, de forma geral, a recria de novilhas leiteiras é 

realizada a pasto e expostas a pleno sol, com pouco ou nenhum 

sombreamento. Nessas condições, os animais estão expostos à radiação solar 

direta que constitui um dos principais causadores de estresse térmico o qual, 

por sua vez, afeta tanto a fisiologia quanto o comportamento podendo 

comprometer o bem-estar animal e, consequente, os índices produtivos 

(RODRIGUES et al., 2010, SCHÜTZ et al., 2010).  

Uma das primeiras medidas para moderar os efeitos estressantes do 

clima quente é proteger os animais da radiação solar direta, disponibilizando 

sombra. A sombra propicia um ambiente com temperatura amena e 

consequentemente, maior conforto térmico para os animais (PARANHOS DA 

COSTA e CROMBERG, 1997; VALTORTA et al., 1997; TUCKER et al., 2008). 

O conforto térmico é importante, especialmente para os animais de raças puras 

europeias ou raças mistas Europeu×Zebu, que são mais sensíveis às altas 

temperaturas dos trópicos do que os animais das raças zebuínas puras 

(BENNETT et al., 1985;  KENDALL et al., 2006). 

A integração de pastagens com espécies arbóreas em sistemas 

silvipastoris têm sido apontada como opção para superar as adversidades 

climáticas nas regiões tropicais (PACIULLO et al., 2011; SOUSA et al., 2010; 

YAMAMOTO et al., 2007). Destacam-se entre os benefícios do uso desse 

sistema o aumento da fertilidade do solo e conservação, maior conforto térmico 

para o animal, aumento da qualidade de forragem e possibilidade de 

diversificação de renda (DEINUM et al., 1996; POWER et al., 2003). Há 

também benefícios ambientais, como a conservação da biodiversidade 

(PAGIOLA et al., 2004)  e a mitigação de gases de efeito estufa pela ação do 

sequestro de carbono atmosférico (SCHOENEBERGER, 2009; SOTO-PINTO 

et al., 2010) . 

A maioria dos estudos com gramíneas tropicais têm mostrado a redução 

na produção de forragem quando os níveis de sombra excedem a 50% da 

radiação incidente devido à diminuição aguda em taxas fotossintéticas de 

gramíneas C4 (DEVKOTA et al., 2009; PACIULLO et al., 2010). Em condições 

de sombra moderada, no entanto, há evidências da manutenção ou mesmo 
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aumento na produção de forragem em relação às condições de Pleno Sol 

(BARUC; GUENNI, 2007), especialmente em solos naturalmente pobres em 

nitrogênio (WILSON, 1996).  

Ainda, tem-se verificado melhoria do valor nutritivo da forragem produzida 

sob sombra devido ao aumento do teor de proteína bruta que, por sua vez, 

poderia contribuir para a melhoria do desempenho dos animais (SOUSA et al., 

2010; YAMAMOTO et al., 2007).  

Desta forma, os objetivos neste trabalho foram de avaliar as respostas 

fisiológicas e comportamentais de novilhas leiteiras mantidas em sistemas 

silvipastoris com eucalipto.  
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2. Revisão de Literatura 

 

2.1.  Clima tropical e a produção animal 

 

Cerca de dois terços do território brasileiro situam-se na faixa entre os 

trópicos de Capricórnio e de Câncer, onde há predominância de temperaturas 

elevadas em virtude da elevada radiação solar incidente (AZEVEDO et al., 

2005; NÄÄS; ARCARO JÚNIOR, 2001). Este fator climático influencia de forma 

direta a atividade pecuária, especialmente a pecuária bovina de corte na qual 

os animais, em geral são mantidos em pastagens com pouca ou nenhuma 

disponibilidade de sombra, ao atuar sobre sua fisiologia e índices produtivos, e 

de forma indireta ao afetar o desenvolvimento das forragens, limitando 

consequentemente a produção animal nos trópicos, principalmente, pelo 

estresse térmico. 

Os bovinos leiteiros são animais homeotérmicos os quais são capazes de 

manter a temperatura corporal independente das variações ambientais. 

Entretanto, existe uma faixa de temperatura ambiente na qual os bovinos se 

encontram em conforto térmico. Nesta faixa, não necessitam usar seu sistema 

termorregulador, seja para fazer termólise ou termogênese para manter a 

homeostase. É quando o gasto de energia para mantença é mínimo, 

proporcionando a maior eficiência produtiva. 

Os valores de ideais de temperatura para bovinos recém-nascidos está 

entre 18ºC a 21ºC, sendo 10ºC e 26ºC as temperaturas críticas inferior e 

superior, respectivamente (BAÊTA; SOUZA, 1997). Para a produção de leite 

esta faixa está entre 5ºC e 21ºC para vacas de raça Holandesa, 24ºC para 

raças Jersey e para raças zebuínas 29ºC (SILVA, 2000). Já de acordo com 

Campos et al., (2004) temperaturas com média mensal inferior a 20ºC e 

umidade relativa de 50 a 80%, são as condições mais adequadas para criação 

de animais europeus. 

Assim, valores de temperatura acima dos mencionados resultariam em 

aumento da temperatura corporal com influências negativas sobre o 

desempenho produtivo. As raças bovinas especializadas para a produção 

leiteira são oriundas de regiões temperadas e apresentam baixa adaptação às 

condições de clima e de manejo quando em regiões tropicais. Desta forma, 
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quando mantidas em um ambiente distinto do original recorrem a mecanismos 

de adaptação fisiológica com o objetivo de manter a homeostase (BACCARI 

JUNIOR, 2001). A exposição ao calor e a radiação solar é o principal 

responsável por alterações nas repostas fisiológicas termorreguladoras e 

comportamentais. As respostas fisiológicas incluem a vasodilatação periférica e 

aumentos na taxa de sudorese e da frequência respiratória (ROVIRA et al., 

2010, MULLER et al., 1994). Como resposta comportamental, os bovinos 

procuram sombra nas horas mais quentes do dia, tentando amenizar os efeitos 

do estresse térmico causado pela radiação solar direta (TUCKER et al. 2008; 

BENNETT et al, 1984).Também ocorre um aumento no número de visitas ao 

bebedouro (PIRES et al., 1998) ou ainda tem se verificado que os animais 

permanecem por um período maior de tempo nas áreas próximas ao 

bebedouro de modo a se beneficiar do microclima (SCHÜTZ et al., 2010). 

 

2.2.  Índices de conforto térmico 
 

O estresse térmico caracteriza-se pela soma dos mecanismos de defesa 

do organismo em resposta a um estímulo provocado por um agente estressor 

seja ele externo ou interno a fim de manter o equilíbrio fisiológico (HANH, 

1993). Em climas quentes, os principais fatores estressantes que impõem 

esforço ao animal são: temperatura e umidade do ar, radiação solar (direta e 

indireta) e velocidade do vento (FINCH, 1984). Esses fatores ambientais, 

juntamente com o calor metabólico, criam dificuldades para o animal manter o 

equilíbrio térmico. Isto resulta em elevada temperatura corporal, que por sua 

vez inicia mecanismos de compensação e de adaptação para restabelecer a 

homeostase e homeotermia (WEST,1999). Desta forma, índices de conforto 

térmico combinando dois ou mais desses elementos têm sido adotados para 

determinação dos níveis de conforto térmico animal, como forma de avaliar o 

impacto ambiental sobre os animais, pois poderiam descrever os efeitos do 

ambiente sobre a capacidade do animal em dissipar calor (BACCARI JUNIOR, 

2001; LIMA, 2010; WEST, 1999). Os índices de conforto térmico variam de 

simples medidas da temperatura do ar a índices que pretendem fornecer 

“pesos” a esses fatores (SILANIKOVE, 2000). 
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2.2.1. Índice de Temperatura e Umidade (ITU) 
 

O índice de temperatura e umidade (ITU) originalmente desenvolvido por 

Thom (1959) como um índice de conforto para humanos, e posteriormente 

adaptado para descrever o conforto térmico em vacas leiteiras por Berry et al. 

(1964), relaciona temperatura e umidade relativa do ar ou temperatura do ponto 

de orvalho. A expressão do índice proposto por Berry et al. (1964) em que se 

usa a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar é: 

 

ITU = (1,8 × T + 32) − [(0,55 – 0,0055 × UR) × (1,8 × T − 26) 

Em que: 

T = temperatura do ar (ºC); 

UR= umidade relativa do ar (%). 

 

Algumas equações têm sido propostas para o cálculo do ITU (DIKMEN et 

al. 2009) e a literatura também apresenta diversos relatos sobre os limites do 

ITU. Em seu trabalho considerado como clássico na área, Johnson et al. (1963) 

relataram que a produção de leite e a ingestão de matéria seca apresentaram 

decréscimo significativo quando o ITU mostrou valor máximo de 77. Valores de 

ITU iguais ou menores a 70, expressa a condição normal; valores entre 71 e 78 

são considerados críticos; entre 79 e 83 a situação é de perigo e acima de 83 

caracterizam situações de emergência (HAHN, 1985).  

De acordo com Zimbelman et al. (2009),  o índice é baseado em uma 

análise retrospectiva dos estudos realizados na Universidade do Missouri na 

década de 1950 e no início de 1960 em um total de 56 vacas produzindo 15,5 

kg de leite/dia em média. Atualmente, entretanto, a produção média nos 

Estados Unidos é maior do que 30 kg/dia, com muitas vacas produzindo acima 

de 50 kg/dia no pico da lactação. Com o aumento nos níveis de produção 

aumenta também a produção de calor metabólico. Por exemplo, a produção de 

calor de vacas produtoras de 18,5 e 31,6 kg/dia é de 27,3% e 48,5 %, 

respectivamente, mais elevado do que as vacas não lactantes (PURWANTO et 

al., 1990 ). 
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Com isso, fica claro que os bovinos se tornaram mais sensíveis ao 

estresse térmico com o aumento da produção leiteira. Consequentemente, os 

efeitos fisiológicos com base em previsões do ITU na produção de leite podem 

estar subestimando a gravidade do estresse térmico em bovinos 

contemporâneos. A temperatura limite atual, portanto, deve ser menor do que a 

determinada quando os níveis de produtividade eram mais baixos. Uma 

alternativa é considerar como limite a temperatura na qual na qual começa a 

ocorrer queda na produção (BERMAN, 2005). Berman (2005) propôs que com 

o aumento da produção de leite para 35-45 kg/dia, a temperatura limite para o 

estresse calórico seja reduzido em 5°C.  

Ressalta-se, porém, que não se sabe se esses valores seriam os mesmos 

para bovinos mestiços, uma vez que essa classificação foi proposta para 

rebanho holandês puro. Trabalhando com vacas de cada um dos diferentes 

graus genéticos, 1/2, 3/4 e 7/8 Holandês-Zebu, Azevedo et al. (2005) 

estimaram valores críticos de ITU quando foram superiores a 79, 77 e 76, 

respectivamente, para os diferentes graus genéticos. Tais estimativas foram 

baseadas na resposta de frequência respiratória igual a 60 movimentos/minuto, 

acima da qual os bovinos apresentaram sinais de estresse por calor. O 

estresse severo, quando o ITU for superior a 84, pode inclusive levar os 

animais a óbito caso não ocorra recuperação durante o período noturno, ou 

seja, se o ITU não cair para níveis inferiores a 74 (HAHN; MADER, 1997). 

O ITU é um dos índices mais usados por sua facilidade de cálculo, 

utilizando a temperatura ambiente e a umidade relativa em sua fórmula, não 

levando em consideração, no entanto fatores ambientais importantes como a 

radiação solar e a movimentação do ar, a associação desses quatro fatores 

determina a troca de calor entre o animal e o meio ambiente. 

 

2.2.2. Índice de Carga de Calor (ICC) 
 

Considerando as limitações do ITU acima expostas, recentemente o 

índice de carga de calor (ICC), que incorpora a radiação solar e a velocidade 

do vento, tem sido usado como uma alternativa ao índice de temperatura e 

umidade (GAUGHAN et al., 2008). Gaughan et al. (2008) desenvolveram o 

índice de carga de calor (ICC) como um guia para o manejo de bovinos Bos 
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taurus, Bos indicus e Bos taurus x Bos indicus confinados durante o tempo 

quente. O ICC foi desenvolvido seguindo as observações de respostas 

comportamentais e é baseado nos seguintes elementos climáticos: umidade 

relativa (UR, %), velocidade do vento (VV, m/s), e temperatura de globo negro 

(TGN, °C). A interação e a duração destas variáveis meteorológicas contribuem 

para o estresse térmico do animal. O ICC é dividido em duas expressões com 

base em um limite de temperatura de globo negro de 25 °C: 

1) ICCTGN>25 = 8,62 + (0,38 × umidade relativa) + (1,55 × Temperatura 

globo negro) − (0,5 × Velocidade do vento) + [e2,4 − Velocidade do 

vento], e 

2) ICCTGN<25 = 10,66 + (0,28 × umidade relativa) + (1,3 × Temperatura 

globo negro) − Velocidade do vento 

Em que: e = base do logaritmo natural (valor aproximado e = 2,71828). 

 

O animal ganhará calor quando o ICC for maior do que 86 e irá dissipar o 

calor do corpo quando o ICC for inferior a 77. É importante salientar que esses 

limites são apenas um guia e podem ser maiores ou menores dependendo de 

outros fatores, como dieta e consumo de ração. 

Para ilustrar a importância deste índice, Kendall et al. (2007) realizaram 

um experimento para avaliar os efeitos do uso de sombra e aspersores, 

isoladamente ou em combinação, sobre as respostas fisiológicas e 

comportamentais de vacas leiteiras com diferentes cores de pelagem mantidas 

em pastagem. Estes autores verificaram que a sombra e outros métodos de 

resfriamento reduziram a frequência respiratória e a temperatura corporal em 

limites inferiores àqueles baseados na produção de leite, ITU> 69 ou ICC> 77. 

 

2.3.  Respostas Fisiológicas 
 

Quando o processo de homeostase é afetado pelo estresse térmico as 

alterações fisiológicas e comportamentais observadas nos animais são: 

redução na ingestão de alimentos, aumento no consumo de água, aumento na 

frequência respiratória, aumento na temperatura retal e de superfície do 

pelame, modificações hormonais, provocando uma diminuição na produção de 
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leite, baixas taxas de concepção e atraso no crescimento dos animais para 

reposição (KADZERE et al., 2002; SRIKANDAKUMAR; JONSHON, 2004). 

Na defesa contra o estresse térmico, os bovinos recorrem a mecanismos 

adaptativos fisiológicos de perda de calor corporal na tentativa de evitar a 

hipertermia. Desta forma, aumentam a frequência respiratória (FR), 

apresentando taquipnéia, como complemento ao aumento da taxa de 

sudorese, constituindo ambos, meios importantes de perda de calor por 

evaporação (BACCARI JUNIOR, 2001). Essas reações são muito eficientes, no 

entanto, esse mecanismo exige alta reposição de água (IVANOV, 2006). 

A frequência respiratória uma vez aumentada constitui o primeiro sinal 

visível de resposta ao estresse térmico, embora este seja o terceiro mecanismo 

na sequência de adaptação fisiológica, sendo o primeiro sinal fisiológico a 

vasodilatação periférica e, o segundo, a sudorese (WEST, 2003).  A resposta 

dos animais ao calor do verão se reflete em sua fisiologia. Como a taxa de 

respiração é um indicador de resfriamento respiratório evaporativo, um 

aumento indica que o animal está ativamente dissipando o calor em excesso 

(MARCILLAC-EMBERTSON et al., 2009). De acordo com Hahn e Mader 

(1997), valores de frequência respiratória de 60 movimentos por minuto 

indicam animais com ausência de estresse térmico ou este é mínimo, mas, 

quando ultrapassam 120 movimentos por minuto, refletem carga excessiva de 

calor e, acima de 160 movimentos por minuto, medidas de emergência devem 

ser tomadas para reduzir a carga de calor. A frequência respiratória é mais 

elevada à tarde que de manhã, e sob-radiação solar direta do que à sombra. 

 A temperatura da superfície corporal é dependente das condições 

climáticas do ambiente, sendo influenciada pela temperatura do ar, umidade 

relativa, velocidade do vento e também pelas condições fisiológicas como 

vascularização e sudação (CUNNINGHAM, 1999). A diferença verificada na 

atividade metabólica dos tecidos, porém, faz com que a temperatura não seja 

homogênea no corpo todo do animal e apresente variações de acordo com a 

região anatômica. A superfície corporal apresenta temperatura mais variável e 

mais sujeita às influências do ambiente externo (SILVA, 2000). Caso a 

temperatura da superfície da pele seja inferior a 35 °C, o gradiente de 

temperatura entre o núcleo e a pele é suficiente para os animais usarem 

eficazmente todas as quatro vias de troca de calor (COLLIER et al., 2006). 
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Desta forma, os animais respondem ao estresse pelo calor com 

aumentos na frequência respiratória, temperatura retal e redução no consumo 

de matéria seca (DAMASCENO et al., 1998). Damasceno et al. (1998) 

relataram que vacas em lactação mantidas em abrigo com proteção lateral 

contra os raios solares exibiram menores valores de frequência respiratória 

(FR) e temperatura retal (TR), refletindo claramente a menor carga térmica 

radiante naquele local.  

 

 

2.4.  Comportamento e Bem-estar Animal 

 

A maior parte da produção de leite no Brasil é a pasto, e neste sistema, 

muitas vezes os animais são expostos a intensa radiação solar direta. Nessas 

condições, os animais recebem três vezes mais calor do que os animais 

submetidos à sombra, com elevação da frequência respiratória a fim de manter 

a homeotermia e, consequentemente, tem seu bem estar afetado. O bem-estar 

de um indivíduo pode ser conceituado como o seu estado em relação às suas 

tentativas de se adaptar ao seu ambiente (BROOM; MOLENTO, 2004).  

Bem-estar animal é um termo que descreve uma qualidade 

potencialmente mensurável de um animal vivo em um determinado momento. A 

definição de bem-estar animal é: o estado que o indivíduo fica ao lidar com seu 

ambiente. Bem-estar diz respeito a todos os mecanismos de enfrentamento, 

envolvendo: fisiologia, comportamento, sentimentos e reações patológicas. 

Bem-estar pode ser cientificamente medido e varia entre muito bom a muito 

ruim, será muito ruim se houver dificuldade ou incapacidade em lidar com esse 

ambiente ou muito bom quando há ausência de problemas, ou então esses 

aparecem com menor intensidade (BROOM, 2011). 

Além das alterações fisiológicas, os animais homeotérmicos reagem às 

modificações do ambiente térmico por meio de respostas comportamentais 

(STOOT, 1981). As modificações comportamentais que ocorrem sob situações 

de estresse térmico visam reduzir a produção ou promover a dissipação de 

calor (PIRES et al., 1998). Determinada situação ambiental, normalmente, 

estimula mais que uma resposta comportamental, mas o animal aprende a 

empregar aquela que se mostra mais eficiente (CURTIS, 1981). O 
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conhecimento das preferências de um animal, muitas vezes fornece 

informações valiosas sobre quais delas resultam em boas condições de bem-

estar, mas medições diretas do estado do animal também podem ser usadas 

na tentativa de avaliar o bem-estar e melhorá-lo (BROOM, 1991). 

Alterações de comportamento são realizadas pelo animal com o objetivo 

de reduzir a produção de calor ou promover a sua perda, evitando estoque 

adicional de calor corporal (PAES LEME et al., 2005), por exemplo Dodzi e 

Muchenje (2012) sugerem que com o aumento da carga térmica o animal fica 

em pé como uma forma de maximizar a área de superfície exposta ao meio 

ambiente e aumentar o fluxo de ar ao redor do corpo. Schütz et al. (2010), por 

sua vez, relataram que com a carga térmica elevada, os animais mudam seu 

comportamento para tentar diminuir a temperatura corporal, nesse estudo as 

vacas leiteiras passaram menos tempo deitadas e mais tempo em pé com o 

aumento da carga térmica e nos grupos com pouco ou nenhuma sombra foi 

verificado um aumento no tempo ao redor do cocho de água tentando diminuir 

o estresse calórico. Os autores sugeriram que isso pode ter ocorrido por causa 

da evaporação da água que pode criar um microclima refrigerador ou porque 

elas ingeriram mais água. 

 Na pesquisa realizada por Paes Leme et al. (2005), feita em sistema 

silvipastoril, os animais mostraram preferência por ficar em pé na sombra, uma 

vez que sob as árvores a Brachiaria decumbens mantinha o aspecto vegetativo 

com boa quantidade de folhas verdes ao longo de todo o ano, tornando-se um 

atrativo para que os animais permanecessem neste local pastejando, mesmo 

quando foi excluída a porcentagem do tempo gasto no pastejo os animais se 

mantiveram maior tempo em pé do que deitados à sombra. Em outro estudo, 

Tucker et al. (2008) observaram que vacas com acesso à sombra que forneceu 

mais proteção contra a radiação solar, passaram mais tempo usando esse 

recurso do que vacas com acesso à sombra que forneceu menos proteção. 

Todas as vacas passaram mais tempo na sombra em dias com maiores níveis 

de radiação solar, e dentro de um dia utilizaram a sombra quando os níveis de 

radiação solar foram as mais altas. 
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2.5.  O Sistema Silvipastoril como Alternativa para Mitigar os Efeitos do 

Estresse Térmico 

 

Os efeitos negativos de altas temperaturas sobre a produção, reprodução 

e sanidade dos bovinos leiteiros são atestados em muitos trabalhos assim 

como a necessidade de diminuir esses efeitos. Várias modificações no 

ambiente podem ser introduzidas, tais como: ventilação mecânica, resfriamento 

evaporativo e o uso de sombras artificiais ou naturais. Neste contexto, o 

controle da radiação solar incidente sobre os animais é de grande importância 

para o microclima onde se alojam os mesmos (MELLACE, 2009).  

A sombra criada por árvores, por exemplo, modifica o microclima e afeta a 

quantidade de radiação solar que chega ao solo diminuindo a temperatura em 

dias mais quentes (ABEL et al., 1997; BERNARDINO; GARCIA, 2009). 

Pastagens adequadamente arborizadas propiciam proteção aos animais contra 

intempéries climáticas influindo positivamente no bem-estar e desempenho 

produtivo animal (PORFÍRIO-DA-SILVA, 2009).  

Em pastagens com pouca ou nenhuma presença de árvores, os bovinos, 

principalmente os de origem européia e seus mestiços, sofrem nas horas mais 

quentes, reduzindo o tempo de pastejo durante o dia (FRANKE; FURTADO, 

2001). Por essa razão, a proteção através do uso de sombreamento seja 

disponibilizada aos animais em ambientes quentes, com o objetivo de 

minimizar a alta incidência de radiação solar direta, radiação difusa oriunda do 

solo e da atmosfera que o circunda, reduzindo o aquecimento corporal e 

facilitando o processo de termorregulação, influenciando diretamente na 

produtividade do animal. 

Com o aumento do interesse pelo uso de práticas de produção animal 

sustentáveis há necessidade de pesquisas que tenham a preocupação com a 

produção animal e da pastagem, visto que as que foram realizadas até o 

presente momento consideraram esses componentes como subprodutos da 

exploração. 

 Neste contexto, os sistemas agroflorestais (SAF’s), referem-se às 

técnicas de manejo e uso dos recursos naturais que se baseia na associação 

de culturas agrícolas, produção animal (bovinos, equinos, caprinos ou ovinos) e 

atividades florestais de modo concomitante ou sequencialmente no mesmo 
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terreno, buscando aumentar a eficiência do uso da terra e melhorando a 

utilização do solo, da água e do ambiente. Esses cultivos podem ser divididos 

em três tipos: sistemas agrossilviculturais, culturas agrícolas e árvores, 

incluindo arbustos e/ou trepadeiras; Silvipastoris, forrageiras e/ou animais e 

árvores e agrossilvipastoris, culturas agrícolas com forrageiras e/ou criação de 

animais e árvores (DANIEL et al., 1999). 

 São muitas as definições dadas aos sistemas agroflorestais, por 

exemplo, Young (1989) cita que é uma definição coletiva para os sistemas de 

uso da terra em que espécies lenhosas (árvores e arbustos) são cultivadas em 

associação com plantas herbáceas (lavouras e pastagens) e/ou pecuária em 

um arranjo espacial, uma rotação ou ambos, e em que haja interações tanto 

ecológicas quanto econômicas entre os componentes arbóreos e demais 

componentes do sistema. Por meio da rotação entre as culturas, o sistema 

contempla todos os pilares do desenvolvimento sustentável, gerando 

benefícios econômicos, sociais e ambientais. 

 Dentre as modalidades de sistemas florestais, o que atualmente os 

estudos estão se intensificando é o agrossilvipastoril ou sistema de integração 

lavoura-pecuária-floresta (iLPF) que pode ser definido como o sistema que 

integra os componentes agrícola, pecuária e florestal em rotação, consórcio ou 

sucessão, o pecuário e o florestal na mesma área. O cultivo de lavouras anuais 

pode ser restrito ou não a fase inicial de implantação do componente florestal. 

Esta tecnologia juntamente com o sistema de plantio direto (SPD) está sendo 

usada como recurso para recuperação de áreas degradadas, com a rotação de 

culturas anuais, ajudando a aumentar a produtividade sem a necessidade de 

abertura de novas áreas (ANDRADE, 2000; PEREIRA et. al., 2009; MACHADO 

et al., 2011). 

 Uma das principais vantagens desse sistema é o fator econômico com a 

exploração de mais de um produto comercializável, possibilitando o aumento 

da renda da propriedade (madeira, grãos, carne e leite), visto que o solo será 

explorado durante o ano todo ou pelo menos na maior parte dele, de forma a 

otimizar os ciclos biológicos das plantas, dos animais, como também dos 

insumos e dos respectivos resíduos (ALVARENGA; NOCE, 2005; DIAS-FILHO, 

2006; MACHADO et al., 2011; PACIULLO et al., 2011). O risco econômico é 

reduzido porque o sistema possui múltipla produção, e os produtos possuem 
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mercado estabelecido. Os custos de produção são reduzidos e a flexibilidade 

de mercado é reforçada através da distribuição de custos de gestão entre a 

madeira, cultura agrícola e o gado (HAMILTON, 2008). 

 Além do fator econômico, por meio da diversificação no uso da terra, a 

iLPF apresenta-se como uma alternativa para recuperar as áreas degradadas, 

desenvolver novas pastagens de gramíneas e aumentar de forma significativa 

os índices de produtividade em regiões de pecuária de leite, de forma mais 

sustentável, trazendo também diversos benefícios ao ambiente em 

comparação às pastagens tradicionais, sem o uso de árvores no sistema de 

forma integrada com o a produção pecuária (DIAS-FILHO, 2006; PACIULLO et 

al., 2007). Entre os benefícios do sistema destacam-se conservação dos 

recursos hídricos, conservação dos recursos do solo, sequestro de carbono e 

conservação da biodiversidade (IBRAHIM et al., 2001). 

 Em relação às pastagens, a copa das árvores promove sua proteção 

física, ao reduzir a radiação solar, a velocidade dos ventos e o impacto da gota 

de chuva sobre a superfície do solo. Com isso, há uma diminuição da energia 

cinética da água de precipitação e do seu potencial erosivo, por meio da 

interceptação pela copa e pela serrapilheira depositada sobre o solo. A redução 

na velocidade dos ventos diminui as perdas diretas do solo por erosão eólica, 

reduz também a temperatura do solo, diminuindo assim a evaporação da 

umidade do solo (FRANKE; FURTADO, 2001; IBRAHIM et al., 2001; VALE, 

2004). Adicionalmente, as pastagens são beneficiadas pelo fato das árvores 

usarem água e nutrientes das reservas de horizontes mais profundos que não 

estão disponíveis para as gramíneas e que de outra forma seria perdida, os 

nutrientes são utilizados na produção de biomassa e que depois é depositada 

na camada superficial do solo por meio da decomposição das folhas, frutos, 

casca, galhos e raízes (ABEL et al., 1997; BERNARDINO; GARCIA, 2009; 

CASTRO; PACIULLO, 2006; DIAS-FILHO, 2006; FRANKE; FURTADO, 2001; 

GYENGE et al., 2002). Com a decomposição das raízes forma-se uma rede de 

canalículos no solo, de grande importância na melhoria da estrutura física do 

solo, contribuindo para as trocas gasosas, porosidade, infiltração e retenção de 

água (ALVARENGA; NOCE, 2005). 

 Outro benefício para as pastagens é devido ao componente arbóreo 

fixador de nitrogênio que pode reduzir a competição das raízes com as culturas 
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e pastagens, pois contribuem para o enriquecimento do solo (CASTRO; 

PACIULLO, 2006). O nitrogênio é um nutriente relativamente móvel, caso a 

árvore se abasteça em parte pela fixação nitrogenada pode reduzir o 

esgotamento do solo em torno das raízes, permitindo assim que mais 

nitrogênio fique disponível para os componentes não arbóreos do sistema 

(YOUNG, 1989). Mudanças no uso da terra podem modificar o estoque de 

carbono no solo por causa da interação entre quantidade e qualidade de 

resíduos orgânicos depositados no solo e sua posterior utilização por macro e 

microrganismos, o que afeta a taxa líquida de acúmulo de matéria orgânica no 

solo (DUBE et al., 2012).  

 Em termos de carbono acumulado no solo, o pasto bem manejado em 

sistema agrossilvipastoril apresentam níveis comparáveis ou até mesmo 

superiores ao de floresta nativa, mostrando que os sistemas devem ser 

considerados como alternativas atraentes do ponto de vista econômico e 

ambiental, especialmente por causa de sua capacidade de recuperação de 

áreas degradadas e seu potencial de sequestro de carbono (AMÉZQUITA et 

al., 2010). O aumento no sequestro de carbono nessas áreas depende da 

densidade de plantio, capacidade de crescimento, longevidade das árvores, 

produção de biomassa e das condições de solo e clima (IBRAHIM et al., 2001). 

 Apesar dos benefícios listados, é preciso alertar que para a implantação 

e condução destes sistemas são necessários investimentos em: estrutura, mão 

de obra qualificada e em conhecimento (MACHADO, 2011). Os custos iniciais 

associados à implantação e manutenção das árvores, proporciona baixa 

lucratividade devido à exigência de maiores investimentos em tempo e 

dinheiro, diminuindo a velocidade de obtenção dos lucros (DIAS-FILHO; 

FERREIRA, 2008; MONTOYA et al., 2000). Desta forma, quaisquer tecnologias 

que visem benefícios para o cultivo agrícola devem considerar o fator 

econômico para que seja adotada pelos produtores (DIAS-FILHO; FERREIRA, 

2008). 

 Também é preciso salientar que existem algumas interações na interface 

árvore-pastagem que podem prejudicar o desenvolvimento e qualidade da 

forragem, como a competição por luz, água e nutrientes e efeitos alelopáticos 

(JÚNIOR, 2005; VALE, 2004). Algumas plantas têm a capacidade de produzir 

substâncias inibindo o crescimento de plantas vizinhas.  A alelopatia ocorre em 
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plantas que competem por luz e nutrientes do solo de forma intensa e o 

estresse que algumas plantas sofrem faz com que ela libere essas substâncias 

que são nocivas a outras plantas, impedindo seu crescimento (NAIR, 1993). 

Dentre as interações na interface árvore-animal que podem ter um impacto 

negativo no sistema, destacam-se: os danos provocados pelos animais às 

árvores e o efeito dos animais na compactação do solo (NAIR, 1993). 

Dependendo da densidade arbórea, o trânsito de animais sob a copa das 

árvores pode provocar o raleamento ou perda total da cobertura vegetal do 

solo, se tornando mais suscetíveis à compactação e à erosão, decorrentes do 

pisoteio do gado e da exposição do solo (DIAS-FILHO, 2006).  

 De acordo com Andrade (2000) o pisoteio dos animais provoca uma 

maior compactação do solo, diminuindo a porosidade total na camada 

superficial (0 a 5 cm). A agregação dos animais sob as árvores aumenta a 

deposição de dejetos (fezes e urina) no local, aumentando a desigualdade na 

distribuição de dejetos na pastagem, contribuindo para redução da fertilidade 

do solo, visto que a concentração de deposição de nutrientes em locais 

restritos diminui a eficiência de absorção pelas plantas (DIAS-FILHO, 2006). 
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3.1  Introdução 

 

Nas regiões tropicais, a recria de novilhas leiteiras é realizada 

basicamente a pasto. Nestas condições, os animais são expostos à radiação 

solar direta ou indireta constituindo um dos principais causadores de estresse 

térmico o qual afeta tanto a fisiologia quanto o comportamento podendo 

comprometer o bem-estar (RODRIGUES et al., 2010, SCHÜTZ et al., 2010). As 

respostas fisiológicas incluem aumento da temperatura corporal e frequência 

respiratória além da redução na ingestão de alimentos (HAHN, 1999). As vacas 

permanecem menos tempo deitadas com objetivo de expor maior área de 

superfície para a perda de calor por convecção (MADER et al., 1997)  

Uma das primeiras medidas para moderar os efeitos estressantes do 

clima quente é proteger os animais da radiação solar direta, disponibilizando 

sombra. A sombra propicia um ambiente com temperaturas amenas e 

consequentemente, maior conforto térmico para os animais (VALTORTA et al., 

1997; PARANHOS DA COSTA e CROMBERG, 1997; TUCKER et al., 2008). O 

conforto térmico é importante, especialmente para os animais de raças puras 

europeias ou raças mistas Europeu×Zebu, que são mais sensíveis às altas 

temperaturas dos trópicos do que os animais das raças zebuínas puras 

(BENNETT et al., 1985;  KENDALL et al., 2006). 

A integração de pastagens com espécies arbóreas em sistemas 

silvipastoris têm se mostrado uma opção para superar as adversidades 

climáticas nas regiões tropicais (PACIULLO et al., 2011b; SOUSA et al., 2010; 

YAMAMOTO et al., 2007). Destaca-se entre os benefícios da utilização desse 

sistema o aumento da fertilidade e conservação do solo, maior conforto térmico 

para o animal, aumento da qualidade de forragem e possibilidade de 

diversificação de renda (DEINUM et al., 1996; POWER et al., 2003; 

YAMAMOTO et al., 2007). Há também benefícios ambientais, como a 

conservação da biodiversidade (PAGIOLA et al., 2004), o sequestro de carbono 

atmosférico (SOTO-PINTO et al., 2010) e a mitigação de gases de efeito estufa 

(SCHOENEBERGER, 2009). 

A maioria dos estudos com gramíneas tropicais têm mostrado redução na 

produção de forragem quando os níveis de sombra excedem 50% da radiação 

incidente devido à diminuição aguda em taxas fotossintéticas de gramíneas C4 
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(DEVKOTA et al., 2009; PACIULLO et al., 2010). No entanto, em condições de 

sombra moderada, há evidências da manutenção ou mesmo um aumento na 

produção de forragem em relação às condições de Pleno Sol (BARUC; 

GUENNI, 2007), especialmente em solos naturalmente pobres em nitrogênio 

(WILSON, 1996). Adicionalmente, tem-se verificado melhoria do valor nutritivo 

da forragem verificada sob sombra principalmente por meio do aumento do teor 

de proteína bruta poderia contribuir para a melhoria do desempenho dos 

animais em uma dieta pastagem (SOUSA et al., 2010; YAMAMOTO et al., 

2007). Desta forma, para avaliar o efeito do sombreamento por meio da 

comparação das respostas fisiológicas e comportamentais de novilhas leiteiras 

mantidas em sistemas silvipastoris com eucalipto com dois graus de 

sombreamento comparado com animais mantidos a pleno sol.  

 

3.2 Material e Métodos 

 

3.2.1 Local do estudo, animais e tratamentos 

 

O experimento foi realizado na área experimental em Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta (ILPF-leite) da Embrapa Agrossilvipastoril, localizada no 

município de Sinop, MT, Brasil (Latitude 11°98´S, Longitude 55°57´O). O clima 

da região corresponde ao tipo Aw (clima tropical com estação seca), segundo 

classificação de Köppen, com presença de invernos secos e verões chuvosos. 

Os dados foram coletados entre 22 de fevereiro e 25 março de 2013 e as 

avaliações foram realizadas em dias ensolarados e nublados. Em atenção às 

normas de segurança do campo  experimental, não foram realizadas coletas 

em dias chuvosos. O período experimental foi caracterizado por intensa 

precipitação (Anexo 1). Sendo assim, do período total, foram selecionados para 

análise apenas os dias sem chuva (n=9 dias).  

Foram usadas 24 novilhas mestiças Holandês x Zebu, com idade média 

de 24,5 ± 2,9 meses de idade e peso médio de 330, ± 36,7 kg, identificadas 

individualmente com colares coloridos distribuídas em três tratamentos (n= 8  

animais/tratamento). 

Os tratamentos consistiam do sistema silvipastoril com três configurações: 

ausência total de árvores (Pleno Sol-Controle), presença de árvores nas 
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divisões laterais (Sombra Parcial - SP) e árvores nas divisões laterais e no 

interior das parcelas (Sombra Total - ST). 

O sistema agrossilvipastoril foi implantado em janeiro de 2011. 

Apresentava uma área de 10 hectares formado por clone de Eucalyptus 

camaldulensis, pastagem de capim-piatã (Brachiaria brizantha cv. Piatã) em 

integração com milho para silagem. As árvores apresentavam altura média de 

12 m no início do experimento.  

As linhas de plantio foram orientadas no sentido leste-oeste. No 

tratamento sombra parcial, as árvores estavam dispostas em duas fileiras com 

distâncias de 2,0 m entre plantas e 3,0 m entre linhas e com uma distância de 

49 metros entre as fileiras, resultando em uma densidade de 385 árvores/ha. 

No tratamento sombra total, as árvores foram plantadas em fileiras de três 

linhas com espaçamento de 2,0 m entre plantas e 3,0 m entre linhas e com 

distâncias de 15 m entre fileiras, resultando em uma densidade de 720 

árvores/ha). A disposição das fileiras de eucalipto foi feita de tal forma a não 

permitir que o sombreamento de uma área fosse projetada sobre as áreas 

vizinhas.  

Todos os tratamentos possuíam aproximadamente a mesma área de 

pastagem formada por capim-piatã. Foram usados 10 piquetes com 

aproximadamente 0,25 ha de pastagem por tratamento, delimitados com 

cercas eletrificadas (Figura 1). Foi realizado pastejo rotacionado e a entrada 

dos animais em cada piquete ocorreu quando a pastagem atingia 95% de 

interceptação luminosa. 

 

 
Figura 1. Representação esquemática das áreas utilizadas no experimento.   



37 
 

3.2.2 Parâmetros Avaliados 

 

3.2.2.1 Variáveis Ambientais 

 

Para avaliação do microclima foi monitorado em cada ambiente a 

temperatura e umidade relativa do ar e temperatura de globo negro em 

intervalo de 20 minutos das 08:00h às 16:40h. As leituras foram feitas por 

sensores acoplados a um sistema eletrônico de aquisição de dados 

(HOBO®H8), instalados a 1,60 m do solo, correspondendo à altura média 

aproximada dos animais. Para o tratamento pleno sol, um sensor foi colocado 

no centro do piquete, e para os tratamentos sombra parcial e sombra total os 

sensores ficaram localizados no meio das fileiras de eucalipto e afastados 0,5 

m das árvores. Estes sensores foram deslocados dos piquetes de acordo com 

a entrada das novilhas. 

A velocidade do vento foi medida com anemômetro de hélice digital 

(precisão de ± 0,03m s-1) na altura dos demais sensores, em intervalos de 

duas horas, entre 08:00h e 16:00h. A partir dos dados climáticos coletados 

foram calculados os seguintes índices físicos de conforto térmico: índice de 

temperatura e umidade (ITU) e o índice de carga de calor  (ICC). 

 

Para o ITU, foi utilizada a equação proposta por Berry et al. (1964).  

ITU = (1,8 × T + 32) − [(0,55 – 0,0055 × UR) × (1,8 × T − 26)] 

Em que: 

T = temperatura do ar (ºC); 

UR= umidade relativa do ar (%). 

 

Para ICC foi utilizada a equação de Gaughan et al. (2008) 

1) ICCTGN>25 = 8,62 + (0,38 × umidade relativa) + (1,55 × Temperatura 

globo negro) − (0,5 × Velocidade do vento) + [e2,4 − Velocidade do 

vento], e 

2) ICCTGN<25 = 10,66 + (0,28 × umidade relativa) + (1,3 × 

Temperatura globo negro) − Velocidade do vento 

Em que: e = base do logaritmo natural (valor aproximado e = 2,71828). 
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3.1.1.1. Variáveis fisiológicas  

 

Os parâmetros fisiológicos frequência respiratória (FR, movimentos por 

minuto-mov/min) e temperatura da superfície do pelame (TSP, ºC), foram 

mensurados duas vezes ao dia às 8:00h e às 14:00h durante todo período 

experimental. A frequência respiratória expressa em movimentos por minuto foi 

obtida pela contagem dos movimentos do flanco do animal, com auxílio de um 

cronômetro por um período de 15 segundos, multiplicando-se os valores 

encontrados por quatro para obter-se o número de movimentos respiratórios 

por minuto. A temperatura de superfície corporal foi medida com o auxilio de 

um termômetro infravermelho digital portátil (Instrutemp, modelo ITTI 1000), 

dotado de mira a laser, ajustado com emissividade () de 0,95, precisão de 

1,5% e resolução ótica de 30:1. As medidas foram tomadas a 

aproximadamente 1,5 m do animal na região dorso-lombar. 

 

3.1.1.2. Comportamento Animal 

 

Para a avaliação comportamental, as novilhas (n = 8 animais por 

tratamento) foram identificadas individualmente com colares coloridos. As 

observações foram procedidas por três observadores treinados sendo alocado 

um observador em cada tratamento.  

Foi feito o registro de todos os indivíduos do grupo com intervalo amostral 

de 15 minutos (MARTIN; BATESON, 1993), iniciando-se às 8:00 e término às 

16:30h. As variáveis comportamentais observadas foram: localização dos 

animais (na sombra ou fora da sombra), postura (em pé ou deitado), atividades 

(pastejo, sem atividade aparente, ruminação, deslocando). A posição à sombra 

foi considerada quando o animal estava com 50% ou mais do corpo sob a 

sombra das fileiras de eucalipto. Os dados foram expressos como porcentagem 

do tempo que os animais exerceram cada comportamento em relação ao 

tempo total de observação. 
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Tabela 1. Descrição dos comportamentos das novilhas  

 

Comportamento Descrição 

Pastejo 
Visto com alimento na boca, ou adquirindo o 

alimento 

Ruminando 
Movimentação da mandíbula, regurgitação, 

mastigação e deglutição 

Bebendo Ingerindo água  

Deslocando Caminhando sem apreensão de alimento 

Sem atividade aparente 

Sem realizar nenhuma das atividades 

anteriormente descritas na posição em pé ou 

deitado.  

 

3.2.3 Análises Estatísticas 

 

Os efeitos dos tratamentos sobre as variáveis ambientais (temperatura de 

bulbo seco, umidade relativa, temperatura do globo negro e velocidade do 

vento), índices de conforto térmico (índice temperatura e umidade e índice de 

carga térmica) e variáveis fisiológicas foram realizados com o procedimento 

para modelos mistos do programa SPSS® versão 16 (IBM Software). Foram 

considerados como efeitos fixos os tratamentos, dia, hora e interação entre 

hora tratamento. A normalidade da variância foi avaliada para todas as 

variáveis empregando-se o Teste de Kolmogorov-Smirnov. As médias foram 

ajustadas por comparações múltiplas pelo método da diferença mínima 

significativa (LSD) sendo adotado o nível de significância < 0,05.  

Foram determinados os coeficientes de correlação de Pearson (rPearson) 

entre as variáveis fisiológicas (frequência respiratória e temperatura da 

superfície do pelame) e índice de carga de calor (ICC).  

A proporção de uso da sombra, as atividades de pastejo, ingestão de 

água, ruminação ócio, bem como o tempo despendido em pé, deitada ou se 

deslocando foram analisadas com a aplicação do teste não-paramétrico de 

Kruskal-Wallis (KS). Quando constatada diferença significativa entre os 

tratamentos pelo Kruskal-Wallis foram feitas comparações das medianas pelo 

teste de Mann-Whitney (U).  
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3.3 Resultados 

 

3.3.1 Variáveis Ambientais 

 

A disponibilidade de sombra alterou o microclima das pastagens (Tabela 

2).  A temperatura do bulbo seco (TBS), temperatura de globo negro (TGN), 

velocidade do vento (VV), índice de temperatura e umidade (ITU) e índice de 

carga de calor (ICC) foram maiores (P<0,05) no tratamento a Pleno Sol (Sol) 

comparado à Sombra Parcial (SP) ou Sombra Total (ST). Por outro lado, a 

umidade relativa do ar foi maior (P<0,05) no tratamento com Sombra Total em 

comparação aos tratamentos a Pleno Sol e com Sombra Parcial. 

 
Tabela 2. Valores médios (mínimo e máximo) das variáveis ambientais e 
índices de conforto térmico durante o período experimental 
 
 Pleno Sol  Sombra Parcial Sombra Total  

 Média Min-Max1 Média Min-Max1 Média Min-Max1 

Temperatura bulbo seco, 34,4 a 28,3-37,1 30,7 b 27,0-32,9 30,6 b 26,7-33,3 

Umidade relativa, % 55,7 c 47,3-73,1 66,5 b 58,6-82,0 71,9 a 62,1-85,7 

Temperatura globo negro,ºC  41,6 a 33,0-45,9 32,6 b 27,4-35,3 32,8 b 27,4-36,3 

Velocidade do vento, m/s 0,9 a 0,7-1,2 0,6 b 0,5-0,8 0,3 c 0,1-0,4 

ITU1 84 a 79-87 81 c 78-84 82 b 78-85 

ICC2 98 a 90-104 88 c 82-93 93 b 84-98 

a,b Médias seguidas de letras distintas nas linhas diferem entre si (P<0,05) 
1 Valores mínimos e máximos  
2 Índice de temperatura e umidade 
3 Índice de carga de calor 

 
O tratamento Pleno Sol apresentou valores de TBS superiores (P<0,05) 

aos tratamentos com sombreamento ao longo do dia (Figura 1). Observou-se a 

TBS máxima de 37,1 ºC às 15:00h. Neste mesmo horário, os sistemas com 

sombreamento reduziram a TBS em 4,1°C (33,0°C).  

A umidade relativa apresentou comportamento inverso a TBS, sendo 

assim, menores valores de UR foram verificados por ocasião da TBS máxima 

sendo encontrados 47,3% e 58,5% de UR às 15:00h, respectivamente, para os 

tratamentos Pleno Sol e Sombra Parcial, respectivamente, e 61,1 % às 14:00h 

para o tratamento Sombra Total (Figura 1). Os valores encontrados para a 

temperatura de globo negro no tratamento Pleno Sol foram superiores (P<0,05) 
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aos dos tratamentos com sombreamento em todos os horários de observação. 

Os valores mais altos ocorreram às 14:00h (46,0°C) sendo este 5,1°C maior 

que SP e o ST (Figura 1). 

A velocidade do vento mostrou-se variável (P<0,05) entre os tratamentos 

ao longo dia, com exceção das 14:00h e 16:00h para os tratamentos Pleno Sol 

e Sombra Parcial que não diferiram entre si (P>0,05). A maior velocidade do 

vento (VV) ocorreu no sistema a Pleno Sol, seguida do SP e ST (Figura 1).  

 

  

  
Figura 1. Médias diárias da temperatura do bulbo seco (A), umidade relativa (B), 

temperatura do globo negro (C) e velocidade do vento (D). 
 

 
Para os índices de conforto térmico (ITU e ICC) os maiores valores 

(P<0,05) foram para o tratamento a Pleno Sol, seguido do ST e com os 

menores valores o SP (Figura 2). Os tratamentos com sombreamento 

apresentaram valores máximos entre às 12:00h e às 13:00h, enquanto o Pleno 

Sol apresentou esse pico uma hora mais tarde. 

 
 
 
 
 

(A) (B) 

(C) (D) 
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(A) 

 
(B) 

Figura 2. Valores médios diários para o Índice de Temperatura e Umidade - ITU (A) e 
Índice de carga de calor -ICC (B). 

 
 

3.3.2 Variáveis Fisiológicas 

 

Os animais com disponibilidade de sombra apresentaram menores 

valores (P<0,05) para frequência respiratória e temperatura da superfície do 

pelame (Figura 3). A frequência respiratória das novilhas foi maior (P<0,05) no 

tratamento a Pleno Sol (77 mov/min) seguido da Sombra Total (69 mov/min) e 

Sombra Parcial (64 mov/min). A disponibilidade de sombra permitiu, portanto, a 

redução na frequência respiratória entre 17% e 10%, respectivamente, para os 

tratamentos Sombra Parcial e Sombra Total, quando comparados ao 

tratamento Pleno Sol.  

A interação tratamento X hora foi significativa (P<0,05) sendo verificada a 

frequência respiratória mais elevada no período da tarde em relação à manhã 

(Figura 3). Os tratamentos com Sombra Parcial (76 mov/min) e Sombra Total 

(83 mov/min) apresentaram valores menores de frequência respiratória em 

relação ao tratamento Pleno Sol (99 mov/min).  
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Figura 3. Médias de frequência respiratória (FR) para os períodos da manhã (8h) e da 

tarde (14h). Linha pontilhada representa os valores normais da frequência 

respiratória. 

 

A temperatura da superfície do pelame mostrou-se mais elevada (P<0,05) 

no tratamento Pleno Sol (38,1 mov/min) em comparação aos tratamentos com 

Sombra Parcial (31,8°C) e Sombra Total (32,7°C) os quais não diferiram entre 

si. A interação tratamento X hora foi significativa (P<0,05), sendo verificada a 

temperatura da superfície do pelame mais elevada no período da tarde em 

relação à manhã (Figura 4). Os tratamentos com Sombra Parcial (33,7°C) e 

Sombra Total (34,1°C) apresentaram menores valores de temperatura da 

superfície em relação ao tratamento Pleno Sol (42,1°C). 

 

 

Figura 4. Médias de temperatura da superfície pelame (TSP) para os períodos da 

manhã (8h) e da tarde (14h).  Linha pontilhada representa a temperatura da 

superfície pelame em condições normais. 

 

O índice de carga de calor (ICC) apresentou correlação positiva com a 

frequência respiratória (r = 0,67) e a temperatura do pelame (r = 0,51). 

Conforme era esperado, com aumento do ICC a frequência respiratória e a 
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temperatura da superfície do pelame aumentaram significativamente, sendo os 

animais do sistema a Pleno Sol mais susceptíveis a esse efeito quando 

comparado com os animais que apresentavam disponibilidade de sombra no 

piquete (Figura 5). 

 

 

(A) 

 

 

(B) 

 

 

Figura 5. Relação entre (A) frequência respiratória (mov/min) (rPearson= 0,67), (B) 
temperatura da superfície do pelame (°C) e o índice de carga de calor (ICC) 
(rPearson=0,51), das novilhas mantidas nos tratamentos Pleno Sol, Sombra 
Parcial e Sombra Total. 
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3.3.3 Comportamento Animal 

 

A disponibilidade de sombra afetou o tempo de pastejo das novilhas 

(U=246,5, P<0,05, Figura 6). Os animais pastejaram 10% do tempo a mais nos 

tratamentos que tinham disponibilidade de sombra em comparação ao 

tratamento a Pleno Sol. Os animais que estavam a Pleno Sol diminuíram a 

atividade de pastejo entre às 12:00h e 13:00h momento que coincide com os 

maiores valores de ICC (ICC=100), já no final da tarde (16:00h) a atividade de 

pastejo foi intensificada (Figura 6).  

 

Figura 6. Porcentagem do tempo em pastejo das novilhas leiteiras no período das 9 
às 16h nos tratamentos Pleno Sol, Sombra Parcial e Sombra Total 

 

Não houve diferença entre os tratamentos para o tempo de ruminação 

(KS=0,60, P=0,74), deslocamento (KS=0,22, P=0,89) e ingestão de água 

(KS=5,37, P=0,07, Figura 7). O tempo médio despendido com as atividades de 

ruminação e deslocamento foram respectivamente 30% e 8% do tempo total.  

 

Figura 7. Porcentagem do tempo despendido na ingestão de água no período das 9 
às 16h nos tratamentos Pleno Sol, Sombra Parcial e Sombra Total 

ICC 

IC
C

 

ICC 

IC
C

 



46 
 

 

Apesar de não terem sido detectadas diferenças para a frequência de ingestão 

de água (7%), as novilhas do tratamento Pleno Sol apresentaram um 

comportamento particular nesta atividade, usando o recurso ao longo do dia. 

As novilhas do tratamento Pleno Sol permaneceram mais tempo (43,7%) 

sem atividade aparente (U=284,0, P=0,001) quando comparadas às novilhas 

com acesso a Sombra Parcial (37,7%). Ainda, os tempos sem atividade 

aparente nos tratamentos com sombreamento diferiram entre si (U=287,5, 

P=0,001) sendo encontrado 37,7% e 38,2 %, respectivamente para Sombra 

Parcial e Total. 

 

Figura 8. Porcentagem do tempo despendido sem atividade aparente no período das 
9 às 16h nos tratamentos Pleno Sol, Sombra Parcial e Sombra Total 

 

As novilhas do tratamento Sombra Total foram registradas um número 

maior de vezes (U=315, P=0,003) em pé (68,6%) que as novilhas com Pleno 

Sol (58,2%). O tempo de permanência deitada foi maior (41,8%) para os 

animais no tratamento Pleno Sol (U=315,0, P=0,01) quando comparado com as 

novilhas com acesso a Sombra Total (31,4%). 

Não houve diferença no uso da sombra entre os tratamentos Sombra 

Parcial e Sombra Total (U=513,5, P=0,69, Figura 9). Os animais usaram 

efetivamente este recurso, passando em média 60% do tempo na sombra.  
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Figura 9. Porcentagem do tempo despendido nos tratamentos Sombra Parcial e 
Sombra Total no período das 9 às 16h  

 

 

3.4 Discussão 

 

O sombreamento proporcionado pelas árvores modificou o microclima das 

pastagens resultando na redução de aproximadamente 4 °C na temperatura do 

ar e aumento da umidade relativa do ar. Comparando-se com o ambiente de 

pastagem não sombreada, o microclima modificado com a introdução das 

árvores reduziu a velocidade do vento e a radiação solar, criando um regime de 

temperatura ameno com maiores níveis de umidade. Isto ocorreu porque a 

parte aérea das árvores (copa) pode se constituir em uma proteção física para 

a pastagem, reduzindo a velocidade dos ventos diminuindo as perdas diretas 

do solo e também a evaporação da umidade do solo (FRANKE; FURTADO, 

2001). 

Os índices de conforto térmico ITU e ICC foram elevados em todos os 

tratamentos, variando de 78 a 87 para o ITU, e de 82 a 104 para o ICC ,como 

se pode perceber, nas condições experimentais apresentadas, os valores se 

apresentaram superiores aos limites recomendados, revelando condições 

térmicas ambientais estressantes para as novilhas leiteiras em todos os 

tratamentos. Para que as novilhas expressem seu máximo potencial produtivo 

é recomendada que os valores de ITU e ICC estejam em torno de 72 e 77, 

unidades respectivamente. 

O ITU foi originalmente desenvolvido por Thom (1958) e teve seu 

emprego estendido com bovinos por Berry et al. (1964) usando vacas de baixa 

IC
C

 

%
 d

o
 t

e
m

p
o

 n
a

 s
o

m
b

ra
  



48 
 

produção (15,5 kg/dia) e tradicionalmente o ITU de 72 é o limite para redução 

da produção de vacas em lactação.  

Estudos recentes desenvolvidos por Collier et al. (2009), concluíram que 

para vacas leiteiras com produções superiores a 35 kg/dia esse limite seria 

reduzido para 68. Azevedo et al. (2005) estimando valores críticos do índice de 

temperatura e umidade (ITU) para vacas leiteiras mestiças Holandês-Zebu (1/2, 

3/4 e 7/8 HZ) em pastejo rotacionado a Pleno Sol, encontraram valores críticos 

superiores iguais a 79, 77 e 76 para os animais 1/2, 3/4 e 7/8 HZ, 

respectivamente, com base na FR igual a 60 mov./ min, acima do qual os 

bovinos apresentam sinais de estresse por calor.  

O índice de carga de calor (ICC), por sua vez, incorpora a radiação solar 

e a velocidade do vento e tem sido usado como uma alternativa ao índice de 

temperatura e umidade (GAUGHAN et al., 2008).  O animal ganhará calor 

quando o ICC for maior do que 86 e irá dissipar o calor do corpo quando o ICC 

for inferior a 77.  

No presente trabalho os valores observados de ICC estiveram acima de 

86, para Pleno Sol, Sombra Parcial e Sombra Total os quais foram, 

respectivamente, 98, 88 e 93. É importante salientar que esses limites são 

apenas um guia e podem ser maiores ou menores dependendo de outros 

fatores, como dieta e consumo de ração. De qualquer forma, os ambientes 

sombreados reduziram o índice de carga de calor.  

Em regiões tropicais, Silva et al. (2007) avaliaram a correlação de 

diferentes índices de conforto térmico com a temperatura retal e com a 

frequência respiratória em vacas leiteiras e concluíram que o ITU não 

apresentou correlação com as respostas fisiológicas. Consequentemente, não 

deve ser usado em tal ambiente para a especificação do estresse térmico de 

gado leiteiro. O autor estimou o índice de carga térmica (ICT) e o mesmo 

mostrou correlação significativa de 0,286 com a temperatura retal e de 0,542 

com a frequência respiratória, sendo considerado como melhor índice para 

avaliar ambientes tropicais para o gado leiteiro.  

A disponibilidade de sombra reduziu a frequência respiratória entre 17% e 

10%, respectivamente, nos tratamentos Sombra Parcial e Sombra Total, 

comparado ao tratamento a Pleno Sol. Entretanto, a FR ultrapassou o limite de 

60 mov.min-¹, o qual é considerado como um indicador de estresse térmico, em 
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63,2, 56,9, 61,1 % do total de observações nos tratamentos Pleno Sol, Sombra 

Parcial e Sombra Total, respectivamente. 

A frequência respiratória pode quantificar a severidade do estresse pelo 

calor; os animais que apresentam frequências de 40 a 60 mov.min-¹ se 

encontram em estresse baixo, de 60 a 80 mov.min-¹ em estresse médio, de 80 

a 120 mov.min-¹ em estresse alto e acima de 120 mov.min-¹ em estresse 

severo para os ruminantes (SILANIKOVE, 2000). Considerando esta 

classificação, os animais em todos os tratamentos passaram por estresse 

sendo que em Sombra Parcial (76 mov./min) estiveram sob estresse médio, 

quando em Sombra Total (83 mov./min) e Pleno Sol (99 mov./min) estiveram 

sob estresse alto.  

Rovira et al. (2010) avaliando os efeitos dos tipos de sombra, artificial e 

natural, sobre a frequência respiratória, condições climáticas, comportamento e 

desenvolvimento de novilhos durante o verão, observaram que os animais com 

acesso a sombra apresentaram menor FR média que os animais sem acesso a 

sombra, 64 e 74 mov./min-1 respectivamente. E os animais com acesso a 

sombra natural mostraram 6 mov./min-1 a menos que os com acesso a sombra 

artificial. 

 A temperatura ambiente elevada pode diminuir a habilidade dos bovinos 

em dissipar o calor corporal e resultam em aumento da temperatura corporal 

com influências negativas sobre o desempenho produtivo. Desta forma, as 

modificações ambientais como o sombreamento ou uso de água para aspersão 

deveriam ser adotados de modo a facilitar as trocas de calor (DAVIS; MADER, 

2001).  

As novilhas criadas nos tratamentos com disponibilidade de sombra 

tiveram menor temperatura do pelame com valores de 31,8 °C e 32,8 °C para 

Sombra Parcial e total respectivamente. A sombra reduziu TP em torno de 5 a 

6 °C comparado com a condição a Pleno Sol. De acordo com COLLIER et al., 

(2006) se a temperatura da superfície da pele é inferior a 35 °C, o gradiente de 

temperatura entre o núcleo e a pele é suficiente para os animais utilizarem 

eficazmente todas as quatro vias de troca de calor.  Desta forma o 

sombreamento propiciou a redução na temperatura corporal. Demonstrando 

que os animais expostos a uma situação parcial de sombreamento 

desenvolvem um melhor conforto térmico. 
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Navarini et al. (2009), avaliando o ambiente térmico para bovinos de 

corte, criados sob diferentes condições de sombreamento natural, encontraram 

valores médios de temperatura do pelame das fêmeas Nelore de 35,2; 34,3 e 

34,7 °C, para Pleno Sol, pequenos bosques e árvores isoladas, 

respectivamente. Nos tratamentos utilizados em nossa pesquisa podemos 

constatar essas alterações tanto para sombras parciais como totais. 

Ferreira et al. (2006), a fim de caracterizar as respostas fisiológicas de 

novilhas mestiças em conforto térmico, encontraram a temperatura do pelame 

de 29,05 °C para as condições de conforto, e, após o estresse a temperatura 

elevou-se para 47,72 °C. O aumento da temperatura do pelame foi reflexo 

direto do aumento da temperatura ambiente, não caracterizando, portanto, a 

temperatura corporal dos animais.  

A disponibilidade de sombra aumentou o tempo de pastejo das novilhas. 

O sistema silvipastoril favoreceu a ingestão de forragem mesmo nas horas 

mais quentes do dia sendo esta uma resposta desejável nos sistemas de 

produção animal em pastagens visto que a principal razão para o decréscimo 

na produtividade dos rebanhos leiteiros está associada à redução no consumo 

de alimentos, sendo esta uma tentativa do animal de minimizar o desbalanço 

térmico e manter a homeotermia (YOUSEF; JOHNSON, 1985).  

Resultados semelhantes foram encontrados por Paes Leme et al. (2005) 

os quais  avaliaram os aspectos comportamentais de vacas mestiças em 

pastagem de Brachiaria decumbens e em sistema silvipastoril, e  concluíram 

que o sistema silvipastoril pode ter fornecido um conforto térmico para os 

animais, fazendo com que permanecessem maior tempo na atividade de 

pastejo. 

Nas condições do presente experimento, as novilhas do tratamento com 

sombra apresentaram maior tempo em pé (66,4%). Em condições de estresse 

pelo calor, em que o animal não dispõe de recursos para resfriamento, uma 

das respostas comportamentais mais evidentes é o aumento do tempo em pé a 

fim de maximizar a área de superfície exposta ao ambiente, aumentando o 

fluxo de ar ao redor do corpo e a troca térmica por convecção (DODZI; 

MUCHENJE, 2012). O que pode explicar este resultado contraditório aos 

previstos na literatura é que esse padrão pode estar associado ao aumento do 

tempo de pastejo. Os animais comportam-se conforme determinados padrões, 
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os quais são definidos como um segmento organizado de atitudes que possui 

uma função especial. Determinada situação ambiental, normalmente, estimula 

mais que uma resposta comportamental, mas o animal aprende a empregar 

aquela que mais se mostra eficiente (CURTIS, 1981). 

No presente estudo os animais do tratamento a Pleno Sol foram 

registrados 43,7 % mais vezes sem atividade aparente. O maior tempo sem 

atividade aparente verificado nesse tratamento pode ter sido utilizado como 

uma estratégia de redução de calor endógeno na tentativa de amenizar o 

estresse térmico. Ressalta-se ainda que embora não tenha sido constatada 

diferença significativa no tempo despendido na ingestão de água este foi um 

comportamento frequente ao longo do dia, em animais mantidos em Pleno Sol 

(Figura 7). Embora no presente experimento não tenha sido quantificado o 

tempo despendido ao redor dos bebedouros, sabe-se que os animais podem 

aumentar o tempo de permanência neste local por várias razões.  

 Segundo SCHÜTZ et al. (2010) com a carga térmica elevada, os animais 

mudam seu comportamento para tentar diminuir a temperatura corporal. No 

referido estudo as vacas leiteiras passaram menos tempo deitadas e mais 

tempo em pé com o aumento da carga térmica nos grupos com disponibilidade 

de sombra reduzida (2,4m2 de sombra/animal) ou nenhuma sombra. Os 

autores também constatam aumento no tempo ao redor do bebedouro na 

tentativa de diminuir o estresse calórico, isso ocorreu por causa da evaporação 

da água que pode criar um microclima que permite o resfriamento ou porque 

elas estão ingerindo mais água.  

Estudo realizado por Mader et al. (1997) em confinamentos americanos 

em que os tratamentos avaliaram foram ausência de sombra e disponibilidade 

de 3,5m2/animal os autores constataram aumento no consumo de água e 

aumento do tempo ao redor dos bebedouros dos  bovinos sem acesso à 

sombra. Em avaliação do tipo de sombra (artifical ou natural) no 

comportamento de bovinos de corte durante o verão, Titto et al.  (2011) 

observaram que os animais sem acesso a sombra passaram mais tempo sem 

atividade aparente (41,7%). 

Neste experimento, nos tratamentos com acesso a sombra, as novilhas 

passaram em média 60% do tempo de observação na sombra. Isto era 

esperado, uma vez que vacas com acesso a sombra permanecem na sombra 
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durante aproximadamente todas as horas de luz do dia, por causa da baixa 

radiação e da baixa temperatura do solo. O mesmo foi verificado por Paes 

Leme et al. (2005) que, avaliando o comportamento de vacas mestiças 

Holandês-Zebu mantidas em sistema silvipastoril, no verão, observaram que as 

vacas passaram em média 68,6% do tempo à sombra. 

Tucker et al. (2008) também registraram que vacas com acesso à maior 

área de sombra natural a qual consequentemente forneceu mais proteção 

contra a radiação solar, passaram mais tempo usando esse recurso do que 

vacas com acesso à sombra que forneceu menos proteção. Todas as vacas 

passaram mais tempo na sombra em dias com maiores níveis de radiação 

solar, e dentro de um dia utilizaram a sombra quando os níveis de radiação 

solar foram as mais altas. 

 

3.5 Conclusão 

 

Os sistemas com presença de árvores melhoraram o microclima das 

pastagens proporcionando melhores condições de conforto térmico para os 

animais. As novilhas mantidas em sistema silvipastoril apresentaram menor 

frequência respiratória e temperatura da superfície do pelame além de 

permaneceram mais tempo em pastejo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Referencias Bibliográficas 

AZEVEDO, M.; PIRES, M.F.A.; SATURNINO, H.M., Lana, A. M. Q., Sampaio, I. 
B. M., Monteiro, J. B. N., Morato, L. E. Estimativa de Níveis Críticos Superiores 
do Índice de Temperatura e Umidade para Vacas Leiteiras 1/2, 3/4 e 
7/8Holandês-Zebu em Lactação, Revista Brasileira de Zootecnia, v.34, n.6, 
p.2000-2008, 2005. 

BARUCH, Z.; GUENNI, O. Irradiance and defoliation effects in three species of 
the forage grass Brachiaria. Tropical Grasslands, Brisbane, v. 41, p. 269-276, 
2007. 

BENNETT, I. L., FINCH, V. A., HOLMES, C. R.. Time spent in shade and its 
relationship with physiological factors of thermo- regulation in three breeds of 
cattle. Applied Animal Behaviour Science. 13:221–236, 1985. 

BERRY, I. L., SHANKLIN, M. D., JOHNSON, H. D.. Dairy shelter design based 
on milk production decline as affected by temperature and humidity. 
Transactions of the ASAE, v.7, n.3, p.329-331. 1964. 

COLLIER, R. J., DAHL, G. E., VANBAALE, M. J. Major advances associated 
with environmental effects on dairy cattle. Journal of Dairy Science, v.89, n.4, 
p.1244–53,  2006. 

CURTIS, S. E. Environment management in animal agriculture. Illinois: Animal 
Environment Services, 430 p, 1981. 

DAVIS, S.; MADER, T.; Holt, S., CERKONEY, W. Effects of feeding regime on 
performance, behavior and body temperature of feed- lot steers. Nebraska 
Beef Report. University of Nebraska, Lincoln. p.69–73, 2001. 

DEINUM, B.; SULASTRI, R.D.; ZEINAB, M.H.J.; MAASSEN, A. Effects of light 
intensity on growth, anatomy and forage quality of two tropical grasses 
(Brachiaria brizantha and Panicum maximum var. trichoglume). Netherlands 
Journal of Agriculture Science, v.44, p.111-124, 1996. 

DEVKOTA, N. R.; KEMP, P. D.; HODGSON, J.; VALENTINE, I.; JAYA, I. K. D. 
Relationship between tree canopy height and the production of pasture species 
in a silvopastoral system based on alder trees. Agroforest System, v.76, 
p.363–374, 2009. 

DODZI, M. S.; MUCHENJE, V. Seasonal variation in time budgets and milk 
yield for Jersey, Friesland and crossbred cows raised in a pasture-based 
system. Tropical Animal Health and Production, v.44, n.7, p.395-401, 2012. 

FERREIRA, F.; PIRES, M.F.A.; MARTINEZ, M.L.; COELHO, S.G.; CARVALHO, 
A.V.; FERREIRA, P.M.; FACURY FILHO, E.J.; CAMPOS, W.E. Parâmetros 
fisiológicos de bovinos cruzados submetidos ao estresse calórico. Arquivo 
Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 58, p. 732-
738, 2006. 



54 
 

FRANKE, I. L., FURTADO, S. C. Sistemas Silvipastoris : Fundamentos e 
Aplicabilidade. Embrapa Acre, Documentos(0104-9046), 51. (2001). 

GAUGHAN, J. B., MADER, T. L., HOLT, S. M., LISLE, a. A new heat load index 
for feedlot cattle. Journal of Animal Science, v.86, n.1, p.226–34, 2008.  

HAHN, G.L. Dynamic responses of cattle to thermal heat loads. Journal of 
Animal Science, Albany, v. 77, p. 10-20, 1999. 

KENDALL, P.E.; NIELSEN, P.P.; WEBSTER, J.R.; VERKERK, G.A.; 
LITTLEJOHN, R.P.; MATTHEWS, L.R. The effects of providing shade to 
lactating dairy cows in a temperate climate. Livestock Science, Amsterdam, v. 
103, p. 148–157, 2006. 

MADER, T. L., FELL, L. R., MCPHEE, M. J.. Behavior response of non-
Brahman cattle to shade in commercial feedlots. Livestock Environment. v.5, 
p.795–802, 1997. 

MARTIN, P., BATESON, P., Measuring Behaviour.AnIntroductory Guide, 2nd 
edn. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 1993. 

MITLOHNER, F. M., M. L. GALYEAN, AND J. J. MCGLONE. Shade effects on 
performance, carcass traits, physiology, and behavior of heat-stressed feedlot 
heifers. Journal of Animal Science. v.80, p.2043–2050, 2002. 

NAVARINI, F. C., KLOSOWSKI, E. S., CAMPOS, A. T., TEIXEIRA, R. D. A., & 
ALMEIDA, C. P. Conforto térmico de bovinos da raça nelore a pasto sob 
diferentes condições de sombreamento ea pleno sol. Engenharia Agrícola, 
v.29, n.4, p.508–517, 2009. 

PACIULLO, D. S. C.; FERNANDES, P. B.; GOMIDE, C. A. M.; CASTRO, C. R. 
T.; SOBRINHO, F. S.; CARVALHO, C. A. B. The growth dynamics in Brachiaria 
species according to nitrogen dose and shade. Revista Brasileira de 
Zootecnia, v.40, n.2, p.270-276, 2011. 

PACIULLO, D.S.C., CASTRO, C.R.T., GOMIDE, C.A.M., FERNANDES, P.B., 
ROCHA, W.S.D., MÜLLER,M.D., ROSSIELLO,R.O.P., Soil bulk density and 
biomass partitioning of Brachiaria decumbens in a silvopastoral system. 
Science Agricola. v.67, p.401–407. 2010. 

PAES LEME, T. M. S.; PIRES, M. F. Á.; VERNEQUE, R. S.; ALVIM, M. J.; 
AROEIRA, L. J. M. Comportamento de vacas mestiças holandês x zebu, em 
pastagem de brachiaria decumbens em sistema silvipastoril. Ciência agrotec., 
Lavras, v. 29, n. 3, p. 668-675, 2005. 

PAGIOLA, S., AGOSTINI, P., GOBBI, J.,DEHAAN,C., IBRAHIM,M., 
MURGUEITIO, E., RAMÍREZ, E., ROSALES,M., RUÍZ, J.P., Paying for 
biodiversity conservation services in agricultural landscapes. Environment 
Department Paper No. 96, Environmental Economics Series. World 
Bank,Washington, DC. 2004. 



55 
 

POWER, I.L., THORROLD, B.S., BALKS, M.S., Soil properties and nitrogen 
availability in silvopastoral plantings in Acacia melanoxilon in North Island, New 
Zealand, Agroforest System. v.57, p.225–237, 2003. 

RODRIGUES, A. L.; SOUZA, B. B.; FILHO, J. M. P. Influência do 
sombreamento e dos sistemas de resfriamento no conforto térmico de vacas 
leiteiras. Agropecuária Científica no Semi-Árido, v.06, n 02, p. 14 – 22, 2010. 

ROVIRA P.; VELAZCO J. The effect of artificial or natural shade on respiration 
rate, behavior and performance of grazing steers. New Zealand. Journal of 
Agricultural Research, v.53, p.347-353, 2010. 

SCHOENEBERGER, M.M., Agroforestry: working trees for sequestering carbon 
on agricultural lands. Agroforest System. v.75, p.27–37, 2009. 

SCHÜTZ, K. E., ROGERS, a R., POULOUIN, Y. a, COX, N. R.,  TUCKER, C. 
B. The amount of shade influences the behavior and physiology of dairy cattle. 
Journal of Dairy Science, v.93, n.1, p.125–33, 2010. 

SILANIKOVE, N. Effects of heat stress on the welfare of extensively managed 
domestic ruminants. Livestock Production Science, v.67, p.1-18, 2000. 

SILVA, R. G.; MORAIS, D. A. E. F.; GUILHERMINO, M. M.; Evaluation of 
thermal stress indexes for dairy cows in tropical regions. Revista Brasileira de 
Zootecnia, v.36, n.4, p.1192-1198, 2007 (supl.). 

SOTO-PINTO, L., ANZUETO, M., MENDOÇA, J., FERRER, G.J., JONG, B., 
Carbon sequestration through agroforestry in indigeneous communities of 
Chiapas, México. Agroforest System. v.51, p.78-39, 2010. 

SOUSA, L.F., MAURÍCIO, R.M., MOREIRA, G.R., GONÇALVES, L.C., 
BORGES, I., PEREIRA, L.G.R., Nutritional evaluation of “Braquiarão” grass in 
association with “Aroeira” trees in a silvopastoral system. Agroforest System. 
v.79, p.179–189, 2010. 

THOM, E. C. Cooling degree-days. Air Cond. Heat. Vent. 55:65. 1958. 

TITTO, C. G., TITTO, E. A. L., TITTO, R. M., MOURÃO, G. B. Heat tolerance 
and the effects of shade on the behavior of Simmental bulls on pasture. Animal 
Science Journal, v.82, p.591–600, 2011. 

TUCKER, C.B., ROGERS, A.R., SCHUTZ, K.E. Effect of solar radiation on dairy 
cattle behaviour, use of shade and body temperature in a pasture- based 
system. Applied Animal Behaviour Science. v.109, p.141–154, 2008. 

VALTORTA, S.E.; LEVA, P.E.; GALLARDO, M.R. Evaluation of different shades 
to improbé dairy cattle web-being in Argentina. International Journal 
Biometeorology, n.41, p.65-67, 1997.  



56 
 

WILSON, J. R. Shade-stimulated growth and nitrogen uptake by pasture 
grasses in a subtropical environment. Australian Journal of Agricultural 
Research., n.47, p.1075-1093,1996. 

YAMAMOTO, W., DEWI, I.A., IBAHIM, M.,. Effects of silvopastoral areas on 
milk production at dual-purpose cattle farms at the semi-humid old agricultural 
frontier in central Nicaragua. Agricultural Systems. n.94, p.368–375, 2007. 

YOUSEF, M.K. Stress Physiology in Livestock. Basic Principles, Vol. 1. CRC 
Press, Boca Raton, (Ed.), FL. 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

Anexo 1. Precipitações (mm) registradas no município de Sinop, MT durante o 

período experimental.  


