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ASPERSÃO DE DIFERENTES VAZÕES DE ÁGUA E SEUS REFLEXOS NA 
FISIOLOGIA E COMPORTAMENTO DE VACAS EM LACTAÇÃO 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se com o presente trabalho, avaliar os efeitos induzidos pelo uso de 
diferentes fluxos de água sobre sistemas de aspersão em sala de ordenha, na fisiologia 
e comportamento de vacas lactantes. O experimento foi realizado na cidade de Nova 
Odessa – SP, nos meses de fevereiro e março de 2104, totalizando 54 dias. Foram 
utilizadas 36 vacas da raça holandesa preta e branca com peso médio de 527 kg e idade 
entre quatro e 12 anos, em fase intermediária de lactação. Os animais foram manejados 
em sistema de lotação rotacionada com livre acesso a área de sombreamento natural. A 
ordenha foi realizada duas vezes por dia (06 h 30 min e 14 h 30 min) sendo os 
tratamentos aplicados antes de cada ordenha. Os tratamentos adotados em sala de 
espera foram: 1. Controle (C): sem resfriamento; 2. Resfriamento evaporativo de 
média vazão (MV): 0,08 litros de água/bico/min; 3. Resfriamento evaporativo de alta 
vazão (AV): 1,00 litros de água/bico/min. A frequência respiratória (FR), temperatura 
retal (TR), temperatura da superfície do pelame (TSP) e o escore de ofegação (EO) 
foram mesurados antes e depois da aplicação de cada tratamento. O comportamento 
dos animais foi monitorado das 08 h às 12 h 30 min e das 15 h 30 min às 18 h. As 
duplas recebiam cada tratamento por dois dias consecutivos. As variáveis ambientais; 
temperatura do ar (TAR), umidade relativa (UR), temperatura do globo negro (TGN) e 
velocidade do vento (VV) foram registradas durante aplicação dos tratamentos. Foram 
então calculados os índices de temperatura e umidade (ITU) e de carga de calor (ICC).  
No período da manhã a aplicação dos tratamentos permitiu redução (p<0,01) nos 
valores do ITU e do ICC. O tratamento MV apresentou menor (p<0,01) valor de ITU, 
seguido por AV e C (70,30, 70,49 e 71,00). O ICC foi menor (p<0,01) nos tratamentos 
MV e AV apresentando valor médio de 63,53. A FR apresentou menor (p<0,01) valor 
para o tratamento AV (29 mov/min), seguido por MV (33 mov/min) e C (42 
mov/min). A TR foi menor (p<0,05) para MV e AV. A TSP foi menor (p<0,01) para o 
grupo AV (29,77ºC) seguido por MV (32,14ºC) e C (33.63ºC). No período da tarde o 
ITU foi maior (p<0,05) no tratamento AV e menor no grupo C. Para o ICC o 
tratamento C apresentou maior (p<0,01) valor (83,94). Os tratamentos MV e AV não 
diferiram (75,94 e 75,39). A FR e a TSP foi menor (p<0,01) no tratamento AV (49 
mov/min e 34,93ºC). O tratamento MV apresentou menor (p<0,01) valor de FR (58 
mov/min) quando comparado ao C (66 mov/min). MV e C não apresentaram diferença 
(p=0,1870) entre a TSP. O grupo C apresentou TR maior (p<0,05) que o AV (39,30 vs 
30,03ºC). Os diferentes fluxos de água não provocaram alterações nos padrões 
comportamentais (atividade, localização e postura) avaliados entre os grupos C, MV e 
AV. Os animais foram observados maior parte do tempo sem atividade aparente 
(50%), seguido da atividade de pastejo (25%), ruminação (14%), outras atividades 
(9%) e bebendo água (2%). Foi despendido 56% do tempo sob sombreamento natural. 
O tempo médio gasto em pé foi de 60%. O índice de carga de calor (ICC) ao sol 
apresentou correlação negativa (ρ = -0,82) com a porcentagem de tempo gasto em 
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pastejo e positiva com o tempo gasto sem atividade aparente (ρ = 0,62) e sob a sombra 
da árvore (ρ = 0,72). Durante horas mais quentes, foi gasto alto percentual de tempo 
sob sombreamento natural (89%), demonstrando a importância no fornecimento desse 
recurso para o bem estar animal. O uso do SRE apresenta efeito a curto prazo e deve 
ser complementando com fornecimento adequado de áreas sombreadas, nas pastagens.  

 

 

Palavras-chave: Bem-estar. Climatização. Pastejo rotacionado. Pré-ordenha. 
Sombreamento. Sustentabilidade.  
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SPRINKLING DIFFERENT FLOWS OF WATER IN PHYSIOLOGY AND 
BEHAVIOR OF DAIRY COWS 

 

ABSTRACT 

 

The objective was evaluate the effects induced by use of different flows of water on 
sprinkler systems in the milking parlor in physiology and behavior of lactating cows. 
36 black and white Holstein cows in intermediate lactating stage were used. Animals 
were managed in rotational grazing system with free access to natural shade. The 
milking was done twice daily (06 h 30 min and 14 h 30 min) and treatments applied 
before each milking. The treatments in the wait corral were: 1. Control: no cooling; 2. 
Evaporative cooling system with middle flow (MF) (0.08 liters of water/nozzle /min); 
Evaporative cooling system with high flow (HF): 1.00 liter of water/nozzle/minute. 
The respiratory rate (RR), rectal temperature (RT), skin temperature (ST) and the 
panting score were measured before and after each treatment. Behavioral observations 
were carried out between 0800 at 1230h and 1530 at 1800h. Environmental variables 
air temperature (AT), relative humidity (RH), black globe temperature (BGT) and 
wind speed were recorded during treatment application. The temperature humidity 
index (THI) and heat load (HLI) were calculated. The double received each treatment 
for two consecutive days. In the morning the treatment reduced THI and HLI values. 
The MF treatment showed the lowest (p<0.01) THI, followed by HF and control 
(70.30, 70.49 and 71.00). The HLI was lower (p<0.01) in MF and HF treatments. The 
RR showed lower (p<0.01) value for HF treatment (29 breaths/min), followed by MF 
(33 breaths/min) and control (42 breaths/min). The RT was lower (p<0.05) for MF and 
HF. The ST was lower (p<0.01) for the HF group (29.77ºC) followed by MF (32.14ºC) 
and C (33.63ºC). In the afternoon the THI was higher (p<0.05) in the HF and smaller 
in the control group. For the HLI the control treatment showed higher (p<0.01) 
(83.94). The MF and HF treatments did not differ (75.94 and 75.39). The RR and ST 
was lower (p<0.01) in the HF treatment (49 breaths/min; 34.93ºC). Group C showed 
greater (p<0.05) RT than the HF (39.30 vs 30.03ºC). The different water flows did not 
significantly change in behavioral patterns (activity, location and posture) evaluated 
between groups. The animals were observed most time with no apparent activity 
(50%), followed by grazing activity (25%), rumination (14%), in other activities (9%) 
and drinking water (2%). Was spent 56% of the time on natural shade. The average 
time spent standing was 60%. The heat load index (HLI) was negatively correlated (ρ 
= -0.82) with the percentage of time spent grazing and positively with the time spent 
without apparent activity (ρ = 0.62) and under the shade of the tree (ρ = 0.62).The 
behavior was strongly influenced by the heat load (HLI). During the hottest hours, was 
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spent high percentage of time under natural shade (89%), demonstrating the 
importance in providing this resource for animal welfare. Use of evaporative cooling 
system (ECS) has short-term effect and must be complemented with adequate supply 
of shaded areas in the pastures. 

 

 

Keywords: Welfare. Cooling. Rotational grazing. Pre-milking. Shading. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A aplicação da biotecnologia nos sistemas de produção leiteira possibilitou o 

surgimento de animais altamente especializados, que apresentam maior produção de 

calor endógeno devido ao seu metabolismo acelerado, os tornando mais susceptíveis 

aos efeitos do calor (ARCARO JUNIOR et al., 2005). A predisposição genética, 

associada às mudanças climáticas que vem ocorrendo ao longo dos anos, favorecem o 

estabelecimento de uma condição denominada de estresse térmico (ET), responsável 

por afetar negativamente a pecuária leiteira causando grandes prejuízos ao 

agronegócio. 

Estudos demonstram que os efeitos negativos do estresse pelo calor, podem ser 

mitigados por meio de técnicas de condicionamento ambiental como fornecimento de 

sombra (PACIULLO et al., 2011; SCHÜTZ et al., 2010, 2011; TUCKER et al., 2008), 

utilização de resfriamento evaporativo (DOMINGOS et al., 2013; IGONO et al., 1985; 

LEGRAND et al., 2011; SCHÜTZ et al., 2011), uso de ventilação forçada (BERMAN 

et al., 1985, YOUNAS et al. 1993) ou o uso combinado ( ANDERSON et al., 2013; 

CHEN et al., 2013; ORTIZ et al., 2010, 2011).  

Pela eficiência comprovada com o uso do sistema de resfriamento evaporativo 

(SRE), o emprego desta técnica vem se espalhando rapidamente entre os produtores 

que buscam não só aumento da produção, como também proporcionar melhores 

condições de conforto ambiental aos animais. Esta tecnologia pode ser implementada 

em áreas de confinamento, nas pastagens, na sala de espera e na linha da alimentação. 

Vacas leiteiras criadas em sistemas de pastejo, são mais susceptíveis ao estresse 

térmico quando mantidas sem disponibilidade ou com quantidades reduzidas de 

sombreamento. Em complemento, esses animais são ordenhados de uma a três vezes 

por dia, mantendo-se aglomerados durante a pré-ordenha por tempo de 15 a 60 

minutos. As implicações originadas pela indisponibilidade de sombra no pasto, 

associadas ao estresse provocado pela aglomeração dos animais na sala de espera, 

tornam-se fatores chaves para potencializar os efeitos negativos induzidos pelo calor.  

Com isso, medidas de condicionamento ambiental devem ser utilizadas com intuito de 

mitigar as consequências ocasionadas pelo estresse térmico.  
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Diversos estudos comprovam a importância do uso da água, para manutenção 

do bem-estar animal durante as horas mais estressantes termicamente do dia. Na 

grande maioria das vezes pela falta de sombreamento adequado nas pastagens, o uso 

de sistemas de resfriamento na sala de ordenha é o único momento em que os animais 

tem a possibilidade de arrefecimento. Entretanto, pesquisas que investigam o uso deste 

artifício, não expandem o olhar para sustentabilidade e para o uso racional da água. 

Sabe-se da eficiência do sistema, porém quando se trata do fluxo de água necessário 

para obtenção de resultados satisfatórios, reduzindo ao máximo taxas de desperdício, 

as discussões sobre o assunto são restritas. Assim, a falta de investigações sobre 

quanto de água usar para atingir um resfriamento eficaz, pode ser um dos grandes 

entraves para o uso racional, eficiente e sustentável, resultando em grandes perdas 

deste recurso que se encontra cada vez mais escasso.  

Com uma crise hídrica cada vez mais evidente e pela importância em promover 

ambiente adequado para vacas leiteiras oriundas de clima temperado mantidas em 

ambiente tropical, surge a necessidade de estudos que busquem intensificar os 

resultados, através da racionalização do uso da água. Dessa forma, é possível manter a 

sustentabilidade do sistema produtivo, priorizando o bem-estar animal. Assim, 

buscando-se um uso racional e sustentável da água, objetivou-se com esse estudo 

avaliar o uso de diferentes fluxos de água no sistema de resfriamento evaporativo em 

sala de espera e seu efeito na fisiologia e no comportamento de vacas holandesas 

criadas em clima subtropical úmido. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Estresse térmico na bovinocultura leiteira  

 

O estresse térmico é uma condição causada principalmente por ambientes 

adversos, que induz nos animais ajustes fisiológicos e comportamentais.  O 

monitoramento do estresse térmico é atividade chave para proporcionar o bem-estar 

animal. Existe variação entre autores sobra a faixa de temperatura que representa a 

zona de termoneutralidade. Nääs (1989) define como limites valores entre 7 e 21ºC. 

Baêta e Souza (1997) consideraram como limite crítico para bovinos adultos de sangue 

europeu valores entre -1 e 16ºC. Silva (2000) estabeleceu limites críticos para vacas 

holandesas entre 5 e 21ºC. Young (1981) considerou como 25ºC o limite superior 

crítico para vacas em pico de lactação.  Hatem et al. (2004) demonstraram que 

temperatura ambiente entre 5 e 15ºC as vacas são mais produtivas do que quando estão 

submetidas a temperaturas entre 15 e 25ºC. 

Animais homeotérmicos mantêm níveis estáveis de temperatura corporal 

quando se encontram na zona de termoneutralidade. Em resposta ao aumento das 

cargas de calor, o mecanismo de resposta térmica do animal reage de maneira que sua 

temperatura interna se mantenha próxima a índices considerados normais (LEGRAND 

et al., 2011). A temperatura ambiente é um dos fatores climáticos que podem limitar 

ou condicionar uma série de processos biológicos, obrigando o animal a utilizar 

mecanismos fisiológicos de regulação térmica, prejudicando seu desempenho devido 

reparticionamento energético (ESPINOZA et al., 2011). 

A temperatura ambiental crítica inferior ou superior é definida como a menor ou 

a maior temperatura em que o animal pode manter sua temperatura corporal normal, 

sem alterar suas taxas metabólicas para ativação de mecanismos termorregulatórios 

(COLLIER et al., 1982). Em ambientes de clima quente, o estresse térmico torna-se 

um dos principais fatores limitantes para o bom desempenho da bovinocultura leiteira 

(RAVAGNOLO; MISZTAL, 2000). 

Cerca de 60% do rebanho mundial é afetado pelo calor. O Brasil possui 

aproximadamente 2/3 do seu território nacional sobre regiões com clima tropical, 
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sendo boa parte do seu rebanho leiteiro criado nesta condição (BACCARI JUNIOR, 

2001). O estresse térmico é dispendioso para indústria, visto que requer a construção 

de instalações, implantação tecnológica de sistemas de resfriamento, além de reduzir a 

produtividade e a capacidade reprodutiva dos animais prejudicando os índices 

zootécnicos (RHOADS et al., 2009). 

Na bovinocultura de leite, uma das raças mais susceptíveis ao estresse térmico é 

a raça Holandesa. Os animais zebuínos (Bos taurus indicus), durante algum momento 

do processo de separação evolutiva dos animais europeus (Bos taurus taurus), 

adquiriram genes que lhe conferiram uma maior termotolerância, tornando-os mais 

adaptáveis aos climas quentes. Esses animais que se desenvolveram em zonas quentes 

possuem maior capacidade de dissipação do calor, regulando sua temperatura corpórea 

com maior eficiência (ESPINOZA et al., 2011).  

Vacas leiteiras de alto potencial genético apresentam menor adaptação a 

ambientes com elevadas temperaturas. Assim, a capacidade da vaca em produzir leite é 

diretamente proporcional à sua produção de calor metabólico, sendo a magnitude do 

estresse térmico potencializada com o aumento da produção (PEGORER et al., 2007).  

A combinação entre alta produção de calor metabólico com elevadas cargas de 

calor ambiental ocasionam um aumento do calor corporal. O estresse térmico por 

aquecimento ocorre quando o ganho de calor corpóreo é maior do que a habilidade do 

animal em dissipá-lo (SULLIVAN et al., 2011). Altas temperaturas, associadas com 

elevadas taxas de umidade relativa, baixa circulação do ar e velocidade do vento, e a 

alta incidência de radiação solar dificultam a dissipação do calor corporal do animal 

para o ambiente, tirando-o da sua zona de termoneutralidade (ARMSTRONG, 1994; 

COLLIER et al., 1982; DIKMEN; HANSEN, 2009; SCHÜTZ et al., 2011). Dessa 

forma o bem-estar dos animais é afetado e são induzidas alterações comportamentais, 

fisiológicas e reprodutivas no rebanho (IGONO et al., 1985; TUCKER et al., 2008). 
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2.2 Índices para monitoramento do estresse térmico 

 

O monitoramento das variáveis climáticas é de fundamental importância para 

determinar o potencial estressante do ambiente sobre o bem-estar do rebanho, 

permitindo implantação de estratégias de mitigação do estresse provocado pelo calor 

(MADER et al., 2006). Para avaliar o quão estressante está o ambiente, surge à 

necessidade pelo desenvolvimento de índices que possam indicar tal situação. O Índice 

de temperatura e umidade vem sendo utilizado por diversos autores (AVENDAÑO-

REYES et al., 2010; IGONO et al., 1985; SCHÜTZ et al., 2011; TUCKER et al., 

2008) e incorpora em suas formulações a temperatura ambiente e a umidade relativa 

do ar. Mais recentemente foi desenvolvido o Índice de carga de calor, que além de 

incorporar em seu cálculo as mesmas variáveis do ITU, leva em conta também a 

velocidade do vento e a radiação solar (GAUGHAN et al., 2008). 

 

2.2.1 Índice de temperatura e umidade  

 

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

Thom (1958), com intuito de avaliar conforto térmico em humanos. Posteriormente, 

Berry et al. (1964), expandiram seu uso para o gado. A partir daí, diversas fórmulas 

foram desenvolvidas com intuito de se estabelecer tal índice. As fórmulas para 

cálculos são baseadas na temperatura do ar, medida através de termômetros de bulbo 

seco, e na umidade do ar de forma relativa ou absoluta (HERBUT; ANGRECKA, 

2012). Este índice vem sendo historicamente utilizado como medida de conforto 

térmico, podendo ser considerado leve, moderado e grave para vacas lactantes. ITU de 

72, correspondendo assim a uma temperatura de 25ºC e UR de 50%, vem sendo aceito 

como o limite superior crítico para o gado de leite, baseado numa queda gradativa na 

produção quando os níveis ultrapassam esse limite (KENDALL et al., 2006). 

Segundo Hahn (1985), valor de ITU menor ou igual a 70 representa condição de 

conforto, de 71 a 78 é considerado estado crítico, de 79 a 83, situação de perigo e 

acima de 83, considera-se estado de emergência. Segundo Kadzerea et al., (2002) 

valores de ITU menor ou igual a 70 são considerados confortáveis, de 75 a 78 são 
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considerados estressantes e acima de 78 são considerados de estresse extremo. West 

(2003) incorporou como valores mínimo, médio e máximo para o ITU 64, 72 e 76 

respectivamente. Azevedo et al. (2005) estabeleceram limites críticos superior para 

animais de cruzamento Holandês x Zebu, de grupos genéticos 1/2, 3/4 e 7/8, de 80, 77 

e 75 respectivamente.  

 Recentemente dados coletados na Universidade do Arizona demonstraram que 

o gado leiteiro de alta produtividade, reduz a produção quando o ITU se aproxima de 

68 (BERNABUCCIL et al., 2010). Recomenda-se em situações nas quais o ITU seja 

maior do que 70 por oito horas seguidas, iniciar estratégias para administração do 

estresse térmico (MADER et al., 2006).  

De acordo com Zimbelman et al. (2009), os valores de classificação do ITU 

foram estabelecidos entre as décadas de 50 e 60. Nesse período a produtividade média 

dos animais situava-se em torno de 15 kg de leite/dia. Entretanto, seleção genética e 

aplicações biotecnológicas levaram ao desenvolvimento de animais mais produtivos, 

que podem chegar a uma produtividade de até 50 kg de leite/dia no pico de lactação. 

Os autores encontraram redução significante, quando o valor do ITU foi igual ou 

superior a 65. Foi demonstrado também que após período de 17 horas sob ITU médio 

de 68, houve redução de 2,2 kg de leite/dia. Assim, para vacas com produção superior 

a 35 kg de leite/dia, medidas de resfriamento precisam ser acionadas quando ITU for 

maior que 64. 

Dentre as diversas fórmulas matemáticas utilizadas para cálculo do ITU, a mais 

difundida e aceita pelo Conselho de Pesquisa Nacional Americano está descrita logo 

abaixo, onde TA = temperatura ambiente e UR = umidade relativa do ar (NRC, 1971). 

 

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

 

Estudo realizado em Capoeiras/PE teve como objetivo avaliar os efeitos de 

diferentes tempos de climatização de vacas girolando em curral de espera. O sistema 

de resfriamento era composto por nebulizadores e ventiladores ligados de forma 

ininterruptas, por períodos de 0, 10, 20 e 30 min, pela manhã e pela tarde. O 

tratamento 30 min apresentou menores valores para ITU tanto pela manhã (68), quanto 
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pela tarde (73). Os tratamentos 10 e 20 min não diferiram no turno matutino (69 e 

68,8), porém no período da tarde o tratamento 20 min apresentou melhor resultado 

(73,5 vs 75,3). O grupo controle apresentou os piores valores, tanto pela manhã quanto 

pela tarde (70 e 77,8) (DE ALMEIDA et al., 2011). 

No Rio Grande do Sul, Cerutti et al. (2013) utilizaram sistema de 

sombreamento associado a 30 minutos de aspersão, na pré-ordenha. Os autores 

conseguiram redução significativa do ITU, quando comparado ao ambiente sem 

climatização (71,34 vs 79,76). Tucker et al. (2008), encontraram ITU de 69, 68,4, 68,5 

e 68,4 para ambientes sem sombreamento, ou com 25, 50 e 99% de bloqueio de 

radiação solar, respectivamente. Schütz et al. (2011) ao testarem a preferência de vacas 

holandesas por aspersão, sombreamento ou nenhum tipo de resfriamento, encontraram 

índices de temperatura e umidade nos referidos tratamentos de 70, 71 e 73, 

respectivamente.  

 

2.2.2 Índice de carga de calor 

 

O índice de carga de calor (ICC) tem sido utilizado como alternativa ao ITU 

para quantificar a carga de calor diária atuante no rebanho (KENDALL et al., 2006). O 

ITU não incorpora na sua fórmula valores de velocidade do vento e radiação solar. O 

primeiro influencia no resfriamento por convecção, enquanto o segundo tem forte 

ligação com a carga térmica, sendo que ambos afetam a habilidade animal na 

manutenção do equilíbrio térmico. Foi demonstrado que para cada 1 m/s de aumento 

na velocidade do vento, ocorre uma redução aproximada de duas unidades no ITU, 

enquanto uma redução de 100-W.m-2 na incidência de radiação solar (RS) é capaz de 

reduzir 0,69 unidades deste índice (MADER et al., 2006). 

Gaughan et al. (2008) propuseram dois modelos de ICC. O primeiro modelo é 

aplicado quando a temperatura do globo negro (TGN) apresenta-se superior a 25ºC. Já 

o segundo modelo é aplicado quando a TGN apresenta-se inferior a 25ºC. A TGN 

indica o efeito combinado da temperatura ambiente, umidade relativa, velocidade do 

vento e radiação solar, possibilitando quantificar de forma prática a energia radiante 

ambiental (GOMES et al., 2011). Assim:  
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I – ICC quando TGN > 25ºC:  

 

8,62 + (0,38 × UR) + (1,55 × TGN) − (0,5 × VV) + [e 2,4− VV] 

 

em que ‘e’ corresponde ao valor aproximado da base do logaritmo natural (2,71828)  

 

II – ICC quando TGN < 25ºC: 

 

10,66 + (0,28 × UR) + (1,3 × TGN) – VV 

 

O valor do limiar crítico do ICC determinado por Gaughan et al. (2008) é de 86 

e foi determinado baseado nas observações de animais Bos taurus taurus, Bos taurus 

indicus e Bos taurus taurus x Bos taurus indicus, sem sombreamento. Entretanto esse 

valor é influenciado por inúmeros fatores como genótipo, cor do pelame, estado de 

saúde, graus de aclimatação, acesso ao sombreamento entre outras, sugerindo que os 

valores desse índice podem variar em significância entre as diversas raças, tal como 

nas diferentes fases da vida em que se encontra o animal. O ICC é classificado em 

quatro estágios; inferior a 70,0 é considerado como ambiente em termoneutralidade, de 

70,1 a 77,0 ambiente moderado, de 77,1 a 86 ambiente quente e quando o índice 

mostrou-se superior a 86 foi considerado como ambiente muito quente (GAUGHAN et 

al., 2008; SULLIVAN et al., 2011). Assim, segundo Gaughan et al. (2008), quando o 

índice de carga de calor atinge níveis menores do que 77 o animal começa a dissipar 

calor, enquanto ao atingir valor superior a 86 ocorre efeito inverso favorecendo a 

absorção calorífera.   

Kendall et al. (2007) descobriram que quando o ICC apresenta-se maior que 77 

o uso de sombreamento e aspersão são eficientes para manter a temperatura corporal e 

a frequência respiratória dentro dos limites de normalidade. Legrand et al. (2011) ao 

avaliarem as alterações fisiológicas em vacas holandesas proporcionadas pelo uso 

voluntário do chuveiro, afirmaram que a temperatura retal, a temperatura do pelame e 

a frequência respiratória aumentam em respostas ao aumento do ICC. Da mesma 

forma, Schütz et al. (2009) relataram aumento da temperatura retal concomitante à 
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elevação do ICC, em vacas holandesas mantidas sob sombreamento com diferentes 

quantidade de bloqueio da radiação solar. 

 

2.3 Resposta animal ao estresse térmico 

 

A incidência de altas cargas de calor no ambiente ao qual está inserido o animal 

é responsável por provocar alterações fisiológicas, comportamentais e imunológicas 

(SULLIVAN et al., 2011). Tradicionalmente, a resposta ao estresse térmico é 

considerada como sendo um fenômeno intracelular, com pouca ou nenhuma 

associação com a sinalização extracelular. Entretanto Collier et al. (2008) afirmam que 

a resposta às elevadas cargas de calor é completamente integrada com a resposta ao 

estresse fisiológico e envolve uma variedade de células e tecidos, buscando a 

mitigação do efeito térmico ambiental sobre as funções celulares. As respostas 

endócrinas e metabólicas agudas para o estresse térmico são importantes componentes 

dessa rede de sinalização. 

A resposta ao calor é mantida pela ativação da cascata de proteínas e pela 

alteração da expressão gênica em resposta a diversos fatores. Os componentes da 

expressão gênica são dependentes da regulação dos fatores de transcrição do choque 

térmico (FTCT), que tem como papel principal coordenar a sobrevivência e o 

metabolismo celular durante o estresse térmico. Uma família de proteínas 

denominadas de proteínas do choque térmico é liberada pelo FTCT e tem como papel 

principal a citoproteção durante os períodos de estresse, sendo que sua superexpressão 

protege contra a hipertermia, o choque circulatório e a isquemia cerebral durante a 

insolação (COLLIER et al., 2008). 

Durante o estresse térmico, a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

pertencente ao sistema neuroendócrino torna-se favorecida. A glândula adrenal 

subdivide-se em duas zonas distintas; a parte cortical que corresponde a 80% da 

adrenal e tem como função principal a produção de glicorticóides, e a parte medular 

responsável pela produção das catecolaminas. Os corticosteróides são os principais 

hormônios envolvidos nos processos de adaptação ao estresse, tendo papel importante 

na regulação metabólica (PALME, 2012). A resposta animal para situações de estresse 
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por calor são complexas e dinâmicas e envolvem condições genotípicas, idade, 

condição corporal, estágio fisiológico, dieta e estado de saúde em que se encontra o 

animal (SULLIVAN et al., 2011). 

Como consequências típicas do estresse térmico cabem citar; aumento da 

frequência respiratória (FR), da temperatura corporal (TC), da temperatura da 

superfície do pelame (TSP) e da ingestão de água, diminuição do período em atividade 

e redução da ingestão de alimentos. Ocorre ainda alteração no tempo gasto em pé, no 

tempo gasto deitado, no tempo de pastejo, na busca por sombreamento e em casos 

extremos onde a persistência do estressor for continuada pode resultar em óbito 

(ARCARO JUNIOR et al., 2005; IGONO et al., 1985; LEGRAND et al., 2011; 

SCHÜTZ et al., 2014; TUCKER et al., 2008). 

 

2.3.1 Respostas fisiológicas  

 

Como principais respostas fisiológicas de vacas leiteiras, submetidas ao ET 

provocado por cargas de calor elevadas, têm-se o aumento da perda de calor pela 

forma evaporativa através da sudorese e ofegação, e diminuição da geração de calor 

utilizada para manutenção das funções vitais (LEGRAND et al., 2011). 

O excesso de calor corporal pode ser eliminado por duas vias: a sensível e a 

latente. A primeira é representada pelos processos de condução, convecção e radiação 

sendo controladas por gradientes de temperatura e velocidade do ar. A segunda é 

representada pelo processo de evaporação sendo controlada pelo gradiente de pressão 

de vapor. Em ambiente com elevadas temperaturas, o organismo absorve grande 

quantidade de calor por radiação e a tolerância do animal ao clima quente será 

proporcional à sua capacidade de dissipar calor, seja por evaporação cutânea ou por 

evaporação respiratória, através da ofegação (COLLIER et al., 2006; MAIA et al., 

2005). 

As respostas fisiológicas do animal ao ambiente em que está submetido são 

importantes ferramentas para monitorar o estresse térmico no rebanho. Os parâmetros 

fisiológicos mais utilizados para avaliação do estresse térmico em bovino são; 

frequência respiratória, temperatura corporal e temperatura da superfície do pelame. A 
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depender do autor, diferentes metodologias podem ser aplicadas para o registro destas 

variáveis. Recentemente foi desenvolvido o escore de ofegação, que estabelece o nível 

do estresse térmico através de um conjunto de características apresentadas pelos 

animais (GAUGHAN et al., 2008; MADER et al., 2006). 

 

2.3.1.1 Frequência respiratória  

 

Durante o estresse térmico a primeira estratégia para favorecer a dissipação do 

calor é através do aumento da frequência respiratória (FR). Esse fato propende ao 

aumento da ventilação pulmonar e da evaporação, permitindo a dissipação do calor 

pelo processo respiratório, visando à manutenção da homeotermia. A perda de calor 

através dos processos de respiração e sudação resulta da mudança do estado líquido 

para vapor (BACCARI JUNIOR, 2001). Segundo Baccari Junior (2001), a frequência 

respiratória de bovinos adultos em conforto térmico apresenta-se numa faixa entre 12 e 

36 movimentos respiratórios por minuto (mov/min).  

Yousef (1985) considera animais com frequência respiratória entre 40 e 55 

mov/min em termoneutralidade. Hahn e Mader (1997) consideraram animais com 

frequência respiratória de até 60 mov/min, em zona de conforto. Silanikove (2000) 

classificou faixas de FR entre 40 e 60 mov/min como estresse baixo, de 60 a 80 

mov/min como estresse médio, de 80 a 120 mov/min. Acima de 120 mov/min os 

animais são considerados como em estresse severo.  

Diversos estudos comprovam a eficácia de medidas de resfriamento na redução 

da frequência respiratória. Schütz et al. (2011) avaliaram a preferência de vacas 

holandesas pelo uso de sombra, aspersão ou ambiente natural. Nesse estudo, apesar do 

uso da sombra ser a escolha eletiva, os aspersores proporcionaram menores registros 

nas frequência respiratória quando comparados respectivamente ao sombreamento e 

ambiente natural (39, 54 e 55 mov/min). Cerutti et al. (2013) testaram as respostas 

fisiológicas de vacas holandesas lactantes, submetidas ou não a aspersores e 

sombreamento em sala de espera. Os autores encontraram diferença entre a frequência 

respiratória destes grupos registrando valores de 40 e 67 mov/min, para os animais 

com climatização e sem climatização, respectivamente. Da Silva et al. (2011) testaram 
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os benefícios da nebulização durante a pré-ordenha. Foi encontrado menor valor de 

frequência respiratória para animais mantidos por 20 minutos sob resfriamento 

evaporativo, quando comparados ao grupo sem resfriamento (37 vs 76 mov/min).  

 

2.3.1.2 Escore de ofegação  

 

A temperatura corporal é um importante indicador do estresse térmico, porém 

seu monitoramento em rebanho comercial torna-se inviável devido ao grande número 

de animais. O escore de ofegação (EO) é um método visual e mostra-se como uma 

alternativa viável para avaliação dos efeitos das cargas de calor ambiental, incidentes 

sobre o rebanho (MADER et al., 2006; SULLIVAN et al., 2011).  

A média do escore de ofegação (MEO) é usada como indicador de severidade 

do estresse térmico que afeta determinado rebanho, sendo MEO = 0 a 0,4 sem estresse, 

0,4 a 0,8 estresse leve, de 0,8 a 1,2 estresse moderado e maior que 1,2 alto estresse. A 

MEO maior que 1,2 representa alto risco e a MEO maior que 2 representa risco 

extremo aos animais. Novilhas angus sem disponibilidade de sombreamento 

apresentaram MEO maior do que aquelas com disponibilidade de sombra de 2,0, 3,3 e 

4,7 m²/animal (0,85, 0,65, 0,67 e 0,65, respectivamente). Nesse mesmo estudo a MEO 

foi similar entre os tratamentos sobre condições termoneutras, moderada e quente 

apresentado diferença somente quando a condição ambiental foi classificada como 

muito quente (ICC maior que 86), onde indivíduos sem sombreamento tiveram maior 

média (1,02) (SULLIVAN et al., 2011). 

Mader et al. (2006) demonstraram uma correlação negativa entre EO e 

velocidade do vento. Para cada 1 m/s de aumento na média diária da velocidade do 

vento, foi encontrado decréscimo médio de 0,31 unidades no escore de ofegação.  Foi 

encontrada ainda correlação positiva entre ITU e EO (r=0,67). Animais de pelame 

predominantemente preto demonstraram média do escore de ofegação maior (0,41 e 

0,74 unidades) quando comparados a animais de pelagem com predominância 

vermelha ou branca, respectivamente. Nesse estudo, apesar da temperatura ambiente 

ter sido maior às 15 h o escore de ofegação foi maior às 17 h. Os autores associaram 

esse atraso ao fornecimento de dieta altamente energética, que acompanhada de 
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elevadas temperaturas ambientais, dificulta o funcionamento dos mecanismos de 

dissipação de calor.  

Gaughan et al. (2008), com intuito de desenvolver um novo índice de carga de 

calor, avaliaram nove rebanhos comerciais e quatro experimentais. O EO foi o fator 

chave usado para o desenvolvimento desse índice e para o estabelecimento dos seus 

limites. Para isso, foi registrado em três horários; 06, 12 e 16 h, sendo que durante 

períodos de calor extremo essas observações foram realizadas em intervalos de duas 

horas entre às 06 e 18 h. A percentagem de animais com EO de zero, diminui a cada 

mudança de estágio do ICC, porém apresentaram variações entre raças demonstrando a 

influência genética na resistência ao calor. 

Schütz et al. (2014) avaliaram o EO de rebanhos comerciais em sistema de 

pastejo, mantidos com diferentes disponibilidades de sombreamento, e registraram a 

cada 20 minutos o número de vacas com EO maior ou igual a dois. Os autores 

descobriram que a quantidade disponível de sombra influenciou a proporção de 

animais do rebanho com EO maior ou igual a 2. Para cada 1 m² de aumento da área 

sombreada, 0,3% menos vacas foram observadas com EO ≥ 2.  

 

2.3.1.3 Temperatura retal 

 

Quando a carga de calor ambiental ultrapassa determinados limites, os 

mecanismos envolvidos na elevação da frequência respiratória são incapazes de 

dissipar todo o excesso de calor (BACCARI JUNIOR, 2001; ESPINOZA et al., 2011). 

Nesta situação, a soma do calor metabólico associado com o calor proveniente do 

ambiente é maior do que o calor dissipado de forma sensível e latente, ocasionando o 

aumento da temperatura corporal (SULLIVAN et al., 2011).  

Estudos demonstram que o uso da água em sala de espera é eficiente na redução 

da temperatura retal. De Almeida et al. (2011), testaram o efeito de diferentes tempos 

de exposição ao SRE (0, 10, 20, 30 min) de vacas girolando em curral de espera. No 

período da tarde o tratamento com 30 min de exposição apresentou menor resultado 

(38,7ºC) seguido por 10 e 20 min de exposição (38,9ºC) e controle (39,1ºC). Em 

contraste, Da Silva et al. (2002) ao testarem efeito da climatização em sala de espera, 
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não encontraram diferença entre a temperatura retal de vacas com ou sem nebulização 

(38,35 vs 38,48ºC). 

A referência fisiológica para temperatura corporal de bovinos leiteiros em 

conforto térmico situa-se entre 38,0 e 39,5ºC (FERREIRA et al., 2006). Quando 

medidas de resfriamento não são adotadas, pode ocorrer elevação da temperatura 

corporal, mantendo-se acima do limite superior crítico. Esse aumento favorece 

consequentemente o aumento da temperatura da superfície do pelame, por estimular a 

vasodilatação periférica (IGONO et al., 1985; TUCKER et al., 2008).  

 

2.3.1.4 Temperatura da superfície do pelame 

 

A temperatura da superfície do pelame (TSP) reflete a circulação sanguínea da 

região bem como o metabolismo tecidual. A microcirculação cutânea favorece o 

processo de perda de calor evaporativo para o ambiente e atua como um dos principais 

reguladores da homeotermia (METZNER et al., 2014).   

Estudo realizado por Maia et al. (2005) objetivou verificar a perda de calor 

sensível e latente da superfície corporal de vacas Holandesas. Quinze vacas lactantes 

foram mantidas sobre condição natural em ambiente de clima tropical. As taxas de 

calor sensível e latente foram calculadas por fórmulas específicas e a evaporação 

cutânea foi mensurada nas regiões próxima ao pescoço, na lateral e na coxa, utilizando 

a técnica da cápsula ventilada. Esta técnica consiste na aplicação de sucção de ar sobre 

a área a ser testada, permitindo a análise de gases de H2O e CO2. Os autores 

concluíram que quando a temperatura do ar encontra-se entre 10 e 20 °C, a perda de 

calor pela evaporação cutânea representa apenas 20 a 30% da perda de calor total 

sendo o restante eliminado de forma sensível. Entretanto, a situação se inverte quando 

predominam altas temperaturas. Nessas condições, o processo de evaporação é 

responsável por aproximadamente 85% da perda de calor total. 

Segundo Collier et al. (2006), uma temperatura da superfície do pelame inferior 

a 35ºC possibilita troca de calor eficiente, pelo aumento do gradiente de temperatura 

entre o centro corporal e a pele. Martello (2002) afirmou que a temperatura da 

superfície do pelame de vacas holandesas em conforto térmico, mantidas em 
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instalações climatizada, pode variar de 31,6ºC pela manhã (06 h) a 34,7ºC pela tarde 

(13 h). Cappa et al. (1989) mediram a temperatura da superfície do pelame em dois 

ambientes. No ambiente quente (temperatura do ar entre 27 e 28ºC) a temperatura 

média registrada foi de 37,59ºC. No frio (temperatura entre 23 e 24ºC) a temperatura 

média registrada foi de 36,75ºC. Schütz et al. (2011) encontraram menor temperatura 

do pelame para animais com disponibilidade de aspersão, quando comparados aos 

animais mantidos em ambiente natural (29,6 vs 33,6ºC). De Almeida et al. (2011) 

utilizaram sistema de resfriamento evaporativo em sala de espera para vacas girolando 

e encontraram menor temperatura do pelame em vacas resfriadas por 20 minutos, 

quando comparadas aos animais sem resfriamento (30,8 vs 38,5ºC). 

 

2.3.2 Respostas comportamentais  

 

O comportamento é um aspecto fenotípico, determinado por fatores genéticos e 

ambientais que refletem o respeito, ou não, ao bem-estar animal. A avaliação 

comportamental é uma ferramenta para determinação do estresse ao qual os animais 

estão submetidos, visto que estes tendem a buscar situações que lhe proporcionem 

maior conforto e menor gasto energético (DE ALMEIDA, 2009; PIRES et al., 1998).  

Durante períodos com alta incidência de calor, os animais apresentam alterações 

comportamentais afim de mitigar os efeitos provocados pelas elevadas cargas 

térmicas. Altas temperaturas incitam respostas como redução do consumo de 

alimentos, diminuição da atividade, além de estimular busca por sombreamento e/ou 

por áreas que proporcionem maior conforto térmico (BADINGA et al., 1993; LEW et 

al., 2006; WEST, 2003). 

Segundo Blackshaw e Blackshaw (1994) e Fraser e Broom (1997), nas horas 

mais quentes do dia os animais reduzem a atividade de pastejo, preferindo realizar tal 

ação nas horas de temperaturas mais amenas (começo da manhã e final da tarde). De 

acordo com o NRC (2001), a ingestão de alimentos fica comprometida quando há 

elevação da carga de calor. Quando a temperatura ambiente atinge 25ºC a ingestão de 

alimentos começa a decrescer e se torna mais acentuada ao atingir 30ºC. Aos 40ºC 

ocorre uma redução em torno de 40% no consumo.  Alterações no comportamento 



29 

 

alimentar provocam modificações metabólicas responsáveis por potencializar os 

efeitos negativos sobre a produção. A redução na ingestão de alimentos é um efeito 

direto do estresse pelo calor, e afeta em torno de 35% a 50% da síntese láctea 

(RHOADS et al., 2009; WHEELOCK et al., 2010).  

A ruminação é um mecanismo fisiológico que permite a regurgitação e a 

remastigação do alimento (FRASER; BROOM, 1997). Segundo Soest (1994), bovinos 

adultos mantêm atividade de ruminação numa média de oito horas por dia, divididas 

entre 15 e 20 períodos. Albrigth (1993), afirmou que o tempo despendido na 

ruminação é dividido em períodos que podem variar de minutos a horas, com variação 

total de quatro a nove horas diárias. Segundo o autor, a ruminação pode ocorrer 

deitado ou em pé e os animais mostram-se em estado de relaxamento, com pálpebras 

semifechadas e cabeça baixa. 

Quando os animais não estão realizando nenhum tipo de atividade (ingerindo, 

ruminando, locomovendo, bebendo água, interagindo, defecando ou urinando) são 

considerados sem atividade aparente (ALBRIGTH, 1993; COSTA, 1985; PIRES, 

1998). De acordo com Pires et al. (1998), no verão as vacas passam cerca de uma hora 

a mais sem atividade aparente do que no inverno. Costa (1985) e Pires et al. (1998), 

afirmaram que em períodos de calor os animais tendem a reduzir atividades de 

ruminação e pastejo, aumentando o tempo inativos com intuito de diminuir a produção 

de calor metabólico gerado por essas atividades. 

O consumo de água é uma atividade essencial na bovinocultura leiteira. Vacas 

lactantes necessitam de maior ingestão desse nutriente quando comparadas as outras 

categorias. Isso se explica pelo fato da composição do leite possuir cerca de 87% de 

água. Segundo Titto (1998), o consumo de água aumenta em condições de estresse 

térmico, na tentativa de se conseguir reposição hídrica. Beede e Collier (1986) 

afirmaram que este elemento é um dos mais importantes nutrientes para animais 

mantidos em climas quentes. Collier et al. (1982) relataram que o aumento na ingestão 

de água é uma das estratégias para manutenção da temperatura corporal. A água atua 

diretamente no resfriamento reticuloruminal além de estar diretamente envolvida na 

dissipação de calor pela superfície da pele através da sudação, e pelo trato respiratório 

através da ofegação.  
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Modificações na postura permitem que os animais se ajustem ao ambiente 

térmico (PIRES et al., 1998). Na tentativa de reduzir os efeitos do estresse pelo calor, 

os animais alteram seu tempo gasto em pé e deitado. Vacas com acesso a diferentes 

quantidades de sombra gastaram maior tempo em pé, sem pastejar, quando a carga de 

calor ambiental aumentou (SCHÜTZ et al., 2010). Dodzi e Muchenje (2012) relatam 

que na temporada quente e úmida os animais gastam maior tempo em pé, enquanto no 

período quente e seco o período gasto deitado é maior. Períodos prolongados de tempo 

em pé, permitem uma maior circulação do ar envolta do corpo aumentando a área de 

superfície e consequentemente a eficiência na troca de calor. Vacas de pelame escuro 

alteram seu comportamento mais facilmente, reduzindo o tempo gasto deitadas, em 

resposta às cargas de calor. 

A busca por sombreamento é uma importante alteração comportamental 

expressa pelos animais e indica o desconforto proporcionado por áreas sem proteção 

contra radiação solar. Schütz et al. (2011) avaliaram a preferência entre área 

sombreada ou ambiente natural por vacas holandesas.  Foi encontrado 65% de 

preferência pelo uso do sombreamento quando comparado ao ambiente natural.  Em 

relação à preferência pelo uso de diferentes quantidades de sombra, estudos realizados 

por Schütz et al. (2009) e Oliveira (2001) demonstraram que vacas holandesas 

preferem estruturas que ofereçam maior proteção contra radiação solar.  

De acordo com Schütz et al. (2010) vacas com acesso a maior área de 

sombreamento, gastaram o dobro do tempo na sombra quando comparados aos 

animais com menor área sombreada disponível. Além disso, esse grupo de animais 

passou menor tempo em volta do bebedouro quando comparado aos outros grupos. 

Ainda segundo os autores, quando o ICC alcança valor igual ou superior a 75, vacas 

mantidas sem resfriamento ambiental tendem a passar mais tempo próximas ao 

bebedouro. A evaporação da água nesses locais pode criar um microclima resfriado 

apresentando-se como uma forma de resfriamento ambiental alternativa. Além disso, o 

consumo de água nessa situação é maior e mais frequente.  
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2.4 Sombreamento e bem estar de vacas lactantes mantidas a pasto 

 

O bem-estar animal é um estado de interação do indivíduo com o ambiente ao 

qual está submetido, podendo ser classificado desde muito bom a muito ruim. O 

primeiro ocorre quando há ausência ou pouca dificuldade na relação ambiente versus 

animal e o segundo ocorre quando há muita dificuldade nesta inter-relação Dessa 

forma o conceito de bem-estar é centralizado em questões sobre quais reações o 

animal apresentará quando submetido a determinadas práticas de manejo (BROOM, 

2011; BROOM; MOLENTO, 2004). Segundo Perissinotto (2007) para avaliar o bem-

estar na atividade pecuária, aspectos ligados às instalações, manejo e ambiente devem 

ser considerados. 

Propiciar bem-estar aos animais de produção deve ser uma prática rotineira. Para 

isso deve-se respeitar as “cinco liberdades” mantendo-os livres de sede, fome e 

desnutrição, livres de medo, livres de dor, injúrias e doenças, livres para expressarem 

padrões de comportamento normais e livres de desconforto. Assim, garantir ambiente 

confortável, com proteção contra condições climáticas extremas, torna-se uma 

obrigação para os atores envolvidos na produção de bovinos leiteiros (FAO; IDF, 

2011).  

A criação em países tropicais, de bovinos com genética proveniente de climas 

temperados, é prejudicada. Isso porque esses animais são altamente susceptíveis aos 

efeitos das altas temperatura associadas à elevada umidade relativa e baixa circulação 

do ar. Essas condições climáticas alteram processo vitais como manutenção 

metabólica, reprodução e produção de leite. Dessa forma estratégias devem ser 

adotadas visando minimizar os efeitos negativos provocados pelo estresse térmico, 

proporcionando bem-estar com consequente melhoria dos índices produtivos. Dentre 

essas estratégias cabe ressaltar medidas de gestão ambiental, uso de técnicas para 

resfriamento (sombra, aspersão, ventilação ou combinação de ambas), práticas de 

manejo alimentar e desenvolvimento de animais termotolerantes (WEST, 2003; WU et 

al., 2012).  

As diferenças climáticas existentes nas diversas regiões brasileiras originam a 

necessidade de adaptações dessas estratégias às características particulares de cada 
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uma destas regiões. Não existe um padrão aplicável para todos os locais, pois para o 

funcionamento de tais medidas, diversas variáveis devem ser consideradas. Dentre 

elas; raça dos animais, fase de desenvolvimento, nível produtivo e tecnológico, 

características ambientais e topográficas das regiões, dentre outras (PERISSINOTTO, 

2007). 

Uma forma eficiente para reduzir o estresse térmico de animais mantidos em 

sistemas de pastejo é através do controle da radiação solar incidente sobre os 

indivíduos. O sombreamento modifica o microclima através do bloqueio da radiação 

solar amenizando os efeitos das temperaturas elevadas (ABEL, 1997). Segundo Daly 

(1984), as altas temperaturas do verão influenciaram a busca pelo sombreamento por 

animais mantidos em piquetes. Durante esta estação, o tempo médio despendido sob a 

sombra foi de dez horas por dia, enquanto no inverno o uso deste recurso não foi 

requisitado. O autor relata que vacas com disponibilidade de áreas sombreadas 

mantiveram a atividade de ruminação mesmo nas horas mais quentes do dia, enquanto 

animais sem acesso a este recurso não realizavam tal atividade. 

Animais de origem europeia tendem a buscar o sombreamento quando a 

temperatura do ar ultrapassa 28ºC (FRASER; BROOM, 1997). Segundo Franke e 

Furtado (2001), bovinos de origem europeia criados em pastagens sem sombreamento 

adequado, tem seu bem-estar afetado nas horas mais quentes do dia e apresentam 

como consequência redução do tempo em pastejo. Ainda como efeito direto do 

estresse térmico têm-se a alteração dos padrões de fermentação ruminal, que provocam 

modificações no particionamento dos nutrientes. A associação desses fatores altera os 

mecanismos de absorção de elementos nutricionais indispensáveis, afetando 

negativamente a síntese láctea (RHOADS et al., 2009; WHEELOCK et al., 2010). Em 

acréscimo, durante temporadas quentes ocorre a diminuição da produção de calor 

metabólico com intuito de aumentar a tolerância animal ao ambiente quente. Assim a 

produção de leite fica comprometida, visto que este é um processo que estimula a 

gênese calórica (COLLIER et al., 1982).  

Em geral, grande parte da pecuária leiteira brasileira ocorre em sistema de 

pastejo. Neste sistema os animais são altamente susceptíveis aos efeitos da radiação 

solar direta. A disponibilidade de sombra é uma importante ferramenta na promoção 
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de conforto térmico e deve ser fornecida em pastagens de forma adequada (BROOM; 

MOLENTO, 2004; PARANHOS DA COSTA, 2001). Entretanto, no Brasil a realidade 

atual apresentada pelo setor é oposta ao que se recomenda. Dessa forma, a maioria das 

pastagens ocupadas por vacas leiteiras apresentam pouca ou nenhuma disponibilidade 

de sombra, estimulando com isso mudanças comportamentais para adaptação ao calor, 

com consequente decréscimo produtivo. 

Além disso, cabe ressaltar que esta tecnologia não deve ser usada de maneira 

isolada. Para proporcionar condicionamento ambiental adequado a vacas de origem 

europeia, diferentes técnicas de resfriamento devem funcionar de maneira integrada. 

Devido à alta sensibilidade ao calor, esses animais necessitam do máximo de 

climatização possível. Dessa forma, torna-se de fundamental importância o uso do 

sombreamento nas áreas de pastagens, em consórcio com sistema de resfriamento 

evaporativo associado à ventilação forçada durante pré-ordenha. Essa integração 

permite uma potencialização mútua de efeitos, proporcionando melhores condições 

ambientais a animais tão sensíveis termicamente.  

 

2.5 Sistema de resfriamento evaporativo 

 

Ressalta-se novamente a importância de técnicas para condicionamento físico 

ambiental, no alívio do estresse térmico em regiões onde o rebanho leiteiro esteja 

susceptível a elevadas cargas de calor.  Dentre os artifícios utilizados para tal, um que 

apresenta crescente expansão é o sistema de resfriamento evaporativo (SRE). Esse tipo 

de sistema contribui para economia da atividade leiteira pelo aumento na produção de 

leite e redução na incidência de desordens metabólicas e gestacionais induzidas pelo 

calor (ARMSTRONG, 1994; AVENDAÑO-REYES et al., 2010; WHEELOCK et al., 

2010). 

Em fazendas produtoras de leite os animais são confinados em salas de espera 

duas ou três vezes por dia, durante períodos de 15 a 60 minutos. Devido aglomeração, 

essa área pode ser umas das mais estressantes, para vacas lactantes. Desta forma torna-

se de fundamental importância para o conforto dos animais, medidas de 

condicionamento ambiental neste setor (ARMSTRONG, 1994). 
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O sistema de resfriamento evaporativo é uma técnica comprovadamente eficaz 

na redução dos efeitos negativos do calor. O uso desta tecnologia pode promover 

modificações ambientais, tornando o ambiente mais confortável (ARCARO JUNIOR 

et al., 2005). Por ser uma técnica simples, prática e com boa relação custo/benefício, 

foi difundida rapidamente em locais de climas quentes, tendo boa aceitação por parte 

dos produtores. Este sistema pode ser implantado em processo de nebulização de 

baixa, média e alta pressão e por aspersão (BUCKLIN; BRAY, 1998; MATARAZZO 

et al., 2006). 

Nos sistemas de nebulização, as gotículas de água são extremamente pequenas e 

se mantem em suspensão no ar. Ao sofrerem o processo de evaporação levam ao 

resfriamento do mesmo, favorecendo a troca de calor do animal para o ambiente 

(PERISSINOTTO, 2007; TURNER, 1998). O sistema de aspersão tem como principal 

finalidade o resfriamento do animal através do umedecimento dos seus pelos e pele. 

Esse método utiliza gotas d’água num tamanho que não permita a permanência destas 

no ar. Isso favorece a perda de calor por condução e por evaporação da água, 

tornando-se mais eficiente do que apenas o processo isolado da sudação (BUCKLIN; 

BRAY, 1998). A grande vantagem em se utilizar o sistema de nebulização quando 

comparado ao de aspersão se dá devido ao fato de que o primeiro, quando bem 

ajustado, mantém o piso seco (PERISSINOTTO, 2007; TURNER, 1998). 

O sistema de resfriamento evaporativo altera o estado psicrométrico do ar 

devido contato do mesmo com uma superfície umedecida. O ar insaturado a ser 

resfriado, apresenta menor pressão de vapor do que a da água em contato. Com isso, a 

água sofre processo de vaporização utilizando energia do calor sensível contido no ar e 

na água, reduzindo a temperatura de ambos e por consequência, do ambiente. Isso 

ocorre pois quando a água passa do estado líquido para o gasoso retira do ambiente 

cerca de 584 kcal para cada kg de água evaporada (WIERSMA; STOTT, 1983).  

A aplicação de água na superfície animal facilita a dissipação do calor 

evaporativo. Quando ocorre o processo de evaporação, o calor da superfície do animal 

é reduzido, proporcionando melhor sensação térmica (NÄÄS & ARCARO, 2001). 

Pesquisas demonstram a eficiência no uso do SRE em sistemas freestall 
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(MATARAZZO, 2004; MATARAZZO et al., 2007) na linha de alimentação (CHEN 

et al., 2013) e na sala de espera (DA SILVA et al., 2011; DE ALMEIDA et al., 2011).  

Diversos estudos comprovam a efetividade da água na redução dos indicadores 

do estresse térmico (frequência respiratória, temperatura retal e temperatura da 

superfície do pelame), proporcionando maior bem-estar aos animais de produção. 

 Estudo realizado em Davis, Califórnia, objetivou determinar os efeitos de dois 

métodos de resfriamento (sombra vs. aspersores). Foram utilizadas 40 novilhas da raça 

holandesa mantidas em sistemas de confinamento durante o verão. Os aspersores 

foram acionados automaticamente às 11, 13, 15, 17 e 19 h por sete minutos. A 

ingestão de matéria seca foi 3,4% maior para animais com sombreamento. A 

frequência respiratória foi 13% menor para o grupo com sombreamento, porém a 

temperatura retal não diferiu entre tratamentos. Assim, apesar do sombreamento 

apresentar melhores índices no desempenho e fisiologia, os autores sugerem à 

combinação de ambas as técnicas para potencializar resultados (MARCILLAC-

EMBERTSON et al., 2009). 

Kendall et al. (2007) compararam três formas de resfriamento; sombra, 

aspersores e sombra associada a aspersores, em sala de espera. Foram utilizadas 48 

vacas holandesas e os tratamentos foram aplicados, por aproximadamente 90 min/dia 

antes da ordenha da tarde, que ocorria entre as 14 h 30 min e 15 h 30 min. A 

temperatura ambiente proporcionada pelos tratamentos sombra, aspersores e 

associação aspersores e sombra foram 0,9, 1,9 e 2,6ºC mais frios do que o grupos 

controle. O ITU foi de 68,8, 68,5, 67,1 e 65,9 e o ICC foi de 82,3, 78,6, 79,2 e 59,8 

para controle, sombra, aspersão e sombra associada a aspersão, respectivamente. O 

sombreamento reduziu a frequência respiratória em 30%, os aspersores reduziram em 

60% e a associação entre ambos reduziu em 67% quando comparados ao grupo 

controle. A combinação entre aspersão e sombreamento, foi capaz de manter a 

temperatura corporal menor por um período entre duas e quatro horas a mais do que os 

tratamentos isolados. Embora o uso de aspersores proporcione melhores condições 

ambientais, foi percebido pelos autores que os animais com acesso a este recurso 

passam mais tempo com a cabeça baixa, do que quando comparados aos animais do 

grupo sombra, demonstrando certa aversão pela aspersão de água. Apesar disso, a 
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associação dos tratamentos tem maior capacidade de fornecer conforto térmico e bem-

estar físico para os animais. 

Estudo realizado em fazenda comercial no Arizona teve como objetivo avaliar a 

eficácia de duas formas de ventilação (móvel vs. estacionária) associadas a sistemas de 

nebulização. Foram utilizadas 144 vacas holandesas em sistema freestall. Os 

ventiladores passavam 08 h e 30 min ligados e 01 h desligados. O grupo resfriado com 

sistema de ventilação móvel apresentou menor temperatura corporal (38,9ºC) do que o 

grupo com ventilação estacionária (39,1ºC), sendo que os maiores efeitos dos 

tratamentos sobre esta variável ocorreu das 06 às 08 h e das 15 às 16 h. Os animais 

mantidos sobre ventilação móvel gastaram uma hora a mais por dia deitados. O 

sistema estacionário apresentou maiores ITU, na área com disponibilidade de sombra, 

tanto pela manhã (79,3 vs 74,6), quanto pela tarde (76,6 vs 76). Assim, foi possível 

concluir que o sistema de ventilação móvel tem maior capacidade de mitigar os efeitos 

do calor do que o método de ventilação tradicional. Porém ainda se faz necessário 

estudos para avaliar custo-benefício de tal método (ANDERSON et al., 2013).  

O uso de aspersores/nebulizadores associados com a ventilação forçada é 

fundamentado no fato de que uma maior circulação de ar aumenta a eficiência do 

resfriamento, por aceleração do processo evaporativo. De acordo com Pinheiro et al. 

(2005), a perda de calor pode ser potencializada com ventilação forçada. Essa 

tecnologia favorece o processo de convecção aumentando a velocidade de vaporização 

da água, facilitando dessa forma a dissipação do calor. O uso isolado de ventiladores 

pode ser insuficiente em determinadas situações não conseguindo promover condições 

mínimas de conforto térmico, sendo assim recomendada tal associação (ARCARO 

JUNIOR et al., 2005; MATARAZZO et al., 2006).  

Estudo realizado numa fazenda experimental em Israel objetivou avaliar o 

efeito do número de aplicações (cinco ou oito) do resfriamento evaporativo aplicados 

diariamente, na ingestão, produção e comportamento de 42 vacas holandesas mantidas 

em freestall. Foi instalado sistema eletrônico de alimentação individual para 

monitoramento ingestivo.  Cada sessão de resfriamento durou 45 minutos com ciclos 

de 30 segundos sobre aspersão e 4,5 minutos sob ventilação forçada, sem aspersão. O 

tratamento com maior frequência de resfriamento por dia apresentou melhores 
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resultados na produção de leite (40,1 vs 36,6 kg/d), ingestão de matéria seca (27,0 vs 

24,7 kg/d) e tempo de ruminação (440,1 vs 409,6 min/d). Além disso, este tratamento 

também apresentou menores valores de temperatura retal e frequência respiratória pela 

manhã (38,35 vs 38,51ºC e 49,1 vs 54,6 mov/min) e pela tarde (38,22 vs 39,3ºC e 50 

vs 83 mov/min). No tratamento com menor frequência de resfriamento os animais 

passaram maior tempo em pé (833,8 vs 808,6 min/d) e menos tempo em atividade 

(131,7 vs 148,8 min/d). Assim, pode-se afirmar que o aumento da frequência de 

resfriamento aumenta ingestão de alimentos, proporcionando consequentemente 

aumento na produção de leite (HONIG et al., 2012). 

Em São Paulo, Matarazzo et al. (2007) avaliaram a eficiência de sistemas de 

climatização em área de descanso de instalações tipo freestall e sua influência na 

produção e fisiologia de vacas lactantes. Foram aplicados três tratamentos; sem 

ventilação, ventilação forçada e ventilação forçada associada à nebulização. As 

variáveis fisiológicas foram mensuradas às 09, 11, 13, 15 e 17 h. O ITU encontrado 

para os tratamento sem ventilação e com nebulização não diferiram e foram menores 

do que o tratamento com ventilação forçada. A aplicação dos tratamentos não foi 

suficiente para reduzir a temperatura retal ao longo do dia, e às 17 h o tratamento sem 

ventilação apresentou menor valor da variável. A temperatura do pelame branco e a 

temperatura do pelame negro não diferiram entre os tratamentos. Apesar da ingestão 

de alimento ser maior para o tratamento com nebulização, não foram verificadas 

diferenças na produção de leite. 

Da Silva et al. (2011) avaliaram o efeito da climatização em sala de espera, 

antes da ordenha. Foram testados quatro tempos de aclimatização (0, 20, 30 e 40 min) 

em que os animais foram expostos ao sistema de resfriamento adiabático evaporativo, 

composto por nebulizadores associados a ventiladores. Pela manhã, não foram 

encontradas diferenças significativas entre a frequência respiratória e a temperatura 

retal. Nesse período, a temperatura do pelame diferiu apenas entre o grupo controle 

(sem resfriamento) e o grupo com 40 min de climatização. No período da tarde, o 

tratamento com 40 min apresentou menor valor de frequência respiratória (34 

mov/min), seguido pelos tratamentos com 30 min (36,5 mov/min), 20 (74,3 mov/min) 

e controle (75,7 mov/min). A temperatura retal não apresentou diferença entre os 
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grupos com 30 e 40 min (39,1 e 39ºC) sendo menores que o grupo com 20 min e 

controle (39,3 e 39,4ºC). A TSP foi similar entre os tratamentos 20, 30 e 40 (33,3, 32,6 

e 32,0ºC) e diferiram do grupo controle (39,5ºC). 

Em Pernambuco, De Almeida et al (2011) avaliaram os efeitos de diferentes 

tempos de exposição ao sistema de resfriamento evaporativo em sala de espera, sobre a 

fisiologia de vacas girolando. Foram considerados quatro tempos de aplicação do 

sistema de nebulização; 0, 10, 20 e 30 min. No período da manhã, o ITU foi menor 

para o tratamento com 30 min (68), seguido pelos tratamentos com 10 (69) e 20 min 

(68,8). O grupo controle apresentou maior valor da variável (70). A frequência 

respiratória encontrada foi similar entre os tratamentos com 10, 20 e 30 min, e se 

apresentarem inferiores ao grupo controle. Os com tratamentos 20 e 30 min 

apresentaram menores valores de temperatura do pelame (26,7 e 26,5ºC). Nesse 

período a temperatura retal não diferiu entre os tratamentos. No turno vespertino, o 

grupo controle apresentou maior ITU (77,8). Os tratamentos com 20 e 30 min não 

diferiram e apresentaram valores respectivos de 73,5 e 73. A frequência respiratória e 

a temperatura do pelame foram similares entre os tratamentos com climatização e se 

apresentaram inferiores ao grupo controle. A temperatura retal foi menor para o 

tratamento com 30 min (38,7ºC). 

No Rio Grande do Sul, Cerutti et al. (2013) avaliaram respostas fisiológicas de 

vacas holandesas submetidas ou não a aspersão e sombreamento na pré-ordenha. O 

ITU encontrado no ambiente climatizado foi menor do que no ambiente sem 

climatização (71,34 vs 79,76). A variáveis fisiológicas se mostraram menores no 

tratamento com sistema de resfriamento. Em São Paulo, Da Silva et al. (2002) 

avaliaram os efeitos da climatização em curral de espera na produção de leite de vacas 

holandesas. Animais submetidos à nebulização apresentaram maior produção de leite 

(12,13 vs 11,50 kg) e menores taxas de frequência respiratória (53 vs 62,66 mov/min). 

O tratamento com nebulização não foi eficiente para reduzir a temperatura retal e a 

frequência cardíaca dos animais. 

De Almeida et al. (2013) avaliaram diferentes tempos de exposição de vacas 

holandês-gir ao sistema de resfriamento evaporativo aplicado em curral de espera.  Os 

tempos de exposição foram 10, 20 e 30 min. Segundo os autores, a exposição de 30 
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min ao ambiente climatizado proporcionou maior conforto térmico, favorecendo à 

maior frequência de alimentação. Além disso, os animais desse grupo passaram menos 

tempo sem atividade aparente. O tratamento controle apresentou a maior frequência de 

vacas em pé, indicando maior situação de desconforto neste grupo. O grupo com 30 

min de exposição ao resfriamento apresentou maior frequência de ruminação. Os 

tratamentos com 20 e 30 min apresentaram maior produção média de leite (11,32 e 

11,43 kg, respectivamente).  

Estudo realizado por Avendaño-Reyes et al. (2010) demonstrou que vacas em 

freestall, mantidas sobre sistema de resfriamento composto por ventiladores e 

aspersores, obtiveram ganho de 10% na produção de leite em comparação ao grupo 

controle, quando resfriadas além da pré-ordenha, por períodos de uma hora, duas vezes 

por dia (11 e 23 h). Apesar de diversos estudos relatarem os efeitos positivos com o 

uso da água para manutenção do bem-estar animal, poucos são os relatos que lançam 

um olhar para sustentabilidade desse tipo de sistema que tem como principal elemento 

um recurso cada vez mais escasso. 

 

2.5.1 Uso sustentável da água para resfriamento de vacas leiteiras 

 

Sustentabilidade refere-se ao encontro de um equilíbrio entre produção, 

consumo, preservação e regeneração de recursos ambientais. Esse termo torna-se 

muitas vezes gerador de conflitos por estimular mudanças nos padrões de utilização 

dos recursos naturais, geralmente contrários às questões culturais, modelos de 

consumo e sistemas de governança pré-estabelecidos (LOURENÇO; MACHADO, 

2013). Atualmente, um dos recursos com maior foco para o uso sustentável é a água. O 

uso racional deste elemento é de fundamental importância na garantia do acesso a tal, 

por gerações futuras, sendo necessário conservar não só a quantidade como também a 

qualidade (DE SOUZA, 2012).  

Aproximadamente 2/3 do planeta Terra é composto por água, porém somente 

uma pequena proporção dela é doce, característica fundamental para utilização na 

pecuária. A água é um recurso ambiental, de uso comum, essencial para manutenção 

da qualidade de qualquer forma de vida. Devido risco de escassez sua utilização tem 
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despertado preocupações em todo mundo e estima-se que se mantidos os padrões 

atuais de consumo, em 2025 um terço da população mundial não terá acesso a água 

potável (DE SOUZA, 2012). Estima-se ainda que em 2050 o crescimento 

populacional, sem considerar efeitos das mudanças climáticas, será responsável por 

uma redução em torno de 50% na disponibilidade de água (RINGLER et al., 2010). 

A sustentação de qualquer sistema de produção animal é fortemente dependente 

da existência da água. Esse recurso, de uma maneira geral, ainda apresenta abundância 

em certas regiões do país. Desta forma, esse acontecimento pode ser considerado 

problemático, pois devido a fartura são poucas as pesquisas voltadas para sua 

utilização racional no âmbito da pecuária. Isto ocorre devido ao fato de que o seu 

consumo não é contabilizado, como acontece com outros insumos e, portanto não faz 

parte da contabilidade da atividade leiteira, não possuindo representatividade 

econômica para os produtores (PATIENCE, 2012). 

O uso da água nos sistemas de criação de bovinos leiteiros está envolvido desde 

o fornecimento para suprir as necessidades fisiológicas e produtivas dos animais, 

passando por irrigação de pastagens, irrigação de culturas utilizadas como 

suplementação alimentar, utilização na lavagem de utensílios e instalações e uso para 

modificações das condições físicas ambientais, como forma de promover conforto 

térmico e bem-estar. Assim, a bovinocultura leiteira, bem como os variados sistemas 

de produção animal existentes, é tida como consumidora e degradadora dos recursos 

hídricos. Por isso, um novo olhar deve ser lançado neste tipo de atividade, com o 

intuito de buscar o uso eficiente e a conservação deste recurso fundamental, sem 

deixar de lado o direito do animal ao bem-estar. 

Na grande maioria das vezes o uso do sistema de resfriamento evaporativo 

geram grandes quantidades de água residuais, indicativo de desperdícios. Assim, a 

aplicação desse tipo de sistema deve, além de buscar bons resultados na formação de 

microclimas ideais, focar para que haja uso racional e sustentável desse recurso cada 

vez mais escasso (DE ALMEIDA, 2009; MATARAZZO, 2004). 

Means et al. (1992) avaliaram três taxas de aspersão d’água (313,4, 492,9 e 

704,1 L.h-1) em vacas lactantes mantidas em freestall. Os animais eram aspergidos em 

ciclos de 15 minutos, com tempo de aspersão de 1,5 min/ciclo. A produtividade, e as 
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variáveis fisiológicas (frequência respiratória e temperatura retal) não apresentaram 

diferenças entre os tratamentos demonstrando com isso que o uso de maior fluxo de 

água nem sempre reflete em melhores resultados.   

Matarazzo et al. (2006), testaram diferentes ciclos de aspersão (12, 14 e 16 

minutos) em sistema freestall. Os aspersores eram ligados por 1,25 min/ciclo, durante 

nove horas por dia. O gasto médio de água para aplicação com 12, 14 e 16 min foi 32, 

27,5 e 24,3 L de água por vaca/dia. Os autores concluíram que ciclos de 16 min, apesar 

de utilizar menor volume de água, apresentaram boas condições de conforto. Esse 

período de intermitência apresentou menores valores de temperatura retal, frequência 

respiratória e temperatura da superfície do pelame, além de reduzir as taxas de 

desperdício. 

De Almeida (2009), avaliou os efeitos da climatização em sala de espera sobre 

vacas girolando. Neste estudo o sistema de resfriamento evaporativo por nebulização 

funcionou de forma ininterrupta por tempos de 10, 20 e 30 min, tendo como 

respectivas taxas de consumo d’água 2,00, 4,00 e 6,00 L/vaca/ordenha. Pela manhã, o 

autor encontrou menor valor de ITU para o tratamento 30 min (68). No período da 

tarde, os tratamentos 20 e 30 min apresentaram os menores valores de ITU (73,5 e 73). 

Em relação à frequência respiratória, não foi encontrada diferença entre os tratamentos 

10, 20 e 30 min, entretanto quando comparados ao grupo controle apresentaram 

menores valores. A temperatura do pelame foi menor pela manhã nos tratamentos com 

taxas de consumo de 4,00 e 6,00 L/vaca/ordenha (26,7 e 26,5ºC). No período 

vespertino, os tratamentos com climatização não apresentaram diferença e se 

mantiveram menores que o controle. No turno da tarde o tratamento com taxa de 

consumo 6,00 L/vaca/ordenha apresentou menor valor quando comparado ao grupo 

controle (38,7 vs 39,1).  
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RESUMO 
 
 

Foram utilizadas 36 vacas da raça holandesa preta e branca, com peso médio de 527 kg 
e idade entre quatro e 12 anos. A ordenha foi realizada duas vezes por dia (06 h 30 min 
e 14 h 30 min) sendo os tratamentos aplicados antes de cada ordenha. Os tratamentos 
em sala de espera foram: 1. Controle (C): sem resfriamento; 2. Resfriamento 
evaporativo de média vazão (MV): 0,08 litros de água/bico/min; 3. Resfriamento 
evaporativo de alta vazão (AV): 1,00 litros de água/bico/min. Os animais foram 
divididos em duplas e o delineamento empregado foi crossover (6x3). A frequência 
respiratória (FR), temperatura retal (TR), temperatura da superfície do pelame (TSP) e 
o escore de ofegação (EO) foram mensurados antes e depois da aplicação de cada 
tratamento. As variáveis ambientais temperatura do ar (TAR), umidade relativa (UR), 
temperatura do globo negro (TGN) e velocidade do vento foram registradas durante aplicação 
dos tratamentos. Foram então calculados os índices de temperatura e umidade (ITU) e de 

carga de calor (ICC). A diferença na vazão de água utilizada nos tratamentos teve efeito 
no microclima da sala de espera, exceto para a umidade relativa.  O ICC foi reduzido 
(p<0,01) nos tratamentos MV e AV. O ITU foi reduzido (p<0,01) nos tratamentos MV 
e AV apenas no período da manhã. Neste período, a FR foi menor (p<0,01) para o 
tratamento AV (29 mov/min), seguido por MV (33 mov/min) e C (42 mov/min). A TR 
foi menor para (p<0,05) MV (38,07ºC) e AV (38,08ºC). A TSP foi menor (p<0,01) 
para o grupo AV (29,77ºC) seguido por MV (32,14ºC) e C (33.63ºC). Pela tarde, a FR 
e a TSP foram menores (p<0,01) no tratamento AV (49 mov/min e 34,93ºC). O grupo 
C apresentou TR maior (p<0,01) que o AV (39,30 vs 30,03ºC). O gasto total de água 
para o tratamento MV foi de 1,68 L/vaca/ordenha e para o AV o gasto total foi de 17,5 
L/vaca/ordenha. O correto planejamento na utilização do sistema de resfriamento 
evaporativo pode proporcionar economia no uso da água. Pela manhã é recomendado 
o uso de menor vazão e pela tarde maior.   
 
Palavras-chave: Bem-estar. Climatização. Pré-ordenha. Sustentabilidade.  
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SPRINKLING DIFFERENT VOLUMES OF WATER IN THE PHYSIOLOGY 
OF DAIRY COWS IN HOLDING PEN 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Seeking for the rational and sustainable use of water, the aimed with this study was to 
evaluate the effects of different water flows, in sprinkler systems, influenced the 
physiology of lactating cows in a holding pen. Thirty-six black and white holstein 
cows (BW = 527 ± 49 kg) and ranged from 4 to 12 years of age, were used. The 
milking was done twice daily (0630h and 1430h) and treatments applied before each 
milking. The treatments in the wait corral been: 1. Control: no cooling; 2. Evaporative 
cooling system with middle flow (MF): 0.08 liters of water/nozzle/min; Evaporative 
cooling system with high flow (HF): 1.00 liter of water/nozzle/min. Animals were 
divided into pairs and the experimental design was crossover (6x3). The respiratory 
rate (RR), rectal temperature (RT), skin temperature (ST) and the panting score (PS) 
was measured before and after each treatment. Environmental variables air 
temperature (AT), relative humidity (RH), black globe temperature (BGT) and wind 
speed (WS) were recorded during treatment application. The temperature humidity 
index (THI) and heat load (HLI) were calculated. The difference in water flow used in 
treatments had an effect on the microclimate of the holding pen, except for the RH. 
The spraying enabled a significant reduction (p<0.01) in the heat load index (HLI). 
The THI was reduced (p <0.01) in MV and AV treatments only in the morning. In this 
period, the FR was smaller for HF treatment (29 breaths/min), followed by MF (33 
breaths/min) and control (42 breaths/min). The RT was lower (p<0.05) for MF 
(38.07ºC) and HF (38.08ºC). The ST was lower (p<0.01) for the HF group (29.77ºC) 
followed by MF (32.14ºC) and C (33.63ºC). In the afternoon, the RR and ST was 
lower (p<0.01) in the HF treatment (49 breaths/min; 34.93ºC). Group Control showed 
greater (p<0.01) RT than the HF (39.30 vs 30.03ºC). The total water requirement for 
the treatment MF was 1.68 L / cow / milking and the HF total spending was 17.5 L / 
cow / milking. The correct planning in the use of evaporative cooling system can 
provide economy in water use. In the morning is recommended to use smaller flow 
and in the afternoon most. 

 

Keywords: Welfare. Cooling. Pre-milking. Sustainability.  
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3.1 Introdução 
 

O estresse térmico afeta negativamente a pecuária leiteira, trazendo grandes 

prejuízos ao agronegócio. O aumento das cargas térmicas ambientais influenciado pela 

umidade relativa (UR), velocidade do vento (VV), temperatura ambiente (TA) e 

radiação solar (RS), comprometem o bem-estar dos animais de produção e induzem 

alterações fisiológicas e comportamentais (IGONO et al., 1985; SCHÜTZ et al., 2011; 

TUCKER et al., 2008). 

Na grande maioria das vezes, em sistemas de pastejo, os animais são criados 

com pouca ou nenhuma disponibilidade de sombra sendo expostos a radiação solar 

intensa. Assim, torna-se de fundamental importância propiciar arrefecimento em 

horários estratégicos, buscando minimizar os efeitos do calor (PARANHOS DA 

COSTA, 2001). 

A sala de espera tem se mostrado um ambiente de fácil manejo, principalmente 

no que se refere ao condicionamento térmico da instalação. O sistema de resfriamento 

evaporativo (SRE) tem sido empregado com sucesso nessas condições em função de 

apresentar simplicidade de instalação e relação custo/benefício favorável.  A utilização 

de aspersores associados com ventiladores em sala de espera é um método eficaz, 

capaz de provocar modificações fisiológicas e ambientais, sendo muitas vezes o único 

local onde o animal pode se resfriar.  

A água é o principal elemento envolvido no sucesso do sistema de resfriamento 

evaporativo. Embora diversos estudos comprovem a eficácia do sistema, quando se 

trata do fluxo mínimo de água necessário para obtenção de resultados satisfatórios, as 

discussões sobre o assunto são restritas. Dessa forma, a falta de investigações sobre 

quanto de água utilizar para atingir um resfriamento eficaz, pode ser um dos grandes 

entraves para o uso racional, eficiente e sustentável, resultando com isso altas taxas de 

desperdício deste recurso que se encontra cada vez mais escasso. 

Means et al. (1992) avaliaram três taxas de aspersão d’água (313,4, 492,9 e 

704,1 L.h-1) em vacas lactantes mantidas em freestall. Os animais eram aspergidos em 

ciclos de 15 minutos, com tempo de aspersão de 1,5 min/ciclo. A produtividade, e as 

variáveis fisiológicas (frequência respiratória e temperatura retal) não apresentaram 
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diferenças entre os tratamentos demonstrando com isso que o uso de maiores 

quantidades de água nem sempre refletem em melhores resultados.   

Matarazzo et al. (2006), testaram diferentes ciclos de aspersão (12, 14 e 16 

minutos) em sistema freestall. Os aspersores eram ligados por 1,25 min/ciclo, durante 

nove horas por dia. O gasto médio de água para os tratamentos 12, 14 e 16 min foi 32, 

27,5 e 24,3 L de água por vaca/dia. Os autores concluíram que ciclos de 16 min, apesar 

de utilizar menor volume de água, apresentou boas condições de conforto. Esse 

período de intermitência apresentou menores valores de temperatura retal, frequência 

respiratória e temperatura da superfície do pelame, além de reduzir o desperdício de 

água pelo sistema. 

De Almeida (2009), avaliou os efeitos da nebulização em sala de espera sobre 

as variáveis fisiológicas de vacas girolando. O sistema de resfriamento evaporativo 

funcionou de forma ininterrupta por tempos de 10, 20 e 30 min, tendo como 

respectivas taxas de consumo d’água 2,00, 4,00 e 6,00 L/vaca/ordenha. A temperatura 

do pelame foi menor pela manhã nos tratamentos com taxas de consumo de 4,00 e 

6,00 L/vaca/ordenha (26,7 e 26,5ºC). No período vespertino, os tratamentos com 

climatização não apresentaram diferença e se mantiveram menores que o controle. Se 

tratando da temperatura retal, no turno da tarde o tratamento com taxa de consumo 

6,00 L/vaca/ordenha apresentou menor valor quando comparado ao grupo controle 

(38,7 vs 39,1ºC). 

Na busca pelo uso racional e sustentável da água, objetivou-se com esse estudo 

avaliar o uso de diferentes vazões deste recurso no sistema de resfriamento 

evaporativo em sala de espera e seus efeitos na fisiologia de vacas holandesas lactantes 

criadas em clima subtropical úmido. 
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3.2 Material e métodos 

 

3.2.1 Local, duração do experimento e instalações 

 

Todos os procedimentos envolvendo animais foram aprovados pela Comissão 

de Ética no Uso de animais – CEUA/IZ (172/2013). O experimento foi conduzido no 

Centro de Análise e Pesquisa Tecnológica do Agronegócio Bovinos de Leite do 

Instituto de Zootecnia (IZ), localizado no município de Nova Odessa, SP, com 

coordenadas geográficas 22° 42’ de latitude Sul e 47° 18’ de longitude oeste, altitude 

de 550 m. O clima da região, de acordo com a classificação de Köppen é do tipo Cwa, 

caracterizado como mesotérmico úmido, subtropical; com verão quente e chuvoso e 

inverno seco, com temperaturas superiores a 22ºC em épocas quentes e inferiores a 

18ºC nos meses mais frios do ano. 

O experimento foi realizado nos meses de fevereiro e março de 2014 nos quais 

foram registradas as variáveis ambientais e fisiológicas das vacas em lactação. Os 

tratamentos adotados foram: 1. Controle (C): sem resfriamento; 2. Resfriamento 

evaporativo de média vazão (MV): 0,08 litros de água/bico/minuto; 3. Resfriamento 

evaporativo de alta vazão (AV): 1,00 litros de água/bico/minuto. Para o grupo MV o 

gasto total de água foi de 3,36 L/ordenha, enquanto para o tratamento AV, o gasto total 

foi de 35,00 L/ordenha . Assim, o tratamento MV apresentou economia de 90,4% no 

consumo de água, quando comparado ao AV. 

O sistema de resfriamento evaporativo composto por aspersores foi instalado 

na sala de espera, fixados a 2,20 m acima do piso. Eram de tubo PVC, com 

espaçamento entre bicos de 1,40 m (Figura 1). Os sistemas eram supridos por bomba 

d’água acionada automaticamente por um controlador de temperatura e umidade 

(FullGauge® Humitech III) programado para acionar os aspersores quando a 

temperatura do bulbo seco fosse igual ou superior a 20ºC. O sistema de resfriamento 

operou de forma intermitente, em ciclos de 30 segundos ligado e 60 segundos 

desligado, durante um período de 20 minutos.   
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Figura 1 - Croqui dos sistemas de aspersão. 

 

 

O resfriamento evaporativo foi combinado com ventiladores. O sistema de 

ventilação era composto por dois ventiladores (Casp® VA 92 Plus) com motor de ½ 

CV (495 rpm), vazão de 300 m³/min e capacidade em produzir movimentação do ar de 

até 2,5 m.s-1. Estes foram fixados lado a lado a uma altura de 2 m do piso e com 

inclinação de 45º. 

 

3.2.2 Animais, manejo e delineamento experimental  

   

Foram utilizadas 36 vacas da raça holandesa preta e branca, na fase 

intermediaria de lactação, com peso corporal médio de 527 ± 49 kg, idade entre quatro 

e 12 anos e escore corporal, pela classificação proposta por Edmonson et al. (1989), 

entre três e quatro (numa escala de um a cinco).  

Os animais foram manejados em sistema de lotação rotacionada com capim 

Panicum máximum cv. Tanzânia, livre acesso a área de sombreamento natural, 

recebendo suplementação com concentrado e mistura mineral.  

A ordenha foi realizada duas vezes por dia (06 h 30 min e 14 h 30 min) e os 

tratamentos foram aplicados antes de cada ordenha. Assim que os animais chegavam à 
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sala de espera eram aferidas a frequência respiratória (FR), temperatura retal (TR) e 

temperatura da superfície do pelame (TSP). O escore de ofegação (EO) também era 

registrado nesse momento. Uma vez mensuradas essas variáveis, eram aplicados os 

tratamentos durante 20 minutos (controle, água com média vazão ou água com alta 

vazão). Após esse tempo, o sistema era desligado e novamente as variáveis fisiológicas 

eram aferidas, objetivando verificar a eficiência dos tratamentos na redução desses 

parâmetros. 

O delineamento empregado foi crossover (6x3) sendo as vacas divididas em 

duplas totalizando 18 grupos balanceados por idade (primíparas e multíparas). As 

duplas recebiam cada tratamento por dois dias consecutivos (Anexo 1). O período 

experimental foi composto por seis períodos de avaliação com nove dias cada, sendo 

três dias destinados à adaptação e seis dias de coleta de dados, totalizando 54 dias. Em 

cada período três duplas eram avaliadas.  

Às 04 h 30 min e às 12 h 30 min os animais eram reunidos no pasto e levados 

até curral de espera sem disponibilidade de sombreamento. As duplas eram separadas 

de acordo com a ordem de entrada nos tratamentos, pré-definida por sorteio, para o 

respectivo dia. Durante o período de adaptação, as duplas eram condicionadas a 

permanecer numa grade de contenção (2 m x 2 m), por 20 minutos sob funcionamento 

do sistema de resfriamento (Figura 2). Após esse período, a dupla era liberada dando 

espaço para outra, até a passagem dos três grupos. Esse procedimento foi realizado 

pela manhã (05h às 06 h 30 min) e pela tarde (13h às 14 h 30 min), ambos antes da 

ordenha.  
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Figura 2 - Visão geral das instalações na sala de espera.      
 

 

3.2.3 Variáveis analisadas 

 

3.2.3.1 Variáveis ambientais 

 

Os registros de temperatura e umidade relativa do ar na sala de espera foram 

feitos por datalogger (Testostor® 171). A temperatura do globo negro (TGN) foi 

registrada por termômetro de globo negro manual. Os equipamentos foram alocados 

no centro geométrico da sala a 1,80 m de altura do solo e os dados registrados antes e 

após a aplicação de cada tratamento. A velocidade do vento (VV) foi medida por 

anemômetro digital portátil (Instrutherm® - THAL 300) no centro geométrico da 

instalação antes e após a aplicação de cada tratamento. O índice de temperatura e 

umidade (ITU) e o índice de carga de calor (ICC) foram calculados com as fórmulas 

propostas pelo NRC (1971) e por Gaughan et al. (2008), respectivamente. 
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3.2.3.2 Variáveis fisiológicas 

 

As variáveis fisiológicas foram coletadas na sala de espera, antes e após a 

aplicação de cada tratamento. A frequência respiratória foi obtida através da contagem 

de movimentos do flanco por minuto. 

O escore de ofegação dos animais foi registrado antes e depois da aplicação dos 

tratamentos. A classificação do EO está representado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Escore de ofegação e condição respiratória¹ 
Escore de 
ofegação 

Condição respiratória 

0 Sem ofegação 
 

1 Ofegação leve, boca fechada, sem baba e facilidade na visualização do 
movimento torácico 
 

2 Respiração rápida, presença de baba, sem abertura de boca 
 

2,5 Como o 2, e abertura ocasional de boca, sem extensão da língua 
 

3 Boca aberta, baba excessiva, pescoço estendido e cabeça erguida 
 

3,5 Como o 3, com língua levemente pra fora e ocasionalmente 
completamente estendida por curtos períodos 
 

4 Boca aberta, língua completamente entendida por períodos prolongados, 
baba excessiva. Pescoço estendido e cabeça erguida 
 

4,5 Como o 4 porém com cabeça baixa, “respiração” pelo flanco. Baba pode 
cessar 

Fonte: Gaughan et al. (2008). 

 

A temperatura retal foi mensurada com auxílio de termômetro clínico digital, 

sendo introduzido cerca de 3 cm no reto, em contato com a mucosa, até a emissão de 

sinal sonoro indicativo de estabilização da temperatura.  

A temperatura da superfície do pelame (TSP) foi obtida por câmera 

termográfica (Fluke® Ti 25), calibrada no modo automático. As imagens foram 

capturadas com os animais imóveis, a uma distância de 0,5 m a 1,0 m e sempre tiradas 
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do lado esquerdo. Para avaliação da TSP a fotografia foi realizada numa área que 

contemplava as regiões dorsal, costal e lateral abdominal. A emissividade utilizada foi 

de 0.98, recomendada para análise de tecidos biológicos (MONTANHOLI, 2009). 

 Os termogramas gerados foram armazenados em cartão de memória para 

posterior análise no software Smartview 3.5®. O ponto de leitura da TSP foi entre a 

décima vértebra torácica e terceira vértebra lombar, sempre em áreas com pelagem 

preta. As análises foram feitas em quadrados desenhados com cerca de 1 cm² 

delimitando as temperaturas mínima, média e máxima do pelame (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3 - Imagens termográficas do antes e depois da aplicação do tratamento alta vazão. 

 

 

3.2.3 Análises estatísticas 

 

Os efeitos dos tratamentos sobre as variáveis fisiológicas, variáveis ambientais 

(temperatura do ar, temperatura do globo negro, umidade relativa, velocidade do 

vento) e índices de conforto térmico (Índice de Temperatura e Umidade e Índice de 

Carga de Calor) foram realizados com o procedimento para modelos mistos (PROC 

MIXED) do programa SAS® (Statistical Analysis System v.9.1). Foram considerados 
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como efeitos fixos tratamento, período, sequência, split (antes e depois) e as interações 

entre split X tratamento e split X split. Para verificar a normalidade dos resíduos 

padronizados foi empregado para todas as variáveis o Teste de Shapiro-Wilk. As 

variáveis que não apresentaram normalidade residual foram transformadas para 

posterior comparação (Tabela 2). Foi utilizado teste de Tukey e o nível de 

significância adotado foi α = 0,05. 

 

Tabela 2 - Variáveis analisadas, transformações e estrutura de covariância utilizada 

Variável Transformação 
Estrutura de 

covariância 

Frequência respiratória LOG(FR+1) TOEPH(1) 

Temperatura do pelame - UN(1) 

Temperatura retal COS(TR+0,5) UN(1) 

Índice de carga de calor COS(ICT) TOEP(1) 

Índice de temperatura e umidade - TOEP(1) 

Temperatura do ar - UN(1) 

Temperatura do globo negro - TOEPH(1) 

Umidade relativa SIN(UR) UN(1) 

Velocidade do vento VV+COS(VV+1) VC 

 

 

Foram realizadas correlações de Pearson entre os índices (ITU E ICC) e as 

variáveis fisiológicas através do PROC CORR do SAS® (v.9.1). O escore de ofegação 

não apresentou normalidade, sendo a análise dessa variável realizada pelo método não 

paramétrico utilizando o PROC NPAR1WAY do SAS® (v.9.1). Foram realizadas 

correlações de Spearman entre o escore de ofegação e os índices de conforto térmico.  

 

3.3 Resultados 

 

3.3.1 Variáveis Ambientais 

 

3.3.1.1 Período da manhã  
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Os valores da temperatura do ar (TAR) no período da manhã para os 

tratamentos controle (C), média vazão (MV) e alta vazão (AV) estão representados na 

Tabela 3. A TAR não apresentou diferença significativa (p=0,0678) entre o antes e 

depois para o grupo C. Entretanto, para os grupos AV e MV a redução foi de 1,00% e 

1,86%, respectivamente (p<0,0001). A TAR do tratamento MV foi 0,46% menor 

quando comparada ao grupo AV (p=0,0225) e 2,09% (p<0,0001) quando comparada 

ao C. O grupo C proporcionou TAR 1,63% maior do que o grupo AV (p<0,0001).  

A temperatura do globo negro (TGN) apresentou diferença significativa com a 

ação dos tratamentos. O tratamento C apresentou aumento de 2,29% (p=0,0011), 

seguido da redução de 5,95% e 6,62% (p<0,0001) para os tratamentos MV e AV, 

respectivamente. Ao final da aplicação dos tratamentos, o C apresentou TGN 7,18% 

maior (p<0,0001), quando comparado aos tratamentos AV e MV. A velocidade do 

vento foi maior nos tratamentos AV (1,67 m.s-1) e MV (1,66 m.s-1) quando 

comparados ao C (0,02 m.s-1) (p<0,0001). 

Após a aplicação dos tratamentos o ITU apresentou redução significativa 

(p<0,0001) em torno de 0,76% para o tratamento MV, enquanto o AV reduziu apenas 

0,33% (p=0,0004). O ITU para o tratamento C foi 0,72% e 0,99% maior (p<0,0001), 

quando comparado aos grupos AV e MV, respectivamente. O tratamento MV 

apresentou-se 0,27% menor (p=0,0059) do que o tratamento AV. 

O índice de carga de calor (ICC) diferiu significativamente entre todos os 

tratamentos.  Houve aumento (p=0,0036) de 4,56% no tratamento C, enquanto nos 

tratamentos AV e MV houve redução de 5,62% (p=0,0003) e 6,85% (p<0,0001). O 

ICC para o grupo C foi 8,55% maior (p<0,0001) quando comparado aos tratamentos 

AV e MV. 
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Tabela 3 - Valores médios das variáveis ambientais na sala de espera, antes e depois da aplicação dos 
tratamentos no período da manhã 

Manhã  Tipo de resfriamento Valor de P1 

C MV AV C vs MV C vs AV MV vs AV 
TAR (ºC)     

Antes 21,98±1,30 22,01±1,54 21,92±1,32 - - - 

Depois 22,06±1,33 21,60±1,46 21,70±1,34 < 0,0001 < 0,0001 0,0225 
Variação2 0,08 

(0,0678) 
- 0,41 

(< 0,0001) 
- 0,22 

(< 0,0001) 
   

UR (%)     

Antes 
91,85±0,68 90,39±0,72 90,89±0,67 

- - - 

Depois 
91,09±0,67 92,78±0,51 92,77±0,68 

0,1739 0,7503 0,0945 

Variação2 - 0,76 
(0,0802) 

2,39 
(0,0905) 

1,88 
(0,2424) 

   

TGN (ºC)     

Antes 
23,14±0,73 23,36±0,69 23,53±0,62 

- - - 

Depois 23,67±0,64 21,97±0,67 21,97±0,66 < 0,0001 < 0,0001 1,0000 

Variação2 0,53 
(0,0011) 

- 1,39 
(< 0,0001) 

- 1,56 
(< 0,0001) 

   

VV (m.s-1)     

Antes 0,01 0,00 0,00 - - - 

Depois 
0,03±0,00 1,66±0,09 1,67±0,10 

< 0,0001 < 0,0001 0,5398 

Variação2 0,02 
(0,9120) 

1,66 
(< 0,0001) 

1,67 
(< 0,0001) 

   

ITU        

Antes 
70,92±1,99 70,84±2,12 70,73±1,97 

- - - 

Depois 
71,00±2,01 70,30±2,13 70,49±2,02 

< 0,0001 < 0,0001 0,0059 

Variação2 0,08 
(0,2857) 

- 0,54 
(< 0,0001) 

- 0,24 
( 0,0004) 

   

ICC     
   

Antes 
66,44±2,71 68,21±6,63 67,31±4,44 

- - - 

Depois 
69,47±7,56 63,54±2,84 63,53±2,81 

< 0,0001 < 0,0001 0,9897 

Variação2 3,03 
(0,0036) 

- 4,67 
(< 0,0001) 

- 3,78 
(0,0003) 

   

1 Comparação entre os grupos, após a aplicação dos tratamentos, pelo teste de Tukey (P<0,05). 
2 Diferença entre antes e depois da aplicação do tratamento e respectivos valores de P, pelo teste de Tukey (P<0,05). 

 

 

3.3.1.2 Período da tarde 

 

No período da tarde, a TAR para o tratamento C expressou valores 0,69% e 

1,18% menores que quando comparados aos grupos MV (p=0,0001) e AV (p=0,0089), 

respectivamente.  
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Tabela 4 - Valores médios das variáveis ambientais na sala de espera, antes e depois da aplicação dos 
tratamentos no período da tarde 

Tarde  Tipo de resfriamento Valor de P1 

C MV AV C vs MV C vs AV MV vs AV 

TAR (ºC)  

Antes 30,01±2,99 30,13±2,80 30,11±2,94 - - - 

Depois 30,12±3,11 30,33±2,94 30,48±3,14 0,0001 0,0089 0,1882 
Variação2 0,11 

(0, 6602) 
0,20 

(0, 9019) 
0,37 

(0,3849) 
UR (%)  

Antes 
47,23±0,99 46,56±0,91 47,72±0,98 - - - 

Depois 
45,53±0,94 45,20±1,01 46,00±1,00 0,6928 0,7685 0,9197 

Variação2 - 1,70 
(0,2391) 

- 1,36 
(0,3494) 

-1,72 
(0,7774) 

   

TGN (ºC)  

Antes 
30,36±3,29 30,61±3,07 31,08±2,63 - - - 

Depois 31,25±2,41 28,50±2,44 28,64±2,86 < 0,0001 < 0,0001 0,5217 
Variação2 0,89 

(< 0,0001) 
- 2,11 

(< 0,0001) 
- 2,44 

(< 0,0001) 
VV (m.s-1)  

Antes 0,08±0,17 0,10±0,19 0,07±0,13 - - - 
Depois 

0,05±0,11 1,74±0,25 1,73±0,22 < 0,0001 < 0,0001 0,7204 
Variação2 - 0,03 

(0,8583) 
1,73 

(< 0,0001) 
1,66 

(< 0,0001) 
ITU        

Antes 
77,29±1,47 77,43±1,46 77,48±1,41 - - - 

Depois 
77,13±1,45 77,43±1,46 77,65±1,45 0,0098 < 0,0001 0,0486 

Variação2 - 0,16 
(0,1805) 

0 
(0,9645) 

0,17 
( 0,1188)    

ICC        
Antes 

82,52±6,06 83,35±6,52 85,85±5,47 - - - 
Depois 

83,94±5,58 75,94±6,73 75,39±8,54 < 0,0001 < 0,0001 0,6118 
Variação2 1,42 

(0,1947) 
- 7,41 

(< 0,0001) 
- 10,46 

(< 0,0001)    
1 Comparação entre os grupos, após a aplicação dos tratamentos, pelo teste de Tukey (P<0,05). 
2 Diferença entre antes e depois da aplicação do tratamento e respectivos valores de P, pelo teste de Tukey (P<0,05). 

 

 

A TGN aumentou (p<0,0001) 2,93% no C e reduziu (p<0,0001) em 7,85% e 

6,89% com a aplicação dos tratamentos AV e MV, respectivamente. A maior redução 

alcançada ocorreu no período da tarde, para o tratamento AV (2,44ºC).  A velocidade 

do vento registrada após a aplicação dos tratamentos AV e MV foi de 

aproximadamente 1,73 m.s-1. 
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 Para o ITU, não se verificou diferença com a aplicação dos tratamentos, 

entretanto o C foi 0,39% e 0,48% menor, quando comparado aos tratamentos de MV e 

AV. O tratamento MV apresentou menor valor, quando comparado ao AV. O valor do 

ICC reduziu 12,18% com a aplicação de AV enquanto o MV reduziu o índice em 

8,9%. O tratamento C mostrou-se 9,53% maior que o tratamento MV e 10,19% maior 

que o tratamento AV.  

 

3.3.2 Variáveis Fisiológicas 

 

A frequência respiratória (FR) dos animais reduziu (p<0,0001) 21,43% no 

tratamento MV e 31,00% no tratamento AV no período da manhã. Animais dos grupos 

AV e MV exibiram valores de FR 31,00% e 21,43% menores (p<0,0001) do que 

animais do grupo C. O tratamento AV apresentou valor de FR 12,12% menor 

(p=0,0426), quando comparado ao grupo MV. No período da tarde, todos os grupos 

diferiram significativamente (p<0,0001) depois de submetidos aos tratamentos. A 

maior redução ocorreu no tratamento AV (34,67%), seguido pelo de MV (20,54%) e o 

C (9,59%). Os tratamentos AV e MV tiveram valores de FR 25,75% e 12,12% 

menores (p<0,0001), quando comparados ao C. A FR para animais no tratamento AV 

foi 15,51% menor (p<0,0001) quando comparados aos animais tratados com MV.  

A temperatura retal (TR) mensurada no período da manhã não foi alterada pelos 

tratamentos. Os tratamentos AV e MV não diferiram (p=0,9313) entre si e foram 

0,68% (p=0,0175) e 0,46% (p=0,022) menores que o grupo C. À tarde, a aplicação do 

tratamento AV proporcionou maior redução (0,58%, p=0,0022) na TR. O tratamento 

MV reduziu essa variável em 0,38% (p=0,0202), enquanto no C não houve diferença 

(p=0,6250). O tratamento C apresentou TR 0,69% maior (p=0,0019), quando 

comparado com AV.  

A temperatura da superfície do pelame (TSP) não apresentou diferença 

significativa (p=0,0802) para o grupo C, no período da manhã. Entretanto os 

tratamentos AV e MV mostraram redução significativa de 9,84% e 3,19% (p<0,0001). 

O tratamento C apresentou TSP 4,43% e 11,48% maior (p<0,0001) que os tratamentos 

com MV e AV. No tratamento MV a TSP foi 3,73% maior (p<0,0001) quando 
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comparada ao tratamento AV. No período da tarde, houve diferença significativa com 

a aplicação dos tratamentos. Os valores respectivos encontrados para C, MV e AV 

foram 37,32, 36,98 e 34,93ºC. A menor redução foi de 1,45% para o grupo C 

(p=0,0246), seguida pelo grupo MV (2,24%, p=0,0005) e AV (7,96%, p<0,0001). O 

tratamento C não apresentou diferença entre o grupo de MV(p=0,1870). O tratamento 

AV apresentou-se 5,54% e 6,4% menor (p<0,0001) quando comparado aos grupos 

MV e C, respectivamente.  
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Tabela 5 - Valores médios das variáveis fisiológicas de vacas em lactação na sala de espera, antes e depois 

da aplicação dos tratamentos 

MANHÃ Tipo de resfriamento Valor de P1 

C MV AV C vs MV C vs AV MV vs AV 

FR (mov/min)        

Antes 42±13,19 42±15,45 42±14,08 - - - 

Depois 42±12,26 33±10,87 29±8,65 < 0,0001 < 0,0001 0,0426 

Variação2 0 
(1,0000) 

- 9 
(< 0,0001) 

- 13 
(< 0,0001) 

   

TR (ºC)  
Antes 38,17±0,46 38,18±0,49 38,17±0,49 - - - 

Depois 38,27±0,48 38,07±0,45 38,08±0,45 0,0175 0,0220 0,9313 

Variação2  0,10 
(0,1414) 

- 0,11 
(0,1580) 

- 0,09 
(0,2288) 

TSP (ºC)  
Antes 33,21±1,65 33,20±1,75 33,02±2,04 - - - 

Depois 33,63±1,27 32,14±1,92 29,77±2,67 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Variação2 0,42 
(0,0802) 

- 1,06 
(< 0,0001) 

- 3,25 
(< 0,0001) 

TARDE Tipo de resfriamento Valor de P1 

C MV AV C vs MV C vs AV MV vs AV 

FR (mov/min)        
Antes 73±16,78 73±16,80 75±16,44 - - - 

Depois 66±15,13 58±16,97 49±13,66 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Variação2 - 7 
(< 0,0001) 

- 15 
(< 0,0001) 

- 26 
(< 0,0001) 

   

TR (ºC)  

Antes 39,25±0,63 39,27±0,54 39,26±0,62 - - - 

Depois 39,3±0,65 39,12±0,56 39,03±0,65 0,0539 0,0019 0,2310 

Variação2 0,05 
(0,6250) 

- 0,15 
(0,0202) 

- 0,23 
(0,0022) 

TSP (ºC)  

Antes 37,87±1,65 37,83±1,48 37,95±1,47 - - - 

Depois 37,32±1,50 36,98±1,36 34,93±1,90 0,1870 < 0,0001 < 0,0001 

Variação2 - 0,55 
(0,0246) 

- 0,85 
(0,0005) 

- 3,02 
(< 0,0001) 

1 Comparação entre os grupos, após a aplicação dos tratamentos, pelo teste de Tukey (P<0,05). 
2 Diferença entre antes e depois da aplicação do tratamento e respectivos valores de P, pelo teste de Tukey (P<0,05). 
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3.3.3 Média do escore de ofegação  

 

A média do escore de ofegação (MEO) registrado na sala de espera no período 

da manhã e tarde está representado na figura 4. No período da manhã o grupo C não 

apresentou diferença estatística (U=0,4684) após a aplicação. Os tratamentos AV e 

MV apresentaram variação significativa (U=0,0011 e U=0,0069, respectivamente), 

reduzindo em 100% o MEO das vacas lactantes. Após a aplicação dos tratamentos, 

houve diferença significativa dos grupos AV e MV, quando comparados ao grupo C 

(U=0,0484).  

No período da tarde o grupo que demonstrou maior redução do MEO foi o AV 

(77,39% U=0,0069), seguido pelo MV (64,58% U<0,0001) e C (24,08% U=0,0077).  

O tratamento AV apresentou resultado significativamente melhor, quando comparado 

com o grupo C (U<0.0001), mas não diferiu do grupo MV (U=0,0561). Este último 

quando comparado ao grupo C, também diferiu significativamente (U<0.0001). No 

total 432 observações do EO foram realizadas pela manhã e em nenhuma delas os 

animais foram registradas com EO acima de três (boca aberta,  baba excessiva, 

pescoço estendido e cabeça erguida). No período da tarde, houve apenas um registro 

de animal com EO acima de três. 

 

 
Figura 4 – Média do escore de ofegação (MEO) registrada na sala de espera, antes e depois da aplicação de cada 

tratamento, nos períodos da manhã e tarde. 
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3.3.4 Correlação entre as variáveis fisiológicas e o índice de carga de calor  

 

O ICC apresentou correlação positiva com a frequência respiratória (r = 0,64) a 

temperatura retal (r = 0,65) e a temperatura da superfície do pelame (r = 0,72) (Figura 

5). Dessa forma, quando o ICC da sala de espera foi reduzido, as variáveis fisiológicas 

também sofreram redução. O grupo AV foi mais susceptível a estas reduções, seguido 

pelos grupos MV.  
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Figura 5 - Correlação entre FR (A), TR (B) e TSP (C) de vacas lactantes e o ICC na sala de espera nos 
tratamentos Controle, Média Vazão e Alta Vazão. 

3.4 Discussão 

 

A diferença na vazão de água utilizada nos tratamentos teve efeito no 

microclima da sala de espera, exceto para a umidade relativa. Os valores da TAR no 

período da manhã para os tratamentos C, MV e AV ficaram dentro do limite de 

conforto térmico proposto por Nääs (1989) e Silva (2000) (entre 5 e 21ºC).  No 

período da tarde, os tratamentos não foram eficientes em reduzir a TAR nos níveis de 

conforto térmico. Isso pode ter ocorrido porque no período da tarde, a carga de calor 

acumulada pelos animais nas pastagens antes de serem submetidos aos tratamentos foi 

maior do que pela manhã, como demonstra a TGN que é uma medida indireta de 

avaliação do estresse térmico. Assim, ao proporcionar o resfriamento evaporativo na 

sala de espera, as cargas acumuladas pelos animais podem ter possibilitado trocas de 

calor mais intensas com o ambiente, resultando no aumento desta variável. Outro fator 

que pode explicar o aumento da TAR encontrado no experimento é o uso de 

aspersores. O sistema de aspersão tem como principal finalidade o resfriamento do 

animal através do umedecimento dos seus pelos e pele. Com isso, a troca de calor por 

evaporação e condução fica facilitada induzindo a elevação da TAR (BUCKLIN; 

BRAY, 1998).  

A umidade relativa no período da manhã manteve-se acima do limite superior 

recomendado (70%) (NÄÄS; ARCARO, 2001). Cabe ressaltar que a sala de espera 

local onde foram aplicados os tratamentos, é uma instalação parcialmente fechada, o 

que pode ter contribuído para elevada umidade relativa. Já no período da tarde, todos 

os grupos mantiveram a UR dentro do limite. Como ressaltou Sota (1996), em 

situações de elevadas UR, as evaporações cutânea e respiratória são inibidas devido 

saturação do ar, proporcionando maior desconforto ao animal. Entretanto, os valores 

de UR elevados verificados pela manhã não promoveram desconforto visíveis, uma 

vez que a frequência respiratória mostrou-se dentro da faixa de normalidade. Isso 

demonstra que fazer afirmativas sobre conforto térmico utilizando variáveis isoladas 

pode ser um erro, visto que o conforto é dependente de um conjunto de fatores 

ambientais. 

(c) 
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Os tratamentos AV e MV proporcionaram importante redução na TGN, 

enquanto o tratamento C apresentou efeito inverso, aumentado 0,53 e 0,89ºC nos 

períodos manhã e tarde, respectivamente. O aumento da TGN no grupo C pode estar 

relacionado com a troca de calor do animal para o ambiente, associado à ausência de 

técnicas de resfriamento. A TGN engloba radiação solar, velocidade do vento, 

temperatura do ar e umidade relativa, sendo forte indicador de sensação térmica 

principalmente para animais de pelame negro (GOMES et al., 2011). Da Silva et al. 

(2002) encontraram TGN em sala de espera climatizada 2,36ºC menor quando 

comparado ao ambiente sem climatização, no período da tarde. Arcaro Júnior et al. 

(2003) utilizando sistema de aspersão associado a ventilação em sala de espera, 

conseguiram redução de 6,5ºC na TGN. Schütz et al. (2011), ao testarem a preferência 

de vacas holandesas por sombra, aspersão e ambiente natural, encontraram valores 

médios respectivos da TGN de 26, 23 e 29ºC, comprovando a eficácia do SRE na 

redução dessa variável. 

O monitoramento das variáveis climáticas tem fundamental importância na 

determinação do potencial estressante ambiental sobre o bem-estar do rebanho 

(MADER et al., 2006). Essas variáveis são incluídas em fórmulas matemáticas 

utilizadas para determinar a qualidade do ambiente ao qual está submetido o animal. O 

ITU vem sendo bastante utilizado como forma de medir conforto térmico (KENDALL 

et al., 2006). Segundo Hahn (1985) valor de ITU menor ou igual a 70, representa 

condição de conforto, de 71 a 78 é considerado estado crítico, de 79 a 83, situação de 

perigo e acima de 83, considera-se estado de emergência. De acordo com Zimbelman 

et al. (2009), o limite superior do ITU para vacas com produção acima de 35kg de 

leite/dia é 64. Em condições acima deste valor, medidas de resfriamento precisam ser 

acionadas. 

No corrente estudo, de acordo com a classificação de Hahn (1985), no período 

da manhã os tratamentos AV e MV mantiveram ITU dentro da zona termoneutra. 

Entretanto no período da tarde, nenhum grupo manteve ITU em termoneutralidade e 

todos os tratamentos foram classificados como em estado crítico. 

No período da tarde os tratamentos aplicados não foram eficientes para reduzir 

o ITU a níveis satisfatórios. Esse índice reflete a TAR e como nesse período essa 
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variável não foi alterada com a aplicação dos tratamentos, o ITU por consequência 

apresentou comportamento similar. Além disso, no corrente trabalho foram utilizados 

sistema de aspersão. Segundo Turner (1998) nos sistemas de nebulização, as gotículas 

de água são extremamente pequenas e se mantêm em suspensão. Dessa forma, quando 

evaporam levam ao resfriamento do ar. No sistema de aspersão as gotículas são 

maiores e tem como finalidade o resfriamento do animal (BUCKLIN; BRAY, 1998).  

Da Silva et al. (2011), ao avaliarem efeito do SRE por nebulização na 

climatização da sala de ordenha, utilizaram diferentes tempos de exposição ao sistema 

(0, 20, 30 e 40 min). O ITU para os tratamentos 30 e 40 min apresentaram menores 

valores (74,4 e 74,1). O tratamento 20 min apresentou média de 74,9 e o C 78,6. De 

Almeida et al. (2011) usando tempos de climatização em sala de ordenha de 0, 10, 20 e 

30 min encontraram respectivos ITU de 70, 69, 68,8, e 68 pela manhã e 77,8, 75,3, 

73,5 e 73 no período da tarde. Em ambos os trabalhos, a água era utilizada de forma 

ininterrupta.  

O índice de carga de calor (ICC) desenvolvido por Gaughan et al. (2008) 

incorpora a radiação solar e a velocidade do vento e sido usado como uma alternativa 

ao ITU. 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. Ainda, o ICC pode ser classificado em 

quatro categorias: inferior a 70,0 é considerado como ambiente em termoneutralidade, 

de 70,1 a 77,0 ambiente moderado, de 77,1 a 86 ambiente quente e quando o índice 

mostra-se superior a 86 o ambiente é considerado extremamente quente (GAUGHAN 

et al., 2008; SULLIVAN et al., 2011). 

No presente trabalho os valores observados de ICC estiveram abaixo de 86, 

para todos os tratamentos. De acordo com a classificação proposta por Gaughan et al. 

(2008), no período da manhã todos os tratamentos proporcionaram ambiente de 

termoneutralidade. Pela tarde, os grupos AV e MV criaram um microclima de 

ambiente moderado, enquanto o grupo C teve microclima classificado como de 

ambiente quente. 

O uso de diferentes vazões de água apresentou efeitos significativos sobre as 

variáveis fisiológicas. A frequência respiratória foi reduzida com a aspersão. Apesar 
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dos animais do grupo AV apresentarem menor valor de FR, o tratamento MV também 

foi capaz de manter a FR em níveis satisfatórios.  

De acordo com a classificação proposta por Silanikove (2000), FR entre 40 e 60 

mov/min é considerada como baixo estresse, de 60 a 80 mov/min como estresse 

médio, de 80 a 120 mov/min alto estresse e acima de 120 mov/min os animais são 

considerados como em estresse severo. No período da manhã, os animais de MV e AV 

foram considerados sem estresse, enquanto o grupo C foi classificado na faixa de 

baixo estresse. No período da tarde, os grupos MV e AV foram englobados na faixa de 

baixo estresse, enquanto o grupo C foi classificado em estresse médio. 

Estudos comprovam a eficácia de sistemas de resfriamento na redução da FR. 

Kendall et al. (2007) conseguiram redução de 30%, 60% e 67% na FR de animais 

mantidos à sombra, aspersão e sombra + aspersão, respectivamente. Da Silva et al. 

(2011) ao utilizarem SRE para aclimatização da sala de espera, encontraram FR de 

74,3 mov/min para animais que foram submetidos a 20 minutos de tratamento no 

período da tarde. Cerutti et al. (2013) testaram efeito da climatização de vacas 

holandesas na pré-ordenha. Os animais foram submetidos a 30 minutos de 

resfriamento proporcionado por sombreamento e aspersão. A FR encontrada para o 

grupo de animais com condicionamento ambiental foi de 40,21 mov/min, contra 66,75 

mov/min dos animais sem climatização.  

Apesar do ICC médio não diferir entre os tratamentos AV e MV, os efeitos do 

tratamento AV sobre a FR foram mais pronunciados. Isso pode ser explicado pelo 

maior umedecimento direto da pele e pelo dos animais tratados com AV. Esse efeito 

sugere que a aplicação de um maior fluxo de água, permite uma troca de calor mais 

rápida devido a maior superfície de contato água/animal. Quanto maior superfície do 

animal em contato com a água maior será a perda de calor e mais rápida a redução da 

FR e das outras variáveis fisiológicas. 

Quando a carga de calor ambiental ultrapassa determinados limites, os 

mecanismos envolvidos na elevação da FR são incapazes de dissipar todo o excesso de 

calor (BACCARI JUNIOR, 2001; ESPINOZA et al., 2011). Nesta situação, a soma do 

calor metabólico associado com o calor proveniente do ambiente é maior do que o 

calor dissipado de forma sensível e latente, ocasionando o aumento da temperatura 
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corporal (SULLIVAN et al., 2011). De acordo com Ferreira et al. (2006), a referência 

fisiológica para temperatura corporal de bovinos leiteiros em conforto térmico situa-se 

entre 38,0 e 39,5ºC. Dessa forma todos os grupos do presente estudo apresentaram 

valores de TR dentro dos parâmetros fisiológicos normais. 

Os resultados encontrados no presente estudo concordam com Cerutti et al. 

(2013) que encontraram redução de 0,61ºC na TR de vacas holandesas em curral de 

espera com aspersão e sombreamento. Da Silva et al. (2011), não encontraram redução 

na TR de vacas girolando mantidas por 20 minutos sobre nebulização. Da mesma 

forma, Da Silva et al. (2002) ao utilizarem SRE com nebulizadores, também não 

verificaram diferenças significativa na TR de vacas holandesas na pré-ordenha. O 

contraste com nosso estudo pode estar relacionado ao fato desses autores utilizarem 

sistemas de nebulização, que prioriza o resfriamento do ambiente e não do animal. 

A TSP reflete a circulação sanguínea da região bem como o metabolismo 

tecidual. A microcirculação cutânea favorece o processo de perda de calor evaporativo 

para o ambiente e atua como um dos principais reguladores da homeotermia 

(METZNER et al., 2014).  Segundo Collier et al. (2006), uma temperatura da 

superfície do pelame inferior a 35ºC possibilita troca de calor eficiente, pelo aumento 

do gradiente de temperatura entre o centro corporal e a pele. Martello (2002) afirmou 

que a temperatura da superfície do pelame de vacas holandesas em conforto térmico, 

mantidas em instalações climatizada com ventiladores e sistema de nebulização de 

baixa pressão, pode variar de 31,6ºC pela manhã (06 h) a 34,7ºC pela tarde (13 h). 

Resultados encontrados no corrente estudo acordam com pesquisas realizadas 

previamente, reforçando a importância do condicionamento ambiental no conforto 

térmico animal (SCHÜTZ et al., 2011; DA SILVA et al., 2011; DE ALMEIDA et al., 

2011). No período da tarde, o tratamento AV foi o único capaz de manter a TSP 

inferior a 35ºC. Apesar do tratamento MV proporcionar redução da TSP, esse 

decréscimo não foi suficiente para mantê-la abaixo dos 35ºC. Isso pode ser explicado 

devido menor fluxo de água utilizado neste tratamento, resultando em menor 

superfície de contato água/animal quando comparado ao grupo AV. O uso da maior 

vazão proporcionou resfriamento mais rápido, pelo maior fluxo de água aspergido por 

minuto. Apesar disso, um tempo de exposição mais prolongado a um fluxo reduzido 
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de água poderia proporcionar efeitos tão relevantes quanto, e com muito mais 

economia e racionalidade. Com isso, estudos complementares são necessários para 

confirmar essa suposição. 

A aplicação dos tratamentos MV e AV proporcionaram reduções nos valores de 

ICC, tanto pela manhã quanto pela tarde. Pela forte correlação encontrada entre a TSP 

e o ICC (r = 0,72), pode-se afirmar que o microclima criado com a aplicação dos 

tratamentos possibilitou o decréscimo na TSP, promovendo ambiente mais confortável 

para os animais. No período da manhã, o ICC aumentou para o tratamento C e com 

isso a TSP apresentou uma tendência pela elevação. Dessa forma, apesar de todos os 

tratamentos apresentarem TSP menor que 35ºC, recomenda-se o uso do resfriamento 

com intuito de evitar elevação da variável enquanto os animais estão agrupados na sala 

de espera. 

O escore de ofegação é um método visual e mostra-se como uma alternativa 

viável para avaliação do efeito térmico ambiental, sobre o rebanho (MADER et al., 

2006; SULLIVAN et al., 2011). Segundo Sullivan et al. (2011) a MEO é usada como 

indicador de severidade do estresse térmico sendo MEO = 0 a 0,4 sem estresse, 0,4 a 

0,8 estresse leve, de 0,8 a 1,2 estresse moderado e maior que 1,2 alto estresse. A MEO 

maior que 1,2 representa alto risco e maior que 2 representa risco extremo aos animais.  

A MEO encontrado na sala de espera no período da manhã se enquadrava no 

grupo sem estresse. Apesar disso, após a aplicação dos tratamentos os grupos AV 

(0,14 vs 0,00) e MV (0,11 vs 0,00) apresentaram redução nos valores. No período da 

tarde, os valores encontrados antes da aplicação dos tratamentos foram 

respectivamente para C, MV e AV 1,35, 1,41 e 1,46. Dessa forma os animais de todos 

os tratamentos se classificavam na faixa de alto estresse. Com a aplicação dos 

tratamentos, os animais em AV se enquadraram na classificação de animais sem 

estresse (0,33) e MV sob estresse leve (0,51). O grupo C permaneceu sob estresse 

moderado, apresentado MEO de 1,04.  

No corrente trabalho, os tratamentos tiveram duração de 20 minutos e os 

aspersores funcionaram em ciclos curtos de 30 segundos em aspersão e 60 segundos 

desligados. Dessa forma, em cada tratamento os aspersores foram acionados 14 vezes. 
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O gasto de água para o tratamento MV foi de 1,68 L/vaca/ordenha, enquanto para o 

AV o gasto foi de 17,5 L/vaca/ordenha. 

 Além da economia de mais de 90% no uso da água,, o tratamento MV reduziu 

o ICC da sala de espera tanto no período da manhã, como no da tarde, de forma tão 

eficiente quanto o AV. Durante período da manhã, o tratamento MV proporcionou 

resultado positivo na redução da FR e da TSP. Nesse período, o referido tratamento 

manteve a FR dentro dos limites fisiológicos normais, e reduziu em 1ºC a TSP. Além 

disso, apresentou menor valor da TR, quando comparado ao grupo C. No período da 

tarde, o tratamento AV apresentou resultados mais satisfatórios para FR e TSP.  
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3.5 Conclusões 

 

A aplicação dos tratamentos MV e AV apresentaram efeitos positivos sobre as 

variáveis fisiológicas. Além disso, os sistemas de resfriamento evaporativo associado 

com o uso de ventiladores foram capazes de criar um microclima com ICC mais 

confortável para os animais. Os resultados demonstram que o uso da água pode ser 

planejado de forma mais eficiente e racional, evitando excessos e diminuindo a 

produção de resíduos. Buscando intensificar a utilização deste escasso recurso e 

estendendo olhares para bases da produção sustentável, recomenda-se o uso do sistema 

com média vazão de água no período da manhã, e alta vazão no período da tarde. 
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RESUMO 

 

 

Objetivou-se com o presente estudo avaliar os efeitos de diferentes vazões de 
água em sistemas de aspersão na sala de espera, sob o comportamento de vacas 
lactantes mantidas em pastejo rotacionado. Foram utilizadas 36 vacas da raça 
holandesa preta e branca com peso corporal médio de 527 ± 49 kg e idade entre quatro 
e 12 anos. A ordenha foi realizada duas vezes por dia (06 h 30 min e 14 h 30 min). Os 
animais foram divididos em duplas, sendo os tratamentos aplicados antes de cada 
ordenha em delineamento crossover (6x3). Os tratamentos em sala de espera foram: 1. 
Controle (C): sem resfriamento; 2. Resfriamento evaporativo de média vazão (MV): 
0,08 litros de água/bico/min; 3. Resfriamento evaporativo de alta vazão (AV): 1,00 
litros de água/bico/min. O comportamento dos animais foi monitorado das 08 h às 12 h 
30 min e das 15 h 30 min às 18 h. Foram avaliados o escore de ofegação (EO) e os 
padrões comportamentais (postura, localização e atividade). As diferentes vazões de 
água não provocaram alterações significativas no EO e nos padrões comportamentais 
entre os grupos C, MV e AV. A menor média registrada para o EO ocorreu às 08 h 
(0,04) e a maior ocorreu às 15 h (0,75). A média do escore de ofegação (MEO) 
apresentou correlação positiva (ρ = 0,94) com o ITU determinado na sombra e se 
relacionou de forma negativa com a porcentagem de tempo que os animais foram 
vistos no piquete (ρ = -0,63). Os animais foram observados maior parte do tempo sem 
atividade aparente (50%), seguido da atividade de pastejo (25%), ruminação (14%), 
outras atividades (9%) e bebendo água (2%). Foi despendido 56% do tempo sobre 
sombreamento natural, sendo que durante as horas mais quentes o porcentual de tempo 
gasto sob sombreamento natural foi de 89%. O índice de carga de calor (ICC) ao sol 
apresentou correlação negativa (ρ = -0,82) com a porcentagem de tempo gasto em 
pastejo. Além disso, apresentou ainda correlação positiva com a porcentagem do 
tempo gasto ruminando (ρ = 0,55), sem atividade aparente (ρ = 0,62) e sob a sombra 
da árvore (ρ = 0,72) demonstrando a importância no fornecimento desse recurso para o 
bem estar animal. O comportamento foi fortemente influenciado pelo ICC. Os 
resultados demonstram que o sistema de resfriamento evaporativo apresenta efeito 
imediato e de curto prazo.   

 

Palavras-chave: Bem-estar. Climatização. Pastejo rotacionado. Pré-ordenha. 
Sombreamento. Sustentabilidade.  
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SPRINKLING DIFFERENT FLOWS OF WATER IN BEHAVIOR OF DAIRY 
COWS 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the effects of water flows, by sprinkler 
systems in the milking parlor, on the behavior of lactating cows maintained on 
rotational grazing. Thirty-six black and white holstein cows (BW = 527 ± 49 kg) and 
ranged from 4 to 12 years of age, were used. Animals were divided into pair. The 
milking was done twice daily (0630 and 1430h). Treatments in the waiting room were: 
1. Control: no cooling; 2. Evaporative cooling medium flow (MF): 0.08 liters of 
water/nozzle/min; 3. High flow evaporative cooling (HF): 1.00 liters of 
water/nozzle/min. The behavior of the animals was monitored from 0800h at 1230h 
and from 1530h at 1800h. Were evaluated the panting score (PS)and the behavioral 
patterns (posture, location and activity). Different amounts of water did not cause 
behavioral changes between control and MF and HF groups. The lowest average 
recorded for the PS occurred at 08 h (0.04) and most occurred at 15 h (0.75). The 
average panting score was positively correlated (ρ = 0.94) with the ITU determined in 
the shade and was associated negatively with the percentage of time that the animals 
were seen in the paddock (ρ = -0.63 ). The animals were observed most of the time 
with no apparent activity (50%), followed by grazing activity (25%), rumination 
(14%), the other activities (9%) and drinking water (2%). Was spent 56% of the time 
on natural shade, and during the hottest hours the percentage of time spent under 
natural shading was 89%. The heat load index (HLI) in the sun was negatively 
correlated (ρ = -0.82) with the percentage of time spent grazing. Furthermore 
presented also positive correlation with the percentage of time spent without apparent 
activity (ρ = 0.62) and under the shade of the tree (ρ = 0.72) demonstrating the 
importance in providing this resource for animal welfare.The behavior was strongly 
influenced by the heat load (HLI). The results demonstrate which evaporative cooling 
system has immediate and short term effect. 

 

Keywords: Welfare. Cooling. Rotational grazing. Pre-milking. Shading. Sustainability.  
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4.1 Introdução 

 

Cerca de 60% do rebanho mundial é afetado pelo calor. O Brasil possui 

aproximadamente 2/3 do seu território nacional sobre regiões com clima tropical, 

sendo boa parte do seu rebanho leiteiro criado nesta condição (BACCARI JUNIOR, 

2001). Neste país,  a criação de bovinos ocorre principalmente em sistemas de pastejo 

sendo grande parte dos indivíduos mantidos em pastos com pouca ou nenhuma 

disponibilidade de sombra. Pastagens arborizadas ou com disponibilidade de 

sombreamento artificial são essenciais para impedir a exposição direta à radiação solar 

e promover conforto térmico e bem-estar aos animais. 

 Vacas lactantes de alto potencial genético, criadas sob exposição direta da 

radiação, são altamente susceptíveis ao estresse pelo calor. O estresse pelo calor é 

responsável por induzir alterações fisiológicas e comportamentais que prejudicam o 

desempenho produtivo e por isso torna-se um dos principais fatores limitantes para o 

bom desempenho da bovinocultura leiteira (RAVAGNOLO; MISZTAL, 2000). 

 Durante períodos de estresse os animais apresentam mudanças de 

comportamento, na tentativa de mitigar os efeitos negativos do ambiente quente 

(IGONO et al., 1985; SULLIVAN et al., 2011; TUCKER et al., 2008). Assim, a 

avaliação comportamental apresenta-se como excelente forma para determinação do 

estresse ao qual os animais estão submetidos (DE ALMEIDA, 2009). Como principais 

alterações comportamentais induzidas pelo calor têm-se; redução no consumo de 

alimentos, diminuição da atividade, modificações nos padrões posturais, além de 

estimular busca por sombreamento e/ou por áreas que proporcionem maior conforto 

térmico (ARCARO JUNIOR et al., 2005; LEGRAND et al., 2011; SCHÜTZ et al., 

2014). 

Dessa forma, em locais de clima quente medidas de condicionamento ambiental 

são imprescindíveis para propiciar ambiente mais confortável para o animal. Com a 

alta incidência de radiação solar, o fornecimento de sombra nas áreas de pastagens 

torna-se ferramenta importante na promoção do conforto térmico (PARANHOS DA 

COSTA, 2001). Outra medida eficiente na redução dos efeitos negativos do estresse 

provocado por altas temperaturas é a utilização do sistema de resfriamento evaporativo 
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na sala de espera. Em diversas propriedades a quantidade de sombreamento disponível 

nas pastagens é insuficiente para atender todo o rebanho. Nessa situação, o 

resfriamento na sala de espera muitas vezes é o único momento em que se dispõe ao 

animal medidas para arrefecê-lo.  

Estudos demonstram a eficiência no uso do SRE em sistemas freestall 

(ANDERSON et al., 2013; MATARAZZO et al., 2007) na linha de alimentação 

(CHEN et al., 2013) e na sala de espera (ARCARO JUNIOR et al., 2005; CERUTTI et 

al., 2013; DA SILVA et al., 2011; DE ALMEIDA et al., 2011).  Apesar da 

comprovada eficácia do método, são escassos os estudos que lançam um olhar para 

sustentabilidade do sistema, buscando o uso racional da água.  

Com a crise hídrica cada dia mais evidente e pela necessidade em se promover 

conforto térmico para animais extremamente sensíveis ao calor, torna-se de 

fundamental importância o desenvolvimento de medidas que busquem otimizar o uso 

da água, intensificando resultados e reduzindo desperdícios. Dessa forma, objetiva-se 

com este estudo avaliar os efeitos da aplicação de diferentes fluxos de água em sistema 

de resfriamento evaporativo na sala de espera, e suas implicações no comportamento 

de vacas lactantes em sistema de pastejo com lotação rotacionada. 

 

4.2 Material e métodos 
 

4.2.1 Local, duração do experimento e instalações 

 

Todos os procedimentos envolvendo animais foram aprovados pela Comissão 

de Ética no Uso de animais – CEUA/IZ (172/2013). O experimento foi conduzido no 

Centro de Análise e Pesquisa Tecnológica do Agronegócio Bovinos de Leite do 

Instituto de Zootecnia (IZ), localizado no município de Nova Odessa, SP, com 

coordenadas geográficas 22° 42’ de latitude Sul e 47° 18’ de longitude oeste, altitude 

de 550 m. O clima da região, de acordo com a classificação de Köppen é do tipo Cwa, 

caracterizado como mesotérmico úmido, subtropical; com verão quente e chuvoso e 

inverno seco, com temperaturas superiores a 22ºC em épocas quentes e inferiores a 

18ºC nos meses mais frios do ano.  
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O experimento foi realizado nos meses de fevereiro e março de 2014 nos quais 

foram registradas as variáveis ambientais, fisiológicas e comportamentais das vacas 

em lactação. Os tratamentos adotados foram: 1. controle (C): sem resfriamento; 2. 

Resfriamento evaporativo de média vazão (MV): 0,08 litros de água/bico/minuto; 3. 

Resfriamento evaporativo de alta vazão (AV): 1,00 litros de água/bico/minuto. Para o 

grupo MV o gasto total de água foi de 3,36 L/ordenha ou 1,68 L/vaca/ordenha, 

enquanto para o tratamento AV, o gasto total foi de 35,00 L/ordenha ou 17,5 

L/vaca/ordenha. Assim, o tratamento MV apresentou economia de 90,4% no consumo 

de água, quando comparado ao AV. 

O sistema de resfriamento evaporativo foi instalado na sala de espera, fixados 

a 2,20 m acima do piso. Eram de tubo PVC, com espaçamento entre bicos de 1,40 m. 

Os sistemas eram supridos por bomba d’água acionada automaticamente por um 

controlador de temperatura e umidade (FullGauge® Humitech III) programado para 

acionar os aspersores quando a temperatura do bulbo seco fosse igual ou superior a 

20ºC. O sistema de resfriamento operou de forma intermitente, em ciclos de 30 

segundos ligado e 60 segundos desligado, durante um período de 20 minutos.   

O resfriamento evaporativo foi combinado com ventiladores. O sistema de 

ventilação era composto por dois ventiladores (Casp® VA 92 Plus) com motor de ½ 

CV (495 rpm), vazão de 300 m³/min e capacidade em produzir movimentação do ar de 

até 2,5 m/s. Estes foram fixados lado a lado a uma altura de 2,0 m do piso e com 

inclinação de 45º.  

 

4.2.2 Animais, manejo e delineamento experimental  

   

Foram utilizadas 36 vacas da raça holandesa preta e branca, na fase 

intermediária de lactação, com peso corporal médio de 527 ± 49 kg, idade entre quatro 

e 12 anos e escore corporal, pela classificação proposta por Edmonson et al. (1989), 

entre três e quatro (numa escala de um a cinco).  

Os animais foram manejados em sistema de lotação rotacionada com capim 

Panicum máximum cv. Tanzânia, livre acesso a área de sombreamento natural, 

recebendo suplementação com concentrado além da mistura mineral.  
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A ordenha foi realizada duas vezes por dia (06 h 30 min e 14 h 30 min) e os 

tratamentos foram aplicados antes de cada ordenha. O delineamento empregado para 

aplicação dos tratamentos foi o crossover (6x3) sendo as vacas divididas em duplas, 

totalizando 18 grupos balanceados por idade (primíparas e multíparas). Cada dupla 

permanecia sob tratamento durante 20 minutos e recebiam cada tratamento por dois 

dias consecutivos 

O período experimental foi composto por seis períodos de avaliação com nove 

dias cada, sendo três dias destinados à adaptação e seis dias de coleta de dados, 

totalizando 54 dias. Em cada período três duplas eram avaliadas.  

Às 04 h 30 min e às 12 h 30 min os animais eram reunidos no pasto e levados 

a um curral sem disponibilidade de sombreamento. As duplas eram separadas de 

acordo com a ordem de entrada nos tratamentos e então, pré-definida por sorteio, para 

o respectivo dia. Durante o período de adaptação, as duplas eram condicionadas a 

permanecer numa grade de contenção (2 m x 2 m), por 20 minutos sob funcionamento 

do sistema de resfriamento. Após esse período, a dupla era liberada dando espaço para 

outra, até a passagem dos três grupos. Esse procedimento foi realizado pela manhã (05 

h às 06 h 30 min) e pela tarde (13 h às 14 h 30 min), ambos antes da ordenha. 

 

4.2.3 Variáveis analisadas 

 

4.2.3.1 Variáveis ambientais 

 

Os dados meteorológicos do ambiente externo foram registrados durante os 36 

dias de coletas de dados. A temperatura ambiente (TA) e a temperatura do globo negro 

(TGN) foram coletadas por dataloggers (Hobo® U12) com canal externo onde foi 

conectado um termopar tipo T para registro da TGN. A umidade relativa (UR) foi 

coletada através de datalogger (Testostor® 171). Os equipamentos foram instalados na 

área de pastejo onde eram realizadas as observações comportamentais, sob o sol e sob 

a sombra da árvore, ficando a uma altura de 1,75 m do solo. Todos os dados foram 

registrados em intervalos horários de 15 minutos. A velocidade do vento (VV) foi 

medida às 08, 10, 12, 15 e 17 h. A partir dos valores encontrados para as variáveis 
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ambientais foram calculados os índices de temperatura e umidade (ITU) e de carga de 

calor (ICC), utilizando as fórmulas propostas pelo NRC (1971) e por Gaughan el al 

(2008), respectivamente. 

 

4.2.3.2 Escore de ofegação 

 

O escore de ofegação de todos os animais foi monitorado e registrado a cada 15 

minutos, durante todo período em que permaneciam na área de pastejo (08 h às 12 h 

30 min e das 15 h 30 min às 18 h). A classificação do EO está representada na Tabela 

6. 

 

 

Tabela 6 - Escore de ofegação e condição respiratória¹  
Escore de 
ofegação 

Condição respiratória 

0 Sem ofegação 
 

1 Ofegação leve, boca fechada, sem baba e facilidade na visualização do movimento 
torácico 
 

2 Respiração rápida, presença de baba, sem abertura de boca 
 

2,5 Como o 2, e abertura ocasional de boca, sem extensão da língua 
 

3 Boca aberta, baba excessiva, pescoço estendido e cabeça erguida 
 

3,5 Como o 3, com língua levemente pra fora e ocasionalmente completamente estendida por 
curtos períodos 
 

4 Boca aberta, língua completamente estendida por períodos prolongados, com baba 
excessiva. Pescoço estendido e cabeça erguida 
 

4,5 Como o 4 porém com cabeça baixa, “respiração” pelo flanco. Baba pode cessar 

Fonte: Gaughan et al. (2008). 

 

 

4.2.3.3 Avaliação comportamental 

 

Após receberem os tratamentos antes das ordenhas da manhã e tarde, as vacas 

em lactação eram mantidas em sistema de produção a pasto. As avaliações 



83 

 

comportamentais foram feitas em pastagem com área aproximada de 2 ha, divididas 

em 14 piquetes delimitados por cerca elétrica, cada um com aproximadamente 1.428,5 

m², conforme croqui representado na Figura 6. As vacas foram identificadas 

individualmente com colares coloridos. As seis vacas permaneciam em um mesmo 

piquete e o período de ocupação dos piquetes era determinado em função da altura do 

capim. 

 

 

 
Figura 6 - Croqui da área de pastejo. 1 – Sombreamento Artificial, 2 - Cocho de ração, 3 - 

Cocho de sal, 4 - Árvore Santa Bárbara (Melia azedarach), 5 – Bebedouro, 6 – 
Piquetes. 

 
 

O comportamento dos animais foi monitorado das 08 h às 12 h 30 min e das 15 

h 30 min às 18 h. A avaliação comportamental foi realizada somente em dias 

ensolarados e nublados, por três observadores treinados.  

O método de observação do comportamento utilizado foi animal focal, com 

intervalo amostral de 10 minutos (Martin e Bateson, 1983). Foram registrados a 

postura corporal (1 – em pé, 2 – deitado), localização (1 – bebedouro, 2 – sombra da 

árvore, 3 – sombra artificial, 4 – pastagem) e atividades (1 – pastejando, 2 – 

ruminando, 3 – sem atividade aparente, 4 – bebendo e 5 – outras atividades). Os dados 

foram expressos em frequência, representando o tempo despendido pelos animais em 

determinado local, postura e atividade a cada hora. 
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Em relação à postura corporal, os animais foram considerados deitados, quando 

seu flanco estava encostado ao solo. Em relação à localização, foram considerados no 

bebedouro quando estavam com pelo menos duas patas, na base de concreto (1,8 m x 

4,0 m) construída em volta deste. Ao que se referem à permanência na área 

sombreada, tanto artificial quanto natural, o animal foi considerado quando pelo 

menos duas patas e a cabeça, estavam na sombra projetada. Comportamentos 

referentes ao deslocamento, ingestão de sal ou ração, urina, defecação, interação e o 

ato de coçar tiveram frequência irrelevante quando consideradas individualmente e por 

isso foram agrupadas como “outras atividades”. Na Tabela 7 estão descritas as 

atividades realizadas pelas vacas em lactação nas pastagens.  

 

Tabela 7 - Descrição dos comportamentos  realizados pelas vacas lactantes nas pastagens 
Comportamento Descrição 

 
Pastejo 
 

 
Quando realizava seleção, apreensão e mastigação da forragem 
 

Ruminação Regurgitação e remastigação do bolo alimentar com movimentação lateral da 
mandíbula 

 
Sem atividade aparente 
 

 
Quando se apresentava descansando, sem realizar qualquer tipo de atividade 

Bebendo 
 

Ingerindo água  

Outras atividades Ingerindo ração ou sal, deslocando, defecando, urinando, coçando e 
interagindo com outro animal 

 

 

 

Figura 7 - Animais localizados ao bebedouro.  Figura 8 - Animais deitados sob sombra da árvore. 
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4.2.4 Análises estatísticas 

 
As variáveis comportamentais e o escore de ofegação em pastejo foram 

analisadas com a aplicação da estatística não paramétrica utilizando o Teste de 

Kruskal-Wallis (KS), através do PROC NPAR1WAY do SAS® (Statistical Analysis 

System v.9.1. Foram realizadas correlações de Spearman entre os índice de conforto 

térmico (ITU E ICC), as variáveis comportamentais e o escore de ofegação, através do 

PROC CORR do SAS® (v.9.1). 

 

4.3 Resultados 

 

4.3.1 Variáveis ambientais 

 

Os valores médios registrados para as variáveis ambientais, na pastagem e sob a 

sombra da árvore, estão apresentados na tabela 8. A temperatura do ar (TAR), a 

temperatura do globo negro (TGN) e os índices de conforto térmico ITU e ICC foram 

inferiores sob a sombra da árvore ao longo do dia. A umidade relativa (UR) apresentou 

menor valor médio sob o sol. 

 
 

Tabela 8 - Valores médios, mínimos e máximos das variáveis ambientais e dos índices de 
conforto térmico da área de pastejo, durante período de observação (08 às 17 h) 

Variáveis  
ambientais 

 Sol  Sombra  
 

Média Variação 
 

Média Variação 
 

TAR (ºC) 
 

33,77 33,29 - 43,2 
 

29,73 19,32 - 41,29 
 

TGN (ºC) 
 

39,37 23,55 - 55,45 
 

32,12 22,43 - 39,63 
 

UR (%) 
 

43,90 24,12 - 94,8 
 

48,28 23,46 - 95,94 
 

VV (m.s -1) 
 

1,36 0 - 5,20 
 

1,36 0 - 5,20 
 

ITU 
 

81,87 70,47 - 90,92 
 

77,42 66,48 - 85,19 
 

ICC 
 

95,93 70,94 - 116,36 
 

84,43 68,27 - 99 
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A maior média horária da TAR ao sol foi de 35,55ºC às 14 h, enquanto à 

sombra, neste mesmo horário a TAR foi aproximadamente 4,0º inferior (31,56ºC). Da 

mesma forma, a TGN também apresentou-se mais elevada ao sol ás 14 h (42,84ºC) 

que na sombra (33,63ºC). A UR apresentou comportamento inverso a TAR, sendo o 

menor valor registrado às 15 h (38,10% ao sol e 42,32% na sombra). A velocidade do 

vento apresentou maior valor médio registrado às 15 h (1.55 m/s) (Figura 9).   

 

 

 

Figura 9 - Médias horária da temperatura do ar e da temperatura do globo negro, umidade relativa e velocidade 
do vento, da área de  pastejo. 
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O maior valor determinado ao sol para o ITU ocorreu às 13 h (83,34) e sob a 

sombra, neste mesmo horário, o valor foi de 78,94 (Figura 10). O ICC ao sol 

apresentou maior média horária registrada às 13 h (100,71) e sob a sombra, neste 

mesmo horário, o ICC foi 85,02.  

 

 

 
Figura 10 - Médias horária do índice de temperatura e umidade e do índice de carga de calor, da área de pastejo. 

 

 

4.3.2 Escore de ofegação  

 

Das 4752 observações realizadas para registro do escore de ofegação (EO), 

somente 14 apresentaram registro de animais com EO >2,5. Destes casos, apenas três 

observações foram realizadas, com animais apresentando EO de 3,5, maior valor 

registrado para essa variável durante todo período experimental. A média horária do 

EO por tratamento está representada na Figura 11. A menor média registrada para essa 

variável ocorreu às 08 h (0,04) e a maior ocorreu às 15 h (0,75). 
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Figura 11 – Média do escore de ofegação (MEO) em função das horas do dia registrado na área de 
pastejo. 

 

 

A média do escore de ofegação (MEO) apresentou correlação positiva (ρ = 

0,94) com o ITU determinado na sombra (Figura 12). O ITU na sombra aumentou no 

decorrer do dia, atingindo seu maior valor às 15 h (79,05). A MEO manteve 

comportamento semelhante ao ITU na sombra e também exibiu maior valor às 15 h.  

 

 

 
Figura 12 - Correlação entre o ITU e a média do escore de ofegação (ρ = 0,94). 
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Além disso, a MEO se relacionou de forma negativa com a porcentagem de 

tempo que os animais foram vistos no piquete (ρ = -0,63) (Figura 13). Dessa forma, 

quando o EO aumentou os animais deixaram o piquete na tentativa de encontrar 

ambiente mais adequado para manter a homeotermia. 

 

 
Figura 13 - Correlação entre a MEO e a porcentagem de tempo gasto no piquete (ρ =-0,63). 

 

 

4.3.3 Comportamento animal 

 

A aplicação dos tratamentos na sala de espera (C, MV e AV) não alterou as 

atividades comportamentais, a postura e a localização das vacas lactantes nas 

pastagens. As porcentagens dos tempos gastos em cada atividade, localização e 

postura dos animais estão representadas na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Porcentagem média do tempo em que os animais permaneceram nas atividades, localizações e 
posturas 

Atividade C MV AV Valor de P 

Pastejando 24±7,33 26±7,37 26±7,50 KS=0,5885 

Ruminando 14±2,13 14±2,29 14±2,32 KS=0,8988 

Sem atividade aparente 51±6,51 50±6,50 50±6,75 KS=0,5550 

Bebendo 2±0,72 2±0,46 2±0,57 KS=0,8088 

Outras atividades 9±1,28 8±1,31 8±1,31 KS=0,5807 

Localização     

Bebedouro 2±0,75 2±0,49 2±0,61 KS=0,5876 

Sombra natural 57±9,60 56±9,64 56±9,57 KS=0,9774 

Sombra artificial 5±1,80 5±2,03 5±1,86 KS=0,9570 

Piquete 36±8,65 37±8,44 37±8,28 KS=0,6751 

Postura     

Em pé 61±7,02 60±7,20 60±7,28 KS=0,8972 

Deitado 39±7,02 40±7,20 40±7,28 KS=0,9404 

Tratamentos não apresentaram diferenças pelo Teste de Kruskal-Wallis (P<0,05). 

 

Os animais gastaram maior parte do tempo sem atividade aparente (50%), 

seguido da atividade de pastejo (25%), ruminação (14%), outras atividades (9%) e 

bebendo água (2%). Em relação à localização, os animais despenderam maior parte do 

tempo sob a sombra da árvore (56%), 37% do tempo no piquete, 5% sob o 

sombreamento artificial e 2% no bebedouro. O tempo médio gasto em pé foi de 60%. 

Nos horários das 11 e 12 h foi verificado menor tempo gasto em pastejo (7%). 

Esses horários culminam com maiores valores de ICC (98,8 e 97,5). Após o retorno da 

ordenha da tarde, por volta das 15 h, a atividade de pastejo volta a ser restabelecida 

atingindo seu máximo às 17 h (65%) com o ICC igual a 85,1 (Figura 14).   

 



91 

 

 
Figura 14 - Porcentagem do tempo gasto em pastejo pelas vacas lactantes, das 08 às 12 h 30 min 

e das 15 h 30 min às 18 h. 

 

 

Ainda, nos horários das 11 e 12 h foi verificado maior tempo despendido sem 

atividade aparente (74%) (Figura 15).  

 

 

 
Figura 15 - Porcentagem do tempo gasto sem atividade aparente pelas vacas lactantes, das 08 às 

12 h 30 min e das 15 h 30 min às 18 h. 
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A maior percentagem de tempo despendido no consumo de água foi verificado 

às 15 h (5%), período que corresponde ao retorno da ordenha. As vacas em lactação 

que não receberam tratamentos associados à aspersão na sala de espera mostraram-se 

mais ávidas a ingestão de água em relação às demais. 

 

 

 
Figura 16 - Porcentagem do tempo gasto bebendo água, das 08 às 12 h 30 min e das 15 h 30 

min às 18 h. 

 

 

Em relação à localização, às 11 e 12 h foram os horários em que se registrou a 

maior porcentagem do tempo gasto (89%) sob sombra da árvore, culminando com 

maiores valores de ICC (98,2). O horário com menor registro de uso do sombreamento 

natural foi o das 17 h (12%), período no qual se registrou o menor valor de ICC ao sol 

(85,1). 
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Figura 17 - Porcentagem do tempo gasto sob sombra da árvore, das 08 às 12 h 30 min e das 15 h 
30 min às 18 h. 

 

 

Foi encontrada correlação negativa (ρ = -0,82) entre ICC ao sol e a porcentagem 

de tempo despendido realizando pastejo (Figura 18). Assim, quando o ICC aumentou, 

os animais apresentaram diminuição das atividades que pudessem provocar aumento 

do calor corporal (pastejar), passando a maior parte do tempo sem atividade aparente. 

O ICC registrado ao sol apresentou correlação com a porcentagem do tempo gasto 

pelos animais ruminando (ρ = 0,55) e sem atividade aparente (ρ = 0,62) (Figura 19).  
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Figura 18 - Correlação entre o ICC ao sol e o percentual de tempo gasto pastejando. 

 

 

 
Figura 19 - Correlação entre o ICC ao sol e o percentual de tempo gasto sem atividade aparente. 

 

 

Em relação à localização, foi encontrada correlação negativa entre o ICC ao sol 

e a porcentagem de tempo gasto no piquete (ρ = -0,63) (Figura 20). Assim, o maior 

percentual de tempo despendido pelos animais no piquete ocorreu no horário em que 

foi registrado menor valor de ICC sob o sol (17 h).  
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Figura 20 - Correlação Relação entre o ICC ao sol e o percentual de tempo gasto nos piquetes. 

 

 

Em contraste, o ICC se relacionou de forma positiva com o percentual de tempo 

em que os animais permaneceram sob sombra da árvore (ρ = 0,72) (Figura 21). Dessa 

forma, quando ocorreu elevação no ICC, os animais buscaram o sombreamento 

natural. 

 

 

 

Figura 21 - Correlação entre o ICC ao sol e o percentual de tempo gasto sob sombra natural. 
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4.4 Discussão 

 

Apesar da eficiência comprovada do resfriamento evaporativo na sala de espera, 

os efeitos desse sistema parecem ter validade somente a curto prazo. Isso ficou 

evidenciado, pois os diferentes fluxos de água testados no corrente estudo não foram 

suficientes para induzir diferenças entre os grupos, tanto no escore de ofegação como 

no comportamento. Com isso, e devido alta susceptibilidade de vacas holandesas ao 

calor, torna-se de grande valia o uso de medidas de resfriamento não somente em sala 

de espera, como também na área de pastejo.  

A disponibilidade de sombra é uma importante ferramenta na promoção de 

conforto térmico e deve ser fornecida em pastagens como forma de complementar o 

resfriamento proporcionado pelo SRE (MARTELLO, 2002; PARANHOS DA 

COSTA, 2001). Segundo Fraser e Broom (1997), animais de sangue europeu tendem a 

buscar sombreamento quando a TAR ultrapassa 28ºC. No presente estudo, a média da 

TAR ao sol, foi de 33,77ºC. Na sombra a temperatura média foi de 29,73ºC.  

Segundo Hahn (1985), valor de ITU menor ou igual a 70 representa condição de 

conforto, de 71 a 78 é considerado estado crítico, de 79 a 83, situação de perigo e 

acima de 83, considera-se estado de emergência. No corrente experimento, a média do 

ITU registrada no sol foi classificada de acordo com Hahn (1985) como situação de 

perigo, enquanto na sombra essa variável foi classificada como em estado crítico. Os 

índices de conforto térmico apresentarem valores superior ao recomendado.  

O ICC é classificado em quatro estágios; inferior a 70,0 é considerado como 

ambiente em termoneutralidade, de 70,1 a 77,0 ambiente moderado, de 77,1 a 86 

ambiente quente e quando o índice mostrou-se superior a 86 foi considerado como 

ambiente muito quente (GAUGHAN et al., 2008). No presente estudo a média diária 

do ICC no sol foi, de acordo com a classificação proposta por Gaughan et al. (2008), 

de ambiente muito quente e na sombra a média deste índice foi classificada como de 

ambiente quente.  

A aplicação dos tratamentos na sala de espera não foi capaz de promover 

diferença significativa (KS = 0,907) na média do escore de ofegação (MEO) dos 

animais em pastejo. O horário ao qual se registrou maior MEO foi o das 15 h, sendo 
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que neste horário, pela classificação proposta por Sullivan et al. (2011), a MEO do 

rebanho se enquadrou como em estresse leve. Este fato foi associado ao calor gerado 

pelo deslocamento após a ordenha, em horários de elevadas TAR e TGN. Mader et al.  

(2006) encontraram maior média do EO às 17 h, mesmo com a temperatura ambiente 

tendo sido maior às 15 h. Os autores associaram esse atraso ao fornecimento de dieta 

altamente energética, que acompanhada de elevadas temperaturas ambientais, 

dificultou o funcionamento dos mecanismos de dissipação calorífera.  

Além disso, foi encontrada correlação positiva (ρ = 0,94) entre o ITU registrado 

na sombra e o EO. Dessa forma, quando o ITU na sombra atingiu o seu ápice, a MEO 

acompanhou este comportamento, atingindo maior valor. Mader et al. (2006) também 

encontraram relação positiva entre o ITU e o EO (r=0.67). A correlação encontrada no 

presente estudo entre o ITU sob a sombra e o escore de ofegação (EO), demonstra a 

importância do sombreamento. Isso porque o EO sofre influência direta do ambiente 

ao qual o animais estão inseridos. Foi encontrada ainda correlação negativa entre o EO 

e a porcentagem do tempo gasto pelos animais no piquete. Com isso, pode-se inferir 

que quanto mais alto for a MEO do rebanho, menor será o tempo gasto pelos animais 

no piquete e consequentemente menor será a busca por alimentos. 

Nos horários de maior ICC (11 e 12 h) os animais despenderam apenas 7% do 

tempo pastejando. Às 17 h, o ICC registrado ao sol, se igualou ao ICC registrado a 

sombra. Neste horário, os animais gastaram 65% do tempo pastejando. A forte 

correlação negativa (ρ = -0,82) entre ICC ao sol e atividade de pastejo, permite inferir 

que quanto maior a incidência das cargas de calor no ambiente, menor será a atividade 

alimentar. O pico de alimentação ocorreu no fim da tarde. Esse resultado corrobora 

com o que afirmaram Blackshaw e Blackshaw (1994) e Fraser e Broom (1997). 

Segundo estes autores, os animais pastejam de forma mais contínua nos horários com 

temperaturas mais amenas (começo da manhã e final da tarde) e evitam essa atividade 

nas horas mais quentes do dia. 

Foi observado que nos horários das 15 e 16 h, os animais iniciaram atividade de 

pastejo por curtos períodos de tempo. Após esses períodos, voltavam para sombra com 

EO mais elevado do que antes de iniciar a atividade. Esse aumento pode ser explicado 

pela incidência direta de radiação solar, associada ao calor gerado pelo deslocamento e 
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pastejo.  Ao voltar para sombra passavam um período sem atividade aparente, 

possivelmente para favorecer a redução do EO. Após, voltavam novamente a pastejar. 

Observou-se ainda que na maioria das vezes, os animais iniciavam o pastejo quando o 

EO se enquadrava na classificação 0 ou 1.  

Segundo Costa (1985), em períodos de calor os animais tendem a reduzir 

atividades de ruminação e pastejo, aumentando o tempo inativos com intuito de 

diminuir a produção de calor metabólico gerado por essas atividades. Às 11 h, os 

animais gastaram em média 74% do tempo sem atividade aparente (SAA). Foi 

encontrada relação (ρ = 0,62) entre o ICC no sol e a porcentagem de tempo gasto 

SAA. O menor percentual de animais vistos SAA foi registrado às 17 h. Neste horário, 

os valores do ICC no sol e na sombra foram aproximadamente 85. Dessa forma, os 

efeitos das cargas de calor sobre os animais eram os mesmos tanto no sol como na 

sombra, estimulando os indivíduos a aumentarem atividade de pastejo, reduzindo 

consequentemente o período em inatividade.  

Albrigth (1993), afirmou que o tempo despendido na ruminação é dividido em 

períodos que podem variar de minutos a horas, com variação total de quatro a nove 

horas diárias. Segundo o autor, a ruminação pode ocorrer deitada ou em pé e os 

animais mostram-se em estado de relaxamento, com pálpebras semifechadas e a 

cabeça baixa. No corrente experimento, o pico da atividade de ruminação ocorreu às 

08 h. Das 08 às 12 h, os animais gastaram mais de 10% do tempo em ruminação. A 

menor média registrada para atividade de ruminação ocorreu às 17 h, horário no qual 

os animais apresentaram pico de pastejo.  

De acordo com Costa (1985) e Pires et al. (1998), nos horários mais quentes os 

animais reduzem a atividade de ruminação visando decréscimo da produção de calor 

corporal. Em contraste, no corrente estudo foi encontrada correlação (ρ = 0,55) entre o 

ICC ao sol e o tempo gasto ruminando, demonstrando a importância do fornecimento 

de áreas sombreadas. Foi observado que durante as horas mais quentes do dia, os 

animais despenderam mais tempo sob sombreamento natural. No ambiente sombreado 

proporcionado pela árvore, o ICC não ultrapassou 86. Segundo Gaughan et al. (2008), 

quando o índice de carga de calor atinge níveis menores do que 77, o animal começa a 

dissipar calor, enquanto ao atingir valor superior a 86, ocorre efeito inverso 
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favorecendo a absorção calorífera.  Dessa forma, o ICC da área sombreada não induziu 

a absorção de calor, permitindo que os animais realizassem a ruminação, até mesmo 

nas horas mais quentes.  

Os animais controlam o tempo de ruminação, de acordo com a sua produção de 

calor endógeno (COSTA, 1985). Assim, ao ruminar e consequentemente aumentar sua 

produção de calor a limites desconfortantes, os animais param com a atividade 

(permanecem sem atividade aparente) até se sentirem confortáveis novamente para 

reinicia-la. Com isso, ao aumentar o ICC no sol, as vacas foram para um ambiente 

mais confortável termicamente (sombra) onde torna-se possível realizar ruminação por 

curtos períodos de tempo ao longo do dia. 

Segundo Titto (1998), o consumo de água aumenta em condições de ET, na 

tentativa de se conseguir reposição hídrica. Beede e Collier (1986) afirmaram que este 

elemento é um dos mais importantes nutrientes para animais mantidos em climas 

quentes. Collier et al. (1982) relataram que o aumento na ingestão de água é uma das 

estratégias para manutenção da temperatura corporal. A água atua diretamente no 

resfriamento reticuloruminal além de estar diretamente envolvida na dissipação de 

calor pela superfície da pele, através da sudação, e pelo trato respiratório, através da 

ofegação. 

O horário no qual os animais despenderam maior porcentagem de tempo 

bebendo água foi o das 15 h. Esse fato foi associados a dois fatores; o momento pós-

ordenha e a caminhada da sala de ordenha até a área de pastejo durante período em que 

a TGN apresentou-se elevada. Além disso, neste mesmo horário foi encontrado a 

maior MEO dos animais (0,75). Com isso o maior consumo de água pode ser 

influenciado pelos valores mais elevados do EO. Isso porque quanto maior o EO do 

animal, maior será sua necessidade de reposição hídrica devido perdas ocasionadas 

pela evaporação respiratória. Dessa forma, quando os animais voltavam da ordenha, 

consumiam água e voltavam para área sombreada na tentativa de normalizar o EO. 

Às 11 e 12 h os animais despenderam mais de 85% do tempo utilizando o 

sombreamento natural. Foi encontrada forte correlação (ρ = 0,72) entre o ICC 

registrado ao sol com a porcentagem do tempo gasto pelos animais na sombra. Dessa 

forma, quanto maior for o ICC no pasto, menor foi o tempo de permanência dos 
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animais, neste local. O horário com menor porcentual de tempo despendido pelos 

animais utilizando este recurso foi às 17 h. Nesse horário, o ICC do sol e da sombra 

alcançaram valor aproximado de 85. Como nesse horário o sombreamento não 

apresentou microclima diferente ao que era encontrado sob o sol, os animais optaram 

pela busca de alimentos nos piquetes.  Os resultados encontrados vão de acordo com 

Blackshaw e Blackshaw (1994) e Fraser e Broom (1997), mostrando que durante as 

horas mais quentes do dia, os animais aumentam a procura por sombreamento. Assim, 

torna-se imprescindível fornecer medidas adicionais de resfriamento nas pastagens, 

com objetivo de maximizar os efeitos do SRE.  

Ao final do dia (17 h) os animais despenderam 92% do tempo em pé. Isso pode 

ser explicado devido ao fato de que neste horário, a redução do ICC estimulou a 

atividade de pastejo. Em contrapartida, nos horários das 10, 11 e 12h, os animais 

passaram mais de 50% do tempo deitados. Como nestes horários, mais de 70% das 

observações foram registradas com animais sob sombra da árvore, pode-se afirmar que 

os indivíduos gastaram maior parte do tempo deitados sobre a sombra da árvore. 

Observamos ainda que alguns animais deitavam e após determinado período o EO se 

elevava. Quando isso acontecia, o indivíduo se levantava e mantinha-se de pé e 

quando reduzia o EO deitava-se novamente. Esse comportamento pode ser explicado 

pelo fato de que quando o animal se mantém de pé, aumenta a área de superfície 

corporal em contanto com o ar, possibilitando uma troca de calor por convecção mais 

eficiente do que quando deitado. 
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4.5 Conclusões 

 

Era esperado que a aplicação de diferentes vazões de água na sala de espera 

fossem provocar alterações no escore de ofegação e no comportamento de vacas 

lactantes mantidas em sistema de pastejo. Entretanto os resultados demonstram que os 

efeitos do sistema de resfriamento evaporativo aplicado em sala de espera, são 

imediatos e de curta duração.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

O condicionamento ambiental da sala de espera é de fundamental importância 

para promover o arrefecimento animal, melhorando a sensação de bem-estar. No 

presente estudo, o emprego deste recurso possibilitou modificações positivas nas 

variáveis fisiológicas e no microclima da sala de espera.  

Os resultados demonstram que o uso da água pode ser planejado de forma mais 

eficiente e racional, evitando excessos e diminuindo a produção de resíduos. Com os 

resultados encontrados, pode-se recomendar ao produtor uso de menor vazão no 

período da manhã e maior vazão no período da tarde. Entretanto, pode ser possível 

potencializar os efeitos do tratamento MV prolongando o tempo de exposição dos 

animais a tal. 

Dessa forma, mesmo com aumento considerável no período de aplicação, pode 

ser possível alcançar resultados tão satisfatórios quanto aos encontrados no AV, 

utilizando menores fluxos de água, contribuindo assim para preservação deste recurso. 

Isso pode ser afirmado visto economia de 90,4%, apresentada pelo tratamento MV, 

quando comparado ao AV. Com isso, estudos complementares são necessários para 

investigar o efeito do tratamento MV, na fisiologia de vacas lactantes expostas a 

diferentes tempos de aspersão.  

Em relação aos reflexos da aplicação de diferentes fluxos de água, sobre os 

padrões comportamentais apresentados pelos animais em sistema de pastejo 

rotacionado, pôde-se concluir que os efeitos promovidos pelo SRE na sala de espera 

são imediatos e de curta duração.  

Isso demonstra a importância do fornecimento adequado de áreas de 

sombreamento. Medidas de resfriamento não devem ser adotadas de modo isolado. 

Dessa forma torna-se de grande importância o uso combinado das diferentes 

tecnologias, implementando-as de forma estratégica e permitindo com isso uma 

potencialização mútua de efeitos. Assim, para maximizar medidas de conforto térmico 

para vacas lactantes e otimizar os resultados proporcionados pelo SRE em sala de 

espera, cabe ao produtor rural utilizar vazão adequada de água durante pré-ordenha em 

associação ao correto fornecimento de áreas sombreadas, no pasto. 
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ANEXO 1 

 

 

Período Ordem de aplicação dos tratamentos 

I Média vazão – Alta vazão – Controle 

II Média vazão – Controle – Alta vazão 

III Alta vazão – Média vazão – Controle 

IV Alta vazão – Controle – Média vazão 

V Controle – Média vazão – Alta vazão 

VI Controle – Alta vazão – Média vazão 

 

Ordem da aplicação dos tratamentos de acordo com o período 

 


