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Resumo: Objetivou-se com o presente estudo avaliar se a termorregulação de vacas leiteiras foi influenciada
pela ordem de parto em sistema compost barn nas estações quentes. O estudo foi conduzido em galpão compost
barn de propriedade particular, no interior do município de Dois Vizinhos – PR. O período experimental foi de
setembro de 2015 a fevereiro de 2016 (quatro avaliações mensais, n = 24). Foram avaliadas 12 vacas mestiças
em lactação, sendo divididas em dois tratamentos de acordo com a ordem de parto: 1- vacas primíparas; 2 –
vacas multíparas. A termorregulação das vacas foi avaliada em intervalos de 3 em 3 horas, às 09:00, 12:00 e
15:00 horas. Foram aferidas as variáveis de frequência respiratória (FR) e temperatura média superficial (TMS)
das vacas. Para a análise confirmatória das variáveis relacionadas à termorregulação, foi utilizada a análise de
variância. As médias foram submetidas ao teste de Tukey para comparação múltipla, ao nível de significância
de 5%. Os modelos foram ajustados para cada uma das variáveis, usando o software R. As vacas multíparas
apresentaram médias superiores (P˂0,05) de frequência respiratória e temperatura superficial. Os valores
médios para as variáveis de frequência respiratória e temperatura superficial foram de 54 e 58 mov./min. e 30,3
e 30,8 °C para primíparas e multíparas. Também houve diferença entre as faixas de horário avaliadas para a
FR e TMS. As médias variaram de 42 a 66 mov./min. e 29,2 e 31,3 °C, para a FR e TMS, respectivamente. Em
conclusão, as vacas multíparas foram mais sensíveis ao aumento da temperatura ambiente e a frequência
respiratória das vacas acompanhou a elevação da temperatura do ar ao longo das horas.
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Introducão
O compost barn é um sistema loose housing relativamente novo no Brasil. Este sistema proporciona um
local seco e confortável para as vacas, pois consiste em um sistema de alojamento com uma grande área de
cama profunda para todos os animais. A cama normalmente é constituída de maravalha de madeira com
profundidade inicial de 30 a 50 cm, sendo esta separada da área de alimentação (Janni et al., 2007). O compost
barn exige um bom sistema de ventilação, e um intenso manejo da cama, para controle de umidade e conforto
térmico das vacas.
No entanto, existem poucos estudos sobre compost barn no Brasil, e nenhuma pesquisa relacionada à
termorregulação das vacas. Sendo assim, estudos que avaliem a termorregulação em condições climáticas do
Brasil são necessários. Nesse sentido, objetivou-se por meio desta pesquisa avaliar se a termorregulação de
vacas leiteiras foi influenciada pela ordem de parto em sistema compost barn nas estações quentes.
Material e Métodos
O estudo foi realizado em uma propriedade particular do interior do município de Dois Vizinhos – PR,
localizada a 25° 43’ 34.20”S e 53°06’ 35.19”W a 556 metros acima do nível do mar . O período experimental
foi de setembro de 2015 a fevereiro de 2016. Foram realizadas quatro avaliações mensais de termorregulação
totalizando 24 dias de avaliações.
O compost barn tinha capacidade de abrigar até 50 animais considerando a lotação de 11,5 m2/animal,
entretanto, durante o período experimental, a lotação máxima foi de 35 animais (ou 16,4 m 2/animal). A
estrutura física do galpão era composta por área de repouso com cama de maravalha de madeira com 576 m 2,
pista de alimentação com 144 m2 e sala de ordenha anexa ao galpão. O galpão tinha pé-direito de 5 m de altura,
lanternim na cobertura, suas laterais eram abertas. O sistema de ventilação era controlado manualmente, e
contava com 7 ventiladores da marca DeLaval DF 1250, com 6 pás e capacidade de fluxo de ar de 34.000 m³/h.
Foram utilizadas 12 vacas mestiças holandesas e Jersey entre 30 a 90 dias de lactação. As vacas foram
divididas em dois tratamentos de seis animais de acordo com a seguinte ordem de parto: Tratamento 1: vacas
primíparas com idade média de 2,7 anos, peso médio de 430 kg e produção média de 32 kg de leite/dia;
Tratamento 2: vacas multíparas com média de 4 lactações, peso médio de 500 kg e produção média de leite de
34 kg de leite/dia.
A termorregulação das vacas foi avaliada em intervalos de 3 em 3 horas, às 09:00, 12:00 e 15:00 horas.
Foram aferidas a frequência respiratória (mov./min.) e a temperatura superficial (°C) das vacas. A frequência
respiratória foi aferida por meio de contagem de movimentos de flanco, durante 15 segundos e posteriormente
multiplicado por quatro para se obter a frequência por minuto. Para medir a temperatura superficial dos animais
foi utilizado um termômetro digital infravermelho com mira laser da marca Incoterm ST-400 com faixa de
medição de -38 a 365°C e emissividade. A temperatura superficial foi aferida a 1 m de distância, em cinco
pontos distintos do corpo das vacas: fronte, tábua do pescoço, costelas, flanco e coxa. Após foi realizada a
média aritmética destes pontos.
As variáveis microclimáticas do ambiente interno estão descritas na Tabela 1. Estas foram registradas
em intervalos de 3 em 3 horas (às 09h, 12h e 15h) as variáveis: temperatura do ar (°C), umidade relativa do ar
(%) e velocidade do vento (m/s). Logo após, foi calculada a média das variáveis em cada um dos horários. A
temperatura e umidade relativa do ar foram medidas por meio de um termohigrômetro portátil. A velocidade
do vento foi medida por meio de um anemômetro digital.
Tabela 1 Valores médios e erro padrão da média das variáveis do ambiente térmico do compost barn:
temperatura do ar (T), umidade relativa (UR) e velocidade do vento (VV)
Variáveis
Hora
T (°C)
UR (%)
VV (m/s)
09:00
23,3 ± 0,28
69 ± 0,74
1,1 ± 0,19
12:00
26,0 ± 0,33
64 ± 1,07
1,2 ± 0,05
15:00
26,5 ± 0,36
60 ± 1,31
1,2 ± 0,06
Para o estudo das variáveis termorregulatórias, dividiu-se em dois fatores, A: horas do dia e B: ordens
de lactação. Em cada data (24 dias), as medições foram conduzidas em A: três horários distintos (9, 12 e às
15h), definindo-se assim a parcela principal; B: ordens de lactação (primíparas e multíparas) como subparcelas. Os modelos foram ajustados para cada uma das variáveis, usando o software R (R Development Core
Team, 2016). Após isso, para análise confirmatória das variáveis relacionadas à termorregulação, foi utilizada
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a análise de variância (ANOVA). As médias foram submetidas ao teste de Tukey para comparação múltipla,
ao nível de significância de 5%.
Resultados e Discussão
Não houve interação entre as faixas de horário e tratamentos das variáveis termorregulatórias.
Entretanto, houve diferença (P˂0,05) entre as variáveis respostas de frequência respiratória e temperatura
superficial entre as faixas de horários e tratamentos (Tabela 2).
Tabela 2 Valores médios e erro-padrão da média para as variáveis respostas em relação às faixas de horários
e tratamentos: frequência respiratória (FR) e temperatura média superficial (TMS)
Variáveis Respostas
Tratamentos
FR (mov. min.)
TMS (°C)
09:00
42 ± 0,93c
29,2 ± 0,14b
Hora
12:00
60 ± 1,18b
31,3 ± 0,11a
15:00
66 ± 1,61a
31,1 ± 0,19a
Primíparas
54 ± 0,99b
30,3 ± 0,12b
Ordem de parto
Multíparas
58 ± 1,05a
30,8 ± 0,11a
Médias seguidas pela mesma letra na coluna, para cada tratamento, não diferem entre si pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade
A frequência respiratória das vacas acompanhou a elevação da temperatura ambiente no compost barn
(Tabela 1). Às 15 h, a frequência respiratória média ficou acima da faixa de conforto das vacas. Para
Perissinotto et al. (2009) a frequência respiratória para bovinos leiteiros pode ser avaliada em faixas de
conforto: conforto alto, para valores abaixo de 56 mov./min.; conforto médio, entre 56 a 64 mov./min.; e
conforto baixo, para valores acima de 64 mov./min. Desta forma, na primeira faixa de horário (9 h) as vacas
estavam sob uma faixa de alto conforto, às 12 h na faixa de conforto médio e as 15 h na faixa de baixo conforto.
Houve diferença (P˂0,05) para a frequência respiratória entre as vacas primíparas e multíparas. As vacas
multíparas apresentaram frequência respiratória mais elevada em relação às primíparas. Essa diferença da
frequência respiratória entre os tratamentos pode estar relacionada com a idade, peso e grau de enchimento do
trato digestivo das vacas (Reece, 2006). De acordo com esse autor, a frequência respiratória para vacas leiteiras
em decúbito esternal pode variar de 24 a 59 mov./min. No presente estudo, além dos fatores de idade e peso
diferentes, as vacas multíparas deste estudo apresentaram média maior de produção de leite (34 kg/dia) do que
as vacas primíparas (32 kg/dia). Neste sentido, esses fatores podem ter contribuído para o aumento da
termogênese e diferença entre a frequência respiratória, bem como a diferença da temperatura superficial entre
os tratamentos.
A temperatura superficial das vacas primíparas foi 0,5 °C inferior em relação às multíparas. Entretanto,
Martello et al. (2004) obtiveram resultados mais elevados para vacas primíparas em relação a frequência
respiratória e temperatura superficial. Em ambiente climatizado, os autores encontraram resultados de 61,6
mov./min. e 33,4 °C para frequência respiratória e temperatura superficial nas vacas primíparas e valores de
51,2 mov./min. e 32,8 °C nas vacas multíparas, respectivamente.
A temperatura superficial de todos os animais diferiu (P˂0,05) no horário das 9h horas com os demais.
A diferença entre a TMS da primeira e segunda faixa de horário pode ser explicada pela diferença de
temperatura entre os horários (Tabela 1). Na terceira faixa de horário houve ligeira queda na temperatura
superficial dos animais, apesar da temperatura do ar ter apresentado a maior média às 15h. Entretanto, nessa
faixa de horário os animais consomem uma quantidade menor de alimento, devido ao horário de fornecimento
deste, bem como diminuem o consumo com o aumento da temperatura do ar. Desta forma, a produção de calor
metabólico pode ter sido menor às 15 h, influenciando a TMS.
Conclusão
As vacas multíparas foram mais sensíveis ao aumento da temperatura do ar, apresentando médias mais
elevadas quanto às varáveis resposta de frequência respiratória e temperatura superficial. A frequência
respiratória das vacas acompanhou a elevação da temperatura do ar.

Referências

VII Brazilian Congress of Biometeorology, Ambience, Behaviour and Animal Welfare

3

JANNI, K.A.; ENDRES, M.I.; RENEAU, J.K.; SCHOPER, W.W. Compost dairy barn layout and
management recommendations. Applied Engineering in Agriculture, 23:97-102, 2007.
MARTELLO, L. S.; SAVASTANO JÚNIOR, H.; SILVA, S. L.; TITTO, E. A. L. Respostas fisiológicas e
produtivas de vacas Holandesas em lactação submetidas a diferentes ambientes. Revista Brasileira de
Zootecnia, 33:181-191, 2004.
PERISSINOTTO, M.; MOURA, D.J.; CRUZ, V.F.; SOUZA, S.R.L.D.; LIMA, K.A.O.D.; MENDES, A.S.
Conforto térmico de bovinos leiteiros confinados em clima subtropical e mediterrâneo pela análise de
parâmetros fisiológicos utilizando a teoria dos conjuntos fuzzy. Ciência Rural, 39:1492-1498, 2009.
R DEVELOPMENT CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R
Foundation for Statistical Computing, 2016. Disponível em: <http://www.R-project.org> Acesso em 15 jun.
de 2016.
REECE, W.O. Respiração nos mamíferos. In: DUKES, H.H. Fisiologia dos animais domésticos. 12. ed. Rio
de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S.A., 2006. Cap.7, p. 897-908.

VII Brazilian Congress of Biometeorology, Ambience, Behaviour and Animal Welfare

4

