VIICongresso Brasileiro de Biometeorologia,Ambiência,
Comportamento e Bem-Estar Animal“Responsabilidade
Ambiental e Inovação”
VII Brazilian Congress of Biometeorology,Ambience,
Behaviour and Animal Welfare
“Environmental Responsibility and Innovation”
Efeito da composição genética e turno sobre as temperaturas retal e vaginal de vacas Girolando
no Nordeste do Brasil
Moisés Saraiva Ribeiro de Souza1, Sabrina Martins Lacerda Cavalcante1, Maria Angela de Souza1, Aírton
Alencar de Araújo2, José Valmir Feitosa3, , Aírton Alencar de Araújo
Graduando em Agronomia na Universidade Federal do Cariri – UFCA, Campus Crato, CE. Bolsista CNPq. e-mail:
moisesaraiva@live.com
Graduanda em Agronomia na Universidade Federal do Cariri – UFCA, Campus Crato, CE. Bolsista FUNCAP. e-mail:
sabryna_martins@hotmail.com
1
Graduanda em Agronomia na Universidade Federal do Cariri – UFCA, Campus Crato, CE. Bolsista FUNCAP. e-mail:
anjelasousa.maria@gmail.com
2
Professor da Universidade Estadual do Ceará - UECE. e-mail: aaavet55@gmail.com
3
Professor da Universidade Federal do Cariri – UFCA, Campus Crato, CE. e-mail: valmir.feitosa@ufca.edu.br
4
Professor da Universidade Federal do Cariri – UFCA, Campus Crato, CE. Bolsista BPI – FUNCAP. e-mail: nelsonlcvet@gmail.com
1

1

Resumo: O objetivo foi investigar o efeito da composição genética e turno sobre as temperaturas retal
e vaginal de fêmeas bovinas criadas no semiárido nordestino, no período seco, através das análises das
temperaturas retais e vaginais. O estudo foi realizado em propriedade rural no município de Barbalha – CE,
com clima tropical semiárido. Foram utilizadas 40 fêmeas bovinas em lactação da raça Girolando (20
fêmeas ¾ Holandês ¼ Gir e 20 fêmeas 7/8 Holandês 1/8 Gir). Foram obtidos parâmetros climáticos de
temperatura e umidade relativa do ar e parâmetros fisiológicos, temperatura retal e vaginal. As coletas
foram no estábulo, a sombra, após as ordenhas da manhã (2 h) e da tarde (14 h), durante quatro meses da
estação seca. As análises estatísticas foram realizadas pela ANOVA a 5% de probabilidade usando o
“general linear model” (Proc GLM) do programa estatístico SAS, considerando efeitos genéticos de ambos
os grupos de composição genética em dois turnos. O delineamento foi inteiramente casualizado em
esquema fatorial 2x2, utilizando-se o teste F de Fischer para mensurar as diferenças em relação aos
parâmetros de temperatura retal e vaginal a 5% de probabilidade. As temperaturas médias do ar nos turnos
manhã e tarde, no período seco, se mantiveram em torno de 23,8 e 38,2°C, respectivamente. As umidades
relativas do ar médias do período seco no turno da manhã foram de 55,6% e, no turno da tarde, foram de
28,6%. A partir destas, obtivemos um Índice de temperatura e umidade médio para o turno da manhã no
valor de 71,9 e, para o turno da tarde, de 81,5. Ambos os grupos de composição genética apresentam suas
temperatura retais e vaginais dentro da normalidade, em ambos os turnos. Os animais dos dois grupos de
composição genética evidenciaram baseados nos parâmetros fisiológicos de temperatura retal e vaginal,
estarem bem adaptados às condições climáticas do clima semiárido ao qual estão submetidos, em ambos os
turnos do período seco. A máxima temperatura vaginal, da mesma forma que a máxima temperatura retal
para a composição genética 7/8 Holandês 1/8 Gir, no período da tarde, atingiram níveis acima da
normalidade. Isto evidencia correlação moderada com 59,98% pelo coeficiente de correlação de Pearson,
entre temperatura retal e vaginal. Pesquisas semelhantes devem ser continuadas, utilizando mais parâmetros
fisiológicos, métodos menos invasivos, além de dados produtivos e reprodutivos para melhor embasar os
resultados deste estudo.
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Introdução
No semiárido brasileiro praticamente o ano todo apresenta elevados índices de temperatura e
umidade. Animais nesta situação modificam seus comportamentos e, estas mudanças, afetam
diretamente a produção e reprodução. A maioria dos produtores do Cariri Cearense, no Nordeste do
Brasil, não estão preparados, tanto para identificar, quanto para mudar o manejo dos mesmos ou a raça
a ser explorada nestas condições meteorológicas (COSTA et al., 2015).
O clima influencia a forma como os animais se distribuem no planeta, sendo perceptível que, animais
com maior poder de dissipação de calor situam-se em regiões com temperaturas mais elevadas como, por
exemplo, bovinos de origem indiana e, em regiões com temperaturas amenas, se distribuem animais com
menor poder de dissipação de calor, como ocorre com bovinos europeus (FERREIRA, 2015;
MASTELARO, 2016).
Do ponto de vista bioclimático, mesmo para animais mestiços, considerados tolerantes ao calor,
podem ocorrer alterações comportamentais e fisiológicas, que ocasionam estresse térmico (NARDONE et
al., 2010). O estresse térmico promove alterações na homeostase e tem sido quantificado mediante
mensuração de variáveis fisiológicas, sendo uma delas a temperatura retal (DALCIN, 2013). As
temperaturas retais correlacionam-se de forma acentuada com as temperaturas vaginais, sendo mais um
bom parâmetro de avaliação fisiológica bovina (BROUK et al., 2005).
O objetivo deste estudo foi investigar o efeito da composição genética e turno sobre as
temperaturas retal e vaginal de fêmeas bovinas criados no semiárido nordestino.
Material e Métodos
O estudo foi realizado em propriedade rural no município de Barbalha – CE, no Cariri Cearense,
com coordenadas geográficas de 7 °17´10.8´´S e 39°19´49.4´´W, altitude média de 400 m acima do nível
do mar e com clima tropical semiárido. No estudo foram utilizadas 40 fêmeas bovinas em lactação da raça
Girolando (20 fêmeas ¾ Holandês ¼ Gir e 20 fêmeas 7/8 Holandês 1/8 Gir), durante a estação seca
(setembro a dezembro/2016).
Os animais foram mantidos em sistema de pastejo rotacionado irrigado, com a água e a
suplementação mineral à vontade, além de suplementação concentrada durante as ordenhas. Foram obtidos
os seguintes parâmetros fisiológicos, temperatura retal e vaginal com auxilio de termômetro digital
veterinário ANIMED 6200.03, com escala até 44 °Celsius, diretamente da parede do reto e vagina com
profundidade de 5 centímetros respectivamente e expressas em graus Celsius. Os respectivos parâmetros
climáticos como temperatura ambiente e umidade relativa do ar semanalmente, foram obtidas com o auxílio
de termo higrômetro digital.
O ITU foi calculado através da formula: ITU = (0.8 x TA + (UR % / 100) x (TA – 14.4) + 46.4)
(THOM, 1959). As coletas foram executadas no estábulo, a sombra, após a cada ordenha nos turnos da
manhã (2 h) e da tarde (14 h) durante os quatro meses da estação seca sem interferir nas atividades de rotina
da propriedade.
As análises estatísticas foram realizadas pela ANOVA a 5% de probabilidade usando o “general
linear model” (Proc GLM) do programa estatístico SAS versão 9.3, USA (SAS, 2011), considerando efeitos
genéticos dos dois grupos raciais em dois turnos. Os animais foram distribuídos em um delineamento
inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x2. Antes da realização da análise de variância, verificou se
as pressuposições de distribuição normal e homocedasticidade dos dados foram atendidas pelo PROC
ANOVA teste de Bartlett’s, e as médias comparadas pelo teste F de Fischer para mensurar as diferenças
em relação aos parâmetros de temperaturas retais e vaginais a 5% de probabilidade.
Resultados e Discussão
As temperaturas médias do ar nos turnos manhã e tarde, no período seco, se mantiveram em torno
de 23,8° e 38,2°C, respectivamente. Evidenciando que, no turno da tarde, houve desconforto térmico, já
que as temperaturas foram mais elevadas que as superiores da zona de conforto térmico até 27ºC
(AZEVEDO et al., 2005).
As médias das umidades relativas do ar no período seco no turno da manhã e tarde foram 55,6% e,
28,6% respectivamente. A partir destas, obtivemos um Índice de temperatura e umidade médio para o turno
da manhã e, para o turno da tarde (Tabela 1). Com estes valores de Índice de temperatura e umidade médio
médios, percebe-se que os animais encontram-se, no turno da manhã, em condições de estresse brando e,
no turno da tarde, em situação de emergência (BROWN-BRANDL et al., 2005).

Tabela 1. Valores médios, desvio padrão, mínimo e máximo do índice de temperatura e umidade no período
seco, clima semiárido do Cariri cearense 2016.
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Turno
Manhã
Tarde

Média ± desvio padrão
71,9 ± 3,1b
81,5 ± 3,1a

ITU
Mínima
67,9
78,2

Máxima
77,0
86,5

Média seguida de letras distintas difere a 5% pelo teste F de Fischer. *Legenda: Índice de Temperatura e Umidade (ITU)

Em média, ambos os grupos raciais apresentam suas temperaturas retais dentro da normalidade, em
ambos os turnos, e não diferindo (P<0,05), ou seja, a composição genética não foi afetada pelos turnos,
mesmo que alguns animais tenham ultrapassado o limite da normalidade para bovinos de leite (39,3°C),
atingindo máximas no grupo 7/8 Holandês 1/8 Gir (Tabela 2). Animais com temperaturas retais entre 38°
a 39,3°C encontram-se em estabilidade térmica (ANTUNES et al., 2009).
Não foi observado efeito significativo da fonte de variação composição genética, independente do
turno, para as características, indicando a não existência de variabilidade genética entre ¾ Hol ¼ Gir e 7/8
Hol 1/8 Gir. Da mesma forma para os turnos, independente da composição genética.
Tabela 2. Médias mais ou menos o desvio padrão das temperaturas retais de vacas Girolando (¾ Hol ¼ Gir
e 7/8 Hol 1/8 Gir), nos turnos manhã e tarde, durante o período seco, clima semiárido do Cariri cearense
2016.
Temperaturas retais (°C)
Turnos
Composição genética
Média ± desvio padrão
Mínima
Máxima
Manhã
38,4ns ± 0,3
38,0
38,9
¾ Hol ¼ Gir
Tarde
38,4 ± 0,3
38,0
39,1
Manhã
38,5 ± 0,4
38,0
39,6
7/8 Hol 1/8 Gir
Tarde
38,5 ± 0,4
38,0
39,7
*Legenda: Não significativo (ns) pela ANOVA com aplicação do teste F de Fischer (P>0,05).

Em trabalhos com vacas Holandesas em pós-parto, Vickers et al. (2010) obtiveram médias e
máximas de temperaturas retais de 39,5 e 41,4°C, respectivamente, bem superiores às aqui relatadas para
ambos os grupos raciais. Da mesma forma, em outro trabalho com vacas Holandesas, não lactantes, no
período semelhante ao deste estudo, Ferraza et al. (2017) relataram temperaturas retais médias e máximas
de 39,8 e 40,6°C, também acima das aqui relatadas. Em outro estudo com vacas Girolando da composição
genetica ¾ Holandês ¼ Gir, em clima semiárido no Nordeste do Brasil, Costa et al. (2015) relataram médias
de 39,4°C no período seco, também acima das médias deste estudo.
Considerando a diferença média entre temperatura retal e temperatura vaginal de +0,12°C, segundo
Brouk et al. (2005), as médias de temperatura vaginal observadas mantiveram-se dentro do normal em
ambos os turnos e grupos raciais.
A máxima temperatura vaginal, da mesma forma que a máxima temperatura retal para a composição
genética 7/8 Holandês 1/8 Gir, no período da tarde, atingiram níveis acima da normalidade (Tabela 3). Isto
evidencia correlação moderada com 59,98% (P<0,0001) pelo coeficiente de correlação de Pearson, entre
temperatura retal e vaginal, fato também relatado por Brouk et al. (2005). Enquanto que a composição
genética ¾ Holandês ¼ Gir revelou correlação positiva significativa com r=0,44 e (P<0,0001).
Em média as composições genéticas apresentaram suas temperaturas vaginais dentro da normalidade
em ambos os turnos e, não diferindo (P<0,05), ou seja, a temperatura vaginal da composição genética não
foi afetada pelos turnos.
Em estudo com vacas e novilhas Holandesas, no verão, foram relatadas temperaturas vaginais
máximas de 39,7 e 40,3ºC, respectivamente (NERI, 2012). Valores estes pouco superiores às temperaturas
vaginais máximas aqui relatadas neste estudo para o turno da tarde no grupo de composição genética 7/8
Holandês 1/8 Gir, mas bem acima das máximas temperaturas vaginais do grupo de composição genética ¾
Holandês ¼ Gir deste estudo, em ambos os turnos.

Tabela 3. Médias mais ou menos o desvio padrão das temperaturas vaginais de vacas Girolando (¾ Hol ¼
Gir e 7/8 Hol 1/8 Gir), nos turnos manhã e tarde, durante o período seco, clima semiárido do Cariri cearense
2016.
Temperaturas Vaginais (°C)
Turnos
Composição genética
Média±desvio padrão
Mínima
Máxima
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Manhã
Tarde
Manhã
Tarde

¾ Hol ¼ Gir
7/8 Hol 1/8 Gir

38,1ns ± 0,1
38,2± 0,2
38,2± 0,4
38,4± 0,4

38,0
38,0
38,0
38,0

38,8
38,8
39,3
39,6

*Legenda: Não significativo (ns) pela ANOVA com aplicação do teste F de Fischer (P>0,05).

Conclusões
Os animais das duas composições genéticas evidenciaram baseados nos parâmetros fisiológicos de
temperaturas retais e vaginais, estarem bem adaptados às condições climáticas do clima semiárido ao qual
estão submetidos, em ambos os turnos do período seco.
Pesquisas semelhantes devem ser continuadas utilizando mais parâmetros fisiológicos com métodos
menos invasivos, além de dados produtivos e reprodutivos para melhor embasar os resultados deste estudo.
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