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RESUMO 
BOMFIM, L.E.L.M. O clima do cerrado pode causar estresse térmico em   bovinos 
nelore no sistema de confinamento? Sergipe, UFS, 2018, 45 p. (Dissertação – Mestrado 
em Zootecnia). 

O estresse térmico é um dos fatores que podem levar a queda na produtividade do animal, 
influenciando no consumo, como também debilitando o metabolismo do animal, 
desviando sua energia, para dissipação do calor, em uma forma de tentar restabelecer o a 
termorregulação. Objetivou-se avaliar se o clima do cerrado propicia estresse térmico em 
bovinos Nelore confinados. O experimento foi realizado no Confinamento Experimental 
de Bovinos de Corte (CEBC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), situado na cidade 
de Goiânia-GO, entre os meses de julho a outubro de 2017. Foram utilizados 221 bovinos 
nelore não castrados, distribuídos em 28 baias coletivas, mantidos em sistema de 
confinamento. A duração do experimento foi de 105 dias, onde 21 dias foram para 
adaptação dos animais e 84 dias de terminação. Durante todo o período experimental 
todos os animais foram submetidos ao mesmo manejo nutricional, onde foi ofertada uma 
dieta com elevada inclusão de concentrado (10% volumoso e 90% concentrado), 
composta por milho, sorgo, farelo de soja, ureia e mineral. Foram realizadas 4 pesagens, 
em  que cada uma delas foram denominada de período, assim foi possível avaliar o 
desempenho frente as mudanças climáticas que ocorreram, os dados de desempenho 
coletados foram, Consumo de matéria seca (CMS), Ganho de peso diário (GPD), Ganho 
de peso total (GPT) e Eficiência alimentar (EA),  como também  os dados climáticos, 
temperatura Média (Tméd), Temperatura Máxima (Tmáx), Temperatura Mínima (Tmín) 
e Amplitude térmica (ApT), índice de temperatura e umidade (ITU), índice de 
temperatura de globo negro e umidade (ITGU), umidade relativa (UR). Foram realizadas 
três coletas de sangue entre os períodos, para quantificar NUS (nitrogênio ureico no 
sangue) e AGNES (ácidos graxos não esterificados no sangue). O delineamento foi 
inteiramente ao acaso, e a baia foi considerada a unidade experimental. Para desempenho 
e índices climáticos foram estimadas correlações de Pearson. Os parâmetros metabólitos 
e desempenho entre os períodos foram avaliados pela ANOVA e teste de Tukey a 5% de 
significância. Foi utilizado o software R.  Na análise de desempenho e temperatura entre 
os períodos, os animais obtiveram um comportamento normal para as condições de 
confinamento, em que a temperatura média foi 22,98ºC, e os valores médio índices ITU 
69,28 e ITGU 73,86, caracterizando um ambiente de conforto térmico para os animais. 
Não houve correlação significativa (p>0,01) de Ganho de peso total (GPT), e consumo 
de matéria seca (CMS) entre os índices bioclimáticos. Entretanto o peso final (PF), 
eficiência alimentar (EA) e consumo/peso vivo (CMS/PV%) houve correlação 
significativa (p<0,01) entre os índices climáticos. Nos parâmetros de metabólitos não 
houve diferença significativa entre os períodos (p>0,01) para a variável AGNE, porém 
houve diferença significativa para a variável NUS (p<0,01) entre os períodos com 18,24 
mg dL-1, 24,15 mg dL-1 e 23,57mg dL-1, no primeiro, segundo e terceiro período 
respectivamente. Conclui-se que o clima do cerrado não afetou o desempenho dos animais 
durante o período experimental, não ocorrendo estresse térmico em bovinos nelore no 
sistema de confinamento, sem alterações no perfil metabólico para AGNE, porém houve 
um aumento nas concentrações do metabólico NUS durante os períodos, necessitando de 
mais estudos sobre esse metabólito em Nelore confinados. 
 
Palavras-chave: correlação, homeorrese, índice de temperatura de globo negro e umidade, índice 
de temperatura e umidade.  
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ABSTRACT 
 
BOMFIM, L.E.L.M. Can the cerrado climate cause thermal stress in Nellore cattle in 
the confinement system? Sergipe, UFS, 2018, 45 p. (Dissertation – Master in Animal 
Science). 
 
O estresse térmico é um dos fatores que podem levar a queda na produtividade do animal, 
influenciando no consumo, como também debilitando o metabolismo do animal, 
desviando sua energia, para dissipação do calor, em uma forma de tentar restabelecer o a 
termorregulação.The aim of this study was was to evaluate if the climate of the cerrado 
provides thermal stress in confined Nellore cattle. The experiment was carried out in the 
Beef Cattle Experimental Confinement of the Federal University of Goiás between July 
and October 2017, in the city of Goiânia-GO. Two hundred and twenty-four Nellore steers 
were used in the experiment, which were distributed in 28 collective bays in confinement 
system. The experiment had a duration of 105 days: 21 days for animal adaptation and 84 
days of finishing period. The animals were submitted to the same nutritional management 
during the whole experimental period where a high inclusion of concentrate diet (10% of 
grass and 90% of concentrate feeding) based on corn, sorghum, soybean meal, urea and 
mineral supplement was offered. Four weighings  were carried out, each of which was 
denominated period, so it was possible to evaluate the performance against the climatic 
changes that occurred, the performance data collected were, dry matter intake (DMI), 
avaraged daily gain (ADG), total weight gain (GPT) and  feed gain (FG). Performance 
and climate data as average temperature (Tavg), maximum temperature (Tmax), 
minimum temperature (Tmin), thermal amplitude (TA), temperature humidity index 
(THI), black globe temperature and humidity index (BGTH) and relative humidity were 
collected. Three blood samples were collected between the periods, to quantify blood urea 
nitrogen (BUN) and non-esterified fatty acids (NEFA). The design was entirely at 
random, and the pen was considered the experimental unit. Pearson correlations were 
estimated for performance and climatic indexes. Performance and metabolic parameters 
between periods were evaluated by ANOVA and Tukey's test at 5% of significance with 
the software R. In the analysis of performance and temperature between the periods, the 
animals obtained a normal behavior for the conditions of feedlot, where the average 
temperature 22.98ºC, and the average values ITU 69,28 and ITGU 73,86, characterizing 
an environment of thermal comfort for animals. There was no significant correlation (p> 
0,01) for total body weight gain (TBWG) and dry matter intake (DMI)) among the 
bioclimatic indexes. However, the final body weight (FBW), feed efficiency (FE) and dry 
matter intake / body weight (DMI / BW%) presented a significant correlation (p <0,01) 
among climatic indexes. There was no significant difference in the metabolic parameters 
(p> 0,01) among periods for the NEFA variable, but there was significant difference for 
the BUN variable (p <0,01), which one had 18,24 mg / dL, 24,15 mg / dL and 23,57 mg 
/ dL for the first, second and third periods, respectively. It was concluded that the cerrado 
climate during the experimental period was not conducive to Nellore cattle under thermal 
stress confinement, without alterations in the metabolic profile for AGNE, but there was 
an increase in BUN metabolic concentrations during the periods, requiring more studies 
on this metabolite in confined Nelore. 
 
Key words: correlation, homeorretic, black globe temperature and humidity index, 
temperature and humidity index 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 
 

A diversidade da composição climática brasileira se evidencia em cada região, na 

região centro-oeste, o clima do cerrado predomina, com inverno seco, verão chuvoso, 

chegando a temperaturas absolutas de 37ºC nos meses mais quentes (CARDOSO et al., 

2015). Oscilações de temperatura, atrelado a outros parâmetros climáticos desta região, 

podem causar desconforto térmico, em decorrência do estresse térmico. 

Assim, o estresse térmico é um dos fatores que podem levar a queda na 

produtividade do animal, influenciando no consumo, como também debilitando o 

metabolismo do animal, desviando sua energia, para dissipação do calor, em uma forma 

de tentar restabelecer sua homeostasia. 

A homeostasia é a propriedade auto reguladora de um sistema, ou organismo, que 

permite manter uma condição interna estável, mediante múltiplos ajustes de equilíbrio 

dinâmico, controlados por mecanismos de regulação inter-relacionados (FAÇANHA et 

al., 2013). Entretanto, a um outro processo fisiológico de regulação, a homeorrese, é 

definido como “mudanças orquestradas para prioridades de um estado fisiológico” 

(BAUMAN E CURRIE, 1980).  

Em animais domésticos o termo homeorrese, está sendo aplicado mais precisamente 

quando o animal passa por uma fase aguda de estresse e logo em seguida ocorre um 

processo de aclimatização (COLIER et al., 2017). Esse processo de aclimatização, 

consiste em mudanças adaptativas duradouras, quando o animal foi submetido ao estresse 

térmico de forma contínua (BRIDI,2010), já a aclimatação antecede aclimatização, e está 

relacionado com a homeostasia, onde apenas o sistema autônomo dos animais atua, em 

resposta a um estresse agudo (HOROWITZ, 2002).  

Assim o termo adaptação, difere desses dois termos, pois é ligada as mudanças 

genéticas que passam de geração a geração, em uma determinada espécie, que foi 

submetida a não somente uma condição ambiental, mas a condições adversas (COLIER 

2018). Nesse contexto destaca-se os animais de produção, como os bovinos da raça 

Nelore, essa raça oriunda da Índia (Bos taurus indicus), se adaptou ao clima do Brasil, e 

compõe em quase a sua totalidade, os rebanhos que estão em sistema de confinamento 

(DE OLIVEIRA et al., 2017). 
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Dito isto, conhecer a interação entre o animal, ambiente, genética e os processos 

fisiológicos, é essencial para verificar se o animal está sendo submetido ao estresse 

térmico. Neste aspecto, pesquisadores se utilizam de índices climáticos como, o Índice de 

temperatura de globo negro e umidade (ITGU), onde Buffington et al., (1981) 

desenvolveu uma equação que associa temperatura de globo negro e temperatura de ponto 

de orvalho, importante índice quando os animais são expostos ao sol continuamente.  

E o Índice de temperatura e umidade (ITU), é amplamente difundido entre os 

estudos, e é considerado um bom indicador de estresse térmico (AKYUZ et al., (2010), 

relacionando temperatura ambiente e umidade relativa do ar. Porém ainda são escassos 

os trabalhos que relacionam esses indicadores ao estresse térmico de bovinos de corte, 

principalmente relacionados a raça Nelore em confinamento.  

Esses índices ajudam a quantificar o conforto térmico dos animais, que podem ter 

seu o desempenho prejudicado, como a redução de consumo. Segundo Damasceno et al., 

(2010), quando o animal se encontra em estresse térmico, ocorrem ajustes no seu sistema 

fisiológico e metabólico, isto ocorre de maneira tão intensa que afeta negativamente o 

desempenho e a produção.   

Porém, estudos mais atuais contestam a associação da queda do desempenho dos 

animais atrelada somente à redução na ingestão de alimentos. Baumgard e Rhoad (2012), 

sugerem que animais estressados pelo calor empregam estratégias homeotérmicas para 

selecionar e direcionar metabolitos e energia de forma prioritária, independente da 

ingestão de nutrientes ou balanço energético, através de alterações no metabolismo de 

carboidratos, lipídeos e proteínas após a absorção. 

Quando em estresse térmico o perfil metabólico do bovino pode ser modificado em 

decorrência da maior mobilização de energia. Em relação a ureia, por exemplo, sua 

concentração no sangue está diretamente relacionada com o aporte proteico na ração e 

com a relação energia:proteína (VALADARES et al 2016). Assim, um déficit na energia, 

para regulação homeostática, ocorrerá um excesso de nitrogênio ureico no sangue (NUS). 

Um outro metabólito importante de ser quantificado são Ácidos Graxos Não 

Esterificados (AGNE), onde uma mobilização massiva deste metabólito, indica que um 

processo chamado lipólise está atuando. Esse processo é ativado através dos hormônios 

glucagon e a adrenalina, que estimulam a atividade da lipase no tecido adiposo, 

consequentemente liberando o AGNE e o glicerol na corrente sanguínea (KOZLOSKI, 

2011). Todo esse sistema apenas é desencadeado quando o animal está em um processo 

de déficit alimentar, necessitando de energia para realizar suas funções vitais. 
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Muitos estudos demostram esse déficit alimentar em vacas no terço final da 

gestação, e na lactação (ADEWUYI et al., 2005), mais precisamente relacionados ao 

balanço energético negativo (BEN), quando a redução de consumo, em detrimento da 

redução do espaço, do trato gastrointestinal, cedido ao feto, como também para a 

produção de leite (CHILLIARD et al.,2000).  

Entretanto, são escassos os estudos com bovinos Nelore em confinamento, que 

avaliem o perfil metabólico destes animais, que são submetidos a agentes estressores, 

como em ambientes com climas adversos. Dito isto torna-se evidente de mais pesquisas 

no aspecto de conforto térmico para animais Nelore em confinamento, e como as 

mudanças climáticas podem interferir no desempenho, durante o período em sistema de 

terminação. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Cerrado brasileiro: clima subtropical quente e temperado 
 

 Um fator de impacto na produção pecuária, é o clima no qual a produção está 

estabelecida. O conhecimento da interação entre estes dois pontos é fundamental para o 

bem-estar e o desempenho animal. Assim entender como as principais variáveis 

climáticas atuam em conjunto na caracterização do clima na região, como: umidade 

relativa, temperatura, precipitação pluviométrica.  

Essas variáveis climáticas da região centro-oeste são bem distintas quando 

comparadas as demais regiões brasileiras, tropical semi-úmido, verão chuvoso e inverno 

seco (EMBRAPA 2017), três estados o compõe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Goiás, e o Distrito Federal (Figura 1). Destaque claro, para o principal bioma dessa região, 

o Cerrado.   
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Figura 1. Região centro -oeste brasileiro. Fonte: EMBRAPA (2017). 

Figura 2. Temperatura média mensal no Estado de Goiás e Distrito Federal. 
Fonte: (CARDOSO et al., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Analisando especificamente o clima do estado de Goiás, Cardoso et al., (2015), 

constataram através dos  dados de diversas estações, que a temperatura mais alta 

concentra-se no mês de outubro, com média de 25,3 ºC , e temperatura mínima nos meses 

de junho e julho com 20,8 ºC (Figura 2) com precipitação pluviométrica menor no mês 

de julho de 4,6 mm e mais alta no verão, chegando a 275,3mm em dezembro (Figura 3). 
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Porém, essas são médias mensais durante o ano, quando observado temperaturas 

absolutas nos meses de junho a julho, estas podem chegar em regiões isoladas abaixo de 

0ºC, como também nos meses mais quentes em dias atípicos a temperatura pode chegar 

acima de 37ºC.  

Caracterizando o verão chuvoso, a umidade relativa do ar (UR), segundo os dados 

do INMET (2010) nos meses de dezembro a fevereiro a UR atinge média de 76% a 80%, 

porém nos meses de agosto a outubro (inverno seco) chegam a patamares de 55% a 65%, 

mas a média anual é abaixo de 50%.  A umidade relativa é de grande importância, já que 

somado com a temperatura de bulbo seco, são um indicativo de conforto térmico para os 

animais. 

2.2   Estresse térmico 
 

Estresse é a soma de todas as reações biológicas e estímulos físicos, emocionais 

ou mentais que perturbam a homeostase de um indivíduo. De acordo com Colier et al., 

(2015) o agente estressor pode ser definido como qualquer estímulo interno ou externo, 

ou ainda ameaça que interrompe a homeostase do corpo e provoca uma resposta 

fisiológica coordenada na tentativa de reestabelecer a homeostase.  

Figura 3. Precipitação pluviométrica média mensal no estado de Goiás e Distrito 
Federal. Fonte: (CARDOSO et al., 2015) 
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Assim, ao passar do tempo os pesquisadores vem elucidando problemas no âmbito 

do bem-estar animal, principalmente no que se refere ao conforto térmico.  Um dos 

principais problemas na produção pecuária no Brasil, está relacionado com o estresse 

térmico (COLIER et al., 2015). O clima predominante tropical, com elevada temperatura 

e umidade relativa do ar, e índice de radiação solar alta, favorece ao estresse térmico. 

O estresse térmico afeta o metabolismo, assim como a fisiologia, desregulando a 

sua homeostase (LINHARES et al., 2015). Esse desbalanço na homeostase, na tentativa 

de dissipar o calor, causa prejuízos no desempenho, como também na produção.  

Crescimento, produção de leite, reprodução, são principais aspectos que afetados na 

produção, como forma de não sofrerem mais drasticamente com o estresse térmico 

(BAUMGARD et al.,2013).  De acordo Collier et al., (2015) os animais dispendem de 

energia para todas as suas funções biológicas, caso a desviem e utilizem para a dissipação 

de calor em detrimento da sua mantença, pode causar a morte. 

 Todos estes processos metabólicos e fisiológicos são desencadeados, 

gradativamente de acordo com o nível de estresse térmico, ou seja, em curto prazo de 

estresse térmico há mudanças sensíveis na fisiologia, porém estresse crônico pode 

provocar mudanças metabólicas (BELHADJ et al., 2016). 

Essas mudanças agem de acordo com diversos aspectos, como por exemplo, a 

raça, genética, ambiente. A produção de leite é mais suscetível ao estresse térmico 

(BELHADJ et al., 2016), também podendo ter consequências na reprodução (CHEBEL 

et al., 2004). Porém não se verifica resultados mais claros para bovinos de corte, mais 

especificamente bovinos confinados, de acordo Baumgard et al, (2013), o sistema de 

produção de corte em confinamento, não sofre tanto com o estresse térmico como a 

produção de leite.  

Nota-se esta diferença entre esses sistemas principalmente a dieta, que segundo 

Paasini et al., (2009), dietas mais volumosas dispendem de mais energia. Assim dietas de 

vacas de alta produção, em que o volumoso detém em média 45% a 50% do total da dieta 

(CARVALHO 2003), difere no caso de bovinos em confinamento onde a utilização de 

grãos chega a patamares de 85% de participação na dieta (OLIVEIRA e MILLEN, 2014). 

De acordo com Passini et al., (2009), a seleção da dieta é realizada pelo animal, com 

influência das mudanças ambientais.  

Outro aspecto importante é a genética, no qual a maior parte da produção de leite 

brasileira é oriunda de raças mestiças principalmente Girolando (COLE e SILVA, 2016), 

raça essa que compõe características do Gir (zebuíno), como rusticidade e adaptação e a 
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raça Holandês (taurino) com características de alta produtividade de leite.  Já, no rebanho 

de corte, a raça Nelore (zebuíno) é destaque, pela adaptação ao longo dos anos e no Brasil, 

e difundida em todo território brasileiro. 

2.2.2 Estresse e o processo fisiológico 
 

A homeostase mantém uma constância interna dentro do organismo do animal, 

mesmo frente as adversidades ambientais. A homeostasia está sempre atuando na 

fisiologia do animal, regulando algum parâmetro específico, em resposta de algum 

estresse (MOYES e SCHULTE, 2010).   

Atrelado a isso, manter o conforto térmico dos animais é essencial para manter estes 

sistemas em funcionamento regular. De acordo com Nardone et al., (2010), na produção 

pecuária, a preocupação com o conforto térmico é mundial, tanto em criações em zonas 

de clima tropical, como em climas temperados, trazendo problemas no desempenho e 

produção, como também acarretando em prejuízos financeiros aos produtores 

(BERNABUCCI et al., 2010). 

Os bovinos possuem uma zona de conforto termoneutra, englobando também a 

zona de conforto térmico, com limiares de temperatura entre 5ºC a 25ºC (Figura 4), que 

segundo Dash et al.,(2016) na zona termoneutra o animal consegue manter em equilíbrio 

basal sua taxa metabólica, fazendo adaptações e mantendo sua temperatura corporal em 

níveis normais. Entretanto quando a temperatura ambiente ultrapassa os limites da zona 

crítica inferior (< 5ºC) o animal pode chegar a hipotermia, e quando ultrapassa a zona 

crítica superior (> 26ºC), o animal não consegue mais estabelecer um equilíbrio na taxa 

metabólica, para dissipação do calor, ocorrendo a hipertermia.  
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 Todos esses processos de constância da temperatura corporal as adversidades 

ambientais, requer do organismo animal meios para que isso ocorra. Assim, segundo 

Souza e Batista., (2012) a termorregulação é um processo para manter a temperatura 

constante dos seres vivos, sendo essencial para a manutenção destes, em diferentes 

ambientes.  Ainda de acordo com estes autores, a termorregulação é uma ação simultânea 

do sistema nervoso e endócrino. 

Dentro do sistema nervoso central existe um termostato que envia sinais 

fisiológicos ou comportamentais, sendo o hipotálamo o controlador térmico destes 

animais, que recebe sinais oriundos dos neurônios sensíveis a temperatura. 

Concomitantemente o hipotálamo manda sinais neuronais para os tecidos, modificando o 

fluxo do sangue (MOYES e SCHULTE, 2010), ou seja, em caso de estresse térmico, o 

fluxo sanguíneo irá modificar, ocorrendo a vasodilatação dos vasos sanguíneos da pele. 

Para tentar manter a sua homeostasia, essas mudanças podem acontecer em 

diferentes formas fisiologicas, denominados mecanismos de troca. De acordo com 

Brown-brandl (2018) são denominadas perda de calor sensível e latente. O calor sensível 

subdivide-se em condução, convecção e radiação, caracterizada como maneiras de como 

o animal pode perder calor para o meio (COLIIER et al., 2018). No calor latente o animal 

só perde calor para o meio, podendo ser por evaporação, do sistema respiratório, ou pela 

superfície da pele. 

A condução pode ser transferida do animal para outro objeto ou o oposto, quando a 

temperatura de algum objeto pode conduzir calor para o animal, a convecção o animal 

Figura 4. Zona termoneutra para bovinos. Fonte: Adaptado de Dash et al., (2016). 
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perde calor através do seu movimento, em contato com o ar (MOYES e SCHULTE, 

2010), a radiação o animal pode emitir radiação através da superfície corporal, ou 

absorver radiação de algum ponto do ambiente Brown-brandl (2018). Todos esses 

processos de troca de calor podem variar da composição fenotípica do animal, como cor 

e características de pelo de cada espécie. 

Além deste processo da homeostase, outro processo fisiológico que está relacionado 

a termorregulação, é a homeorrese. Definida como “mudanças orquestradas, para 

priorizar um determinado estado fisiológico” (BAUMAN e CURRIE, 1980).  Estudos 

mostram, que em vacas de alta produção, a homeorrese atua mobilizando os nutrientes, 

principalmente no período peri parto e lactação (INGVARTSEN et al., 2003; 

BAUMGARD et al., 2017), situações como estas, que exigem uma mobilização dos 

nutrientes para um único estado fisiológico, a produção de leite. 

Porém mais recentemente esse processo fisiológico tem sido empregado em 

animais domésticos, quando passam por alguma situação de estresse térmico, ou seja, 

quando em estresse agudo, o animal tem a produção prejudicada, porém após um processo 

de aclimatização, a produção volta ao estado normal (COLIER et al., 2017). 

Para melhor entender como funciona esses dois processos fisiológicos, é necessário 

compreender aonde cada um atua, e como aclimatação e aclimatização se enquadra nesses 

processos. Primeiramente o processo de homeostasia como já foi mencionado, atua em 

conjunto com sistema nervoso central (MOYES e SCHULTE, 2010), porém a 

homeorrese age juntamente com o sistema periférico e endócrino, em que “componentes 

periféricos do sistema de estresse incluem o eixo pituitário-adrenal, o sistema 

adrenomedular simpático eferente e os componentes do sistema parassimpático” 

(BAUMGARD et al., 2017). 

Desta forma, podemos relacionar estes processos com os termos, aclimatação e 

aclimatização que, são consideradas mudanças relacioandas ao fenótipo, e não 

genotípicas (COLIER et al., 2017). De acordo Bauman e Currie, (1980), aclimatação são 

mudanças que ocorrem de um agente estressor mais específico, e que de acordo com 

Bridi, (2010), os animais são aclimatados em resposta a uma única variável específica, 

ligados a homeostasia.  

Porém a aclimatização, são diversos fatores que atuam severamente e 

simultaneamente no animal, passando por dois estágios, o primeiro um estresse agudo e 

o segundo estágio um estresse crônico, ligados ao processo de homeorrese (BAUMAN E 

CURRIE, 1980). Desta maneira, a aguda está relacionada, a mudanças a nível celular, 
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respostas endócrinas, metabólicas, como também homeostáticas (COLIER et al., 2017), 

já o estágio crônico resulta na aclimatização dos estressores, chamada de 

“condicionamento (RENAUDEAU et al., 2012), ligada ao processo de termorregulação, 

homeorrese. 

 

2.2.3 Efeito do estresse térmico em raças Zebuínas 
 

O rebanho brasileiro é composto por raças zebuínas (Bos Taurus Indicus) e 

taurinas (Bos Taurus Taurus). Porém no cenário pecuário de corte nacional, notadamente 

as raças Zebuínas têm destaque, onde a principal raça utilizada nas criações no clima do 

cerrado é a Nelore (FARIA et al., 2015), uma raça totalmente adaptada. 

Oriunda da Índia mais precisamente da costa oriental, atual estado de Andhra, o 

Nelore foi introduzido no Brasil a partir do séc. XIX, vindo a partir do gado indiano 

Ongole, este passou por diversos processos de seleção, na década de 60 e 70 com o 

advento da inseminação artificial, melhoramento das pastagens, e a chegada de espécies 

com atributos raciais excelentes, ocorreu uma expansão desta raça para regiões do Centro-

oeste e Norte  (LUCHIARI FILHO; MOURÃO, 2006). 

Alguns aspectos foram importantes para a adaptação dessa raça no Brasil, como 

as características raciais fenotípicas do Nelore, particularidades estas, como pelame 

escuro, e pelos curtos (SILVA et al., 2003) e aspectos inerente a raça, como o clima 

similar da Índia com o Brasil, que garantiram uma rápida adaptação.  

Assim, todas as trocas de calor que ocorrem fisiologicamente no animal dependem 

das características do pelame (MAIA, 2003), uma estrutura anatômica que faz limite com 

o ambiente externo, interferindo na resposta do animal, frente as mudanças climáticas.  

Essas características influenciam como o animal recebe a carga térmica solar. Segundo 

Bartle et al., (2018) a parte dorsal do corpo recebe maior irradiação solar, o que pode 

aumentar a carga térmica corporal do animal. 

De acordo com Silva (2001) o diâmetro, a inclinação, comprimento e o número 

do pelo influenciam na carga térmica que o animal recebe. Ribeiro et al., (2008) 

observaram raças de bovinos e suas características de pelo, verificando que o Nelore teve 

maior inclinação do folículo piloso, o que auxilia com maior eficiência a dissipação do 

calor. Assim como Barbosa et al., (2014) avaliaram os pelos de nelore branco, vermelho 

e pantaneiro, e observaram que o Nelore teve maiores quantidade de pelo (462,44 cm2) e 

os comprimentos de pelo (0,78mm). 
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Assim através dos números de pêlos, também pode se identificar a quantidade de 

glândulas sudoríparas (FERREIRA et al., 2009). As glândulas sudoríparas é um aspecto 

fundamental para auxiliar na dissipação do calor dos bovinos Nelore, possuem em grande 

quantidade e volume, e são denominadas do tipo saculiformes (FERRO, 2015). Bianchini 

et al., (2009) observaram diversas raças naturalizadas brasileiras, e puderam identificar 

que animais das raças zebuínas tem maior números de pêlos e consequentemente 

eliminam mais facilmente o suor, que os bovinos de raças taurinas.  

Ao longo do tempo foi possível identificar essas características não só da raça 

Nelore, como também das raças Zebuínas na sua totalidade. Porém, o território brasileiro 

é composto por uma diversidade de climas, variando temperatura média, umidade relativa 

do ar, e precipitação pluviométrica (CARDOSO et al.,2015), o que pode acarretar em 

estresse térmico a esses animais, mesmo com características que auxiliem na dissipação 

de calor. 

Pesquisadores nas últimas décadas, observaram algumas práticas para tentar sanar 

alguns efeitos do estresse térmico na pecuária de corte, para que não haja prejuízos ao 

desempenho do animal. A utilização de sombra na produção a pasto, tanto artificial como, 

sombra natural oriunda das árvores presentes na produção. Navarini et al., (2009) 

observaram bovinos nelore a pasto sob sol e em sombreamento sob pequenas árvores e 

alguns bosques, e detectaram que os animais com disponibilidade de sombra tiveram uma 

melhora no conforto térmico. 

Em confinamento Boyd et al., 2015, analisaram o estresse térmico de 480 novilhos 

de pele preta e vermelha de espécies taurinas, com e sem sombrites e verificaram que não 

houve efeito no desempenho dos animais, onde a ingestão de matéria seca na sombra e 

sem sombra foi 9,9 kg/d e 9,6 kg/d, respectivamente, acontecendo o mesmo para 

eficiência alimentar na sombra (0,160kg/kg) e sem sombra (0,159kg/kg). Contudo outros 

autores encontram diferença no desempenho nos animais. 

O’Brien et al., (2010), analisaram o desempenho de bezerros de raça holandesa, 

submetidos a dois tipos de instalações Zona termoneutra (ZT) e com estresse térmico 

(ET), em dois períodos, esses autores observaram que houve uma diminuição de 12% no 

CMS, quando os animais foram submetidos ao ET. Já a eficiência alimentar na ZT e ET 

foi 0,34 e 0,02, respectivamente. Fato que o autor afirma o quão é prejudicado o 

crescimento destes animais. 

Brown-Brandl et al., (2013) estudando as pelagens preta, vermelha e branca de 

algumas raças taurinas, viram que a pelagem preta (Angus) foram os mais afetados com 
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o estresse térmico e puderam constatar que a sombra foi benéfica para todos os animais 

em questão.  Já Barbosa et al., (2014) avaliaram tipos de pelagem de fêmeas de três tipos 

de raças, nelore branco, nelore vermelho e pantaneiro, em sistema extensivo, em onde  a 

temperatura estava entre 25ºC a 40ºC, com umidade relativa do ar entre 65% a 80%, e 

verificaram que todos os animais tiveram a mesma frequência respiratória e cardíaca, 

mostrando a eficiência em dissipar o calor.  

Oliveira et al., (2017) avaliaram o consumo de material natural em touros nelore 

confinados em piquetes, com a utilização do GrowSafe no clima do cerrado, e observaram 

que mesmo com o ITU acima de 74 períodos de maior desafio térmico, os animais não 

diminuíram o consumo, onde com ITU>74 consumiram, 388,4 kg, e ITU<74, tiveram um 

consumo de 397,3 kg  

  

2.4 Índice de temperatura e umidade (ITU) e Índice de temperatura de globo 

negro e umidade (ITGU) 

Os índices bioclimáticos surgiram como forma de quantificar o conforto térmico 

dos animais, sendo de grande auxílio para descrever os efeitos do ambiente no animal 

(NAVARINI et al., 2009). Numericamente o conforto térmico, pode ser quantificado, 

através de equações que englobam as variáveis climáticas, temperatura de bulbo seco 

(Tbs), umidade relativa do ar (UR), ponto de orvalho (Po) e velocidade do vento (v). 

O bovino tem a habilidade de manter sua homeostase frente as mudanças climáticas, 

dentro da sua capacidade fisiológica (HANN et al.,1999). Porém elevada temperatura, e 

alta umidade além dos limites que o animal pode manter a dissipação do calor, estes 

podem causar estresse térmico. 

O índice de ITU é um indicador que une dois índices climáticos, a Umidade relativa 

(UR) e temperatura média (Tméd) ou Temperatura de bulbo seco (Tbs), uma das fórmulas 

bastante utilizadas entre os pesquisadores é, estimada por Thom (1959)  sendo, ITU = 

[0.8 × temperatura ambiente (°C)] + [(% umidade relativa/100) × (temperatura ambiente 

– 14.4)] + 46.4 . 

 Existem algumas variações numéricas entre autores para ITU, pois Mader et al., 

(2006) e Brown-Brand et al.,(2004) observando os indicadores de estresse térmico de 

novilhos da raça Angus utilizaram o  Índice de Segurança Climática da Pecuária (sigla 

em inglês-LWSI) como referência, caracterizando ITU ≤74(normal), ≤ 74 ITU ≥79 

(alerta), 79 ≤ ITU ≥84 (perigo) e ITU>84 (emergência). 
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Após pesquisas, Buffington et al., (1981) determinaram a fórmula ITGU=Tgn + 

0,36 (Tpo) + 41,5, que segundo este mesmo autor, animais que vivem em pleno sol, como 

animais em confinamento, teriam a influência ambiental mais significante do Tpo, assim, 

o índice de temperatura de globo úmido pode representar mais precisamente animais que 

vivem em áreas descobertas (SILANIKOVE, 2000), como também de acordo com Wang 

et al., (2018) sofrem a influência da velocidade do vento e radiação solar.  

 As delimitações de ITGU utilizadas em alguns trabalhos (SOUZA et al.,2006, 

ABREU et al., 2011, OLIVEIRA JUNIOR et al., 2018) foram estimadas por Baeta e 

Souza (1997) onde ITGU<74 (conforto térmico), 74≤ITGU≥79 (estresse térmico leve) e 

ITGU>84 (perigo). Porém, esses dois índices utilizados para indicar conforto térmico, só 

existem delimitações estimadas em bovinos taurinos. 

 

2.5 Nitrogênio ureico no sangue (NUS) 

A composição bioquímica do sangue reflete de maneira confiável o equilíbrio entre 

o ingresso, o egresso e a metabolização dos nutrientes nos tecidos animais (CHAVES, 

2012). Em relação a ureia, por exemplo, sua concentração no sangue está diretamente 

relacionada com o aporte proteico na ração e a relação energia: proteína, esse sinergismo, 

em situação normal, auxilia no uso ótimo da Proteína degradável no rúmen pelos 

microrganismos (NRC, 2016). 

 A ureia além de ser fornecida na dieta, como nitrogênio não proteico, pode também 

ser incorporada através da saliva, ou a passagem transepitelial de ureia sentido rúmen 

(KOZLOSKI et al.,2011). Esse processo denominado reciclagem da ureia, pode 

compensar a falta de sinergismo, que possa vim existir entre a degradação do carboidrato 

e proteína (NRC,2016), que possa ser causada por situações adversas como estresse 

térmico. 

Dessa forma, um alto nível de NUS indica tanto um excesso de proteína, quanto um 

déficit energético. Mudanças nos parâmetros de fermentação ruminal podem ocorrer com 

o estresse térmico, causando problemas na incorporação de N microbiano no rúmen 

(SCHNEIDER et al.,1988). 

 

2.5.1 Ácidos graxos não esterificados (AGNE) 

Um metabólito amplamente estudado na produção de bovino de leite é o AGNE. 

Importante, pois quantificando este metabólito no sangue, pode-se identificar uma 

mobilização maciça de ácidos graxos não esterificados do tecido adiposo durante e após 
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o parto (BELL. 1995). Neste período ocorre uma diminuição do consumo de matéria seca 

e um maior aporte de energia devido a gestação e produção de leite. Como a demanda de 

energia é maior do que o consumo de energia, começa um processo chamado de lipólise 

intensiva quebra de tecido adiposo, para tentar suprir essa demanda. 

Em bovinos de corte fora da sua zona de termoneutralidade, a primeira resposta 

do animal ao estresse térmico é reduzir o consumo de matéria seca, afetando a eficiência 

alimentar (SILANIKOVE, 2000) e assim, todo o processo bioquímico e metabólico 

chamado de lipólise é desencadeado (ADEWUYI. 2005).  

Em animais ruminantes, quando o animal está em jejum alimentar o metabolismo 

é direcionado para mobilizar substratos metabólicos, alternativos aos ácidos graxos de 

cadeia curta (AGCC), como o propianato, que é um precursor gliconeogênico no fígado, 

assim através da ativação de hormônios, ocorre a liberação do AGNE, um metabólito 

energético secundário (KOZLOSKI, 2011). Mediado pela ativação da lipase hormônio-

sensível (LHS), AGNE é liberado juntamente com o glicerol, na circulação sanguínea. 

(PALMQUIST e MATTOS, 2011). 

A quebra da gordura armazenada no tecido adiposo em excesso é prejudicial ao 

animal, pode ser causado, em algumas situações em que a demanda energética das células 

é menor que AGNE captado no jejum, ocorrendo um acúmulo de Acetil-CoA 

(KOZLOSKI, 2011) e o fígado bovino tem uma capacidade limitada para metabolizar 

AGNE em triglicerídeos (ADEWUYI. 2005), assim o acúmulo será desviado para a 

produção de corpos cetônicos, onde o acetoacetato predomina.  
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O CLIMA DO CERRADO PODE CAUSAR ESTRESSE TÉRMICO EM BOVINOS NELORE NO 1 

SISTEMA DE CONFINAMENTO? 2 

 3 

RESUMO 4 

Objetivou-se avaliar se o clima do cerrado propicia estresse térmico em bovinos Nelore confinados. O 5 

experimento foi realizado no Confinamento Experimental de Bovinos de Corte (CEBC) da Universidade 6 

Federal de Goiás (UFG), situado na cidade de Goiânia-GO, entre os meses de julho a outubro de 2017. Foram 7 

utilizados 221 bovinos nelore não castrados, distribuídos em 28 baias coletivas, mantidos em sistema de 8 

confinamento. A duração do experimento foi de 105 dias, onde 21 dias foram para adaptação dos animais e 84 9 

dias de terminação. Durante todo o período experimental todos os animais foram submetidos ao mesmo manejo 10 

nutricional, onde foi ofertada uma dieta com elevada inclusão de concentrado (10% volumoso e 90% 11 

concentrado), composta por milho, sorgo, farelo de soja, ureia e mineral. Foram realizadas 4 pesagens, em  que 12 

cada uma delas foram denominada de período, assim foi possível avaliar o desempenho frente as mudanças 13 

climáticas que ocorreram, os dados de desempenho coletados foram, Consumo de matéria seca (CMS), Ganho 14 

de peso diário (GPD), Ganho de peso total (GPT) e Eficiência alimentar (EA),  como também  os dados 15 

climáticos, temperatura Média (Tméd), Temperatura Máxima (Tmáx), Temperatura Mínima (Tmín) e 16 

Amplitude térmica (ApT), índice de temperatura e umidade (ITU), índice de temperatura de globo negro e 17 

umidade (ITGU), umidade relativa (UR). Foram realizadas três coletas de sangue entre os períodos, para 18 

quantificar NUS (nitrogênio ureico no sangue) e AGNES (ácidos graxos não esterificados no sangue). O 19 

delineamento foi inteiramente ao acaso, e a baia foi considerada a unidade experimental. Para desempenho e 20 

índices climáticos foram estimadas correlações de Pearson. Os parâmetros metabólitos e desempenho entre os 21 

períodos foram avaliados pela ANOVA e teste de Tukey a 5% de significância. Foi utilizado o software R.  22 

Foi utilizado o software R. Na análise de desempenho e temperatura entre os períodos, os animais 23 

obtiveram um comportamento normal para as condições de confinamento, em que a temperatura 24 

média foi 22,98ºC, e os valores médio índices ITU 69,28 e ITGU 73,86, caracterizando um ambiente de 25 

conforto térmico para os animais. Não houve correlação significativa (p>0,01) de Ganho de peso total (GPT), 26 

e consumo de matéria seca (CMS) entre os índices bioclimáticos. Entretanto o peso final (PF), eficiência 27 

alimentar (EA) e consumo/peso vivo (CMS/PV%) houve correlação significativa (p<0,01) entre os índices 28 

climáticos. Nos parâmetros de metabólitos não houve diferença significativa entre os períodos (p>0,01) para a 29 

variável AGNE, porém houve diferença significativa para a variável NUS (p<0,01) entre os períodos com 30 

18,24 mg dL-1, 24,15 mg dL-1 e 23,57mg dL-1, no primeiro, segundo e terceiro período respectivamente. 31 

Conclui-se que o clima do cerrado não afetou o desempenho dos animais durante o período experimental, não 32 

ocorrendo estresse térmico em bovinos nelore no sistema de confinamento, sem alterações no perfil metabólico 33 

para AGNE, porém houve um aumento nas concentrações do metabólico NUS durante os períodos, 34 

necessitando de mais estudos sobre esse metabólito em Nelore confinados. 35 

 36 

Palavras-chave: correlação, homeorrese, índice de temperatura de globo negro e umidade, índice de 37 

temperatura e umidade.  38 

ABSTRACT  39 

The aim of this study was was to evaluate if the climate of the cerrado provides thermal stress in confined 40 

Nellore cattle. The experiment was carried out in the Beef Cattle Experimental Confinement of the Federal 41 

University of Goiás between July and October 2017, in the city of Goiânia-GO. Two hundred and twenty-four 42 

Nellore steers were used in the experiment, which were distributed in 28 collective bays in confinement system. 43 

The experiment had a duration of 105 days: 21 days for animal adaptation and 84 days of finishing period. The 44 

animals were submitted to the same nutritional management during the whole experimental period where a 45 

high inclusion of concentrate diet (10% of grass and 90% of concentrate feeding) based on corn, sorghum, 46 

soybean meal, urea and mineral supplement was offered. Four weighings were carried out, each of which was 47 

denominated period, so it was possible to evaluate the performance against the climatic changes that occurred, 48 

the performance data collected were, dry matter intake (DMI), avaraged daily gain (ADG), Total weight gain 49 

(GPT) and  feed gain (FG). Performance and climate data as average temperature (Tavg), maximum 50 

temperature (Tmax), minimum temperature (Tmin), thermal amplitude (TA), temperature humidity index 51 

(THI), black globe temperature and humidity index (BGTH) and relative humidity were collected. Three blood 52 

samples were collected between the periods, to quantify blood urea nitrogen (BUN) and non-esterified fatty 53 

acids (NEFA). The design was entirely at random, and the pen was considered the experimental unit. Pearson 54 
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correlations were estimated for performance and climatic indexes. Performance and metabolic parameters 55 

between periods were evaluated by ANOVA and Tukey's test at 5% of significance with the software R. In 56 

the analysis of performance and temperature between the periods, the animals obtained a normal 57 

behavior for the conditions of feedlot, where the average temperature 22.98ºC, and the average values ITU 58 

69,28 and ITGU 73,86, characterizing an environment of thermal comfort for animals. There was no significant 59 

correlation (p> 0,01) for total body weight gain (TBWG) and dry matter intake (DMI)) among the bioclimatic 60 

indexes. However, the final body weight (FBW), feed efficiency (FE) and dry matter intake / body weight 61 

(DMI / BW%) presented a significant correlation (p <0,01) among climatic indexes. There was no significant 62 

difference in the metabolic parameters (p> 0,01) among periods for the NEFA variable, but there was 63 

significant difference for the BUN variable (p <0,01), which one had 18,24 mg / dL, 24,15 mg / dL and 23,57 64 

mg / dL for the first, second and third periods, respectively. It was concluded that the cerrado climate during 65 

the experimental period was not conducive to Nellore cattle under thermal stress confinement, without 66 

alterations in the metabolic profile for AGNE, but there was an increase in BUN metabolic concentrations 67 

during the periods, requiring more studies on this metabolite in confined Nelore. 68 

 69 

Key words: correlation, homeorretic, black globe temperature and humidity index, temperature and humidity 70 

index 71 

 72 

INTRODUÇÃO 73 

O clima do cerrado é bem específico na região centro-oeste brasileiro, caracterizado como clima 74 

subtropical (CARDOSO et al., 2015), com verões chuvosos e inverno seco.  As oscilações de temperatura e 75 

umidade presentes em uma determinada região, caracterizadas por um microclima específico, podem afetar o 76 

metabolismo do animal, refletindo-se nos processos fisiológicos de termorregulação (COLIER et al 2018).  77 

O estresse térmico é um dos fatores que podem levar ao desbalanço na termorregulação, influenciando 78 

no declínio de consumo, ocasionando a queda na produtividade do animal, em decorrência do desvio de 79 

energia, para dissipação de calor, como uma forma de restabelecer o adequado funcionamento fisiológico. 80 

 Dois processos fisiológicos respondem por essa regulação interna no seu organismo, a homeostase 81 

relacionada com a aclimatação (COLIER et al., 2017), ou seja, é uma reposta fenotípica que o animal 82 

desenvolve frente a um estressor ambiental e a homeorrese, que são desvios específicos de nutrientes 83 

metabólicos, que visam uma determinada prioridade fisiológica, neste caso o animal passa por uma 84 

aclimatização, assim que o animal passa por esta fase, a sua produção é restaurada, ocasionando uma 85 

aclimatização dos agentes estressores (BAUMAN; CURRIE, 1980), assim de acordo com estes mesmos  86 

autores, pode vir a acontecer nos animais que estão submetidos, as diferenças de clima durante a sua 87 

permanência no mesmo ambiente. 88 

O desvio destes nutrientes pode ser verificado através do perfil metabólico sanguíneo dos animais, onde 89 

Baumgard e Rhoad (2012), sugerem que através de alterações no metabolismo de carboidratos, lipídeos e 90 

proteínas após a absorção, pode-se ser identificado o desbalanço energético destes animais. Quando o animal 91 

se encontra em estresse térmico ocorrem ajustes no seu sistema fisiológico e metabólico, isto ocorre de maneira 92 

tão intensa que afeta negativamente o desempenho e a produção (DAMASCENO et al., 2010). 93 
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 Para entender como o ambiente influencia nesses processos fisiológicos dos animais, pesquisadores 94 

utilizam-se de índices climáticos, como o índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU), sendo um 95 

bom indicador para animais expostos a radiação solar frequente, associando temperatura de globo negro e 96 

temperatura de ponto de orvalho (BUFFINGTON et al., 1981), e o Índice de temperatura e umidade (ITU), 97 

sendo amplamente difundido entre pesquisadores, e considerado um bom indicador de estresse térmico 98 

(AKYUZ et al., 2010), relacionando temperatura ambiente e umidade relativa do ar. 99 

Assim, pesquisadores que norteiam seus estudos, na busca para compreender a interação do ambiente e 100 

animal é fundamental, diversas pesquisas com vacas, vem demostrando que estes, são mais susceptíveis as 101 

mudanças ambientais (BHANUPRAKASH et al., 2016), diversos estudos com animais taurinos em 102 

confinamento, também podem ser encontrados na literatura (BROWN-BRANDL et al.,2013; GAUGHAN et 103 

al., 2008), entretanto são escassos pesquisas com animais de raça zebuína em confinamento, principalmente 104 

bovinos Nelore, que são predominante no rebanho brasileiro. 105 

Dito isto, o objetivo deste trabalho foi avaliar se o clima do cerrado propicia estresse térmico em bovinos 106 

Nelore confinados, através do acompanhamento do desempenho, durante todo o período experimental, 107 

correlacionar os parâmetros de desempenho com a temperatura, ITU e ITGU, como também avaliar os 108 

parâmetros metabólitos. 109 

 110 

 MATERIAL E MÉTODOS 111 

 112 

O experimento foi conduzido no Confinamento Experimental de Bovinos de Corte (CEBC) da 113 

Universidade Federal de Goiás (UFG), situado na cidade de Goiânia-GO, com precipitação pluviométrica 114 

anual de 183 mm (INMET, 2018), segundo a tabela Koppen o clima do estado de Goiás é classificado como 115 

Am, Aw, Cwa e Cwb (subtropical quente e temperado, tropical com chuvas excessivas e inverno seco) com 116 

temperatura média anual 25,3ºC (CARDOSO et al., 2014).   117 

O experimento seguiu as normas da comissão de ética no uso de animais (CEUA-028/17) da UFG, no 118 

período de julho a outubro de 2017. As análises relacionadas à etapa analítica foram realizadas no Laboratório 119 

de Nutrição Animal, Laboratório de Produção Animal Sustentável, localizado no Departamento de Zootecnia 120 

e o Laboratório Multiusuário, na Escola de Medicina Veterinária, sendo estes laboratórios, pertencentes à 121 

Universidade Federal de Goiás, situada no município de Goiânia, GO.   122 

Foram utilizados 224 bovinos Nelores não-castrados, idade inicial entre 20 e 24 meses, com peso vivo 123 

inicial de aproximadamente 350 quilos. Durante o experimento três animais precisaram ser retirados, por 124 

problemas nos cascos, devido ao manejo, assim o experimento foi com 221 animais. O delineamento foi 125 

inteiramente ao caso, onde a baia foi considerada unidade experimental. 126 

Ao chegarem ao local do experimento os animais foram alocados em baias coletivas, onde 127 

permaneceram durante uma semana em um período de adaptação ao ambiente do confinamento. Neste tempo 128 

foram oferecidos bagaço- de -cana in natura e concentrado. 129 

Os animais foram distribuídos em 28 baias coletivas, 8 animais por baia, mantidos em regime de 130 

confinamento (dieta de terminação). Cada baia foi composta por comedouro de concreto, com comprimento 131 
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de 5 metros resultando em 0,62cm/animal e bebedouro com boia automática com capacidade de 200 litros, 132 

dividido a cada duas baias.  133 

Durante o período experimental todos os animais foram submetidos ao mesmo manejo nutricional, 134 

recebendo uma dieta com elevada inclusão de concentrado. A dieta formulada é para atender as exigências 135 

nutricionais de um bovino macho, não castrado, com peso corporal médio inicial de 353 kg e ganho médio 136 

esperado de 1,5 a 1,7kg dia-1, segundo recomendações do NRC (2000). 137 

O período experimental teve um uma duração total de 105 dias, onde 21 dias foram para adaptação 138 

dos animais e 84 dias de terminação. No período de adaptação a cada 7 dias houve um aumento de concentrado 139 

na dieta até atingir o nível de 90% de concentrado e 10% de volumoso (bagaço de cana) na matéria seca. O 140 

concentrado foi composto basicamente por milho, sorgo, farelo de soja, ureia e núcleo mineral (Tabela1). 141 

 142 

Tabela 1 Composição da dieta (%MS) e composição bromatológica nos períodos de adaptação e terminação. 143 

  Dietas 

Ingredientes (%MS) 
Adaptação 1 

 (0-7 d) 
Adaptação 2  

(8-14 d) 
Adaptação 3 

 (15-21 d) 
Terminação 
 (22-105 d) 

BIN1 25 20 15 10,23 

Milho2 40,3 45,18 52,25 59,02 

Sorgo 13,43 15,06 17,42 19,67 

Farelo de Soja 18,03 16,42 11.86 7,48 

Ureia 0,77 0,87 1,00 1,13 

Núcleo Mineral2 1,97 1,97 1,97 1,97 
Composição bromatológica 
(%MS)     
MS 65,00 65,00 65,00 65,00 
PB 15,61 15,68 14,74 13,88 
FDN 25,10 21,96 18,68 15,62 
FDA 12,19 10,25 8,20 6,29 
MM 4,32 4,17 3,89 3,61 
MO 95,68 95,83 96,11 96,39 

1 BIN: bagaço de cana-de-açúcar in natura. 2 Milho moído fino 3 Níveis de garantia(kg):Cálcio(min):180g, cálcio (max): 144 
225g, fósforo total: 60g, sódio: 111g, magnésio:10g, enxofre:18g, cobre: 1000mg, manganês:800mg, zinco:3600mg, 145 
cobalto:75mg, iodo: 75mg, selênio: 11mg, flúor: 600mg. Adicionado ao núcleo mineral Virginiamicina com dose de 18 146 
ppm (Phibro Animal Health). MS: matéria seca, PB: proteína bruta; FDN: fibra em detergente neutro, FDA: fibra em 147 
detergente ácido, MM: matéria mineral, MO: matéria orgânica. 148 

 149 

O fornecimento da dieta aos animais era realizado as 14:00h, com a leitura de escore de cocho às 150 

13:00h, ajustando a oferta da dieta do dia seguinte para que atingisse sobras de aproximadamente 5%. Para 151 

estimar o consumo de matéria seca dos animais por baia, os alimentos fornecidos, foram pesados diariamente, 152 

bem como suas sobras.  153 
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Foram realizadas 4 pesagens, durante os 105 dias de experimento, onde  até o dia determinado para a  154 

pesagem, os dias que o precederam foram denominados de período, deste modo, o experimento iniciou-se no 155 

dia 10 de julho, sendo a primeira, segunda, terceira e quarta pesagem realizadas, no dia 05 de agosto (1º 156 

período), 20 de agosto (2º período), 24 de setembro (3ºperíodo) e 23 de outubro (4º período), respectivamente. 157 

Desta maneira, as pesagens foram feitas, ao decorrer de três mudanças de estações do ano, final do outono, 158 

pecorrendo toda estação do inverno, e finalizando no início da primavera. O intuito destas pesagens foi de 159 

analisar o desempenho dos animais, junto as mudanças climáticas que ocorreram durante os 105 dias de 160 

experimento. 161 

Durante os períodos foi possível determinar, o do ganho de peso diário (GPD), onde entre as pesagens 162 

intermediárias, após a pesagem era realizada um desconte de 4% de perda (VALADARES et al., 2016), e a 163 

primeira e  última pesagem, foram realizados com jejum de 12 horas. 164 

Para determinar os parâmetros de Eficiência alimentar (EA), foi utilizada uma relação entre ganho de 165 

peso total (GPT) e o consumo de matéria seca (CMS), onde o GPT (kg) foi determinado, a partir da subtração 166 

do peso vivo final (PVF) e peso vivo inicial (PVI), a partir da relação entre GPT e os dias em cada período do 167 

experimento, foi possível determinar, o ganho médio diário (GMD).  168 

Para a coleta dos dados climáticos, temperatura máxima (Tmáx), temperatura mínima (Tmín), 169 

temperatura média (Tméd), umidade relativa (UR), foram obtidos através do boletim meteorológico, fornecido 170 

pelo setor de Engenharia e Biossistemas, da Escola de Agronomia na Universidade Federal de Goiás-UFG 171 

Estação evaporimétrica de primeira classe, localizado a 1,5 km do CEBC. 172 

As variáveis de Índice de Temperatura de Globo negro e umidade (ITGU), foi calculado através da 173 

seguinte fórmula descrita por Buffington et al., (1981), demostrada na equação 1: 174 

ITGU=Tgn + 0,36 (Tpo) + 41,5     Eq. (1) 175 

onde, tpo: temperatura de ponto de orvalho Tgn: Temperatura de globo negro. Para o Índice de Temperatura 176 

Umidade (ITU) a formula utilizada foi descrita por Thom (1959), demonstrada na equação 2: 177 

ITU = [0.8 × tbs(°C)] + [(% UR/100) × (tbs – 14.4)] + 46.4  Eq. (2)                                           178 

sendo o tbs: temperatura de bulbo seco. 179 

A coleta de sangue, para análise das variáveis sanguíneas, foi realizada no mesmo dia da pesagem, 180 

porém por motivos de logística do confinamento, como também para não influenciar negativamente no 181 

consumo dos animais, por causa do manejo, somente foram realizadas coletas durante três pesagens (1º, 2º e 182 

4º período. Dessa maneira foram selecionados na primeira pesagem, 4 animais por baia aleatoriamente, 183 

totalizando 112 animais, onde seguiu assim até o dia da última coleta. 184 

Para cada dia de coleta de sangue foram utilizados dois tubos de vacuteiner (sem anticoagulante) por 185 

animal, referente a cada análise, NUS, AGNE, assim foram coletados 5 ml de sangue em cada tubo através da 186 

veia coccígea.  187 

O tubo referente à análise de NUS foi deixado coagular a temperatura ambiente (25 ° C) durante 30 min 188 

(BUNTYN et al., 2016) logo em seguida foi centrifugado (Himac CR22G2, Hitachi Koki Co., Ltd., Tóquio, 189 

Japão) a 1500g × g durante 20 min a 4 ° C. O soro separado foi coletado e transferido para eppendorfs de 1,5 190 

mL e armazenados a -80°C para análise subsequente. Para esta a análise, foi utilizado o kit comercial da Golden 191 
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Analisa-Uréia UV-PP (método cinético), através de espectrofotômetro, comprimento de onda de 340nm, 192 

temperatura de 37ºC, a conversão de ureia em nitrogênio, foi feita através da multiplicação dos resultados 193 

obtidos, por 0,4667 (CARVALHO et al., 2010). 194 

Para a análise de AGNE o tubo foi mantido a 4°C por 24 h para permitir coagulação e centrifugada a 3 195 

000 × g a 4 °C durante 30 min para a coleta de soro. O soro colhido foi armazenado em eppendorfs e congelado 196 

em ultrafrezer a -80 °C até processamento da análise (BAUMGARD et al., 2012). Foram utilizados kits 197 

comerciais da Randox Laboratories Ltda, comprimento de onda 550nm a 37ºC, sendo realizadas as análises, 198 

através de um fotômetro de duplo feixe, equipamento automático Wiener lab. CM 200.  199 

O delineamento foi inteiramente casualizado, onde para os índices de desempenho, temperatura, 200 

umidade e índices bioclimáticos, foram realizadas ANOVA e teste de Tukey a 5% de significância. Foram 201 

estimadas correlações de Pearson para as variáveis de desempenho, temperatura e índices bioclimáticos. O 202 

programa estatístico utilizado, foi o software R.  203 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 204 

 205 

Houve diferença significativa (p<0,001) nos parâmetros de CMS, GPD, GPP e EA entre os períodos, 206 

como também diferença significativa (p<0,001) entre as médias de temperatura, umidade, ITU e ITGU, dentre 207 

os períodos (Tabela 1). 208 

 Durante o decorrer de cada período, verificou-se que o CMS dos animais no 3º período foi maior (9,95 209 

kg dia-1), seguidos do 2º e 4º período (9,80 kg dia-1 e 9,78 kg dia-1, respectivamente) e o 1º período (9,12 kg 210 

dia-1). Moreira et al., 2018 analisaram o efeito de tempo de confinamento em bovinos Nelore, e obtiveram 211 

valores médios de 10kg dia-1 de CMS, valor aproximado da média no presente trabalho. 212 

Quando os animais estão sistema de confinamento, assim as exigências de mantença aumentam, 213 

elevando o CMS, porém o GPD e GPT, tendem diminuir, como aconteceu no presente experimento,  o 1º e 2º 214 

período os animais aumentaram gradativamente o GPD (1,490 kg dia-1 e 1,659 kg dia-1) e no 3º e 4º período 215 

obtiveram valores menores (1,599 kg dia-1 e 1,197 kg dia-1), em decorrência de uma estabilidade no ganho de 216 

peso. Comportamento semelhante foi possível identificar no GPT, porém no 2º período, observa-se que ocorreu 217 

um GPT menor (24,56 kg) em relação ao demais períodos, mesmo o GPD do mesmo tenha sido alto, a possível 218 

causa destes valores, pode ser a quantidade de dias deste período (15 dias), sendo o menor período dentre 219 

todos.  220 

Os valores de EA ao decorrer dos períodos foram reduzindo, reflexo este, do aumento de CMS e a 221 

redução do GPD, onde no 4º período os animais obtiveram menor EA (122 g kg -1). Menor eficiência alimentar, 222 

em decorrência dos dias em confinamento, demostra um aumento na exigência de mantença e ganho 223 

(PADZIORA et al.,2013), assim durante essa fase, o CMS aumenta, mas a deposição de gordura aumenta, e a 224 

deposição de tecido adiposo é menos eficiente energeticamente, em relação ao tecido muscular (NRC, 2000).   225 

 226 

 227 
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Tabela 2. Parâmetros de desempenho, temperatura, umidade e índices bioclimáticos em cada período 228 

do experimento em bovinos Nelore confinados. 229 

Parâmetro 
Desempenho 

1º Período  
 

2º período 
 

3º Período 
 

4º Período 
 

P-valor 

CMS (Kg dia-1) 9,12c ± 0,085 9,80b ± 0,085 9,95a±0,085 9,78b ± 0,085 <0,001 
GPD (Kg) 1,490c ±0,0693 1,649a ± 0,0695 1,599b± 0,0695 1,197d ± 0,0695 <0,001 
GPT (kg) 38,78b ± 1,265 24,56d ± 1,269 55,97a± 1,265 34,71c±1,266 <0,001 
EA (g kg -1) 164a ± 1,0 167a ± 1,3 158b ± 0,9 122c ± 1,0 <0,001 
Parâmetro climático      
Tmáx (ºC) 30,25b ± 0,444 33,57a ± 0,585 33,43a± 0,383 33,71a ± 0,428 <0,001 
Tmín (ºC) 9,30d ± 0,337 11,74c ± 0,444 13,92b ± 0,291 16,78a ± 0,325 <0,001 
Tméd (ºC) 19,78c ± 0,266 22,66b ± 0,350 23,68b ± 0,229 25,25a ± 0,256 <0,001 
ApT (ºC) 20,95a ± 0,583 21,82a ± 0,850 19,50a ± 0,419 19,92b ± 0,561 <0,001 
UR (%) 63,94a ± 1,363 53,23b ± 2,198 46,78c ± 1,175 54,08b ± 1,313 <0,001 
ITU 65,7c ± 0,304 68,91b ± 0,400 69,63b ± 0,262 72,35a ± 0,293 <0,001 
ITGU 68,41c ± 0,484 73,08b ± 0,638 74,64b± 0,417 78,34ab ± 0,467 <0,001 

CMS: consumo de matéria seca; GPD: ganho de peso diário; GPT: ganho de peso total; EA: eficiência alimentar; CMS 230 
PV -1: consumo de matéria por peso vivo. Tméd: temperatura média. Tmáx: temperatura máxima; Tmín: temperatura 231 
mínima; ApT: amplitude térmica; UR: umidade relativa, ITU: índice de temperatura e umidade, ITGU: índice de 232 
temperatura globo úmido;  233 
a,bLetras diferentes entre si diferem a 5% de significância. 234 
 235 

A eficiência alimentar tem uma significância na pecuária de corte, sendo um valor importante 236 

economicamente para o pecuarista, que para obter resultados positivos depende das condições nutricionais e 237 

sanitárias que os animais são submetidos (CATTELAM et al.,2016), como também o conforto térmico, 238 

relacionado com as condições ambientais.  239 

Desta forma, quando são observadas as médias das temperaturas entre os períodos, o 1º período a Tmáx 240 

teve seu menor valor com 30,25ºC, não ocorrendo diferenças significativas (p<0,05) nos demais períodos, já 241 

para a Tmín houve diferença significativa (p<0,05) entre todos os períodos, alcançou 9,30ºC no 1º período e 242 

no 4º período obteve 16,78ºC, estas oscilações entre Tmáx e Tmín, podem ser vistas nos altos valores de  ApT, 243 

onde não houve diferença significativa (p<0,05)  entre o 1º, 2º e 3º período com 20,95ºC, 21,82ºC e 19,50ºC, 244 

respectivamente. 245 

 Para a variável Tméd houve diferença (p<0,05) entre o 2º período (22,66ºC) e 3º período (23,68ºC), 246 

onde o 4º período teve maior temperatura com 25,25ºC. A variável UR obteve diferença significativa (p<0,05) 247 

entre os períodos, as médias foram diminuindo, com 63,94, 53,23, 46,78 e 54,08, no 1º, 2º, 3º e 4º, 248 

respectivamente, transcorrendo-se o oposto das médias das temperaturas. 249 

Esse fato explica os valores obtidos no ITU e ITGU, que de acordo Akyuz et al., (2010), quanto maior 250 

a temperatura e UR do ar, maiores serão os valores dos índices bioclimáticos, e maior desconforto térmico 251 

que irá incidir sobre os animais. No presente trabalho quanto maior foram as médias da temperatura, 252 

menor foram os valores de UR observados, dessa maneira, o valor maior de ITU alcançado foi de 253 

72,35 no 4º período, como também o maior valor de ITGU foi observado no 4º período com 78,34.  254 
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Valores semelhantes foram encontrados por Oliveira et al., (2014), que estudaram a influência do 255 

ambiente térmico em Nelore no sistema de semiconfinamento no clima do cerrado, e encontraram nos horários 256 

de maior incidência solar (10:00h as 15:00h), média de ITU 74, e constataram que os animais estavam na sua 257 

zona de termoneutralidade, e que as condições climáticas do cerrado proporcionaram conforto térmico.  258 

Fato que também ocorreu no presente trabalho, as médias de Tméd durante o experimento, vinculado 259 

as médias de UR do ar, propiciaram um ambiente na zona de termoneutralidade para os animais, assim pode-260 

se dizer, que os animais tiveram o desempenho dentro da normalidade, sem estresse térmico como influência. 261 

Como pode ser visto nas médias geral de temperaturas e índices bioclimáticos, no período total do experimento, 262 

com valores médios de Tméd, Tmáx, Tmín de (22,98ºC, 32,73ºC e 13,23ºC, respectivamente) (Tabela 2). 263 

 264 

Tabela 3. Variáveis da estatística descritiva e índices climáticos no período total dos 105 de experimento de 265 

10 de julho a 23 de outubro de 2018. 266 

Variável Média Máxima Mínimo Mediana 
Desvio 
padrão EPM C.V (%) 

Tméd (ºC) 22,98 27,90 19,00 23,30 2,439 0,2391 10,61 
Tmáx (ºC) 32,73 37,80 24,60 33,50 2,659 0,2608 8,12 
Tmín (ºC) 13,23 21,80 7,60 13,20 3,270 0,3206 24,72 

APT ºC  19,51 25,40 5,80 19,97 3,420 0,3354 17,53 
ITU 69,28 75,28 64,38 69,23 2,863 0,2808 4,13 
ITGU 73,86 83,22 66,64 73,90 4,379 0,4294 5,93 

Tméd: temperatura média. Tmáx: temperatura máxima; Tmín: temperatura mínima; AT: amplitude térmica; ITGU: 267 
índice de temperatura globo úmido; ITU: índice de temperatura e umidade. 268 
 269 

Porém no primeiro período, em alguns dias as temperaturas chegaram a valores absolutos de Tmín ≤ 270 

7ºC, Tmáx ≥ 37ºC (Figura 5) e UR menor no terceiro período e maior no quarto período (≤ 30 e ≥ 75) (Figura 271 

6). O início do experimento ocorreu no fim da época do inverno seco, e o segundo e terceiro período nos dias 272 

de verão chuvoso, típico clima do estado de Goiás. Essa variação de temperatura durante os dias pode ser vista 273 

no valor médio máximo de ApT de 25,40ºC (tabela 2). 274 

Atualmente não há muitos trabalhos que denotem valores de ITU e ITGU para a raça Nelore, a sua 275 

importância vem mais precisamente por possuírem características mais adaptativas que as demais raças da 276 

espécie Zebuína (RIBEIRO et al.,2008). Assim se comparado com raças taurinas, há uma probabilidade dos 277 

limites de conforto ITU e ITGU serem maior.  Tabelas com valores de ITGU e ITU podem ser mais facilmente 278 

encontradas para bovino de leite (KENDALL et al.,2006) e bovinos de corte de raças taurinas (O’BRIEN et 279 

al.,2010), sendo estes animais mais susceptíveis as adversidades climáticas. 280 

Durante o experimento, o maior valor de ITU e ITGU foi no mês de outubro (75,21 e 82,70, 281 

respectivamente) (Figura 7), Porém estes são dados absolutos, as médias dos valores obtidos de ITU e ITGU 282 

foram de 69,28 e 73,86, respectivamente (Tabela 2), valores menores que o encontrado por Navarini et al., 283 

(2009), estes autores avaliaram o conforto térmico de bovinos Nelore a pasto em clima subtropical  e 284 

encontraram valores médio de (ITU 80) e (ITGU 84), valores estes que não se assemelham ao presente 285 

trabalho.   286 
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Como também, de acordo com Hann et al., (1997) resultados de ITU>75, tem a possibilidade que não 287 

ocorra problemas na produção, em decorrência de temperaturas menores em alguns dias, como no presente 288 

trabalho, desta maneira, outro aspecto importante foi a UR, que durante o experimento, manteve valores 289 

médios de 55%, e que aliado com a temperatura média (23ºC), manteve assim o ar mais seco, e os índices de 290 

ITU abaixo de 75,  facilitando a dissipação de calor pelo animal (HANN et al.,2009).  291 

Os coeficientes de correlação, CMS e GPT não foram significativos com os índices climáticos (p>0,05) 292 

durante o experimento, porém para as demais variáveis obteve-se correlações significativas (p<0,05).  Baseado 293 

nos resultados de CMS e GPT entre os períodos, e as condições climáticas que os animais foram submetidos 294 

(Tabela 1), é possível afirmar que o clima não interferiu no desempenho, os animais estavam em conforto 295 

térmico.  296 

O PF correlacionou positivamente com Tmáx, Tméd, Tmín, ITU e ITGU, entretanto com a variável 297 

ApT, a correlação foi negativa. Mas para EA e CMS/PV ocorreu o oposto, sendo uma correlação negativa com 298 

Tmáx, Tméd, Tmín, ITU e ITGU, e correlação positiva com ApT (Tabela 3).   299 

Para o PF as correlações foram positivas e forte entre Tméd, ITGU, e ITU com um R2=0,80 e Tmín com 300 

R2=0,84 (Tabela 3), assim durante todo o período experimental os animais continuaram a ganhar peso, mesmo 301 

com a temperatura elevada ou baixa. O ITU e ITGU quanto maiores os valores, maior o desconforto térmico, 302 

porém como já explanado anteriormente a média desses índices foram aproximadamente 69 para ITU e 73 303 

para ITGU, não sendo o suficiente para indicar estresse térmico. 304 

Tabela 4. Correlação das variáveis de desempenho com os índices climáticos no período de 105 dias de 305 

confinamento de novilhos Nelore confinados. 306 

Variável Tméd Tmáx Tmín  ApT ITGU ITU 

CMS 0,19 0,13 0,18 -0,07 0,18 0,19 
PF 0,80* 0,43* 0,84* -0,46* 0,80* 0,80* 
GPT 0,11 0,06 0,11 -0,07 0,05 0,02 
EA -0,64* -0,25* -0,74* 0,51* -0,69* -0,70* 
CMS/%PV -0,77* -0,37* -0,84* 0,51* -0,79* -0,79* 
CMS: consumo de matéria seca; GPD: ganho de peso diário; GPT: ganho de peso total; EA: eficiência alimentar; 307 
CMS/PV: consumo de matéria por peso vivo. Tméd: temperatura média. Tmáx: temperatura máxima; Tmín: temperatura 308 
mínima; ApT: amplitude térmica; ITGU: índice de temperatura globo úmido; ITU: índice de temperatura e umidade. 309 

*p<0,05 310 

Mader (2006) observaram em animais da raça Angus que valores 70<ITU>74 os animais já estariam em 311 

alerta para desconforto térmico, assim como de acordo com os índices de Baêta e Souza (1997) para vacas, 312 

74≤ ITGU≥79 os animais já estariam em estresse térmico, valore menores foram encontrados no presente 313 

trabalho 65≤ ITU≥ 74. Entretanto como já sabido a raça Nelore possui características adaptativas a condições 314 

mais elevadas de temperatura. Façanha et al., (2015) constataram que o cruzamento ½ Nelore x ½ Angus, tem 315 

pelos mais curtos facilitando a dissipação de calor, e que a participação genética do Nelore influenciou, já que 316 

animais Angus tem origem europeia e pelos mais curtos garantem menor perda de calor para o ambiente. 317 

Já para a correlações de EA teve o mesmo comportamento, correlações negativas e forte para Tméd 318 

(R2=-0,64), Tmín (R2=-0,74), ITU e ITGU (R2=-0,79). O comportamento destas correlações serem negativas 319 

pode ser explicado, já que a EA durante o experimento diminuiu, como já explanado anteriormente para o 320 
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desempenho, a EA é a relação entre o consumo e ganho, comportamento esperado na terminação de animais, 321 

refletindo também no CMS/%PV. Enquanto a EA e o CMS/PV diminuíram algo dos períodos, a temperatura 322 

teve um comportamento oposto, pois no começo do primeiro período estava no inverno com temperaturas mais 323 

amenas, que ao decorrer foi aumentando, e mantendo médias de temperatura mais altas, explicando assim a 324 

correlação negativa destes parâmetros. 325 

Portanto os parâmetros estimados para o efeito de Tmáx e ITU no peso final e eficiência alimentar estão 326 

descritos na tabela 4. A equação desenvolvida para predição de peso final é PF=-468(-4,812 x Tmáx) +(15,596 327 

x ITU) e a eficiência alimentar igual a EA= 523,6126 +(3,6744 x Tmáx) + (-7,105 x ITU). 328 

 329 

Tabela 5. Coeficientes de regressão ± EP, para as equações de predição de Peso final (R2 =0,68) e 330 

Eficiência alimentar (R2 =0,63). 331 

Variável resposta e independente Coeficiente de regressão (EP) 
Peso final (PF)1   
Intercepto -468 ±62,82* 
Temperatura máxima (Tmáx)2 -4,812 ±1,34* 
Índice de temperatura e umidade (ITU)2 15,596 ±1,24* 

   
Eficiência Alimentar (EA)1   
Intercepto 523,6126 ±28,5675* 
Temperatura máxima (Tmáx)2 3,6744 ±0,611* 
Índice de temperatura e umidade (ITU)2 -7,105 ±0,5674* 

1 Variável resposta; 2 variável independente. *P<0,001 332 

 333 

Para o PF tiveram coeficientes de Tmáx (-4,812) e ITU (15,596), assim temperaturas máximas mais 334 

amenas e ITU elevado, estima-se maior PF, já para EA os coeficientes foram Tmáx (3,6744) e ITU ( -7,105), 335 

os resultados de EA será de acordo com o ITU, valores elevados, menor EA. 336 

Para o metabólito NUS, houve diferença significativa (p<0,05) entre os períodos, onde o período 21 dias 337 

obteve, 18,24mg dL-1, diferindo dos períodos 42 e 105 dias com maiores valores, 24,51 mg/dL e 23,57 mg dL-338 

1, respectivamente (Tabela 4).  339 

No primeiro período (18,24mg dL-1) o valor encontrado foi semelhante com Buntyn et al., (2016) que 340 

observaram novilhas em desafio térmico obtendo 16,5mg/Dl. Porém a concentração de NUS foi aumentando 341 

até o fim do experimento no atual trabalho, fato que pode ser explicado pelo elevado teor de proteína contido 342 

na dieta (14%PB), podendo não ser um efeito do ambiente térmico.  343 

Segundo Godden et al., (2001) os níveis séricos de NUS estão ligados com os níveis de proteína contida 344 

na dieta.  Reynolds e Krsitensen, (2008) observaram que o excesso de N na alimentação dos ruminantes, 345 

aumenta a absorção de amônia, consequentemente aumenta a concentração de ureia, que é excretada através 346 

da urina, ou como também aumenta a concentração sanguínea. De acordo com Valadares Filho., (2016), 347 

animais Nelore não-castrados, com peso médio de 450kg, tem sua exigência em 12%PB, com um consumo de 348 

9,85 kg dia-1, semelhante ao presente trabalho CMS (9,62 kg dia-1).  349 

 350 
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Tabela 6. Parâmetros metabólitos Nelore confinados durante 105 dias de confinamento. 351 

Variável 1º Período   2º Período  4º Período  P-valor 

NUS (mg dL-1) 18,24b ±0,7282 24,15a±0,7304 23,57a±0,7282 <0,001 

AGNE (mmol L-1) 0,24±0,0129 0,21±0,0129 0,21±0,0129 0,08 
NUS: nitrogênio ureico no soro; AGNES: ácido graxos não-esterificados no soro. 1º período: coleta de sangue no fim do 352 
Período de adaptação; 2º período: coleta de sangue no término do 2º Período aos 42 dias de experimento; 4º Período: 353 
coleta de sangue no término do experimento aos 105 dias de confinamento.  354 
Letras diferentes diferem entre a 5% de significância. 355 

 356 

A variável AGNE não diferiu (p<0,05) entre os períodos (Tabela 4). Os resultados encontrados mostram 357 

que não houve uma mobilização massiva de AGNE pelo tecido adiposo entre os períodos, como já mencionado 358 

o clima não favoreceu ao desconforto térmico dos animais no presente trabalho, Rhoads et al., (2009) 359 

simularam ambientes de estresse térmico e zona neutra em vacas holandesas, e também não constataram 360 

mudanças nas concentrações de AGNE.  361 

Este mesmo autor afirma que uma grande mobilização massiva de AGNE no organismo só acontece em 362 

casos muito agudo. Em caso de jejum prolongado ocorre a liberação de glucagon e adrenalina, por 363 

consequência a um estímulo da atividade lipase pelo tecido adiposo liberando os ácidos graxos livres 364 

(MOTTA, 2011). Fato que não ocorreu no presente trabalho, os animais mantiveram o consumo esperado em 365 

todo experimento sem oscilações, o que provavelmente auxiliou nos níveis de insulina basal. A insulina é um 366 

importante hormônio antilipolítico (VENOM, 1992). 367 

Assim, o aumento de AGNE circulante é típico em animais alimentados com restrição e representam 368 

uma fonte significativa de energia (BAUMGARD et al., 2013). Esta energia passa a ser utilizada como última 369 

opção, metabolicamente a neoglicogênese hepática passa a ser um precursor de energia secundária, para manter 370 

o nível de glicose KOSLOSKI, (2011).  371 

É fato que a maioria dos trabalhos avaliando as concentrações de AGNE sangue de animais Nelore são 372 

escassos, mais estudos são necessários para que se possa obter valores mais específicos para essa raça. 373 

CONCLUSÃO 374 

Conclui-se que o clima do cerrado não afetou o desempenho dos animais durante o período 375 

experimental, não ocorrendo estresse térmico em bovinos nelore no sistema de confinamento, sem 376 

alterações no perfil metabólico para AGNE, porém houve um aumento nas concentrações do 377 

metabólico NUS durante os períodos, necessitando de mais estudos sobre esse metabólito em Nelore 378 

confinados. 379 

Quando se trata de desempenho de bovinos Nelore em confinamento, relacionados com o 380 

conforto térmico, é clara a necessidade de mais trabalhos, e como a inter-relação desses aspectos 381 

contribui para uma produção pecuária eficiente. 382 

 383 
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ANEXO A 463 

 464 

Figura 5. Temperatura máxima e mínima entre os períodos durante os 105 dias de   experimento. 465 

 466 

ANEXO B 467 

 468 

Figura 6.Temperatura média e Unidade relativa entre os períodos durante os 105 dias de experimento. 469 
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ANEXO C 470 

 471 

Figura 7. Parâmetros de ITGU e ITU durante os 105 dias de experimento. 472 
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