
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESEMPENHO PRODUTIVO DE VACAS ¾ E 7/8 

HOLANDÊS X ZEBU CRIADAS EM CONDIÇÕES DE 
CLIMA QUENTE 

 
 

 

 

 

 

                                                        DIANA MATOS BATISTA 

 

 

 

 

 
Mestrado 2013 
____________________________________________________________ 
PROZOOTEC - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ZOOTECNIA 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA 

 

 

 

DIANA MATOS BATISTA 

 

 

DESEMPENHO PRODUTIVO DE VACAS ¾ E 7/8 HOLANDÊS X ZEBU 
CRIADAS EM CONDIÇÕES DE CLIMA QUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO-SE 

2013

 
 

Dissertação entregue a Universidade 

Federal de Sergipe como parte das 

exigências para obtenção do título de 

Mestre em Zootecnia. 

Orientador:  

 

Profº. Dr°. Anselmo Domingos Ferreira Santos 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

  
 Batista, Diana Matos 

B333d    Desempenho produtivo de vacas ¾ e ⅞ holandês x zebu 
criadas em condições de clima quente / Diana Matos Batista ; 
orientador Anselmo Domingos Ferreira Santos. – São 
Cristóvão, 2013. 
  73 f. : il. 
 
   Dissertação (mestrado em Zootecnia) – Universidade 
Federal de Sergipe, 2013. 
 

   O       
1. Bovino de leite – Desempenho. 2. Leite - Produção. 

3. Nutrição animal - metabolismo. I. Santos, Anselmo 
Domingos Ferreira , orient. II. Título 

                                                                              
                                          CDU 636.2.034.084/.085 
 

  

 

 



 

 

DIANA MATOS BATISTA 

 

 

DESEMPENHO PRODUTIVO DE VACAS ¾ E 7/8 HOLANDÊS X ZEBU 
CRIADAS EM CONDIÇÕES DE CLIMA QUENTE 

 

 

 

 

 

 
APRESENTADA em 31 de julho de 2013.  

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Profº .Drº. Anselmo Domingos Ferreira Santos (UFS) 

Orientador 

 
 

______________________________________________ 
Profº .Drª. Mônica Alexandrina da Silva (IFS) 

Examinador 

 
 

_____________________________________________ 
Profº .Drº. Veronaldo de Souza Oliveira (UFS) 

Examinador 

 
 

SÃO CRISTÓVÃO-SE 

2013 

Dissertação entregue a Universidade 

Federal de Sergipe como parte das 

exigências para obtenção do título de 

Mestre em Zootecnia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que 
acredite que ele possa ser realizado.” 

Roberto Shinyashiki 



 

 

AGRADECIMENTOS 

Em primeiro lugar agradeço à Deus, por me guiar, iluminar e não ter deixado eu desistir 
diante das dificuldades 

Aos meus pais, em especial à minha mãe Amélia, pelo apoio, dedicação e pela força, 
principalmente, durante os momentos difíceis. 

À minha avó Josefa (in memória) que com toda certeza torceu por esse momento de 
vitória, nunca irei esquecê-la. 

Aos meus tios Aparecida (titia) e Manuel (in memória) agradeço por tudo que fizeram e 
fazem por mim, essa vitória também é de vocês, os amo muito.  

À minha irmã, pelo apoio durante esses dois anos de luta profissional e familiar, só nós 
sabemos o que se passou para podermos um dia ter o título de mestre.  

Ao meu orientador Anselmo Domingos Ferreira Santos, pelos ensinamentos 
proporcionados que certamente me auxiliaram durante toda a minha vida profissional. 
Obrigada também pelos conselhos, pela paciência. Muito obrigada por tudo professor! 

A Universidade Federal de Sergipe, a todos professores do DZO/UFS e do 
PROZOOTEC/UFS,pelos conhecimentos e ensinamentos passados. 

Não poderia deixar de agradecer a Mikaele (Mika), pelo trabalho e pelos bons 
momentos que passamos esses últimos dias. Muito obrigada amiga!   

Às amigas Zoila e Marta, pelos ensinamentos e pelos bons momentos durante o 
mestrado.  

À minha estagiária Mariana, sem sua colaboração seria muito difícil realizar esse A 
todos os meus amigos por toda a energia positiva em prol da realização do meu sonho. 

Ao PROZOOTEC em especial ao professor Gladston, que sempre se dispôs a ajudar da 
melhor forma possível para que esse trabalho pudesse ser realizado. 

À CAPES, pelo auxílio com a bolsa de estudos cedida, foi de fundamental importância. 

Ao proprietário da Fazenda Nossa Senhora de Lurdes (Alberto), pela confiança no 
nosso trabalho e por ter cedido os animais. 

Aos animais que foram utilizados no experimento, sem vocês não existiria esse 
trabalho. 

E a todos que de maneira geral contribuíram positivamente para a concretização desse 
sonho. Muito OBRIGADA! 

 



 

 

SUMÁRIO 
RESUMO .......................................................................................................................... i 

ABSTRACT ..................................................................................................................... ii 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 1 

2. REFERENCIAL TEÓRICO ......................................................................................... 2 

2.1 Graus de sangue ...................................................................................................... 2 

2.2 Período de transição ................................................................................................ 4 

2.3 Perfil metabólico ..................................................................................................... 6 

2.3.1 Glicose .............................................................................................................. 6 

2.3.2 Colesterol ......................................................................................................... 8 

2.3.3 Triglicérides ..................................................................................................... 8 

2.3.4 Proteínas totais e Albumina.............................................................................. 9 

2.3.5 Uréia e Creatinina........................................................................................... 10 

2.4 AMBIENTE E ASPECTOS FISIOLÓGICOS ..................................................... 10 

2.4.1 Frequência respiratória ................................................................................... 12 

2.4.2 Temperatura retal ........................................................................................... 12 

3. REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS .......................................................................... 13 

ARTIGO 1 - Estimativa de níveis críticos superiores do índice de temperatura e 
umidade (ITU) para vacas leiteiras ¾ e 7/8 Holandês-Zebu durante o início da lactação
 ........................................................................................................................................ 24 

RESUMO .................................................................................................................... 24 

ABSTRACT ................................................................................................................ 25 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 25 

MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................ 26 

RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................ 29 

CONCLUSÃO ............................................................................................................ 35 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 35 



 

 

ARTIGO 2 - Desempenho produtivo de vacas mestiças ¾ e 7/8 Holandês x Zebu 
criadas em condições de clima quente ............................................................................ 39 

RESUMO .................................................................................................................... 39 

ABSTRACT ................................................................................................................ 40 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 40 

MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................ 42 

RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................ 45 

CONCLUSÃO ............................................................................................................ 47 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 48 

ARTIGO 3 - Perfil metabólico de vacas mestiças com graus de sangue ¾ e 7/8 
Holandês x Zebu no período de transição e início de lactação criadas em clima quente 52 

RESUMO .................................................................................................................... 52 

ABSTRACT ................................................................................................................ 53 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 53 

MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................ 55 

RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................ 58 

CONCLUSÃO ............................................................................................................ 61 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 61 

ANEXOS ........................................................................................................................ 65 

 

 

 

 

 

 



 

i 

 

 

RESUMO 

Objetivou-se com esse estudo avaliar o desempenho produtivo de vacas mestiças ¾ e 
7/8 Holandês x Zebu no início de lactação criadas em condições de clima quente, 
abordando aspectos produtivos, fisiológico e metabólicos. A dissertação encontra-se 
dividida em três artigos. Artigo 1: Foram avaliados os parâmetro fisiológicos frequência 
respiratória (FR), temperatura retal (TR) e temperatura de superfície corporal (TS), 
durante os primeiros 90 dias de lactação, em 23 vacas Holandês x Zebu destas, 10 com 
grau de sangue ¾ HZ e 13 com grau de sangue 7/8HZ. O objetivo nesta pesquisa foi 
estimar níveis críticos superiores do índice de temperatura e umidade (ITU) para os 
grupos sanguíneos anteriormente citados. Foi utilizado análise de correlação e regressão 
múltipla entre as variáveis. . Considerando-se a FR, foram estimados os valores críticos 
de ITU iguais a 80 e 90 para os graus de sangue ¾ e 7/8 respectivamente. Com base na 
TR, os valores críticos superiora de ITU para os referidos grupos genéticos foram 75 e 
79, respectivamente. Considerando-se a TS, os graus de sangue apresentaram mesmo 
padrão de resposta, apresentando como valor crítico superior 81. Artigo 2: O objetivo 
do trabalho foi comparar o desempenho produtivo de vacas mestiças ¾ e 7/8 Holandês x 
Zebu (HZ) criadas em condições de clima quente. Para isso foram utilizadas 18 fêmeas 
bovinas HZ divididas em dois grupos: o ¾ (n=6) composto por fêmeas ¾ HZ e o 7/8 
(n=12) composto por fêmeas 7/8HZ. As variávaeis produtivas avaliadas foram produção 
de leite (PL), produção de leite corrigida (PLC), produção de gordura (Gkg), percentual 
de gordura (G%), proteína (PT), lactose (LAC), peso corporal (PC), escore de condição 
corporal (ECC), escore de condição corporal por ultrassonografia (ECCUS), dos quais a 
PL, PLC, Gkg e PC apresentaram diferenças entre os grupos (p<0,05). Os animais do 
grupo ¾ apresentaram maior produção de leite e produção de Gkg que o grupo 7/8, 
embora tenha apresentado balanço energético negativo superior, durante os primeiros 90 
dias de lactação, caracterizando um melhor desempenho produtivo. Artigo 3: O perfil 
metabólico, parâmetros fisiológicos e ambientais foram utilizados no presente 
experimento para avaliar qual o grau de sangue de vacas de leite melhor se adapta a 
regiões de clima quente. Os metabólitos utilizados para definir o perfil metabólico dos 
animais foram glicose, colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, proteínas totais, 
albumina, uréia, creatinina dos quais o HDL, triglicérides, albumina e uréia 
apresentaram diferenças entre os grupos (p<0,05). Acredita-se que em virtude das 
alterações metabólicas sofridas, durante o período de transição e início de lactação, que 
a vacas ¾ se adaptaram melhor às condições do experimento.  

Palavras- chave: bovinos leiteiros, produção, metabolismo. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the productive performance of crossbred 
cows ¾ and 7/8 Holstein x Zebu cows in early lactation reared in hot weather 
conditions, addressing aspects productive, physiological and metabolic. The paper is 
divided into three articles. Article 1: We evaluated the physiological parameter 
respiratory rate (RF), rectal temperature (RT) and body surface temperature (ST) during 
the first 90 days of lactation in 23 Holstein x Zebu these, 10 grade blood ¾ HZ and 13 
grade blood 7/8HZ. The objective of this research was to estimate the upper critical 
levels of temperature and humidity index (THI) for blood groups mentioned above. We 
used analysis of multiple regression and correlation among the variables. . Considering 
the FR were estimated critical values of ITU equal to 80 and 90 for grades blood ¾ and 
7/8 respectively. Based on the TR, the critical values superior to those of UTI genetic 
groups were 75 and 79, respectively. Considering the TS, the degree of blood showed 
the same pattern of response, with critical value higher than 81. Article 2: The purpose 
of this study was to compare the performance of crossbred cows ¾ and 7/8 Holstein x 
Zebu (HZ) created in hot weather conditions. For this we used 18 Hz cows divided into 
two groups: ¾ (n = 6) consist of female ¾ HZ and 7/8 (n = 12) composed of 7/8HZ 
females. The variávaeis production were evaluated milk production (PL), corrected milk 
(PLC), fat (Gkg), fat percentage (F%), protein (PT), lactose (LAC), body weight (BW) , 
body condition score (BCS), body condition score by ultrasound (ECCUS), of which 
the PL, PLC, PC and Gkg differ between groups (p <.05). Animals in group ¾ had 
higher milk production and production Gkg Group 7/8, although it had more negative 
energy balance during the first 90 days of lactation, featuring a better production. Artigo 
3: The metabolic, physiological and environmental parameters were used in this 
experiment to evaluate the degree of blood of cows best adapted to warm climates. 
Metabolites used to define the metabolic profile of the animals were glucose, total 
cholesterol, HDL, LDL, triglycerides, total protein, albumin, urea, creatinine of which 
HDL, triglycerides, albumin and urea showed differences between groups (p <0, 05). It 
is believed that due to metabolic changes suffered during the transition period and early 
lactation cows ¾ that is better adapted to the conditions of the experiment. 
 
Key words: dairy cows, production, metabolism. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em países de clima tropical, como o Brasil, o aumento na produção leiteira é 

limitado pelos baixos níveis produtivos das raças nativas e pelas dificuldades 

adaptativas das raças de origem europeia, o que tem levado à baixa produtividade dos 

rebanhos em geral (VASCONCELLOS et al., 2003). 

Ainda assim, em 2011 a produção leiteira no Brasil foi de 32,2 bilhões de litros de 

leite bovino, apresentando aumento de 4,5% quando comparado ao ano anterior, com 

23,508 milhões de vacas ordenhadas, proporcionando uma média de 1.374 

litros/vaca/ano (IBGE, 2011).    

Apesar de possuir um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, o Brasil apresenta 

índices zootécnicos baixos em relação a países produtores tradicionais de leite 

(EMBRAPA, 2006). Uma alternativa viável para alavancar a produção de leite no país é 

o cruzamento envolvendo raças de origem indiana (Zebuínos) e raças de origem 

europeia (Taurinos), propiciando a utilização racional da adaptação ao clima tropical 

das raças indianas, aliada ao potencial produtivo das raças taurinas (VASCONCELLOS 

et al., 2003). 

Essa é uma tendência que vem sendo seguida no país, onde cerca de 70% do 

rebanho bovino leiteiro é formado por animais resultantes de cruzamentos 

(CARVALHO et al., 2002). Dentro deste universo ocupam posição de destaque os 

mestiços Holandês x Gir (FACÓ et al, 2002; GUIMARÃES et al., 2002).    

Uma das formas de se conhecer o estado de saúde da vaca de leite, o seu estado 

metabólico, é através da análise dos componentes sanguíneos. A esse estudo dos 

componentes hemato-bioquímicos dar-se o nome de perfil metabólico (PAYNE et al., 

1970). 

O perfil metabólico é uma importante ferramenta de auxílio para o diagnóstico de 

transtornos metabólicos, deficiências nutricionais e monitoramento preventivo de 

transtornos subclínicos (DUFFIELD et al., 2009).  

O número de componentes bioquímicos sanguíneos a serem analisados pode ser 

variável, devendo-se utilizar preferencialmente aqueles que melhor representem as 

principais vias metabólicas. Em ruminantes, considera-se no metabolismo energético 

(glicose, colesterol, AGNE e BHB), no metabolismo protéico (proteínas totais, 

albumina, globulinas e uréia) e no metabolismo mineral (cálcio, fosfóro inorgânico, 

magnésio, potássio, ferro, cobre, zinco, selênio e cobalto). Adicionalmente, podem ser 
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analisadas enzimas indicadoras do funcionamento hepático como aspartato 

aminotransferase (AST), gama glutamiltransferase (GGT), glutamato desidrogenase 

(GDH) (GONZALEZ e SILVA, 2006).    

Apesar de ser uma importante ferramenta para o conhecimento do estado 

metabólico de vaca de leite, ainda verifica-se que a maioria dos estudos de perfil 

metabólico se concentra em raças puras e em regiões de clima subtropical ou temperado 

(JÚNIOR, 2006 ). Além do que há uma variação dos resultados obtidos a depender da 

idade do animal, raça, estado fisiológico, clima entre outros, o que torna difícil a 

interpretação dos resultados (BEZERRA, 2006). Este mesmo autor relata que alguns 

países já estão trabalhando com esta ferramenta há bastante tempo, e possuem valores 

próprios como referência para suas análises, como é o caso do Chile (PEIXOTO e 

OSÓRIO, 2007). 

Portanto, em virtude da falta de informações, Objetivou-se com esse estudo 

avaliar o desempenho produtivo de vacas mestiças ¾ e 7/8 Holandês x Zebu no início 

de lactação criadas em condições de clima quente, abordando aspectos produtivos, 

fisiológico e metabólicos.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Graus de sangue 

A atividade leiteira no Brasil passou por consideráveis transformações no âmbito 

zootécnico nas últimas décadas na tentativa de melhorar a produtividade dos sistemas de 

produção de leite sob condições de clima tropical (FACÓ et al., 2005), uma vez que a 

produção de leite era limitada pelos baixos níveis produtivos das raças nativas e pelas 

dificuldades de adaptação das raças europeias, principalmente, no que diz respeito ao 

estresse térmico e baixa qualidade dos alimentos (VASCONCELLOS et al., 2003). 

Atualmente, tem sido utilizado em grandes proporções o cruzamento de raças de 

origem européia, especializadas em produção de leite, com raças zebuínas as quais 

apresentam melhor adaptação a regiões de clima tropical (FACÓ et al., 2005),  tendo 

como destaque o cruzamento da raça Holandesa x Gir (FACÓ et al., 2002).   

A raça Holandês, consagrada como a maior em termos de produtividade, é muito 

mais exigente que a raça zebuína no que diz respeito a ambiente, manejo e nutrição. 

Porém, animais puros dessa raça nem sempre conseguem confirmar a expectativa de 
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aumento da produção uma vez que as condições necessárias para expressar seu 

potencial genético nem sempre são atendidas (SCHIFFLER, 1998).    

Já as raças zebuínas conseguem se adaptar melhor a condições de clima tropical 

devido à rusticidade que permite uma melhor adaptabilidade ao clima, resistência a 

parasitas, porém com baixa produtividade, exceto quando selecionados geneticamente 

(TEODORO, 2004).    

O cruzamento entre o europeu e o zebu objetiva reunir em um só animal 

características desejáveis das duas raças tendo como resultado final a heterose ou vigor 

híbrido, no qual os descendentes deste cruzamento apresentam maior vigor geral que a 

média dos pais (TEODORO, 2004). Segundo Heins e Hansen (2007), trata-se de um 

bônus que vai além do nível genético médio das duas raças cruzadas e deve ser pelo 

menos 5% para produção e 10% para mortalidade, fertilidade, saúde e sobrevivência.    

Vários estudos vem sendo realizados para avaliar a produção de leite dos 

diferentes graus de sangue oriundos do cruzamento Holandês x Gir. Tem-se observado 

que em geral, a produção aumenta com o aumento do grau de sangue para a raça 

Holandês (FREITAS et al., 2001; VALENTE et al., 2002; FABER 2009; PEREIRA 

2008). 

Guimarães et al. (2002) em seu experimento observaram que os animais ¾ e 7/8 

Holandês x Zebu apresentaram maior produção de leite enquanto que os animais Gir 

apresentaram menor produção, fato este que, além de associado ao maior grau de 

sangue holandês, pode estar ligado à maior adaptabilidade dos animais mestiços ao 

ambiente. 

Reis et al. (2012) ao estudar 410 animais de diferentes graus de sangue Holandês 

x Gir observaram que a média de produção das vacas Holandesas foi de 17,55 

kg/vaca/dia em média enquanto os animais mestiços produziram em média de 13,79 kg/ 

vaca/dia. 

Ao avaliarem 22.892 lactações de animais com diferentes graus de sangue 

Holandês x Gir (1/2, 3/4, 7/8, 15/16 e 31/32), Freitas et al. (2001) observaram que a 

produção de leite por lactação das vacas 1/2HxG foi de 3.673kg e a das vacas 31/32 

HxG 4.376kg.O que significa que para cada 100 lactações encerradas, as vacas com 

maior grau de sangue Holandês (31/32 HxG) produziram 70.000 litros de leite a mais do 

que as ½ HxG. 
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E, Pereira (2008) em seu experimento, no Estado do Rio de Janeiro, concluiu que 

é possível distinguir algumas estações de parto de acordo com o grupamento genético a 

fim de alcançar melhores desempenhos com relação à produção total de leite. As vacas 

com grau de sangue 7/8HZ apresentaram melhores índices com a produção iniciadas de 

janeiro a março, enquanto que os mestiços 3/4HZ e acima de 15/16HZ, produziram 

mais quando as lactações começavam de outubro a dezembro.     

2.2 Período de transição 

O período de transição é comumente definido como o período de três semanas 

antes até três semanas depois do parto, ou seja, compreende o final da gestação e início 

da lactação (GOFF; HORST, 1997). Trata-se de um dos momentos mais estressantes do 

ciclo produtivo das vacas de leite devido à diminuição do consumo de matéria seca 

(CMS), mudanças metabólicas e endócrinas (GUO et al., 2007) que, a depender da 

intensidade , podem comprometer a lactação ou até mesmo serem fatais (GRUMMER, 

1995).   

Fatores hormonais e fisiológicos possuem papel importante na regulação do 

consumo de alimentos. De maneira geral, o decréscimo do CMS, que pode chegar a 

30% na última semana de gestação (BERTICS et al., 1992), no pré-parto é atribuído ao 

rápido crescimento fetal o qual ocupa o espaço abdominal, reduzindo assim o volume 

do rúmen (GRANT e ALBRIGHT, 1995).  

Todavia, o principal desafio à saúde da vaca leiteira provavelmente começa após o 

parto quando há um aumento na exigência de nutrientes para a produção de leite, porém 

a capacidade de consumo de matéria seca é baixa (BELL, 1995), só atingindo o pico 

depois de 9-13 semanas de lactação (KERTZ et al., 1991; SCALA, 2008). 

Sendo assim, vacas de alta produção de leite, durante as primeiras semanas pós-

parto, ingerem menos energia do que a exigida, resultando em „déficit‟ energético com 

perda de condição corporal. A extensão desse „déficit‟ energético, que já atinge e  tem 

seu pico na primeira pós-parto, irá depender do escore de condição corporal, do grau de 

diminuição da CMS e da qualidade da dieta (GRUMMER, 1995).    

É fundamental o conhecimento das exigências nutricionais de vacas leiteiras 

durante o período de transição, a fim de que se estabeleça uma alimentação que 

proporcione nutrientes necessários à mantença, crescimento corporal, crescimento do 
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feto, útero e anexos, crescimento da glândula mamária e que prepare a vaca, para as 

mudanças drásticas que ocorrem no período de transição (MOTA et al., 2006).    

As doenças metabólicas que afetam vacas leiteiras nesse período estão 

relacionadas com a dieta fornecida aos animais durante o período de transição (CURTIS 

et al., 1985). Muito embora já existam resultados de pesquisa positivos no tocante do 

manejo alimentar de vacas nesse período essa ainda continua sendo uma área 

problemática na produção intensiva de leite (BURHANS et al., 2003).    

Segundo Goff e Horst, (1997) a hipocalcemia, um dos distúrbios que podem 

acometer vacas de alta produção, pode levar a uma diminuição do tônus muscular, 

comprometendo a função ruminal, o peristaltismo intestinal e a passagem da digesta que 

por estar reduzida provoca efeito negativo na CMS.    

A diminuição da ingestão de matéria seca e mudanças endócrinas durante o final 

da gestação interferem no metabolismo induzindo a mobilização de gordura do tecido 

adiposo e glicogênio do fígado (GRUMMER, 1995). 

Devido à mobilização de gordura, a concentração plasmática de ácidos graxos não 

esterificados (AGNE) aumenta duas vezes ou mais nas últimas três semanas antes do 

parto, tendo aumento drástico ao parto (BERTICS et al., 1992; VAZQUEZ-ANON, 

1994; GRUM et al., 1996; VALLIMONT et al., 2001).    

Em pesquisa realizada por Bertics et al. (1992), percebeu-se que a ingestão 

forçada de alimentos durante o período de transição reduziu o aumento plasmático do 

ácido graxo não esterificado (AGNE) porém não eliminou completamente esse 

aumento.    

Com a proximidade do parto, as concentrações de insulina tendem a diminuir 

(VALLIMONT et al., 2000), e as do hormônio do crescimento a aumentar. As 

concentrações de estradiol aumentam enquanto que a de progesterona diminui 

rapidamente durante a última semana de gestação (CHEW et al., 1979). Observa-se 

aumento rápido nas concentrações de glicocorticoides e prolactina, que alcançam um 

pico no parto, e retornam às concentrações originais no dia seguinte ao parto 

(EDGERTON e HALFS, 1973).    

A nutrição e outras estratégias para facilitar o período de transição como o 

fornecimento de condições ambientais agradáveis (sombra, ventilação e vaporização) 

(MOTA et al., 2006). Podem estar baseadas no entendimento da quantidade e qualidade 

dos nutrientes necessários para suportar o crescimento do feto no final da gestação e a 



6 

 

síntese de leite no início da lactação (BELL, 1995) pois, um deficiente período de 

transição pode comprometer a performance produtiva, reprodutiva e causar perdas 

econômicas (DRACKLEY, 1999; OVERTON e WALDRON, 2004).    

2.3 Perfil metabólico 

O termo perfil metabólico foi empregado por PAYNE et al. (1970) ao se referir ao 

estudo de componentes hemato-bioquímicos específicos de vacas leiteiras. O uso do 

perfil metabólico em bovinos de leite teve início na Grã Betanha na década de 60 

(WHITAKER et al., 1999). 

Durante várias décadas, a análise dos componentes sanguíneos tem sido utilizada 

com o intuito de conhecer o estado de saúde da vaca no que diz respeito ao estado 

metabólico (DUFFIELD et al., 2009). 

O perfil metabólico é utilizado como ferramenta de auxílio no diagnóstico de 

transtornos metabólicos e deficiências nutricionais, sendo de fundamental importância 

na prevenção de transtornos subclínicos (DUFFIELD et al., 2009). Sendo assim, por 

meio deste exame, ao realizar análise sanguínea de parcela representativa de animais do 

mesmo rebanho, é possível inferir sobre o grau de adaptação às principais vias 

metabólicas relacionadas a proteínas, energia e minerais através da comparação com 

valores de referência (WITTWER, 2000).    

Dirksen e Breitner (1993) citaram que os componentes bioquímicos sanguíneos 

utilizados com maior frequência no perfil metabólico são aqueles que melhor 

representam as principais vias metabólicas. Em ruminantes considera-se a glicose, 

colesterol, ácido graxo não esterificado (AGNE), beta-hidroxibutirato (BHB) 

representantes do metabolismo energético; proteínas totais, albumina, globulinas e uréia 

representantes do metabolismo protéico; cálcio, fósforo inorgânico, magnésio, potássio, 

ferro, cobre, zinco, selênio e cobalto representantes do metabolismo mineral. Pode-se 

ainda analisar enzimas indicadoras do funcionamento hepático como aspartato 

aminotransferase (AST), gama glutamiltransferase (GGT), glutamato desidrogenase 

(GDH) (GONZALEZ; SILVA, 2006).    

2.3.1 Glicose 

Os ruminantes não conseguem absorver grandes quantidades de glicose do seu 

sistema digestivo. Em contrapartida seu fígado possui uma ampla capacidade 
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neoglicogênica que permite a síntese de glicose a partir de ácidos graxos voláteis, 

principalmente o ácido propiônico absorvido no rúmem (LARGER e JORDAN, 2012).    

Durante o período de transição a atividade neoglicogênica do fígado suporta o 

aumento da demanda energética de glicose pelo feto e glândula mamária (REYNOLDS 

et al., 2003). Ao passo que os tecidos periféricos, principalmente o músculo esquelético 

reduzem o consumo de glicose a fim de poupar o máximo possível de energia para que 

possa ser utilizada pelo útero gravídico e pela glândula mamária (PETTERSON et al., 

1993).    

A concentração plasmática de glicose permanece estável, ou aumenta rapidamente 

nas proximidades do parto, aumenta acentuadamente no parto e decresce imediatamente 

no pós-parto (VAZQUEZ-ANON, 1994) durante um período de 15 dias, mostrando a 

hipoglicemia característica do balanço energético negativo (ZHAO et al., 1996).    

O aumento da glicose no parto pode ser resultado do aumento das concentrações 

de glucagon e glicocorticóides, que promovem depleção do estoque de glicogênio no 

fígado. Outra possibilidade é pela demanda de glicose para o tecido mamário, para a 

síntese contínua de lactose, após o parto, diminuindo o estoque de glicogênio hepático 

(VAZQUEZ-ANON, 1994). Segundo Zhao et al. (1996), a glândula mamária capta 

preferencialmente glicose da circulação sanguínea pois as células glandulares possuem 

moléculas GLUT 1 e GLUT 3 as quais facilitam a entrada da glicose nas células 

independente da presença de insulina, já os tecidos periféricos por apresentarem 

predominância da molécula GLUT 4 é insulina dependente.    

Ainda para explicar a queda dos níveis de glicose no pós-parto (BOSSAERT et 

al., 2007), em estudo utilizando teste seriado de tolerância a glicose observou uma 

supressão temporária da função pancreática em vacas de alta produção correlacionada 

com altos teores sanguíneos de ácidos graxos não esterificados. In vitro, foi observada 

atividade citotóxica dos ácidos graxos não esterificados sobre as células pancreáticas 

(MAEDLER et al., 2001).    

Garcia, (2010) em experimento com vacas holandesas observou que ao parto, o 

menos valor de glicose encontrado foi de 50,8 +- 11 mg/dl, com aumento crescente nas 

últimas sete semanas. Em experimento com animais da raça girolando, Campos, (2007) 

encontrou níveis de glicose de 55,8 +- 7,2 mg/dl. 

Vale ressaltar que os níveis de glicose também podem sofre influência de fatores 

climáticos como umidade e temperatura. Em meses mais quentes há aumento da 
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frequência respiratória causando rápida utilização da glicose sanguínea pelos músculos 

respiratórios e assim resultando em uma queda na glicemia sob estresse do calor 

(POGLIANI e BIRGEL JÚNIOR, 2007). 

2.3.2 Colesterol 

A gordura no fígado tem dois destinos potenciais: o próprio fígado, onde sua 

permanência pode dar início a lipidose hepática, ou ser transportada para fora do fígado. 

Para que esse transporte seja possível, são necessárias proteínas. No caso do transporte 

da gordura na circulação sanguínea são as lipoproteínas de muito baixa densidade, 

VLDL as quais contém grande quantidade de colesterol (VAN SAUN, 2007). 

A diminuição dos níveis de colesterol pode ser usado, nas primeiras semanas do 

pós-parto, como indicador de fígado gorduroso (VAN DEN TOP et al., 2005),  pois o 

fígado está comprometido em sua habilidade de secretar lipoproteínas, que carregam o 

colesterol na corrente sanguínea (MERCK, 2011)     

Pogliani e Birgel Júnior, (2007) em seu experimento e compilando dados da 

literatura recomendou como valores de referência para o colesterol os níveis entre 32,2 e 

103,3 mg/dL para vacas holandesas no periparto e puerpério recente. 

Garcia, (2010) em seu experimento com vacas holandesas, observou que os níveis 

de colesterol variaram de 41,04 ± 16,38 mg/dl a 79,74 mg/dl da primeira até a oitava 

semana. O que segundo (CAVESTANY et al., 2005) pode ser fisiológico no período de 

lactação devido a mobilização de ácidos graxos em consequência do aumento do 

glucagon o que contribui para o aumento das concentrações plasmáticas de 

lipoproteínas. 

Ainda em vacas holandesas, Silva, (2009) observou concentrações séricas de 

colesterol no período seco e no dia do parto inferiores aos valores observados durante a 

lactação, fato que pode ser atribuído ao consumo energético e a alta demanda de ácidos 

graxos na lactação (BERCHIELI et al., 2006).    

2.3.3 Triglicérides 

Durante o oitavo mês de gestação há um aumento das concentrações de 

triglicérides, que pode ser atribuído ao menor consumo de energia e início da 

mobilização de reservas corporais de gordura para atender a necessidade energética 

(SILVA, 2009). Próximo ao parto, devido à menor consumo de matéria seca e das 
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alterações endócrinas, há um aumento dos teores de ácidos graxos não esterificados no 

sangue os quais serão metabolizados no fígado (DRACKLEY, 1999). Possivelmente, 

ocorre uma diminuição do teor circulante deste constituinte que será utilizado como 

precursor de glicogênio no fígado (SILVA, 2009). 

Já no pós-parto, Van den Top et al. (2005) observaram uma diminuição dos níveis 

plasmáticos de triglicérides que possivelmente pode estar relacionado a uma 

mobilização excessiva de ácidos graxos para o fígado a fim de ser utilizado como fonte 

de energia. E, devido à limitada capacidade do fígado em exportar os triglicerídeos 

como VLDL, os triglicerídeos ficam acumulados nas células hepáticas, tendendo a 

diminuir suas concentrações plasmáticas (GARCIA, 2010). 

Pogliani e Birgel Júnior, (2007) em estudo com vacas holandesas e compilando 

resultados da literatura, sugeriu como valores de referência para triglicérides valores 

entre 6,5 e 15,8 mg/dL no pré-parto e puerpério recente. Valor semelhante, 11,76 mg/dl,  

foi encontrado por Park, (2010) nos Estados Unidos em experimento com vacas 

holandesas. 

2.3.4 Proteínas totais e Albumina 

Um dos metabólitos utilizados para a avaliação do status nutricional proteico são 

as proteínas totais. A diminuição dos seus níveis plasmáticos, quando descartadas 

causas patológicas, está diretamente relacionada a „déficit‟ protéico na dieta. Estima-se 

que dietas com menos de 10% de proteína causam diminuição dos níveis proteicos 

plasmáticos (KANEKO et al., 1997).    

Por outro lado, a albumina é considerada o indicador mais sensível para 

determinar o „status‟ nutricional protéico. Trata-se da principal proteína plasmática 

sintetizada no fígado, representando cerca de 50 a 65% do total das proteínas séricas, 

cuja função é contribuir com a manutenção da pressão osmótica sanguínea  (PAYNE & 

PAYNE, 1987).    

Ao estudar o proteinograma de fêmeas bovinas da raça Holandesa, Birgel Júnior 

et al. (2003) observaram influência significativa da gestação e do puerpério. No terço 

final da gestação houve redução dos níveis de proteína total devido a diminuição, 

principalmente, da fração gamaglobulina e em razão da transferência de 

imunoglobulinas ao colostro (RADOSTITS et al., 2002). A albumina também 

apresentou diminuição dos seus níveis durante as últimas 3 a 4 semanas de gestação 
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devido a partição de proteínas para os tecidos da glândula mamária e diminuição da 

síntese hepática (MORBY et al., 2000).    

Após o parto, verifica-se uma diminuição dos teores séricos de albumina, fato 

relacionado com o baixo consumo dietético comum nesse estágio fisiológico 

(GRUMMER e KULICK, 2006) e diminuição da síntese hepática da mesma (KANEKO 

et al., 1997). Ainda pode-se associar diminuição dos níveis de albumina quando há 

doenças no fígado, rins e condições inflamatória (LAEGER e JORDAN, 2012). 

Em estudo realizado na Colômbia com diversas raças, os teores de proteína total  

e albumina para vacas girolando foram 66,2 +- 2,7 g/l e 25,8 +- 4,3 g/l respectivamente 

(CAMPOS et al., 2007). 

2.3.5 Uréia e Creatinina 

A uréia é sintetizada no fígado em quantidades proporcionais à concentração de 

amônia produzida no rúmen e sua concentração está diretamente relacionada à relação 

energia/proteína da dieta e aos níveis proteicos da ração (WITTWER et al., 1993).   

No plasma, os níveis de uréia variam em função do catabolismo proteico (REIST 

et al., 2000) e consumo de proteína na dieta (BERCHIELLI et al., 2006). Sendo que 

seus níveis podem sofrer variações passageiras durante o dia, principalmente após a 

alimentação quando, após a fermentação seguida de absorção de amônia, há elevação 

dos teores séricos de uréia (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2004). 

Em vacas Holandês, Silva (2009) verificou aumento das concentrações de uréia 

no terço final da gestação e no dia do parto, fato que foi atribuído ao catabolismo 

proteico durante o período de transição e à dieta com elevado teor proteico. Nesse 

mesmo experimento, foi verificado aumento da concentração plasmática de creatinina 

no terço final da gestação possivelmente devido ao catabolismo proteico muscular em 

razão do balanço energético negativo (REIST et al., 2002)., após descarte de disfunção 

renal (THRALL et al., 2004).     

2.4 AMBIENTE E ASPECTOS FISIOLÓGICOS 

O Brasil possui grande maioria de seu território, cerca de dois terços, situada na 

faixa tropical do planeta, onde predominam as altas temperaturas do ar, consequência da 

elevada radiação solar incidente (MEIRELES, 2005). 
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O estresse climático é causado pelos elementos climáticos, principalmente a 

temperatura, umidade, velocidade do ar e a radiação solar, podendo afetar o 

crescimento, a produção, a reprodução e o crescimento dos animais (BACCARI, 1998).   

Segundo Pereira (2005) a zona de conforto térmico ou zona de termoneutralidade 

corresponde aos limites de temperatura em que o animal encontra-se com ótimo 

desempenho produtivo, sem que seja necessário gasto de energia para se ajustar às 

condições ambientais.    

Há indícios que existem diferenças entre as espécies, raças e nível de produção em 

ruminantes domésticos quanto à susceptibilidade ao estresse térmico (KADZERE et al., 

2002). Sendo que a espécie é mais susceptível devido a sua alta taxa metabólica quando 

comparado com outros ruminantes, e o pequeno desenvolvimento do mecanismo de 

retenção de água pela pele e intestinos (BERNABUCCI et al., 2009).   

Segundo Pereira (2005), os valores médios de temperatura do ar no país superam 

os limites da zona de conforto térmico de animais taurinos (0-16°C). Já para animais 

mestiços (5-31°C) e zebuínos (10-27°C) a temperatura não supera os valores limites de 

conforto, exceto nos períodos secos no turno da tarde.    

O nível de adaptação ao estresse térmico pode variar na mesma espécie em 

diferentes raças o que explica a melhor adaptação de bovinos Bos taurus indicus, que ao 

longo do tempo tem adquirido genes tolerantes e possuem grau de termotolerância alto 

quando comparado com espécies Bos taurus taurus (HANSEN, 2004). Ainda assim a 

adaptação ao estresse térmico pode sofrer influência da umidade relativa do ar, nível 

metabólico e de produção (TITTO et al., 1998).    

As respostas das vacas a temperaturas acima da zona de termoneutralidade são 

variadas e incluem: comportamentais (busca de sombra, relutância em levantar-se); 

aumento da frequência respiratória; aumento da frequência cardíaca; sialorréia; aumento 

da sudorese; aumento da ingestão de água; diminuição da circulação de sangue nos 

órgãos internos; diminuição da ruminação e da taxa de passagem; diminuição da 

ingestão de matéria seca; diminuição da performance reprodutiva; aumento da exigência 

de energia de mantença (ATRIAN e SHARYAR, 2012). 

Alterações na temperatura retal e frequência respiratória são os dois parâmetros 

fisiológicos mais utilizados como medida de conforto animal e adaptabilidade a 

ambientes adversos (HEMSWORTH et al., 1995).    
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2.4.1 Frequência respiratória 

Na tentativa de evitar a hipertermia os bovinos recorrem a mecanismos 

adaptativos fisiológicos de perda de calor. O primeiro sinal visível é o aumento da 

frequência respiratória, que dependendo da intensidade e da duração do estresse térmico 

pode levar o animal a apresentar taquipnéia (BACCARI, 2001; MEIRELES, 2005) 

O mecanismo de aumento da frequência respiratória pode aumentar os 

requerimentos da vaca em até 20%. Durante esse período uma grande quantidade de 

dióxido de carbono é excretada, o que pode ocasionar desequilíbrio do balanço ácido-

base levando a uma alcalose respiratória com acidose ruminal compensatória e 

(KADZERE et al, 2002).    

Segundo Gaughan et al. (1999), bovinos que apresentarem frequência respiratória 

de 20 a 60 mov/min estão em ambiente com ausência de estresse térmico, de 80 a 120 

mov/min estão sob estresse moderado e aqueles cuja frequência ultrapasse 120 mov/min 

estão sob carga excessiva de calor.   

Azevedo et al. (2005) ao realizarem experimento com vacas mestiças com três 

diferentes graus de sangue Holandes x Zebu, observaram que no índice de temperatura e 

humidade (ITU) de 85, o máximo do experimento, as fêmeas 7/8HZ apresentaram 

frequência respiratória de 104 mov/min, que demonstrou a necessidade de dissipação de 

calor em virtude da temperatura retal mais elevada. Já as fêmeas com menor grau de 

sangue Holandês demonstraram menor necessidade das vias respiratórias para manter a 

homeotermia possivelmente devido a melhor capacidade de perda de calor por sudorese. 

Ainda no experimento supracitado, foram estimados valores críticos superiores de 

ITU iguais a 79, 77 e 76 para vacas mestiças dos grupos genéticos ½, ¾ e 7/8HZ 

respectivamente, tomando como base frequência respiratória de 60 mov/min para os 

animais (AZEVEDO et al., 2005).   

2.4.2 Temperatura retal 

A medida de temperatura retal é utilizada para avaliar a adaptabilidade fisiológica 

do animal a ambientes quentes haja vista que seu aumento mostra que os mecanismos 

de dissipação de calor são insuficientes para manter a homeotermia (Mota, 1997). Os 

valores normais de temperatura retal para vacas leiteiras estão entre 38,0 e 39,0°C 

(Bccari, 1998). Trabalhos mais recentes Dhiman e Zaman, (2001); West, (2002) 
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consideram que a temperatura retal (TR) com valor superior a 39,2°C é um indicativo 

de estresse por calor. 

Lemerle e Goddard (1986) relataram que apesar da temperatura retal só aumentar 

quando os valores de ITU estão acima de 80, a frequência respiratória pode começar a 

aumentar com valores de ITU por volta de 73, podendo aumentar rapidamente com ITU 

acima de 80.    

No ITU igual a 66, os três grupos genéticos H x Z apresentaram a mesma TR 

38,25°C, sendo que as diferenças entre eles tornaram-se evidentes a partir desse ponto, 

com o aumento nos valores de ITU foram estimados valores críticos superiores iguais a 

80, 77 e 75 para os animais dos grupos genéticos ½, ¾ e 7/8HZ, respectivamente 

(AZEVEDO et al., 2005). 
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 10 

RESUMO 11 

Foram avaliados os parâmetros fisiológicos frequência respiratória (FR), temperatura 12 

retal (TR) e temperatura de superfície corporal (TS), durante os primeiros 90 dias de 13 

lactação, em 23 vacas Holandês x Zebu destas, 10 com grau de sangue ¾ HZ e 13 com 14 

grau de sangue 7/8HZ. O objetivo nesta pesquisa foi estimar níveis críticos superiores 15 

do índice de temperatura e umidade (ITU) para os grupos sanguíneos anteriormente 16 

citados. Foi utilizado análise de correlação e regressão múltipla entre as variáveis. Os 17 

resultados obtidos na análise de correlação sugerem a temperatura de superfície pode ser 18 

utilizada como indicador de estresse térmico. Considerando-se a FR, foram estimados 19 

os valores críticos de ITU iguais a 80 e 90 para os graus de sangue ¾ e 7/8 20 

respectivamente. Com base na TR, os valores críticos superiora de ITU para os referidos 21 

grupos genéticos foram 75 e 79, respectivamente. Considerando-se a TS, os graus de 22 

sangue apresentaram mesmo padrão de resposta, apresentando como valor crítico 23 

superior 81. As vacas do grupo ¾ demonstraram maior adaptação às condições 24 

climáticas da região sem comprometimento da produção de leite. 25 

Palavras-chave: bovino, parâmetros fisiológicos, conforto térmico 26 

 27 
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ABSTRACT 28 

We evaluated the physiological parameter respiratory rate (RF), rectal temperature 29 

(RT) and body surface temperature (ST) during the first 90 days of lactation in 23 30 

Holstein x Zebu these,  10 with grades blood ¾ HZ and 13 with  grades blood 7/8HZ. 31 

The objective of this research was to estimate the upper critical levels of temperature 32 

and humidity index (THI) for blood groups mentioned above. We used analysis of 33 

multiple regression and correlation among the variables. The results suggest a 34 

correlation analysis on the surface temperature can be used as an indicator of thermal 35 

stress. Considering the RF were estimated critical values of ITU equal to 80 and 90 for 36 

grades blood ¾ and 7/8 respectively. Based on the RT, the critical values superior to 37 

those of UTI genetic groups were 75 and 79, respectively. Considering the ST, the 38 

degree of blood showed the same pattern of response, with critical value higher than 39 

81. Cows ¾ group showed greater adaptation to climatic conditions of the region 40 

without compromising milk production. 41 

 42 

Keywords: cattle, physiological parameter, confort index 43 

 44 

INTRODUÇÃO 45 

A interferência das condições climáticas sobre o desempenho produtivo e reprodutivo 46 

de vacas leiteiras já está bem caracterizado (Damasceno e Targa, 1997), sendo ainda 47 

mais marcante em regiões de climas tropicais, onde predominam temperaturas elevadas 48 

durante todo o ano, com escassez e irregularidade acentuada na distribuição de chuvas e 49 

ocorrência de longos períodos de estiagem (Baccari Jr., 1990; Ferreira et al., 2009).    50 

Animais homeotérmicos possuem zona de termoneutralidade ou de conforto térmico, 51 

onde a manutenção da temperatura corporal normal é mantida com gasto mínimo e 52 

constante de energia (Cincovi´c et al., 2011). Segundo Huber (1990) a zona de conforto 53 

térmico para vacas holandesas, em lactação, varia de 4°C a 26°C, podendo a variação do 54 

limite superior para bovinos leiteiros estar entre 24 e 27°C (Fuquay, 1981), fato que irá 55 

depender da espécie, raça, idade, nível de produção, consumo alimentar entre outros 56 

(Roenfeldt, 1998).    57 
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Quando a umidade relativa e a temperatura ambiente ultrapassam a zona de conforto 58 

térmico o animal entra em estresse térmico, o que dificulta a dissipação do calor 59 

causando efeito negativo sobre o desempenho (Ferreira et al., 2006). A intensidade do 60 

efeito negativo do estresse térmico durante a lactação irá depender da produção de leite 61 

e do estágio de lactação da vaca (TAO, 2012). Segundo Bernabucci et al. (2010), o 62 

estresse térmico afeta com maior intensidade as vacas no início da lactação, pois a 63 

utilização metabólica dos tecidos de reserva tem maior eficiência quando comparado a 64 

utilização metabólica do alimento, as vacas no início da lactação podem produzir maior 65 

calor metabólico por kg de leite produzido do que vacas no meio da lactação. 66 

Na tentativa de melhorar a produtividade dos sistemas de produção de leite em regiões 67 

de clima tropical, os criadores brasileiros têm utilizado em larga escala o cruzamento de 68 

raças zebuínas, que apresentam excelente adaptação às condições tropicais, com raças 69 

de origem européia, especializadas em produção de leite, gerando animais mestiços 70 

provenientes, principalmente, do cruzamento das raças Holandês x Gir (Facó et al., 71 

2005).  72 

Poucos são os estudos da literatura nacional e internacional a respeito dos níveis críticos 73 

de ITU que podem comprometer a produção de leite de vacas mestiças e que poderiam 74 

auxiliar na adoção de técnicas de manejo que minimizassem o estresse térmico 75 

(Azevedo et al., 2005). 76 

O objetivo desse trabalho foi estimar valores críticos do índice de temperatura e 77 

umidade (ITU) para vacas leiteiras mestiças Holandês-Zebu (3/4 e 7/8HZ) na fase 78 

inicial de lactação. 79 

MATERIAL E MÉTODOS 80 

O experimento foi realizado no período de janeiro a outubro de 2012, na Fazenda Nossa 81 

Senhora de Lourdes, localizada no município de Maruim - Sergipe, latitude10º44'15" 82 

sul, longitude 37º04'54" oeste, e altitude de 10 metros. O município apresenta clima 83 

classificado como B1sw2A', segundo Koppen, caracterizado por ser úmido com 84 

deficiência de água moderada no verão e grande excesso no inverno. A precipitação 85 

média anual de 1.584 mm/ano e temperatura média anual de 25°C. 86 
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Foram utilizadas 23 fêmeas bovinas oriundas do cruzamento Holandês x Zebu com 87 

graus de sangue ¾ H x Z e 7/8 H x Z, multíparas, clinicamente saudáveis, idade média 88 

de 43 meses, peso corpóreo de 481,69± 0,53. O escore de condição corporal médio das 89 

vacas durante os 90 dias iniciais da lactação foi de 2,58 ± 0,05 (escala de 0 a 5) 90 

conforme Edmonson et al. (1989). 91 

Os animais foram distribuídos em delineamento experimental inteiramente casualizado 92 

nos seguintes grupos experimentais: Grupo ¾ (n= 10) – fêmeas com grau de sangue ¾ 93 

H x Z; e Grupo 7/8 (n=13) fêmeas com grau de sangue 7/8 H x Z. As fêmeas 94 

começaram a ser monitoradas do parto até completarem 90 dias de lactação. 95 

Estes animais eram ordenhados mecanicamente duas vezes ao dia, às 5:00 horas e às 17 96 

horas. Após cada ordenha os animais eram encaminhados para curral de alimentação 97 

com cochos individuais onde recebiam o concentrado. Posteriormente eram 98 

encaminhados para piquete sombreado naturalmente, com cocho coletivo onde recebiam 99 

o volumoso à vontade. Água e sal mineral eram fornecidos ad libitum. 100 

As dietas foram formuladas conforme recomendação do National Research Council 101 

(NRC, 2001) para atender as exigências nutricionais das vacas do parto até 90 dias de 102 

lactação. O volumoso fornecido era cana-de-açúcar com uréia e o concentrado a base de 103 

milho e farelo de soja conforme tabela 1.  104 

Tabela 1- Ingredientes e composição nutricional das dietas das vacas em lactação 105 

considerando-se a matéria seca (MS) 106 

Ingredientes Porcentagem na Dieta (%) 
Cana-de-açúcar 45% 
Milho 38,2% 
Farelo de Soja 13,5% 
Suplemento mineral orgânico 1,4% 
Uréia (619) 0,8% 
Sulfato de amônia 0,3% 
Sal Branco 0,3% 
Bicarbonato de sódio 0,5% 
Monensina Sódica 0,005% 

Composição 
Matéria Seca (MS) 46% 
PB1% da MS 14% 
CNF2 % da PB 48% 
EM3 Mcal/kg MS 2,6% 
EL4 Mcal/kg MS 1,7% 
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FDN5 % da MS 32,1% 
NDT6 % da MS 69% 
Ca7% da MS 0,5% 
P8% da MS 0,4% 
a Suplemento mineral orgânico(Ca: 190 gramas / kg; P: 60 gramas / kg; S: 20 gramas / kg; MG: 20 107 
gramas / kg; K: 35 gramas / kg; Na: 70 gramas / kg; Co: 15 miligramas / kg; Cu: 700 miligramas / kg; Fe: 108 
700 miligramas / kg; I: 40 miligramas / kg; Mn: 1.600 miligramas / kg; Se: 19 miligramas / kg; Zn: 2.500 109 
miligramas / kg; Vit. A: 200.000 UI / kg; Vit.D3: 50.000 UI / kg; Vit. E: 1.500 UI / kg 110 
b Sal Branco (Na: 39,34%; Cl: 60,66%) 111 
c Monensina sódica 200 gramas por quilograma) 112 
1PB – Proteína Bruta 113 
2CNF – Carboidrato não fibroso 114 
3EM – Energia Metabolizavel 115 
4EL – Energia Líquida 116 
5FDN – Fibra em detergente neutro 117 
6NDT – Nutrientes digestívies totais 118 
7Ca – Cálcio 119 

 120 

As variáveis ambientais foram obtidas a partir de dois equipamentos de datalogger 121 

(HOMIS®), um instalado no curral de alimentação e o outro no piquete, programados 122 

para registrar as variáveis climatológicas (temperatura do ar (TA), umidade relativa 123 

(UR)) a cada hora, além do registro diário das temperaturas e umidades mínimas e 124 

máximas. Os dados armazenados foram transferidos para um computador a fim de 125 

calcular o Índice de Temperatura e Umidade (ITU), a partir do modelo definido por 126 

Buffington et al. (1982): 127 

ITU = 0,8 Ta + [UR(Ta - 14,3)/100] + 46,3 128 

onde: Ta = temperatura do ar (°C); UR = umidade relativa do ar (%). 129 

Os parâmetros fisiológicos, como temperatura retal (TR,°C), freqüência respiratória 130 

(FR, mov/min.) e temperatura de superfície corporal (TS,°C), foram avaliados uma vez 131 

por semana, iniciando no parto até 90 dias pós-parto, sempre após a ordenha da manhã e 132 

antes da ordenha da tarde. Ao sair da sala de ordenha as vacas eram conduzidas, 133 

aleatoriamente, ao brete de contenção onde eram aferidos os parâmetros. 134 

Para determinação da temperatura retal foi utilizado um termômetro veterinário que foi 135 

introduzido no reto do animal durante 3 minutos. A frequência respiratória foi 136 

determinada com a utilização de um estetoscópio veterinário e um cronômetro conforme 137 

(Baccari Júnior, 1990).   138 
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A temperatura de superfície corporal (temperatura da superfície do pelame) foi medida 139 

por meio de um termômetro infravermelho digital, portátil, marca Raytek, modelo ST 140 

60, com mira a laser circular, precisão de 1% e resolução ótica de 30:1. As medidas 141 

foram tomadas a aproximadamente 1,5 m do animal. Foram mensuradas as temperaturas 142 

de superfície de fronte, pescoço, costado, lombo, coxa, ventre e canela. Ao final foi 143 

realizada uma média de todas as temperaturas de superfície para a obtenção da 144 

temperatura de superfície corporal total. 145 

A produção de leite foi registrada, individualmente, durante cada ordenha, utilizando-se 146 

balança digital, obtendo-se o total de leite produzido diariamente em quilogramas. 147 

Para as variáveis climáticas e fisiológicas foi realizada a análise de regressão múltipla, 148 

sendo essas mesmas variáveis selecionadas pelo procedimento de regressão “Stepwise”, 149 

adotando-se a correlação de Pearson a um nível de significância de 5%. Para realização 150 

da análise estatística foi utilizado o programa estatístico R (R Core Team, 2013). 151 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 152 

Durante o período experimental os animais apresentaram média de produção de leite de 153 

18,15 kg/dia, sendo que a produção média dos animais pertencentes ao grupo ¾ foi de 154 

19,47 kg/dia enquanto o grupo 7/8 teve produção média de 16,84 kg/dia. 155 

As temperaturas médias diárias e durante o período experimental foram superiores a 156 

26°C (Tabela 2), considerado por Huber (1990) como o limite crítico superior da zona 157 

de termoneutralidade para vacas holandesas, chegando a atingir durante o turno do dia 158 

uma temperatura máxima de 34,6°C. Fato que associado à elevada umidade relativa do 159 

ar, média de 78,36%, acima do valor limite de conforto (70%) para vacas lactantes 160 

(Näas e Arcaro Júnior, 2001) compromete os mecanismos de dissipação de calor não 161 

evaporativo. 162 

O valor médio do ITU durante o turno da manhã apresentou-se acima 79, que indica o 163 

limiar de ITU sobre o qual as vacas entram em um estágio perigoso Nienabere e Hahn 164 

(2007) ou, segundo classificação de Armstrong (1994) o ambiente é caracterizado por 165 

apresentar estresse térmico moderado. Já durante o turno da noite os valores de ITU se 166 

mantiveram abaixo do valor crítico de 72, não apresentando condições de estresse 167 

térmico Armstrong (1994). De maneira geral, durante o período experimental o ITU se 168 
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manteve dentro do limite de 77 e 76 para vacas mestiças ¾ e 7/8HZ, respectivamente 169 

(Azevedo et al., 2005). 170 

Tabela 2- Média, máxima e mínima da temperatura ambiente (T, °C), unidade relativa 171 

do ar (UR, %), índice de temperatura e umidade (ITU), nos períodos de dia e noite 172 

durante o período experimental. 173 

Meses  T (°C) UR (%) ITU 
Janeiro Dia 

Noite 
Média 
Min 
Máx 

30,44 
27,40 
28,93 
23,12 
34,10 

57,11 
82,20 
69,64 
42,40 
88,56 

79,29 
74,00 
76,67 
72,53 
81,80 
 

Fevereiro Dia 
Noite 
Média 
Min 
Máx 

30,06 
27,10 
28,56 
23,08 
34,60 

63,68 
85,80 
74,75 
40,08 
94,91 

79,69 
73,80 
76,76 
72,15 
82,10 
 

Março Dia 
Noite 
Média 
Min 
Máx 

30,85 
27,00 
28,95 
22,44 
31,80 

63,21 
91,60 
77,42 
59,40 
94,30 

81,07 
73,00 
77,04 
71,91 
81,60 
 

Abril Dia 
Noite 
Média 
Min 
Máx 

30,94 
26,90 
28,94 
21,17 
31,80 

61,88 
92,10 
76,98 
56,56 
95,07 

80,87 
72,60 
76,72 
71,26 
81,87 
 

Maio Dia 
Noite 
Média 
Min 
Máx 

30,20 
26,20 
28,21 
21,01 
32,60 

66,24 
93,80 
80,04 
56,09 
98,17 

80,25 
71,50 
75,88 
69,53 
81,67 
 

Junho Dia 
Noite 
Média 
Min 
Máx 

29,14 
25,50 
27,30 
21,14 
31,60 

70,13 
95,80 
82,95 
61,25 
97,56 

79,31 
70,90 
75,09 
69,84 
81,06 
 

Julho Dia 
Noite 
Média 
Min 
Máx 

27,31 
24,80 
26,04 
20,35 
30,47 

72,01 
88,50 
80,25 
62,46 
98,10 

76,94 
70,80 
73,88 
68,44 
79,93 
 

Agosto Dia 
Noite 

27,53 
23,90 

69,78 
91,90 

76,89 
68,00 
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Média 
Min 
Máx 

25,72 
19,52 
29,36 

80,85 
62,67 
96,22 

72,44 
66,87 
78,61 
 

Setembro Dia 
Noite 
Média 
Min 
Máx 

28,41 
24,50 
26,45 
19,25 
30,15 

67,55 
92,70 
80,10 
62,08 
80,10 

77,97 
68,50 
73,25 
66,34 
79,65 
 

Outubro 
 
 
 
 
 
Média/Período         

Dia 
Noite 
Média 
Min 
Máx 
 
Dia 
Noite 

28,70 
25,10 
26,93 
20,78 
30,32 
 
29,35 
25,84 

68,73 
92,60 
80,69 
61,52 
95,52 
 
66,03 
90,70 

78,72 
70,20 
74,47 
69,11 
80,09 
 
79,10 
71,33 

 174 

Foram observadas correlações negativas (P <0,05) entre o grau de sangue (GS) e FR e 175 

entre grau de sangue e TR. (Tabela 3). Esse resultados diferem dos encontrados por 176 

Azevedo et al., (2005), em que as correlações com os referidos parâmetros fisiológicos 177 

foram positivas. Uma possível explicação é que as vacas do grupo 7/8HZ, para manter a 178 

homeotermia, diminuíram a produção diária de leite. 179 

Conforme esperado, foram encontradas correlações positivas (P <0,05) entre o ITU e os 180 

parâmetro avaliados, corroborando com os resultados encontrados por Azevedo et al., 181 

(2005), exceto no que se refere ao maior coeficiente de correlação, que em seu trabalho 182 

foi entre o ITU e FR (r=0,736) enquanto que no presente trabalho foi entre o ITU e TS 183 

(r = 0,512). Esse resultado sugere que a TS pode ser utilizada como indicador de 184 

estresse térmico em vacas mestiças na fase inicial de lactação. Já Blackshaw e 185 

Blackshaw, (1994) considerarem a TR como indicador melhor que a FR e a TS. 186 

Correlacionando-se os parâmetros fisiológicos entre si, foi possível observar correlação 187 

positiva entre os mesmos (P <0,05), sendo maior o coeficiente de correlação entre a TS 188 

e TR (r=0,343). Isso sugere que o aumento da temperatura ambiente promove elevação 189 

da temperatura de superfície do animal, podendo esta ser utilizada como parâmetro de 190 

mensuração para o aumento da temperatura corporal (Ferreira et al., 2006). 191 
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Tabela 3 - Coeficientes de correlação (r) de Pearson e Spearman do grau de sangue 192 

(GS), temperatura retal (TR), freqüência respiratória (FR), temperatura de superfície 193 

(TS) 194 

 Semana GS FR TR TS ITU 
Semana 1,000 - 0,271 -0,139 -0,007 - 
GS  1,000 -0,483 -0,167 -0,023 0,021 
FR   1,000 0,227 0,037 0,151 
TR    1,000 0,343 0,173 
TS     1,000 0,512 
ITU      1,000 
(P<0,05) 195 

Ao utilizar a análise de regressão múltipla, com o objetivo de avaliar os efeitos do ITU 196 

na FR das vacas, chegou-se ao modelo que melhor se ajustou a este parâmetro 197 

fisiológico, sendo as variáveis GS e interação ITU*GS as que mais influenciaram o 198 

modelo, com R2 igual a 0,253 (p<0,05). Na Figura 1 está representado o gráfico do 199 

modelo (FR = 150,5982 - 259,2630 GS + 1,7411 GS*ITU).  200 

 201 

Figura 1 - Frequência respiratória (FR) de vacas leiteiras mestiças 3/4 e 7/8 Holandês x Zebu em função 202 
do índice de temperatura e umidade. 203 

A FR manteve-se sempre crescente com o aumento dos valores de ITU para os grupos 204 

¾ e 7/8. O valor da FR considerado normal para bovinos é de 36 movimentos/minutos 205 

(mov/min) Stober (1993) e foi alcançado quando o valor de ITU foi de 61 e 74 para os 206 

grupos ¾ e 7/8, respectivamente. 207 
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A FR só alcançou o valor de 60 mov/min para os grupos ¾ e 7/8 quando os valores de 208 

ITU foram 80 e 90, respectivamente. Segundo  Gaughan et. al. (1999), FR de 20 a 60 209 

mov/min é indicativo de ausência de estresse térmico, de 80 a 120 mov/min, indica que 210 

os animais estão sob estresse moderado, e quando esse valor ultrapassa 120 mov/min, 211 

indica que os animais estão em estresse excessivo. A menor FR encontrada em todos os 212 

ITU para o grupo 7/8 pode ser explicada pela diminuição da produção de leite a fim de 213 

manter a homeostase, que segundo Baccari Jr (2001) é prioritário no metabolismo 214 

animal. 215 

A análise de regressão múltipla visando avaliar os efeitos do ITU sobre a TR mostrou 216 

que esse parâmetro fisiológico foi influenciado pelo ITU e pela interação ITU*GS, 217 

sendo o R2 igual a 0,046 (p<0,05). Na Figura 2 está representado o gráfico do modelo 218 

(TR = 34,94697 + 0,07055 ITU – 0,02136 GG*ITU). 219 

 220 

Figura 2 - Temperatura retal (TR) de vacas leiteiras mestiças 3/4 e 7/8 Holandês x Zebu em fumção do 221 
índice de temperatura e umidade. 222 

 223 

Verificou-se que a TR manteve-se sempre crescente com o aumento do ITU para os 224 

grupos ¾ e 7/8, sendo que a TR do grupo ¾ foi maior que a do grupo 7/8. Durante o 225 

período experimental a TR média, 38,79°C, manteve-se dentro dos valores normais de 226 

temperatura retal para vacas leiteiras, que é entre 38,0 e 39,0°C (Bacari JR, 1998). Este 227 
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valor se encontra abaixo da TR encontrada por 39,5°C em vacas mestiças HxZ na 228 

Bahia. 229 

O limite superior da zona de termoneutralidade para TR é de 39,2°C (West, 2002). Esta 230 

temperatura só foi alcançada com valores de ITU de 78 e 82 nos grupos ¾ e 7/8, 231 

respectivamente. Diferentemente dos valores de ITU encontrados por Azevedo et al., 232 

(2005) de 80 e 78 para vacas dos grupos sanguíneos ¾ e 7/8, respectivamente. Fato que 233 

pode ser explicado pelo maior calor metabólico produzido, devido à maior FR e pela 234 

maior produção de leite do grupo ¾. 235 

A análise de regressão múltipla visando avaliar os efeitos do ITU sobre a TS mostrou 236 

que esse parâmetro fisiológico foi influenciado pelo GS e pelo ITU2, sendo o R2 igual a 237 

0,252 (p<0,05). Na Figura 3 está representado o gráfico do modelo (TS = 19,2848331 – 238 

0,6925508 GS + 0,0022481 ITU2). 239 

 240 

Figura 3 - Temperatura de superfície (TS) de vacas leiteiras mestiças 3/4 e 7/8 Holandês x Zebu em 241 
função do índice de temperatura e umidade. 242 

 243 

Os dois grupos apresentaram o mesmo padrão de resposta, com aumento de 0,22°C para 244 

cada unidade de ITU aumentada. A temperatura média da superfície foi de 31,5°C, 245 

inferior ao trabalho de que ao avaliar animais 1/2HZ em condições de estresse térmico 246 

encontrou TS de 38,38°C. Segundo Azevedo et al., (2005) ao avaliar as médias das TS 247 

dianteira e traseira das regiões claras e escuras e encontrar a TS geral, observou que o 248 
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ITU crítico para a temperatura de superfície é de 81, quando a TS é de 40°C. No 249 

presente experimento esta TS só é alcançada com ITU de 97, esta diferença pode ser 250 

explicada pela maior quantidade de regiões avaliada no animal,caracterizando um 251 

resultado mais real.    252 

CONCLUSÃO 253 

Considerando-se que a frequência respiratória de até 60mov/min seja característico de 254 

ausência de estresse térmico para bovinos, estimou-se como valores críticos de ITU de 255 

80 e 90 para vacas ¾ e 7/8HZ em início de lactação, respectivamente. 256 

Em se tratando de TR e levando-se em consideração a variação normal da temperatura, 257 

admite-se como valores críticos de ITU de 75 e 79 para vacas ¾ e 7/8HZ em início de 258 

lactação, respectivamente. 259 

Nesse sentido, observou-se que durante os 90 dias iniciais de lactação, as vacas com 260 

grau de sangue ¾ mostraram-se mais adaptadas às condições climáticas da região, pois 261 

apresentaram mecanismos termorregulatórios mais eficientes, sem comprometer a 262 

produção de leite. 263 
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 9 

RESUMO 10 

O objetivo do trabalho foi comparar o desempenho produtivo de vacas mestiças ¾ e 7/8 11 

Holandês x Zebu (HZ) criadas em condições de clima quente. Para isso foram utilizadas 12 

18 fêmeas bovinas HZ divididas em dois grupos: o ¾ (n=6) composto por fêmeas ¾ HZ 13 

e o 7/8 (n=12) composto por fêmeas 7/8HZ. Para avaliação do ambiente foi utilizado o 14 

índice de temperatura e umidade (ITU) cuja média durante o experimento foi de 75,21. 15 

Os parâmetros fisiológicos temperatura retal (TR) e frequência respiratória (FR) 16 

apresentaram valores fisiológigos normais, 42,49 mov/min e 38,91°C, respectivamente. 17 

As variávaeis produtivas avaliadas foram produção de leite (PL), produção de leite 18 

corrigida (PLC), produção de gordura (Gkg), percentual de gordura (G%), proteína 19 

(PT), lactose (LAC), peso corporal (PC), escore de condição corporal (ECC), escore de 20 

condição corporal por ultrassonografia (ECCUS), dos quais a PL, PLC, Gkg e PC 21 

apresentaram diferenças entre os grupos (p<0,05). Os animais do grupo ¾ apresentaram 22 

maior produção de leite e produção de Gkg que o grupo 7/8, embora tenha apresentado 23 

balanço energético negativo superior, durante os primeiros 90 dias de lactação, 24 

caracterizando um melhor desempenho produtivo.  25 

Palavras-chave: grau de sangue, produção, eficiência produtiva.  26 

 27 

 28 
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ABSTRACT 29 

The objective was to compare the performance of crossbred cows ¾ and 7/8 Holstein x 30 

Zebu (HZ) created in hot weather conditions. For this we used 18 HZ cows divided into 31 

two groups: ¾ (n =  6) consist of female ¾ HZ and 7/8 (n =  12) composed of 7/8HZ 32 

females. For environmental assessment index was used for temperature and humidity 33 

(ITU) whose average during the experiment was 75.21. Physiological parameters rectal 34 

temperature (RT) and respiratory rate (RF) showed physiological normal 42.49 mov / 35 

min and 38.91 ° C, respectively. The variables of production were evaluated milk 36 

production (PL), corrected milk (PLC), fat (Gkg), fat percentage (F%), protein (PT), 37 

lactose (LAC), body weight (BW ), body condition score (BCS), body condition score by 38 

ultrasound (ECCUS), of which the PL, PLC, PC and Gkg differ between groups (p 39 

< .05). Animals in group ¾ had higher milk production and production Gkg group 7/8, 40 

although it had more negative energy balance during the first 90 days of lactation, 41 

featuring a better production. 42 

Key words: blood level, production, productive efficiency. 43 

INTRODUÇÃO 44 

Aproximadamente dois terços do território brasileiro localizam-se na faixa tropical do 45 

planeta, onde predominam temperaturas elevadas, escassez e irregularidade acentuada 46 

na distribuição de chuvas, com a ocorrência de longos períodos de estiagem, 47 

principalmente na região nordeste (Baccari Jr., 1990; Ferreira et al., 2009). Sendo assim, 48 

a interferência das condições climáticas sobre o desempenho de vacas leiteiras é 49 

marcante nessas regiões (Damasceno e Targa, 1997) além disso, fatores como baixa 50 

qualidade de pastagem, ineficiente controle de parasitas e baixo potencial genético dos 51 

animais adaptados podem comprometer o desempenho destes animais. 52 

Em condições de climas quentes, os animais utilizam diversos mecanismos de 53 

termoregulação objetivando manter a homeotermia. Um dos mecanismos de resposta ao 54 

estresse térmico é a diminuição do consumo de matéria seca, que pode ocasionar um 55 

decréscimo de 17% na produção de leite de vacas de 15 kg de leite/dia (Pinarelli, 2003). 56 

Outros mecanismos de resposta ao estresse térmico podem ser observados como 57 

aumento da frequência respiratória, aumento da temperatura retal e aumento da sudorese 58 

(Atrian e Shahryar, 2012).  59 
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Durante a lactação, a intensidade do efeito negativo do estresse térmico irá depender do 60 

nível de produção de leite e do estágio de lactação da vaca (Tao, 2012). Segundo 61 

Bernabucci (2010), o estresse térmico afeta com maior intensidade as vacas no início da 62 

lactação, pois a utilização metabólica dos tecidos de reserva tem maior eficiência 63 

quando comparado a utilização metabólica do alimento, sendo assim, as vacas no início 64 

da lactação podem produzir maior calor metabólico por kg de leite produzido do que 65 

vacas no meio da lactação. 66 

Na tentativa de melhorar a produtividade dos sistemas de produção de leite em regiões 67 

de clima tropical, os criadores brasileiros têm utilizado em larga escala o cruzamento de 68 

raças zebuínas com raças de origem europeia. Dentro deste cenário merece destaque o 69 

cruzamento da raças Holandês x Gir (Facó et al., 2005). 70 

 Comparados aos bovinos europeus, os indianos são mais resistentes ao estresse calórico 71 

fato que se deve à sua baixa produção de leite, à taxa metabólica basal e à maior 72 

capacidade de sudorese (Blackshaw e Blackshaw, 1994), entre outros. O problema 73 

principal das raças leiteiras de origem europeia esta na sua dificuldade em adaptar-se ao 74 

clima tropical, pois devido a sua alta produtividade, sofrem alterações fisiológicas e 75 

comportamentais provocados pelo estresse térmico tendo como reflexo a redução na 76 

produção de leite (Rodrigues et al., 2010). 77 

Estudos estão sendo realizados no sentido de avaliar o desempenho produtivo de 78 

animais mestiço em diversas localidades do país. Mcmanus et al. (2008) observaram 79 

influência da composição racial sobre os valores da produção média diária, que foram 80 

maiores nos animais ¾H ¼G e ½H ½G e menores nos animais com maior proporção da 81 

raça Gir. Guimarães et al. (2002) e Facó et al. (2002), observaram que as vacas com 82 

grau de sangue 7/8HZ obtiveram maior produtividade quando comparadas com as vacas 83 

3/4HZ. Em geral a produção aumentou com o aumento do “grau de sangue” (Freitas et 84 

al., 2001). 85 

O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho produtivo de vacas mestiças ¾ e 7/8 86 

Holandês x Zebu criadas em condições de clima quente. 87 
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MATERIAL E MÉTODOS 88 

O experimento foi realizado no período de janeiro a outubro de 2012, na Fazenda Nossa 89 

Senhora de Lourdes, localizada no município de Maruim - Sergipe, latitude10º44'15" 90 

sul, longitude 37º04'54" oeste, e altitude de 10 metros. O município apresenta clima 91 

classificado como B1sw2A', segundo Koppen, caracterizado por ser úmido com 92 

deficiência de água moderada no verão e grande excesso no inverno. A precipitação 93 

média anual de 1.584 mm/ano e temperatura média anual de 25°C. 94 

Foram utilizadas 18 fêmeas bovinas oriundas do cruzamento Holandês x Zebu com 95 

graus de sangue ¾ H x Z e 7/8 H x Z, multíparas, clinicamente saudáveis, idade média 96 

de 43 meses, peso corpóreo de 464,97 ± 49,52 . O escore de condição corporal médio 97 

das vacas durante os 90 dias iniciais da lactação foi de 2,56 ± 0,05 (escala de 0 a 5) 98 

conforme Edmonson et al. (1989). 99 

Os animais foram distribuídos nos seguintes grupos experimentais: Grupo ¾ (n = 6) – 100 

fêmeas com grau de sangue ¾ H x Z; Grupo 7/8 (n =12) fêmeas com grau de sangue 7/8 101 

H x Z. As fêmeas começaram a ser monitoradas a partir do parto até completarem 90 102 

dias de lactação. 103 

 Estes animais eram ordenhados mecanicamnete duas vezes ao dia, às 5:00 horas  e às 104 

17 horas. Após cada ordenha os animais eram encaminhados para curral de alimentação 105 

com cochos individuais onde recebiam o concentrado. Posteriormente eram 106 

encaminhados para piquete sombreado naturalmente, com cocho coletivo onde recebiam 107 

o volumoso à vontade. Água e sal mineral eram fornecidos ad libitum. 108 

As dietas foram formuladas conforme recomendação do National Research Council 109 

(NRC, 2001) para atender as exigências nutricionais das vacas do parto até 90 dias de 110 

lactação. O volumoso fornecido era cana-de-açúcar com uréia e o concentrado a base de 111 

milho e farelo de soja conforme tabela 1.  112 

Tabela 4- Ingredientes e composição nutricional das dietas das vacas em lactação 113 

considerando-se a matéria seca (MS). 114 

Ingredientes Porcentagem na Dieta (%) 
Cana-de-açucar 45% 
Milho 38,2% 
Farelo de Soja 13,5% 
Suplemento mineral orgânico 1,4% 
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Uréia (619) 0,8% 
Sulfato de amônia 0,3% 
Sal Branco 0,3% 
Bicarbonato de sódio 0,5% 
Monensina Sódica 0,005% 

Composição 
Matéria Seca (MS) % 46 
PB1% da MS 14 
CNF2 % da PB 48 
EM3 Mcal/kg MS 2,6 
EL4 Mcal/kg MS 1,7 
FDN5 % da MS 32,1 
NDT6 % da MS 69 
Ca7  % da MS 0,5 
P8  % da MS 0,4 
a Suplemento mineral orgânico(Ca: 190 gramas / kg; P: 60 gramas / kg; S: 20 gramas / kg; MG: 20 115 
gramas / kg; K: 35 gramas / kg; Na: 70 gramas / kg; Co: 15 miligramas / kg; Cu: 700 miligramas / kg; Fe: 116 
700 miligramas / kg; I: 40 miligramas / kg; Mn: 1.600 miligramas / kg; Se: 19 miligramas / kg; Zn: 2.500 117 
miligramas / kg; Vit. A: 200.000 UI / kg; Vit.D3: 50.000 UI / kg; Vit. E: 1.500 UI / kg 118 
b Sal Branco (Na: 39,34%; Cl: 60,66%) 119 
c Monensina sódica 200 gramas por quilograma) 120 
1PB – Proteína Bruta 121 
2 CNF – Carboidrato não fibroso 122 
3EM – Energia Metabolizavel 123 
4EL – Energia Líquida 124 
5FDN – Fibra em detergente neutro 125 
6NDT – Nutrientes digestívies totais 126 
7Ca – Cálcio 127 

As variáveis ambientais foram obtidas a partir de dois equipamentos de datalogger 128 

(HOMIS®), um instalado no curral de alimentação e o outro no piquete, programados 129 

para registrar as variáveis climatológicas (temperatura do ar (TA), umidade relativa 130 

(UR)) a cada hora, além do registro diário das temperaturas e umidades mínimas e 131 

máximas. Os dados armazenados foram transferidos para um computador a fim de 132 

calcular o Índice de Temperatura e Umidade (ITU), a partir do modelo definido por 133 

Buffington et al. (1982):  134 

ITU = 0,8 Ta + [UR(Ta - 14,3)/100] + 46,3 135 

onde: Ta = temperatura do ar (°C); UR = umidade relativa do ar (%). 136 

Os parâmetros fisiológicos, como temperatura retal (TR,°C), freqüência respiratória 137 

(FR, mov/min.) e temperatura de superfície corporal (TS,°C), foram avaliados uma vez 138 

por semana, iniciando no parto até 90 dias pós-parto, sempre após a ordenha da manhã. 139 

Ao sair da sala de ordenha as vacas eram conduzidas, aleatoriamente, ao brete de 140 

contenção onde eram aferidos os parâmetros. 141 
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Para determinação da temperatura retal foi utilizado um termômetro veterinário que foi 142 

introduzido no reto do animal durante 3 minutos. A frequência respiratória foi 143 

determinada com a utilização de um estetoscópio veterinário e um cronômetro conforme 144 

(Baccari Júnior, 1990).   145 

A temperatura de superfície corporal (temperatura da superfície do pelame) foi medida 146 

por meio de um termômetro infravermelho digital, portátil, marca Raytek, modelo ST 147 

60, com mira a laser circular, precisão de 1% e resolução ótica de 30:1. As medidas 148 

foram tomadas a aproximadamente 1,5 m do animal. Foram mensuradas as temperaturas 149 

de superfície de fronte, pescoço, costado, lombo, coxa, ventre e canela. Ao final foi 150 

realizada uma média de todas as temperaturas de superfície para a obtenção da 151 

temperatura de superfície corporal total. 152 

A produção de leite foi registrada, individualmente, durante cada ordenha, utilizando-se 153 

balança digital, obtendo-se o total de leite produzido diariamente em quilogramas. 154 

Amostras de leite foram coletadas semanalmente para avaliação da porcentagem de 155 

gordura, proteína e lactose. A produção de leite foi corrigida para 3,5% de gordura, 156 

segundo Sklan et al. (1994). 157 

A mensuração do ECC foi realizada, uma vez por semana, segundo metodologia 158 

proposta por Wildman et al. (1982), desenvolvida por Edmonson et al. (1989). Baseia-159 

se em avaliações visuais e táteis das reservas corporais em pontos específicos do corpo 160 

da vaca, adotando-se uma escala biológica de 1 a 5, com subunidades de 0,25 pontos, 161 

em que 1 representa a vaca muito magra e 5, a muito gorda, independente do peso 162 

corporal ou do tamanho (altura, perímetro toráxico, comprimento) (Wildman et al., 163 

1982; Edmonson et al., 1989).  164 

A reserva de gordura corporal (gordura subcutânea) foi acompanhada uma vez por 165 

semana, iniciando no dia do parto até 90 dias pós-parto, sempre após a ordenha da 166 

manhã. Ao sair da sala de ordenha as vacas eram conduzidas, aleatoriamente, ao brete 167 

de contenção onde eram realizadas as avaliações. Para tanto, foi utilizado um aparelho 168 

de Ultrassom portátil, marca Pie Medical, acoplado a um transdutor linear de 6 MHz. A 169 

espessura da gordura subcutânea foi medida em uma escala variando de 5 a 35 170 

milimetros (mm), sendo 5 mm – emaciado e 35 mm  – obesa (SCHRODER e 171 

Staufenbiel, 2006). 172 
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Foram estimados o consumo de matéria seca e o balanço energético dos animais com o 173 

auxílio do programa CNCPS versão 5.0. 174 

As variáveis produção de leite (PL), produção de leite corrigida para 3,5% de gordura 175 

(PLC), produção (Gkg) e porcentagem (G%) de gordura, proteína (PT), lactose (LAC), 176 

peso corporal (PC), escore de condição corporal (ECC), escore de condição corporal por 177 

ultrassonografia (ECCUS), consumo de matéria seca (CMS) e balanço energético (BE) 178 

foram submetidas à análise de variância (ANOVA) e teste Tukey com nível de 179 

significância de 5%, sendo utilizado o programa estatístico Assistat. 180 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 181 

Durante o período experimental a temperatura média foi de 27,59°C apresentando 182 

variações de temperatura mínima e máxima de 19,25°C e 34,60°C, respectivamente. A 183 

zona de conforto térmico para vacas holandesas, em lactação, varia de 4°C a 26°C 184 

(Huber, 1990), podendo a variação do limite superior para bovinos leiteiros estar entre 185 

24 e 27°C (Fuquay, 1981). Altas temperaturas do ar, sobretudo quando associadas a 186 

altas umidades e intensa radiação solar são responsáveis pela diminuição na produção 187 

de leite de vacas de média e alta produção (Aguiar et al., 2003). Á medida que a 188 

temperatura aumenta há também elevação de energia consumida para manter a 189 

homeotermia fato que contribui para menor produção de leite (Staples, 2009).  190 

 O índice de temperatura e umidade apresentou valor médio de 75,21 com oscilação 191 

máxima de 82,10 e mínima de 66,34. Segundo Azevedo et al. (2005), ao avaliar vacas 192 

mestiças H x Z, observaram que as mesmas se encontraram em estresse térmico quando 193 

o valor de ITU foi superior a 76. 194 

A umidade relativa do ar foi de 78,36% acima do valor limite de conforto (70%) para 195 

vacas lactantes (Näas e Arcaro Júnior, 2001) que compromete os mecanismos de 196 

dissipação de calor não evaporativo.  197 

Os parâmetros fisiológicos frequência respiratória (FR), temperatura retal (TR) e 198 

temperatura de superfície (TS) apresentados pelas vacas durante o experimento foram 199 

42,49 mov/min, 38,91°C e 31,51°C, respectivamente os quais não apresentaram 200 

diferenças entre os grupos estudados (P>0,05) e, se apresentaram abaixo dos valores 201 

limites considerados estressantes para o animal. Segundo Gaughan et al. (1999), FR de 202 



46 

 

20 a 60 mov/min é indicativo de ausência de estresse térmico. Para a TR O limite 203 

superior da zona de termoneutralidade é de 39,2°C (Azevedo et al., 2005).  204 

O resumo da análise de variância das variáveis PL, PLC, Gkg, G%, PT, LAC, pode ser 205 

observado na Tabela 2 e das variáveis PC, ECC, ECCUS na Tabela 3.  206 

Quanto a produção de leite e a produção de leite corrigida para 3,5% de gordura, foi 207 

observado diferença (P<0,05) entre os grupos, sendo que o Grupo ¾ produziu mais leite 208 

que o Grupo 7/8. Este resultado difere de Guimarães et al. (2002), Facó et al. (2002), 209 

Mcmanus et al. (2008), Freitas et al. (2001), e Reis et al. (2012) que ao compararem 210 

diferentes graus de sangue Holandês x Zebu observaram maior produção diária de leite 211 

à medida que aumentava o grau de sangue holandês. Difere também dos resultados 212 

encontrados por Barbosa et al. (1994) e Teodoro et al. (1994) os quais não verificaram 213 

diferença entre os graus de sangue. A maior produção do grupo ¾ pode estar 214 

relacionada à maior adaptação destes às condições ambientais nessas condições de 215 

criação devido ao estresse nutricional e/ou térmico (Facó et al., 2002).  216 

Tabela 5 - Médias e coeficientes de variação das variáveis produção de leite (PL), 217 

produção de leite corrigida para 3,5% de gordura (PLC), produção (Gkg) e porcentagem 218 

(G%) de gordura, proteína (PT), lactose (LAC), nos grupos ¾ e 7/8. 219 

 PL 
(kg/dia) 

PLC 
(kg/dia) 

Gkg 
(kg) 

G% 
(%) 

PT 
(%) 

LAC 
(%) 

¾ 
19,86 a 20,61 a 0,74 a 3,75 3,53 

5,34 
 

7/8 16,96 b 16,73 b 0.57 b 3,45 3,48 5,13 
Média  18,41 18,67 0,65 3,6 3,30 5,23 
CV1% 23,07 26,20 32,37 24,54 22,90 23,42 
1CV = Coeficiente de variação; Médias com letras diferentes entre as colunas têm diferença significativa 220 
(P<0,05). 221 

 222 

Tabela 6 - Médias e coeficiente de variação das variáveis peso corporal (PC), escore de 223 

condição corporal (ECC), escore de condição corporal por ultrassonografia (ECCUS), 224 

expressos em quiligramas e unidades de condição corporal respectivamente, nos grupos 225 

¾ e 7/8. 226 

 PC 
(kg) 

ECC 
(unid.) 

ECCUS 
(unid.) 

¾ 
444,75 a 2,50 

0,87 
 

7/8 485,19 b 2,63 1,05 
Média 464,97 2,56 0,96 
CV1% 13,49 19,21 43,52 
1CV = Coeficiente de variação; Médias com letras diferentes entre as colunas têm diferença significativa 227 
(P<0,05).  228 



47 

 

 229 

Dentre os sólidos do leite analisados, houve diferença (P<0,05) entre os grupos apenas 230 

na produção de Gkg, sendo a média entre os grupos de 0,65 kg e a produção do grupo ¾ 231 

maior e de 0,74 kg. Fato que segundo Pedron et al. (1993), pode estar relacionado `a maior 232 

mobilização de gordura, na fase inicial da lactação, a qual eleva os níveis plasmáticos de ácidos graxos 233 

não esterificados, que podem ser utilizados pela glândula mamária.  234 

O peso médio durante o período experimental foi de 464,97kg, sendo a média de peso 235 

maior das vacas 7/8, 485,19kg. Os grupos apresentaram média de perda de peso ao 236 

parto de 45,04kg que corresponde a 9,68% do peso vivo, referente à expulsão do feto, 237 

anexos e conteúdo uterino, bem como o catabolismo das reservas corporais. Resultado 238 

semelhante ao encontrado por Rennó et al. (2006) onde a perda de peso foi de 77,3kg 239 

representando 11,4% do peso vivo. 240 

O balanço energético negativo (BEN) mostrou-se diferente (P<0,05) entre os grupos, 241 

sendo o grupo ¾ o mais acometido -6,89 Mcal/dia. Uma possível explicação para o 242 

maior BEN deste grupo está relacionada à maior produção de gordura no leite (Filho, 243 

2009).   244 

Tabela 7 - Estimativas médias do consumo de matéria seca (CMS) e do balanço 245 

energético negativo (BE) dos grupos 3/4 e 7/8, durante o período experimental. 246 

 
CMS 

(kg/dia) 
BE 

(Mcal/dia) 
¾               Média 
                  Máxima 
                  Mínima 

10,95 a 
13,39 
6,25 

-6,84 a 
-13,11 
-2,96 

7/8             Média 
                 Máxima 
                 Mínima 

10,55 a 
12,23 
5,89 

-4,69 b 
-11,75 
-0,07 

Média geral 10,75 -5,23 
Médias com letras diferentes entre as colunas têm diferença significativa (P<0,05). 247 

CONCLUSÃO 248 

Os animais do grupo ¾ apresentaram maior produção de leite e produção de Gkg que o 249 

grupo 7/8, embora tenha apresentado balanço energético negativo superior, durante os 250 

primeiros 90 dias de lactação, caracterizando um melhor desempenho produtivo. 251 

Possivelmente devido a uma melhor adaptação às condições de clima quente dos 252 

animais com menor grau de sangue Holandês. 253 
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 10 

RESUMO 11 

O perfil metabólico, parâmetros fisiológicos e ambientais foram utilizados no presente 12 

experimento para avaliar qual o grau de sangue de vacas leiteira melhor se adapta a 13 

regiões de clima quente. Para isso foram utilizados 23 fêmeas bovinas resultantes do 14 

cruzamento das raças Holandês x Zebu. O experimento foi dividido em dois grupos 15 

sendo o 3/4 (n=10) composto por fêmeas ¾ HZ e o 7/8 (n=13) composto por fêmeas 16 

7/8HZ. Para avaliação do ambiente foi utilizado o índice de temperatura e umidade 17 

(ITU) cuja média durante o experimento foi de 75,21. Os parâmetros fisiológicos 18 

temperatura retal (TR) e frequência respiratória (FR) apresentaram valores fisiológigos 19 

normais, 35,26 mov/min e 38,84°C, respectivamente. Os metabólitos utilizados para 20 

definir o perfil metabólico dos animais foram glicose, colesterol total, HDL, LDL, 21 

triglicerídeos, proteínas totais, albumina, uréia, creatinina dos quais o HDL, 22 

triglicérides, albumina e uréia apresentaram diferenças entre os grupos (p<0,05). 23 

Acredita-se que em virtude das alterações metabólicas sofridas, durante o período de 24 

transição e início de lactação, que a vacas ¾ se adaptaram melhor às condições do 25 

experimento.  26 

Palavras chave: bovino de leite, parâmetros sanguíneos, clima quente. 27 

 28 
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ABSTRACT 29 

The metabolic, physiological parameters and environmental were used in this 30 

experiment to evaluate the degree of blood of cows best adapted to warm climates. For 31 

this we used 23 cows resulting from the crossing of breeds Holstein x Zebu. The 32 

experiment was divided into two groups being 3/4 (n =  10) composed of females ¾ HZ 33 

and 7/8 (n =  13) composed of females 7/8HZ. For environmental assessment index was 34 

used for temperature and humidity (ITU) whose average during the experiment was 35 

75.21. Physiological parameters rectal temperature (RT) and respiratory rate (RF) 36 

showed physiological normal 35.26 mov / min and 38.84 ° C, respectively. Metabolites 37 

used to define the metabolic profile of the animals were glucose, total cholesterol, HDL, 38 

LDL, triglycerides, total protein, albumin, urea, creatinine of which HDL, triglycerides, 39 

albumin and urea showed differences between the groups (p< 0,05). It is believed that 40 

due to metabolic changes suffered during the transition period and the beginning of 41 

lactation, the cows ¾ be better adapted to the conditions of the experiment. 42 

Key words: dairy cattle, blood parameters, warm weather. 43 

 44 

INTRODUÇÃO 45 

Aproximadamente dois terços do território brasileiro localizam-se na faixa tropical do 46 

planeta, onde predominam temperaturas elevadas, escassez e irregularidade acentuada 47 

na distribuição de chuvas, com a ocorrência de longos períodos de estiagem, 48 

principalmente na região nordeste (Baccari Júnior, 1990; Ferreira et al., 2009). Além 49 

das condições climáticas, fatores como baixa qualidade de pastagem, ineficiente 50 

controle de parasitas e baixo potencial genético dos animais adaptados podem 51 

comprometer o desempenho de vacas leiteiras (Damasceno e Targa, 1997). 52 

A atividade leiteira no Brasil passou por consideráveis transformações no âmbito 53 

zootécnico nas últimas décadas na tentativa de melhorar a produtividade dos sistemas de 54 

produção de leite sob condições de clima tropical (Facó et al., 2005), uma vez que a 55 

produção de leite era limitada pelos baixos níveis produtivos das raças nativas e pelas 56 

dificuldades de adaptação das raças europeias, principalmente, no que diz respeito ao 57 

estresse térmico e a baixa qualidade dos alimentos (Vasconcellos et al., 2003).  58 
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Atualmente, tem sido utilizado em grandes proporções o cruzamento de raças de origem 59 

europeia, especializadas em produção de leite, com raças zebuínas as quais apresentam 60 

melhor adaptação a regiões de clima tropical (Facó et al., 2005), devido à sua baixa 61 

produção de leite, à taxa metabólica basal e à maior capacidade de sudorese (Blackshaw 62 

e Blackshaw, 1994). Dentro deste cenário merece destaque o cruzamento da raças 63 

Holandês x Gir (Facó et al., 2005). 64 

Uma das formas de se conhecer o grau de adaptação desses animais no que diz respeito 65 

ao seu estado metabólico, é através da análise dos componentes sanguíneos. Variações 66 

dos metabólitos sanguíneos, em vacas leiteiras, permitem estimar o processo de 67 

adaptação metabólica a novas situações fisiológicas ou de alimentação. A esse estudo 68 

dos componentes hemato-bioquímicos da-se o nome de perfil metabólico (Payne et al., 69 

1970). 70 

O número de componentes bioquímicos sanguíneos a serem analisados pode ser 71 

variável, devendo-se utilizar preferencialmente aqueles que melhor representem as 72 

principais vias metabólicas. Em ruminantes, considera-se no metabolismo energético a 73 

glicose, colesterol, ácido graxo não esterificado (AGNE) e beta-hidroxibutirato (BHB), 74 

no metabolismo protéico as proteínas totais, albumina, globulinas e uréia, e no 75 

metabolismo mineral o cálcio, fósforo inorgânico, magnésio, potássio, ferro, cobre, 76 

zinco, selênio e cobalto. Adicionalmente, podem ser analisadas enzimas indicadoras do 77 

funcionamento hepático como aspartato aminotransferase (AST), gama 78 

glutamiltransferase (GGT), glutamato desidrogenase (Gonzalez e Silva, 2006).    79 

Apesar de ser uma importante ferramenta para o conhecimento do estado metabólico de 80 

vaca leiteira, ainda verifica-se que a maioria dos estudos de perfil metabólico se 81 

concentra em raças puras e em regiões de clima subtropical ou temperado (Júnior et al., 82 

2006). 83 

Objetivo do trabalho foi avaliar o perfil metabólico de vacas leiteiras mestiças ¾ e 7/8 84 

Holandês x Zebu, durante o período de transição e início de lactação, criadas em 85 

condições de clima quente. 86 
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MATERIAL E MÉTODOS 87 

O experimento foi realizado no período de janeiro a outubro de 2012, na Fazenda Nossa 88 

Senhora de Lourdes, localizada no município de Maruim - Sergipe, latitude10º44'15" 89 

sul, longitude 37º04'54" oeste, e altitude de 10 metros. O município apresenta clima 90 

classificado como B1sw2A', segundo Koppen, caracterizado por ser úmido com 91 

deficiência de água moderada no verão e grande excesso no inverno. A precipitação 92 

média anual de 1.584 mm/ano e temperatura média anual de 25°C. 93 

Foram utilizadas 23 fêmeas bovinas oriundas do cruzamento Holandês x Zebu com 94 

graus de sangue ¾ H x Z e 7/8 H x Z, multíparas, clinicamente saudáveis, idade média 95 

de 43 meses, peso corpóreo de 499,13 ± 16,79 e média diária de produção de leite de 96 

18,15 kg/dia. O escore de condição corporal das vacas 30 dias pré-parto foi de 2,66 ± 97 

0,32 (escala de 0 a 5) conforme Edmonson et al. (1989). 98 

Os animais foram distribuídos nos seguintes grupos experimentais: ¾ (n= 10) – fêmeas 99 

com grau de sangue ¾ H x Z; 7/8 (n=13) fêmeas com grau de sangue 7/8 H x Z. As 100 

fêmeas começaram a ser monitoradas 30 dias pré-parto até completarem 90 dias de 101 

lactação. 102 

 Estes animais eram ordenhados mecanicamnete duas vezes ao dia, às 5:00 horas  e às 103 

17 horas. Após cada ordenha os animais eram encaminhados para curral de alimentação 104 

com cochos individuais onde recebiam o concentrado, posteriormente eram 105 

encaminhados para piquete sombreado naturalmente, com cocho coletivo onde recebiam 106 

o volumoso à vontade. Em virtude das condições climáticas adversas durante o período 107 

experimental este piquete não apresentava nenhuma pastagem que pudesse ser 108 

aproveitada para a alimentação das vacas. Água e sal mineral eram fornecidos ad 109 

libitum. 110 

As dietas foram formuladas conforme recomendação do National Research Council 111 

(NRC, 2001) para atender as exigências nutricionais das vacas em cada período (pré-112 

parto e pós-parto). O volumoso fornecido era cana-de-açúcar com uréia e o concentrado 113 

a base de milho e farelo de soja conforme tabela 1.  114 
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Tabela 8- Ingredientes e composição nutricional das dietas das vacas em lactação 115 

considerando-se a matéria seca (MS). 116 

Ingredientes Porcentagem na Dieta (%) 
Cana-de-açucar 45% 
Milho 38,2% 
Farelo de Soja 13,5% 
Suplemento mineral orgânico 1,4% 
Uréia (619) 0,8% 
Sulfato de amônia 0,3% 
Sal Branco 0,3% 
Bicarbonato de sódio 0,5% 
Monensina Sódica 0,005% 
Composição 
Matéria Seca (MS) 46% 
PB1% da MS 14% 
CNF2 % da PB 48% 
EM3 Mcal/kg MS 2,6% 
EL4 Mcal/kg MS 1,7% 
FDN5 % da MS 32,1% 
NDT6 % da MS 69% 
Ca7  % da MS 0,5% 
P8  % da MS 0,4% 
a Suplemento mineral orgânico(Ca: 190 gramas / kg; P: 60 gramas / kg; S: 20 gramas / kg; MG: 20 117 
gramas / kg; K: 35 gramas / kg; Na: 70 gramas / kg; Co: 15 miligramas / kg; Cu: 700 miligramas / kg; Fe: 118 
700 miligramas / kg; I: 40 miligramas / kg; Mn: 1.600 miligramas / kg; Se: 19 miligramas / kg; Zn: 2.500 119 
miligramas / kg; Vit. A: 200.000 UI / kg; Vit.D3: 50.000 UI / kg; Vit. E: 1.500 UI / kg 120 
b Sal Branco (Na: 39,34%; Cl: 60,66%) 121 
c Monensina sódica 200 gramas por quilograma) 122 
1PB – Proteína Bruta 123 
2 CNF – Carboidrato não fibroso 124 
3EM – Energia Metabolizavel 125 
4EL – Energia Líquida 126 
5FDN – Fibra em detergente neutro 127 
6NDT – Nutrientes digestívies totais 128 
7Ca – Cálcio 129 

 130 

As variáveis ambientais foram obtidas a partir de dois equipamentos de datalogger 131 

(HOMIS®), um instalado no curral de alimentação e o outro no piquete, programados 132 

para registrar as variáveis climatológicas (temperatura do ar (TA), umidade relativa 133 

(UR)) a cada hora, além do registro diário das temperaturas e umidades mínimas e 134 

máximas. Os dados armazenados foram transferidos para um computador a fim de 135 

calcular o Índice de Temperatura e Umidade (ITU), a partir do modelo definido por 136 

Buffington et al. (1982):  137 

ITU = 0,8 Ta + [UR(Ta - 14,3)/100] + 46,3 138 
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onde: Ta = temperatura do ar (°C); UR = umidade relativa do ar (%). 139 

Os parâmetros fisiológicos, como temperatura retal (TR,°C), freqüência respiratória 140 

(FR, mov/min.) e temperatura de superfície corporal (TS,°C), foram avaliados uma vez 141 

por semana, iniciando 30 dias pré-parto até 90 dias pós-parto, sempre após a ordenha da 142 

manhã. Ao sair da sala de ordenha as vacas eram conduzidas, aleatoriamente, ao brete 143 

de contenção onde eram aferidos os parâmetros. 144 

Para determinação da temperatura retal foi utilizado um termômetro veterinário que foi 145 

introduzido no reto do animal durante 3 minutos. A frequência respiratória foi 146 

determinada com a utilização de um estetoscópio veterinário e um cronômetro conforme 147 

(Baccari Júnior, 1990).   148 

A temperatura de superfície corporal (temperatura da superfície do pelame) foi medida 149 

por meio de um termômetro infravermelho digital, portátil, marca Raytek, modelo ST 150 

60, com mira a laser circular, precisão de 1% e resolução ótica de 30:1. As medidas 151 

foram tomadas a aproximadamente 1,5 m do animal, foram mensuradas as temperaturas 152 

de superfície de fronte, pescoço, costado, lombo, coxa, ventre e canela. Ao final foi 153 

realizada uma média de todas as temperaturas de superfície para a obtenção da 154 

temperatura de superfície corporal total. 155 

A produção de leite foi registrada, individualmente, durante cada ordenha, utilizando-se 156 

balança digital, obtendo-se o total de leite produzido diariamente em quilogramas. 157 

Ainda durante a aferição dos parâmetros fisiológicos foram coletadas amostras de 158 

sangue mediante punção da veia coccígea, após assepsia local com álcool iodado, 159 

utilizando-se o sistema de colheita a vácuo em tubos apropriados (vacutainer). Foram 160 

colhidas amostras de 5 mL de sangue em frascos de vidro siliconizados contendo ácido 161 

etilenodiaminotetraacético (EDTA), para a realização de análises bioquímicas. 162 

Amostras de 5 mL de sangue foram obtidas em frascos com anticoagulante fluoretado, 163 

para avaliação da glicemia. As amostras colhidas foram centrifugadas a 1.000 G durante 164 

dez minutos. O plasma foi armazenado em tubos tipo eppendorf 1,5ml, previamente 165 

identificados e congeladas (-18ºC) até o momento da realização das análises. 166 
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As análises das concentrações dos parâmetros sanguíneos foram realizadas no 167 

Laboratório de Nutrição Animal do DZO-UFS, por meio de kits comerciais 168 

(LABTEST®) para a determinação dos metabólitos glicose, colesterol total, colesterol 169 

HDL, colesterol LDL, triglicérides, proteínas totais, uréia, creatinina, albumina. A 170 

leitura foi realizada em analisador automático de bioquímica sanguínea (TP Analyzer 171 

Plus). 172 

As variáveis produção de leite (PL), glicose, colesterol total, colesterol HDL, colesterol 173 

LDL, triglicérides, proteínas totais, uréia, creatinina, albumina, frequência respiratória 174 

(FR), temperatura retal (TR) e temperatura de superfície (TS) foram submetidas à 175 

análise de variância (ANOVA) e teste Tukey com nível de significância de 5%, sendo 176 

utilizado o programa estatístico Assistat. 177 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 178 

Durante o período experimental a temperatura média foi de 27,59°C apresentando 179 

variações de temperatura mínima e máxima de 19,25°C e 34,60°C, respectivamente. . A 180 

umidade relativa do ar foi de 78,36%.  O índice de temperatura e umidade apresentou 181 

valor médio de 75,21 com oscilação máxima de 82,10 e mínima de 66,34.  Segundo 182 

Armstrong (1994), o estresse térmico pode ser classificado de acordo com a variação de 183 

ITU em severo quando há variação de ITU de 89 a 98, moderado de 79 a 88, brando de 184 

72 a 78 e ambiente sem estresse por calor, com ITU abaixo de 72. Já Azevedo et al. 185 

(2005), em vacas mestiças H x Z, mostrou que as fêmeas se encontram em estresse 186 

térmico quando o valor de ITU ultrapassa 76, mostrando que os animais do presente 187 

experimento não se encontravam em condições de estresse por calor. 188 

Os parâmetros fisiológicos frequência respiratória (FR) (Tabela 2) e temperatura retal 189 

(TR) e temperatura de superfície (TS) não diferiram entre os grupos (P>0,05), e se 190 

apresentaram abaixo dos valores limites considerados estressantes para o animal. 191 

Segundo Gaughan et al. (1999), FR de 20 a 60 mov/min é indicativo de ausência de 192 

estresse térmico, de 80 a 120 mov/min,  indica que os animais estão sob estresse 193 

moderado, e quando esse valor ultrapassa 120 mov/min, indica que os animais estão em 194 

estresse excessivo. Para a TR O limite superior da zona de termoneutralidade é de 195 

39,2°C (Azevedo et al., 2005). 196 
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Tabela 9 - Médias, máximas e mínimas dos parâmetros fisiológicos frequência 197 

respiratória (FR), temperatura retal (TR) e temperatura de superfície (TS) nos grupos 198 

3/4 e 7/8, durante o período experimental. 199 

  Parâmetros fisiológicos  
  FR 

(mov/min) 
TR 
(°C) 

TS 
(°C) 

¾ Média 53,08 39,10 31,55 
 Máxima 59,98 39,35 33,96 
 Mínima 47,45 38,80 28,14 
     
7/8 Média 38,43 39,01 31,49 
 Máxima 46,40 39,31 33,50 
 Mínima 34,29 38,63 29,14 
Média geral  35,26 38,84 31,51 

Quanto a produção de leite foi observado diferença (P<0,05) entre os grupos, sendo que 200 

o grupo ¾ produziu mais leite (19,86 kg/dia) que o grupo 7/8 (16,96 kg/dia). Resultados 201 

diferentes foram encontrados por Guimarães et al. (2002), Facó et al. (2002), Mcmanus 202 

et al. (2008), Freitas et al. (2001), e Reis et al. (2012) que ao compararem diferentes 203 

graus de sangue Holandês x Zebu observaram maior produção diária de leite à medida 204 

que aumentava o grau de sangue holandês. Difere também dos resultados encontrados 205 

por Barbosa et al. (1994) e Teodoro et al. (1994) os quais não verificaram diferença 206 

entre os graus de sangue. A maior produção do grupo ¾ pode estar relacionada à maior 207 

adaptação destes às condições ambientais (Mcmanus et al., 2008). 208 

Os valores referentes ao metabolismo proteico encontram–se na Tabela 3 . Houve 209 

diferença (p<0,05) entre os grupos quanto às concentrações plasmáticas de albumina a 210 

qual se manteve superior no grupo ¾, durante todo o período experimental. Uma 211 

possível explicação é que as vacas 7/8 podem estar com a síntese de albumina 212 

comprometida, no fígado, devido ao acúmulo de gordura do mesmo no início da 213 

lactação (Vázquez-Añon, 1994). Os níveis plasmáticos deste metabólito encontram-se 214 

de acordo com a literatura (Zambaro E Marques Júnior, 2009; Delfino, et al., 2012; G. 215 

et al., 2007). E, apresentaram diminuição das concentrações nas proximidades do parto 216 

devido a partição de proteínas para os tecidos da glândula mamária e diminuição da 217 

síntese hepática (Morby et al., 2000).    218 
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Tabela 10 - Médias e coeficientes de variação dos metabólitos representantes do 219 

metabolismo proteico nos grupos 3/4 e 7/8, durante o período experimental. 220 

Grupos 
Metabolismo Proteico 

Proteína Total 
(mg/dl) 

Albumina 
(mg/dl) 

Ureia 
(mg/dl) 

Creatinina 
(mg/dl) 

¾ 7,58 3,69 a 32,68 a 1,43 
7/8 7,88 3,38 b 24,26 b 1,39 
CV1% 12,36 14,54 40,28 19,25 
1CV = Coeficiente de variação; Médias com letras diferentes entre as colunas têm diferença significativa 221 
(P<0,05). 222 

Quanto às concentrações plasmáticas de uréia, observou-se diferenças (p<0,05) entre os 223 

grupos sendo que o grupo ¾ obteve maiores níveis durante todo o experimento. 224 

Segundo Silva (2009), é atribuído ao catabolismo protéico do período de transição. Esse 225 

catabolismo foi maior no grupo ¾ fato que pode ser atribuído à maior demanda 226 

energética para a produção de leite.   227 

Os níveis plasmáticos de triglicérides também foram significativos (p<0,05) Tabela 4 228 

entre os grupos, mas com valores semelhantes à literatura (Pogliani e Birgel Júnior, 229 

2007; Freitas Júnior et al., 2010; Zambaro e Marques Júnior, 2009). Houve 230 

comportamento de queda dos níveis de triglicérides, comum ao grupos, durante o 231 

período de transição, sendo esta diminuição mais acentuada no grupo ¾. Fato que pode 232 

ser atribuído ao menor consumo de energia e maior da mobilização de reservas 233 

corporais de gordura para atender a necessidade energética (Silva, 2009). Ou, segundo 234 

Barrera Garcia (2010) devido ao acúmulo de triglicérides nas células hepáticas, 235 

contribuindo para diminuição dos seus níveis plasmáticos.  236 

Tabela 11 - Médias e coeficientes de variação dos metabólitos representantes do 237 

metabolismo energético nos grupos 3/4 e 7/8, durante o período experimental. 238 

Grupos 
Metabolismo Energético 
Glicose 
(mg/dl) 

Colesterol Total 
(mg/dl) 

HDL 
(mg/dl) 

LDL 
(mg/dl) 

Triglicérides 
(mg/dl) 

¾ 71,90 94,84  76,29 a 49,20  12,80 a  
7/8 75,67 90,81  73,38 b 40,57  18,91 b 
CV1% 17,28 38,68 8,07 67,99 62,55 
1CV = Coeficiente de variação; Médias com letras diferentes entre as colunas têm diferença significativa 239 
(P<0,05). 240 

O HDL apresentou diferenças (p<0,05) entre os grupos sendo encontrado em maior 241 

quantidade no plasma das vacas ¾. Observou-se também um aumento do HDL no pós- 242 
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parto, fato que se deve ao aumento crescente do consumo de matéria seca, aumentando 243 

as frações relativas ao metabolismo de lipídeos transportados no sangue (Filho, 2009). 244 

CONCLUSÃO 245 

Os valores encontrados para os metabólitos constituem informações para o 246 

entendimento da adaptação metabólica a situações fisiológicas das vacas ¾ e 7/8 HZ 247 

criadas em condições de clima quente. As vacas ¾ mostraram-se mais adaptadas às 248 

condições experimentais em virtude das alterações metabólicas sofridas, durante o pré-249 

parto e início de lactação, a fim de manter a produção de leite.  E, constitui um banco de 250 

valores de referência para vacas mestiças Holandês x Zebu. 251 
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