
 









 







       



           

         

         





           

           

           

        

         





        












       



          



            







       

          

              

          





          









           

            

          

          

             





          

          



          

          

          







  





          



        





           





      









           





            





          

           





   

          

   







            



         





            

           



            







         



            

         



             



















           

         

          



          

  

            







   



          

 

        

           

              







            

 

          

            

           



            





            

          

           



         

          

            

         

             



             







          

         

          



         

         



 



             



 

 



         







          

          















         

           

           

         

         



          

           



         











           

           





         

           



           

           



 

       

           





       



          

           

         



               



  



          



        



             

           

          

           



         





       

            

           

            



            







      



            



        

 

 

            







          



          



          



 







       



             

             



          

             

        

             

           

              





          

         

              





            



               

   

           

          













            

 

            

            





              



 



    



       







  





       

        



          

   

              

           





             

             

       



         



             

           

       





            

          







             



     

             







           

           









       



           









            

         











              



          

           



  

            

         











  



            



        

              

                













           

 



          

           

           

  

 





          

            

             

              



             













           

           





           









            

            

         

      



          

 

  

         



        








        

        


             


  




 




 













 



 

    

    

    

    

    
    

    

    

    
    

    

    
    

    

    

    
    

    

    

    

    
    

    

    

    
 








              





 

            



        
     




           

           
 







              

            

           



             









  















             

          







      










             

           

        







             

               



             







  

     



           

          



         



         

   











         

            






          



   





              

           

         

            

            

             

             



           

       



 





                



 

                  

   

              



             

           

 










           





             

 

           

             

           

 

        

      





            

                

           

         





 










                




      











        

           





          









    



             











            

           

 

       









  

            





           

            







            

  



     








                

          

          

           

             

           



            

 

           









              







             

             

           

             









           

         

           







         

             

 



          



             

           





        





           

           

 







      



             

            

           



          





           

          



       










          





            

           

             





            



   



             





                









            







 

              

 











             

        





             

               





 


    
  

    
    
    
    


          

           

              



              

  



 

 








  
1˚ 39,1 28,1 27,9 
2˚ 12,1 17,4 15,9 
3˚ 11,7 ---- 14,1 









       



            

            



              

          





          

             



zebuíno é de 10˚ a 27º C. Para a vaca leiteira em l





   



           

         



                   

           

 

 



           





            



            









           









          

           

           

            

atenuação da temperatura do ar (1˚C) e da carga tér      







         

            

            







             

           

          

           



   

  



             

           







           



       

           

          

            



   

            



             





            



             



              

               









             

             

           

          

















            

           



           

          





            



          



          



              











         

            

             



 





      

              






 






   

     
     
     
     


          









             

            






        


        

        


        

        



         

          



       

     



             























              

              



                





 
  
  
  
  



              
           






   

     
     
     
     
     
     
     
     




         





           

 


    
    
    



   

    
    
    
    
    


          

            

            

          

           

 



        





            



   

        





         

        





       








          




       

          





            





                

 

          



  

              

            

             



           

         









            



            



           

         



         



             

           









 

         



              





               

          







          









            



            



















































































































 






 








 


























 











 























































































 

























 














 



















































 


















 

























 















   
  


























  




 


























 

























 























 





















































































 






 































































 




 


















 












 


























































