Os valores de ITU e de ITGU (Tabela 1) são
considerados estressantes para zebuínos e
taurinos. Porém, as novilhas não apresentaram
sinais de estresse, provavelmente por estarem o
Nelore e o taurino Curraleiro Pé-Duro, há muito
tempo, em ambiente tropical.

Introdução
O estresse térmico por calor é um importante
fator na redução da produtividade dos bovinos.
A temperatura corporal, resultante da troca de
calor com o ambiente, pode ser usada como índice
de adaptação fisiológica, já que o aumento da
temperatura significa que o animal está acumulando
calor e, se o calor não for perdido, o estresse térmico
pode se manifestar. Considerando a dificuldade,
em relação a campo, de avaliação de parâmetros
fisiológicos, como a temperatura retal (TR), índices
ambientais podem ser utilizados, como o índice
de temperatura e umidade (ITU) e o índice de
temperatura de globo e umidade (ITGU). Neste
trabalho, o objetivo foi verificar a tolerância ao calor
de novilhas de diferentes grupos genéticos.

O Experimento
Na Fazenda Sol Posto, em Campo Maior, Piauí,
durante o período chuvoso (maio/2016), foram
avaliadas novilhas com idade de 2 anos, em média,
pertencentes a quatro grupos genéticos, sendo seis
fêmeas de cada grupo: Curraleiro Pé-Duro (CPD),
Nelore (NEL), F1 (½ CPD + ½ NEL) e F2 (¼ CPD + ¼
NEL + ½ Senepol) (Figura 1).
Em três dias consecutivos, a pleno sol, foram
mensuradas a TR e a frenquência respiratória (FR),
às 7 e 13 horas. Nos mesmos dias, foram obtidas
a umidade relativa do ar e as temperaturas do ar,
máxima e mínima. A partir dos dados ambientais,
foram estimados os índices ITU e ITGU.
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Figura 1. Novilhas de diferentes grupos genéticos (Nelore,
Curraleiro Pé-Duro; F1: ½ CPD + ½ NEL; F2: ¼CPD + ¼ NEL
+ ½ Senepol).

Os Resultados
A temperatura à tarde (Tabela 1) ficou acima do
limite superior da zona de termoneutralidade
para bovinos europeus, porém abaixo do valor
máximo suportável para zebuínos.
Tabela 1. Valores médios das variáveis climáticas e índices
de conforto térmico, de acordo com a hora do dia.
Horário

Durante a manhã, as novilhas estão mais
confortáveis, pois à tarde, em média, a FR e a TR
foram superiores (Tabela 2). Mesmo à tarde, no
entanto, a TR se manteve dentro da faixa normal
para taurinos. Considerando que o aumento
da TR significa acúmulo de calor corporal, seria
possível o animal manifestar estresse térmico,
por redução em seu desempenho, o que não foi
verificado.
Tabela 2. Médias e parâmetros fisiológicos de novilhas
avaliadas.
Grupo
genético

Manhã
FR (mov./min.)

TR (°C)

F1

38,2

a

39,2a

Nelore

38,4a

39,3a

F2

38,8a

38,4a

CPD

38,2a

38,8a

7h

13 h

Média
diária

TA ( C)

26,3

32,4

29,4

F1

55,8ab

39,5a

UR (%)

86,8

57,0

71,9

Nelore

49,8b

39,4a

ITU

76,4

82,1

79,3

F2

68,9a

39,4a

ITGU

82,8

93,5

88,2

CPD

55,9ab

39,1a

Tmáx. (oC)

-

-

33,7

Manhã

38,4b

39,0b

Tmin. (oC)

-

-

23,0

Tarde

57,6a

39,4a

o

TA: Temperatura ambiente; UR: Umidade relativa do ar; ITU: Índice
de temperatura e umidade; ITGU: Índice de temperatura de globo e
umidade; Tmáx.: Temperatura máxima; Tmín.: Temperatura mínima.

Tarde

Letras diferentes na coluna indicam diferença significativa pelo teste
de Tukey (P<0,05). FR: Frequência respiratória; TR: temperatura retal;
CPD: Curraleiro Pé-Duro; F1: ½ CPD + ½ NEL; F2: ¼CPD + ¼ NEL +
½ Senepol.
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Considerações Finais
As novilhas dos grupos genéticos avaliados
conseguiram manter a temperatura retal próxima
do valor normal para bovinos, sem alterar
muito a respiração. Novilhas desses grupos,
são tolerantes ao estresse por calor, quando
criadas em condições similares. A Embrapa MeioNorte continua as pesquisas com esses grupos
genéticos para entender melhor a perda de calor
por esses animais, característica relacionada
à adaptabilidade e que pode ser explorada em
cruzamentos.
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As fêmeas Nelore apresentaram menor FR em
relação às F2, à tarde. Isso sugere que as novilhas
F2 realizam um esforço maior para manter a
temperatura corporal o que, possivelmente, está
associado à presença da raça Senepol em sua
constituição genética. Já entre CPD, Nelore e F1,
não houve diferenças estatísticas, sugerindo que
o aumento da FR é eficiente na perda de calor e
que algumas raças taurinas podem ser adaptadas
às temperaturas elevadas dos trópicos.
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A primeira resposta dos animais ao estresse
por calor é comportamental: a procura por
sombra. No entanto, como as novilhas em teste
não tinham abrigo à disposição, o principal
mecanismo utilizado parece ter sido o aumento
da FR, no período da tarde. Esse mecanismo
de perda de calor, evaporação por meio da
respiração, foi eficiente, já que a TR dos animais,
em cada grupo, não foi alterada de forma
significativa.
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