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Introdução 

A bovinocultura de corte tem uma grande importância econômica para o Brasil, sendo 

que em muitos estados é a principal atividade agropecuária (Goloni; Moita, 2011). Entretanto, 

um grande desafio para o país consiste de continuar ampliando a produção agropecuária sem 

promover o desmatamento ilegal para formação de novas áreas de pastagem, sobretudo no 

que diz respeito a intensificação no uso do solo e incremento da produtividade. Com o 

propósito de contribuir com a ampliação do mercado e na demanda por sistemas mais 

duradouros e sustentáveis, os sistemas de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) têm 

ganhado destaque em várias regiões brasileiras, contemplando de forma abrangente e 

transversal as questões ecológicas, econômicas e sociais (Porfírio-da-Silva, 2006). O objetivo 

deste trabalho foi determinar o perfil de dois índices de conforto térmico em três sistemas de 

produção de pecuária de corte em Sinop, MT. 

 
Material e Métodos 

A base física do projeto está implantada no campo experimental da Embrapa 

Agrossilvipastoril, latitude 11º51’43’’S, longitude 55º35’27’’O e 384 m de altitude. O clima é 

classificado como Aw, alternando entre uma estação seca e outra chuvosa (Alvares et al., 

2013). O experimento foi implantado na safra 2011/2012, em delineamento em blocos 

completos, com quatro repetições. Foram avaliados três tratamentos, descritos na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Sistemas de produção avaliados em Sinop, MT. 
Sistema de 
produção Descrição 

Pleno sol (1) Pecuária, com sistema de recria e engorda de bovinos da raça Nelore. 
Renques 
triplos (2) 

Integração pecuária-floresta, com renques triplos de eucalipto com espaçamento 
de 30 m entre renques e pecuária nos entre renques conforme sistema 1.  

Renques 
simples (3) 

Integração lavoura-pecuária-floresta, com renques simples de eucalipto com 
espaçamento de 37 m entre renques. 

 

Nos sistemas 2 e 3, as avaliações microclimáticas foram realizadas em cinco posições, 

na forma de um transecto direção norte-sul: 15 m N, 7,5 m N, sob o renque, 7,5 m S e 15 m 

S. No sistema 1, as avaliações microclimáticas foram feitas em uma única posição no centro 
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da parcela. Para avaliação do conforto térmico foram utilizados os índices de temperatura de 

globo e umidade, ITGU e carga térmica radiante, CTR. Os índices térmicos foram calculados 

para os meses de julho, agosto e setembro de 2017 (época seca) e também para dezembro 

de 2017, janeiro e fevereiro de 2018 (época úmida). Foi feito cálculo dos índices para cada 

hora, de 8 às 16 h, com média mensal, conforme estão descritos nas Figura 1 e Figura 2.  

 
Resultados e Discussão 

No período seco ocorreram os maiores valores, principalmente em agosto. Nesse 

período, ocorre um sombreamento na face sul dos renques, ao longo de todo o dia (Figura 1). 

Assim como ocorre nos meses de seca, durante o período chuvoso os dois índices têm 

comportamentos muito similares, porém ocorre uma melhoria significativa das condições 

ambientais (Figura 2), principalmente em relação à CTR (variando de 640 - renques triplos a 

700 - pleno sol, na seca; e 586 - renques triplos a 641 - pleno sol, no período úmido). Para o 

ITGU, as médias entre os períodos não foram tão distintas como ocorreu para à CTR. Porém, 

é importante mencionar que no cálculo da CTR é utilizado o valor da temperatura do globo 

negro, do ar e ainda da velocidade do vento. Por isso, foi mais sensível às variações das 

condições térmicas entre os sistemas durante os períodos avaliados. 

 

 

Julho 
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Figura 1. Valores de ITGU e de CTR a pleno sol, em renques triplos e simples, entre 8 e 16 
horas em julho, agosto e setembro de 2017. Faixas horizontais nas bordas dos mapas 
representam os renques de eucaliptos.  

Agosto 

Setembro 
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Dezembro 

Fevereiro 



87 

 
Figura 2. Valores de ITGU e de CTR a pleno sol, em renques triplos e simples, em dezembro 

de 2017, janeiro e fevereiro de 2018. Faixas horizontais nas bordas dos mapas representam 

os renques de eucaliptos.  

 
Conclusão 
 Os sistemas de integração pecuária-floresta são capazes de amenizar o estresse pelo 

calor na região norte de Mato Grosso, mas a inserção de árvores no sistema não foi capaz de 

eliminar o problema em sua totalidade, independentemente da época do ano. Em uma 

próxima etapa, os índices térmicos serão analisados em conjunto com os dados de 

comportamento e desempenho animal em cada sistema, ao longo do dia, em diferentes 

épocas do ano.  
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