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"- SAM: É como nas grandes histórias, Sr. Frodo. 

As que tinham mesmo importância. Eram repletas 

de escuridão e perigo. E às vezes, você não queria 

saber o fim, por que, como poderiam ter um final 

feliz? Como podia o mundo voltar a ser como era 

depois de tanto mal? Mas, no fim, essa sombra é 

só uma coisa passageira. Afinal, até a escuridão 

tem que passar. Um novo dia virá. E quando o sol 

brilhar, brilhará ainda mais forte. Eram essas as 

histórias que ficavam na sua lembrança, que 

significavam algo. Mesmo que você fosse pequeno 

demais para entender por quê. Mas acho, Sr. 

Frodo, que entendo sim. Agora eu sei. As pessoas 

dessas histórias tinham várias oportunidades de 

voltar atrás, mas não voltavam. Elas seguiam em 

frente, porque tinham no que se agarrar. 

- FRODO: E em que nós nos agarramos, Sam? 

- SAM: No bem que existe nesse mundo, Sr. Frodo. 

Pelo qual vale a pena lutar. " 

(J. R. R. Tolkien em O Senhor dos Anéis: As Duas 

Torres) 

 



 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar as respostas fisiológicas de interesse reprodutivo 

consequentes do estresse térmico e nutricional. O experimento foi realizado na unidade de 

pesquisa da EMBRAPA Rondônia, em Porto Velho. Foram utilizadas 12 vacas Girolando 

lactantes (± 60 dias pós-parto), em estágio aleatório do ciclo estral. As vacas foram submetidas 

em avaliação de 2 fatores sendo estes: estação chuvosa; estação seca; com e sem suplementação 

de concentrado em delineamento crossover 2x2. Os animais foram acondicionados em um 

sistema de lotação intermitente durante o ano de 2016, para passar pela estação seca e chuvosa, 

todos os tratamentos tiveram a mesma duração. Foram feitas coletas de sangue semanais dos 

animais para avaliação de cortisol, T3 e T4. A concentração de corpos cetônicos foi mensurada 

pelo Ketovet®. A avaliação do consumo voluntário foi feita através do LIPE®, e a avaliação 

do conforto térmico foi feita através de um globo negro, para aferição dos índices climáticos 

ITGU e ITU, além de um de um data logger intravaginal com avaliações a cada hora. A 

dinâmica folicular foi avaliada através de ultrassom. A Temperatura intravaginal (TI), T3, T4, 

Cortisol, Corpos Cetônicos, ITU, ITGU, diâmetro do folículo ovulatório (POF) e hora da 

ovulação foram avaliados por Análise de variância – ANOVA. Os valores de ITGU, ITU, FR 

e R foram avaliados através do PROC CORR e PROC REG do SAS. Para todos os dados foi 

considerado valor de P entre 0,05 e 0,1 como tendencia. Houve diferença significativa entre as 

médias do ITGU, sendo que o período da seca obteve maior resultado, em relação a época 

chuvosa. Para os valores de ITU a diferença não foi significativa, porém indicou patamares de 

estresse severo aos animais. As TI dos animais variaram de acordo com a estação do ano 

(P<0,01), independente da suplementação. A frequência respiratória foi mais elevada durante o 

período seco, entre as 08:00 e 15:00. O T3 e os corpos cetônicos não apresentaram diferenças 

significativas (P>0,1), mas o cortisol e o T4 apresentaram tendência de variabilidade 

(0,1>P>0,05). O comportamento dos fatores ITU, R e FRE em relação ao ITGU, na estação 

chuvosa (dia e noite) e estação seca, no período diurno teve correlação positiva pela análise de 

Pearson. A POF também foi afetada pela estação do ano e suplementação, durante o período 

chuvoso vacas duraram 50 horas para ovularem, enquanto no período seco demoraram 65 horas 

(P<0,05). A ovulação apresentou influência direta da suplementação (P<0,05), assim como foi 

verificado que o diâmetro folicular foi menor (P<0,01) em vacas não suplementadas, os animais 

apresentaram menor tempo de ovulação no período chuvoso, o que pode estar relacionado com 

o menor grau de estresse térmico desses animais no período. Na região amazônica, o ITGU foi 

maior no período seco. A TI foi maior no período seco. T3 foi maior em animais não 

suplementados. Os animais suplementados durante o período chuvoso apresentaram maior 

capacidade reprodutiva, os animais sofrem estresse calórico durante todo o ano na região 

Amazônica. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to evaluate the physiological responses of reproductive interest resulting 

from thermal and nutritional stress. The experiment was carried out at the research unit of 

EMBRAPA Rondônia, in Porto Velho. Twelve lactating Girolando cows (± 60 days 

postpartum) in a random stage of the estrous cycle were used. The cows were submitted to an 

evaluation of 2 factors, namely: rainy season; dry season; with and without concentrate 

supplementation in a 2x2 crossover design. The animals were placed in an intermittent stocking 

system during the year 2016, to go through the dry and rainy season, all treatments had the same 

duration. Weekly blood samples were taken from the animals to assess cortisol, T3 and T4. The 

concentration of ketone bodies was measured by Ketovet®. The assessment of voluntary 

consumption was performed using LIPE®, and the assessment of thermal comfort was 

performed using a black globe, to measure the ITGU and ITU climate indices, in addition to an 

intravaginal data logger with hourly evaluations. Follicular dynamics were assessed using 

ultrasound. Intravaginal temperature (IT), T3, T4, Cortisol, Ketone Bodies, UTI, ITGU, 

ovulatory follicle diameter (POF) and time of ovulation were evaluated by Analysis of variance 

– ANOVA. The ITGU, ITU, FR and R values were evaluated using the SAS PROC CORR and 

PROC REG. For all data, P value between 0.05 and 0.1 was considered as a trend. There was a 

significant difference between the ITGU averages, with the dry season having the highest result 

compared to the rainy season. For the UTI values, the difference was not significant, but it 

indicated levels of severe stress to the animals. The animals' IT varied according to the season 

of the year (P<0.01), regardless of supplementation. The respiratory rate was higher during the 

dry period, between 08:00 and 15:00. T3 and ketone bodies did not show significant differences 

(P>0.1), but cortisol and T4 showed a trend of variability (0.1>P>0.05). The behavior of the 

factors ITU, R and FRE in relation to ITGU, in the rainy season (day and night) and dry season, 

in the daytime period, had a positive correlation by Pearson's analysis. The POF was also 

affected by the season of the year and supplementation, during the rainy period cows took 50 

hours to ovulate, while in the dry period it took 65 hours (P<0.05). Ovulation was directly 

influenced by supplementation (P<0.05), as well as it was verified that the follicular diameter 

was smaller (P<0.01) in non-supplemented cows, the animals had shorter ovulation time in the 

rainy season, which may be related to the lower degree of heat stress of these animals in the 

period. In the Amazon region, the ITGU was higher in the dry period. IT was higher in the dry 

period. T3 was higher in non-supplemented animals. The animals supplemented during the 

rainy season showed greater reproductive capacity, the animals suffer heat stress throughout 

the year in the Amazon region. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A bovinocultura é uma atividade econômica de relevância no Brasil. O país possui o 

maior rebanho comercial do mundo atingindo a marca de quase 215 milhões de cabeças em 

2019 (IBGE, 2019a). Grande parte desse contingente em pastagens, sendo aproximadamente 

112 milhões de hectares em pastagens plantadas e 47 milhões de hectares em pastagens naturais 

(IBGE, 2019b). 

Devido ao seu grande potencial, a bovinocultura vem se destacando na economia, mas 

ainda está abaixo da produtividade ideal, quando se verifica os índices zootécnicos, 

principalmente os da reprodução. Especificamente quando se trata em pecuária leiteira, a 

produção de leite nas três primeiras lactações aumentou de 3.897 ± 2.480 kg em 2000 para 

6.166 ± 3.398 em 2016, mas, em contrapartida, o intervalo entre partos se mantém bem próximo 

do que era no ano 2000 com 445 ± 106 dias de intervalo entre partos e 1.007 ± 189 dias de 

idade ao primeiro parto (EMBRAPA GADO DE LEITE, 2019).  

O Brasil tem avançado no uso de biotécnicas voltadas ao desempenho reprodutivo 

(OLIVEIRA, 2014). De acordo com Kozick et al., (2005) a hormonioterapia tem grande 

potencial para aumentar os índices reprodutivos dos rebanhos, tanto de corte quanto de leite, 

visando o tratamento de afecções ovarianas ou nos programas de inseminação artificial e 

superestimulação ovariana em animais de potencial valor genético. 

Os estudos indicando a influência de uma boa nutrição, manejo e genética sobre o 

desempenho do rebanho já são empregados e discutidos a várias décadas no Brasil. Segundo 

Randel (1990) rebanhos com nutrição inadequada apresentam baixos índices reprodutivos, 

atrasando o reinício da atividade luteal cíclica no pós-parto o que poderia ser evitado ou 

amenizado pela suplementação nutricional durante o inverno.  

Existem trabalhos ao redor do mundo que correlacionam o estresse calórico com o 

desenvolvimento dos bezerros e consequentemente seu desempenho reprodutivo, também 

associam com o insucesso de técnicas de reprodução assistida além de sugerirem práticas para 

mitigação do estresse com a finalidade de aumentar os índices reprodutivos dos bovinos, mas 

poucos trabalhos são ambientados nas condições tropicais do Brasil (ABUELO, 2020; ROJAS-

DOWNING et al., 2017; ROLAND et al., 2016; SCHÜLLER; MICHAELIS; HEUWIESER, 

2017). 

Por se ter pouco conhecimento do desempenho reprodutivo de fêmeas de cruzamento 

taurino - zebuínas e poucas publicações, esse experimento é de grande importância para a 

bovinocultura brasileira. O objetivo desse trabalho é avaliar o efeito da época do ano e da 



13 

 

suplementação energético-proteica no metabolismo e resposta ovariana de vacas leiteiras 

criadas no bioma Amazônia 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  Regulação da temperatura corporal e fisiologia do estresse calórico 

 

Os bovinos são animais homeotérmicos, isto é, tem habilidade de controlar sua 

temperatura corporal dentro de uma faixa estreita, quando expostos a grandes variações de 

temperatura. Há um mecanismo para manutenção da temperatura interna de forma constante, 

através de um aparelho fisiológico termorregulador, comandado pelo hipotálamo. As camadas 

mais externas de pele e pelos detecta o calor ou frio e transmite essa informação ao hipotálamo, 

que envia comandos ao sistema nervoso, circulatório, hipófise e tireoide, determinando a 

vasodilatação ou vasoconstrição, sudação, aceleração do ritmo respiratório, aumento ou 

diminuição de apetite, maior ou menor ingestão de água, maior ou menor intensidade do 

organismo, eriçamento de pelos, tudo isso com intuito de promover maior ou menor 

termogênese e maior ou menor termólise (KLEIN, 2008). 

Um agente estressor é aquele que possui a capacidade de alterar a homeostasia. O 

hipotálamo irá produzir o hormônio liberador de corticotropina (CRH), que por sua vez irá atuar 

sobre a adenohipófise estimulando a produção e secreção do hormônio adenocorticotrópico 

(ACTH) e de β-endorfinas (Figura 1). O ACTH irá circular até o córtex adrenal onde será 

produzido o cortisol em bovinos, ao mesmo tempo que o sistema nervoso simpático é ativado, 

estimulando a liberação de adrenalina e noradrenalina. O cortisol, em conjunto com as 

catecolaminas irão desencadear várias alterações metabólicas, com o objetivo de fornecer mais 

energia para o organismo, degradando glicogênio, proteínas e lipídios. Além destes efeitos, 

serão produzidos outros hormônios como o ADH, ocitocina, prolactina, GH e o TSH (DUKES, 

1996). 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Figura 1 - Ciclo do cortisol 

 

Fonte: Randall (2010) 

 

Com o estresse calórico, há diminuição nas secreções dos hormônios GH, tiroxina e 

triiodotironina. Essas alterações metabólicas possibilitam o equilíbrio de certas funções 

orgânicas relacionadas à termorregulação. 

Assim, entre as mudanças endócrinas importantes por ocasião do estresse, pode-se 

destacar também a diminuição na atividade do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, com redução 

das concentrações de hormônios tireoideanos (BIANCO; KIMURA, 1999).  

A glândula tireoide é sensível ao estresse térmico, pelo fato de seus hormônios estarem 

ligados à termogênese, uma vez que aumentam a taxa metabólica, além de apresentarem ação 

potenciadora sobre as catecolaminas. Portanto, T3 e T4 podem apresentar níveis reduzidos em 

animais expostos a altas temperaturas, associados à menor produção de calor metabólico 

(JOHNSON et al., 1988).  

A hipofunção da tireoide em bovinos durante a exposição crônica ao calor pode estar 

associada à necessidade de diminuição da taxa metabólica. No entanto, isto pode induzir 

mudanças em outras funções corporais, como diminuição no consumo de alimentos, no peso 

corporal e na secreção de leite, principalmente em situações de elevada produção 

(GUEORGUIEV, 1999; PEZZI et al., 2003). 
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Segundo Morais et al. (2008), há necessidade também de se diferenciarem os efeitos de 

longa e curta duração do estresse pelo calor sobre os níveis circulantes de T3 e T4 em 

ruminantes, uma vez que a adaptação ao estresse crônico acarreta mudanças endócrinas que 

podem ser diferentes daquelas condicionadas pelo estresse momentâneo. 

O estresse calórico pode ser resumido em três etapas ou fases: a reação de alarme, a fase 

de resistência e a fase de esgotamento. A primeira fase, a reação de alarme, pode ser subdividida 

em fase de choque e fase de contrachoque, que se caracteriza pela ativação do eixo 

hipotalâmico-hipofisário-adrenal, com participação do sistema nervoso autônomo, ativando as 

respostas físicas, mentais e psicológicas ao estresse (SEYE, 1937). 

A segunda fase, conhecida como fase de resistência, há atuação predominante da 

adrenal, ocorrendo uma atuação máxima de glicocorticóides e catecolaminas. Há maior aporte 

de glicose para todo o organismo principalmente para as células cerebrais e musculares, através 

da estimulação do glucagon. A terceira fase, denominada esgotamento, é onde começam a 

falhar os mecanismos adaptativos e inicia-se um déficit energético, pois as reservas corporais 

foram esgotadas. Todas as 3 fases englobam um mecanismo adaptativo conhecido como 

Síndrome de Adaptação Geral, responsável pela manutenção da vida em transformações 

constantes (FERREIRA et al., 2009).  

Existe também uma zona chamada termoneutralidade, faixa de temperatura onde o 

animal não precisa produzir ou perder temperatura corporal, e seu metabolismo é mínimo A 

zona de termoneutralidade é ilustrada na Figura 2. Essa zona caracteriza-se pelo máximo 

desempenho genético do animal e suas delimitações são pela Temperatura Crítica Inferior (TCI) 

e a Temperatura Crítica Superior (TCS). Há também zonas onde o animal precisa perder calor 

(termólise) ou produzir calor (termogênese) para manter a temperatura corporal, são elas: 

Temperatura Inferior (TI) e temperatura Superior (TS). Abaixo da TI ocorre a hipotermia e 

acima da TS ocorre a Hipertermia, onde o animal não consegue mais regular a temperatura 

corporal (NÂÃS, 1989). Segundo Nâãs (1989), vacas lactantes tem conforto térmico em 

temperaturas do ar entre 4 e 26ºC. Para bovinos mestiços a zona de termoneutralidade 

apresenta-se de 5 a 31ºC. 

Em regiões tropicais, a zona de termoneutralidade é pouco provável de ser mantida, 

então o animal fica altamente dependente de seus mecanismos de termólise para se manter 

abaixo da TS. O calor do ambiente é levado ao animal por meio de condução e irradiação (direta 

e indireta) do sol, tornando o único mecanismo viável para dissipação do calor a evaporação, 
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que é prejudicada pela umidade do ar, mas é favorecida pela velocidade do vento. (CRUZ et 

al., 2011). 

Figura 2 - Variações da temperatura corporal de um animal homeotérmico em função 

da temperatura ambiente. 

 

Fonte: Adaptado de Nâãs, 1989. 

A alta temperatura ambiente, associada à elevada umidade do ar, e à radiação solar, são 

agentes causadores de estresse térmico nos animais. A influência térmica do ambiente 

determina respostas fisiológicas dos animais domésticos, representadas por alterações na 

temperatura retal (TR), temperatura da pele (TSC), frequência respiratória (FR), frequência 

cardíaca (FC), produção e dissipação de calor (AGUIAR; BACCARI JUNIOR, 2003). 

 

2.2  Indicadores de conforto térmico e temperatura interna 

 

A fim de tentar mensurar o conforto térmico de animais sob condições de estresse, 

algumas métricas foram criadas. Em grande volume podemos observar que as mais usadas são 

o THI ou ITU (Índice de Conforto Térmico e Umidade), o BGHI ou ITGU (Índice de 

Temperatura de Globo e Umidade) e o WBGT ou IGU (Índice de Globo Úmido).  

O ITU e ITGU foram propostos como uma forma de comparação de vários ambientes 

sob mesmo aspecto, assim sendo, os valores semelhantes apresentados nos índices, 
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independentemente do local no globo, teoricamente representam nível de conforto térmico 

semelhante (TAKAHASHI; BILLER; TAKAHASHI, 2009). 

O ITU foi inicialmente proposto para caracterizar ambientes quanto ao conforto térmico 

de humanos (THOM, 1958), não leva em consideração a radiação térmica, não mostrando 

diferenças para ambientes no interior de abrigos, à sombra ou sob o sol direto. O ITU pode 

apresentar valores diferentes em ambientes externos e internos, não considerando propriamente 

o efeito da radiação direta, o que pode apresentar resultados contestáveis em ambientes 

externos. 

O ITGU foi criado com intuito de contornar exatamente a deficiência do ITU em 

considerar a radiação direta. A proposta é alocar um globo negro na posição em que os animais 

passam a maior parte do tempo, considerando assim também os efeitos de velocidade do vento 

(BUFFINGTON et al., 1981). 

O IGU foi criado como um método para avaliar a termólise evaporativa em animais cuja 

caraterística é forte na manutenção de seu equilíbrio térmico (SCHROTER; MARLIN; 

JEFFCOTT, 1996). Em climas tropicais, a temperatura do ar encontra-se frequentemente 

próxima da corporal ou a excede; além disso, a temperatura radiante média do ambiente tende 

a ser muito mais elevada que a atmosférica. Consequentemente, a termólise por convecção e 

radiação é dificultada ou inibida. Em adição, se a região for também úmida, a perda de calor 

por evaporação será prejudicada, proporcionando um elevado estresse calórico e dificultando a 

avaliação pelo WGBT (BRIDI, 2010). 

 

2.3 Estresse calórico no desempenho reprodutivo 

 

No sistema reprodutivo de fêmeas, o estresse térmico influência na fisiologia ovariana, 

aumentando a incidência de anestro e ovulações silenciosas (GWAZDAUSKAS et al., 1981), 

e acarreta inibição da dominância folicular (BADINGA et al., 1993; WOLFENSON et al., 

1995). O estresse térmico reduz o grau de dominância do folículo selecionado e isso pode levar 

a uma redução da capacidade esteroidogênica das células da teca e da granulosa, diminuindo as 

concentrações de estradiol no sangue (DE RENSIS et al., 2002) e redução nas concentrações 

plasmáticas de LH (WISE et al., 1988). Os níveis plasmáticos de progesterona podem estar 

elevados ou baixos, dependendo se o estresse calórico é agudo ou crônico e do estado 

metabólico do animal (DE RENSIS et al., 2002).  

Em estudo, foi relatado que vacas Holandês no verão egípcio e no início da lactação 

apresentaram alterações no diâmetro de folículo dominante e alterações bioquímicas no fluido 
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folicular, o que poderia resultar em menor viabilidade do oócito (SHEHAB-EL-DEEN et al., 

2010). Bilego et al. (2013) observaram menor diâmetro de folículo ovulatório em novilhas 

Girolando na época de chuvas com alto calor e umidade, no Centro-Oeste brasileiro.  

As alterações causadas pelo estresse térmico nos níveis hormonais e crescimento 

folicular podem potencialmente ser controladas por administração exógena de hormônios, 

utilizando-se programas de inseminação artificial em tempo fixo (IATF). Em estudo inicial, 

verificou-se que tratamentos de vacas Holandês em lactação no verão do Mississpi, EUA, com 

100 mcg de GnRH no momento da detecção do cio seguido de inseminação com 10-12h 

aumentou a concentração de progesterona e aumentou a taxa de gestação (ULLAH et al., 1996).  

Em estudo mais recente com 1056 vacas da raça Holandês, de alta produção e em 

lactação verificou-se que a sincronização do ciclo estral e ovulação usando protocolo hormonal 

de IATF, com progesterona intravaginal por 5 dias seguido de injeções de gonadotrofina 

coriônica equina (eCG), Prostaglandina F2 alfa (PGF2 alpha) no momento da retirada do 

implante, GnRH 48h depois, inseminação 12h após o GnRH melhorou as taxas de concepção 

no verão (43,3%) sendo semelhante àquelas obtidas no inverno (39,7%), estação em que as 

vacas estão em conforto térmico (DE RENSIS et al., 2017).  

Entre as possíveis explicações dos autores para esse melhor resultado de fertilidade com 

protocolo curto no verão está o menor tempo de exposição dos oócitos imaturos aos efeitos do 

estresse térmico, devido à indução hormonal de ovulação mais precoce, aliado à manutenção 

dos níveis de progesterona (GARCIA-ISPIERTO et al., 2013). De fato, o estresse térmico pode 

alterar a duração das ondas foliculares e interferir na dominância folicular e no tamanho dos 

folículos (GUZELOGLU et al., 2001; RENSIS; SCARAMUZZI, 2003; WOLFENSON et al., 

1995).  

Sob condições de estresse térmico, a IATF ainda traz resultados inconsistentes em 

relação a taxa de concepção, mas observa-se grande efeito de cargas térmicas sobre tais índices, 

talvez devido aos efeitos do estresse sobre a ovulação (SCHÜLLER; BURFEIND; 

HEUWIESER, 2014). Kornmatitsuk et al., (2008) observaram que vacas Holandês sob 

condições de estresse de verão apresentam uma maior proporção de anovulações do que na 

estação fria do ano, com consequente menor taxa de concepção na primeira inseminação pós-

parto.  

Outro estudo observou que, sob condições de estresse térmico, vacas de leite tiveram 

3,9 vezes mais chance de falhas na ovulação (LÓPEZ-GATIUS et al., 2005). Krininger et al., 

(2003) sugerem que animais de origem europeia possam ter o momento da ovulação diferente 
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de zebuínos quando em condições de estresse térmico, pela observação das diferenças de 

clivagem entre embriões obtidos dessas origens. Assim, os diferentes esquemas de IATF podem 

ter resultados controversos quando aplicados em animais em condições de pós-parto e estresse 

térmico.   

Segundo Ferraz Junior et al., (2016) a antecipação ou atrasos de ovulação podem 

interferir na fertilidade uma vez que a inseminação é feita em tempo fixo após a retirada dos 

hormônios. Desse modo, torna-se importante identificar o efeito de determinado esquema de 

inseminação sobre a ovulação em condições de estresse para então propor procedimentos que 

solucionem o problema, como alteração do momento de inseminação de acordo com os efeitos 

do estresse no momento da ovulação. 

 

2.4 Métodos de avaliação da temperatura corporal de vacas 

 

Os bovinos se tornam mais susceptíveis ao estresse calórico à medida que a umidade 

relativa e a temperatura do ar ultrapassam a zona de conforto térmico, pois os mecanismos de 

dissipação de calor se tornam menos eficientes, aumentando a temperatura corporal, e 

consequentemente diminuindo seu desempenho. O estresse calórico promove alterações na 

homeostase e é quantificado mediante mensuração de variáveis fisiológicas, tais como 

temperatura intravaginal, frequência respiratória e concentrações hormonais (KLEIN, 2008). 

De acordo com Kleiber e Regan (1935), o primeiro parâmetro a ser alterado em uma 

situação de estresse calórico é a frequência respiratória, e um dos principais mecanismos para 

perda de calor é a vasodilatação, o segundo a sudorese. O aumento ou a diminuição da FR 

depende da intensidade e duração do estresse a que os animais estão submetidos. 

Quando os mecanismos de termólise dos animais homeotérmicos não são eficientes, o 

calor metabólico, somado ao do ambiente, torna-se maior que a quantidade dissipada, e em 

consequência, nota-se aumento da temperatura retal (WENZ; MOORE; KASIMANICKAM, 

2011).  

Vacas que produzem mais leite, em geral, produzem mais calor pelo metabolismo 

interno, e em condições climáticas desfavoráveis com temperatura ambiente e umidade relativa 

elevadas podem sofrer mais com o estresse térmico (AGGARWAL; UPADHYAY, 2013). 

Uma forma de avaliação da temperatura corporal é através da temperatura intravaginal, 

que é uma alternativa viável à avaliação da temperatura retal, possuindo valores semelhantes. 

A introdução de um dispositivo inerte acoplado a um data logger se mostrou uma forma prática 

e eficiente de determinação da temperatura intravaginal dos animais a campo, com exceção em 
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situações de avaliações reprodutivas, onde os animais apresentam naturalmente um aumento de 

temperatura naquela região (CVETKOVIC et al., 2005). 

Existem fatores extrínsecos que podem atuar na variação da temperatura intravaginal, 

tais como hora do dia, ingestão de alimentos e água, estado nutricional, temperatura ambiente, 

sombreamento, velocidade dos ventos, estação do ano, exercício e radiação solar. Assim como 

fatores intrínsecos relacionados com a individualidade, como idade, raça, sexo e estado 

fisiológico como o período de estrado. Outro fator intrínseco, importante na temperatura retal 

e intravaginal, é a capacidade de adaptação do animal ao ambiente. Zebuínos são menos sujeitos 

aos efeitos extremos da temperatura, quando comparados aos taurinos, mais adaptados aos 

climas temperados (CARVALHO et al., 1995).  

A FR pode ser alterada por fatores intrínsecos, como respostas aos exercícios físicos, 

medo, excitação, estado fisiológico e produção de leite, e extrínsecos, como condições 

climáticas, principalmente a temperatura, umidade do ar, radiação solar, velocidade dos ventos, 

estação do ano, hora do dia, densidade e sombreamento (MARAI; HABEEB; FARGHALY, 

1999). 

De forma resumida, são apresentadas as variáveis fisiológicas correlacionadas com o 

nível de estresse térmico na Tabela 1. 

Tabela 1 - Variáveis fisiológicas correlacionadas com o nível de estresse térmico em 

vacas leiteiras 

FR TR* Níveis de estresse 

23/min 38,3 ºC Não há estresse nenhum 

45 a 65/min 38,4 a 38,6 ºC 
O estresse está sob controle; o apetite a reprodução e 

produção estão normais 

70 a 75/min 39,1 ºC 
Início do estresse térmico; menor apetite, mas a 

reprodução e a produção estão estáveis. 

90/min 40,1 ºC 
Estresse acentuado; cai o apetite, a produção diminui 

e os sinais de cio diminuem 

100 a 120/min 40,9 ºC 

Estresse sério; grandes perdas na produção, a 

ingestão diminui 50% e a fertilidade por cair para 

12% 

>120/min >41 ºC 
Estresse mortal; as vacas expões a língua e salivam 

bastante, não conseguem beber água e se alimentar 

FR: Frequência respiratória; TR: Temperatura retal. Fonte Nâãs, 1989 
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*Dados consideraram na época a temperatura retal, mas conforme descrito acima, os dados podem ser 

usados para avaliação da temperatura intravaginal 

 

2.5 Manejo nutricional de bovinos e os índices reprodutivos 

 

A nutrição tem um papel vital na reprodução, pois afeta diretamente aspectos da 

fisiologia e desempenho reprodutivo na fêmea bovina. Estudos associaram o estresse 

nutricional com a queda da fertilidade, principalmente em vacas com aptidão leiteira e 

apontaram como causas potenciais o balanço energético negativo (BEN), evidenciado pela 

queda no escore de condição corporal (ECC) pós-parto (LÓPEZ-GATIUS et al., 2005), os 

efeitos deletérios de dietas altamente energéticas (DE RENSIS et al., 2017), os efeitos tóxicos 

de compostos nitrogenados (RHOADS et al., 2006), e as deficiências de vitaminas e/ou 

minerais (INGRAHAM et al., 1987).  

Em bovinos, a indução de puberdade e retomada da atividade ovariana pós-parto 

merecem especial atenção, pois a idade ao primeiro parto e anestro são os principais 

responsáveis pelos baixos índices reprodutivos em bovinos. Vários estudos têm sido realizados 

com o objetivo de fornecer estratégias para o restabelecimento da ciclicidade pós-parto através 

do manejo nutricional (GASSER et al., 2006a, 2006b, 2006c, 2006d), bioestimulação 

(QUADROS; LOBATO, 2004), e uso de hormônios exógenos (ANDERSON; MCDOWELL; 

DAY, 1996; CLARO JÚNIOR et al., 2010).  

O monitoramento do escore da condição corporal no pré e pós-parto, de maneira que os 

animais possam parir em boa condição e que deve permanecer no pós-parto, é a prática de 

manejo desejada. A infertilidade no pós-parto pode ser causada por falta de involução uterina, 

ciclos estrais curtos e anestro, sendo o anestro a maior causa. Podem estar envolvidas, ainda, a 

estação do ano, a raça e a distorcia, sendo a nutrição e amamentação as de maior importância 

(RANDEL, 1990; SHORT et al., 1990). Em regime de alimentação em que o pasto é a única 

fonte de alimento, a manutenção de bom estado corporal e o ganho de peso ocorrem quando as 

vacas não estão em lactação.  

Entretanto, em vacas recém paridas, ganhos de peso e de escore da condição corporal 

podem requerer pelo menos um período de suplementação, caso as pastagens não apresentem 

valor nutritivo adequado ou sejam manejadas de maneira inadequada, ou em condição de clima 

tropical no período correspondente à época da seca. Escore da condição corporal e variação de 

peso após o parto estão relacionados com a performance reprodutiva. Vacas que perdem acima 

de 10% de seu peso após o parto até a estação de monta, ou que se apresentam com escore 
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inferior a 2,5 (escala de 1 a 5) ao parto e durante a estação de acasalamento, podem ter esta 

performance comprometida (SHRESTHA et al., 2005). 

O uso de suplementos no final do verão para serem utilizadas no período da seca tem 

sido uma alternativa de baixo custo. Contudo, muitas vezes, o que se observa é a manutenção 

ou até mesmo a perda de peso animal (PONCHEKI et al., 2015), mesmo quando existe 

disponibilidade de forragem. Esses resultados podem ser explicados principalmente pela queda 

na qualidade da forragem madura, uma vez que os níveis de proteína bruta e de proteína 

digestível, assim como a digestibilidade da forragem diminuem em decorrência do 

amadurecimento da planta (KERBAUY, 2004). Esses mesmos trabalhos têm mostrado que os 

níveis de proteína bruta de forrageiras tropicais, no período do inverno, apresentam valores 

inferiores a 7%. 

Van Soest (1994) destacou que o teor de proteína bruta da dieta de 7% é o mínimo para 

que não haja prejuízo para os microrganismos do rúmen e, por consequência, queda na 

digestibilidade da forragem. Por isso, o uso de suplementos que complementem a quantidade 

adequada de proteína necessária para o melhor aproveitamento da forragem disponível tem sido 

benéfico para o desempenho animal. 

A nutrição inadequada de matrizes pode ser responsável por maior intervalo parto-

concepção, baixas taxas de concepção e prenhez, aumentando ainda mais o ciclo produtivo, 

fazendo com que a meta de se produzir um bezerro/vaca/ano não seja alcançada (SHORT et al., 

1990). Um dos fatores chave para determinação do sucesso do par vaca-bezerro é a eficiência 

reprodutiva. O status nutricional da vaca está relacionado ao intervalo do período de anestro 

pós-parto e a probabilidade de a vaca tornar-se gestante durante a estação de monta (HANSEN, 

2007; EL-TARABANY; EL-TARABANY; ROUSHDY, 2016) 

Sistemas intensivos de produção, na visão de buscar a maximização individual do 

animal tem se deparado, na última década, com o desafio de alimentar um animal de extrema 

capacidade produtiva, sobretudo nos primeiros meses de lactação. O aumento da demanda 

energética no final da gestação associada ao menor consumo cria uma predisposição a 

mobilização da gordura corpórea, esses fatores reunidos colocam o animal em uma situação de 

extremo desafio, predispondo-o a diversos distúrbios metabólicos e suas implicações (SOARES 

et al., 2020).  

A cetose é um transtorno comum nos rebanhos leiteiros, definida como uma desordem 

do metabolismo de carboidratos e gorduras, caracterizada pelo incremento de corpos cetônicos 

(acetona, acetoacetato, beta-hidroxibutirato) no sangue (NEWMAN; VERDIN, 2017). Quando 
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o consumo calórico é reduzido e as necessidades energéticas aumentadas, a concentração de 

corpos cetônicos aumenta, podendo ocasionar a doença clínica conhecida como cetose 

(NEWMAN; VERDIN, 2017). 

O conhecimento dos corpos cetônicos podem ser uma ferramenta importante na 

detecção de entraves para os protocolos de IATF, já que estudos mostram ligação da baixa 

eficiência reprodutiva com o estresse nutricional. Técnicas de medição podem ajudar no 

desenvolvimento das atividades reprodutivas, inclusive na seleção dos animais aptos para a 

reprodução (AMMER et al., 2018; LUCY et al., 1992; ZARRIN et al., 2017). 

O balanço energético negativo (BEN) e sua relação com a infertilidade não é 

perfeitamente entendida, mas a natureza desse BEN pode ter efeitos negativos ao sistema 

hepático do animal, por conta da grande mobilização de corpos cetônicos, e isso pode ter efeito 

sob na transformação da amônia em ureia. A concentração alta de ureia afeta a o pH do fluido 

uterino, provocando distúrbios no desenvolvimento folicular, e no desenvolvimento 

embrionário, nesse caso é recomendável o fornecimento maior de proteínas não degradáveis no 

rúmen (TAMMINGA, 2006; ZHU et al., 2000). 

Em um compilado de 30 trabalhos envolvendo a suplementação de vacas leiteiras, o 

fornecimento de proteínas não degradáveis no rúmen através de concentrados tem se mostrado 

positivo em relação à taxa de concepção e fertilidade dos animais (WESTWOOD; LEAN; 

KELLAWAY, 1998).  

Trabalhos recentes no Brasil também tem apresentado resultados semelhantes, inclusive 

constatando que na fase de balanço energético negativo, ou seja, em torno de 60 dias após o 

parto, deve-se diminuir o uso de fontes de ureia (proteínas degradáveis no rúmen) e aumentar 

a inclusão de fontes de proteínas degradáveis no rúmen (PNDR) a fim de diminuir os efeitos 

deletérios dessas fontes de nitrogênios não proteicos na reprodução (GUTIERREZ et al., 2019; 

TEIXEIRA et al., 2019). Vale ressaltar que, do ponto de vista econômico, a melhoria do 

desempenho produtivo do animal com a inclusão de PNDR só é potencializada com uma fonte 

de energia de grande qualidade agregada (LIMA et al., 2002). 

 

2.6 Respostas comportamentais de animais sob condição de estrese  

 

A ingestão diária de forragem é o produto do tempo gasto pelo animal em pastejo e da 

taxa de ingestão de forragem, que é expressa como número de bocados por unidade de tempo. 

A medida da taxa de bocados estima com que facilidade o animal apreende forragem, o que, 
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aliado ao tempo dedicado pelo animal ao processo de pastejo, integram relações planta-animal 

responsáveis por determinada quantidade consumida (TREVISAN et al., 2004). 

Os períodos gastos com a ingestão de alimentos são intercalados com um ou mais 

períodos de ruminação ou de ócio. O tempo gasto em ruminação é normalmente mais 

prolongado à noite, mas os períodos de ruminação são ritmados pelo fornecimento de alimento. 

No entanto existem diferenças entre os indivíduos quanto à duração e à repartição das atividades 

de ingestão e ruminação, que parecem estar relacionadas ao apetite dos animais, às diferenças 

anatômicas e ao suprimento das exigências energéticas ou repleção ruminal, estas influenciadas 

pela relação volumoso: concentrado e pelo estresse térmico (FISCHER et al., 2002). 

Quando ultrapassada a temperatura crítica superior, o animal realiza alterações no seu 

comportamento, a fim de minimizar a produção de calor ou promover a sua perda, de maneira 

a evitar o estoque adicional de calor corporal. O primeiro passo para diminuição do estresse 

térmico em pastejo é a diminuição do consumo de pastagem, através de uma resposta do 

hipotálamo, trazendo uma sensação de saciedade ao animal. A diminuição de ingestão de 

matéria seca pode ser de até 9,6% e essa variação pode afetar o conteúdo de sólidos totais do 

leite (ALBRIGHT; ALLISTON, 1971; BECKER; COLLIER; STONE, 2020). 

Alguns estudos correlacionam o estresse térmico com o tempo dispendido em pé em um 

período de 24 horas (ANDERSON et al., 2013; COOK; NORDLUND; OETZEL, 2004), essa 

informação é bem relevante pois é determinante em que período os animais irão ruminar e 

também tem relação com laminites e outras lesões locomotoras que determinam também o 

desempenho dos animais a pasto (ALLEN et al., 2015; COOK; NORDLUND; OETZEL, 2004). 

Essa diminuição da ingestão de matéria seca se dá pela redução do número de refeições, 

redução do tempo das refeições e redução da taxa de consumo de matéria seca por refeição 

durante o dia e aumento do pastejo durante a noite (BÜRGER et al., 2000; GRANT; 

ALBRIGHT, 1995). Van Soest (1994) afirma que o tempo gasto em ruminação para animais 

adultos é de 8 horas por dia, podendo haver uma variação de 4 a 9 horas, em 15 a 20 períodos.  

Nas horas mais quentes do dia, os animais reduzem as atividades de pastejo e ruminação 

e passam a ficar em ócio, neste momento também há uma busca pelo sombreamento 

(BLACKSHAW; BLACKSHAW, 1994). No entanto, nos períodos mais amenos do dia, ou sob 

áreas sombreadas com ventilação, procuram manter distância dos outros animais e deitar 

(GRANDIN, 2016). 
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Segundo alguns autores, há ainda respostas comportamentais como, o aumento do 

consumo de água, a distensão dos membros de maneira a aumentar a superfície de troca de 

calor, a busca por áreas sombreadas e pisos frios (MEYER; STAHL; FLACHOWSKY, 2006). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local 

 

O experimento foi realizado na unidade de pesquisa da EMBRAPA Rondônia, em Porto 

Velho-RO. O tipo climático do local é Am, segundo a classificação de Köppen, tropical 

chuvoso, com uma estação relativamente seca durante o ano e temperaturas médias anuais de 

25,5ºC, máxima de 31,5ºC e mínima de 20,7ºC (ALVARES et al., 2013). A temperatura média 

do ar apresenta pouca variação ao longo do período e o regime pluviométrico é caracterizado 

por um período mais chuvoso, que está compreendido entre os meses de novembro a abril, com 

precipitações superiores a 220 mm. O período mais seco, foi constatado entre os meses de maio 

e setembro, com precipitações inferiores a 55 mm (RONDÔNIA, 2018).  

A área em que os animais se encontravam não possuía sombreamento, apenas no local 

da ordenha, que acontecia diariamente as 07:30 e 13:30 (Figura 3).  

 

Figura 3 - Foto da área experimental dividida em piquetes na Embrapa Rondônia 
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3.2.Animais e Delineamento Experimental 

 

Foram utilizadas 12 vacas Girolando (5 vacas ¾ e 1 vaca ½ por grupo, todas com ± 60 

dias pós-parto), submetidas em avaliação de 2 fatores (período do ano x suplementação), sendo 

estes: Estação chuvosa; Estação seca; com e sem suplementação. As vacas foram submetidas 

ao protocolo em um delineamento crossover 2x2, de forma que todas as vacas passem por todos 

os 4 tratamentos. Os animais foram separados entre os grupos experimentais de acordo com o 

grau sanguíneo e produção de leite com a finalidade de tornar os grupos homogêneos. 

Os animais eram pesados antes de cada fase experimental e avaliados de acordo com 

seu escore corporal, através de método visual. O escore corporal de todos os animais no início 

do experimento era 3,2. 

Em cada período experimental, os animais ficavam 14 dias se adaptando à nova dieta, 

após o período de adaptação, dedicava-se os próximos 11 dias para início do protocolo 

hormonal e avaliações por ultrassonografia da dinâmica ovariana. Em seguida, destinavam-se 

9 dias para avaliação de consumo voluntário e comportamento de pastejo, 176 dias de período 

experimental. O quadro resumo do período experimentais está representado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Quadro resumo dos períodos experimentais 

 

 

Os animais foram acondicionados em um sistema de lotação intermitente com o capim-

Zuri (Panicum maximum Zuri) com 1 dia de ocupação e 22 dias de descanso. Foi estabelecido 

uma oferta inicial de 10 kg de MS / 100Kg de Peso vivo em uma área média de 300 m² por 
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piquete a uma taxa de lotação de 12,07 UA / hectare. As informações de massa de forragem, 

matéria seca, altura de entrada e altura de saída constam na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Matéria Verde (MV), Matéria Seca (MS), produção de MS/ha e altura do capim-Zuri 

(Panicum maximum Zuri) na entrada e saída dos animais durante o período experimental. 

 Chuvas Seca 

 Entrada Saída Entrada Saída 

MV/ha (kg) 12.117 9.442,5 9.070 6.700 

MS (%) 30% 32% 32% 34% 

MS/ha (kg) 3.635,1 3.021,6 2.766,35 2.244,5 

Altura (cm) 78 46 47 25 

 

A ordenha foi realizada duas vezes ao dia (07:30 e 13:30), através de ordenhadeira 

móvel com a disposição dos animais lado a lado. 

 

3.3.Avaliação de Dinâmica Folicular 

 

Todos os animais encontravam-se em estágio aleatório do ciclo estral e receberam 

simultaneamente 2 mg de benzoato de estradiol (BE) e um dispositivo intravaginal liberador de 

progesterona (CIDR) no Dia 0 para sincronizar a onda folicular. O CIDR foi removido 

juntamente com aplicação intramuscular de 500 μg d-Cloprostenol (PGF) no Dia 8. No Dia 9 

as vacas receberam 1 mg de BE intramuscular. O procedimento foi repetido em todos os animais 

em cada tratamento. 

A avaliação da dinâmica folicular foi feita através de ultrassonografia a partir do dia 8, 

com avaliações a cada 12 horas a partir dessa data. Em cada avaliação, calculava-se o diâmetro 

do folículo dominante (POF), e, quando detectada a ovulação, anotava-se a hora da provável 

ovulação e o último diâmetro folicular medido de cada animal. 

 

3.4.Coletas de Sangue e Análise de Corpos Cetônicos 

 

Para análises de concentrações plasmáticas de T3, T4 e Cortisol, foram feitas coletas 

semanais de sangue através da veia coccínea em tubos de ensaio com vácuo de 9mL, sem 

aditivos. Foram determinadas as concentrações plasmáticas em um analisador bioquímico 
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automático, da marca Labtest, modelo Labmax 240 para determinação das concentrações de 

cortisol, T3 e T4 através de quimioluminescência. As concentrações foram apresentadas como 

nmol/L, e posteriormente transformados em ng/mL, considerando que 100 nmol/L é igual a 

31,45 ng/mL. 

A concentração de corpos cetônicos foi mensurada pelo método de diagnóstico 

eletrônico rápido a campo utilizando o aparelho portátil Ketovet ®. Imediatamente após a coleta 

de sangue da veia coccígea, o volume de sangue foi inserido na tira reagente teste para beta-

cetona que já se encontrará devidamente inserida no aparelho portátil, as concentrações foram 

apresentadas em nmol/dL. As concentrações acima de 1,25 nmol/dL foram consideradas 

“cetose subclínica” de acordo com Klein (2008). 

 

3.5.Avaliação do Consumo Voluntário 

 

A avaliação de consumo voluntário foi feita imediatamente ao final das coletas de 

ultrassom. 

As estimativas de ingestão de matéria seca (CMS) de capim-Zuri (kg MS.dia-1) foram 

feitas pela equação CMS = PFT. (1-DIVMS) -1; onde: PFT = produção fecal total de cada vaca 

estimada pelo LIPE ® (kg MS fecal.dia-1) e DIVMS = digestibilidade in vitro da matéria seca 

dos componentes da dieta (MACHADO et al., 2011). 

As estimativas de produção fecal foram realizadas por meio de marcador LIPE®, onde 

foi fornecido uma dose (cápsula de 500mg de LIPE®), após a ordenha da manhã durante sete 

dias, sendo os dois primeiros dias destinados para obtenção do equilíbrio na ingestão e excreção, 

para que a coleta de fezes fosse realizada diretamente no reto do animal a partir do terceiro dia, 

seguindo-se as recomendações de Machado et al., (2011). As amostras foram secas em estufa a 

65ºC/72 horas, moídas em moinho de facas com peneira de 1 milímetro e encaminhas ao 

Laboratório de Bromatologia da EMBRAPA Gado de leite, em Juiz de Fora, MG. 

Para estimar o consumo de pasto, foi feita a diferença do consumo total, obtido através 

da equação acima e o consumo do concentrado que sempre foi pesado antes do fornecimento 

aos animais, o cálculo foi realizado conforme equação abaixo: 

 

Consumo de pasto = Consumo total – Consumo de concentrado 
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Baseada na informação do consumo de concentrado e consumo de forragem, pôde-se estimar o 

consumo de proteína bruta (PB) e de nutrientes digestíveis totais (NDT) em cada período 

experimental, conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Consumo de Matéria Seca (CMS) total e do concentrado em relação ao peso vivo, 

consumo de proteína bruta (PB) e de nutrientes digestíveis totais (NDT) durante o período 

experimental. 

 Chuvas Seca 

 Suplementados 
Não 

suplementados 
Suplementados 

Não 

suplementados 

CMS total (% 

PV) 
2,66 2,48 2,59 2,41 

CMS concentrado 

(% PV) 
0,65 0 0,42 0 

Consumo de PB 

(Kg/dia) 
1,97 1,78 1,56 1,25 

Consumo de 

NDT (kg/dia) 
13,1 10,18 8,85 7,68 

 

3.6.Dietas  

 

Para avaliação das dietas avaliou-se inicialmente a composição química da forragem no 

período chuvoso e período seco com a finalidade calcular o déficit nutricional para elaboração 

do concentrado, considerou-se também a produção leiteira dos animais e todos foram 

enquadrados em animais de produção “média” (até 20kg de leite por dia no pico de lactação). 

As exigências energéticas e proteicas foram extraídas do NRC (2007) e a partir dessa 

informação foi formulado o concentrado, a base de farelo de soja e fubá de milho, com teor de 

proteína bruta de 30% e 88% de NDT, as composições químicas da forrageira no período 

chuvoso e seco e o concentrado constam na Tabela 4. Os sais minerais foram fornecidos ad 

libitum.  
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Tabela 4 - Teor de Matéria Seca (MS), Cinzas, fibra insolúvel em detergente neutro, fibra 

insolúvel em detergente ácido (FDA), extrato etéreo (EE), proteína bruta (PB), nutrientes 

digestíveis totais (NDT) e energia digestível (ED) de capim-Zuri (Panicum maximum) nas 

estações chuvosa e seca e o concentrado utilizado no período experimental. 

 Chuvas Seca Concentrado 

MS (%) 27 33,5 90 

Cinzas (%MS) 3 2,5 15 

FDN (%MS) 72,5 76,5 22 

FDA (%MS) 50,5 54 10 

E4 (%MS) 2,2 1,85 2,5 

PB (%MS) 11,5 7,5 30 

NDT (%MS) 51 45 88 

ED (kcal) 22,5 19,8 38,8 

 

As amostras da pastagem foram pré-secas em estufa de ventilação forçada a 65ºC por 

três dias (até a estabilização do peso), posteriormente trituradas a um moinho Wiley a 1mm. As 

amostras de forragem e concentrado tiveram os teores de matéria seca (MS) e Cinzas (MM) 

analisados por gravimetria, para a matéria seca, o material ficou em uma estufa a 105ºC por 48 

horas e para cinzas, o material foi incinerado por uma mufla por até 600 ºC. A determinação de 

extrato etéreo foi feita sem hidrólise ácida (AOAC, 2005). 

Os teores de fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) e fibra insolúvel em detergente 

ácido (FDA) foram analisados pelo método sequencial de acordo com Van Soest, Robertson e 

Lewis (1991).  

A digestibilidade in vitro foi calculada através de um digestor em condições descritas 

por Tilley e Terry (1963), utilizando a metodologia da digestão verdadeira sugerida por Van 

Soest (1994). Os valores obtidos de digestibilidade foram usados somente para o cálculo do 

consumo voluntário e o teor de nutrientes digestíveis totais (NDT), os valores das frações 

digestíveis foram obtidos através do coeficiente de digestibilidade proposto por Van Der 

Honing e Alderman (1988). O valor de NDT foi calculado a partir da equação somativa proposta 

por NRC (2001): 

 

NDT = PBD + (2,25 x EED) + FDNcpD + CNFD 

em que: 
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PBD = proteína bruta digestível; 

EED = extrato etéreo digestível; 

FDNcpD = proteína bruta isenta de cinzas e proteína digestível; e  

CNFD = carboidratos não fibrosos digestíveis.  

 

Dentro de cada período experimental, um grupo de animais recebeu, através da 

suplementação, os teores de déficit de PB e NDT considerando a produção de leite, categoria e 

dias de lactação conforme consta na tabelas de raças mestiças do NRC (2001). O resultado 

dessas variações estão presentes da Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Composição química final da dieta dos animais em condições de suplementação ou 

não, dentro de duas estações do ano (chuvosa e seca) 

  
Chuvas 

suplementado 

Chuvas não 

suplementado 

Seca 

suplementados 

Seca não 

suplementados 

MS (%MS) 44,4 27,0 49,9 34,5 

Cin (%MS) 6,3 3,0 6,0 2,5 

FDN (%MS) 55,6 68,5 59,6 74,0 

FDA (%MS) 39,3 50,5 42,9 55,5 

EE (%MS) 2,1 2,0 2,0 1,9 

PB (%MS) 17,3 11,5 13,7 7,5 

NDT (%MS) 62,3 52,5 57,3 45,5 

ED (Kcal) 57,7 44,8 39,1 33,8 

 

3.7.Avaliação da Temperatura Intravaginal 

 

A temperatura intravaginal dos animais dos experimentos foram aferidas por 

termômetros data logger (Termocrom TC Basi c- logger) acoplados a dispositivos intravaginais 

inertes (VICKERS et al., 2010). 

Os aparelhos foram programados para registro a cada 10 minutos da temperatura 

intravaginal durante 48h. A coleta desses dados foi simultânea com a avaliação do 

comportamento. 

As temperaturas foram coletas por animal, organizadas em uma planilha e feita a média 

aritmética considerando dois turnos, dia (6:00 – 17:59) e noite (18:00 – 05:59), as temperaturas 

foram avaliadas por turno e por tratamento (suplementação ou não) e estação (chuvosa e seca). 
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3.8.Avaliação da Temperatura e Conforto Térmico 

 

Os parâmetros climáticos temperatura do ar (TA, °C), Velocidade do vento, umidade 

relativa do ar (UR, %), radiação solar (R, KJ/m²) e temperatura de ponto de orvalho (TPo, ºC) 

foram coletadas diariamente, a cada hora, durante os períodos do experimento através da 

estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), localizada a 500 m do 

campo experimental da Embrapa de Porto Velho-RO.  De posse dessas informações, foi 

calculado o índice de temperatura e umidade, cuja equação foi proposta por Thom (1959): 

ITU = TA + 0,36 x TPo + 41,2 

Onde: 

ITU= Índice de Temperatura e Umidade, adimensional; 

TA= Temperatura do ar, em ºC; e 

TPo = Temperatura de ponto de orvalho, em ºC. 

  

Para mensuração da temperatura de globo negro, foram produzidos 3 globos negros, 

com características descritas por Souza et al. (2002), com um termohigrômetro inserido dentro 

dele, localizados próximos às áreas de avaliação do experimentos, sendo que 2 ficaram nos 

locais onde os animais ficavam grande parte do tempo e outro ficava dentro da ordenha, que 

era sombreada.  

Quando os animais estavam na ordenha, era considerado o valor do globo de dentro da 

ordenha, que durava em média 2 horas por dia, sendo 1 hora de manhã e 1 hora de tarde. Através 

desse dado, foi possível calcular o índice de temperatura de globo e umidade conforme a 

equação apresentada por Buffington et al., (1981) representada abaixo:  

ITGU = Tgn + 0,36 Tpo + 41,5 

Onde:  

ITGU - índice de temperatura de globo e umidade, adimensional,  

Tgn - temperatura do globo negro, ºC. 

Tpo – temperatura ponto de orvalho 
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3.9.Avaliação da Temperatura e Conforto Térmico 

 

Para a avaliação do comportamento em pastejo, foi utilizado o método descrito por  

Trindade et al., 2011, onde as vacas de cada grupo receberam cabresto contendo um gravador 

de áudio MP3, que foram mantidos nos animais por 48 horas de cada período de coleta de 

dados. Ao final de todo período experimental cada vaca uma observação de 48 horas por 

tratamento (chuvas com suplementação, chuvas sem suplementação, seca com suplementação 

e seca sem suplementação). 

Os dados de áudio foram analisados utilizando o software Audacity ® para identificação 

dos sons e espectrogramas de cada animal, relativos às atividades de pastejo, ruminação, ócio 

e ingestão de água. Os dados dos tempos, em minutos, observados no período total e nos 

períodos diurno (entre 06:00 até 17:59h) e noturno (entre 18:00 até 05:59) foram tabulados em 

planilhas para posterior análise estatística. 

Também foram aproveitados os momentos de ócio para determinação da frequência 

respiratória dos animais (movimentos/minuto), os dados foram coletados em momentos de ócio 

dos animais, onde o período para contagem de frequência respiratória foi de 15 segundos, sendo 

esse valor multiplicado por quatro, para a obtenção do número total de respirações por minuto. 

O padrão de frequência respiratória representado na Figura 5 usado foi baseado no trabalho de 

Veit et al., (2018). 
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Figura 5 – Padrões detectados no software Audacity®: Pastejo (A), Ruminação (B), Ócio (C) e 

um exemplo de um período em que foi detectada a frequência respiratória (D).  

 

 

 
 

 

3.10. Análise Estatística 

 

Todas as análises estatísticas foram realizadas através do programa PROC MIXED 

(SAS). Para as variáveis contínuas (Temperatura intravaginal, T3, T4, cortisol, corpos 

cetônicos, ITGU, diâmetro do folículo ovulatório e hora da ovulação), os dados foram avaliados 

por Análise de variância - ANOVA, e foram comparados entre os grupos através do teste de 

Duncan, analisaram-se também a interação dos efeitos entre a estação do ano e a suplementação. 

Os valores de ITGU, ITU, FR e R foram avaliados através do PROC CORR e  

PROC REG do SAS, com a finalidade de ver o nível de correlação e as equações de regressões 

entre os índices climáticos relacionados entre si. Para todos os dados foi considerado valor de 

P entre 0,05 e 0,1 como tendencia.  

 

 

A 

B 

C 

 
D 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 6 encontram-se os dados referentes ao ITGU e ITU nas épocas chuvosa e 

seca do ano durante o experimento. Não houve diferença significativa entre as médias do ITGU, 

e para os valores de ITU entre as estações avaliadas, porém os valores apresentaram-se altos, 

caracterizando ambiente estressante em todas as épocas do ano.  

 

Tabela 6 - Média do ITGU e ITU em relação as diferentes estações do ano, durante o período 

experimental 

Estação do ano Média ITGU Erro Padrão Média ITU Erro Padrão 

Chuvosa 83,03 0,53 76,55  0,35 

Seca 83,02 0,52 76,91 0,42 

Letras diferentes representam diferença entre os tratamentos dentro do efeito (P<0,01).  

 

ITGU é um índice climático que leva em consideração os fatores ambientais 

temperatura, umidade, radiação direta e a movimentação de ar do local (BAETA; SOUZA, 

2010), enquanto o ITU é um índice de temperatura e umidade que possui algumas limitações, 

porém mundialmente usado nos trabalhos de reprodução animal (ZIMBELMAN et al., 2009). 

De acordo com Baêta (2010), os valores de ITGU (Tabela 6) demonstram que os animais 

estão fora da zona de conforto durante o experimento. Comparando os valores de ITGU 

encontrados, com os resultados de Carvalho et al. (2018), em trabalho na Embrapa Rondônia, 

nas épocas chuvosa e seca, os valores de ITGU, foram aproximados aos relatados pela autora 

citada, mostrando que os animais estão sob estresse térmico em Porto Velho – RO.  

Vários trabalhos correlacionam o ITGU com o ITU de maneira positiva, em diferentes 

partes do mundo, mas, embora observada uma correlação moderada, todos os trabalhos 

entendem que o ITGU continua sendo o melhor índice para avaliar o conforto térmicos dos 

animais a pasto (AGGARWAL; UPADHYAY, 2013; AVILA et al., 2013; AZEVEDO et al., 

2005; DA SILVA; MORAIS; GUILHERMINO, 2007). 

O fato de o ITGU considerar diretamente o efeito da radiação sobre os corpos garante 

mais credibilidade nas informações referentes ao conforto animal, haja vista que o ITU 

considera apenas o valor da temperatura do ar, mesmo que ela tenha relações com a radiação 

solar (ZIMBELMAN et al., 2009). 
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A Figura 6 mostra os resultados de ITGU e ITU ao longo dos períodos diurno e noturno 

nas estações chuvosa e seca do período experimental.  

 

Figura 6 - Média do ITGU e do ITU avaliadas durante o dia e noite em diferentes períodos do 

ano, durante o período experimental. 

 

* Significativo com valor de P<0,05 entre os turnos (dia e noite) 

 

Durante o dia, nas duas estações, os resultados ultrapassam o limite considerado 

perigoso para a saúde do animal, podendo alterar a homeostase dos animais e levando a queda 

na produção e no desempenho reprodutivo dos animais. Baeta e Souza (2010) afirmam que 

valores acima de 84 de ITGU significa que os animais estão sob condições de estresse calórico 

severo acarretando prejuízo no rendimento reprodutivo dos animais e Ingraham; Gillette e 

Wagner (1974) consideram estressantes para vacas leiteiras as Médias de ITU acima de 72. 

Os parâmetros climáticos são importantes na avaliação dos animais, pois existe um 

balanço entre os mecanismos de produção e perda de calor para que a temperatura corporal 

permaneça constante. Quando os receptores detectam variações no clima, os mecanismos 

fisiológicos e comportamentais são acionados para manter a homeotermia (BARROS et al., 

2010). Estresse térmico é uma variável que se relaciona com a baixa fertilidade em vacas 

leiteiras (LEW; MEIDAN; WOLFENSON, 2006).  

O globo negro, mesmo sendo uma ferramenta amplamente utilizada como artifício para 

simular o efeito da radiação solar sobre os animais, não deve ser considerado como um 

instrumento com uma acurácia elevada. A temperatura do globo sugere que, dentro das 

condições do globo, como o material empregado, as temperaturas resultantes seriam as 

apresentadas, mas vale ressaltar que os corpos dos animais apresentam formas, tamanho e 
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estruturas que afetam diretamente a relação com a radiação solar (DA SILVA; MORAIS; 

GUILHERMINO, 2007). 

Os dados da frequência respiratória (FR) detectados no software Audacity®, como 

forma de avaliação dos mecanismos adaptativos, dos animais durante o período experimental 

estão na Figura 7. Para os dados de FR, houve diferença significativa a partir das 8h até as 15h, 

com o período seco, obtendo as maiores frequências do experimento. 

 

Figura 7 - Frequência respiratória (movimentos por minuto) de vacas Girolando suplementadas 

ou não com concentrado no período chuvoso e seco, em diferentes horas do dia. 

 

 

 

* Significativo com valor de P<0,05 entre as estações (chuvosa e seca) 

 

Stober (1993) afirma que a FR normal em bovinos adultos está entre 24 a 36 mov/min, 

e em condições de estresse térmico, os valores aumentam mais rápido que a temperatura 

corporal. Pode-se observar que os valores encontrados na Figura 7 demonstram que os animais 

do experimento estão acima dos valores considerados normais, ou seja, não estão em zona de 

conforto e por isso necessitaram utilizar trocas latentes para realizar a termorregulação. 

Os dados de FR estão de acordo com Eigenberg; Brown‐Brandl e Nienaber (2007), pois 

para valores de ITU acima de 74, os animais podem ter valores de FR acima de 90 mov./min.  
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Os dados também coincidem com Morais et al. (2008) em relação ao valor elevado da FR em 

animais da raça Holandês variando no cruzamento entre ¾ e 31/32. Ferreira et al. (2006) 

encontrou FR acima de 120 mov/min em 39 machos e 32 fêmeas ½ Gir x ½ holandês, pois o 

ITU encontrava-se em 97. Morais et al. (2008) explicam que nas situações de alto ITGU e ITU, 

os animais começam a acionar a demanda de energia para utilizar a termólise evaporativa, 

tentando manter a homeotermia nos horários mais críticos.  

Os bovinos acionam mecanismos para enfrentar o estresse térmico que envolve 

mudanças no comportamento e alteração nos parâmetros fisiológicos para monitorar a perda de 

calor corporal, evitando a hipertermia (FERREIRA et al., 2006). 

Os animais do presente experimento estiveram submetidos a valores de ITU sempre 

abaixo de 80, mas observando os valores de ITGU, os animais estiveram sob estresse severo 

nos períodos diurnos, especialmente no período seco, justificando valores maiores de FR no 

período seco, em animais suplementados ou não. Outra justificativa seria que no período 

chuvoso, pela maior umidade relativa do ar, diminui-se a efetividade da transpiração 

evaporativa, fazendo que os animais busquem alternativas para dissipação do calor. 

A Figura 8 mostra os dados, ao longo do dia, em relação a Temperatura intravaginal 

(TI) das vacas usadas no experimento. Houve diferença significativa, as 9h, 11h, das 13h as 

16h, onde as maiores médias estão no período seco. Os valores considerados normais para a 

homeostase dos ruminantes com aptidão leiteira variam de 38 a 39,5º C (KLEIN, 2008).   

A TI eleva-se a valores acima do intervalo considerado dentro da homeotermia (38 a 

39,5ºC), em concordância com os valores de ITGU nas estações chuvosa e seca para os animais 

que receberam ou não suplementação.  

Para Nääs (1998), a variação do TI é explicada por conta do acúmulo do calor no 

organismo animal exposto aos fatores ambientais ao longo do dia e sua incapacidade de eliminar 

o excedente de maneira rápida. 

As variáveis T.I. do animal, junto com as concentrações plasmáticas de T3, T4, Cortisol 

e Corpos Cetônicos estão na Tabela 7. Não houve interação significativa entre os fatores para 

os dados coletados. A T.I. não teve diferença significativa em relação a suplementação, mas 

apresentou diferença na estação do ano, com média acima na época seca. 
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Figura 8 - Temperatura intravaginal (TI) de vacas Girolando suplementadas ou não com 

concentrado no período chuvoso e seco, em diferentes horas do dia 

 

* Significativo com valor de P<0,05 entre as estações (chuvosa e seca) 

Os níveis de T3 diferiram apenas em relação a suplementação oferecida durante o 

experimento, onde os níveis mais altos foram para aqueles que não receberam concentrado. Os 

dados de Cortisol apresentaram tendência (0,1<valor de p>0,05), o que sugere a necessidade de 

mais trabalhos científicos a respeito dessa variável e os tratamentos escolhidos. Para T4 e 

Corpos cetônicos, não houve diferença significativa nos fatores suplementação e estação do 

ano. 

No período da seca, a TI teve aumento significativo, em relação ao período e não em 

relação a suplementação. Em concordância com os valores de ITGU, observa-se aumento da TI 

entre os períodos de chuva e seca, tendo os maiores resultados no período da seca, que teve 

como índice climático o resultado acima do valor crítico, considerado perigoso para os animais 

com aptidão leiteira (BAETA; SOUZA, 2010).  
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Tabela 7 - Temperatura intravaginal (TI) e as concentrações plasmáticas de T3, T4, Cortisol e 

Corpos Cetônicos durante o período experimental 

Item  

Estação  Suplementação  P valor  

Chuvas  Seca  Sim  Não  Estação  Supl.  Interação  

T.I. (ºC)  
39,17 B 

 (0,07)  

39,69 A  

(0,12)  

39,31  

(0,11)  

39,40  

(0,11)  
0,01  0,44  0,46  

T3  

(ng/mL)  

0,52 

(0,07)  

0,53 

(0,06)  

0,48 B  

(0,05)  

0.56 A  

(0,07)  
0,55  0,02  0,81  

T4  

(ng/mL)  

10,77 

(2,53)  

11,90 

(3,24)  

10,36 

(3,14)  

12,18 

(2,42)  
0,47  0,23  0,89  

Cortisol  

(ng/mL)  

4,33 A 

 (3,68)  

8,01 B 

 (4,71)  

5,75 

(3,95)  

6,84 

(4,85)  
0,10  0,56  0,50  

Corpos cetônicos  

(mmol/dL)  

0,81  

(0,05)  

0,95  

(0,10)  

0,90  

(0,10)  

0,88  

(0,08)  
0,96  0,29  0,65  

Valores designados com letras diferenciam estatisticamente entre as linhas (P<0,05) 

 

 

Cardoso et al. (2015) detectaram temperaturas atingindo patamares de 41 ºC como nesse 

trabalho, concluindo uma adaptação fisiológica de animais Girolando em território nacional. 

Os pesquisadores detectaram que essas adaptações afetam a fisiologia desses animais, 

especialmente a quantidade de hemoglobinas que tem relação com a eficiência do transporte de 

oxigênio aos tecidos. 

A genética zebuína permite que os animais tenham outros mecanismos para suportar o 

estresse térmico, como a diminuição do metabolismo e aumento da pressão sanguínea como 

formas de dissipar o calor, as vezes nem sendo possível detectar facilmente mudanças 

comportamentais (HANSEN, 2004). 

A hipertermia pode acontecer em situações de aumento do incremento calórico 

provocado por uma alimentação de difícil digestão, como é o caso do volumoso e até mesmo 

como afirmam Wilson et al (1998), onde a produção de leite influencia na elevação da 

temperatura corporal.  

Dessa maneira, o fornecimento de dieta com maior qualidade de nutrientes torna-se 

necessária para que a produção de leite e reprodução não tenha declínios bruscos quando 

comparado a situações recorrentes à condição dentro da zona de conforto (PIMENTEL et al., 

2007). Existe uma relação linear decrescente dos teores de fibra indigestível em detergente 
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ácido (FDA) com o aumento do incremento calórico por consequência da fermentação de dietas 

contendo maior proporção de fibra (AZEVÊDO; ALVES, 2009). 

Façanha et al. (2017) detectaram que apesar do mecanismo de dissipação de calor dos 

zebuínos ser uma forma eficiente da fisiologia desses animais em se adaptar a diversos 

ambientes, a consequência desse mecanismo é que todo o eixo-hipotalâmico-hipofisário é 

acionado e o sistema imune dos animais é afetado, aumentando a susceptibilidade dos animais 

à patógenos. O presente trabalho também detectou variações na produção de T3 em animais 

com menor adaptação aos ambientes de estresse térmico.  

Morais et al. (2008) analisaram resultados de T3 e T4 em situações de alto estresse 

calórico (ITGU>87) e os valores de T3 encontrados eram na média de 1,05 ng/mL. Para os 

autores é justificável, pois o T3 é responsável pela termogênese obrigatória, e os fatores 

climáticos podem regular a sua produção. 

O aparelho neuroendócrino é influenciado pelos fatores climáticos e os hormônios da 

tireoide T4 e T3, exercem importante papel na adaptação do animal à condição ambiental 

(DUKES, 1996). 

Em condições ambientais de baixas temperaturas, a termogênese é necessária para 

manter aquecido os animais. Nessa situação, para o animal ter calor, por exemplo, o hipotálamo 

estimulará a atividade da hipófise, que por sua vez, secretará o hormônio tireotrófico (TSH), 

estimulando a tireoide a secretar tiroxina (T4). A tiroxina estimula o metabolismo celular, 

através da formação de triiodotironina (T3), sua forma ativa, estimulando o metabolismo basal 

a produzir calor. Para as condições desse experimento, espera-se que a produção de T3 e T4 

sejam menores, mas a concentração de T4 foi bem elevada em relação ao que é encontrado 

normalmente na literatura. 

Para Costa et al. (2015) e Vasconcelos et al. (2020) a proporção normal de T4 e T3 é de 

1:1 em condições de clima temperado, a grande concentração de T4 livre significa que grande 

parte desse T4 não está sendo metabolizado na tireoide, e isso denota uma característica 

adaptativa dos animais para a não produção de calor. 

A tendencia do valor do Cortisol ser maior no período da seca confere com o aumento 

da TI e do ITGU (Tabela 7). Cortisol é associado por muitos autores como um hormônio 

indicado para avaliar o estresse (LUCY, 2019; RANDALL, 2010; SOUZA; BATISTA, 2012) 

e ter efeito gliconeogênico. Lucy (2019) relata que o cortisol pode diminuir a capacidade de 

resposta dos folículos ovarianos ao LH. 
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Segundo Bonato et al. (2015), os ruminantes têm predisposição a valores mais altos de 

corpos cetônicos que espécies não ruminantes, por conta dos produtos decorrentes da 

fermentação ruminal. O mesmo autor considera que em condições ambientais normais, os 

valores devem estar abaixo de 3 mg/dL. Todos os animais do experimento estiveram dentro 

desses valores. 

Em situações de menor intensidade ou curta exposição, os níveis de cortisol aumentam, 

porém com a longa exposição a fatores estressantes, os níveis de cortisol podem diminuir por 

conta da adaptação. Essa redução pode ocorrer como mecanismo benéfico na redução da 

produção de calor dos animais (ARCARO JUNIOR et al., 2003; CHRISTINSON; JOHNSON, 

1972). O experimento teve resultados abaixo do esperado por conta dos valores ITGU, porém 

vale ressaltar que os animais estão expostos em pelo menos 1 ano na mesma condição, tempo 

suficiente para estarem adaptados.  

Os dados da Duração da ovulação, taxa de ovulação e do diâmetro do folículo dominante 

(POF) estão na Tabela 8. Não houve interação significativa entre fatores para as variáveis hora 

da ovulação e POF. Referente as estações do ano, houve diferença significativa no tempo de 

ovulação, onde no período da seca, os animais levaram mais tempo que no período das águas. 

A suplementação para essa variável, não teve diferença significativa. 

 

Tabela 8 - Duração da ovulação, taxa de ovulação e do diâmetro do folículo dominante após a 

retirada do dispositivo intravaginal (POF) em vacas leiteiras sob diferentes estações (chuvas e 

seca) e suplementação (suplementação com concentrado ou não) e interação entre os valores 

Item 
Estação Suplementação P valor 

Chuvas Seca Sim Não Estação Supl. Interação 

Hora da 

ovulação 

(horas) 

51,33 B 

(2,69) 

65,00 A 

(3,71) 

56,60 

(3,71) 

62,21 

(3,78) 
<0,01 0,41 0,63 

POF (mm) 
12,91 

(0,50) 

12,87 

(0,30) 

13,80 A 

(0,46) 

12,09 B 

(0,27) 
0,82 <0,01 0,14 

Valores designados com letras diferenciam estatisticamente entre as linhas (P<0,01), valores com * são 

considerados tendência (0,05<P<0,10) 

Valores entre parênteses correspondem ao erro padrão da média do tratamento. 

Valores referentes ao teste de correlação chi-quadrado 

 

Segundo Pfeifer et al. (2007), em um trabalho com 93 vacas na região Amazônica, os 

folículos com maior diâmetro apresentaram menor hora de ovulação. No presente trabalho, 
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considerando que houve uma separação entre as estações do ano e suplementação, percebe-se 

que os animais não apresentaram mesmo comportamento, o que pode ser explicado que o 

diâmetro folicular e a ovulação têm um mecanismo complexo que tem influência direta da 

época do ano e o aporte nutricional. 

A estação seca que teve um resultado elevado para ocorrer a ovulação (65 horas), não 

diferiu com o tamanho do folículo dominante no experimento e ambos foram aproximadamente 

13mm, em relação ao período do ano. A duração foi menor na estação chuvosa, com média de 

51,33 horas. 

Segundo Wilson et al. (1998), vacas que sofrem estresse térmico tendem a ovular mais 

tardiamente, o autor sugeriu que a cada 3,3ºC  acima da temperatura de conforto térmico 

aumentaria 1 dia para ovulação em climas temperados, o mesmo autor detectou que a 

dominância do folículo dominante de animais em estresse térmico tende a encerrar o 

crescimento a partir do 17 dia do ciclo, mantendo ou até diminuindo seu diâmetro. 

Outros trabalhos também detectaram esse comportamento, indicando que as 

concentrações de estradiol tendem a diminuir sensivelmente no período de dominância folicular 

em animais com estresse térmico  (GWAZDAUSKAS et al., 1981), sendo que os teores de FSH 

não costumam variar em animais com estresse térmico (GUTIÉRREZ et al., 1997). 

Outros trabalhos detectaram concentrações de estradiol similares (ROMAN-PONCE; 

THATCHER; WILCOX, 1981) ou até menores (ROSENBERG et al., 1982) de estradiol em 

animais sob estresse térmico. Os mecanismos exatos para decréscimo nos níveis de estradiol no 

sangue em animais sob estresse térmico ainda são desconhecidos, mas Wilson et al. (1998) 

sugerem que esses mecanismos tendem a diferir em animais com condições genéticas 

diferentes, pois eles tendem a ter mecanismos diferentes para dissipação do calor, além disso 

ainda pode ter os efeitos externos como a nutrição. 

Considerando que em ambas as estações apresentaram estresse térmico severo, então o 

efeito da estação do ano não teve influência sobre o diâmetro do folículo. 

Webb et al. (2004) afirmam que dietas com indução da circulação de alta ou baixa 

concentração de insulina influencia na velocidade para a ovulação. Houve diferença 

significativa no período chuvoso, estação conhecida por ter qualidade nutricional no pasto 

(SOUZA et al., 2012), disponibilizando dessa maneira maior quantidade de carboidratos 

solúveis, importantes para a indução do hormônio insulina (WEBB et al., 2004).  
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A nutrição influencia vário âmbitos da produção e reprodução dos bovinos. Alterações 

na dieta é um dos fatores extrínsecos que podem provocar mudanças no momento, duração e 

intensidade do estro em ruminantes (SARTORI; GUARDIEIRO, 2010). 

De acordo com O’Callaghan e Boland (1999), a exigência de energia para variáveis 

como ovulação e crescimento folicular é menor (menos que 3 MJ de energia metabolizável por 

dia) que a exigência para a mantença e produção das vacas leiteiras (60 a 250 MJ de energia 

metabolizável por dia). Na variável POF, houve diferença significativa o efeito da 

suplementação. Os animais que receberam suplementação tiveram diâmetro folicular maior 

(13,80 mm), em relação aos animais que não receberam suplementação (12,09 mm). 

Vários trabalhos também detectaram que o diâmetro folicular tem relação com a 

nutrição e este trabalho também apresentou esse resultado, estes mesmos trabalhos relatam uma 

maior competência no desenvolvimento de oócitos em animais com a nutrição adequada 

(ARMSTRONG et al., 2001; BERGFELD et al., 1994; BOSSIS et al., 2000; MACKEY et al., 

1999; RHODES et al., 1994). 

Santos et al. (2018) obtiveram resultados semelhantes no trabalho com vacas taurinas 

adaptadas ao clima tropical em relação ao tamanho do folículo dominante (12,2 mm). Perry et 

al (2005) relaciona o tamanho do folículo dominante (inferiores a 11 mm) com o sucesso na 

taxa de gestação. Em relação a suplementação, os resultados foram superiores para as vacas que 

receberam o concentrado. 

Artunduanaga et al. (2010) observaram aumento no diâmetro folicular de vacas 

primíparas da raça Holandês suplementadas com sais de cálcio e ácidos graxos da soja, os 

diâmetros apresentados foram semelhantes aos apresentados no presente trabalho. 

Lew; Meidan e Wolfenson (2006) encontraram valores próximos da dinâmica folicular, 

utilizando vacas leiteiras da raça Holandês variedade Israelense. No trabalho de Ribeiro Filho 

et al. (2013) foi verificado resultados positivos na taxa de concepção de fêmeas com folículos 

com diâmetro de 13,33±2,40mm, em relação das vacas não gestantes que alcançaram 

11,27±2,75mm. No presente trabalho, as fêmeas que apresentaram esse tipo de diâmetro 

(>13mm) receberam suplementação. 

 

 

 

 

 



45 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Na região amazônica, os animais sofrem estresse severo durante todo o ano, sendo que 

o conforto térmico tende a ser mais ameno durante o período chuvoso, dados comprovados por 

conta dos dados de ITU e ITGU, T3, T4 e TI. 

Os animais suplementados no período chuvoso apresentaram maior capacidade 

reprodutiva pois tiveram maior diâmetro folicular e a hora da ovulação está condizente com os 

protocolos de inseminação artificial usados normalmente, os animais no período seco tendem a 

atrasar o tempo de ovulação independente da suplementação ou não, diminuindo a eficiência 

desse método de reprodução assistida.  
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