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RESPOSTAS FISIOLÓGICAS E TERMORREGULAÇÃO DE VACAS 

HOLANDÊS (PB) EM AMBIENTE TROPICAL 

RESUMO - O estudo dos efeitos do ambiente térmico radiante sobre as 

respostas fisiológicas e termorregulação de animais sob diferentes ambientes 

em região tropical pode resultar em achados relevantes sobre a adaptação a 

esse meio. O presente estudo teve como objetivo investigar as respostas 

termorregulatórias de vacas da raça Holandesa expostas e protegidas da 

radiação solar direta. Foram utilizadas doze vacas Holandesas multíparas com 

produção média de leite de 20 kg, 676 kg de peso vivo e 120 dias de ordenha, 

foram distribuídas aleatoriamente em quatro quadrados latinos 6x6 sob duas 

condições ambientais distintas, sendo seis animais destinados a um piquete com 

pastagem e seis estabulados em galpão tipo Free Stall. As variáveis 

meteorológicas avaliadas foram temperatura do ar (TAR, °C), umidade relativa 

(UR, %), radiação solar (RS, W m-2), temperatura radiante média (TRM, °C) e 

velocidade do vento (VV, m s-1). Dados fisiológicos, incluindo frequência 

respiratória (FR, resp mín-1), ventilação (VE, L s-1), proporções dos gases 

respiratórios (oxigênio, O2; dióxido de carbono, CO2; metano, CH4), temperatura 

retal (TR, °C), da epiderme (TEP, °C) e temperatura superficial (TS, °C). Ao 

caracterizar o ambiente térmico radiante foi evidenciado que há um menor 

gradiente de temperatura entre TS e TRM em comparação ao gradiente entre TS 

e TAR mesmo em animais protegidos da radiação solar direta. A exposição das 

vacas a radiação solar direta influenciou na elevação das temperaturas 

profundas e consequentemente em maiores perdas de calor de forma sensível 

e latente em comparação aos animais protegidos da radiação solar, no entanto, 

a FR dos animais em ambos os ambientes ficaram numa faixa considerada de 

normalidade, entre 30,24 ± 0,45 a 40,17 ± 0,72 resp min-1. As perdas de calor 

por evaporação do trato respiratório tiveram baixa representatividade no 

equilíbrio térmico das vacas nos dois ambientes. As perdas de calor por vias 

sensíveis somadas a evaporação respiratória contribuem para a dissipação de 

menos de 30% do calor produzido pelo metabolismo, tanto para animais 

protegido quanto expostos a radiação solar direta.  

Palavras-chave: radiação solar, conforto térmico, taxa respiratória 
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PHYSIOLOGICAL RESPONSES AND THERMOREGULATION OF HOLSTEIN 

COWS IN TROPICAL ENVIRONMENT 

 

ABSTRACT - The study of the effects of radiant thermal environment on the 

physiological responses and thermoregulation of animals under different 

environments in a tropical region may result in relevant findings on the adaptation 

to this environment. This work aimed to investigate the thermoregulatory 

responses of Holstein cows protected and exposed to direct solar radiation. 

Twelve multiparous Holstein cows with average milk yield of 20 kg, 676 kg of live 

weight, and 120 days in milking, were randomly assigned in four 6x6 latin square 

design under two management system, being six subjects managed on pasture 

and six in housed system. The following variables were evaluated: air 

temperature (AT, °C), relative humidity (RH,%), solar radiation (SR, W m-2), mean 

radiant temperature (MRT, °C) and wind speed (WS, m s-1). Physiological data 

including respiratory rate (RR, breaths min-1), ventilation (VE, L s-1), proportions of 

respiratory gases (oxygen, O2; carbon dioxide, CO2; methane, CH4). Additionally, 

rectal (TR, °C), skin (TEP, °C), and hair coat surface temperature (TS, °C) were 

also collected. In characterizing the radiant thermal environment it was evidenced 

that there is a lower temperature gradient between TS and TRM compared to the 

gradient between TS and TAR even in animals protected from direct solar 

radiation. The exposure of cows to direct solar radiation influenced the elevation 

of deep temperatures and consequently greater heat losses in a sensitive and 

latent way in comparison to the protected animals of solar radiation, however, the 

RF of the animals in both environments were in a range considered of normal, 

between 30.24 ± 0.45 to 40.17 ± 0.72 resp min-1. The evaporative heat losses of 

the respiratory tract had low representativeness in the thermal equilibrium of cows 

in both environments. Heat losses by sensible routes combined with respiratory 

evaporation contribute to the dissipation of less than 30% of the heat produced 

by metabolism, both for protected animals and exposed to direct solar radiation. 

 

Key words: solar radiation, thermal comfort, respiratory rate 
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1. INTRODUÇÃO 

 Devido a evolução de vacas Holandês Preta e Branca (PB) em regiões 

tropicais, alterações na frequência gênica da população resultaram em 

modificações nas características morfológicas, fisiológicas e produtivas. Ao 

ponto que, animais como vacas Holandês Preto e Branco (PB) em região tropical 

são bem diferentes de exemplares contemporâneos ou animais da mesma raça 

manejados em clima temperado, Maia et al., (2005b). Resultado da exposição 

desses animais as condições ambientais dessas regiões, como elevados níveis 

de carga térmica radiante, temperatura do ar e umidade relativa.  

A exposição a essas condições ambientais podem refletir na elevação dos 

custos energéticos para a exigência de mantença. Acarretando em ajustes 

fisiológicos no intuito de garantir a manutenção da homeotermia, no entanto, 

funções reprodutivas e produtivas podem ser comprometidas (Renaudeau et al., 

2011; Bernabucci et al., 2010). O ambiente térmico radiante em região tropical 

pode afetar até mesmo as respostas fisiológicas e termorregulação de vacas 

Holandês (PB) oriundas dessas regiões. De forma que a termorregulação desses 

animais em ambiente tropical tem sido frequentemente investigada e 

determinada por diversos autores, (daSilva et al., 1989; daSilva, 1999; daSilva, 

2000; Maia et al., 2005b; Maia et al., 2005c; daSilva et al., 2007; Maia et al., 

2008; daSilva e Maia, 2011; Oliveira et al., 2014; Nascimento et al., 2017; Santos 

et al., 2017). 

Maia et al. (2005b) determinaram o equilíbrio térmico de vacas 

Holandesas protegidas da radiação solar, numa faixa de temperatura do ar entre 

10 a 35 °C e temperatura radiante média alcançando valores máximos de 40 °C. 

De acordo com esses autores, a perda de calor por evaporação cutânea foi 

responsável por 20-30% da perda total de calor quando a temperatura do ar 

esteve entre 10 e 20 °C. No entanto, com aumento da temperatura, a evaporação 

cutânea na superfície cutânea ganhou progressiva importância, e quando os 

níveis da temperatura estiveram maiores que 28 °C, essa via latente passou a 

ser o principal caminho para transferência de energia térmica. Nestas condições, 

mecanismos sensíveis passaram a ser pouco significativos em virtude do baixo 

gradiente de temperatura da superfície do pelame com o meio. 

Investigações sobre a influência da radiação solar sobre o equilíbrio 

térmico de vacas holandês (PB) em ambiente tropical, especialmente com 



2 

relação aos efeitos provocados sobre o metabolismo incluindo o consumo de 

oxigênio, produção de dióxido de carbono, além do balanço de calor sensível e 

latente são importantes balizadores para tomadas de decisões referentes 

escolha de rebanho, sistemas de criação a manejos a serem adotados em região 

tropical. A partir dessa investigação, objetivou-se avaliar a influência do ambiente 

térmico radiante sobre as respostas fisiológicas e equilíbrio térmico de vacas 

Holandês (PB) em ambiente tropical. 



6. CONCLUSÃO

Faixas de TRM abaixo 34 °C não alteram a termoregulação e respostas 

fisiológicas de vacas Holandesas. 

As perdas de calor por vias sensíveis somadas a evaporação respiratória 

contribuem para a dissipação de menos de 30% do calor produzido pelo 

metabolismo, tanto para animais protegido quanto expostos a radiação solar 

direta. 
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