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TERMORREGULAÇÃO E EMISSÃO DE METANO ENTÉRICO DE BOVINOS 

CRUZADOS (ANGUS VS NELORE) EM AMBIENTE TROPICAL 

 
RESUMO – Objetiva-se avaliar termorregulação e emissão de metano de 

bovinos cruzados (½Nelore x ½Aberdeen Angus). O trabalho foi conduzido no 
Laboratório de Bioclimatologia Animal da Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP), campus de Jaboticabal. Doze bovinos F1 (½Nelore x 
½Aberdeen Angus), não castrados, com 36 meses e peso médio de 606 ± 6 Kg, foram 
distribuídos aleatoriamente em um quadrado latino 12 x 12 para avaliações das 
respostas fisiológicas das 06:00 às 18:00 durante doze dias, protegidos da radiação 
solar e chuva. Temperatura do ar (TA, °C), umidade relativa (UR, %) radiação solar 
(RS, W m-2), velocidade do vento (Vv, m s-1) e temperatura radiante média a sombra 
(TRMSOM, oC) foram registradas. A proporção dos gases respiratórios (oxigênio, O2 %; 
gás carbônico, CO2 %) pressão de saturação do ar expirado e da cápsula ventilada 
(PS{TEXP} e PS{TEP}, KPa), frequência respiratória (FR, respirações min-1) e volume 
respiratório (VE, L s-1); temperatura da epiderme (TEP, °C), pelame (Ts, °C), retal (TR, 
°C) e do ar expirado (TEXP, °C) foram registradas por meio de um sistema de medidas 
fisiológicas e calorimetria indireta. A TA teve variação de 14,42 o C (16,27 ± 0,19 a 
31,13 ± 0,30 o C), a TRMSOM 21 oC (16,27 ± 0,19 a 31,13 ± 0,30 o C) e a UR de 46 % 
(73,79 ± 0,59 a 27,17 ± 1,05 %). Os animais apresentaram um metabolismo médio de 
215 W m-2, com TR variando de 39,03 a 39,62 o C e TEP superior a TS, com uma 
pequena variação ao longo do dia.  Quando a temperatura do ar foi inferior a 19 oC, 
os fluxos sensíveis representaram de 73,55 – 63,62% do calor metabólico. Com o 
aumento da temperatura os mecanismos sensíveis perderam importância, e a partir 
dos 32 oC tornaram-se um ganho de calor do ambiente, sedo os mecanismos latentes 
o único meio para dissipar calor. Em conclusão os animais demonstraram uma 
elevada capacidade para manter o equilíbrio térmico quando protegidos da radiação, 
contudo, com uma maior dependência dos mecanismos latentes. 
 
 

Palavras-chave: ambiente tropical, gases de efeito estufa, equilíbrio térmico, 
bovinos de corte
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THERMOREGULATION AND EMISSION METHANE ENTERIC OF CROSSBRED 

CATTLE (ANGUS VS NELORE) IN TROPICAL ENVIRONMENT 

 
ABSTRACT – The objective of this study was to evaluate the thermoregulation 

and emission of methane from crossbred cattle (½Nelore x ½Aberdeen Angus). The 
work was carried out at the Animal Bioclimatology Laboratory of the Júlio de Mesquita 
Filho State University (UNESP), Jaboticabal campus. Twelve 36-month-old F1 (½ 
Nelore x ½Aberdeen Angus) cattle with a mean weight of 606 ± 6 kg were randomly 
distributed in a 12 x 12 Latin square for evaluations of the physiological responses from 
06:00 to 18:00 during twelve days, protected from solar radiation and rain. 
Temperature of air (TA, ° C), relative humidity (RH,%) solar radiation (RS, W m-2), wind 
speed (Vv, m s-1 were recorded. The proportion of respiratory gases (oxygen, O2%, 
carbon dioxide, CO2%), expired air saturation pressure and ventilated capsule (PS 
{TEXP} and PS {TEP}, KPa), respiratory rate (FR, breaths min-1) and respiratory volume 
(VE, L s-1); (TEP, ° C), hair (Ts, ° C), rectal (TR, ° C) and expired air (TEXP, ° C) were 
recorded by means of a system of physiological measurements and indirect 
calorimetry. The TA had a variation of 14.42 o C (16.27 ± 0.19 at 31.13 ± 0.30 o C), 
TRMSOM 21 o C (16.27 ± 0.19 at 31.13 ± 0.30 o C) and 46% RH (73.79 ± 0.59 to 27.17 
± 1.05%). The animals had an average metabolism of 215 W m-2, with TR ranging from 
39.03 to 39.62 o C and TEP higher than TS, with a small variation throughout the day. 
When the air temperature was below 19 ° C, the sensitive fluxes represented 73.55 - 
63.62% of the metabolic heat. As temperature increased, sensitive mechanisms lost 
their importance, and from 32 oC they became a heat gain from the environment, and 
latent mechanisms were the only means of dissipating heat. In conclusion the animals 
showed a high capacity to maintain the thermal equilibrium when protected from 
radiation, however, with a greater dependence on latent mechanisms. 

 
 
Keywords: tropical environment, greenhouse gases, thermal equilibrium, beef 

cattle
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1. CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1.1  INTRODUÇÃO 

 

Considerado o maior rebanho comercial do mundo, o Brasil possui 221 milhões 

de cabeças de bovinos, sendo responsável por 14 % da produção mundial de carnes. 

No ano de 2018 o país atingiu a marca de maior exportador de carne bovina, 

representando 3% das exportações brasileiras, movimentando aproximadamente R$ 

523 bilhões de reais (ABIEC, 2019). O sistema de produção é caracterizado pelo 

modelo de criação à pasto (90 %) com predominância de raças zebuínas (MCT, 2010), 

contudo, pouco eficiente. Níveis elevados de radiação solar, temperatura radiante 

média e sazonalidade na oferta de forragem são os principais fatores que limitam a 

introdução de raças taurinas em ambiente tropical. 

Bovinos zebuínos (Bos indicus) possuem características genéticas que 

favorecem sua adaptação às condições de clima tropical quando comparados com 

genótipos selecionados em zonas temperadas (Tuner, 1980; Silva, 2000; Hansen, 

2004). Por exemplo, zebuínos apresentam maior capacidade na digestão de alimentos 

de baixa qualidade (Hunter e Siebert, 1985), metabolismo inferior (Reid et al., 1991; 

Costa et al., 2017), menor resistência dos tecidos corporais à transferência de calor 

para o ambiente, superfície cutânea que favorece menor absorção da radiação solar 

e maior proteção contra a radiação ultravioleta (Finch et al., 1984; Silva et al., 2003) 

e, em nível celular, maior resistência aos danos causados por altas temperaturas 

(Krininger et al., 2003). Em contrapartida, taurinos (Bos taurus) possuem maior 

velocidade de crescimento e melhor acabamento de carcaça (Rodrigues et al., 2017). 

Assim, a exploração da heterose por meio dos cruzamentos de raças taurinas e 

zebuínas, buscando genótipos mais produtivos e, ao mesmo tempo, resistentes às 

condições tropicais tem sido uma alternativa para melhorar a eficiência nos sistemas 

de produção de bovinos de corte. Nesta direção, destaca-se o uso de bovinos da raça 

Angus (Aberdeen Angus) nesse modelo de cruzamento. 

Contudo, em condições tropicais, um bovino adulto pode absorver até 640 W 

m-2 de energia térmica radiante quando expostos a radiação solar próximo ao meio 

dia (Silva et al., 2009), valor três vezes maior que a produção de calor de novilhas 
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Angus (Richardson et al. 2001). Esse fato, somado as elevadas temperaturas do ar 

podem impor desafios a termorregulação desses animais, resultando em aumento da 

temperatura retal e frequência respiratória (Blackshaw e Blackshaw, 1994; Collier et 

al., 2006); redução da ingestão alimentar (NRC, 1989; Collier et al., 2006); alteração 

no comportamento de pastejo (Azêvedo e Alves, 2009); prejuízos a reprodução 

(Roman-Ponce et al., 1977); diminuição na produção de calor metabólico, impactos 

negativos no sistema imunológico e alterações hormonais. Além desses prejuízos, o 

acionamento dos mecanismos de termorregulação induzem ao aumento das 

necessidades de energia para mantença em 7 a 25% (NRC, 1981); esse fato, quando 

associado à uma menor ingestão de alimento, ocasionam diminuição na quantidade 

de energia retida, e consequentemente menor produtividade. Ademais, pesquisas 

realizadas para avaliar a termorregulação dos animais geralmente concentram-se em 

avaliações pontuais nos horários mais críticos do dia, não observando as oscilações 

das repostas do animal de forma continua, uma vez que os elementos meteorológicos  

variam continuamente no tempo e no espaço, e muitas vezes os efeitos do estresse 

imposto pelo ambiente sobre o animal não é verificado instantaneamente, havendo 

um efeito cumulativo, como evidenciado por Sullivan et al. (2011). 

As preocupações com o efeito do estresse térmico na produção animal são 

crescentes, pois as projeções climáticas indicam aumentos significativos na 

temperatura média global. De acordo com as projeções do quinto relatório de 

Avaliação das Mudanças do Clima do Planeta a temperatura global média poderá 

aumentar até 2°C (possível faixa 0,46°C a 2,6°C) até 2046 (IPCC, 2014). Esse fato 

deve-se ao aumento da concentração dos Gases de Efeito Estufa (GEE) na 

atmosfera, como o metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) e óxido nitroso (N2O), 

atribuído ao crescimento das atividades antropogênicas. No Brasil, grande parte da 

emissão de metano entérico é atribuída a bovinocultura de corte devido ao tamanho 

expressivo do seu rebanho. Segundo dados da Estimativa Anual da Emissão de 

Gases de Efeito Estufa no Brasil (2014), no ano de 2012 o setor foi responsável por 

75% das emissões de metano entérico e 37% do dióxido de carbono. 

A emissão de metano entérico é influenciada por fatores como quantidade e 

qualidade do alimento ingerido (Primavesi et al., 2004), espécie animal (MCT, 2010), 

variando também em função do horário e temperatura (Lockyer, 1997) e sistema de 
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produção. Por outro lado, ainda existe uma grande variabilidade nos dados 

encontrados na literatura a respeito da emissão de metano; parte da imprecisão dos 

relatórios divulgados é decorrente da falta de dados específicos utilizados na 

confecção desses relatórios. Outra fonte de variação seria a grande quantidade de 

metodologias utilizadas para quantificar a emissão de metano pelos animais. Dessa 

forma, o desenvolvimento de mais pesquisas que forneçam dados consistentes para 

elaboração de relatórios mais precisos é imprescindível para desenvolvimento de 

políticas e medidas de mitigação dos GEEs pela pecuária. 
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2.5 Conclusão 

• Os resultados indicam que o uso de cruzamentos entre Bos indicus x Bos

taurus podem melhorar a termotolerância as condições de clima tropical,

mostrando grande semelhança nas respostas termorreguladoras de animais

cruzados (Nelore x Aberdeen Angus) com animais da raça Nelore, quando são

protegidos da radiação;

• A relativa estabilidade nas respostas fisiológicas dos animais cruzados como

produção metabólica de calor, frequência respiratória, volume respiratório e 

temperatura retal indicam que os animais foram capazes de manter o equilíbrio 

térmico de forma eficiente, porém, com maior dependência dos mecanismos 

evaporativos; 

• A produção média de calor metabólico dos animais cruzados Nelore x

Aberdeen Angus foi 215,55 W m-2;
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• Abaixo dos 19 o C os mecanismos sensíveis são o principal meio para 

manutenção do equilíbrio térmico, e a partir dos 32 o C passam a representar 

um ganho de calor; 

 

• Mesmo com baixas temperaturas, as perdas evaporativas apresentaram uma 

elevada contribuição e, a partir dos 32 o C as perdas latentes são o único meio 

para manutenção do equilíbrio térmico. 
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