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IMPACTO DO SISTEMA SILVIPASTORIL SOBRE VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS, 

METABÓLICAS E REPRODUTIVAS DE FÊMEAS BOVINAS DA RAÇA CANCHIM 

(5/8 Bos taurus e 3/8 Bos indicus) 

 

RESUMO - O uso do sistema silvipastoril tem sido sugerido como uma alternativa 
para aumentar a produtividade e sustentabilidade da pecuária, além de oferecer 
maior conforto térmico aos animais criados em áreas de clima tropical. No entanto, 
existem diversas dúvidas sobre os impactos de sua adoção quanto a aspectos 
reprodutivos. Nesta tese, avaliou-se o impacto do sistema silvipastoril (SP) 
comparado ao sistema de pastejo rotacionado intensivo (RI)sobre o conforto 
térmico (CT) de fêmeas bovinas da raça Canchim, caracterizando o efeito do 
microclima desses sistemas sobre variáveis fisiológicas (exp. 1 e 2) e sobre o perfil 
metabólico e a produção in vitro de embriões (PIVE; exp. 2). Em ambos, foi 
realizada monitoração microclimática e calculados o índice de temperatura de 
globo úmido (ITGU) e a carga térmica radiante (CTR). Foram também aferidas, as 
temperaturas: retal (TR), com o uso de termômetro de mercúrio e de superfície 
corpórea de linha do dorso (TD) por meio de câmera termográfica, além disso, 
peso vivo (PV;kg), ECC, a estimativa da ingestão de matéria seca (IMS) e colheita 
de sangue para dosagem de cortisol foram realizados. No experimento 1, 32 
novilhas com idade de 16,2 ± 0,05 e 249,8 ± 1,75 kg de peso vivo, foram também 
avaliadas quanto a frequência respiratória (FR; mpm) e frequência cardíaca (FC; 
bpm). No experimento 2, 18 vacas com média de 26,2 ± 2,2 dias pós-parto, 41,2 
± 0,6 meses de idade e 477,0 ± 12,0 de peso vivo (kg), passaram por avaliação 
ultrassonográfica, e foram submetidas à aspiração folicular guiada por ultrassom 
(OPU). Foram registrados, o número de folículos observados (FO), de oócitos 
totais (OT), de oócitos viáveis (OV), de estruturas clivadas (EC), de blastocistos 
em D7 (BD7), as taxas de recuperação (TxR), de clivagem (TxC) e de blastocistos 
no D7(TxB). Nas vacas, adicionalmente foi aferida a temperatura de superfície 
corpórea do tronco (TT). Amostras de sangue foram colhidas para expressão da 
proteína sinalizadora de estresse térmico (HSP90AA1), dosagem de progesterona 
(P4), β-hidroxi-butirato (BHBA), ácidos graxos não esterificados (AGNES) e 
glicose (GLI). Para a análise das variáveis contínuas foi utilizado o PROC MIXED 
e das variáveis de contagem foi utilizado o PROC GENMOD, ambos do SAS®.O 
microclima do SP conferiu maior CT aos animais do que o fornecido pelo RI em 
ambos experimentos. Além disso, no experimento 1, o aumento nas TT e TD 
coincidiu com o aumento das variáveis climáticas. A FC e a FR não diferiram entre 
os sistemas experimentais, porém a TR e as concentrações de cortisol foram 
menores nas novilhas do SP em comparação às do RI. O PV, o ECC e a IMS 
foram superiores nas novilhas mantidas na área SP. No experimento 2, a TR foi 
semelhante entre os sistemas, contudo as vacas do SP tiveram menores TT e TD 
que vacas do RI. O PV de vacas em SP foi maior que o de vacas em RI. As 
concentrações de cortisol, P4, AGNES, GLI, BHB e a expressão de HSP90AA1, 
bem como FO, TxR, OT, OV, EC, TxC, BD7 e TxB foram semelhantes entre 
sistemas. As concentrações de P4 foram menores nos primeiros 60 dias após o 
parto, indicando anestro. As condições microclimáticas fornecidas pelo sistema 
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SP neste estudo, beneficiaram algumas características fisiológicas, e não 
impactaram sobre as variáveis reprodutivas estudadas, sendo possível concluir 
que, sob condições climáticas mais amenas, há um aumento no número de OT, 
OV, EC, BD7, bem como nas TxR, TxC e TxB. 
Palavras-chave: bovinos, integração pecuária-floresta, estresse térmico, 
metabólitos, PIVE. 
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IMPACT OF THE SILVIPASTORIL SYSTEM ON PHYSIOLOGICAL, 
METABOLIC AND REPRODUCTIVE VARIABLES OF FEMALES CANCHIM 

(5/8 Bos taurus and 3/8 Bos indicus) 

 

ABSTRACT - Silvopastoral systems has been suggested as an alternative to 
increase productivity and sustainability in livestock production. In addition, can 
offer thermal comfort to animals managed in tropical climate areas. However, there 
are several doubts about the impacts on reproductive performance when using 
these systems. In this thesis, the impact of use of silvopastoral system (SP) in 
compare to the intensive rotational grazing (IR) system on the thermal comfort (TC) 
of Canchim cattle, was evaluated, characterizing the effect of the microclimate of 
these systems on physiological variables (experiment #1 and #2) and on the 
metabolic profile and the in vitro production of embryos (PIV) (experiment#2). In 
both, microclimatic monitoring was performed and the black globe humidity index 
(ITGU) and radiant heat load (CTR) were calculated. Were also monitored rectal 
temperature (RT), with the use of a mercury thermometer and body surface 
temperature of back line (BLT) using thermographic camera. Heifers and cows 
were evaluated monthly to body weight (BW; kg), BCS measurement, dry matter 
intake (DMI; kg DM/d) and to collect blood samples for cortisol assay. In 
experiment 1, 32 heifers (16.2 ± 0.05 mo of age; 249.8 ± 1.75 kg of BW) were also 
evaluated to respiratory rate (RR; mpm) and heart rate (HR; bpm). In experiment 
2, 18 cows (26.2 ± 2.2 d postpartum; 41.2 ± 0.6 mo of age; 477.0 ± 12.0 kg of BW) 
were evaluated by ovarian ultrasonography, and, were submitted to ultrasound-
guided follicular aspiration (OPU). The number of observed follicles (OF), total 
oocytes (TO), viable oocytes (VO), cleaved structures (CS), blastocysts in D7 
(BD7), recovery rates (RR), cleavage rates (CR) and blastocysts in D7 rate (BR). 
In cows, additionally, were monitored body surface of trunk (TT). Blood samples 
for progesterone (P4), β-hydroxy-butyrate (BHBA), non-esterified fatty acids 
(NEFA) and glucose (GLU). Continuous variables were analyzed by PROC MIXED 
and counting variables were analyzed by PROC GENMOD, using SAS®. The SP 
microclimate conferred higher CT to the animals in compare to RI. In addition, the 
increase in TT and BLT coincided with the increase in climatic variables. RF and 
HR did not differ between experimental systems, but RT and cortisol 
concentrations were lower in SP heifers compared to IR heifers. BW, BCS and 
DMI were higher in heifers maintained in the SP area. In experiment 2, RT was 
similar between systems, however SP cows had lower TT and BLT than IR cows. 
The BW of cows in SP was higher than cows in IR. Concentrations of cortisol, P4, 
NEFA, GLU, BHBA and expression of HSP90AA1, as well as OB, RR, TO, VO, 
CS, CR, BD7 and BR were similar between systems. P4 concentrations were lower 
in the first 60 days postpartum, indicating anestrus. The microclimatic conditions 
provided by the SP system in this study benefited some physiological 
characteristics, did not affect the reproductive variables, however, it is possible to 
conclude that, under milder climatic conditions, there is an increase in TO, VO, CS, 
BD7, as well as in RR, CR and BR. 
Keywords: cattle, livestock-forest integration, thermal stress, metabolites, PIVE. 
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CAPITULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Introdução 

 

A pecuária apresenta extrema importância econômica para o desenvolvimento 

nacional. Há alguns anos, o Brasil se consolidou como detentor do maior rebanho 

comercial de bovinos do mundo e possui 221,8 milhões de cabeças, criadas em diversos 

tipos de sistema de produção. Além do atendimento ao mercado interno, o Brasil 

apresenta um constante aumento nas exportações de carne bovina, sendo que cerca de 

350 mil de toneladas equivalente-carcaça já foram enviados ao exterior entre janeiro e 

março de 2018 (ABIEC, 2018).Por isso, o Brasil tem sido mencionado como detentor do 

maior potencial de produção de proteínas de origem animal do mundo e capaz de suprir 

demandas de diversos mercados internacionais (FAO, 2015). 

Em uma estimativa realizada pela ASBIA (2014), constatou-se que o rebanho de 

bovinos de corte brasileiro conta com cerca de 57 milhões de fêmeas aptas à reprodução, 

o que representa 25,7%do rebanho total. Essas fêmeas ocupam áreas de baixo custo e 

fronteiriças às áreas agrícolas. Contudo, a disponibilidade de áreas para expansão 

pecuária é cada vez mais restrita, tendo em vista o crescente custo da terra, a ampliação 

sistemática da agricultura de commodities e a pressão de órgãos de conservação 

ambiental (STRASSBURG et al., 2014). Esses fatores justificam a necessidade de 

intensificação dos sistemas de produção já existentes e do aumento da eficiência dos 

rebanhos. 

Nesse sentido, o uso das biotecnologias da reprodução e dos acasalamentos 

raciais possibilita ganhos genéticos e vantagens produtivas adicionais, como a produção 

de maior número de matrizes para reposição, maior precocidade sexual nas fêmeas e 

maior taxa de desfrute do rebanho (RODRIGUES et al., 2013). Por essa razão, a 

utilização de matrizes Bos indicus x Bos taurus tem sido recomendada nos sistemas de 

produção (EBERHARDT et al., 2009), bem como o uso de raças compostas, que utilizam 

complementarmente a genética de animais europeus e zebuínos, visando à maior 

produtividade. 
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Paralelamente, a utilização de sistemas integrados de produção, como os 

silvipastoris e agrossilvipastoris, tem sido recomendada no Brasil como tecnologia 

inovadora, rompendo o paradigma de adoção da monocultura das pastagens (BALBINO 

et al., 2011). Estes sistemas podem agregar pastagem, lavoura e floresta, com o objetivo 

de aproveitar ao máximo a área destinada à agropecuária. Além disso, têm sido 

apontados como alternativa para redução do estresse térmico pelo calor e para mitigação 

dos efeitos negativos que a intensa carga térmica radiante impõe aos animais produzidos 

a pasto. (GARCIA et al., 2011). 

Pode-se estimar que no Brasil hajam cerca de 68 milhões de hectares aptos para 

uso de sistemas integrados de produção no Brasil, ou seja, disponíveis para serem 

usados sem a necessidade de incorporação de novas áreas agrícolas. Somente o Estado 

de São Paulo concentra 10,5 milhões de hectares de áreas aptas, sendo o terceiro 

estado da federação com maior potencial de uso de sistemas integrados, atrás apenas 

de Minas Gerais e Goiás (EMBRAPA, 2011). Atualmente, os sistemas integrados de 

produção ocupam cerca de 12 milhões de hectares e há uma estimativa de que até 2020 

essa ocupação chegue aos 15 milhões de hectares no país (ASBIA, 2014). 

Todavia, existem diversos questionamentos quanto aos impactos positivos da 

adoção dos sistemas integrados de produção. São desconhecidos, por exemplo, os 

potenciais ganhos reprodutivos, no conforto térmico e no bem-estar que matrizes bovinas 

podem apresentar quando mantidas nesses sistemas durante as fases de cria ou recria. 

Há, portanto, demanda recorrente do setor produtivo e dos órgãos financiadores sobre 

os indicadores técnicos alcançáveis quando os sistemas integrados de produção 

pecuária são utilizados. 

Deste modo, o objetivo da realização dos estudos apresentados nesta Tese foi 

avaliar a capacidade de modificação do microclima em áreas de pastejo intensivo quando 

o componente arbóreo foi incorporado ao sistema de produção, bem como comparar a 

ambiência proporcionada a fêmeas bovinas Canchim mantidas em sistemas de pastejo 

rotacionado intensivo ou silvipastoril, considerando suas respostas fisiológicas, 

produtivas e reprodutivas. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Desafios ao desempenho animal em sistemas de produção no Brasil 

 

Considerando que 92% do território brasileiro está situado na zona intertropical, 

onde prevalecem altas temperaturas e umidade relativa do ar, pode-se afirmar que a 

produção de bovinos no Brasil é desempenhada sob condição climática desafiadora e 

que pode levar os animais a um quadro de desequilíbrio térmico (GARCIA, 2013). Além 

disso, recentes pesquisas apontam para um incremento nas temperaturas globais, o que 

também tem contribuído para prejuízos na produtividade animal, em função de 

desequilíbrios na homeostase e, consequentemente, com comprometimento da saúde 

dos animais (NARDONE et al., 2010). 

Quando submetidos a ambientes com temperaturas elevadas, os bovinos podem 

apresentar quadro de estresse térmico (SCHARF et al., 2010). O estresse térmico reduz 

o conforto dos animais (VAN LAER et al., 2014), prejudica a ingestão de matéria seca e 

a eficiência de conversão alimentar (HAHN, 2009), dentre outros aspectos. Há, pois, 

alterações na secreção de hormônios e consequente modificação do padrão metabólico 

de energia, proteínas e minerais. Essas disfunções alteram o perfil circulante de ácidos 

graxos não esterificados (AGNEs) e de glicose, predispondo o animal a doenças 

metabólicas, com consequências negativas na produção e na reprodução (NARDONE 

et al., 2010). 

No Brasil, vastas áreas de pastagens são destinadas à produção de bovinos de 

corte. Contudo, em geral, baixa tecnologia é utilizada nesta atividade, sendo possível 

observar baixas taxas de lotação animal associadas a baixos índices de produtividade. 

Em conjunto, esses fatores contribuem para que a atividade não atinja alta 

lucratividade(EMBRAPA, 2011). 

Entretanto, a utilização de tecnologias, como uso de corretivos e fertilizantes, bem 

como plantio de novas espécies forrageiras e incorporação de outros componentes 

agrícolas aos sistemas de pastagem, têm contribuído para a redução das áreas 

degradadas no país, o que desempenha papel importante no modo de produzir, tornando 

a atividade pecuária mais sustentável. Em 2016 a área de sistemas de integração 

lavoura-pecuária-floresta (iLPF) no país era de 11,5 milhões de hectares e as principais 
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razões para a adoção por parte dos pecuarista são a redução do impacto ambiental, a 

recuperação das áreas de pastagem, a rotação de culturas por necessidade técnica, o 

aumento da rentabilidade por hectare e a diminuição do risco financeiro (FARIA, 2016), 

além de áreas de pastagem bem manejadas determinarem maior produção animal por 

área de ocupação, o que, em suma, torna o sistema mais eficiente (OLIVEIRA et al, 

2015). 

Além disso, o uso do componente arbóreo em áreas de pastagens tem 

apresentado efeito mitigador quanto ao estresse imposto aos animais e resultado em 

melhor desempenho animal, devido à melhora no seu conforto térmico (GARCIA et al., 

2011; VAN LAER et al., 2014).Os sistemas de produção que integram o componente 

arbóreo, também conhecidos como sistemas silvipastoris, têm sido mencionados na 

literatura como potenciais em beneficiar o conforto térmico animal, em países nos quais 

incide o clima tropical. Altas temperaturas são comumente relacionadas a prejuízos em 

bovinocultura de leite e de corte e podem afetar o desempenho produtivo e reprodutivo 

dos animais. 

 

Componente racial como fator de tolerância 

 

Sabe-se que o rebanho bovino de corte no país é formado majoritariamente por 

animais zebuínos, dada sua característica de resistência ao clima tropical (IBGE, 2016). 

Entretanto, é pertinente considerar que gradativamente têm ocorrido mudanças quanto 

à composição genotípica dos animais atualmente destinados à produção de carne no 

Brasil, com crescente participação de animais taurinos para produção de matrizes 

cruzadas e de animais para terminação (ASBIA, 2014). De modo pioneiro, foi 

desenvolvida há mais de cinco décadas a raça Canchim, que é resultado do cruzamento 

de Charolês e Zebu com a contribuição das raças Indubrasil, Guzerá e Nelore (na 

proporção genética de ⅝ Charolês x ⅜ Zebu) (VIANNA et al., 1978). 

Em 1984, na Embrapa Pecuária Sudeste, foi iniciado um projeto para o 

desenvolvimento de uma nova linhagem de Canchim, que consistiu na obtenção de 

fêmeas cruzadas Canchim x Nelore (grupo A), para posterior acasalamento destas com 

touros da raça Charolês. Assim sendo, em 1990 nasceram os primeiros animais do grupo 
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MA (filhos de touros da raça Charolesa com fêmeas do grupo A) e em 1993, os primeiros 

animais da nova linhagem (bimestiços filhos de touros MA com fêmeas Canchim x 

Nelore). 

Os pesquisadores envolvidos relataram ganhos adicionais com a introdução de 

genes de raças europeias na formação das matrizes compostas. Matrizes de raças 

europeias trazidas ao Brasil, mesmo que produtivas nas suas regiões de origem, não 

eram adaptadas às regiões de clima tropical, deste modo, não apresentavam 

desempenho compatível com o esperado. Sendo assim, como não era possível a 

introdução pura e simples de raças europeias nos sistemas de produção do Brasil 

Central, desenvolveu-se essa nova raça para produção de carne. Esta tem em sua 

constituição genes de raça europeia, que apresentam elevada produtividade, e genes de 

raças zebuínas, que lhe possibilitam maior tolerância às condições do clima tropical 

(ALENCAR, 2000). 

Em estudos prévios sobre o desempenho produtivo de fêmeas Canchim criadas 

em sistemas de pastagens tropicais, foram avaliadas em abordagem zootécnica, dentre 

outras características, a idade à puberdade, tendo como referência os registros de 

demonstração do estro e a avaliação de idade ao primeiro parto (ALENCAR, BÜGNER, 

1989; RESTLE et al., 1999). Contudo, a fisiologia reprodutiva desse grupo genético 

sendo manejado em sistemas integrados de produção, ainda são incertas, podendo estar 

também susceptível aos efeitos benéficos proporcionados por sistemas arborizados 

(GARCIA et al, 2011). Tais benefícios, podem contribuir para a antecipação da 

puberdade em fêmeas jovens, diminuir o balanço energético negativo no pós-parto de 

vacas lactantes, contribuindo para maiores taxas de ciclicidade e prenhez, as quais são 

características de alto impacto econômico nos sistemas de produção pecuária. 

 

Índices de conforto térmico e bem-estar animal 

 

Denomina-se “termorregulação” a capacidade intrínseca do animal em manter a 

temperatura corporal dentro de uma determinada faixa fisiológica (HANSEN, 2004). 

Existem diversas formas de se avaliar as variáveis que interferem na termorregulação, e 

que podem determinar certo grau de estresse ao animal (ARIAS e MADER, 2009). Em 
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condições de termoneutralidade, espera-se que o balanço térmico entre o animal e o 

ambiente seja nulo, ou seja, o calor produzido pelo animal acrescido do calor do ambiente 

seja igual à perda por radiação, convecção, condução e evaporação (LUZI et al., 2013), 

configurando uma situação de equilíbrio ou homeostase. Para que seja possível estudar 

as interferências do meio na homeostase, é necessário o estabelecimento de medidas 

da variação climática e da fisiologia animal, de modo a entender como as condições 

climáticas influenciam o conforto térmico animal e sua capacidade termorregulatória 

(ARIAS e MADER, 2009; TITTO et al., 2011). 

Por isso, em pesquisas de interesse bioclimatológico, é importante realizar o 

monitoramento de variáveis ambientais, tais como as medidas de temperatura de 

termômetro de bulbo seco, de bulbo úmido, de globo negro, de radiação solar global e 

da umidade relativa do ar. Essas informações podem compor índices ou serem 

relacionadas às respostas fisiológicas no animal, gerando relevantes informações sobre 

a condição de bem-estar animal. Dentre os índices mais conhecidos e rotineiramente 

utilizados em estudos dessa natureza, citam-se os índices de Temperatura e Umidade 

(ITU), Temperatura de Globo e Umidade (ITGU) e o de Carga Térmica Radiante (CTR; 

BOHMANOVA et al., 2007; CASTRO et al., 2008; TORRES-JÚNIOR et al., 2008; 

FERREIRA, 2012) que podem ser individualmente correlacionados às variáveis 

fisiológicas (temperatura retal - TR, frequência cardíaca - FC, frequência respiratória - 

FR). 

O ITU desde que foi desenvolvido é utilizado pelo United States Weather Bureau 

como um índice de conforto térmico humano. Além disso, tem constituído um indicador 

bioclimatológico nos sistemas de produção animal, com o objetivo de direcionar medidas 

de manejo para aliviar desconforto térmico dos animais. Seu cálculo deriva de uma 

equação que considera os valores de temperatura e da umidade relativa do ar, do 

seguinte modo: ITU = Ta + 0,36Tpo + 41,7, em que Ta é a temperatura do ar (°C) e Tpo 

é a temperatura de ponto de orvalho (°C) (THOM, 1959). 

Entretanto, os animais criados em campo aberto sofrem grande influência da 

radiação solar, e, assim, o ITU pode não ser o melhor indicador para a avaliação do 

ambiente em que esses animais são criados. Deste modo, BUFFINGTON et al., (1981) 

desenvolveram o ITGU, que a princípio foi elaborado para vacas leiteiras criadas a pasto, 
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e, posteriormente, foi utilizado na avaliação do ambiente térmico de outros animais de 

produção.  

O ITGU é calculado considerando-se a temperatura de globo negro, o índice de 

temperatura e umidade, em substituição à temperatura de bulbo seco, e estima em um 

único valor os efeitos da temperatura e da velocidade do ar, da umidade relativa e da 

radiação solar, na seguinte equação: ITGU = Tgn + 0,36Tpo + 41,7, em queTgn é a 

temperatura de globo negro (°C) e Tpo é a temperatura de ponto de orvalho (°C) 

(BUFFINGTON et al., 1981). 

 

Quadro 1. Parâmetros para avaliação do ITGU em áreas de produção animal (Adaptado 
de Baêta e Souza, 2010) 

Variação Descrição 

< 72 Ambiente propício para criação de qualquer animal europeu 

72 A 76 Elevação da FR, sem comprometer a homeostase 

76 A 82 Elevação da FR, da temperatura corpórea, necessidade de 

manejo cuidadoso para obter sucesso 

82 A 86 Somente com meios artificiais de termólise, haverá produção 

condizente com o potencial genético 

>86 Quase incompatível com a produção 

 

O estudo das trocas térmicas por radiação entre os animais e o ambiente é de 

importância fundamental em climas tropicais. O conjunto dessas fontes de radiação 

térmica denomina-se carga térmica radiante (CTR). Para determinação da CTR é 

frequentemente utilizado um globo negro, o mesmo utilizado para o cálculo do ITGU. O 

globo constitui um modelo físico do animal a ser estudado, trocando energia radiante 

com o meio ambiente e equilibrando a energia absorvida pelas perdas através de 

convecção. A CTR é uma determinação da carga térmica adsorvida da radiação direta, 

ou indireta, ou até refletida do ambiente, e é calculada com a seguinte equação: CTR = 

1,053 x B x v1/2 (Tgn - Ta) + σ (Tgn + 273,2)4 = W/m2, em que B é o parâmetro de troca 

térmica (B = 13,462 para globos de 15cm de diâmetro), v é a velocidade do vento em 

m/s, e σ é a constante de Stefan-Boltzmann (σ =5,6697x10-8W.m-2K-4) (ESMAY, 1982). 
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Nesta equação considera-se que toda troca térmica não-radiante ocorra no globo 

apenas por convecção forçada, o que é fundamental, uma vez que podem ocorrer 

situações em que a velocidade do vento é baixa ou nula, tal como acontece no interior 

de ambientes fechados, como câmaras climáticas, por exemplo. Em consequência, a 

termólise por convecção passiva ou natural torna-se predominante, ao mesmo tempo em 

que a convecção forçada tende a zero. Isso introduz um erro importante na determinação 

da CTR pela equação apresentada, a qual indicará então somente as trocas térmicas 

efetuadas por radiação, uma vez que não prevê as trocas por convecção natural. 

A temperatura de superfície cutânea pode ser aferida por termografia de radiação 

infravermelha (IRT) de alguns pontos do corpo de um indivíduo tem sido altamente 

correlacionada com a TR (KOTRBA et al., 2007; LUZI et al., 2013; FERREIRA, 2012, 

TORRES JR. et al, 2008). O uso de termômetros com mira a laser permite aferir a 

temperatura isolada de um ponto, apontando para a região do corpo do animal que se 

deseja avaliar a uma distância aproximada de 5 cm da superfície corpórea. Usualmente, 

medem-se quatro pontos da área a ser estudada e calcula-se uma média da temperatura 

da região (FERREIRA, 2012; TORRES JR. et al, 2008). 

Recentemente, o uso de câmeras de irradiação infravermelha (IRT - infrared 

termography), também chamadas de termógrafos, tem sido regularmente citado na 

literatura como eficiente método não invasivo para avaliar temperatura de superfície em 

animais de produção (ROBERTO e SOUZA, 2014; TALUKDER et al., 2015; PANTOJA 

et al, 2017) e de companhia (DURRANT et al., 2006). A IRT é de uso comum no setor 

industrial e nos últimos tempos tem sido de grande utilidade para identificação de 

patologias na medicina humana e animal. A IRT corpórea produz termogramas, baseado 

na geração e interpretação de imagens infravermelhas capazes de refletir a dinâmica 

microcirculatória da superfície cutânea dos pacientes em tempo real (BRIOSCHI et al., 

2003). 

A IRT é capaz de identificar aumento de perfusão sanguínea e metabolismo 

através da radiação infravermelha emitida pelo corpo em análise, seja por condições 

patológicas (traumas e lesões agudas locais) e/ou por condições fisiológicas (início de 

gestação, cio) (LUZI et al., 2013). Nesse contexto, vem sendo utilizada também para 

identificar falhas na termorregulação em órgãos específicos, tendo seus resultados 
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altamente correlacionados às alterações funcionais dos mesmos (TALUKDER et al., 

2014; KAHWAGE et al, 2018; MOURA et al, 2019; SILVA et al, 2017). Embora existam 

diversos estudos em que foram utilizados animais de raças zebuína e taurina com 

termômetros de radiação infravermelha para a monitoração da superfície cutânea 

(FERREIRA, 2012; TORRES JR. et al, 2008), ainda são necessários estudos para 

melhor compreensão da correlação entre variáveis de temperatura corpórea, 

temperatura de superfície e fertilidade, seja em animais estabulados ou em animais 

criados a campo (CHURCH et al., 2014). 

Tendo em vista a resposta do animal ao ambiente, têm sido propostas 

modificações nos sistemas de produção, tais como a adoção de sistemas intensivos de 

produção confinada que possibilitem maior controle da condição climática por meio de 

exaustores, ventiladores, aspersores e condicionadores de ar (MATARAZZO et al., 

2006). Também, outras estratégias já foram propostas, como a utilização de baias 

sombreadas em confinamentos comerciais e o plantio de árvores, sejam frutíferas ou 

para exploração da madeira, em áreas de pastejo (CASTRO et al., 2008; SILVA et al, 

2014). 

Nesse contexto, considerando a importância que assume nos sistemas de 

produção animal, a resposta termorregulatória de bovinos tem sido alvo de pesquisa no 

Brasil (BARROS et al., 2006, RIBEIRO et al., 2009), sendo aceito entre os pesquisadores 

que a sombra mais eficiente em termos de conforto animal é aquela fornecida pelas 

árvores (BACCARI JUNIOR, 1983; CASTRO et al., 2008; SILVA et al., 2014). Por isso, 

o sombreamento é considerado elemento importante em áreas de pastagem destinadas 

à bovinocultura, sejam elas de manejo intensivo ou extensivo, a fim de reduzir a carga 

térmica radiante proveniente da radiação solar direta sobre os animais. 

 

Desafio reprodutivo em vacas de corte sob condição de estresse térmico 

 

O aumento das temperaturas globais tem sido causa de prejuízos na produção 

animal por ocasionar danos severos na condição fisiológica, no metabolismo e na saúde 

dos animais (NARDONE et al., 2010). Há relatos na literatura de que o estresse térmico 

determina prejuízos no desempenho e no bem-estar dos animais de produção 
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(LACETERA et al., 2003). A redução da ingestão de matéria seca (IMS) seguida de falhas 

na eficiência da conversão alimentar com implicações nas variáveis produtivas e 

reprodutivas são comumente relacionadas a bovinos nestas condições (TORRES 

JÚNIOR et al., 2008; HAHN, 2009). 

Deste modo, é possível observar que o estresse térmico leva à perda de peso nos 

bovinos (LACETERA et al., 2003; FERRAZA et al, 2017) e, caso os animais se 

mantenham por longos períodos sob essa condição, a baixa ingestão alimentar 

(TORRES-JÚNIOR et al., 2008; HAGENMAIER et al., 2016) é seguida por alterações no 

padrão de secreção de hormônios essenciais  (HAHN, 2009) para a manutenção do 

metabolismo, que determinam redução na produção de calor metabólico (YOUSEF, 

1985) e modificam o padrão de energia, proteínas e minerais. Essas alterações 

modificam o perfil de ácidos graxos não esterificados e glicose dos animais impactando 

negativamente na produção, na reprodução (FERREIRA et al., 2016) e na saúde geral 

dos mesmos, tanto em sistemas intensivos quanto extensivos de produção (NARDONE 

et al., 2010). 

Neste contexto, a presença de arborização em áreas de pastagens tem resultado 

em melhor desempenho animal, devido à melhora no seu conforto térmico (LEME et al., 

2005; VAN LAER et al., 2014). Nas últimas décadas, têm sido mais frequentes os estudos 

que apresentam efeitos da ambiência no comportamento e produção animal (LEME et 

al., 2005; SOUZA, 2010) e a implementação de melhorias em termos de estrutura da 

propriedade tem refletido em índices mais satisfatórios de rendimento da atividade 

pecuária. 

Em contrapartida, sabe-se que nos sistemas de produção pecuária em que o grau 

de sombreamento é baixo ou nulo, o microclima estabelecido nas pastagens, 

principalmente quanto às variáveis de umidade relativa do ar, temperatura e radiação 

solar, pode causar desconforto aos animais, elevando seu nível de estresse e reduzindo 

seu desempenho produtivo (BEEDE e COLLIER, 1986). Por isso, para que se possa 

obter o sucesso da produção animal em regiões tropicais e subtropicais, torna-se 

necessária a diminuição dos efeitos climáticos. 

O mecanismo pelo qual o estresse térmico diminui o consumo é explicado pela 

redução no tempo de pastejo e consequente elevação do período de ócio dos animais, 
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resultando em menor IMS (SOUZA, 2010). A redução da ingestão alimentar determina 

menor aproveitamento dos nutrientes e, consequentemente, os ganhos de peso e 

produção de leite são prejudicados (BOHMANOVA et al., 2007). Adicionalmente, o 

estresse ocasionado pelo calor também reduz a fertilidade do rebanho, impactando 

negativamente sobre a qualidade e competência oocitária, bem como sobre as taxas de 

concepção e sobre o peso ao nascer dos bezerros (AL-KATANANI et al., 2002; 

FERREIRA et al., 2011; FERREIRA et al., 2016; HANSEN et al., 2001; ROTH et al, 2001; 

ROTH & HANSEN, 2004; SARTORI et al., 2002; TAO & DAHL, 2013; TORRES-JÚNIOR 

et al, 2008). 

O estresse térmico ocasiona redução da fertilidade de modo multifatorial. 

Primeiramente, a hipertermia corpórea determina injúrias nos tecidos que compõem o 

trato reprodutivo das fêmeas (HANSEN, 2004). Posteriormente, pode haver um 

comprometimento da atividade folicular ovariana e a habilidade do folículo dominante em 

suprimir o crescimento dos demais folículos (ROTH, 2008). Adicionalmente, há redução 

na qualidade e na viabilidade do oócito (HANSEN et al, 2001; ROTH et al, 2001; 

TORRES JR et al, 2008; FERREIRA et al, 2011; FERREIRA et al, 2016 diminuindo as 

taxas de fecundação e elevando as taxas de perdas embrionárias em novilhas e vacas 

Bos taurus, Bos indicus e cruzadas (BURNS et al., 2010). 

Ao comprometer a esteroidogênese, o estresse pelo calor constitui um dos 

principais fatores que impactam negativamente na manutenção da gestação em bovinos 

de corte (HANSEN et al., 2001). Em estudo retrospectivo, no qual dados de condições 

ambientais durante a estação de monta foram monitorados durante dez anos, foi 

observada redução na taxa de prenhez em vacas Bos taurus de corte quando a média 

diária do ITU foi superior a 72,9 (AMUNDSON et al., 2006). 

Os efeitos negativos do estresse térmico sofrido pela mãe durante a gestação 

também podem prejudicar o crescimento fetal. Há, também, evidências de que o 

desequilíbrio endócrino desencadeado durante o estresse térmico é capaz de bloquear 

a atividade do estradiol e inibir o comportamento sexual. As altas concentrações de 

cortisol, comuns em situações de estresse, incrementam a retroalimentação negativa do 

estradiol, o que interfere no padrão de liberação pulsátil do LH. Isso compromete o pico 
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pré-ovulatório de estradiol (BREEN et al., 2005), levando ao prolongamento do ciclo 

estral e a alterações ovarianas em animais criados sob constante desafio calórico. 

Muito embora animais Bos indicus se mostrem mais resistentes do que os Bos 

taurus às altas temperatura e umidade relativa do ar, estudo retrospectivo evidenciou 

decréscimo na produção in vitro de embriões em vacas Nelore, quando as mesmas 

tiveram seus oócitos aspirados na estação mais quente do ano (FERRAZ et al., 2005). 

Além disso os resultados da PIVE em animais de raças zebuínas também podem ser 

comprometidos quando em condições de estresse térmico (Paula-Lopes et al, 2003) 

Nesse contexto, o uso de arborização em áreas de pastagens tem apresentado efeito 

mitigador quanto ao estresse imposto aos animais e tem resultado em melhor 

desempenho animal, devido à melhora no seu conforto térmico (GARCIA et al., 2011; 

VAN LAER et al., 2014). Contudo, os efeitos destes tipos de sistema sobre a reprodução 

não estão esclarecidos. 
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CAPITULO 2 - CARACTERIZAÇÃO DE ÁREA SILVIPASTORIL E IMPACTO SOBRE 

O PERFIL METABÓLICO E A PRODUÇÃO EMBRIONÁRIA IN VITRODE FÊMEAS 

CANCHIM (5/8 Bos taurus e 3/8 Bos indicus) 

 

 

 

Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi de caracterizar o microclima de áreas de sistema silvipastoril 

(SP) em comparação ao pastejo rotacionado (RI) e avaliar o impacto dos mesmos no 

conforto térmico, no perfil metabólico e na produção embrionária de fêmeas bovinas da 

raça Canchim. Para isso, no Experimento 1, novilhas foram aleatoriamente distribuídas 

em duas áreas experimentais: SP (n=16) e RI (n=16). O experimento foi conduzido 

durante o verão (dezembro - quente e chuvoso) e outono (maio - seco) e o índice de 

temperatura de globo úmido (ITGU) e a carga térmica radiante (CTR) da área foram 

calculados para todo o período. Mensalmente foi realizada a pesagem, mensurado o 

escore de condição corporal (ECC) e realizada a estimativa de ingestão de matéria seca 

(IMS) e semanalmente foram avaliadas a temperatura retal (TR), a temperatura de 

superfície corpórea da linha dorsal (TD), a frequência cardíaca (FC) e a frequência 

respiratória (FR), bem como realizada colheita de sangue para dosagem de cortisol por 

radioimunoensaio (RIA). Embora a área SP não tenha apresentado menor ITGU que a 

área RI, os valores de CTR foram menores para a área SP durante todo o experimento. 

Novilhas pastejando as áreas SP, apresentaram maior peso vivo (PV, kg), maior IMS, 

menor TR e menor concentração sérica de cortisol em relação às mantidas em RI, ao 

longo do experimento. Deste modo, no ano subsequente iniciou-se o Experimento 2, no 

qual foram utilizadas 18 vacas Canchim, alocadas nas mesmas áreas experimentais: SP 

(n=10) e RI (n=8), com 26,2±2,2 dias pós-parto. Estas, foram mensalmente pesadas e 

avaliadas quanto ao ECC e IMS, além da aferição de TR, TD e TT, nos respectivos 

sistemas experimentais. Também, a cada 30 dias foram colhidas amostras de sangue 

para dosagem de cortisol, BHBA, AGNES, glicose e para avaliar a expressão gênica da 

HSP90AA1A, além da realização da OPU para a colheita dos oócitos que foram 

direcionados para a produção in vitro de embriões (PIVE). Foram avaliadas as variáveis: 
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número de folículos observados (FO), ovócitos totais (OT), oócitos viáveis (OV), taxa de 

recuperação (TxR), número de estruturas clivadas (EC), taxa de clivagem (TxC) no D3, 

número e taxa de blastocistos em D7 (BD7 e TxB, respectivamente). Os índices de ITGU 

e CTR foram maiores nas áreas RI em comparação com as áreas SP, durante todo o 

período experimental. Vacas que pastejavam as áreas SP tiveram menores TD e TT, e 

apresentaram maior PV que vacas que pastejavam as áreas RI durante todo o período 

experimental. Entretanto, vacas pastejando SP e RI não diferiram na TR, Cortisol, 

HSP90AA1, FO, OT, OV, TxR, EC, TxC, BD7 e na TxB. Curiosamente, maiores valores 

de ITGU e CTR registrados nos meses de março, coincidiram com maiores FO, OT, OV, 

TxR, EC e TxC. O microclima fornecido por sistemas que integram o componente 

arbóreo, em suma, possibilita benefícios quanto ao conforto térmico, contudo, o mesmo 

não foi observado nas variáveis reprodutivas avaliadas na condição do presente estudo. 

 

Palavras-chave: bovinos, integração pecuária-floresta, estresse térmico, metabólitos, 

PIVE. 
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1. Introdução 

 

Em 2017 o PIB do agronegócio brasileiro representou 22% do PIB total do país, 

com expressiva participação da pecuária, a qual foi responsável por 31% do PIB do 

agronegócio. A relevância econômica da pecuária é também reafirmada quando se 

considera que o Brasil é o maior produtor e o maior exportador mundial de carne bovina 

[1]. A fim de suprir a crescente demanda mundial por alimentos, o aumento na 

produtividade com respeito ao ambiente e ao bem-estar animal é atualmente um dos 

maiores desafios dos sistemas de produção [2]. Nesse contexto, a integração de 

componentes dentro de um mesmo sistema produtivo tem sido considerada como uma 

medida alternativa para maior produtividade e sustentabilidade. 

Sistemas que integram os cultivos de lavoura, pecuária e floresta têm ganhado 

destaque nos modelos de sistemas de produção nos últimos anos [3, 4]. Há relatos de 

benefícios na produção de bovinos manejados em áreas que integram componentes de 

lavoura e/ou arbóreo [5], sendo ressaltado o papel do sombreamento fornecido pelas 

árvores como o elemento mais eficiente para determinação de maior conforto e bem-

estar aos animais.  Para sistemas que integram o componente arbóreo, especialmente 

pelo sombreamento fornecido, têm sido mencionados efeitos na redução do estresse 

térmico e na mitigação dos efeitos negativos que a intensa carga térmica radiante impõe 

aos animais produzidos a pasto, nas regiões tropicais do planeta [6]. 

Neste contexto, estudos relacionando as respostas fisiológicas de animais 

manejados em sistemas que integram o componente arbóreo ou com algum tipo de 

sombreamento têm ganhado relevância nos últimos anos [5], com maior atenção dada 

aos índices produtivos [7, 8]. As concentrações de cortisol, hormônio sinalizador de 

estresse, são inferiores em animais sob temperaturas amenas quando comparados a 

animais em estresse térmico [9]. Estudos prévios demonstraram que, quando em 

condição de conforto térmico, vacas leiteiras apresentaram melhor desempenho 

reprodutivo e maior produtividade [10], mesmo em raças zebuínas, ditas como mais 

adaptadas ao clima tropical[11].Contudo, sob altas temperaturas ambientais, ocorre 

elevação na temperatura corpórea e concomitante diminuição no consumo de matéria 

seca [11,12] e no escore de condição corporal dos animais. Também há relatos que 
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bovinos de corte manejados em áreas sombreadas apresentam maior conforto térmico, 

resultando em melhor desempenho [7]. 

As alterações metabólicas decorrentes do aumento da temperatura corporal 

também causam redução na capacidade reprodutiva [13, 14].O estresse térmico tem 

efeitos diretos na qualidade oocitária, com menores taxas de produção in vitro de 

embriões em animais Bos taurus [13, 15, 16]. Quando em contato com estressores 

térmicos, a célula animal inicia a produção das heat shock proteins (HSP’s) ou proteínas 

de choque térmico, também conhecidas como chaperonas. O aumento das HSP’s 

coincide com alterações mitocondriais e de permeabilidade celular podendo causar 

danos irreversíveis às mesmas [17]. 

Assim, estratégias que associam sombreamento artificial e ferramentas de 

ventilação forçada em instalações para animais de produção são sugeridas como 

alternativas que podem melhorar o desempenho reprodutivo de vacas leiteiras [18,19]. 

Entretanto, pouco se sabe a respeito dos benefícios que sistemas que integram 

sombreamento natural podem oferecer às fêmeas neles manejadas quanto às variáveis 

reprodutivas, especialmente no que se refere ao impacto sobre a qualidade oocitária e 

produção embrionária. 

Deste modo, as hipóteses deste estudo são de que sistemas silvipastoris: 

reduzem a frequência respiratória (FR), a frequência cardíaca (FC), a temperatura retal 

(TR) e a temperatura de superfície do dorso (TD), bem como as concentrações de cortisol 

e proporcionam maior ingestão de matéria seca (IMS) e peso vivo (PV; kg) de novilhas 

(Experimento 1). Do mesmo modo sistemas silvipastoris reduzem a TR, a TD, a TT, as 

concentrações de cortisol e a expressão gênica de HSP90, proporcionam maior IMS, 

maior PV (kg), maiores concentrações de P4, menores concentrações de BHBA, AGNEs 

e Glicose após o parto e maior produção de embriões in vitro (Experimento 2). O modelo 

hipotético gráfico pode ser observado na Figura 1. 
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Figura 1.Modelo hipotético gráfico 

Sendo assim, os objetivos foram estudar os efeitos de um sistema de produção 

silvipastoril em comparação a um sistema de pastejo rotacionado convencional, sem 

arborização, para a manutenção de novilhas (Experimento 1), e avaliar o efeito deste 

sistema sobre o conforto térmico, o perfil metabólico, a qualidade oocitária e a produção 

de embriões in vitro de vacas primíparas Canchim (Experimento 2). 

 

2. Material e Métodos 

Este estudo é composto por dois ensaios experimentais conduzidos em dois anos 

subsequentes. 

 

2.1 Experimento 1 – Validação e caracterização da área de integração silvipastoril 

 

2.1.1 Área experimental e período 

O experimento foi conduzido na Fazenda Canchim, Embrapa Pecuária Sudeste, 

em São Carlos-SP (21°57'42" S, 47°50'28" W, 860m), nos meses de dezembro de 2015 

a maio de 2016, nas estações de verão e outono. Para alocação dos animais, foram 

adotadas duas áreas, que compuseram dois grupos experimentais: Sistema de pastejo 
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rotacionado intensivo (Grupo RI): área de 12 ha, estabelecida com pastejo rotacionado 

intensivo de Urochloa brizantha (cv. Piatã), sem presença de árvores ou elementos de 

sombreamento artificial; e Sistema silvipastoril (Grupo SP): área de 12 ha, estabelecida 

com pastejo rotacionado intensivo de Urochloa brizantha (cv. Piatã), com árvores de 

eucalipto (Eucalyptus urograndis). As árvores foram plantadas com espaçamento de 15 

metros entre linhas e dois metros entre plantas, com densidade de 330 árvores por 

hectare. Ao início do período experimental, as árvores tinham cinco anos de plantio, 

apresentavam altura média de 21 metros e 20 cm de diâmetro à altura do peito (medida 

do diâmetro da árvore à altura de 1,30 do solo)[20]. 

 

2.1.2 Animais experimentais, ingestão alimentar e desempenho 

Foram utilizadas 32 novilhas da raça Canchim, com idade média de 16,2 ± 0,05 

meses e peso médio de 249,8 ± 1,75 kg, todas advindas de mesmo sistema de recria em 

pastejo intensivo. Os animais foram distribuídos de modo casualizado nos dois grupos 

experimentais (RI, n=16 ou SP, n=16). Foi adotado período de adaptação de 15 dias dos 

animais aos sistemas de pastagens. Cada sistema foi conduzido em duas áreas 

experimentais (repetição de área), de aproximadamente 3 ha cada, nas quais foi utilizado 

o sistema de manejo rotacionado de pastagens, com seis piquetes (área aproximada de 

5000 m2 por piquete), 6 dias de ocupação e 30 dias de descanso. Nestes sistemas, as 

pastagens foram adubadas com 202 kg de N por ano, divididos em cinco fertilizações na 

forma de ureia. Durante o período experimental, o pastejo nos sistemas foi manejado 

com lotação ajustada ("put and take" technique [21]) em função da avaliação visual da 

oferta de forragem em pré-pastejo.e no período de descanso. A taxa de lotação média 

foi de 2,7 ± 0,6 UA/ha para o sistema SP e 3,1 ± 0,4 UA/ha para o sistema RI. Em ambas 

áreas experimentais, os animais receberam sal mineral em cochos cobertos e tiveram 

acesso ad libitum à água, em bebedouros automáticos. 

A ingestão diária de matéria seca (IMS; kg MS/dia) dos animais foi dada por meio 

do modelo DMI=0,01673×PV final+8,123×Elm-〖3,0042×Elm〗2-3,6262. Este considera 

o peso vivo final (PV final) do animal no período avaliado e a energia liquida de mantença 

(Elm) [22]. A Elm teve como base o valor 0,0717 Mcal/PCVZ (peso do corpo vazio) m0,75, 

conforme proposto pelo BRCORTE, 2010 [23] para animais desta categoria, em 
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condições de pastagem. Mensalmente os animais foram levados ao centro de manejo 

para pesagem e aferição do escore de condição corporal (ECC; [24]). O ganho médio 

diário (GMD; g/dia) foi calculado considerando-se a diferença entre as pesagens. 

 

2.1.3 Caracterização microclimática 

Para caracterizar o microclima das áreas experimentais, foram mensuradas 

diariamente a temperatura do ar (Ta, oC), a umidade relativa do ar (Ur, %), a radiação 

solar global (RSG, MJ m-2 dia-1), a temperatura do globo negro (Tgn, oC), a precipitação 

pluviométrica (PP, mm) e a velocidade do vento (VV, m s-1), durante todo o período 

experimental. Para tal, foram utilizadas duas estações meteorológicas automáticas, uma 

instalada a pleno sol na área do sistema RI, e outra imediatamente abaixo do renque de 

árvores, em local sombreado, na área do sistema SP. Na sequência, para cada sistema, 

foram calculados o ITGU [25] e a CTR [26]. Para tal, foram utilizados os dados 

meteorológicos das 11h00 às 15h00, o qual compreende o período do dia de maior 

desafio térmico imposto aos animais criados a campo em áreas tropicais [27]. A 

transmissão de radiação solar (RS; %) média no sistema SP foi de 37,6%, tendo o 

sistema uma efetividade de sombreamento de 62,4%. 

 
Figura 2. Percentual de transmissão de radiação solar do sistema silvipastoril (SP) de dezembro de 
2015 a maio de 2016. 

2.1.4 Avaliação das variáveis fisiológicas e da concentração sérica de cortisol 

Após o período de adaptação, foram realizadas pesagens e avaliação do ECC 

(escala 1-5; [24]), a cada 30 dias. Nos mesmos momentos, foram também aferidas as 

variáveis fisiológicas, respeitando a seguinte ordem: frequência respiratória (FR, 
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movimentos/min), frequência cardíaca1 (FC, batimentos/min) e temperatura retal2 

(TR,ºC) [6, 28].Para determinação das concentrações séricas de cortisol, semanalmente 

no período da manhã, em que maiores concentrações de cortisol podem ser identificadas 

devido ao ciclo circadiano [29]foi realizada venopunção jugular em tubos a vácuo 

siliconizados de 10 mL3. As amostras foram centrifugadas a 1.350 x g por 15 minutos 

para a separação do soro, fracionadas em alíquotas e armazenadas em microtubos de 

polipropileno a –20oC para posterior análise. As dosagens foram realizadas no 

Laboratório de Dosagem Hormonal da Universidade Federal Fluminense, pela técnica 

de RIA utilizando o kit Cortisol Immuchem Coated Tube4. A sensibilidade e o coeficiente 

intra-ensaio foram de 0,17 ug/dL e 11%, respectivamente. 

A temperatura de superfície corpórea foi avaliada quinzenalmente no período da 

tarde (14h00 às 15h30) com uso da técnica de termografia de infravermelho (IRT). A 

aquisição das imagens foi realizada com termógrafo portátil5 com detector de 640 x 480 

pixels, dotado de lente de longo alcance (15° x 11°, 40 mm), sensibilidade térmica <40 

mK (<0,04ºC à temperatura ambiente de 30ºC), escala de temperatura de -20 a 350ºC, 

na opção de ajuste de foco manual. A emissividade adotada foi de 0,98 [30] 

As imagens de IRT foram obtidas a campo, nas áreas de SP e RI, com 

os animais em condição de livre pastejo, possuindo identificação numérica por pintura 

atóxica. Os termogramas foram registrados individualmente, com o animal imóvel e em 

estação. O procedimento foi realizado com a câmera posicionada perpendicularmente 

ao antímero direito do animal. As imagens foram geradas à distância aproximada de 5,0 

metros dos animais, de modo a não provocar interferência humana e com os animais 

dispostos naturalmente no ambiente [31]. A análise dos termogramas foi posteriormente 

realizada com o programa IRSoft versão 4.06.A temperatura média do dorso (TD,ºC) foi 

determinada utilizando traçado linear da escápula à crista ilíaca [32]. 

 

                                                           
1Estetoscópio duplo, modelo Rappaport, Brasmed, Paulínia, SP 
2Termômetro Veterinário Escala Externa Prismática +35+43 x 0,1°C Incoterm, modelo 5198.2, Porto Alegre, RS 
3 Beckton Dickson, São Paulo, SP 
4 MP Biomedicals, LCC Diagnostics Division, USA 
5Testo 890, Testo AG, Lenzkirch, Alemanha 
6Testo AG; Lenzkirch, Alemanha 
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2.2 Experimento 2 – Respostas metabólicas e reprodutivas de vacas pós parto 

mantidas em sistemas RI ou SP 

 

2.2.1 Área experimental e período 

As mesmas áreas experimentais já descritas no Experimento 1 foram usadas, com 

o diferencial de número de árvores por hectare, que passou a ser de 165/ha, em virtude 

de manejo de desbastes das árvores, visando a manutenção das pastagens e a 

exploração do componente arbóreo. O ensaio foi conduzido nos meses de janeiro a maio 

de 2017, compreendendo as estações de verão e outono. 

 

2.2.2 Animais e desempenho 

Foram utilizadas 18 vacas Canchim primíparas, previamente selecionadas tendo 

como critério a genealogia e a população folicular ovariana.  As fêmeas foram alocadas 

nas áreas experimentais (Grupo RI, n=8 ou Grupo SP, n=10) com sessenta dias antes 

da data prevista do parto, visando sua adaptação ao manejo e parto no ambiente 

experimental. Ao início do experimento, as fêmeas apresentavam idade média de 41,2 ± 

0,6 meses, peso de 477,0±12,0 kg e 26,2±2,2 dias pós-parto. Os animais de ambas áreas 

experimentais permaneceram em sistema de pastejo rotacionado, com período de 

ocupação de 6 dias e 35 dias de descanso. A taxa de lotação média foi de 2,1 ± 0,3 

UA/ha para o sistema SP e 2,5 ± 0,4 UA/ha para o sistema RI. 

 

2.2.3 Caracterização microclimática das áreas experimentais 

Para caracterizar o microclima das áreas experimentais, foi utilizada metodologia 

já descrita no Experimento 1. A transmissão de radiação solar (RS; %) média no sistema 

SP foi de 56,9%, tendo o sistema uma efetividade de sombreamento de 43,1%. 
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Figura 3.Percentual de transmissão de radiação solar do sistema SP de janeiro a maio de 2017. 

 

2.2.4 Avaliação das variáveis fisiológicas 

A ingestão alimentar e a evolução do PV, GMD, bem como o ECC foram 

monitorados mensalmente, seguindo metodologia já descrita no Experimento 1. 

Além da TD, já descrita no Experimento 1, neste estudo, a temperatura do tronco 

(TT, oC) foi determinada com o traçado de um polígono compreendendo o limite ventral 

e dorsal de cada animal entre a escápula e a crista ilíaca, tendo sido avaliada 

quinzenalmente no período da tarde (14h00 às 15h30). 

 

2.2.5 Ultrassonografia e aspiração folicular ovariana 

A cada 30 dias, as fêmeas foram submetidas à aspiração folicular guiada por 

ultrassom (OPU), em dia aleatório do ciclo estral, totalizando cinco sessões de aspiração 

por animal. Para a avaliação ovariana e a OPU, os animais foram contidos em brete, 

onde inicialmente foi realizada a higienização e anestesia peridural com lidocaína 2% 

sem vasoconstritor7. O sistema de aspiração era composto por equipamento de 

ultrassom8 acoplado a transdutor microconvexo multifrequencial (5,0 MHz), bomba de 

pressão de vácuo de 75 mmHg, mangueira rígida e agulha de 0,9 x 50 mm (20 G). 

Antes de cada OPU, foi avaliada a população folicular ovariana. Todos folículos 

ovarianos com diâmetro maior ou igual a 5mm foram contados (número de folículos 

                                                           
7 LIDOVET, Laboratório Bravet, Engenho Novo, RJ, Brasil 
8 2200Vet-DP, Mindray Medical International Limited, Shenzhen, China 
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ovarianos observados; FO) e aspirados. O conteúdo folicular recuperado foi armazenado 

em tubo de polipropileno de 50 mL, contendo DPBS, acrescido de 1% de soro fetal 

bovino9 e 5 UI de heparina sódica/mL10, sob temperatura entre 35º e 37ºC. 

 

2.2.6 Produção in vitro de embriões 

O tubo contendo o material aspirado foi despejado em filtro de colheita de 

embriões11e lavado com a mesma solução utilizada na aspiração folicular (PBS acrescido 

de 1% de SFB e heparina). O sedimento restante no filtro foi então observado em placas 

de Petri e, neste momento, efetuada a contagem e a avaliação dos Complexos 

CumulusOócitos (COCs) de acordo com a morfologia (número de camadas de células 

do cumulus e aspecto do citoplasma) em Grau I, II e III (GI, GII e GIII), que somados 

foram considerados oócitos viáveis (OV), além dos oócitos sem cumulus (s/c), 

expandidos (exp), degenerados (deg) e atrésicos (atr), que acrescido aos viáveis foram 

considerados oócitos totais (OT)  [33].A taxa de recuperação (TxR) foi calculada 

considerando o número de OT sobre o número de FO. 

Após a classificação, os COCs foram lavados em solução de TCM 199 HEPES12 

suplementado com 10% SFB12 e em meio de maturação (TCM 199 bicarbonato 

suplementado com 10% SFB, 5 g/mL FSH, 50 g/mL LH e 01 g/mL de estradiol). Em 

seguida, os OV foram colocados em microtubo de 2 mL11 com meio de maturação (MIV), 

sob óleo mineral (500L MIV + 400L óleo), e mantidos em transportadora de 

oócitos(Labmix11),a 38,5°C, com pré mistura gasosa (6%CO2; 5%O2; 89%N2) e pressão 

hidrostática controlada de 15mmHg.  

Na chegada ao laboratório, os microtubos com os COCs foram transferidos para 

incubadora de bancada (EVE11) para continuar o processo de maturação até completar24 

horas, com as mesmas condições de temperatura (38,5°C) e atmosfera gasosa do 

transporte.  

Para a fecundação in vitro (FIV) foram utilizadas amostras de sêmen congelado 

de touro da raça Nelore previamente testado (mesma partida e touro), preparadas 

                                                           
9DPBS e SFB Nutricell®, Nutrientes Celulares, Campinas, SP, Brasil 
10Liquemine®, Roche, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
11WTA, Cravinhos, SP 
12Gibco, São Paulo, SP 
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mediante a técnica de gradiente de Percoll para obtenção de espermatozoides (sptz) 

móveis, remoção do diluidor e plasma seminal. A concentração foi ajustada para 

1x106sptz/mL. O meio utilizado na FIVfoi o meio Tyrode modificado (TALP) acrescido de 

soluções de Penicilamina, Hipotaurina e Epinefrina (PHE) e 10g/mL de heparina. Os 

gametas permaneceram incubados em placas com microgotas de 70L cobertas com 

óleo mineral, por 20-22 horas a 38,5C com baixa tensão de oxigênio e pressão 

hidrostática de 5 mmHg.  

Após o tempo de incubação dos gametas, os prováveis zigotos foram lavados, 

pipetados para retirar o excesso de células do cumulus e transferidos para uma placa de 

5 poços, contendo 500µL de meio de cultivo (CR2 modificado acrescido de 2,5%SFB e 

5mg/mL BSA), cobertos por óleo mineral. Estes foram mantidos em incubadora de 

bancada (EVE11) por 7 dias nas mesmas condições descritas para a FIV.  

Após 72 horas da inseminação, foi realizada a contagem dos zigotos clivados (EC) 

e calculada a taxa de clivagem ([número de EC/número de OV*100]).A contagem dos 

blastocistos (inicial-Bi, blastocisto-Bl, blastocisto expandido-Bx e blastocisto eclodido-Be) 

foi realizada em D7 (BD7) e calculada a taxa de blastocistos ([número de BD7/ número 

de OV]; TxB). 

 

2.2.7 Dosagens hormonais 

Concomitantemente às avaliações ultrassonográficas, sempre entre as 8:00 e 

11:00 da manhã, foram colhidas amostras de sangue por venopunção jugular, para 

dosagem de progesterona (P4), β-hidroxi-butirato (BHBA), ácidos graxos não 

esterificados (AGNEs), glicose e cortisol. Após as colheitas em tubos distintos, as 

amostras foram centrifugadas a 1350 x g por 15 minutos e congeladas para análise 

posterior. 

As dosagens de cortisol foram realizadas pela técnica de RIA utilizando o kit 

Cortisol Immuchem Coated Tube13. A sensibilidade e o coeficiente intra-ensaio foram de 

0,20 ug/dL e 9%, respectivamente. As dosagens de AGNEs e BHBA foram realizadas 

                                                           
13 MP Biomedicals, LCC Diagnostics Division, USA 
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com uso de kits enzimáticos colorimétricos14. Os coeficientes de variação intra e inter 

ensaio foram de 5,9% e 2,5 para AGNEs, e de 7,0% e 7,5% para BHBA.Para a 

quantificação da concentração de glicose plasmática, foi utilizado o método quantitativo 

colorimétrico15, tendo apresentado coeficiente de variação intra-ensaio de 2,7% e inter-

ensaio de 3,3%. A dosagem das concentrações de P4foi realizada com kit de 

imunoensaio por quimiluminescência16, tendo sido observado coeficiente de variação 

intra-ensaio de 4,1%.  

As dosagens de AGNEs, BHBA, glicose e P4 foram realizadas no Laboratório de 

Ciência Animal da Oregon State University, EUA, enquanto que as dosagens de cortisol 

foram efetuadas no Laboratório de Dosagem Hormonal da Universidade Federal 

Fluminense. 

 

2.2.8 Expressão de Heat Shock Proteins 

Para avaliação de proteínas de estresse térmico foi adotado o método de 

avaliação da abundância de transcritos de HSP90AA1 em linfócitos. Amostras de sangue 

(8 mL) foram colhidas em tubos Vacutainer revestidos com heparina lítica e mantidas a 

24oC até processamento. As células mononucleares sanguíneas periféricas (PBMCs) 

foram isoladas do sangue total por gradiente de densidade utilizando Ficoll® Paque 

Plus17, seguindo instruções do fabricante. As células isoladas foram lavadas três vezes 

com PBS e armazenadas a -80 °C. Para a extração do RNA total, utilizou-se 1 mL de 

Trizol(15596026, Thermo Fisher Scientific, São Paulo, Brasil)para cada amostra, 

seguindo as instruções do fabricante. O RNA foi diluído em 30 µL de água livre de 

nucleases. A concentração e pureza do RNA foram verificadas por meio de 

espectrofotômetro (Nano Vue Plus; GE, São Paulo, Brasil) pela absorbância a 260 nm e 

pelas razões 260/280 e 260/230, respectivamente. Uma alíquota de 1 µg de RNA total 

diluído em 8 µL de volume final de água foi tratado com DNAse I para degradar o DNA 

proveniente de possível contaminação por DNA genômico durante a etapa de extração 

                                                           
14 HR Series NEFA-2; Wako Pure Chemical Industries Ltd., Richmond, VA, EUA; kit #H7587; Pointe Scientific, Inc., 
Canton, MI, EUA 
15 kit G7521; Pointe Scientific, Inc., Canton, MI, EUA 
16Immulite 1000; Siemens Medical Solutions Diagnostics, Los Angeles, CA 
17GE17-1440-02, GE Healthcare, Darmstadt, Germany 
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de RNA. Para isso, as amostras foram incubadas com DNAse I por 10 min a 37 °C, 

seguindo por inativação enzimática com EDTA a 65 °C por 10 min. A síntese de cDNA 

foi realizada utilizando o kit High-Capacity DNA Reverse Transcription (Applied 

Biosystems™), seguindo as instruções do fabricante. O cDNA preparado foi armazenado 

a -20 °C até a utilização.  

A análise de abundância relativa do transcrito HSP90AA1 em amostras de PBMC 

foi realizada por Real Time PCR. Os primers foram obtidos utilizando o banco de dados 

NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). As reações foram realizadas em 

termociclador Step One Plus (Applied Biosystems™), em placas de 96 poços e em 

triplicatas. Para isso, utilizou-se como sonda Power Up SYBR Green Master Mix (Thermo 

Fisher). O Cycle Threshold (Ct) de cada reação foi determinado por meio do software 

LinReg, identificando-se a região de maior eficiência da curva de amplificação 

exponencial. Os valores de Ct para HSP90AA1 foram, então, normalizados pelos valores 

de Ct do gene endógeno (PPIA) pela metodologia descrita por Pfaffl (2001) para 

obtenção dos valores de abundância relativa. 

 

2.3 Análise estatística 

As variáveis de PV (kg), ECC, TR, de TD e TT, das concentrações sanguíneas de 

cortisol, P4, BHBA, glicose, AGNEs, a expressão de HSP90AA1, o ITGU e a CTR, que 

apresentam variação continua (distribuição de frequência dos resíduos Normal – 

media=0 e variância=1), foram analisadas por modelo misto considerando medidas 

repetidas no tempo pela metodologia da máximo verossimilhança restrita,  usando o 

PROC MIXED (SAS, Inst., Inc., Cary, NC, USA).Para o modelo estatístico, foram 

considerados o efeito aleatório de animal (grupo), e os efeitos fixos de sistema, mês e 

interações entre ambos. 

Para as contagens de folículos ovarianos visualizados, oócitos totais, oócitos 

viáveis, taxa de recuperação, número de embriões clivados, taxa de clivagem, número 

de blastocistos em D7e a taxa de blastocistos em D7utilizou-se a distribuição de Poisson, 

que é um caso particular de Modelos Lineares Generalizados [34]. Estas variáveis foram 

analisadas pelo modelo logístico como medidas repetidas no tempo por meio do PROC 

GENMOD (SAS, Inst., Inc., Cary, NC, USA). O modelo incluiu os efeitos de ECC, sistema, 
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mês e a interação sistema x mês como variáveis classificatórias. Considerou-se como 

co-variáveis, as variáveis microclimáticas de ITGU e CTR, e os efeitos fixos estudados 

nesse modelo estatístico foram também de sistema, mês e interações entre sistema x 

mês. 

 

3. Resultados 

 

3.1. Experimento 1 

Houve interação entre os efeitos de sistema e mês sobre os valores de ITGU 

registrados durante o período experimental (P<0,01). O sistema SP apresentou registros 

mais baixos de ITGU do que o sistema RI nos meses de dezembro (79,5 ± 0,2 vs 84,0 ± 

0,2), janeiro (79,2 ± 0,4 vs 83,9 ± 0,4) fevereiro (81,1 ± 0,4 vs 86,5 ±  0,4), abril (81,8 ± 

0,3 vs 86,1 ± 0,3) e maio (73,2 ± 0,4 vs 79,1 ± 0,4) exceto pelo mês de março (81,4 ± 0,3 

vs 83,9 ± 0,3) quando foram iguais, respectivamente. 

Também houve interação entre sistema e mês para a CTR (P<0,01). O sistema 

SP apresentou registros mais baixos de CTR  do que o sistema RI nos meses de 

dezembro (559,8 ± 4,9 vs 710,6 ± 4,9), janeiro (553,4 ± 5,6 vs 691,0 ± 5,6), fevereiro 

(559,9 ± 5,6 vs 726,6 ±  5,6), abril (592,2 ± 4,9 vs 714,8 ± 4,9) e maio (520,6 ± 5,6 vs 

657,5 ± 5,6), exceto pelo mês de março (586,5 ± 4,9 vs 687,9 ± 4,9) quando foram iguais, 

respectivamente (Figura 4). Tanto o ITGU quanto a CTR, em ambos os sistemas 

apresentaram queda no mês de maio. 
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Figura 4. Caracterização microclimática das áreas de pastagens em sistema silvipastoril (SP) ou de 

pastejo rotacionado intensivo (RI) por meio dos índices de Temperatura de Globo Negro e Umidade (ITGU; 

A) e de Carga Térmica Radiante (CTR; B) registrados durante o Experimento 1 (dezembro de 2015 e de 

janeiro a maio de 2016). S: sistema; M: mês (mês experimental); S*M: interação entre sistema e mês. * = 

indicam médias significativamente diferentes de acordo com a interação sistema x mês. 

 

Não foram observados efeitos de interações entre sistema e mês para as variáveis 

de PV, ECC, IMS, FR, FC e TR.  

O PV (P<0,01), o ECC (P<0,01) e a IMS (P<0,01) das novilhas do sistema SP 

foram maiores que o das novilhas do sistema RI. (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 
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Independente dos sistemas, a IMS foi maior nos meses de março, abril e maio do 

que nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro (P<0,01), coincidente com as maiores 

médias de PV (P<0,01; Tabela 1). Houve interação entre sistema e mês experimental 

sobre o GMD (g PV/dia), uma vez que novilhas do sistema SP tiveram GMD semelhantes 

aos do sistema RI nos meses de dezembro (601,0 ± 0,11 vs 549,4 ± 0,11), janeiro (425,0 

± 0,11 vs 181,3 ± 0,11), fevereiro (168,7 ± 0,11 vs -106,3 ± -0,11), março (506,3 ± 0,11 

vs 437,5 ± 0,11) e maio (-178,1 ± -0,11 vs -303,8 ± -0,11), exceto no mês de abril (468,8 

± 0,11 vs 906,3 ± 0,11) no qual, as novilhas do sistema RI tiveram maior GMD médio. 

Adicionalmente, em ambos os sistemas, foram observadas queda no GMD nos meses 

de fevereiro e maio (Figura 5). 

 

Figura 5. Ganho médio diário (g PV/dia) das novilhas dos sistemas de silvipastoril (SP; n=16) e rotacionado 

intensivo (RI=16) durante o período experimental.S: sistema; M: mês (mês experimental); S*M: interação 

entre sistema e mês. * = indicam médias significativamente diferentes de acordo com a interação sistema 

x mês. 

 

A TR (oC) foi superior nas novilhas mantidas na área RI em relação às mantidas 

na área SP (P<0,01), sendo maior nos meses de dezembro e janeiro (P<0,01; Erro! Fonte d

e referência não encontrada.). Houve interação entre sistema e mês experimental para a 

variável de TD (P<0,01) entre as áreas SP e RI (Figura 6), sendo que novilhas do sistema 

RI tiveram TD superior à de novilhas do sistema SP nos meses de março (36,1 ± 0,5 vs 

33,6 ± 0,6, respectivamente), abril (34,5 ± 0,5 vs 32,4 ± 0,5) e maio (33,0 ± 0,4 vs 30,0 ± 

0,4), exceto nos meses de janeiro (34,5 ± 0,6 vs 33,5 ± 0,7) e fevereiro (36,1± 0,4 vs 37,0 

± 0,4), quando foram semelhantes. 
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Figura 6. Temperatura de linha de dorso (TD) das novilhas dos sistemas de silvipastoril (SP; 52 imagens 

de 16 novilhas) e rotacionado intensivo (RI=54 imagens de 16 novilhas) de janeiro à maio. S: sistema; M: 

mês (mês experimental); S*M: interação entre sistema e mês. * = indicam médias significativamente 

diferentes de acordo com a interação sistema x mês. 

 

A FR (P=0,13) e a FC (P=0,06) não foram influenciadas pelas áreas experimentais 

distintas. Nos meses de janeiro e fevereiro, a FC foi maior (P<0,01), entretanto a FR se 

manteve semelhante em todos os meses do estudo (P=0,59; Erro! Fonte de referência não e

ncontrada.). Houve interação entre o sistema e o mês experimental (P=0,01) sobre as 

concentrações de cortisol das novilhas do sistema RI e SP, sendo que as novilhas do 

sistema RI e SP apresentaram concentração semelhante nos meses de dezembro (37,6 

± 4,2 vs 30,1 ± 4,4 ng/mL), janeiro (24,5 ± 4,1 vs 31,9 ± 4,5 ng/mL) e  fevereiro (28,7 ± 

4,7 vs 25,8 ± 4,7 ng/mL), porém nos meses de março e (26,7 ± 4,1 vs 10,7 ± 5,2 ng/mL) 

e abril (27,4 ± 3,8 vs 9,4 ± 4,4 ng/mL) as novilhas do sistema SP apresentaram menor 

concentração sérica de cortisol)(Figura 7). 
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Figura 7. Concentração sérica de cortisol das novilhas dos sistemas de silvipastoril (SP; n=66 amostras) 

e rotacionado intensivo (RI=86 amostras) de dezembro a abril. S: sistema; M: mês (mês experimental); 

S*M: interação entre sistema e mês. * = indicam médias significativamente diferentes de acordo com a 

interação sistema x mês. 
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Tabela 1.Respostas fisiológicas e hormonais das novilhas nos sistemas silvipastoril (SP; n=16) ou de pastejo rotacionado intensivo (RI; n=16). 

 Variáveis1 

Fatores PV (kg)médio ECC 
IMS 

(kgMS/dia) 
FR 

(cont/min) 
FC 

(bat/min) 
TR 
(oC) 

Sistema       

Silvipastoril 278,9 ± 2,0 3,0 ± 0,01 6,5 ± 0,03 46,4 ± 1,0 96,5 ± 1,2 39,2 ± 0,03 

Rotacionado Intensivo 267,1 ± 2,0 2,9 ± 0,01 6,4 ± 0,03 44,4 ± 1,0 93,1 ± 1,2 39,4 ± 0,03 

Mês       

Dezembro 249,8 ± 3,5c 2,9 ± 0,02b 6,1 ± 0,06c 45,4 ± 1,7 83,0 ± 2,1b 39,6 ± 0,05ª 

Janeiro 260,7 ± 3,5b 2,9 ± 0,02b 6,2 ± 0,06c 48,3 ± 1,9 100,9 ± 2,2ª 39,5 ± 0,05ª 

Fevereiro 261,3 ± 3,5b 2,9 ± 0,02b 6,2 ± 0,06c 44,2 ± 1,9 105,2 ± 2,2ª 39,3 ± 0,05b 

Março 275,9 ± 3,5b 2,9 ± 0,02b 6,4 ± 0,06b 44,6 ± 1,7 95,0 ± 2,1b 39,2 ± 0,05b 

Abril 291,2 ± 3,5ª 3,0 ± 0,02ª 6,8 ± 0,06ª 43,8 ± 1,7 94,4 ± 2,1b 39,3 ± 0,05b 

Maio 298,9 ± 3,5ª 3,0 ± 0,02ª 6,7 ± 0,06ª 46,1 ± 1,9 90,3 ± 2,2b 39,1 ± 0,05b 

Valor de P2       

S3 <0,01 <0,01 <0,01 0,19 0,06 <0,01 

M4 <0,01 <0,01 <0,01 0,52 <0,01 <0,01 

S*M5 0,33 0,63 0,36 0,45 0,61 0,69 
1PV: peso vivo; IMS: ingestão de matéria seca; FR: frequência respiratória; FC: frequência cardíaca; TR: temperatura retal; TD: temperatura da linha do dorso; 
2valores de p≤0,05 foram considerados significativos; 3S: sistema; M: mês (mês experimental); S*M: interação entre sistema e mês. a-b = médias seguidas por letras 
diferentes na mesma linha são significativas. 
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3.2. Experimento 2 

Os valores de ITGU foram influenciados pelo sistema experimental, sendo que 

este indicador se apresentou mais elevado no sistema RI (82,9 ± 0,4) em comparação 

ao sistema SP (81,1 ± 0,4) (P<0,01). Independente dos sistemas, o ITGU foi mais alto 

(P<0,01) nos meses de fevereiro (85,6 ± 0,6) e março (84,3 ± 0,5) do que nos meses de 

janeiro (82,2 ± 0,5), abril (79,9 ± 0,5) e maio (78,2 ± 0,8). 

Foi observada interação entre área experimental e mês nos valores de CTR 

(P<0,01). A CTR foi mais alta no sistema RI nos meses de janeiro (692,3 ± 12,5 vs 592,9 

± 12,5), fevereiro (755,1 ± 13,2 vs 657,0 ± 13,2), abril (674,8 ± 12,7 vs 591,2 ± 12,7) e 

maio (679,7 ± 18,6 vs 575,5 ± 18,6), exceto no mês de março (707,4 ± 12,5 vs 684,9 ± 

12,5), quando  se igualou a do sistema SP. (Figura 8). 
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Figura 8.Caracterização microclimática das áreas de pastagens em sistema silvipastoril (SP) ou de pastejo 

rotacionado intensivo (RI) por meio dos índices de Temperatura de Globo Negro e Umidade (ITGU) e de 

Carga Térmica Radiante (CTR) registrados durante o experimento 2. S: sistema; M: mês (mês 

experimental); S*M: interação entre sistema e mês. Na figura A * = indicam médias significativamente 

diferentes de acordo com o mês e na figura B * = indicam médicas significativamente diferentes de acordo 

com a interação sistema x mês. 

 

Com exceção do ECC (Figura 9) não foi observada interação entre sistema e mês 

experimental para nenhuma das outras variáveis analisadas (Tabela 2). 

O PV médio (P<0,01) foi maior nas vacas pastejando áreas SP quando 

comparadas às pastejando áreas RI. Foi observada interação entre sistema e mês 

experimental sobre o ECC das vacas (P=0,02), sendo que aquelas vacas do sistema SP 

tiveram ECC corporal maior do que o daquelas no sistema RI no mês de fevereiro(3,40 
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± 0,07 vs 2,97 ± 0,07), entretanto o ECC das vacas do sistema SP foi semelhante ao das 

vacas do sistema RI nos meses de janeiro (2,93 ± 0,07 vs 2,86 ± 0,08), março (2,83 ± 

0,07 vs 2,81 ± 0,07), abril (2,99 ± 0,07 vs 2,66 ± 0,07) e maio (2,75 ± 0,07 vs 2,69 ± 

0,07)(Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

 

 

Figura 9.Escore de condição corporal das vacas dos sistemas de silvipastoril (SP; n=52) e rotacionado 
intensivo (RI=54) de janeiro a maio. S: sistema; M: mês (mês experimental); S*M: interação entre sistema 
e mês. * = indicam médias significativamente diferentes de acordo com a interação sistema x mês. 

 

A IMS (P=0,37), a TR (oC) (P=0,60) e a abundância da proteína de estresse 

térmico, HSP90AA1 (P=0,40), não foram diferentes entre as áreas experimentais SP e 

RI. Por outro lado, o sistema SP determinou menores TD (P<0,01) e TT (P<0,01) durante 

todo o período experimental (Tabela 2). 

Com relação ao efeito de mês, foram observadas maiores TD e TT nos meses de 

janeiro e fevereiro, e maiores TR nos meses de janeiro e março (Tabela 2). Já a 

concentração sérica de cortisol não diferiu entre os grupos SP e RI (15,5 ± 2,1 vs 20,9 ± 

2,3, respectivamente; P=0,08). Contudo, observou-se maior concentração sérica média 

de cortisol no mês de janeiro (28,1 ± 3,6) em comparação aos meses de fevereiro (12,0 

± 3,4), março (17,1 ± 3,4), abril (15,0 ± 3,4) e maio (18,6 ± 3,4) (P=0,02) (Figura 10). 
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Figura 10. Concentração sérica de cortisol das novilhas de ambos sistemas experimentais (Silvipastoril – 

SP e Rotacionado Intensivo-RI) de janeiro a maio. S: sistema; M: mês (mês experimental); S*M: interação 

entre sistema e mês. * = indicam médias significativamente diferentes de acordo com o mês. 

 

Quanto à OPU-PIVE em vacas Canchim, não se observaram interações, 

tampouco efeito de sistema para nenhuma das variáveis analisadas (Tabela 3).  

O número de FO foi semelhante entre os meses experimentais, contudo, os 

números de OT e OV foram maiores nos meses de janeiro, março e maio. A TxR, o 

número de EC e a TxC foram maiores nos meses de março e maio. E o número de BD7 

e a TxB foram maiores no mês de maio (Tabela 3). 
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Tabela 2.Médias dos quadrados mínimos ± erro padrão das variáveis fisiológicasde vacas de corte mantidas em áreas de sistema silvipastoril 

(SP) ou de pastejo rotacionado intensivo (RI). 

 Variáveis1 

Fatores 
PV 

(kg)médio 
IMS 

(kg MS/dia) 
TR 
(oC) 

TT 
(oC) 

TD 
(oC) 

HSP90AA1 

Sistema       

Silvipastoril 491,0 ± 6,4 9,0 ± 0,08 38,8 ± 0,09 33,0 ± 0,19 32,9 ± 0,25 1,03 ± 0,06 

Rotacionado Intensivo 456,8 ± 7,2 8,9 ± 0,10 38,9 ± 0,10 34,4 ± 0,21 34,9 ± 0,27 1,11 ± 0,07 

Mês       

Janeiro 
488,2 ± 

10,9 
9,1 ± 0,14 39,4 ± 0,16ª 36,0 ± 0,32ª 36,3 ± 0,42ª 1,14 ± 0,09 

Fevereiro 
472,6 ± 

10,5 
9,1 ± 0,14 38,4 ± 0,15b 34,4 ± 0,31b 34,7 ± 0,41b 1,15 ± 0,09 

Março 
471,8 ± 

11,2 
9,0 ± 0,14 39,2 ± 0,15ª 32,5 ± 0,32c 32,3 ± 0,42c 1,05 ± 0,09 

Abril 
477,3 ± 

10,5 
9,0 ± 0,15 38,5 ± 0,15b 32,8 ± 0,32c 33,0 ± 0,42c 0,93 ± 0,09 

Maio 
459,8 ± 

10,8 
8,7 ± 0,14 38,6 ± 0,15b 32,9 ± 0,1c 33,1 ± 0,41c 1,08 ± 0,09 

Valor de P2       

S3 <0,01 0,37 0,60 <0,01 <0,01 0,40 

M4 0,47 0,21 <0,01 <0,01 <0.01 0,51 

S*M5 0,71 0,65 0,49 0,34 0,24 0,66 
1PV: peso vivo; IMS: ingestão de matéria seca; TR: temperatura retal; TD: temperatura da linha do dorso; TT: temperatura do tronco; HSP90AA1: 
abundância de heat-shock-protein 902valores de p≤0,05 foram considerados significativos; 3S: sistema; 4M: mês (mês experimental); 5S*M: 
interação entre sistema e mês. a-b = médias seguidas por letras diferentes na mesma linha são significativas. 
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Tabela 3.Médias dos quadrados mínimos ± erro padrão das variáveis relativas à OPU e produção in vitro de embriões de vacas de corte 

mantidas em as áreas de sistema silvipastoril (SP) ou de pastejo rotacionado intensivo (RI). 

 Variáveis1   

Fatores 
FO 
(n) 

OT 
(n) 

OV 
(n) 

TxR 
(%) 

EC 
(n) 

TxC 
(%) 

BD7 
(n) 

TxB 
(%) 

Sistema         

Silvipastoril 
25,8 ± 

2,1 
20,9 ± 1,7 13,1 ± 1,3 74,3 ± 2,7 11,8 ± 1,1 85,7 ± 2,6 5,1 ± 0,6 42,9 ± 4,0 

Rotacionado 
Intensivo 

28,8 ± 
2,4 

20,2 ± 2,0 12,1 ± 1,4 65,3 ± 3,1 10,3 ± 1,3 82,0 ± 3,0 4,1 ± 0,6 35,9 ± 4,6 

Mês         

Janeiro 
30,5 ± 

3,7 
19,1 ± 3,0ab 13,0 ± 2,2ab 62,6 ± 4,6bc 11,0 ± 2,0ab 78,5 ± 4,7bc 3,9 ± 1,0b 34,8 ± 7,1b 

Fevereiro 
20,1 ± 

3,5 
14,4 ± 2,9b 9,4 ± 2,1ab 64,3 ± 4,6bc 8,6 ± 1,9b 78,8 ± 4,6bc 3,1 ± 0,9b 31,3± 7,0b 

Março 
28,5 ± 

3,5 
24,9 ± 2,9ab 16,9 ± 2,1a 79,0 ± 4,6ab 15,5 ± 1,8ª 92,7 ± 4,3ab 4,7 ± 0,9b 34,1 ± 6,5b 

Abril 
28,5 ± 

3,5 
16,6 ± 2,9b 8,5 ± 2,2b 57,3 ± 4,6c 6,1 ± 1,9b 75,3 ± 4,4c 2,6 ± 0,9b 38,6 ± 6,7b 

Maio 
28,8 ± 

3,5 
27,5 ± 2,9a 15,1 ± 2,1ab 85,7 ± 4,6a 14,1 ± 1,8a 94,1 ± 4,3a 8,6 ± 0,9a 58,3 ± 6,5a 

Valor de P2         

S3 0,35 0,79 0,61 0,03 0,35 0,36 0,24 0,25 

M4 0,26 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 

S*M5 0,87 0,99 0,86 0,32 0,84 0,22 0,94 0,67 
1FO: folículos observados; OT: oócitos totais; OV: oócitos viáveis; TxR: taxa de recuperação; EC: número de estruturas clivadas; TxC: taxa de 
clivagem; BD7: número de blastocistos no D7; TxB: taxa de blastocistos no D7

2;valores de p≤0,05 foram considerados significativos; 3S: sistema; 
4M: mês (mês experimental); 5S*M: interação entre sistema e mês. a-b = médias seguidas por letras diferentes na mesma linha são significativas. 
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As concentrações séricas de P4 (1,0 ± 0,3 vs 1,6 ± 0,4; P=0,32), glicose (58,8 ± 2,1 

vs 60,9 ± 2,4; P=0,51), BHBA (0,5 ± 0,03 vs 0,4 ± 0,03; P=0,22) e AGNES (0,49 ± 0,05 

vs 0,50 ± 0,05; P=0,95) não diferiram entre os sistemas SP e RI, respectivamente (Figura 

11). 

 

  

  

Figura 11. Concentração sérica de progesterona (P4), glicose, ácidos graxos não esterificados (AGNES) 

e β-hidroxi-butirato (BHBA) de vacas de corte mantidas em as áreas de sistema silvipastoril (SP) ou de 

pastejo rotacionado intensivo (RI), ao longo dos meses experimentais. S: sistema; M: mês (mês 

experimental); S*M: interação entre sistema e mês. * = indicam médias significativamente diferentes de 

acordo com o mês. 

 

As  concentrações de P4 se mantiveram abaixo de1 ng/mL nos meses de janeiro 

(0,5 ± 0,5) e fevereiro (0,3 ± 0,5), entretanto, nos meses de março (1,8 ± 0,5) e abril (1,5 

± 0,5) foram maiores, atingindo a maior concentração no mês de maio (2,6 ± 0,5) (P=0,01; 

Figura 11). As concentrações de glicose foram maiores nos meses de fevereiro (64,6 ± 

2,2) e maio (61,4 ± 2,0) em comparação aos meses de janeiro (58,3 ± 2,1), março (57,7 

± 1,9) e abril (57,4 ± 2,0) (P<0,01;Figura 11). Maiores concentrações de BHBA foram 
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observadas nos meses de janeiro (0,5 ± 0,03) e maio (0,5 ± 0,03) em comparação aos 

meses de fevereiro (0,4 ± 0,03), março (0,4 ± 0,03) e abril (0,4 ± 0,03) (P<0,01). A 

concentração de AGNES foi menor no mês de abril (0,4 ± 0,1) em comparação com os 

meses de janeiro (0,6 ± 0,1), fevereiro (0,5 ± 0,1), março (0,5 ± 0,1) e maio (0,7 ± 0,1) 

(P=0,01).  

 

4. Discussão 

Os benefícios que as áreas de pastagens consorciadas ao componente arbóreo 

causam aos animais em crescimento, principalmente no que diz respeito às variáveis 

reprodutivas, não estão totalmente elucidados e estudos que buscam responder essas 

questões ainda são escassos na literatura. Desta forma, os resultados deste estudo 

podem auxiliar a nortear não somente novas pesquisas, mas também novos modelos de 

produção de fêmeas a pasto no Brasil. 

Para avaliar o impacto das características ambientais na criação de bovinos, é 

necessário conjugar algumas variáveis microclimáticas aferidas por estações 

meteorológicas e gerar índices, tais quais o ITGU e a CTR. Nos experimentos 1 e 2, a 

presença das árvores no sistema SP determinou menores valores de ITGU e CTR 

quando comparados aos do sistema RI. Este resultado agrega novas informações sobre 

o uso do sombreamento natural a estudos prévios, nos quais foi relatado maior conforto 

térmico em instalações para animais com sombreamento artificial ou natural, 

caracterizado principalmente por redução nos índices de ITU [11,35,36], de ITGU [36, 

37,38] e de CTR [36,39]. 

Durante o experimento 1, no sistema RI foram observados valores de ITGU entre 

83 e 87, enquanto no sistema SP se manteve entre 73 e 82. Há um consenso no que diz 

respeito a variação dos valores de ITGU em sistemas de produção, no qual se observa 

que acima de 82 pontos, valor considerado crítico e prejudicial à produtividade, é 

fundamental a utilização de mecanismos que auxiliem na térmolise pelos animais [26]. 

Deste modo, a redução dos valores de ITGU proporcionada pela presença do 

componente arbóreo no sistema SP tornou o microclima confortável e o sistema 

compatível para o bom desempenho das novilhas, corroborando resultados prévios [6, 

36]. Conforme o esperado, no mês de maio, época transicional entre o final do outono e 
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início do inverno, ambos sistemas registram os valores mais baixos de ITGU[40], o que 

está diretamente relacionado com a redução natural da radiação solar e da temperatura 

do ar nesta época, tornando o clima mais ameno,  e característico dessas estações do 

ano na região do estudo [41]. 

A CTR expressa a radiação total recebida pelo globo negro proveniente do 

ambiente ao seu redor [26]. Há relatos na literatura de que instalações com cobertura 

artificial para animais estabulados são eficientes em reduzir de 30 a 50% da carga de 

calor sobre os animais [42]. No experimento 1, o aumento da CTR no mês de março foi 

mais evidente, ao ponto que não pôde ser compensado pela arborização do sistema SP. 

Nos demais meses, a redução da transmissividade da radiação foi eficiente para reduzir 

a CTR sobre os animais. Isto significa que o sistema silvipastoril é efetivo para reduzir a 

CTR, mas em certas condições ambientais mais pontuais, a adoção de outras ações 

para elevar o conforto térmico poderiam seriam apropriadas. 

A estimativa de IMS, o PV e o ECC das novilhas pastejando áreas do sistema SP 

foram maiores que de novilhas pastejando áreas do sistema RI. Condições climáticas 

desfavoráveis comprometem a ingestão alimentar e, por consequência, podem levar a 

perda de peso e ECC ao longo do tempo [11; 43,44], sobretudo porque animais em 

condição de estresse apresentam altas concentrações de cortisol e menor GMD [29]. 

Independente do sistema em que estavam lotadas, as novilhas deste estudo tiveram 

decréscimo do GMD no mês de fevereiro (GMD de 168,7 para novilhas em área 

sombreada x -106,3 para novilhas em sistema convencional),  o que permite, em 

associação com as altas concentrações de cortisol observadas nos meses de verão, 

inferir que o desconforto térmico neste período gerou um limiar de estresse, de tal modo, 

que influenciou negativamente a IMS, diminuindo o desempenho. Já no período final do 

experimento, a perda de peso dos animais se justifica pela queda na produção de 

forragem em função da redução de chuvas [41], ainda que a estimativa de IMS tenha 

sido maior para os animais nesse período. 

Sabe-se que o efeito benéfico da disponibilidade de sombra no sistema SP no 

conforto animal e na produtividade se dá pela melhora nas variáveis fisiológicas (FR, FC 

e TR) em função do microclima favorável [45,46].O processo de termorregulação, que 

consiste na perda do calor metabólico do corpo do animal, ocorre por fluxo do calor 
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corpóreo ao ambiente. Esse fluxo dependerá da área corpórea por unidade de peso vivo, 

da magnitude do gradiente de temperatura entre o corpo e o ambiente e da condução do 

calor do centro do corpo até a pele e da pele até o ambiente [25]. As novilhas que 

pastejavam as áreas SP tiveram menor TR que aquelas que pastejavam a área RI, o que 

indica que, em decorrência da ambiência proporcionada pelas condições microclimáticas 

do sistema SP [47], a perda de calor corpóreo das novilhas nele distribuídas foi mais 

eficiente, corroborando resultados prévios em búfalas [6] e em novilhas zebuínas [48]. 

Do mesmo modo, a TD de novilhas do sistema SP foi menor do que a de novilhas do 

sistema RI, exceto no mês de fevereiro, quando houve um aumento pronunciado da TD 

de novilhas do sistema SP e fez que com que a média se igualasse a de novilhas do 

sistema RI. A TD, por ser uma medida direta e instantânea da temperatura de superfície 

corpórea, pode ser influenciada por aumentos imediatos das variáveis climáticas. Neste 

estudo, no mês de fevereiro coincidentemente, embora a CTR tenha sido a mesma no 

sistema SP, foi registrado aumento no ITGU de ambos sistemas, o que explica o aumento 

na TD em ambos. A relação existente entre as variáveis climáticas ambientais e a 

resposta aguda na temperatura de superfície corpórea já foi descrita em estudos prévios 

[31,32]. Em todos os demais meses, embora o ITGU tenha permanecido aumentado, o 

sistema SP foi eficiente em facilitar a perda de calor corpóreo das novilhas nele 

manejadas e as TD registradas se mantiveram inferiores às de novilhas do sistema RI. 

Menores TD favorecem o fluxo de energia térmica do núcleo corpóreo para a periferia, 

facilitando o processo de trocas térmicas condutivas.   

Dados da literatura demonstram que animais sob condição de estresse calórico, 

ao ativarem o mecanismo de perda de calor corpóreo, apresentam além do aumento da 

TR já discutido, o aumento compensatório das FR e FC [45, 46]. Esta última se eleva em 

reação ao estresse devido ao estímulo da adrenal e consequente aumento da 

concentração sérica de adrenalina e noradrenalina [28, 29]. Embora tenham ocorrido 

mudanças climáticas nos sistemas experimentais compatíveis com o aumento dessas 

variáveis[26], as novilhas dos sistemas RI e SP apresentaram FR e FC semelhantes 

durante todo o período experimental. As médias da FC e da FR observadas nas novilhas 

nos sistemas SP (96,5 bpm e 46,4 mpm, respectivamente) e RI (93,1 bpm e 44,4 mpm, 

respectivamente) foram superiores à faixa considerada fisiológica para bovinos adultos 
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(70 bpm e 35 mpm, respectivamente) [28]. O aumento nas FC e FR de bovinos se dá 

não somente por estresse calórico, e são caracterizados por apresentar resposta aguda 

à estímulos intrínsecos, tais como medo, excitação e exercícios físicos[28,49]. As 

novilhas deste estudo, estando sob condições de calor intenso, tiveram a ativação dos 

primeiros mecanismos utilizados para a manutenção da homeostasia, ou seja, o aumento 

da FR bem como da FC, que pode ser observado até mesmo antes que as condições 

climáticas se apresentassem severamente adversas ao animal [50]. 

Durante os três primeiros meses experimentais (estação de verão) as 

concentrações de cortisol se encontraram mais altas em ambos os sistemas, contudo no 

quarto e quinto mês experimental as novilhas do sistema SP atingiram níveis basais de 

cortisol (5-10 ng/mL; [51]). É provável que nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro 

em função de maiores ITGU e CTR, tenha havido maior estímulo à liberação de cortisol 

[6, 11, 13]. Entretanto, nos meses em que menores registros de ITGU e CTR foram 

encontrados (meses de abril e maio, correspondentes ao fim do verão e início do outono), 

ou seja, com um menor desafio aos mecanismos de termólise, novilhas do sistema SP 

não tiveram estímulo para o aumento das concentrações séricas de cortisol, o que 

demonstra a efetividade do sistema SP em relação ao sistema RI em períodos com 

menor desafio térmico. Fica evidente que em situações climáticas muito severas são 

necessárias ferramentas complementares ao sombreamento natural para auxiliar o 

conforto térmico. 

É interessante notar que, embora o sistema SP tenha se mostrado eficiente 

quando em temperaturas mais amenas, nos meses em que se registraram maiores ITGU 

e CTR em ambos experimentos, pôde-se verificar aumento na TR e nas concentrações 

séricas de cortisol nas novilhas, independente do sistema em que estavam alocadas, 

corroborando outros relatos da literatura [6,9,10]. Com isso é possível observar que o 

efeito do mês, devido aos altos índices microclimáticos registrados, é muito relevante na 

mudança do padrão de resposta fisiológica dos animais. 

Com relação às respostas das variáveis microclimáticas observadas no 

experimento 2, a variação do ITGU e CTR seguiu o mesmo padrão observado no 

experimento 1, uma vez que foi diferente entre os sistemas experimentais, exceto pelo 

mês de março em que se igualaram. Contudo, é importante ressaltar que a efetividade 
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de sombreamento existente no sistema SP para esse período foi 19,3% menor do que a 

existente durante o experimento 1, em função da menor densidade arbórea adotada 

neste período, em decorrência de manejo silvicultural para manutenção do equilíbrio do 

desenvolvimento dos componentes vegetais do sistema. O aumento da radiação solar 

média dentro de sistemas SP, embora positivo para o manejo das pastagens, pode 

reduzir sua eficiência quanto ao benefício do conforto térmico [38]. 

A TR observada nas vacas neste estudo apenas excedeu a faixa fisiológica para 

bovinos adultos nos meses de janeiro e março, contudo foi semelhante entre os sistemas 

durante todo o período experimental. Conforme o esperado, as TT e TD foram mais 

baixas nas vacas que pastejavam no sistema SP, em função do microclima mais 

favorável à termólise [38, 39, 45] e à redução da carga térmica diretamente incidente 

sobre os animais. Sabe-se que a superfície corpórea constitui área de troca de calor 

radiante do ambiente ao interior do corpo do animal [26, 31]. Deste modo, a TT e a TD 

são reflexo do acúmulo do calor proveniente pela radiação solar que incide sobre o corpo 

do animal além de todo calor produzido pelo metabolismo e que alcança a superfície 

corpórea por meio de vasos sanguíneos que originam o plexo vascular subcutâneo. 

Neste sentido, é possível que as TT e TD tenham sido, neste estudo, mais sensíveis do 

que a TR quanto à mudança do microclima. Contudo, considerando a condição 

metabólica das vacas, estando as mesmas lactantes, a TR pode ter sido mais susceptível 

aos fatores intrínsecos relacionados ao aumento do calor produzido pelo metabolismo 

[6, 10, 15, 16] e, além disso, é possível que a redução no potencial de sombreamento da 

área neste estudo, que culminou com altos valores de ITGU e CTR, dificultou a 

capacidade de termólise das vacas lá manejadas [40]. 

As concentrações de cortisol das vacas se apresentaram acima dos níveis basais 

durante todo o período experimental neste estudo (5-10 ng/mL; [51]), independente do 

sistema. Além disso, foi maior no primeiro mês de avaliação (janeiro), tendo ocorrido 

redução nos meses seguintes até o final do experimento. É comum que vacas no início 

do pós-parto apresentem maiores concentrações de cortisol sérico, principalmente se 

forem primíparas [52]. Do mesmo modo, embora tenha sido esperado uma redução na 

expressão gênica da enzima HSP90AA1, que sinaliza o estresse térmico celular, nas 

novilhas que estavam alocadas no sistema SP, a concentração encontrada não diferiu, 
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tampouco foi influenciada pela variação da condição climática ao longo do experimento, 

sendo similiar àquela encontrada em animais zebuínos [53]. É possível que a sinalização 

do estresse térmico a nível celular ocorra em função de exposição cumulativa, conforme 

já reportado em alguns trabalhos [11, 13, 17], cabendo ainda considerar que esses 

efeitos podem se tornar evidentes apenas após longos períodos de exposição do animal 

ao estímulo estressor. 

As vacas do sistema SP apresentaram maior peso médio do que as do sistema 

RI durante todo o período experimental, contudo a IMS e o ECC foi similar entre elas, 

exceto pelo mês de fevereiro em que o ECC das vacas do sistema SP foi maior. 

Paralelamente, observaram-se menores concentrações de glicose e maiores de BHBA, 

que são indicativos de balanço energético negativo (BEN) [40], o que é comum no pós-

parto mais imediato próximo ao pico de lactação. Segundo alguns autores, o BEN está 

mais relacionado à IMS do que à quantidade de leite produzido em vacas leiteiras [54]. 

Mesmo que os sistemas não tenham impactado na IMS, no presente estudo observou-

se IMS média de 1,8% do PV e o esperado para vacas de corte seria em torno de 2,2% 

do PV [55], o que permite especular que as fêmeas estavam nesta condição metabólica. 

O aumento das concentrações de glicose e redução nas concentrações de BHBA e 

AGNES observadas em fevereiro, coincidem com a melhora do ECC, evidenciando a 

redução do BEN [55]. 

Adicionalmente e, de forma esperada, a P4 apresentou-se mais baixa no início do 

que ao final do presente trabalho, conforme previamente relatado por diversos autores 

[56, 57].  

No presente estudo não houve diferença no número de FO das vacas de acordo 

com o sistema. Isto é esperado, uma vez que o número de folículos antrais em vacas é 

influenciado inicialmente pela população pré-antral pré-existente, que é determinada 

ainda na fase embrionária. Há, portanto, grande influência genética no número de 

folículos que se pode observar nos ovários de vacas adultas [15]. 

Entretanto, nos meses de janeiro e fevereiro foram observados menores números 

de OT, OV, TxR, EC, TxC e BD7, independente da área em que se encontravam as 

vacas, evidenciando mais uma vez o efeito deletério de altas temperatura e umidade 



52 
 

relativa do ar concordando com estudos em vacas leiteiras, em que se evidenciou o efeito 

negativo das estações mais quentes do ano sobre a fertilidade [35, 60, 61].  

Muito embora tenha sido observada a elevação de BHBA e AGNES no mês de 

maio, que é coincidente com a queda da qualidade das forrageiras compatível com o 

período das secas, indicando início da mobilização de tecido adiposo como fonte 

energética, neste período foram observadas maior número de OT, OV, EC, BD7 e 

maiores TxR, TxC e TxB. Parte dos relatos de literatura demonstram que altas 

concentrações séricas de BHBA e AGNES levam ao aumento das concentrações destes 

no fluido folicular [58], prejudicando a fertilidade no pós-parto, via redução na taxa de 

maturação, na taxa de clivagem e na produção de blastocistos in vitro [59]. Contudo, 

frente aos dados do presente estudo, a explicação mais plausível para esse achado seria 

a de que embora as vacas estivessem iniciando um novo período de BEN neste período, 

o impacto na PIVE não pôde ser observado imediatamente, uma vez que os efeitos 

deletérios apenas comprometerão a ovogênese que se inicia concomitantemente. 

 

5. Conclusão 

No presente estudo, o sistema SP foi eficiente em melhorar o microclima em 

comparação ao sistema RI, determinando maior conforto térmico e desempenho para as 

novilhas. Além disso, proporcionou melhor ambiência também para vacas lactantes com 

bezerro ao pé. Contudo, mesmo que o sistema SP tenha propiciado maior PV às vacas 

em comparação ao sistema RI, não foi possível observar evidências de intenso estresse 

calórico nesses animais, observado pela manutenção dos parâmetros fisiológicos e pela 

produção in vitro de embriões. Por outro lado, nos meses em que foram registrados 

índices microclimáticos mais altos, foi possível observar efeitos deletérios na 

manutenção dos parâmetros fisiológicos, bem como na produção in vitro de embriões. 
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CAPÍTULO 3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sistemas que integram o componente arbóreo às pastagens, bem como aqueles 

que também incluem o componente agrícola (lavouras) são realidade no cenário 

brasileiro, muito embora ainda predominem no país os sistemas de monocultura de 

pastagens e escassez de arborização, quando se considera a produção de gado de 

corte. Os sistemas silvipastoris (florestas integradas às pastagens) influenciam 

positivamente, como constatado neste e em outros estudos prévios, o conforto de 

novilhas e vacas de corte. Apesar de serem eficientes parta redução da carga térmica 

radiante, é possível que um nível maior de sombreamento seja requerido para impactar 

constantemente certas variáveis fisiológicas e reprodutivas de vacas lactantes com 

bezerro ao pé. 

É possível que, em raças que apresentam menor capacidade termotolerante, 

como animais taurinos, ou de pelagem escura, que naturalmente apresentam menor 

reflectância, o efeito positivo do uso do componente arbóreo em sistemas de pastagens 

seja mais evidente, principalmente por causa do efeito de barreira física à rediação solar 

direta. Além disso, é importante considerar o fator genético associado à capacidade 

termolítica, uma vez que animais zebuínos, têm como principal característica a 

adaptabilidade ao clima das regiões tropicais. Logo, para animais de raças compostas 

em que prevalece o genótipo taurino, a utilização de arborização nas áreas de pastagem 

possa ser uma alternativa, como já propuseram diversos autores para raças com aptidão 

leiteira. 

Como perspectiva futura, além de se considerar o efeito dos sistemas sombreados 

na resposta homeostática e reprodutiva das matrizes, uma vertente de estudo que pode 

ampliar a fronteira do conhecimento sobre a fertilidade dos bovinos de corte seria o 

estudo dos efeitos do estresse calórico diretamente sobre os gametas masculinos e 

femininos, bem como sobre o concepto em fases iniciais de gestação, abordando 

eventuais mecanismos moleculares envolvidos na capacidade adaptativa dos animais 

aos desafios pelo calor. 

 


