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RESUMO. O trabalho teve como objetivo avaliar a produção, composição e o perfil de 
ácidos graxos do leite, parâmetros fisiológicos e atividades comportamentais de vacas da raça 
Pitangueiras, submetidas à condição de pastejo com e sem acesso à sombra. O ambiente foi 
monitorado diariamente em uma estação meteorológica. O delineamento experimental foi o 
inteiramente casualizado, sendo que 20 vacas em lactação foram divididas em piquetes nos 
tratamentos com e sem acesso à sombra. Não houve diferença (p > 0,05) entre os 
tratamentos quanto às variáveis fisiológicas, produção, composição e perfil de ácidos graxos 
do leite. Os animais com acesso à sombra buscaram o sombrite nos horários em que os 
índices de conforto térmico foram mais elevados. No turno da tarde os parâmetros 
fisiológicos foram mais elevados que no turno da manhã. O uso do sombrite foi favorável 
em relação ao ganho de peso dos bovinos leiteiros e perfil de ácidos graxos de cadeia longa, 
quando os índices de conforto térmico foram elevados. Nessas condições, sua utilização é 
recomendada para vacas da raça Pitangueiras em sistema de pastejo. 
Palavras-chave: ácidos graxos, comportamento, estresse térmico, sombreamento, vacas leiteiras. 

ABSTRACT. Effect of shade availability on the performance, physiological 

parameters and activity behavior of Pitangueiras cows. The objective of this trial was 
to analyze milk production, milk composition, fatty acid profile, physiological parameters, 
and behavior of Pitangueiras cows under grazing conditions and submitted to the presence 
or absence of shade in the paddock. The environment was monitored daily using a 
meteorological station at the research site. A complete randomized experimental design was 
used and 20 lactating cows were allocated in paddocks with or without shade. Daily milk 
productivity did not differ among cows. There was also no difference in the fatty acid 
profile and milk composition. Cows with shade available stayed under the shade during 
periods where thermal comfort index was greater. Physiological responses did not show 
significant differences; however, differences were observed between morning and afternoon 
periods, with greater values observed for the afternoon period. The use of artificial shade 
favored animal weight gain and long-chain fatty acid profile under high thermal comfort 
index.  In this condition, the shade to Pitangueiras cows breed is advised. 
Key words: fatty acids, environment, thermal stress, shading, dairy cows. 

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

Na região Nordeste do Brasil, as altas temperaturas 
do ar associadas com intensa radiação solar impõem 
carga adicional de calor nos animais a pasto, ocasionando 
estresse calórico e queda na produção. De acordo com 
West (1999), a temperatura ambiente, umidade relativa e 
energia radiante elevadas comprometem a habilidade de 
vacas lactantes em dissipar calor corporal, dificultando a 
manutenção do equilíbrio térmico. 

Uma alternativa viável para a melhoria da 
produção leiteira é o cruzamento entre animais da 
espécie zebuína, mais adaptada ao clima tropical, 
com taurinas, mais produtivas. Nesse sentido, as 
vacas da raça Pitangueiras são uma ótima alternativa 
por serem mestiços com composição genética 5/8 
Red Poll e 3/8 Guzerá.  

O estresse pelo calor acontece quando a 
temperatura ambiente ultrapassa a crítica superior da 
zona de termoneutralidade que, para vacas em 
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lactação, é de 25°C (ROENFELDT, 1998) e, para 
vacas mestiças Zebu-Europeu, Johnson (1985), 
considera que a temperatura crítica superior seja, 
provavelmente, igual a 29°C. 

Índices de conforto têm sido usados para se 
avaliar o impacto do ambiente sobre os bovinos, 
pois podem descrever mais precisamente os 
efeitos do ambiente físico sobre a habilidade dos 
animais em dissipar calor. O Índice de 
Temperatura e Umidade (ITU) leva em 
consideração a temperatura do ar e a umidade 
relativa. No Brasil, Azevedo et al. (2005) 
encontraram o valor crítico de ITU igual a 77 para 
vacas ¾ Holandês-Gir. O outro índice também 
utilizado é o Índice de Temperatura de Globo e 
Umidade (ITGU) que leva em consideração a 
radiação térmica, fator ambiental importante para 
os animais criados a pasto.  

Como resposta ao estresse térmico, os animais 
reagem com mudanças fisiológicas e 
comportamentais para tentar evitar a hipertemia. Em 
ambientes tropicais, o mecanismo fisiológico de 
termólise considerado mais eficaz é o evaporativo 
(SILVA, 2000). 

A frequência respiratória de vacas leiteiras em 
repouso varia entre 26 e 35 movimentos 
respiratórios por minuto (REECE, 2006). Sob 
estresse pelo calor, a frequência respiratória começa 
a elevar-se antes da temperatura retal (BIANCA, 
1965), pois, nessas condições, os bovinos aumentam 
a sua frequência respiratória para perder calor, 
visando evitar o aumento da temperatura corporal 
(FERREIRA et al., 2006). Segundo Robertshaw 
(2006), a temperatura corporal normal de vacas 
leiteiras pode variar de 38,0 a 39,3°C.  

O estudo do comportamento animal, associado 
aos aspectos bioclimáticos, contribui para 
adequação do manejo, quando relacionado à 
adaptação (RIDLEY, 1995). A ingestão de água, 
pastejo, ruminação e ócio são comportamentos 
fundamentais e podem sofrer alterações em 
função das condições ambientais, tais como 
presença ou ausência de sombra e insolação direta 
recebida. 

Para atenuar o estresse térmico em sistema de 
pastejo é recomendado o uso de sombra natural 
ou artificial, a qual minimiza o efeito da radiação 
solar direta (WEST, 2003). Seu uso adequado 
diminui a carga de calor, auxiliando na 
manutenção da produtividade animal (KAZAMA 
et al., 2008). Collier et al. (2006) observaram 
menor temperatura retal e frequência respiratória 
e aumento de 10% na produção de leite em vacas 
com acesso à sombra em comparação àquelas sem 
acesso à sombra. 

O leite é um importante alimento pelo alto valor 
biológico de seus principais nutrientes: proteínas, 
lipídios, glicídios, minerais e vitaminas. Uma das 
características do leite bovino é a grande proporção 
de ácidos graxos (AG) saturados (PARODI, 1999). 
Os ácidos graxos constituem aproximadamente 90% 
dos triglicerídeos, representando quase a totalidade 
dos lipídios do leite (ORDOÑEZ, 2005). Assim, o 
perfil de ácidos graxos é determinante das 
propriedades físicas, químicas e organolépticas dos 
alimentos. 

Este trabalho objetivou avaliar o efeito do 
sombreamento artificial em sistema de pastejo na 
produção, composição e perfil de ácidos graxos do 
leite, parâmetros fisiológicos e atividades 
comportamentais de vacas da raça Pitangueiras. 

Material e métodosMaterial e métodosMaterial e métodosMaterial e métodos    

O experimento foi realizado na Fazenda Pedra 
Preta, Itambé, Estado de Pernambuco, com 
coordenadas geográficas 07°25’00”de latitude (S) e 
35°06’00” de longitude (SWGr), microrregião 
fisiográfica da Mata Seca de Pernambuco, a 190 m 
de altitude e com registro de precipitação anual 
média de 1.200 mm e temperatura anual média de 
25°C (CPRH, 2003). A área experimental foi 
constituída de 13 ha, divididos em 8 piquetes de 1,63 
ha, cobertos por gramíneas do gênero Brachiaria 
decumbens, sendo quatro para cada tratamento. O 
período experimental foi de 90 dias, de 26 de 
dezembro de 2005 a 26 de março de 2006 e com 
período de adaptação de 15 dias dos animais ao 
manejo e aos observadores responsáveis pela coleta 
de dados comportamentais. 

Foram utilizadas 20 vacas multíparas, da raça 
Pitangueiras, com peso corporal médio de 409 kg,  
80 dias de lactação e produção diária média de 10 kg 
de leite, divididas em dois grupos, com e sem acesso 
à sombra. 

As observações das variáveis comportamentais 
foram realizadas por um período de 24h, com 
observações a cada 10 min., e 4h correspondeu ao 
tempo destinado para ordenha e suplementação 
atendendo ao manejo da fazenda, e 16h dedicadas à 
observação das atividades comportamentais. 

As atividades comportamentais registradas 
foram: pastejo, ruminação, ócio (período em que 
os animais não estão comendo, ruminando ou 
ingerido água), ruminando no sombrite, ócio no 
sombrite e outras atividades (lambendo sal, 
bebendo água, brigando e coçando). Essas 
atividades foram observadas por quatro 
avaliadores, com o auxílio de binóculos, 
cronômetros e lanternas, em sistema de 
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revezamento por três períodos distintos de 24h, 
onde 8h foram destinadas à ordenha e 
suplementação, totalizando 48h. Os animais 
foram identificados por uma numeração no flanco 
com tinta automotiva de cor prata. As médias dos 
parâmetros avaliados de acordo com os horários 
das observações foram obtidas em minutos. 

Na área central do corredor de acesso aos 
piquetes, o sombrite foi construído com tela de fibra 
sintética (polipropileno), erguida sobre uma 
estrutura de madeira, dimensionada para fornecer 
80% de sombra, aberto lateralmente, orientação 
leste-oeste, medindo 16,5 m de comprimento, 4,5 m 
de largura e 3,5 m de altura, proporcionando uma 
área de 4,0 m2 animal-1. Os piquetes do tratamento 
sem acesso à sombra foram limitados com o uso de 
cerca fixa.  

O delineamento experimental foi o inteiramente 
casualizado, utilizando os animais como repetições, 
em quatro ciclos, sendo 15 dias de pastejo e 45 dias 
de descanso. Suplemento mineral e água foram 
fornecidos à vontade nos piquetes. De acordo com o 
manejo nutricional da fazenda os animais foram 
suplementados com 6,0 kg de casca de mandioca 
mais 2,5 kg concentrado proteico comercial, 
dividido em dois arraçoamentos, às 6h e às 14h, logo 
após as ordenhas. Os animais foram pesados no 
início e ao final do experimento para verificação da 
obtenção do ganho de peso diário nos respectivos 
tratamentos. 

O ambiente foi monitorado diariamente, a cada 
2h, das 6 às 18h por meio de um abrigo 
termométrico, contendo termômetro de bulbo seco 
e úmido e de máxima e mínima. O termômetro de 
globo negro foi instalado ao ar livre, a 1,20 m acima 
do nível do solo, ao lado do abrigo. Os dados 
pluviométricos foram obtidos por intermédio de um 
pluviômetro comum. 

O Índice de Temperatura e Umidade (ITU) foi 
calculado com a fórmula de Kelly e Bond (1971): 
ITU = Tbs - 0,55 (1 - UR) (Tbs - 58), em que Tbs 
é a temperatura de bulbo seco (°F) e UR é umidade 
relativa do ar em decimais, obtida em tabelas 
meteorológicas com base nos registros das 
temperaturas dos bulbos seco e úmido. A fórmula 
para o índice de temperatura de globo e umidade 
(ITGU) foi a descrita por Buffington et al. (1981) 
em que ITGU = tg + 0,36 tpo + 41,5 em que tg é a 
temperatura de globo negro em °C e tpo, a 
temperatura de ponto de orvalho em °C. 

Os animais foram retirados dos piquetes às 3h 
e às 12h, levados ao curral de espera, onde tinham 
acesso à sombra e água. Logo após as ordenhas, 
receberam suplementação individualmente em 
baia coberta, retornando aos piquetes às 7 e às 

17h, respectivamente. A ordenha mecânica foi 
realizada às 5 e às 13h e a produção de leite 
registrada diariamente. Quinzenalmente, foram 
coletadas amostras de leite (50 mL), duas pela 
manhã e duas à tarde, acondicionadas e 
armazenadas em frascos de polietileno 
esterilizados com um comprimido de bronopol 
(2-bromo-2-nitro propano-1,3-diol) como 
conservante. Uma amostra foi destinada para 
análise da composição do leite (teores de gordura, 
proteína, lactose, sólidos totais e contagem de 
células somáticas) e a outra, armazenada em 
freezer para estudo do perfil dos ácidos graxos. 

As análises da composição do leite foram 
realizadas, utilizando-se o equipamento Bentley 
2000 da Bentley Instruments Inc. Chasca Minessota 
USA. A avaliação do perfil de ácidos graxos foi 
baseada na técnica descrita por Murphy et al. (1999). 
A gordura extraída foi transesterificada, conforme 
método 5509 da ISO (1978), utilizando 
KOH/metanol e n-heptano. Os ésteres de ácidos 
graxos foram analisados pelo cromatógrafo gasoso 
CG-Máster com coluna DB-WAX, 30 m x 0,53 mm 
x 1 µm. O fluxo de H2 (gás de arraste) e N2 foi de  
30 mL min.-1 e 300 mL min.-1 para o ar sintético, e o 
volume injetado de 1 µL. As temperaturas do 
detentor e injetor foram de 210ºC. O perfil dos 
ácidos graxos foi expresso em porcentagem total da 
gordura da amostra.  

Os parâmetros fisiológicos temperatura retal 
(TR), frequência respiratória (FR) e frequência 
cardíaca (FC) foram mensurados em bretes 
cobertos, antes das ordenhas da manhã às 3h e à 
tarde às 12h, a cada 15 dias, durante os três meses do 
experimento. A TR foi medida, utilizando-se um 
termômetro clínico digital, a FR, por meio da 
contagem dos movimentos do flanco com o auxílio 
de um cronômetro e a FC obtida com um 
estetoscópio. Ambas por um período de 15 segundos 
e o resultado multiplicado por quatro para a 
obtenção dos valores em minutos. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância (Anova), utilizando-se o procedimento 
SAS (2002). As médias foram comparadas pelo teste 
de Tukey em nível de 5% de probabilidade. 

Resultados e discussãoResultados e discussãoResultados e discussãoResultados e discussão    

Os valores médios das condições climáticas estão 
descritos na Tabela 1. A temperatura média pela 
manhã foi 27°C e à tarde 30°C, com a máxima 
atingindo 34°C. Estes dois últimos valores são 
maiores que aquele de 29°C, citado por Johnson 
(1985) como possivelmente crítico para vacas 
originadas nos trópicos. 
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Tabela 1. Valores médios, máximos e mínimos das variáveis 
meteorológicas, precipitação mensal e índices de conforto térmico 
durante o período experimental. 
Table 1. Average values, maximum and minimum of meteorological variables, 

monthly precipitation and thermal comfort index during the trial period. 

Período do dia 
Period of day 

Manhã 
Morning 

Tarde 
Afternoon 

Variáveis 
Variables 

Média 
Average 

Variação 
Change 

Média 
Average 

Variação 
Change 

Média Geral 
Average General 

TBs (°C) 27 19-33 30 24-34 28 
UR (%) 78 47-100 65 42- 93 70 
ITU 77 66 - 85 80 70-85 78 
TGN (°C) 34 21-43 36 23-46 35 
ITGU 83 70 -94 85 73-96 85 

 Mês 
Month 

 

 Dezembro 
December 

Janeiro 
January 

Fevereiro 
February 

Março 
March 

 

Precipitação (mm) 
Precipitation 

43,5 14,5 20,5 26,0  

Temperatura de bulbo seco - TBs, umidade relativa do ar - UR, índice de temperatura e 
umidade - ITU, temperatura do globo negro - TGN, índice de temperatura de globo e 
umidade - ITGU.  
Dry bulb temperature - TBs, relative humidity - UR, temperature and humidity index - ITU, Black globe-temperature 
- TGN, globe temperature and humidity index - ITGU. 

A temperatura mínima de 19°C, certamente, 
possibilitou aos animais de ambos os tratamentos 
recuperarem o equilíbrio térmico à noite. 

As variações nos índices de conforto térmico estão 
representadas na Figura 1. O ITU variou de 71 a 80. O 
ITU aumentou de 71 às 6h, atingindo o valor de 80 às 
10h, permanecendo nesse “platô” até às 14h, reduzindo 
gradativamente para 77 às 18h. Segundo Hahn (1985), 
um valor de ITU igual ou menor que 70 indicam 
condições normais não estressantes, e um valor acima 
de 83 já constitui uma situação de emergência. Azevedo 
et al. (2005), baseados na temperatura retal, concluíram 
que o valor crítico do ITU para vacas leiteiras ¾ 
Holandês-Zebu foi de 77. Baseando-se nesse valor de 
ITU, pode-se inferir que os horários entre 10 e 14h 
foram os mais severos em termos de desconforto 
térmico para os animais. 
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Figura 1. Variação de ITU e ITGU durante o período experimental. 
Figure 1. Change of ITU and ITGU during the trial period. 

O ITGU variou de 79 às 6h para 80 às 18h, 
atingindo o valor máximo de 90 às 11h e 
permanecendo nesse limite até às 14h, confirmando 
que o período da tarde foi o mais severo para os 
animais em termos de desconforto térmico. 
Segundo Souza et al. (2002), valores acima de 84 
caracterizam situação de emergência para bovinos. 

As Figuras 2 e 3 ilustram, respectivamente, as 
atividades comportamentais dos animais com e sem 
acesso ao sombrite. 
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Figura 2. Atividades comportamentais dos animais com acesso ao 
sombrite. 
Figure 2. Behavioral activities of animals with access to sombrite. 
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Figura 3. Atividades comportamentais dos animais sem acesso ao 
sombrite.  
Figure 3. Behavioral activities of animals without access to sombrite.  

Os animais pastejaram mais tempo no início da 
manhã (7 às 8h) e ao final da tarde (17 às 18h) 
(Figuras 2 e 3), corroborando com os resultados 
obtidos por Zanine et al. (2008; 2009), 
demonstrando que os bovinos são crepusculares 
quanto  ao hábito de pastejo. 

Conforme indicado nas Figuras 2 e 3, no horário 
entre 10 e 12h, em que os valores dos índices de 
conforto foram elevados, caracterizando o estresse 
pelo calor, os animais que tiveram acesso à sombra 
buscaram o sombrite onde permaneceram com 
atividades predominantes de ruminação e ócio. Por 
outro lado, aqueles sem acesso à sombra diminuíram 
a atividade de pastejo aumentando a de ócio, 
totalizando 26, 30 e 40% do tempo nas atividades de 
pastejo, ruminação e ócio, respectivamente. Zanine 
et al. (2009) constataram que vacas diminuíram 
significativamente o período de pastejo das 10 às 
13h, o que resultou nos maiores tempos de ócio. A 
procura de sombra e a redução no tempo de pastejo 
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nas horas de estresse pelo calor são respostas 
adaptativas comportamentais que permitem os 
animais manter o equilíbrio térmico. 

A Tabela 2 apresenta os tempos médios em 
minutos de duração das atividades comportamentais de 
pastejo, ruminação, ócio e outras atividades, no período 
de 16h. 

Tabela 2. Tempo médio de duração, em minutos, nas 16h das 
atividades comportamentais de vacas da raça Pitangueiras com e 
sem acesso à sombra. 
Table 2. Average length of time, in minutes, during the 16h of behavioral activities of 

Pitangueiras cows with and without access to shade. 

Com acesso à sombra 
With shade 

Sem acesso à sombra 
Without shade Variáveis 

Variables Média (±DP)* 
Average 

Média (±DP)* 
Average 

CV(%) 

Pastejo 
Paddock 

412 a ± 26,75 484b ± 39,21 8,645 

Ruminação  
Rumination 

338 b ± 65,52 279 a ± 35,91 12,612 

Ócio 
Idle 

189 a ± 43,21 178 a ± 53,74 23,841 

Outras atividades  
Other activities 

21 a ± 32,33 22 a ± 40,01 66,233 

*Médias na mesma linha, seguidas pela mesma letra, não diferem pelo teste F a 5% de 
probabilidade.  
*Averages on the same row, followed by the same letter, did not differ by F test at 5% probability. 

As vacas que não tiveram acesso à sombra 
apresentaram maior (p < 0,05) tempo de pastejo. 
Entretanto, esse maior tempo de pastejo não foi 
acompanhado pelo aumento no tempo de 
ruminação, indicando que elas não apresentaram 
maior consumo de pastagem. Dessa forma, é 
provável que os animais com acesso à sombra 
tenham sido mais eficientes na atividade de pastejo, 
nos horários de temperatura favorável, pela presença 
do sombrite favorecer-lhes o equilíbrio térmico. 

Os parâmetros fisiológicos analisados 
encontram-se na Tabela 3. 

Tabela 3. Valores médios de frequência respiratória (FR) (mov. 
min.-1), temperatura retal (TR) (ºC) e frequência cardíaca (FC) 
(mov. min.-1) nos turnos manhã e tarde, de vacas Pitangueiras 
com e sem acesso à sombra. 
Table 3. Average values of respiratory rate (FR) (mov.  min.-1), rectal temperature 

(RT) (°C) and heart rate (HR) (mov.  min.-1) in the morning and afternoon shifts, 

for Pitangueiras cows with and without access to shade. 

Parâmetros Fisiológicos 
Physiological parameters 

Turno 
Shift 

FR (mov. min.-1) TR (°C) FC (mov. min.-1) 
Manhã  
Morning 

46,65 ± 12,04b 38,58 ± 0,65 a 61,90 ± 9,09 b 

Tarde  
Afternoon 

51,85 ± 11,95a 38,97 ± 0,39 b 70,40 ± 16,54 a 

CV (%) 24,42 1,38 20,24 
Movimentos minuto-1 – mov. min.-1. Médias na mesma coluna, seguidas pela mesma 
letra, não diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  
Averages, within a column, followed by the same letter, do not differ at 5% of probability by Tukey test. 

Não houve efeito (p > 0,05) de tratamento sobre os 
parâmetros fisiológicos. Resultados estes contrários 
àqueles encontrados por Tucker et al. (2008) e Collier 
et al. (2006) que observaram menor temperatura 
corporal nas vacas que tinham acesso à sombra. 

A interação tratamento x turno não foi 
significativa, indicando que as variações nos 
parâmetros fisiológicos dos animais entre os 
tratamentos ocorreram independentemente do 
turno. Entretanto, em relação aos turnos, as médias 
dos parâmetros fisiológicos no turno da tarde foram 
superiores (p < 0,05) aos da manhã, em função dos 
valores mais elevados das variáveis meteorológicas 
naquele período (Tabela 2). Esses resultados são 
semelhantes aos encontrados por Barbosa et al. 
(2004) que não encontraram diferença na TR e FR 
no período da manhã em vacas da raça Holandesa, 
ao sol ou à sombra, enquanto que no período da 
tarde a TR e FR dos animais mantidos ao sol foram 
sempre superiores aqueles à sombra. 

Apesar do aumento significativo na TR da manhã 
para tarde (Tabela 4), vale ressaltar que o valor de 
38,97°C se encontra nos padrões da variação 
fisiológica normal para bovinos leiteiros, citado por 
Robertshaw (2006), que é de 38,0 a 39,3°C. Dessa 
forma, o armazenamento de calor corporal entre os 
turnos não foi suficiente para ocasionar a 
hipertermia, uma vez que a TR à tarde não atingiu 
valores superiores a 39,3°C, sugerindo que as vacas 
com e sem acesso à sombra foram hábeis na 
manutenção do equilíbrio térmico. Pereira et al. 
(2008) encontraram TR situadas nos limites 
considerados normais sendo a média das TR da 
tarde maiores que a da manhã. Em geral, bovinos 
apresentam TR mais altas no turno da tarde em 
relação ao período da manhã (CUNHA et al., 2007). 

Tabela 4. Produção, composição do leite e ganho de peso de 
vacas da raça Pitangueiras nos tratamentos com e sem acesso à 
sombra. 
Table 4. Production, composition of milk and weight gain of Pitangueiras cows in 

treatments with and without access to shade. 

Com acesso  
à sombra 
With shade 

Sem acesso 
 à sombra 
Without shade 

Variáveis 
Variables 

Média (±DP)* 
Average 

Média (±DP)* 
Average 

CV 
(%) 

Produção de leite (kg vaca-1 dia-1) 
Production of milk 

9,02 ± 2,35a 9,03 ± 2,90a 30,02 

Gordura (%) 
Fat (%) 

3,79 ± 0,83 a 3,69 ± 0,93a 14,94 

Proteína (%) 
Protein (%) 

3,87 ± 0,50a 3,75 ± 0,34a 15,35 

Lactose (%) 
Lactose (%) 

3,94 ± 0,33a 4,03 ± 0,66a 16,00 

Sólidos totais (%) 
Total solids (%) 

12,34 ± 0,98a 12,39 ± 1,72a 14,71 

CCS (cél mL-1 x 1.000) 398 ± 281a 344 ± 285a 116,40 
Ganho de Peso (kg dia-1) 
Weight Gain (kg day-1) 

0,25 ± 0,19 b 0,09 ± 0,07 a 102,80 

*Médias na mesma linha, seguidas pela mesma letra, não diferem pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade.  
*Averages on the same row, followed by the same letter, did not differ by Tukey test at 5% probability. 

O aumento na FR bem como na FC entre turnos foi 
significativo (p < 0,05), entretanto com uma elevação de 
pequena magnitude. O valor de 51,85 mov. min.-1 na FR 
observado no turno da tarde indica que o estresse pelo 
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calor foi mínimo, conforme citação de Baccari Junior 
(2001). É importante ressaltar que o pequeno aumento 
na FR possibilitou às vacas manterem sua TR dentro da 
variação fisiológica normal, demonstrando a boa 
adaptabilidade da raça Pitangueiras ao calor. 

Na Tabela 4 se encontram os valores médios de 
composição e produção do leite e ganho de peso diário. 

Entre os valores médios diários de produção e 
percentuais dos componentes do leite analisados, não 
houve diferença significativa entre os tratamentos, 
resultado similar ao encontrado por Collier et al. 
(1981), provavelmente, pelo pequeno estresse imposto 
pelo ambiente no presente estudo, a julgar pelos valores 
de TR e FR das vacas no período da tarde.  

Um fator a ser destacado é o fato de os animais 
pertencentes aos dois tratamentos terem sido recolhidos 
do pasto às 12h, permanecendo, à sombra, no curral de 
espera. Assim sendo, em virtude do manejo adotado na 
fazenda, as vacas dos dois tratamentos evitaram a 
radiação solar direta nos horários em que os ITU e 
ITGU foram mais elevados (Figura 1). Associando-se a 
isso a boa adaptabilidade da raça Pitangueiras ao calor, 
pode-se justificar a ausência de efeito da sombra nos 
parâmetros fisiológicos, produção e composição do leite. 
No trabalho de Baccari Junior et al. (1982), com vacas 
mestiças (Holandês-Zebu) de baixa produção, 
sombreadas, não houve melhora na produção de leite 
em relação às vacas mantidas ao sol. 

Em relação ao ganho médio diário houve efeito 
significativo, dos tratamentos, sendo maior para os 
animais que tiveram acesso à sombra. O sombrite, 
provavelmente, permitiu que os animais melhorassem 
a eficiência de utilização da energia dos alimentos para 
ganho de peso ao invés de utilizá-la nos processos de 
perda de calor, conforme citado por Baccari Junior (2001). 

O perfil dos ácidos graxos encontra-se na Tabela 5. 

Tabela 5. Concentração percentual dos ácidos graxos saturados, 
insaturados na gordura do leite (g 100 g-1 de gordura) em função 
dos diferentes tratamentos. 
Table 5. Concentration percentage of saturated fatty acids, unsaturated fat in milk  

(g 100 g-1 fat) for different treatments. 

Ácidos Graxos 
Fatty acids 

Nomenclatura  
IUPAC* 

Com acesso 
 à sombra 
With shade 

Sem acesso  
à sombra 
Without shade 

CV 
(%) 

Caprílico (C8:0) 0,07a 0,07a 164,41 
Cáprico (C10:0) 0,13a 0,15a 54,77 
Láurico (C12:0) 0,16a 0,18a 49,35 
Mirístico (C14:0) 0,47a 0,54a 41,79 
Miristoleico (C14:1) 0,05a 0,05a 37,68 
Pentadecílico (C15:0) 0,06a 0,05a 64,81 
Palmítico (C16:0) 1,07a 1,10a 26,60 
Palmitoleico (C16:1) 0,06a 0,05a 59,80 
Margárico (C17:0) 0,06a 0,03a 172,41 
Esteárico (C18:0) 0,24a 0,19b 38,28 
Oleico (C18:1) 0,71a 0,58a 51,06 
Linoleico (C18:2) 0,06a 0,07a 173,34 
Médias na mesma linha, seguidas pela mesma letra, não diferem pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. *União Internacional de Química Pura e Aplicada.  
Averages on the same row, followed by the same letter, did not differ by Tukey test at 5% probability. *International 
Union of Pure and Applied Chemistry. 

Não houve efeito (p > 0,05) de tratamento em 
relação aos percentuais dos ácidos graxos de cadeia 
curta e média (C8:0 a C16:0). A origem dos ácidos 
graxos de cadeia curta e média é resultado da 
lipogênese da glândula mamária, por meio da síntese 
de novo, a partir de acetato e beta-hidroxibutirato 
(CHILLIARD et al., 2000). Provavelmente, como os 
animais foram submetidos à mesma dieta e os teores 
de gordura do leite não foram alterados pelos 
tratamentos, podemos considerar que não houve 
inibição da síntese de novo dos ácidos graxos na 
glândula mamária. 

Houve diferença significativa com relação ao 
percentual do ácido Esteárico (C18:0) sendo maior 
no tratamento com acesso à sombra. Ácidos graxos 
com cadeias de 18 a 20 carbonos têm origem na dieta 
ou na síntese de ácidos graxos nos tecidos 
extramamários. Provavelmente, os animais sem 
acesso à sombra sofreram alterações no aporte de 
nutrientes, principalmente lipídios, que foram 
desviados da glândula mamária para servir como 
fonte de energia para os processos evaporativos, além 
do redirecionamento do fluxo sanguíneo para 
superfície do corpo a fim de promover uma mais 
rápida perda do excesso de calor corporal (SILVA, 
2000). 

Não foi observada diferença significativa entre os 
tratamentos referente aos valores do ácido graxo 
linoleico (C18: 2 ômega 6), ao qual se correlacionam 
diversos benefícios à saúde (MURPHY et al., 1995). 

ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    

Em condições de elevados índices de conforto 
térmico, a utilização de sombreamento artificial 
permitiu a obtenção de maior ganho de peso dos 
bovinos leiteiros e perfil de ácidos graxos de cadeia 
longa, mas não afetou a produção, composição do 
leite e parâmetros fisiológicos dos animais. 
Recomenda-se, nessas condições, o uso do sombrite 
para vacas da raça Pitangueiras em sistema de 
pastejo. 
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