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RESUMO

O Pantanal possui ambiente inóspito, cujas
condições climáticas são extremamente
variáveis. A produtividade depende da habilidade
dos animais de dissipar calor de maneira eficien-
te. O bovino Pantaneiro (Bos taurus) e o Nelore
(Bos indicus ) são raças consideradas adapta-
das a  estas condições ambientais. No entanto,
há poucos estudos que demonstrem a tolerância
destas raças ao calor da região. Este trabalho
teve como objetivo avaliar e comparar a tempe-
ratura corporal e da pele de vacas e bezerros
das raças Pantaneira e Nelore, durante um ano
de extrema seca, na sub-região da Nhecolândia,
Pantanal. No período de novembro de 2002 a
outubro de 2003 foram avaliadas vacas das
raças Pantaneira e Nelore, com bezerro ao pé,
mantidas numa mesma pastagem. Estes animais
foram levados mensalmente ao curral para o
registro dos seguintes parâmetros: temperatura
ambiente (TA), umidade relativa do ar (UR) tem-

peratura da pele (TP) e temperatura retal (TR).
Estas medidas eram feitas no momento em que
cada animal passava pelo tronco de contenção.
No período estudado, a TA variou de 22 °C a 43
°C e a UR de 22  p.100 a 100  p.100. A temperatura
retal dos animais foi influenciada pela tempera-
tura ambiente e temperatura da pele. Houve
interação significativa entre raça e temperatura
ambiente e raça e temperatura da pele. A TR
média das vacas foi de 37,9±1,0 °C e 38,1±1,7 °C
e a de bezerros 39,3±0,6 °C e 40,0±0,8 °C para
as raças Pantaneira e Nelore, respectivamente.
Já, a TP média das vacas foi de 33,6±3,8°C e
32,9±3,3°C e a de bezerros 34,2±3,5 °C e 35,6±3,2
°C para as raças Pantaneira e Nelore, respecti-
vamente. As vacas Pantaneiras apresentaram
TR e TP pouco inferiores à da raça Nelore, ao
contrário dos bezerros. A TR e TP das vacas
foram mais baixas do que a dos bezerros em
ambas as raças. A TP apresentou correlação
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alta e negativa com UR em ambas as raças,
esperando-se valores mais baixos na época de
chuva. Tal fato não ocorreu devido provavelmente
à seca extrema na região neste período. De
maneira geral, os valores encontrados de TR e
TP  para ambas as raças mostraram que estas
são adaptadas às diferentes condições
ambientais do Pantanal.

SUMMARY

 The Pantanal region of Brazil has an
inhospitable environment and highly  variable
climatic conditions.  Animal productivity depends
on the animal’s  ability to dissipate heat efficiently.
The Pantaneiro (Bos taurus) and  Nelore (Bos
indicus ) are cattle breeds that are considered
adapted to these  conditions.  Nevertheless there
are few studies showing heat tolerance of  these
breeds in the region.  This work aims to evaluate
body and skin  temperatures of cows and calves
of these two cattle breeds during an  extremely
dry year in the sub region of Nhecolândia,
Pantanal. Lactating  cows of the Pantaneira and
Nelore, with suckling calves, raised during the
same season were evaluated in November 2002
until October 2003. These  animals were measured
monthly for skin and body temperature and
environment  temperature and relative humidity of
the air were also measured as the  animal went
through the stall. During the study period,
environmental  temperature varied from 22 to
43°C and relative humidity from 22 to 100 percent.
Rectal temperature was influenced by environ-
mental temperature and skin  temperature. The
mean rectal temperature for cows was
37.9±1.0°C and 38.1±1.7°C and  calves was
39.3±0.6°C and 40.0±0.8°C for the Pantaneira
and Nelore breeds, respectively.  Skin temperature
for the cows was 33.6±3.8°C and 32.9±3.3°C
and for calves was 34.2±3.5°C and 35.6±3.2°C
for the Pantaneira and Nelore breeds, respec-
tively. The Pantaneira cows had lower rectal and
skin  temperatures than Nelore, and vice versa
for the calves. Rectal and skin  temperatures

were lower in cows than calves for both breeds.
Skin  temperature had a high negative correlation
with relative humidity for both  breeds, where
lower values were expected in the rainy season.
This probably  did not happen as there was an
extreme dry season during this period.  Generally,
the values found for rectal and skin temperatures
show thee two  breeds to be adapted to conditions
in the Pantanal.

INTRODUÇÃO

Os bovinos criados nos trópicos
apresentam ampla variação nos índi-
ces de produtividade. Os animais são
expostos a uma série de fatores, tais
como estacionalidade marcante da
precipitação, disponibilidade e qualida-
de das pastagens, altas temperaturas
ambientais, entre outros. A manuten-
ção de uma temperatura corporal cons-
tante por bovinos nos trópicos é
provavelmente uma das característi-
cas mais importantes para a produção
e esta depende da habilidade do animal
evitar ganho de calor do ambiente ou
dissipá-lo de maneira efetiva  (Kennedy,
1995). Os bovinos Pantaneiros (Bos
taurus) foram introduzidos na região
do Pantanal durante o período da
colonização do Brasil. Através do
processo de adaptação evolutiva e da
ação da seleção natural sobre os bovi-
nos, estes se reproduziram por várias
gerações (cerca de dois séculos) nas
condições ecológicas da região, tor-
nando-se  um animal adaptado às
condições bioclimáticas do Pantanal
(Mazza et al., 1994). O Pantanal possui
ambiente inóspito, cujas condições
climáticas são extremamente variáveis.
Pode ocorrer anos de extrema seca ou
extrema cheia. Segundo Soriano
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(1999), no Pantanal da Nhecolândia, a
precipitação pluvial média anual é de
1.200 mm.  A temperatura média anual
do ar é de 25,5 °C, variando de 20,8 a
28,0 °C. No entanto, quando conside-
ra-se a temperatura média mensal das
máximas, esta varia de  28,3  a 34,0 °C
e nos meses de setembro a janeiro, as
máximas absolutas ultrapassam 40,0
°C. A umidade relativa média anual é
de 82 p.100, oscilando entre 75 e 86
p.100.

Atualmente, a principal raça criada
no Pantanal é a Nelore (Bos indicus),
considerada adaptada às condições
climáticas da região. De maneira geral,
Bos indicus tem uma capacidade su-
perior de suportar o estresse térmico
em relação ao Bos taurus nos trópi-
cos. A habilidade desses animais
sobreviverem, reproduzirem e utiliza-
rem as pastagens de maneira eficiente
para propósitos produtivos é determi-
nada pela flexibilidade de resposta aos
desafios ambientais, dentro de restri-
ções estabelecidas pela sua capacidade
digestiva e metabólica (Kennedy,
1995). Praticamente, não há trabalhos
comparando a raça Pantaneira com
outras raças em condições naturais do
Pantanal.

Este trabalho teve como objetivo
avaliar e comparar a temperatura cor-
poral e temperatura da pele de vacas
da raça Pantaneira e Nelore durante
um ano de extrema seca, na sub-região
da Nhecolândia, Pantanal

MATERIAL E MÉTODOS

No período de novembro de 2002 a
outubro de 2003, período que com-
preendeu um ano extremamente seco,

foram avaliadas vacas das raças
Pantaneira e Nelore, com bezerro ao
pé, criadas numa mesma invernada da
fazenda Nhumirim, sub-região da
Nhecolândia, Pantanal. O total
pluviométrico do ano hidrológico
(outubro de 2002 a setembro de 2003)
foi de 780,4 mm, muito abaixo da média
da região que é de 1200 mm (Soriano,
1999). Neste período, a temperatura
média anual foi de 25,1 °C, oscilando
entre 20,1 e 29,5 °C. A temperatura
média anual das máximas e mínimas
foi de 32,9 e 19,5 °C, respectivamente.
As máximas  absolutas chegaram a
atingir valores acima de 40 °C .  A
umidade relativa média anual foi de
75,9 p.100, variando de 65,4 p.100  a
84,6 p.100. A umidade relativa média
anual foi de 75,9 p.100, variando de
65,4  p.100  a  84,6 p.100. Já a variação
diária da umidade relativa foi de 45
p.100 a 96 p.100.

Mensalmente, 80 animais, sendo 40
vacas (30 Nelore e 10  Pantaneiras) e
40 bezerros de diferentes grupos ge-
néticos (10 Pantaneiros, 10 Nelore, 10
mestiço Nelore x Pantaneiro e 10
mestiço Nelore x Caracu), foram leva-
dos ao curral no período da tarde e
deixados em jejum durante uma noite.
As mensurações foram iniciadas no
dia seguinte. Foram feitas as seguintes
medidas: temperatura ambiente, tem-
peratura da pele e temperatura retal,
horário, à medida que os animais
passavam no tronco de contenção.

A temperatura da pele foi determi-
nada com o auxílio de um termômetro
a laser que era acionado na parte late-
ral do animal (costela) numa distância
máxima de 2 metros. Este termômetro
mede o calor emitido pelo animal
(termografia). A temperatura retal foi
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determinada através de termômetro
clínico e a temperatura ambiente
através de termômetro de máxima e
mínima. A umidade relativa foi medida
dentro de estação meteorológica da
fazenda Nhumirim, nos seguintes
horários: 7:00; 10:00; 12:00; 15:00 e
18;00 horas.

Os dados foram analisados pelo
programa SAS (1999) através do
procedimento PROC CORR e PROC
REG. No PROC REG foi utilizado
modelo de análise de covariância com
coeficientes angulares e interceptos
diferentes para cada raça.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela I são apresentadas as
médias da temperatura retal e da pele

das vacas e bezerros das raças
Pantaneira e Nelore durante dois pe-
ríodos do ano. Na tabela II consta o
resumo da análise de regressão levada
a efeito, considerando diferentes raças
(Nelore e Pantaneira no caso de vacas
e quatro grupamentos genéticos, no
caso de bezerros).

No período estudado, a TA variou
de 22 a 43 ºC e a UR de 22 a 100 p.100.
Observou-se que a temperatura retal
dos animais foi influenciada pela tem-
peratura ambiente e temperatura da
pele. Houve interação significativa
entre raça/grupo genético e tempera-
tura ambiente e raça e temperatura da
pele para vacas e bezerros (tabela
II).

A zona de conforto para bovinos é
relativamente pequena. Para as raças
européias está entre –1° C e 16° C e

Tabela I. Média e desvios-padrão de temperatura retal (TR) e temperatura da pele (TP) de
vacas e bezerros da raça Nelore e Pantaneira, no período de outubro/2002 a setembro/2003.
(Means and standard deviations of rectal temperature (RT) and skin temperature (ST) of Pantaneiro and
Nelore cow/calf herds, from October 2002 to September 2003).

Época chuva
Pantaneira Nelore

N Vacas N Bezerros N Vacas N Bezerros
Temperatura retal - - 7 39,7±0,5 - - 7 39,8±0,7
Temperatura da pele 48 35,3±2,8 45 35,4±3,0 104 35,0±2,3 42 36,2±3,0
Diferença TR-TP

Época seca
Pantaneira Nelore

N Vacas N Bezerros N Vacas N Bezerros
Temperatura retal 17 37,9±1,0 31 39,2±0,6 53 38,1±1,7 52  40,0±0,8
Temperatura da pele 19 29,5±2,5 33 32,6±3,5 76 30,1±2,2 56 35,2±3,2

Médias
Pantaneira Nelore

N Vacas N Bezerros N Vacas N Bezerros
Temperatura retal 17 37,9±1,0 38 39,3±0,6 53 38,1±1,7 59 40,0±0,8
Temperatura da pele 67 33,6±3,8 78 34,2±3,5 180 32,9±3,3 98 35,6±3,2
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para as raças indianas está entre 10°C
e 27°C. Os mecanismos termorre-
guladores começam a falhar no gado
europeu a partir de 27°C e no gado
zebuíno a partir de 35°C (Primavesi,
1999). Em temperaturas ambientes ao
redor de 25°C, ambas as raças
apresentam temperatura retal ao redor
de 38,5°C (Vercoe e Frisch, 1992). A
temperatura corporal (temperatura
retal) depende do equilíbrio entre o
ganho e a perda de calor. De acordo
com Frisch (1998), os bovinos têm
desenvolvido mecanismos para manter
a temperatura corporal entre 38°C e
39°C, independente do calor do am-

biente. A partir dos dados obtidos neste
estudo, observou-se que não houve
diferenças significativas da tempera-
tura retal entre as raças na idade adul-
ta (vacas) e que ambas as raças
apresentaram TR média próximo aos
valores considerados normais, indican-
do que ambas foram adaptadas às
condições ambientes do período
estudado, cuja temperatura ambiente
variou de 22 a 43°C e UR de 22 a 100
p.100. No caso dos bezerros, houve
influência do grupo genético (raça)
sobre a temperatura retal. Os valores
médios encontrados em ordem decres-
cente foram 40,0, 39,5, 39,4 e 39,3 °C
para Nelore, mestiço Nelore x Caracu,
mestiço Nelore x Pantaneiro e
Pantaneiro, respectivamente. As
médias de TP seguiram a mesma
tendência. As vacas Pantaneiras
apresentaram TR e TP um pouco infe-
riores à raça Nelore, ao contrário dos
bezerros. Peixe et al. (2003) avaliaram
a tolerância ao calor de quatro raças
naturalizadas brasileiras (Pantaneira,
Curraleiro, Junqueira e Crioulo lageano)
e compararam com as raças Nelore e
Holandesa na fazenda Sucupira,
Brasília, DF. As raças com maior
tendência a se adequar à região do DF
foram Nelore, Junqueira e Pantaneira
devido a sua maior capacidade
termorregulatória após exposição ao
calor, resultando em menor estresse
para o animal, o que pode levá-los a
melhor desempenho produtivo. O
animais Bos indicus, foram os que
apresentaram maior resistência ao
calor, seguido das raças naturalizadas
brasileiras, enquanto os animais Bos
taurus taurus (holandesa), foram os
que se mostraram menos resistentes.

O calor gerado pelo corpo é trans-

Tabela II. Coeficientes de regressão par-
cial e respectivos desvios padrão para a
temperatura retal como função linear de
raça (D), temperatura da pele (TP), tempe-
ratura ambiente (TA) e interações de raça/
grupo genético com temperaturas da pele e
ambiente (D*TP e D*TA). (Partial regression
coefficient and respective standard deviations
for rectal temperature as linear  function of breed
(D), skin temperature (TP), environment
temperature (TA) and breed/genetic groups
interactions with sky temperature and environment
temperature (D*TP and D*TA)).

Coefic. Vacas Bezerros

I 20,6966±2,7946** 34,0203±0,6889**
D 9,6676±5,5371 4,9230±1,4621**
TP 0,7652±0,1315** 0,1967±0,0296**
TA -0,2580±0,0776** -0,0400±0,0151**
D*TP 0,3425±0,1640** 0,0781±0,0346*
D*TA -0,5702±0,2750** -0,2194±0,0677**

R2 0,4227** 0,3318**

I= Intercepto; NS= não significativo (p>0,05);
*(p<0,05); **(p<0,01).
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ferido da pele para o ambiente por
radiação, convecção, condução ou
evaporação (suor). As condições
ambientais, principalmente a TA é que
direciona quais desses modos são mais
efetivos (McConaghy, 1994). Segun-
do Kennedy (1995), a facilidade de
dissipação do calor metabólico é
substancialmente maior em B indicus
do que B taurus, provavelmente por
causa da habilidade superior do primeiro
redirecionar sangue dos órgãos inter-
nos para os capilares na pele, que
aumenta dissipação de calor direta por
perda de calor não evaporativo e perda
de calor indireta por estímulo do suor.

A TR e TP das vacas foram mais
baixas do que a dos bezerros em am-
bas as raças. O ganho e perda de calor

corporal depende do tamanho corpo-
ral. Embora animais mais velhos
tenham área superficial maior por
unidade de tamanho eles também tem
relação proteína/gordura mais alta
apresentando produção mais baixa do
que os animais que estão atingindo a
maturidade. Níveis elevados de
dissipação de calor  limita o ganho de
peso vivo independente da nutrição ou
o uso de raças tropicalmente adapta-
das (Poppi e McLennan, 1995).

A TA apresentou alta correlação
(0,92) com TP. Diferenças entre TP e
TA são maiores quando a TA é baixa.
A TP apresentou correlação alta e
negativa com UR (-0,86).

Quando a TA é moderada, aproxi-
madamente 50 p.100 da carga de calor
metabólica é dissipada por radiação e
convecção e os 50 p.100 restante por
evaporação. A taxa de perda de calor
por evaporação do suor depende prin-
cipalmente do gradiente da pressão do
vapor d'água entre a pele e o ambiente.
Alta UR diminui o gradiente de vapor
d'água e limita a habilidade do animal
perder calor via suor. Portanto, as
condições ambientes de alta TA e alta
UR apresenta uma séria ameaça aos
mecanismos corporais de perda de
calor (McConaghy, 1994).

No caso de TP e TR, a diferença  é
geralmente de 5°C mais baixa para TR
(Krauter, 2003). Neste estudo, a
diferença média foi de cerca de  8°C
para vacas adultas e de cerca de 5°C
para bezerros. No entanto, as dife-
renças foram variáveis entre os meses
observados, provavelmente em função
da TA e da UR (tabela III). Estas
diferenças tendem a aumentar com a
diminuição da TA.

Segundo Baccari (1986) a tempe-

Tabela III. Diferenças média (± dp), míni-
ma e máxima entre temperatura retal (TR)
e temperatura da pele (TP) de vacas e
bezerros de diferentes raças/grupos genéti-
cos, no período de novembro de 2002 a
setembro de 2003, no Pantanal. (Means
difference, minimal and maximal between rectal
temperature (TR) and skin temperature (TP) of
cows and calves of different breeds and genetic
groups from November 2002 to September 2003,
in the Pantanal).

Diferenças TR - TP (°C)
média mínima máxima

Vacas
- Nelore 8,4 ± 1,9 2,1 12,4
- Pantaneiras 8,3 ±1,9 6,0 13,9

Bezerros
- Nelore 4,2 ± 2,8 0,4 14,6
- Pantaneiro 5,8 ± 3,5 0,5 17,5
- MP 5,6 ± 3,3 1,5 14,8
- MC 4,7 ± 2,4 1,5 12,2
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ratura retal pode ser usada como um
indicador de estresse e tolerância ao
calor, pois indica a eficiência do animal
para manter a homeotermia face a
temperatura ambiental extrema. Há
uma correlação positiva entre tempe-
ratura ambiente e retal.

Embora, ambas as raças tenham
mostrado habilidade de manter a tem-
peratura corporal nas diferentes
condições climáticas do Pantanal, ainda
são necessários estudos adicionais so-
bre as respostas fisiológicas ao calor,
atividades comportamentais no campo
(consumo de água, procura por som-
bra, tempo de pastejo, etc.), caracte-
rísticas do pelame, entre outras, para
entender os mecanismos usados pelas
raças e grupos genéticos para tolerar o

calor do Pantanal.

CONCLUSÕES

Vacas Pantaneiras (Bos taurus) e
Nelore (Bos indicus) mantiveram a
temperatura corporal dentro do normal
nas condições ambientais estudadas.
No caso de bezerros, os animais
Pantaneiros e mestiços apresentaram
valores de temperatura corporal me-
nores do que a raça Nelore. No entanto,
estudos adicionais são necessários para
conhecer os principais mecanismos
usados pelas diferentes raças/grupo
genético para a dissipação do calor no
Pantanal, de preferência, associados
com desempenho produtivo.
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