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RESUMO  

 

O leite compõe um dos mais importantes commodities do agronegócio mundial, ao qual o 

Brasil ocupa a sexta posição no ranking de produção, segundo os dados da Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação do ano de 2017. A Região Centro-Oeste 

apresentou um aumento na produtividade de 4%, no ranking, mantendo-se em 3º lugar, o 

estado de Goiás ocupa a 5ª colocação em produtividade por Estado entre os anos 2007 a 2016, 

segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tendo como referência o 

ano de 2016. Embora tenhamos alcançado tal índice no segmento, algumas dificuldades ainda 

são deparadas pela bovinocultura leiteira. Os animais, assim como os seres humanos, são 

diretamente afetados pelos elementos climáticos quando expostos a temperaturas elevadas e 

umidade relativa do ar baixa, afetando sua capacidade reprodutiva e produtividade. Nesta 

perspectiva, foram analisados índices bioclimáticos da temperatura do ar e da umidade 

relativa do ar em quatro fazendas de produção leiteira na Microrregião de Quirinópolis (GO), 

localizada no sudoeste do estado de Goiás, que se caracteriza como uma área de grande 

importância econômica para o estado.  A coleta dos dados bioclimáticos foram realizadas em 

escala local, no qual foi utilizado o termohigrômetro para o registro da temperatura do ar (ºC) 

e umidade relativa do ar UR (%). Estes índices foram calculados pelas médias horárias entre 

7h00min e 22h00min e desvio padrão, durante os meses de outubro de 2017 a março de 2018. 

Neste sentido avaliou-se através do estudo da bioclimatologia, se o gado leiteiro estaria 

passando por estresse térmico, estimando os valores de Índice de Temperatura e Umidade 

(ITU) e, além disso, se estariam dentro dos limites considerados confortáveis aos animais no 

qual foi possível constatar as condições de conforto térmico. Sendo assim, constatou-se que 

após determinarmos os resultados das distintas faixas de ITU sobre o estado fisiológico das 

vacas de leite. Obtivemos como resultado o ITU médio mínimo de 69 às 7:00 horas registrado 

no P02 e ITU médio valor máximo de 89 classificado como emergência no P01, no horário 

das 13:00 horas, este desconforto térmico podem ser um dos indicativos que provocaram o 

declínio na produção leiteira que variaram de 0,3 kg.dia-1 a 7 kg.dia-1, o que leva a afirmar que 

o produtor deve tomar medidas mitigadoras urgentes para diminuir o desconforto térmico do 

gado leiteiro. 

 

Palavras-chave: Índice de Temperatura e Umidade (ITU), gado leiteiro, estresse térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Milk is one of the most important commodities of the world agribusiness, to which Brazil 

occupies the sixth position in the production ranking, according to the data of the United 

Nations Food and Agriculture Organization of 2017. The Midwest Region presented an 

increase in productivity of 4%, in the ranking, maintaining 3rd place, the state of Goiás 

occupies the 5th place in productivity by state between the years 2007 a 2016, according to 

the data of the Brazilian Institute of Geography and Statistics, having as reference the year 

2016. Although we have achieved such an index in the segment, some difficulties are still 

encountered by the dairy bovine occult. Animals, as well as humans, are directly affected by 

climatic elements when exposed to high temperatures and low relative humidity of the air, 

affecting their reproductive capacity and productivity. In this perspective, bioclimatic indices 

of air temperature and relative air humidity were analyzed in four dairy farms in the 

Quirinópolis micro-region (GO), located in the southwest of the state of Goiás, which is 

characterized as an area of great economic importance to the state.  The collection of 

bioclimatic data was performed on a local scale, in which the thermometer was used to record 

the air temperature (ºC) and relative humidity of the UR air (%). These indexes were 

calculated by hourly averages between 7h00min and 22h00min and standard deviation, during 

the months of October 2017 to March 2018. In this sense it was evaluated through the study 

of bioclimatology, if the dairy cattle would be going through thermal stress, estimating the 

values of Temperature and Humidity Index (UTI) and, furthermore, whether they would be 

within the limits considered comfortable to the animals in which conditions of thermal 

comfort could be observed. Therefore, it was found that after determining the results of the 

different IUU bands on the physiological status of dairy cows. We got as a result the 

minimum mean IUU of 69 at 7:00 hours recorded on P02 and ITU maximum mean value of 

89 classified as emergency on P01, at the time of 13:00 hours, this thermal discomfort may be 

one of the indicators that caused the decline in dairy production ranging from 0.3 kg.day-1 to 

7 kg.day-1, which leads to the assertion that the producer must take urgent mitigating 

measures to reduce the thermal discomfort of the dairy cattle. 

 

Key words: Temperature and Humidity Index (ITU), dairy cattle, heat stress. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem avançado nas implementações nas áreas de produtividade animal nos 

últimos anos nas áreas de tecnologia no que diz respeito a genética, nutrição, manejo, 

sanidade dos animais e no aprimoramento da influência dos ambientes de produção, 

aperfeiçoando cada vez mais os índices de produção (TINÔCO, 2001). 

As frequentes transformações e desenvolvimento nos sistemas agropecuários 

condizem a uma série de fatores, sendo o mais importante a crescente demanda por alimentos 

de origem animal. O consumo global de carne e de leite tem aumentado expressivamente a 

partir da década de 1980, e são os países em desenvolvimento os responsáveis por boa parte 

desse crescimento (CAMPOS, 2010). 

O leite constitui uma das principais commodities do agronegócio mundial. Em 2016 o 

Brasil passou ser o quarto maior produtor de leite do mundo, e obteve um aumento na 

produtividade de 29%, entre os anos 2007 a 2016 com uma produção de 33,6 bilhões de litros 

de leite cru em estabelecimentos que operam de acordo as regulamentações impostas pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018). 

O primeiro lugar no ranking das regiões brasileiras entre os anos de 2007 a 2016, a 

produção leiteira durante a última década, destaca-se a Região Sul, que obteve um aumento 

significativo de 66% de sua produção, na década anterior pertencia a Região Sudeste. O 

Centro-Oeste apresentou um aumento na produtividade de 4%, no ranking, mantendo-se em 

3º lugar (IBGE, 2018). 

Segundo Aurione (2010), a Região Centro-Oeste do Brasil possui uma perspectiva de 

crescimento e desenvolvimento pujante no qual os produtores encontram um cenário com 

boas condições para produzir aves, suínos e gado de leite de qualidade. Dentre estas 

vantagens, o autor destaca a mão-de-obra barata e a facilidade de aquisição de grãos como 

milho, soja e sorgo produzidos na região, o que permite a produção de ração a um menor 

custo para suprir a demanda regional.  

Pereira (2005) destaca que em busca de melhores índices de lucratividade na produção 

de leite, muitos produtores têm optado pelo investimento em animais especializados 

provenientes de regiões de clima temperado. Contudo, essa estratégia pode não proporcionar 

os efeitos almejados, visto que esses animais são pouco adaptados às condições dos trópicos, 

no qual os fatores ambientais em sua maioria não são compatíveis com a amplitude ideal de 
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conforto térmico. O autor afirma ainda que um dos aspectos que mais compromete a produção 

de leite é o estresse calórico. 

Sabe-se que a criação dos bovinos é influenciada por vários fatores. Nessa conjuntura 

o clima acomete uma condição que reduz a eficácia da produção, principalmente em intensos 

sistemas produtivos dentre estes fatores podemos destacar o conforto térmico (AZEVÊDO; 

ALVES, 2009; PERISSINOTTO et al., 2006).  

Em relação à produtividade leiteira essa condição não é diferente, podendo ser até 

mais criteriosa, no qual o clima (ambiente térmico) possui um fator de grande significado e de 

relevância. Em algumas regiões do Brasil, a irradiação dos raios solares acarreta no aumento 

da temperatura do ar, sobretudo no verão o que provoca situações de desconforto térmico na 

atividade de produção animal em suas distintas formas de exploração. (SILVA; LEITE e 

MANABU, 2004). 

Takahashi; Biller, Takahashi (2009) apontam que 

 

[...] cada espécie animal apresenta um desempenho produtivo de acordo com 

o potencial genético, mas limites de temperatura ideal para o conforto animal 

estão condicionados a vários fatores, tais como: espécie, raça, peso, idade, 

estado fisiológico, condição nutricional e fatores ambientais variados. 

(TAKAHASHI; BILLER, TAKAHASHI, 2009, p. 13). 

 

Segundo Silva (2000), destaca que o desconforto térmico é determinado através da 

mensuração da temperatura e umidade em várias espécies. Para West (2002), a zona de 

conforto térmico para bovinos leiteiros “homeotermia”, ou seja, a característica do animal que 

o permite manter sua temperatura corporal constante é mantida pelos processos de produção e 

perda de calor, como: radiação, convecção, condução e evaporação. 

 O gado leiteiro, portanto, quando não passa por esses processos de perda de calor 

sofre um aumento da temperatura corporal e na frequência respiratória, o que resulta em 

estresse térmico, ocasionando assim, a redução no consumo da água, de alimentos e 

consequentemente uma menor produção de leite (FUQUAY, 1981).  

A Bioclimatologia Vegetal, segundo Grisollet (1952) citado por Wollmann e Galvani 

(2012, p. 181) é entendida como 

 

[...] linha de pesquisa que se preocupa com a relação clima e plantas é colo-

cada por como uma linha que procura entender as razões pelas quais 

determinadas espécies não vivem fora de limites de valores apresentados pe-

los diferentes atributos climáticos, ocorrendo, assim, uma distribuição 
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geográfica e climática das plantas. (WOLLMANN E GALVANI, 2012, 

p.181) 

 

Takahashi; Biller, Takahashi (2009, p. 1) descrevem a Bioclimatologia Animal como 

“[...] ciência que busca entender as relações existentes entre os elementos climáticos e a 

fisiologia animal, tendo como meta o bom desempenho animal de acordo com o potencial 

genético.” 

Tendo-se em vista que a temperatura do   umidade relativa do ar podem estar alterando 

a produtividade leiteira, este trabalho buscou através do uso de técnicas da bioclimatologia, 

avaliar o índice do conforto térmico do gado leiteiro em quatro fazendas que possuem 

produtividade leiteira localizadas na Microrregião de Quirinópolis (GO), sudoeste do estado 

de Goiás, caracterizada como área de grande importância na produção leiteira do estado. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

Analisar por meio de técnicas da bioclimatologia de análise da temperatura do ar e 

umidade relativa do ar avaliar o índice do conforto térmico do gado bovino e suas 

repercussões na produtividade leiteira, tendo como base quatro propriedades rurais situadas na 

Microrregião de Quirinópolis, no sudoeste de Goiás 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

a) Avaliar a influência da temperatura do ar (T ºC), umidade relativa do ar (UR, %), e 

determinar índice de temperatura e umidade (ITU) sobre a produção de leite; 

b) Caracterizar a ocorrência dos momentos mais críticos para a produção leiteira durante os 

meses outubro de 2017 e março 2018; 

c) Identificar se houve Declínio da Produção de Leite (DPL) para níveis produtivos durante o 

período da pesquisa outubro de 2017 a março de 2018. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Localização pontos de amostragem das propriedades na Microrregião de Quirinópolis -

GO, no sudoeste do estado de Goiás, conforme mapa 1. 

 

Mapa 1 - Localização dos pontos de monitoramento neste estudo. 

 
Fonte: SIEG, (2018). Organização: FRANCO, H. F. (2018) 

 

3.1.1 Clima  

 

O clima da região possui duas estações bem definidas com diferenças anuais 

expressivas quanto à umidade, temperatura e pluviosidade, sendo classificado como quente e 

úmido do tipo Aw, com chuvas de verão (outubro a março) e inverno seco (junho a setembro), 

de acordo com a classificação climática de W. Koeppen. As precipitações regionais variam 

em média de 1.500 a 1.750 mm, a temperatura média anual possui pequena variação sazonal, 

com média de 23,8°C, sendo no mês de outubro maior média de temperatura com 24,5ºC, e as 

menores temperaturas no mês de julho, com média de 20,8ºC, Mariano (2005). 

Lopes (2018) aponta em sua pesquisa  demonstrando que o uso e ocupação das terras 

contribuíram para a variação da temperatura,  em que as menores temperaturas ocorreram em 

áreas com presença de maior dossel de vegetação, enquanto as maiores temperaturas se 
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encontram em área de pastagem constituídas por gramíneas, corroborando com a hipótese de 

que as trocas de energias entre atmosfera e superfície, uso e ocupação das terras, cobertura 

vegetal e relevo contribuem para a variação da temperatura média do ar. 

Sobre a precipitação pluviométrica na região Centro-Oeste, Nimer (1989) constatou 

que 70% do total das chuvas acumuladas durante o ano, incidem nos meses de novembro a 

março, enquanto o inverno apresenta-se demasiadamente seco e que os meses que o antecede 

(maio) e o que sucede (setembro) são pouco chuvosos na região. 

Campos et al (2002) verificaram que os valores das pluviosidades médias mensais, em 

Goiás, são típicos de clima tropical subúmido, uma vez que há uma concentração das chuvas 

durante um período de seis meses (novembro a abril), e um período de estiagem no restante 

no ano. A sazonalidade pluviométrica deve-se a atuação da dinâmica das massas de ar 

equatorial continental, polar atlântica, tropical atlântica e a tropical continental. 

Lopes (2018) destaca que a variação pluviométrica na BHCBC no período analisado 

entre setembro de 2014 a agosto de 2015, a variação média das chuvas foi de 931,6 a 1626,91 

mm, corroborado confirmam o que os autores citados discutem para a região da área de 

estudo. 

A umidade relativa do ar foi descrita por Ab’Saber (2011) para a região dos Cerrados 

entre 38 a 40% durante o inverno seco, já no verão chuvoso, entre 95 a 97%. Para a área da 

Microrregião de Quirinópolis - GO, Lopes (2018) enfatiza que a variação média encontrada 

entre setembro de 2014 a agosto de 2015, esteve entre 55,4 e 85,1%, no qual as porcentagens 

maiores, acima de 70% de umidade relativa do ar registraram-se nos pontos localizados no 

interior de áreas de APP. 

De acordo com Torres e Machado (2011), diferentes fatores como latitude e longitude 

exercem influência sobre os elementos do clima, gerando diferenças de uma região para outra. 

Cada área possui suas particularidades climáticas, que por sua vez, não se encontra em uma 

área vizinha, ainda que ambas estejam inseridas em um mesmo tipo de clima por 

apresentarem características gerais semelhantes. 

 

3.1.2 Vegetação 

 

A área de estudo se insere no Domínio dos Cerrados. Segundo Costa et al. (2002, p. 

202), os Cerrados apresentam uma importante variação de vegetação no qual as fisionomias 

tendem às formas mais abertas, localmente chamadas de Campo Cerrado, Campo Sujo ou 
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Campo Limpo quando ocorrem em condições ambientais que implicam em compensações 

hídricas ou edáficas as fisionomias tendem a formas mais densas. 

 

3.1.3 Geologia e Pedologia 

 

Lopes (2018) em sua pesquisa na Bacia Barra do Caçu e Barra dos Coqueiros – GO, 

localizada na Microrregião de Quirinópolis – GO, constatou que a área dos pontos de 

amostragem é constituída por três formações geológicas  

 
[...] Formação Vale do Rio do Peixe, que é predominante na bacia, a 

Formação Marília, em menor parte localizado na porção sul, e a Formação 

Serra Geral, que é encontrada no leito e nas bordas do reservatório, nas 

drenagens da bacia e trecho do Rio Claro, sendo que as duas primeiras 

formações compõem o Grupo Bauru e a última formação compõe o Grupo 

São Bento. (LOPES, 2018, p. 47). 

 

Lopes (2018, p. 49) identificou na área de estudo da Bacia Barra do Caçu e Barra dos 

Coqueiros – GO, na Microrregião de Quirinópolis – GO, possui os seguintes tipos de solos: 

“[...] Neossolo Quartzarênico; Latossolo Vermelho; Latossolo Roxo; Argissolo Vermelho e 

Neossolo Litólico”. 

Borges; Silva e Castro (2011, p.06) destacam que “[...] os Latossolos (Vermelho 

Eutroférrico, Vermelho e Vermelho Amarelo) são os solos que predominam na MRQ, sendo 

ocupados pelas pastagens extensivas, sucedido das culturas anuais, principalmente pela soja 

[...]”. 

 

3.1.4 Organização e produção do espaço 

 

Segundo Borges (2011), até a década de 1950 na MRQ, havia pouca exploração para a 

agropecuária. O uso da terra em atividades agropastoris foi intensificado a partir de 1970, e 

contribuiu para uma ocupação desordenada da terra e modificação significativa da paisagem 

natural. 

A Microrregião de Quirinópolis - GO no início da década de 1970, passou por uma 

transformação intensa na modernização das atividades agrícolas, inseridas através de 

programas e campanhas governamentais de aumento da produção e de produtividade, de 

mudanças de hábitos e práticas produtivas, na qual, segundo Teixeira Neto (2010, p. 28) “a 

característica camponesa da economia de Goiás que, a partir da ocupação pioneira das regiões 
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de boa fertilidade natural dos solos, durou até o advento do milagre econômico dos anos 

1970”. 

Para Teixeira Neto (2010, p. 37) “a revolução no campo quase tudo modificou e 

transformou nesses últimos 50 anos e a paisagem natural praticamente desapareceu”, 

transformando-se numa paisagem que apresenta características predominantemente 

econômicas.  

Ainda segundo Teixeira Neto (2010, p. 37) “essa paisagem nova é fruto de um 

processo histórico de ocupação e povoamento do espaço que, lento no início, se acelerou na 

última metade do século que terminou”. 

Estevam (1998) contribui em afirmar que o desenvolvimento da indústria e da 

economia consolidada do sudeste brasileiro promoveu o reordenamento e a redefinição da 

distribuição das atividades econômicas no estado de Goiás, impulsionando novas 

configurações econômicas nas atividades agropecuárias, que definiu a formação do presente 

perfil do estado de Goiás. 

A região sudoeste do estado, onde está inserida a Microrregião de Quirinópolis, se deu 

pela criação de gado e em menor proporção pela agricultura, que tinha na pecuária a principal 

atividade econômica até os dias atuais, quando se inicia a territorialização de uma nova forma 

econômica promovida pela introdução da cana-de-açúcar no município, conforme estudo 

apresentado por Borges (2011). 

Compreende-se, portanto, que o procedimento da modernização na agricultura e na 

pecuária foi implantado com a mecanização de todo o processo que compunha uma 

agricultura moderna e na formação de pastagens cultivadas, além das mudanças políticas e 

econômicas que fizeram parte para a ampliação das áreas produtivas e da produtividade 

através da disponibilidade de financiamentos para os projetos agrícolas durante a década de 

1970, exercendo um papel fundamental no arranjo da composição paisagística, na figuração e 

organização/produção do espaço geográfico do Bioma Cerrado. 

 

3.2 Localização e caracterização fisiográfica dos pontos de monitoramento da área de estudo 

 

Os pontos de monitoramento encontram-se na Microrregião de Quirinópolis (MRQ), 

no Sudoeste do estado de Goiás, no qual podemos observar na figura 1, imagem do Google 

Earth que apresenta os pontos P01, P02, P03 e P04 (figuras 1A, 1B, 1C, 1D) com destaque 

dos círculos em amarelo. 

 



25 

 

A)P01 

 
 

 
C)P03

 
 

 

  

  Figura 1 - Imagem Google Earth do local de pesquisa nos P01, P02, P03 e P04 

 

B)P02 

 
 

 

D)P04 

 
 

 

Fonte: Google Earth.  

Organização: FRANCO, H. F. (2019)
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3.2.1 Fazenda São Judas do Sucuri (P01) 

 

A Fazenda São Judas do Sucuri (P01) situa-se no município de Caçu - GO, localizada 

na margem direita da Bacia da UHE/Caçu, onde o uso da terra é composto basicamente por 

pastagem e cana de açúcar (arrendamento). A propriedade possui 800 hectares, sendo que 

destes 145 hectares pertencem a Área de Preservação Permanente (APP), e 120 hectares 

voltado para pastagem do gado leiteiro. A propriedade tem como principal atividade o gado 

de corte da raça Nelore, como gado leiteiro animais da raça Gir. A produção de leite é 

designada como renda extra para pagamento dos funcionários e fornece o produto para o 

Laticínio ABC Caçu, ordenha é realizada uma vez ao dia e o responsável pelo transporte é o 

laticínio, tendo-se a coleta realizada três em três dias. 

Das benfeitorias que há na propriedade (P01) podemos observar que possui curral e 

ordenhadeira mecânica. Para o desenvolvimento de sua atividade leiteira, o produtor faz o 

manejo sanitário através da vacinação, casqueamento, controle da mamite, carrapatos e 

verminose. No período seco a alimentação do rebanho é composta por cana de açúcar, 

proteinado e minerais, durante o período chuvoso, gado se alimenta de pastagem composta 

pela gramínea dos tipos Mombaça e Brachiaria e proteinado. 

Dentre as técnicas de ambiência de conforto térmico para os animais a propriedade 

possui apenas sombreamento natural e a água é disposta à vontade (Figura 2A/B). 

 

Figura 2 - Característica do ponto amostral Faz. São Judas do Sucuri (P01) 

A) 

 

B) 

 

Fonte: FRANCO, H. F.(2018). (Trabalho de campo realizado em março 2018) 
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3.2.2 Fazenda Pedra Branca (P02) 

 

A Fazenda Pedra Branca (P02) localiza-se no município de Cachoeira Alta - GO, à 

margem esquerda do Reservatório da UHE Barra dos Coqueiros próximo a BR 364. Em 

estudo realizado por Paula e Cabral (2011) e Lima (2013) na área da bacia da UHE de Barra 

dos Coqueiros, referente ao uso da terra na área de estudo, a mesma é composta basicamente 

por pastagem degradada e algumas manchas de Cerrado sujo.  

A propriedade possui 35 hectares, 5 hectares para pastagem e 2 hectares de vegetação 

nativa, possui como principal atividade a produção de leite, as raças são do tipo Girolando e 

Anerolado. A produção de leite é a principal fonte de renda do produtor que realiza uma 

ordenha no dia e fornece o produto para Agrolima Laticínios, que fica na área rural de 

Cachoeira Alta, e como não possui resfriador o mesmo quem transporta o leite em galões no 

seu veículo até propriedade vizinha na qual a coleta é realizada em dias alternados. 

Das benfeitorias que existem na propriedade, há curral e ordenhadeira mecânica, o 

manejo sanitário é realizado através da vacinação, contra carrapatos e verminose, e 

casqueamento, sendo o controle da mamite realizado quando há necessidade. No período 

seco, a alimentação do rebanho é composta por casquinha de soja, cana de açúcar e ração 

proteinada, ao passo que durante o período chuvoso o gado se alimenta de pastagem composta 

pela gramínea dos tipos Jiggs e Brachiaria. Nesta propriedade existe algumas opções de 

ambiência de conforto térmico para os animais tais como alguns sombreamentos artificiais no 

meio da pastagem construídos com telhas de barro, sombreamento natural e a água é disposta 

à vontade. (Figura 3A, B) 

 

Figura 3 - Característica do ponto amostral Faz. Pedra Branca (P02) 

A) 

 
 

B) 

 

Fonte: FRANCO, H. F.(2018). (Trabalho de campo realizado em março 2018) 
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3.2.3 Fazenda Córrego Varjão da Caçada (P03) 

 

O P03 situa-se no município de Caçu (GO), localizado na margem direita da Bacia da 

UHE Caçu, o uso da terra é composto por pastagem contínua e fracionada. Possui 24,5 

hectares, sendo destes 5 hectares voltados para pastagem do gado leiteiro, e 1 hectare formada 

por vegetação nativa. A propriedade tem como principal atividade o leite, as vacas são da raça 

Holandesa e Girolando. A produção é destinada a Nestle que faz a coleta em dias alternados e 

são realizadas duas ordenhas ao dia, como os animais possuem um maior tipo genético de 

maior produtividade devido ao melhoramento genético, possui uma produção relativamente 

maior que os demais locais apontados neste trabalho. 

A propriedade possui curral, silos e ordenhadeira mecânica. Para o desenvolvimento 

da atividade leiteira, o produtor faz o manejo sanitário através da vacinação, casqueamento, 

controle da mamite, carrapatos e verminose, além de periódicos exames clínicos, uma 

exigência da Nestle que possuiu um rigoroso controle de qualidade. A alimentação do gado, 

também se diferencia dos demais pontos, pois em ambos os períodos seco/chuvoso é 

composta por casquinha da soja cana, proteinado além da pastagem composta pela gramínea 

do tipo Brachiaria, desta maneira consegue manter a média na produção praticamente o ano 

inteiro.  

Para garantir um ambiente de conforto térmico para os animais a propriedade possui 

água a vontade, sombreamento natural, sombreamentos artificiais no meio da pastagem 

construídos com telhas de barro e sombrites para os bezerros, além da disposição de cochos 

em locais alternados (Figura 4 A, B, C e D). 

 

Figura 4 - Característica do ponto amostral Faz. Córrego Varjão da Caçada (P03) 

A)  

 

B)  
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C) 

 

D)  

 

Fonte: FRANCO, H. F.(2018). (Trabalho de campo realizado em março 2018) 

 

3.2.5 Fazenda Coqueiros (P04) 

 

A Fazenda Coqueiros (P04) localiza-se no município de São Simão (GO), possui 263 

hectares, sendo destes 104 hectares pertencem a Área de Preservação Permanente (APP) 

próximo ao reservatório da UEH Barra dos Coqueiros (Figura 6), o uso da terra na área de 

estudo é composta basicamente por 97 hectares de pastagem destes, 62 hectares destinado ao 

cultivo rotacionado de cana de açúcar.  

A propriedade tem como principal atividade o gado de corte da raça Nelore, como 

gado leiteiro animais das raças Girolando e Gir. A ordenha é realizada manualmente, e outra 

característica a difere das demais propriedades, a produção de leite não é destinada a 

comercialização, e sim para consumo, doação entre os vizinhos e de fonte de alimento a 

alguns animais (porcos, cachorros e gatos). O produtor deixou de revender ao Laticínio 

Quileite localizado na cidade de Quirinópolis - GO, quando mesmo passou a pagar um valor 

muito baixo pelo produto, devido a distância.  

A propriedade possui curral, silos, tratores, o produtor faz o manejo sanitário dos 

animais através da vacinação, casqueamento, controle da mamite, carrapatos e verminose. No 

período seco a alimentação das vacas leiteiras é composta por ração proteinada, casquinha de 

soja e cana de açúcar. No período chuvoso, o gado se alimenta de pastagem composta pela 

gramínea dos tipos Brachiaria, Tanzânia e proteinado.   

Dentre as técnicas de ambiência de conforto térmico para os animais a propriedade 

possui apenas sombreamento natural e água a vontade. 
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Figura 5 - Característica do ponto amostral Faz. Coqueiros (P04) 

A) 

 

B) 

 

Fonte: FRANCO, H. F.(2018). (Trabalho de campo realizado em março 2018) 

 

Figura 6 - Vista parcial Reservatório Barra dos Coqueiros 

 

Fonte: FRANCO, H. F.(2018). (Trabalho de campo realizado em março 2018) 
 

3.3 Procedimentos técnicos de aquisição de dados 

 

A análise dos dados bioclimáticos da temperatura do ar e umidade relativa foram 

realizadas em escala local (Quadro 1) durante período compreendido entre outubro de 2017 a 

março de 2018.  
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Quadro 1 - Localização dos pontos dos termohigromêtros na Microrregião de Quirinópolis (GO) 

Pontos Localidades Longitude Latitude Altitude 

(m) 

Município 

P01 
Fazenda São Judas do 

Sucuri 

 

51º6”40’ 

 

 

18º36”38’ 

 

491 Caçu (GO) 

P02 Fazenda Pedra Branca 51º3”50’ 

 

18º31”58 

 

531 
Cachoeira Alta 

(GO) 

P03 
Fazenda Varjão Córrego da 

Caçada 
51º13”23’ 

 

18º26”23’ 

 

497 Caçu (GO) 

P04 Fazenda Coqueiros 50º40”41’ 19º00”44’ 363 São Simão (GO) 

Fonte: Laboratório de Climatologia – UFG.  

Organização: FRANCO, H. F. (2018) 
 

Para registro e coleta dos dados climáticos de temperatura e umidade relativa do ar, 

foram utilizados termohigrômetros modelos HT – 500 e HT - 4000 (Figuras 7 A e 7 B) e 

miniabrigos meteorológicos (Figura 7 C), desenvolvido pelo Laboratório de Climatologia da 

UFG/REJ. Os miniabrigos foram confeccionados em madeira, instalados na direção voltada 

ao sul e pintados com a cor branca, para que possa refletir a radiação solar, revestidos na parte 

frontal com tela de náilon para evitar a entrada de insetos (Figura 7 D), instalados à altura de 

1,50 m do solo, próximos aos currais. 

 

Figura 7 - Equipamentos utilizados para medição de Temperatura e Umidade do Ar 

A) Termohigrômetro HT – 500 

 
Fonte: ROCHA, J. R. R. (2014) 

 

B) Termohigrômetro HT – 4000 

 
Fonte: ROCHA, J. R. R. (2014) 
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C) Modelo do abrigo utilizado pelo Laboratório 

de Climatologia da Regional UFG/Jataí  

 

 
Fonte: LOPES, R.M. (2018). 

 

 D) Miniabrigo com tela 

 
       Fonte: LOPES, R.M. (2018). 

 

Os termohigrômetros possuem capacidade de armazenamento de até 16.000 dados de 

temperatura, 16.000 de umidade relativa e 16.000 de ponto de orvalho, cuja transferência dos 

dados é feita por meio de uma entrada USB. Tais instrumentos apresentam, para medição da 

temperatura, uma faixa de - 40 a 70 °C, com resolução de 0,1 °C e precisão de 1ºC / 1,8ºF (-4 

a 122ºF / -20 a 50ºC), enquanto que as medidas da umidade relativa do ar apresentam faixa de 

0 a 100 % RH, com resolução de 0,1 % RH e precisão de ± 3% RH, conforme o manual 

fornecido pela empresa Instrutherm (2013).  

As coletas dos dados podem ser realizadas com medição selecionável, entre 2s até 24 

horas. Nesta pesquisa, os termohigrômetros foram configurados para coletar a temperatura e a 

umidade relativa do ar, no intervalo de 30 minutos diários, o qual já estava definido na coleta 

dos dados na região desde o início do projeto “Análise do impacto da ação antrópica nas 

características hidrossedimentológicas e limnológicas da Bacia do rio Claro (GO)” dentro da 

Bacia do Rio Claro3. 

A data e o horário de início das medidas e as unidades de medidas foram 

sincronizados a fim de garantir dados precisos e confiáveis para interpretação. Os dados 

                                                 
3 A área de pesquisa vem sendo estudada desde o ano de 2011 pela equipe de pesquisadores da Universidade 

Federal de Goiás Regional Jataí (UFG/REJ), coordenada pelos professores Doutor João Batista Pereira Cabral e 

Doutora Zilda de Fátima Mariano, com intuito de compreender as alterações hidrossedimentológicas, 

limnológicas e climáticas na bacia do rio Claro, após a construção de empreendimentos hidrelétricos. Projeto 

intitulado como “Análise do impacto da ação antrópica nas características hidrossedimentológicas/limnológicas 

da bacia do rio Claro – GO”, financiado pelo CNPq, processo (201110267000114). 
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foram coletados em um microcomputador por intermédio de Software (DataloggerGraph) 

fornecido pelo fabricante.  

Para apresentação das informações deste estudo, foram utilizados os dados climáticos 

do período realizados entre outubro de 2017 a março de 2018, nos meses de abril, maio, 

junho, julho, agosto, setembro/2018, tiveram uma falha técnica pelo excesso de dados na 

capacidade do armazenamento nos termohigrômetros do P01e a probabilidade de ter sido 

resetado o aparelho no P04, implicando na perda dos dados. 

 

3.4 A variação dos elementos climáticos, temperatura e umidade relativa do ar tem uma 

relação com a exposição das vertentes 

 

Para o mapa de exposição das vertentes, utilizou-se o programa ArcGis10.1® 

licenciado para o Laboratório de Geoinformação da Universidade Federal de Goiás –Regional 

de Jataí, com base na convenção de cores determinada por Armani (2009), e nas orientações 

cardeais (Norte, Sul, Leste e Oeste) e colaterais (Nordeste Sudeste, Sudoeste e Noroeste), 

pois, devido a sua posição perante o movimento aparente do sol, Mendonça (1995) e Armani 

(2009) que indicam a orientação em relação aos pontos cardeais, sendo que, de acordo com 

sua posição latitudinal, há influência na variabilidade da temperatura do ar com intervalo em 

graus de 0º a 360°, cores e o sistema de orientação dos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste 

e colaterais nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste (Quadro 02). 

 

Quadro 2 - Classificação da exposição das vertentes na área de estudo 

Orientação  Cores Graus (°) 

Plano  Cinza  

Norte  Vermelho 0º – 22,5º 

Nordeste  Alaranjado 22,5º – 67,5º 

Leste  Amarelo 67,5º – 112,5º 

Sudeste  Verde 112,5º – 157,5º  

Sul  Azul Claro 157,5º – 202,5º 

Sudoeste  Azul 202,5º – 247,5º 

Oeste  Azul Escuro 247,5º – 292,5º 

Noroeste  Rosa 292,5º – 337,5º 

Norte  Vermelho 337,5º – 360º 

Organização: FRANCO, H. F. (2018) 
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3.5 Temperatura e Umidade Relativa do Ar 

 

Visando identificar a variabilidade da temperatura e da umidade relativa do ar, 

utilizou-se a estatística descritiva com cálculos da média e desvio padrão citados por 

Christofoletti (1992) como parâmetros que permitem determinar a variabilidade dos dados 

representados em tabelas e gráficos que possibilitaram a análise dos resultados.  

a) A média obtida pela soma de todos os valores de temperatura/umidade relativa do ar, 

dividida pelo número total de ocorrências, conforme equação 1. 

 

Equação 1: 

 

 

i=1,2,3,...N(1) onde, (1) 

 

𝑋 = Média da temperatura/umidade relativa do ar do período analisado; 
i- N= Observações consideradas de i=1 até N= última observação 

N= Número de dados da amostra (número de observações) 

Xi = Valor individual da observação (ano da amostra). 

 

b) Cálculo do Desvio Padrão (S): obtido pela raiz quadrada da média, menos o número de 

observações, dividida pelo número de observações que define a variabilidade dos dados em 

torno do valor central, a média, equação 2. 

  

Equação 2: 

 

 

 (2) 

 

𝜎 = Desvio Padrão; 
= Valor individual da observação; 

X = Média do período analisado 

N= Número de observações 

N-1= Graus de liberdade 
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3.6 Determinação do Índice de Temperatura e Umidade (ITU) 

 

A partir dos dados climáticos de temperatura e umidade, determinamos o ITU, de 

acordo com a metodologia utilizada por Klosowski et al. (2002) equação 3. Este índice será 

calculado pelas médias horárias para o período de 7h00min as 22h00min e médias mensais e 

umidade relativa do ar, seguindo a equação constante proposta por Buffington et al., (1981) 

citado por Klosowski et al., (2002): 

 

Equação 3: 

 

ITU = Tbs + 0,36Tpo + 41,2  (3) 

 

Onde Tbs é a temperatura de bulbo seco (°C) e Tpo a temperatura do ponto de orvalho 

(°C). 

Cabe enfatizar que não foram considerados os horários entre as 23h00min e 

06h00min, por não haver a incidência de raios solares e por se tratar das menores 

temperaturas, as quais apresentam uma média que podem influenciar ou mascarar os pontos 

críticos de estresse pelo calor.  

 

3.7 Caracterização dos períodos críticos para a produção 

 

Os indicadores fisiológicos e comportamentais são uma forma de quantificar o estresse 

térmico, contudo pesquisadores tem utilizado o ITU, metodologia que foi adaptada para os 

diferentes tipos clima, no qual são utilizados as variáveis de temperatura e umidade relativa 

para como referências para avaliar se ocorre o desconforto térmico que representa um fator 

negativo na produção de leite, e seu efeito deletério na produção pode ser associado a 

diminuição do consumo e aos efeitos fisiológicos e/ou metabólicos, para região dos trópicos é 

utilizada a metodologia sugerida por Klowoski (2002). 

Ambas variáveis sofrem influências por fatores intrínsecos, como idade, raça, estado 

fisiológico, e por fatores extrínsecos, como a hora do dia, ingestão de alimentos e de água, 

temperatura ambiente, velocidade do vento e estação do ano. (BACCARI JÚNIOR, 1998)  

Os resultados das distintas faixas de ITU sobre o estado fisiológico das vacas de leite, 

são apresentadas pela definição conforme a proposta de Du Prezz et al (1990):  
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Tabela 1 - Caracterização dos períodos críticos para a produção 

FAIXAS DOS PERÍODOS DO ÍNDICE DO ITU 

< 70 NORMAL Os animais encontram-se numa faixa de temperatura e umidade 

ideal para seu desempenho produtivo. 

71 a 72 ALERTA As condições climáticas estão no limite para o bom desempenho 

produtivo. 

73 a 78 CRÍTICO Índice crítico para a produção de leite, o desempenho produtivo 

está comprometido. 

79 a 82 PERIGO As funções orgânicas dos animais estão comprometidas 

> 83 EMERGÊNCIA Providências urgentes devem ser tomadas. 

Fonte: Du Prezz, (1990) 
Organização: FRANCO, H. F. (2018) 

 

3.8 Estimativa do Declínio da Produção de Leite (DPL) 

 

A partir da estruturação do banco de dados bioclimáticos, através da utilização da 

ferramenta Microsoft Excel® versão 2010, (Licença10.0.17763.805) foi possível empregar a 

determinação do Índice de Temperatura e Umidade (ITU) e Declínio da Produtividade 

Leiteira (DPL), por meio da ferramenta “Tabela Dinâmica”, e os resultados obtidos 

encontram-se em forma de gráficos com a finalidade de facilitar a visualização e a 

comparação dos resultados apresentados do local de estudo. 

A coleta da produtividade leiteira foi realizada através de planilhas elaboradas no 

programa Softwre Microsoft Office Excel® versão 2010, (Licença10.0.17763.805) 

preenchidas durante o período da pesquisa pelo produtor ou pelo funcionário responsável da 

propriedade. 

Para avaliar se ocorreu o declínio na produção de leite, utilizamos a equação 4 

constante proposta por Berry et al. (1964), adaptada por Hahn (1993): 

 

Equação 4: 

 

DPL = - 1,075 - 1,736 * PN + 0,02474 * PN * ITU (4) 

 

Onde, DPL é o declínio na produção de leite (kg.dia-1), onde PN corresponde o Nível 

Normal de Produção (kg.dia-1) fornecido com base no valor em litros de produção por animal. 

No ITU são aplicados os valores médios entre as 7h00min e 23h00min.  
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Quanto aos níveis de produção para que sejam realizadas as análises, foram 

considerados 10, 20 e 30 kg/vaca/dia.   

Ressalta-se que para ser estimar o Nível Normal de Produção (PN), foram 

considerados os valores obtidos de produção média entre todos os produtores pesquisados na 

região. Esses valores nos serviram como referência, no qual consideramos que os animais 

estariam em uma situação de sua produção normal, ou seja, livre de situação de estresse. 

Os dados secundários de levantamento bibliográficos foram coletados a partir de 

revistas especializadas, livros, trabalhos, artigos e dados estatísticos de pesquisas publicadas 

em páginas da internet como IBGE, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), entre outros. 

Ao considerarmos os índices bioclimáticos da área pesquisada, destacamos que as 

fazendas que possuem produtividade leiteira e nestes pontos os proprietários aceitaram 

participar deste estudo, no qual julgamos que o gado leiteiro estaria passando por estresse 

térmico, utilizando como base conceitual bioclimatologia animal proposta por Silva (2000). 

A partir do levantamento dos dados meteorológicos realizados no local de estudo, 

estimamos o Índice de Temperatura e Umidade (ITU), de acordo com a metodologia utilizada 

por Klosowski et al., (2002) na distinção dos períodos críticos considerados de desconforto 

térmico e de provável estresse ao animal. 

 

3.8.1 Elaboração dos gráficos 

 

Para a confecção dos gráficos de temperatura do ar para o período de amostragem, 

considerou-se os intervalos de 15°C e escala de 15 a 45° C. O gráfico referente aos dados de 

umidade relativa do ar foi elaborado seguindo o intervalo de 10% e escala de 20 a 100%. Em 

relação à elaboração do gráfico de ITU, utilizou-se o intervalo de 10 e a escala foi de 50 a 

100, para caracterização do horário crítico de desconforto térmico foi empregado intervalo de 

1 (um), com escala entre 60 a 90, correspondente aos valores mínimo e máximo do índice de 

ITU para o período analisado. Para declínio na produção de leite utilizou-se para o ITU o 

intervalo de 10 e a escala foi de 0 a 100, e a estimativa de perda de produtividade foi 

empregado intervalo 1 (um), e escala -2 a 10. Os gráficos foram elaborados no Softwre 

Microsoft Office Excel® versão 2010 (Licença10.0.17763.805). 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 Aspectos históricos e econômicos da pecuária no Brasil 

 

A pecuária foi um dos principais fatores na atividade econômica na região Centro-

Oeste, sendo por mais de um século responsável pela organização e dinâmica espacial do 

Estado de Goiás, nessa perspectiva é imprescindível considerar a questão de como está 

organizado o sistema produtivo da pecuária que vem cedendo espaço ao do sistema de plantio 

de grãos a partir de 1970, em que a região foi incorporada à fronteira capitalista da 

agricultura, por meio do Programa de Desenvolvimento do Cerrado (POLOCENTRO). 

O rebanho bovino foi introduzido no Brasil por Martim Afonso de Sousa, fundador da 

capitania de São Vicente e que ordenou que trouxessem as primeiras cabeças de gado vacum 

do Cabo Senegal, na África. Estes animais desembarcaram em São Vicente no ano de 1534, o 

segundo lote de gado vacum, são procedentes da Ilha de Cabo Verde e chegaram em Salvador 

em 1950 (GALLI, 2005). 

Conforme aponta Mamigonian (1976) durante o período colonial, o gado destinava-se 

apenas a produção de leite, de carne e à tração animal. O historiador Dias, relata que a 

primeira ordenha de uma vaca, ocorreu em 1641 em uma propriedade próxima a Recife, 

(DIAS, 2012). Por conseguinte, a pecuária leiteira permaneceu irrelevante por mais de três 

séculos, entretanto, a partir da década de 1870, com a decadência do café, o cenário político 

brasileiro favoreceu o interesse pela agrária, o que possibilitou a modernização das fazendas, 

propiciando o desenvolvimento da pecuária.  

O rebanho bovino inserido pelos portugueses se disseminou rapidamente no Brasil e 

logo ao final do período colonial já se estabelecia a formação das três principais regiões da 

pecuária brasileira, o sertão do Nordeste, a região Sudeste no qual despontava o Estado de 

Minas Gerais e a região sul com destaque para o Rio Grande do Sul. 

Santos (2004), destaca que os ingleses, os holandeses, os franceses e os suíços se 

dedicam à criação de gado leiteiro, esses povos introduziram rebanhos em vários países, 

sendo o gado holandês mais utilizado no Brasil para a produção de leite. Contudo, devido às 

condições climáticas e ao tipo de pastagem encontrada no Brasil que se distinguiam das 

gramíneas européias, houve a necessidade do gado europeu ser cruzado com o zebu, essa 

mestiçagem resultou em um animal mais rústico, que se adaptara melhor às condições do 

território brasileiro.  
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Gomes e Teixeira Neto (1993) afirmam que fatores históricos e geográficos de maior 

importância para o desenvolvimento da rede urbana em Goiás e Tocantins, são aqueles 

associados ao garimpo do ouro, no século XVIII e a agropecuária tradicional, após 

esgotamento das minas de ouro no século XIX e XX. 

Assim sendo, a expansão da pecuária em Goiás sempre esteve vinculada ao seu 

processo de ocupação a outra importante atividade econômica, como o de papel secundário 

que acompanhou o ciclo do ouro, Galli (2005) aponta esse processo em três momentos: o 

auge das minas entre 1725 a 1753, quando a pecuária era usada apenas para matar a fome; a 

crise na mineração, de 1753 a 1777, a pecuária passou a ser um arranjo para diminuir o 

declínio do ciclo aurífero, de 1788 a 1822, fase em que a pecuária por fim, desponta seu poder 

econômico. 

Com a decadência na exploração do ouro, aos poucos, a atividade pastoril foi deixando 

o papel de coadjuvante e para se tornar uma das mais importantes e promissora atividade 

econômica em Goiás. Entretanto mesmo não tendo os mesmos rendimentos que a mineração 

alcançava foi o suficiente para que se estimulasse um novo ciclo econômico e, logo o 

surgimento de cidades a partir da fazenda. 

Como constatamos anteriormente, a formação do território goiano foi um processo 

longo, que surgiu de forma desordenada, peculiar das atividades econômicas que provocaram 

o fluxo populacional direcionado para a região. Assim, no início a descoberta do ouro 

contribuiu para a abertura de estradas em direção ao Centro-Oeste do Brasil e após o declínio 

da extração os agentes econômicos souberam valer-se dos diferentes concorrentes das 

atividades, até então tidas como secundárias como é o caso da agricultura e da pecuária. 

A ocupação do Sudoeste goiano, onde está localizada a área de estudo se deu após um 

século de ocupação e exploração da região Centro Oeste, através do ciclo da mineração. 

Com a decadência da mineração, principal atividade econômica na Província de Goiás, 

o governo provincial passou a impulsionar a partir de 1830, o desenvolvimento da agricultura 

e da pecuária para restaurar a economia e suprir as novas áreas de consumo, criadas pela 

expansão das lavouras cafeeiras no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, período esse 

que chegam ao Sudoeste goiano os primeiros habitantes para povoar e explorar as riquezas 

naturais, desenvolvimento que se constituiu pelas condições físicas e naturais propícios às 

atividades agrícolas e a pecuária extensiva, surgindo as primeiras fazendas, que 

permaneceram por mais de dois séculos nas atividades de subsistências.  

De acordo com Silva (2012), a dinâmica em Goiás, no que se refere a sua 

regionalização, especificamente o Sudoeste Goiano, pode ser analisada a partir dos interesses 
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econômicos de setores de São Paulo e de Minas Gerais, a autora declara  ainda que, o 

Triângulo Mineiro, tendo como centro em Uberaba antes da década de 70 e, posteriormente 

em Uberlândia, desempenhava o papel de núcleo intermediário e estratégico com capacidade 

de absorção de estímulos da economia paulista no sentido de gerar e intencionar influências 

para o Sudoeste Goiano. 

Para Estevam (1998), o desenvolvimento da indústria e a economia consolidada na 

região sudeste do Brasil, possibilitou o rearranjo e redefinição da distribuição das atividades 

econômicas em Goiás. Favorecendo ainda, a espacialização de novas formas econômicas a 

exemplo das atividades agropecuárias, dimensionando a formação de um novo perfil para o 

estado de Goiás e, por conseguinte a região sudoeste do estado. 

Silva (2012) aponta que ocorreram expressivas transformações com a abertura de 

novas vias de acesso do Sul do Estado de Goiás nas áreas de matas, pastagens naturais, solos 

inférteis como as áreas do Sudoeste Goiano. Destacamos que o Sudoeste Goiano apresentou 

seu desenvolvimento econômico de forma desigual das demais regiões do Estado em que 

houve o predomínio da mineração. 

Ainda para Silva (2012), a ocupação inicial da Microrregião de Quirinópolis – GO, 

ocorreu frente a criação de gado e em menor proporção pela agricultura, sendo a pecuária a 

principal atividade econômica até os dias atuais, quando se inicia a territorialização de uma 

nova forma econômica promovida pela introdução da cana-de-açúcar na região. 

As particularidades apontadas fizeram com que a região permanecesse até o final da 

década de 1940 em formação de desenvolvimento muito lento. De acordo com Barreira 

(1997) na década de 1940, mais de 82% da população do Estado de Goiás era 

predominantemente rural, e a agricultura, de subsistência, embora as pessoas que residiam nos 

centros urbanos da região do sudoeste goiano, em sua grande maioria, sobreviviam do 

trabalho rural. Relembrando que neste contexto histórico a economia do país era de tendência 

agrária. Assim, a microrregião de Quirinópolis resulta dos mesmos padrões econômicos das 

demais regiões de Goiás, com predominância, principalmente na criação de gado seguido em 

menor escala pela produção de alimentos. 

A economia do Sudoeste goiano, portanto, se baseia na agropecuária, com cultivo 

pouco expressivo de grãos (milho, soja e sorgo) e, sobretudo, na atividade pecuarista. A 

tradição da economia fundamentada na agricultura/produção de grãos decorreu de uma 

expansão recente e pouco expressiva na região. Entretanto estas características estão sendo 

transformadas a partir de 2004/2005 com territorialização do setor sucroenergético na região.  
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As relações sociais de produção podem ser analisadas no conjunto das suas ações em 

um processo geral e de suas especificidades. Nessa perspectiva, ao eleger nosso tema de 

pesquisa, além dos resultados das especificidades do tema, analisamos como o próprio 

assunto estudado se insere no conjunto da dinâmica espacial e a importância da pecuária 

leiteira. 

 

4.2.1 Breve caracterização da produtividade leiteira no Brasil, Grandes regiões em Goiás e 

MRQ 

 

Em 2016, o Brasil obteve uma produção de 33,6 bilhões de litros de leite cru em 

estabelecimentos que operam de acordo com determinado tipo de inspeção sanitária4 nas 

esferas Federal, Estadual ou Municipal, um aumento na produção de 29% em relação ao ano 

de 2007 (IBGE, 2018). 

No rol de faturamento de determinados produtos da indústria brasileira de alimentos 

entre os anos 2007 e 2016, é possível observar a importância referente do produto lácteo no 

contexto do agronegócio nacional, que registrou no ano de 2013 um aumento de 248%, 

enquanto nos demais segmentos o percentual foi de 78% (EMBRAPA GADO DE LEITE, 

2013). 

Com base em dados de fonte secundária foi realizada uma análise e caracterização da 

pecuária leiteira desenvolvida na Região, dados coletados na Pesquisa Pecuária Municipal 

para entre os anos 2007 a 2016. 

Ao analisarmos o número de cabeças de vacas ordenhadas, percebe-se expressivas 

mudanças na última década (IBGE, 2016). O Brasil em 2016, apresentou um aumento de 29% 

no número de vacas ordenhadas em relação ao anos de 2007 e 2016. A região Sul sobressaiu 

as demais regiões com 66%, estando pertinente ao aumento da sua produtividade em 75%, 

                                                 
2 Art. 105. A inspeção do leite e de seus produtos derivados abrange: 

 I - as matérias primas, o beneficiamento, a manipulação, a industrialização, o acondicionamento, o envase, a 

conservação e a expedição do leite e seus derivados; 

 II - as condições técnicas e sanitárias do estabelecimento industrial, o controle da documentação sanitária dos 

trabalhadores, o controle da entrada e saída das matérias primas ou dos produtos, materiais de limpeza, 

rotulagem e embalagens;  

III - o estado sanitário dos animais; IV - o local da ordenha, os ordenhadores, a higiene dos vasilhames, dos 

equipamentos e dos resfriadores de leite. 

Art. 106. O leite deverá ser analisado no mínimo uma vez ao mês nas propriedades rurais ou nos tanques 

comunitários para contagem de células somáticas e bacteriana total, conforme estabelece a Instrução Normativa 

nº 51 do Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento, respeitados os específicos padrões 

estabelecidos no art. 4º do Regulamento. 

§ 1º As análises deverão ser realizadas em laboratório de referência credenciado pelo Ministério da Agricultura, 

da Pecuária e do Abastecimento. § 2º Os estabelecimentos industriais são responsáveis pela coleta das amostras e 

o seu envio ao laboratório de referência. 
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como podemos observar na tabela 2. A região Centro-Oeste apresentou um sutil aumento de 

4% no número de vacas ordenhadas. 

 

Tabela 2 - Nº cabeças de vacas ordenhadas ranking segundo as Grandes Regiões em ordem 

decrescente na última década 2007-2016 

Ranking por Regiões  

Nº cabeças de 

vacas ordenhadas 
Variação 

Relativa 

(%) 2007 2016 

Sul 7.510.245 12.457.744 66% 

Sudeste 9.803.336 11.546.087 18% 

Centro-Oeste 3.808.478 3.972.434 4% 

Nordeste 3.338.638 3.772.384 13% 

Norte 1.676.568 1.876.004 12% 

Brasil 26.137.265 33.624.653 29% 

Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal anos 2007/2016 (Tabela 94) 

Organização: FRANCO, H. F. (2018) 

 

No ranking por Estados (Tabela 3) demonstra que o número de cabeças de vacas 

ordenhadas, o estado de Minas Gerais não apresentou nenhuma variação, mas ainda se 

manteve em primeiro lugar em relação à última década.  

 
Tabela 3 - Nº cabeças de vacas ordenhadas ranking por Estados em ordem decrescente na última 

década 2007-2016 

Ranking dos Estados 

 

Nº cabeças de 

vacas ordenhadas 
Variação 

relativa 

(%) 2007 2016 

Minas Gerais 4.972.260 4.974.449 0% 

Paraná 2.286.190 2.237.872 -2% 

Rio Grande do Sul 1.352.291 1.621.957 20% 

Santa Catarina 1.325.354 1.461.315 10% 

Goiás 803.684 1.116.994 39% 

Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal anos 2007/2016 (Tabela 94) 

Organização: FRANCO, H. F. (2018) 

 

O Estado do Paraná apresentou uma redução de -2% de animal ordenhado, porém essa 

baixa não afetou sua produção, conforme a tabela 3, obteve um aumento na produtividade de 

75%. Segundo o SEAB (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO 

ABASTECIMENTO, 2016/2017) do Estado do Paraná, a alta nos custos de produção, 

principalmente no biênio 2015/16, impulsionado pela alta do milho e outros insumos, foi uma 
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condição determinante para muitos produtores a diminuírem seus rebanhos ou terem mudado 

de atividade. Entretanto, no ano de 2017, esta perspectiva apresentou uma mudança. 

A SEAB (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO 

ABASTECIMENTO, 2016/2017) destaca ainda que o clima durante o biênio 2016/17 foi 

mais favorável no verão, concomitante a redução nos custos de importantes insumos, como 

por exemplo do milho, favoreceram uma retomada na produtividade leiteira, além do fato do 

aumento das importações que vieram colaborar com um aumento da oferta interna do produto, 

ainda que os preços tenham tido um leve aumento em 2017, em relação aos anos que se 

antecederam. 

A tabela 4 apresenta dados para a MRQ, que demonstram uma queda de 17% no 

número cabeças de vacas ordenhadas na última década. O município com maior redução foi 

de Quirinópolis, com 54%, o que acarretou também na perda da produtividade, como será 

observado posteriormente.  

 

Tabela 4 - Nº cabeças de vacas ordenhadas ranking dos municípios da Microrregião de Quirinópolis 

(GO) em ordem decrescente na última década 2007-2016 

Ranking dos municípios  

Microrregião de 

Quirinópolis 

Nº cabeças de 

vacas ordenhadas 
Variação 

relativa 

(%) 2007 2016 

Caçu (GO) 15.500 20.250 31% 

Quirinópolis (GO) 33.000 15.095 -54% 

Itarumã (GO) 5.700 12.150 113% 

Cachoeira Alta (GO) 12.000 7.810 -35% 

Itajá (GO) 7.100 6.000 -15% 

Paranaiguara (GO) 6.650 4.450 -33% 

Lagoa Santa (GO) 1.600 3.480 118% 

Gouvelândia (GO) 5.170 3.055 -41% 

São Simão (GO) 2.800 1.935 -31% 

Microrregião de Quirinópolis (GO) 89.520 74.225 -17% 

Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal anos 2007/2016 (Tabela 94) 

Organização: FRANCO, H. F. (2018) 

 

Em relação a produtividade por vaca ordenhada (tabela 5), o Brasil obteve um 

crescimento relativo de 32% na produção nacional. A região que apresentou maior aumento, 

foi Região Norte com 44%, seguido da Região Sul com 37%, o Centro-Oeste aparece em 3º 

lugar, com 24% de crescimento na produtividade por vaca ordenhada. 
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Tabela 5 - Produtividade de leite/ano/cabeça de vaca ordenhada entre 2007 e 2016 

Regiões e Brasil 

Produtividade litro/ano/cabeça 

 
Variação 

relativa 

(%) 
2007 2016 

Sudeste 1.347 1.693 26% 

Sul 2.157 2.966 37% 

Centro-Oeste 990 1.229 24% 

Nordeste 884 1.133 28% 

Norte 626 900 44% 

Brasil 6.003 7.921 32% 

Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal anos 2007/2016 (Tabelas 74/94) 

Organização: FRANCO, H. F. (2018) 

 

Goiás apresentou um aumento de 14% na produção por cabeça de vaca ordenhada 

(Tabela 6), entre os maiores Estados produtores de leite, os Estados do Paraná e Rio Grande 

do Sul, apresentaram o maior aumento em produtividade por vaca ordenhada, onde o clima se 

torna o fator decisivo da produção leiteira nos modelos tradicionais, usando as raças 

especializadas de origem europeia. Filho (2013), destaca que só a Região Sul e algumas áreas 

menores da Região Sudeste se aproxima dessas condições favoráveis, indicando que 85% do 

território brasileiro está em regiões de clima quente (equatorial e tropical). 

 
Tabela 6 - Produtividade de leite/ano/cabeças de vacas ordenhadas por estados brasileiros, entre 2007 

e 2016  

Estados 

 

Produtividade de leite/ano/cabeça Variação 

relativa 

(%) 
2007 2016 

Rio Grande do Sul 2.221 3.157 42% 

Paraná 1.997 2.916 46% 

Santa Catarina 2.321 2.788 20% 

Minas Gerais 1.463 1.803 23% 

Goiás 1.154 1.311 14% 

Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal anos 2007/2016 (Tabelas 74/94)  

Organização: FRANCO, H. F. (2018) 
 

A tabela 7, apresenta a produtividade leiteira por cabeça de vaca ordenhada na MRQ, e 

permite observar que a Microrregião obteve um aumento de 16% na produtividade. O 

município de Itajá (GO), com 47%, alcançou maior índice na produção por animal enquanto 

Quirinópolis (GO) reduziu sua produtividade em 1% e São Simão (GO) uma queda na 

produção de 10%.  
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Tabela 7 - Produtividade ano/cabeças de vacas ordenhadas em ordem decrescente na última década 

2007-2016 

Municípios Microrregião de 

Quirinópolis 

Produtividade de leite/ano/cabeças Variação 

relativa 

(%) 
2007 2016 

Caçu (GO) 1.696 1.983 17% 

Gouvelândia (GO) 1.547 1.800 16% 

Cachoeira Alta (GO) 1.575 1.799 14% 

Itajá (GO) 1.225 1.799 47% 

Paranaiguara (GO) 1.609 1.796 12% 

Quirinópolis (GO) 1.644 1.620 -1% 

Lagoa Santa (GO) 1.281 1.617 26% 

São Simão (GO) 1.607 1.440 -10% 

Itarumã (GO) 1.018 1.439 41% 

Microrregião de Quirinópolis (GO) 13.202 15.293 16% 

Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal anos 2007/2016 (Tabelas 74/94)  

Organização: FRANCO, H. F. (2018) 
 

Em relação ao ranking das Regiões Brasileiras na produção leiteira durante a última 

década, (2007-2016) a Região Sul, foi a que obteve um aumento significativo de 66% de sua 

produção, e pela primeira vez ultrapassa a região Sudeste, a Região Centro-Oeste apresentou 

um aumento na produtividade de 4%, no ranking, mantendo-se em 3º lugar. Como podemos 

observar, as regiões Sudeste e o Sul se destacam na produção leiteira nacional, o Centro-Oeste 

produziu 12% da produção nacional, conforme dados do IBGE - Pesquisa da Pecuária 

Municipal (2016), conforme demonstra a tabela 8. 

 
Tabela 8 -  Quantidade de leite produzida e variação relativa, segundo as Grandes Regiões entre 2007 

e 2016 

Regiões 

Produção de leite 

Quantidade (1.000 litros) 

Variação 

relativa 

(%) 2007 2016 

Brasil 26.137.265 33.624.653 29% 

Sul 7.510.245 12.457.744 66% 

Sudeste 9.803.336 11.546.087 18% 

Centro-Oeste 3.808.478 3.972.434 4% 

Nordeste 3.338.638 3.772.384 13% 

Norte 1.676.568 1.876.004 12% 

Brasil 26.137.265 33.624.653 29% 

Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal anos 2007/2016 (Tabela 74) 

Organização: FRANCO, H. F. (2018) 
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A tabela 9 demonstra que o Estado de Minas Gerais, continua sendo o maior produtor 

de leite do país, com 27%, seguido pelo Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás. O 

que chama a atenção é a produtividade do Estado do Rio Grande do Sul, que em anos 

anteriores ocupava a segunda posição no ranking da produção nacional. Goiás apresentou 

uma queda de 11% da participação na produção de leite do país, no qual passou da 4ª posição 

no ranking, para o Estado de Santa Catarina, em relação ao censo do IBGE de 2010, ficando 

em 5º lugar na produtividade. O Estado do Paraná se destacou na participação da 

produtividade nacional, com aumento de 75%. Outra queda significativa aconteceu no Estado 

de São Paulo, que, em 2010, produziu apenas o equivalente a 5% da produção nacional. O 

avanço da cultura da cana-de-açúcar em São Paulo foi o fator responsável pelo declínio na 

produção de leite em muitas áreas IBGE (2016). 

 
Tabela 9 - Quantidade de leite produzida e variação relativa, por ranking de Estado, em ordem 

decrescente da quantidade produzida na última década 2007-2016 

Ranking por Estado 

Produção de leite 

Quantidade (1.000 litros) 
Variação 

relativa 

(%) 2007 2016 

Minas Gerais 7.275.242 8.970.779 23% 

Paraná 2.700.993 4.730.195 75% 

Rio Grande do Sul 2.943.684 4.613.780 57% 

Santa Catarina 1.865.568 3.113.769 67% 

Goiás 2.638.568 2.933.441 11% 

Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal anos 2007/2016 (Tabela 74) 

Organização: FRANCO, H. F. (2018) 

 

A representatividade do crescimento da produção de leite na Microrregião de 

Quirinópolis (MRQ) pode ser observada através da tabela 10. Ao analisarmos os dados da 

Pesquisa Pecuária Municipal (IBGE, 2016), percebemos o crescimento da produtividade de 

leite entre os municípios da MRQ, mas apontamos os que obtiveram um salto expressivo, 

Itarumã e Lagoa Santa na produção leiteira na última década. Destacamos a produção do ano 

de 2007 em Itarumã que passou de 5,8 milhões de litros de leite para 17,4 milhões de litros 

em 2016, caracterizando um aumento de 202%. O município de Quirinópolis teve declínio em 

sua produção de 55% na última década quando comparado ao ano de 2007 com uma produção 

de 54,2 milhões de litros para 24,4 milhões de litros, segundo dados de Pesquisa Pecuária 

Municipal, IBGE (2016). 
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Tabela 10 - Quantidade de leite produzida e variação relativa, ranking dos municípios na 

Microrregião de Quirinópolis (GO), em ordem decrescente da quantidade produzida na última década 

2007-2016 

Ranking dos municípios 

Microrregião de Quirinópolis 

Produção de leite 

Quantidade (1.000 litros) 
Variação 

relativa (%) 
2007 2016 

Caçu (GO) 26.282 40.155 53% 

Quirinópolis (GO) 54.250 24.451 -55% 

Itarumã (GO) 5800 17487 2,015 

Cachoeira Alta (GO) 18.900 14.050 -26% 

Itajá (GO) 8.700 10.793 24% 

Paranaiguara (GO) 10.700 7.993 -25% 

Lagoa Santa (GO) 2.050 5.627 174% 

Gouvelândia (GO) 8.000 5.500 -31% 

São Simão (GO) 4.500 2.786 -38% 

Microrregião de 

Quirinópolis (GO) 
139.182 200.181 44% 

Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal anos 2007/2016 (Tabela 74) 

Organização: FRANCO, H. F. (2018) 

 

A tabela 11, retrata o crescimento (hectares) das áreas de cultivo de cana de açúcar e o 

pressuposto pertenciam a áreas de pastagens ou de outras culturas, no qual o município de 

Itarumã nos últimos seis anos, obteve um aumento de 432% de hectares no plantio de cana de 

açúcar, Cachoeira Alta apresentou uma variação de 349%, passando de 2.500 hectares para 

11.213, seguido de Paranaiguara com 85% e Quirinópolis 71%, a MRQ passou de 88.606 

hectares para 170.178 hectares, variação de 106% na produção de cana. 
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Tabela 11 - Área plantada (Hectares) lavouras temporárias de cana-de-açúcar Municípios da 

Microrregião de Quirinópolis período de 2010 - 2016 

Municípios Microrregião de 

Quirinópolis 

Área plantada (Hectares)  

Lavouras temporárias  

Cana-de-açúcar 

Variação 

relativa 

(%) 
2010 2016 

Cachoeira Alta (GO) 2.500 11.213 349% 

Caçu (GO) 7.431 23.925 320% 

Gouvelândia (GO) 18.800 27.715 21% 

Itajá (GO) ** ** ** 

Itarumã (GO) 3.315 17.625 432% 

Lagoa Santa (GO) ** ** ** 

Paranaiguara (GO) 9.900 17.012 85% 

Quirinópolis (GO) 43.200 66.247 73% 

São Simão (GO) 3.460 6.441 61% 

Microrregião de Quirinópolis (GO) 88.606 170.178 106% 

** Os municípios sem informação na lista. 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal anos 2010/2016 (Tabela 1612)  

Organização: SILVA, H. F. F. (2018) 

 

Conforme Borges (2011), a partir de 2004 a MRQ vem se destacando pelas 

transformações determinadas pelas decorrentes mudanças do uso da terra, por conversão de 

áreas agropecuárias em monocultura de cana em relação direta com a instalação de grandes 

usinas sobre áreas de pastagens, especialmente nos municípios de Paranaiguara, São Simão, 

Caçu e Cachoeira Alta.  

Compreendemos portanto, que o declínio na produção leiteira se deu pela entrada da 

cana-de-açúcar nos municípios, como aponta Borges (2011) essa queda na produtividade 

decorreram pelas novas relações que foram estabelecidas no campo, pela redução da produção 

de soja e milho, áreas de pastagens que cederam espaço para a produção de cana-de-açúcar 

compostas pelo novo modelo de exploração da terra no município de Quirinópolis (GO). 

Borges (2011), destaca ainda que o processo de introdução da cana acarretou ainda no 

processo de migração das áreas de pastagem dentro da própria microrregião ou deslocando-se 

para outras regiões do estado, o que pode-se justificar pelo aumento significativo da 

produtividade leiteira nos municípios que antes tinham baixa produção de leite.  

Assim, corrobora-se com esta análise os estudos de Castro et al. (2007; 2010), Silva e 

Miziara (2011) e Borges (2011), que demonstram a tendência à substituição de culturas na 

região, em curso desde a década de 1970, traduzindo-se na conversão do uso e ocupação das 

terras: pastagem/agricultura, agricultura/cana ou pastagem/cana, devido ao processo de 
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expansão sucroalcooleira na MRQ (que foge ao escopo deste trabalho, mas que não deixa de 

ter seus impactos e que merece ter um estudo mais aprofundado). 

 

4.3 O clima e a criação de gado 

 

Ayoade (1996) ressalta que elementos climáticos tais como a precipitação, a 

temperatura e a radiação afetam a criação do gado de forma direta ou indiretamente de três 

maneiras: 1) o clima que determina a quantidade e a qualidade da forragem disponível, assim 

como na propagação de insetos e de doenças que atacam as plantações de forragem ou de 

cereais que servem de alimento aos animais; 2) as condições climáticas atuam diretamente 

sobre os animais de criação, pois comprometem seu desempenho físico normal. Para que os 

animais consigam suportar determinadas zonas climáticas, eles necessitam estar 

fisiologicamente adaptados àquele ambiente climático; e 3) o clima influencia a produção 

pecuária indiretamente, determinando os tipos de animais e de doenças que seriam 

predominantes em um dado ambiente.  

Os animais, assim como os seres humanos, são diretamente afetados pelos elementos 

climáticos pois as temperaturas muito baixas ou altas, afetam suas funções fisiológicas. A 

capacidade produtiva e produtividade comumente ficam reduzidas quando sob altas 

temperaturas. As vacas leiteiras, por exemplo, tendem a produzir menos leite em condições 

quentes, enquanto que o gado de corte produz menos carne e gordura devido ao estresse 

térmico (AYOADE, 1996). 

 

4.4 Bioclimatologia 

 

A Bioclimatologia tem se destacado nas pesquisas, por ser uma ciência 

interdisciplinar, que demonstra as relações entre a biosfera e a atmosfera terrestre, 

considerando como escala temporal as estações do ano ou intervalos de tempo superiores.  

Segundo Galvani (2004) as subdivisões da Bioclimatologia se aplicam em outras áreas 

do conhecimento 

 
A Bioclimatologia aplica os conhecimentos do Clima (Climatologia) às 

relações com os seres vivos. A Bioclimatologia pode-se distinguir como 

Bioclimatologia Humana, Animal e Vegetal, quando destaca, 

respectivamente, os seres humanos, os animais e os vegetais. 

Compreendemos que a Bioclimatologia, portanto, envolve um conjunto de 

profissionais das mais diversas áreas, sem estabelecer ordem de importância: 

Geografia, Agronomia, Meteorologia, Zootecnia, Engenharia Civil, 
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Arquitetura, Biologia e outras ciências que de forma direta ou indireta fazem 

uso dos elementos da Bioclimatologia na compreensão de questões 

específicas. (GALVANI, p. 181, 2004).  

 

Ayoade (1996), aponta que há outras subdivisões que são conhecidas na literatura da 

climatologia que compreendem por exemplo, a climatologia agrícola, a bioclimatologia, a 

climatologia das construções, a climatologia urbana, a climatologia estatística dentre outras. 

Estas subdivisões podem ser incorporadas em uma ou mais das seis subdivisões reconhecida. 

As quais são por exemplo, aspectos da climatologia aplicada, e nesse contexto que inserimos 

esta pesquisa. 

Mayer (1993) destaca que a Bioclimatologia é a ciência que estuda os aspetos 

espaciais e as relações entre a atmosfera e os seres vivos. Auliciems (1997) destaca o caráter 

adaptativo dos seres humanos e das sociedades à variabilidade das condições atmosféricas. 

Neste sentido, são utilizados os pressupostos desta ciência. 

A Bioclimatologia humana se dedica ao estudo da relação entre elementos climáticos e 

a saúde e bem-estar das populações de uma determinada localidade. Nesse sentido, vários 

estudos são realizados dentre os diversos contextos climáticos, Andrade (2000) aponta que a 

bioclimatologia humana como uma ciência que tem como objeto central de estudo a 

adaptação fisiológica e cultural dos seres humanos à variabilidade das condições atmosféricas  

Jendritzky (1993) distingue que o conhecimento bioclimatológico auxilia na avaliação 

do ambiente atmosférico, e que desempenha um papel fundamental no planejamento de 

prevenção que adota em consideração a saúde, o bem-estar e o desempenho dos indivíduos.  

Titto (1998, p. 292), especifica a bioclimatologia animal como 

 

 “[...] ciência que busca entender as relações entre elementos climáticos e a 

fisiologia animal, tendo como perspectiva a superação de barreiras 

(limitações) impostas pelo meio ambiente sobre a expressão do potencial 

genético dos animais”.  (TITTO, 1998, p. 292). 

 

Segundo Silva (2000, p. 14), a bioclimatologia é “[...] o campo especializado da 

climatologia que se ocupa das relações entre biosfera e atmosfera, e é também compartilhada 

com a ecologia”. 

A bioclimatologia vem se destacando dentre linhas de pesquisa em produção animal, 

sobretudo considerando as atuais questões relativas ao aquecimento global e fenômenos 

meteorológicos. Ganham relevância as pesquisas de adaptação dos animais às condições 

climáticas e o impacto das mudanças do clima sobre sua produção. Em países de clima 



51 

 

tropical como o Brasil um dos temas desenvolvidos pela bioclimatologia trata-se do estudo 

sobre o efeito do estresse térmico (pelo excesso de calor) na capacidade produtiva e 

reprodutiva dos animais. 

Pereira (2005) enfatiza que o clima é um dos elementos ambientais que exerce efeito 

mais significativo sobre o bem-estar animal, por consequência implica sobre a produção e 

produtividade. Desponta consequentemente como um fator regulador ou mesmo limitador da 

exploração animal para fins econômicos. 

O termo “conforto térmico” quando utilizado para animais considerados 

homeotérmicos (animais de sangue quente) diz respeito à situação em que o animal se 

encontra em equilíbrio térmico com o ambiente, ou seja, não se faz necessário o uso de 

recursos de termorregulação para adaptação do animal as condições ambientais. Desse modo 

os mesmos não sofrem estresse pelo calor ou pelo frio (SILVA, 2000). 

Esta condição de conforto animal é importante porque na termoneutralidade o animal 

consome baixos níveis energéticos para seu sustentáculo permitindo assim maior 

disponibilidade de energia metabolizada para processos produtivos. Portanto, a permanência 

dos animais em equilíbrio térmico tem elo importante na conjuntura do seu potencial 

produtivo (SILVA et al., 2010). 

Quanto a produtividade leiteira, o estresse calórico resulta na redução da produção das 

vacas leiteiras, induzida pela queda no consumo e por mudanças no metabolismo animal. A 

relação entre temperatura ambiente e umidade, denominado Índice de Temperatura e 

Umidade (ITU), tem sido difundida entre pesquisadores como indicador de estresse térmico 

(BAUMGARD; RHOADS, 2012). 

O desempenho produtivo do gado leiteiro é relacionado ao seu potencial genético, mas 

limites de temperatura ideal para o conforto animal estão condicionados a vários fatores, tais 

como: espécie, raça, peso, idade, estado fisiológico, condição nutricional e fatores ambientais 

variados (AZEVEDO et al., 2005). 

Segundo Perissinotto et al. (2006) o desempenho produtivo do gado leiteiro também é 

influenciado pela variabilidade do clima, cuja amplitude, em determinadas estações do ano, 

ultrapassa os limites das condições de conforto animal. É importante lembrar que o ambiente 

térmico envolve um complexo de fatores, cuja interação determina a magnitude dos processos 

de troca de calor entre o animal e o ambiente.   

Os principais sintomas do estresse calórico em bovinos são o aumento da frequência 

respiratória que, em ambiente considerado dentro dos limites de conforto térmico, o normal 

variam entre 40 movimentos por minuto, podendo alcançar a condição extrema de 100 



52 

 

movimentos respiratórios por minuto, o que não representa mais que 25% da perda total de 

calor corporal, assim, o animal com a respiração demasiada elimina CO2 que em excesso 

pode ocorrer a alcalose respiratória e o consumo de alimentos poderá ser reduzido de 20 a 

30%, conforme a intensidade e duração do estresse, consequentemente perda na produtividade 

leiteira. (TAKAHASHI; BILLER, TAKAHASHI, 2009). 

Takahashi; Biller, Takahashi (2009), destacam ainda que o estresse promove sudorese 

em excesso acarreta na perda de minerais, que prejudica a absorção dos nutrientes da 

alimentação já diminuída pelo estresse, e esse faz com que o animal busque sombra adequada, 

e caso não a encontre à disposição, procura a sombra de outros animais e cercas, suspendendo 

o pastejo buscando pastejar pela manhã ou noite, diminuindo o consumo de alimento. 

O excesso de calor não só diminui a quantidade de leite, mas também a sua qualidade 

e quando se trata de vacas leiteiras, destacam-se em particular as de raças com lactação de 

média e alta produção pois são as mais suscetíveis e sensíveis ao estresse por calor em razão 

de sua produtividade especializada, a qual necessita de uma demanda maior no consumo dos 

alimentos, provocando naturalmente uma produção de calor associada a digestão e ao seu 

metabolismo (BACCARI JÚNIOR, 1998). 

Para estimar o ITU é a medida mais adequada para mensurar índice do estresse 

térmico em bovinos leiteiros, assim, essa variável tem sido utilizada para analisar o grau de 

estresse calórico em gado de leite e de corte, além de animais de granja. O ITU, originalmente 

desenvolvido por Thom (1958), como um índice de conforto térmico para humanos, tem sido 

utilizado para descrever o conforto de animais, principalmente dos bovinos, desde que 

Johnson et al. (1962) relataram a redução da produção leiteira quando combinada ao aumento 

do valor do ITU. 

Segundo Buffington (1997) para determinar os índices de conforto térmico são 

utilizadas Índice de Temperatura e Umidade (ITU), que são determinados a partir dos cálculos 

combinados com índice de Temperatura do Ar (ºC) e Umidade Relativa (%). 

De posse dos valores da temperatura ambiente e umidade relativa do ar, diversos 

pesquisadores têm classificado o ambiente térmico a partir de valores médios de ITU (DU 

PREZZ; GIESECKE; HATTING, 1990; HAHN; PARKHURRST; GAUGHAN, 1985).  

A zona de conforto térmico para bovinos leiteiros situa-se entre 5 e 25°C (YOULSEF, 

1985; ROENFELDT, 1998) e depende da idade, da espécie, da raça, do consumo de 

alimentos, da aclimatização, do nível de produção, característica do pelo do animal, entre 

outros. 
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Temas sobre variações ou mudanças climáticas e bem-estar animal tem atraído 

pesquisadores de várias áreas com interesse de esclarecer algumas dúvidas sobre a produção 

agropecuária. Deste modo, os pressupostos teóricos elencados nessa seção constituem a base 

do desenvolvimento de nossa pesquisa concomitante a mensuração in loco da produção de 

leite e dos fatores climáticos serão imprescindíveis para verificação do índice do desconforto 

térmico do gado leiteiro em nosso estudo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Fatores bioclimáticos: Exposição das vertentes 

 

As atividades socioeconômicas desenvolvidas em determinadas regiões dependem dos 

elementos climáticos, tais como temperatura do ar, umidade relativa do ar e chuva, na região 

do Cerrado, muitos estudos apontam que é essencial entender a dinâmica do clima em escala 

regional, local e microclimática, as quais contribuem no planejamento das atividades 

produtivas e econômicas. 

Ayoade (1996) aponta que a orientação da exposição das vertentes determina a 

incidência de raios solares em decorrência da direção do sol durante o dia, combinada à 

latitude do local. 

Geiger (1980) e Armani (2009) destacam que as vertentes voltadas para norte, 

nordeste, noroeste, oeste e leste maior incidência direta de radiação solar, enquanto as áreas 

orientadas para o sul, sudeste e sudoeste recebem menor proporção de incidência da radiação 

solar. 

A área de estudo localiza-se no Hemisfério Sul, a trajetória aparente do Sol possui 

diferença da posição do raios solares durante os equinócios de outono e primavera (21/03 e 

23/09) e dos solstícios de inverno e verão (21/06 e 21/12), com detalhe para que no inverno o 

sol está mais direcionado para vertentes orientadas para o noroeste, e no verão, para sudoeste. 

De acordo com Assunção (2000), a incidência da energia solar sobre uma localidade sofre 

influência da latitude, do período do ano e do período do dia, desta maneira são considerados 

fatores que afetam a radiação solar que incide sobre o topo da atmosfera terrestre, assim a 

energia solar incidente sobre uma determinada superfície é variável, e essa variação se deve 

ao ângulo zenital do sol, que é o ângulo formado entre seus raios e a vertical do local 

conforme podemos observar na Figura 8. 
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Figura 8 - Posição do ângulo zenital 

 
Fonte: ASSUNÇÃO, F. H. (2000 p. 20) 

 

Lima (2013) em pesquisa realizada na Microrregião de Quirinópolis – GO,  

evidenciou que os elementos climáticos temperatura e umidade relativa do ar tem uma relação 

com a exposição das vertentes, no qual destaca que os pontos localizados fora das áreas de 

florestas estão voltados para as vertentes norte, nordeste e noroeste, recebendo maior 

insolação e, consequentemente, com maior temperatura do ar, já os pontos voltados para as 

vertentes sul e sudeste, que recebem menor insolação, com temperaturas menores. 

A exposição das vertentes, percebe-se que os pontos estão dispostos às várias 

orientações: ponto P01 está voltado para o norte, o P02 a noroeste o P04 a oeste, desta forma, 

os quais recebem maior incidência de radiação solar, e P03 a sul, recebendo menor 

intensidade da radiação solar durante o ano conforme o Mapa 2.
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                    Mapa 2 - Exposição das vertentes Microrregião Quirinópolis (GO) 

 
                   Fonte: Laboratório de Geoinformação (UFG/REJ) 

                   Organização: SILVA, H. F. F. (2019) 
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Lopes (2016) em seu trabalho sobre o topoclima na região, afirma que a orientação das 

vertentes propiciam áreas em que a radiação não incide diretamente e outras áreas são mais 

aquecidas em distintos períodos do dia, o que contribui para a variação dos atributos 

climáticos. 

 

5.2 Análise da Temperatura do Ar (ºC), UR%, ITU e desvio padrão dos valores médios 

mensais durante o período out/2017 a mar/2018 

 

Foram considerados 931 amostras para índice de amostras dos valores de temperatura, 

umidade relativa e índice de ITU com suas respectivas avaliações de desvio padrão, entre os 

horários 7:00 às 22:00, medidos a cada trinta minutos e feito a média horária durante os meses 

de outubro de 2017 a março de 2018. 

Na Tabela 12, observa-se que os índices de temperatura média do ar variaram entre 

24,9±3,7 no P01 durante o mês de janeiro/2018 e 33,5±5,8, no mês de outubro/2017. Nota-se 

que outubro é o mais quente em todos os pontos, seguido por março e dezembro, sendo os 

meses que apresentam desvio padrão semelhantes, que podem ser observados na figura 9. O 

P03, apesar de estar sobre uma vertente voltada ao sul, que teria menor ganho de radiação 

solar, apresentou índice de temperatura maior que o P02 que está voltado para o norte que 

recebe maior incidência de radiação solar, no recorrente mês.  

 

Tabela 12 – Valores médios da temperatura ambiente (ºC) e desvio padrão durante o período outubro 

de 2017 a março 2018 

 P01 P02 P03 P04 

Out/2017 31,8±5,8 30,9±5,7 31,4±6,3 33,5±5,8 

Nov/2017 27,9±4 27,2±4,1 27,5±1,2 28,8±4,3 

Dez/2017 30,2±6,3 27,9±4,2 27,8±4 29,3±3,9 

Jan/2018 24,9±3,7 28±8 27,6±4,3 29,1±4,4 

Fev/2018 26,3±4,4 28±4,7 28±2,6 29,4±4,5 

Mar/2018 29,8±4,5 29,8±4,2 29,2±1,9 31,5±4,7 

Fonte: Lab. Climatologia UFG – Regional Jataí 

Organização: FRANCO, H. F. (2019) 

 

 

Ferreira (2002) apud Oliveira (2016) destaca que o clima de um local se distingue de uma 

região para outra, ainda que seja por uma diferença poucos quilômetros e enfatiza que 

 

As variações em quantidade, intensidade e distribuição estacional de 

temperatura, precipitação, umidade, pressão atmosférica e ventos, associadas 

às variáveis do local, vão produzir inúmeras situações e tipos climáticos 

diferentes. Tornando, importante obter mecanismos que nos permitam 
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conhecer e identificar estas diferentes unidades climáticas em escala regional 

(FERREIRA, 2002 apud OLIVEIRA, 2016, p. 17). 

 

Cabe ressaltar, que não apenas a exposição da vertente colabora na variação da 

temperatura, mas que outros fatores como direção do vento, aspectos físico-geográficos, uso 

da terra, declividade se fazem necessários para discutir as variabilidades climáticas na escala 

local. 
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    Figura 9 - Variação do índice da temperatura média do ar e desvio padrão durante o período compreendido entre outubro 2017 a março de 2018 

  
 

 

 

  

       Fonte: Lab. Climatologia UFG – Regional Jataí 
       Organização: FRANCO, H. F (20119)
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Em relação a UR, a tabela 13, o mês de outubro destaca-se por apresentar os menores 

valores médios de umidade relativa com 44,3% com desvio padrão 16,8, no P04 e com 50,2% 

de UR no P03 e maior desvio padrão de 19,4, seguido por março, isso se deve ao fato de que 

estes meses são transições entre as duas estações que caracteriza o centro oeste brasileiro, a 

estação chuvosa e a seca marcando os meses de início e término do período chuvoso para a 

região. Com relação aos pontos, novamente, o ponto 4 se destaca, por apresentar os menores 

valores de umidade com relação aos demais. Maior índice médio de UR, ocorreu no mês de 

janeiro com 85,5% no P01, conforme pode ser evidenciado também pela figura 11. Conforme 

o boletim técnico do INPE- CPTEC, durante o mês de outubro/2017 houve cavado de onda 

curta umidade do ar elevada e o calor que provocou pancadas de chuva pela atuação de 

Convergência de Umidade (ZCOU), que passou sob o estado de Goiás que acarretou 

variabilidade da temperatura do ar máxima, mínima absoluta umidade relativa do ar entre os 

pontos de amostras instalados na área de estudo conforme pode ser evidenciado também pelos 

pela figura 10.  

 

Tabela 13 - Valores médios da umidade relativa (%) e desvio padrão durante o período outubro de 

2017 a março 2018 

 P01 P02 P03 P04 

Out/2017 47,1±15 49,4±19,2 50,2±19,4 44,3±16,8 

Nov/2017 75,3±17,8 71,7±14 71,8±14,6 71,2±15,7 

Dez/2017 85,5±11,6 75,5±11,4 75,7±11,5 73,6±12,7 

Jan/2018 78,3±14 75,3±12,1 78±13 74,5±13,8 

Fev/2018 69,4±13,4 75,9±12,9 75,3±12,7 72,7±12,3 

Mar/2018 69,1±15 73,4±12,5 72,7±13,3 69,5±12,2 

Fonte: Lab. Climatologia UFG – Regional Jataí 
Organização: FRANCO, H. F. (2019) 
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Figura 10 - Variação do índice de umidade relativa do ar e desvio padrão durante o período compreendido entre outubro 2017 a março de 2018 

  
 

 

 

 
Fonte: Lab. Climatologia UFG – Regional Jataí 

Organização: FRANCO, H. F. (2019)
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Os valores do ITU, representados pela tabela 14 e figura 11, observa-se que o ITU 

mais elevados ocorreram no P04 nos meses de outubro 81±5,3 e março 82±5,3, índices que se 

estão na faixa de perigo aos animais (79 a 82) no qual suas funções orgânicas estão 

comprometidas. O ITU menor durante o período da amostra foi 74±4,3, ocorreu no P01, 

mesmo sendo o menor durante o período amostral, podemos observar que todos os meses e 

em todos os pontos apresentaram o ITU entre 73 e 79, classificado como índice crítico para a 

produção de leite, o desempenho produtivo está comprometido.  Percebe-se que existe uma 

relação entre as variáveis da umidade e temperatura, que repercutiram diretamente nos valores 

do ITU, principalmente para os meses que apresentaram a umidade relativa mais elevadas por 

ser período chuvoso. 

 

Tabela 14 - Valores médios ITU desvio padrão durante o período out/2017 a mar/2018 

 P01 P02 P03 P04 

Out/2017 79±5,3 78 ±5,4 79±5,3 81±5,3 

Nov/2017 77±4,1 76 ±4,4 76±4 78±4,5 

Dez/2017 80±6,8 77 ±4,8 77±3,6 79±6,3 

Jan/2018 74±4,3 77 ±5,4 77±4,2 79±4,7 

Fev/2018 75±4,8 77 ±5,3 77±4,2 79±5 

Mar/2018 79±5 79 ±6 79±4,5 82±5,3 

Fonte: Lab. Climatologia UFG – Regional Jataí 
Organização: FRANCO, H. F. (2019) 
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Figura 11 - Variação do índice de conforto térmico (ITU) e desvio padrão durante o período compreendido entre outubro 2017 a março de 2018 

  
 

 

 

  

Fonte: Lab. Climatologia UFG – Regional Jata 
Organização: FRANCO, H. F. (2019)
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5.3 Valores médios dos períodos críticos do ITU por horários por pontos de amostragem 

 

No decorrer deste trabalho, percebe-se que as condições climáticas são de extrema 

importância para o desenvolvimento da produtividade animal. O resultado anterior mostra-se 

importante por indicar que a variação média do ITU entre outubro de 2017 a março de 2018, 

porém, é de grande importância fazer uma análise deste índice por horário do dia por permitir 

analisar como o mesmo varia este ao longo do período  

Observou-se que no P01, (Figura 12) os valores médios do índice de ITU, apresentou 

critério normal (igual ou menor que 70) considerados ideais para seu desempenho produtivo 

no mês de janeiro/2018 entre 19:00 e 22:00 horas, fevereiro/2018 às 22:00 e março/2018 às 

7:00 horas. O ITU considerado alerta (71 e 72) quando condições climáticas encontram-se no 

limite para o bom desempenho produtivo, foram observados no mês de janeiro/2018 às 7:00 

horas e às 22:00 horas nos meses de outubro, novembro e dezembro/2017; o índice crítico 

para a produção de leite que caracteriza o desempenho produtivo está comprometido (73 a 78) 

ocorreram no horários das 7:00 durante os meses de outubro, novembro e dezembro/2017 e 

fevereiro/2018; janeiro e fevereiro/2018 e em quase todos os meses ás 19:00 horas, exceto o 

mês de janeiro; como índice de perigo (79 a 82) no qual as funções orgânicas dos animais 

estão comprometidas, foram verificados nos horários das 10:00 nos meses de novembro/2017 

e março/2018, às 13:00 horas em janeiro e fevereiro/2018 e 16:00 horas entre outubro e 

dezembro/2017; o critério perigo (igual ou maior que 83) sendo este estabelecido que 

providências urgentes devem ser tomadas, foram constatados entre os horários das 10:00 e 

13:00 horas nos meses  de outubro e dezembro/2017 e março de 2018, e às 16:00 horas do 

mês de março, mês este, em que os animais permaneceram em período desconforto térmico. 

Oliveira et al. (2017, p. 423) ressaltam que “condições ambientais muito quentes a 

extremamente quentes, no período primavera/verão, com maior severidade nas regiões de 

menor altitude, podendo trazer consequências graves à saúde do trabalhador rural e condição 

de perigo para os animais”. 
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Figura 12 - Faixas de caracterização dos períodos críticos do ITU por horários entre outubro 2017 a março de 2018, P01 

A) 

 
 

B) 

 

C) 

 
 

D) 

 
 

E) 

 

F) 

 

Fonte: Lab. Climatologia UFG – Regional Jataí 
Organização: FRANCO, H. F. (2019) 
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A Figura 13, aponta os valores médios do índice de ITU do P02, aponta critério 

normal (igual ou menor que 70) considerados ideais para seu desempenho produtivo no meses 

de novembro/2017 às 22:00 horas e de fevereiro e março/2018, 7:00 horas; o ITU considerado 

alerta (71 e 72) quando condições climáticas encontram-se no limite para o bom desempenho 

produtivo, foram registrados às 7:00 horas dos meses outubro, novembro, dezembro/2017 e 

janeiro/2018 e 22:00 horas dentre os meses analisados, com exceção de novembro/2017; o 

índice crítico para a produção de leite que caracteriza o desempenho produtivo está 

comprometido (73 a 78) ocorreu às 16:00 do mês de novembro/2017 e 19:00 horas 

praticamente durante todos os meses, exceto novembro/2017; como índice de perigo (79 a 82) 

no qual as funções orgânicas dos animais estão comprometidas, foram verificados nos 

horários das 10:00 em todos os meses da pesquisa, às 13:00 horas do fevereiro/2018 e 16:00 

horas dos meses outubro e dezembro/2017, janeiro e fevereiro/2018; o critério perigo (igual 

ou maior que 83) que determina que providências urgentes devem ser tomadas, foram 

verificados em geral às 13:00 horas para quase todos os meses, sendo o mês de março que os 

animais ficaram mais tempo expostos ao índice de desconforto térmico. 

Um dos fatores para variação do ITU para o P02, pode ser comprovado Lopes (2018) 

devido a sua localização da exposição das vertentes voltada para noroeste, recebendo maior 

incidência de radiação solar durante o dia, cuja vegetação predominante é pastagem.  
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Figura 13 - Faixas de caracterização dos períodos críticos do ITU por horários entre outubro 2017 a março de 2018, P02 

A) 

 
 

 

B) 

 

C) 

 
 

 

D) 

 

E) 

 

F) 

 
Fonte: Lab. Climatologia UFG – Regional Jataí 
Organização: FRANCO, H. F. (2019) 
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Observou-se que no P03, (Figura 14) o valor médio do índice de ITU, considerado 

normal (igual ou menor que 70) ideal para seu desempenho produtivo foi observado apenas  

no mês de março/2018, às 7:00 horas; o ITU considerado alerta (71 e 72) que aponta que as 

condições climáticas encontram-se no limite para o bom desempenho produtivo, foram 

observados no meses de outubro e novembro/2017 e janeiro e fevereiro/2018, em quase todos 

os meses, com exceção de fevereiro e março; o índice crítico para a produção de leite que 

caracteriza o desempenho produtivo está comprometido (73 a 78) ocorreram no horários das 

10:00 durante os meses de novembro/2017 e janeiro/2018; às 16:00 horas novembro/2017 e 

19:00 horas em todos os meses da amostra e fevereiro e março/2018 no horário das 22:00; 

como índice de perigo (79 a 82) no qual as funções orgânicas dos animais estão 

comprometidas, ocorreram nos horários das 10:00 nos meses de outubro/2017 e março/2018, 

às 13:00 horas em novembro e dezembro/2017 e 16:00 horas entre outubro e dezembro/2017 

e janeiro/2018; o critério perigo (igual ou maior que 83) que estabelece como medidas 

urgentes devem ser tomadas, foram constatados durante às 13:00 horas nos meses de 

outubro/2017, janeiro, fevereiro e março/2018, e às 16:00 horas outubro/2017, fevereiro e 

março/2018. 

Segundo relatório técnico da EMBRAPA GADO DE LEITE (2001), durante os meses 

de janeiro a março a maior parte da Região Sudeste do Estado de Goiás é considerada zona de 

alerta para a produção de leite para vacas de alta produtividade, com o ITU acima dos níveis 

críticos. Isto significa provável redução na produção de leite, o que corrobora com dados de 

nossa pesquisa. 
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Figura 14 - Faixas de caracterização dos períodos críticos do ITU por horários entre outubro 2017 a março de 2018, P03 

A) 

 
 

B) 

 

C) 

 
 

D) 

 

E) 

 

F) 

 
Fonte: Lab. Climatologia UFG – Regional Jataí. 
Organização: FRANCO, H. F. (2019) 
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Os valores de ITU para o P04 são apresentados na figura 15, onde não foram indicados 

os valores limítrofes de ITU considerados ideais para seu desempenho igual ou menor que 70; 

o ITU considerado alerta (71 e 72) quando condições climáticas encontram-se no limite para o 

bom desempenho produtivo, foi registrado apenas uma vez, às 7:00 horas durante o mês de 

março/2018; o índice crítico para a produção de leite que caracteriza o desempenho produtivo 

está comprometido (73 a 78) ocorreu nos horários 7:00, 19:00 e 22:00 horas, percebe-se que 

ocorreu basicamente em todos os meses, menos em março/2018; como índice de perigo (79 a 

82) no qual as funções orgânicas dos animais estão comprometidas, foram constatados nos 

horários das 10:00 novembro, dezembro/2017 e janeiro, fevereiro e março/2018 e às 16:00 

horas do fevereiro março/2018; o critério perigo (igual ou maior que 83) que determina que 

providências urgentes devem ser tomadas, foram verificados todos os meses às 13:00 horas, e 

16:00 horas dos meses outubro/2017, janeiro, fevereiro e março/2018. 

Observa-se que o P04 em relação aos demais pontos, apresentou os maiores índices de 

ITU, o que pode ser explicado pela sua localização, muito próxima a barragem da Usina 

Hidrelétrica Barra dos Coqueiros (GO), que pode ser comprovado através do resultado 

encontrado por Lopes (2018) “[...] os pontos de coleta próximos aos reservatórios das UHEs 

registraram temperaturas maiores, o que pode ser relacionado com dissipação de calor pelo 

espelho d’água” (Lopes 2018, p. 105), sendo que, a umidade relativa do ar relacionada a 

condição ambiental apresentada por Lopes, que contribuiu para aumento do índice de ITU, 

sendo fator prejudicial ao animal e pois dificulta à perda de calor para o ambiente (PEREIRA, 

2005; SILVA, 2000). 
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Figura 15 Faixas de caracterização dos períodos críticos do ITU por horários entre outubro 2017 a março de 2018, P04 

A) 

 

B) 

 

C) 

 
 

D) 

 

E) 

 

F) 

 
Fonte: Lab. Climatologia UFG – Regional Jataí. 
Organização: FRANCO, H. F. (2018). 
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Embora a temperatura do ar seja habitualmente classificada como a mais importante 

condição climática isolada, para muitas espécies de animais seus efeitos dependem do nível 

de umidade atmosférica. A importância da umidade atmosférica é tanto maior quanto, mais o 

organismo do animal depende dos processos evaporativos para a sua termorregulação. Assim, 

quanto maior pressão de vapor da atmosfera o aumento da umidade incidida de uma certa 

temperatura, exige uma maior temperatura do corpo do animal para que consiga haver 

absorção da umidade evaporada (SILVA, 2000).  

Silva (2000) esclarece ainda que quando o ambiente é muito quente, tanto em demasia 

quanto a falta de umidade são prejudiciais, ressaltando os exemplos: um ambiente quente e 

muito seco a evaporação ocorre rapidamente podendo causar irritação cutânea e desidratação; 

um ambiente quente e úmido a evaporação procede paulatinamente que reduz a termólise 

(parte da termorregulação que assegura a perda do calor nos animais) por convecção se torna 

ineficiente quando diminui a diferença da temperatura entre a superfície do corpo e a 

atmosfera, causando assim o desconforto térmico.  

A partir da avaliação da tendência bioclimática os valores encontrados para ITU 

indicaram que os animais se encontram em estresse térmico, demonstrando que os produtores 

podem estar enfrentando perdas na sua produção. Nessa conjectura o ITU demonstrou ser 

uma ferramenta eficiente e de fácil mensuração para identificação de estresse térmico do 

rebanho leiteiro na Microrregião de Quirinópolis (GO). 

Neste sentido pode se afirmar que durante as médias horárias 10:00 às 16:00 os 

animais estão sujeitos a condições de desconforto ambiental, principalmente, quando se avalia 

os valores de temperatura ambiente (TA), umidade relativa (UR) e índice de temperatura e 

umidade (ITU); Os valores encontrados para ITU indicaram que para todo o período 

experimental os animais encontraram-se em estresse térmico, o horário que causa conforto em 

demasia se deu as 13:00 horas com maiores índices de temperatura e umidade relativa quando 

comparados entre si. 

 

5.4 Estimativa do Declínio na Produtividade Leiteira (DPL) 

 

Após ter estimado o ITU dos pontos P01, P02, P03 e P04, observou-se que o gado 

leiteiro nestes locais encontraram-se em desconforto térmico. A partir dessa constatação deu-

se início a determinação do declínio na produção de leite (DPL). Este procedimento, emprega-
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se a proposta por Berry et al. (1964) et al., adaptada por Hahn (1993), equação (4) já 

apresentada. 

Ressalta-se que, no primeiro momento, empregamos a metodologia indicada, que 

sugere níveis normais de produção de cada produtor como 10, 20 e 30 kg/vaca/dia. Porém, 

após elaborarmos e quantificarmos o declínio em nossos pontos de coleta, observamos que 

estes níveis de produção kg/vaca/dia, não se aplicaria em nossa proposta de pesquisa, pois 

tivemos como resultado um número elevado na perda da produção, por se tratarem de 

números de aproximação e que estes são para facilitar se aplicados em grandes proporções, 

como por exemplo, se estivéssemos fazendo o declínio da produtividade leiteira de um 

município em sua totalidade. Sendo assim, optamos em colocar a quantidade concreta de 

produção kg/vaca/dia de cada ponto, desta maneira, conseguimos estimar o índice de declínio 

fidedigno, de acordo com a realidade de cada produtor.   

As vacas leiteiras possuem tendência a diminuir significativamente a produção de leite 

com o aumento da temperatura ambiente, já que as atividades ligadas à produção de leite 

provocam o aumento de calor corporal, conforme aponta BERBIGIER (1988), citado por 

SILVA et al (2006, p. 2). Esse resultado intensifica-se quanto maior é a produção do animal 

(HUBER et al., 1994) citado por SILVA et al (2006, p.2). Este comportamento pode ser 

percebido nas estimativas dos dados apresentados no gráfico (Figura 16). Nota-se que, que o 

P01 apresenta um declínio na produção de leite estimado em 4,6 kg.dia-1 no mês de outubro, 

quando o ITU estava em 78 e a umidade relativa média em 44%, totalizando uma perda 138 

litros para o período.  Durante o mês de março o ITU se manteve em 76, no qual expressou o 

maior índice de amostragem do DPL em 7,4 kg.dia-1, indicando um declínio 229,4 litros da 

produtividade. Cabe ressaltar que no P01 o número de vacas ordenhadas durante o período da 

pesquisa era de 19 animais e a produtividade média diária por cabeça era de 21 litros durante 

os meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 e 29 litros para os meses de janeiro, 

fevereiro e março. 
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Figura 16 - Estimativa do DPL durante o período outubro 2017 e março 2018, P01 

 
Fonte: Lab. de Climatologia UFG - Regional Jataí. 

Organização: FRANCO, H. F. (2019) 

 

 

O ponto P02, possui seis animais na produção leiteira e apresentou um declínio de 0,3 

kg.dia-1 no mês de outubro, o índice ITU apresentou valor de 78, também o mais alto do 

período. A produtividade média diária foi de 7 litros durante os meses outubro, novembro e 

dezembro de 2017 e para meses de janeiro, fevereiro e março 2018 a produção média diária 

foi de 5,5 litros. Nos demais meses podemos observar que não houve declínio na 

produtividade, durante período estudado nesta propriedade, a perda 9,3 litros para o período 

apontado pelo gráfico (Figura 17). 

O estudo de Pinarelli (2003), também encontrou que vacas de menor produção 15 

kg.dia-1 sofreram menor declínio na produção de leite do que em vacas de maior produção de 

40 kg.dia-1, onde o estresse calórico reduz 17 e 22% na produção respectivamente. 
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Figura 17 - Estimativa do DPL durante o período outubro 2017 e março 2018, P02 

 
Fonte: Lab. de Climatologia UFG - Regional Jataí 

Organização: FRANCO, H. F. (2019) 

 

O gráfico (Figura 18) mostra a produção de leite no P03 em dois episódios, no mês de 

outubro perda de 6,8 kg.dia-1, produção por vaca foi de 36 litros diários dentre os 24 animais 

ordenhados, valor do ITU ficou em 79, soma da perda na produção do mês outubro foi de 204 

litros de leite. O declínio na produtividade de leite chegou a 7 kg.dia-1 no mês de março de 

2018 com o índice de ITU valor de 79, resultando em 217 litros de leite neste mês.  
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Figura 18 - Estimativa do DPL durante o período outubro 2017 e março 2018, P03 

 
Fonte: Lab. de Climatologia UFG - Regional Jataí. 

Organização: FRANCO, H. F. (2019) 

 

O gráfico (Figura 19) apresenta o declínio na produção de leite no P04 de 1,6 kg.dia-1 

para o mês de outubro, total de 49,6 litros de leite, quando o ITU estava em 81. Observa-se 

que nos meses de novembro, dezembro e janeiro o ITU e a umidade relativa estiveram na 

mesma proporção em quase todo o período. O mês de março apresentou declínio na 

produtividade de 1,3 kg.dia-1, totalizando 40,3 litros.  

Campos et al. (2001) citado por Klosowski et al. (2002, p. 285) aponta que em 

investigação da produtividade leiteira realizada para a região de Goiânia (GO), obtiveram 

resultados aproximados de redução na produção de leite, de 6,0 e 6,8 kg.dia-1, para os meses 

de dezembro e março, respectivamente, considerando-se um nível de produção normal de 

30kg.dia-1. Considerando-se um nível médio de produção normal de 10kg.dia-1, estes autores 

detectaram reduções na produtividade dos animais de aproximadamente 0,8 e 1,2 kg.dia-1 para 

dezembro e março, respectivamente. 
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Figura 19 - Estimativa do DPL durante o período outubro 2017 e março 2018, P04 

 
Fonte: Lab. de Climatologia UFG - Regional Jataí 

Organização: FRANCO, H. F. (2019) 

 

Pesquisas anteriores indicam que a pecuária leiteira é uma atividade que está 

diretamente condicionada aos fatores climáticos, cujas alterações podem afetar sua 

produtividade e o manejo dos animais, considerado estes elementos responsáveis que 

influenciam no bem-estar e o conforto térmico (DOMINGOS et al., 2012). As temperaturas 

elevadas quando combinadas a alta umidade do ar e à radiação solar direta são os principais 

elementos climáticos que acarretam estresse nos animais e são determinantes para o baixo 

desempenho do gado leiteiro (BACCARI JÚNIOR, 1998). 

Conclui-se que o efeito deletério do ITU em nossa amostragem faz-se presente, diante 

da combinação dos fatores ambientais de temperatura e umidade, pode-se afetar a 

produtividade que diante de condições de estresse, sofrem mudanças fisiológicas na tentativa 

de buscar o equilíbrio térmico, ocasionando assim o declínio na produção.  

 

5.6 Medidas mitigadoras para amenizar o desconforto térmico do gado leiteiro 

 

A compreensão das variações diárias ou sazonais além do comportamento e respostas 

fisiológicas dos animais diante às condições ambientais adversas, possibilitam proporcionar 

maior conforto aos animais.  
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Desse modo, visando aliviar os animais de produção das implicações do estresse pelo 

calor e, assim, aprimorar a produtividade e o desempenho reprodutivo, alguns procedimentos 

de manejo ambiental podem ser empregados.  

Segundo Barbosa e Damasceno (2002), os bovinos buscam proteger-se da radiação 

direta em locais com sombra acessível. Os animais tem como hábito pastar nos horários mais 

frescos do dia, assim o sombreamento é indispensável aos animais que estão expostos a um 

possível estresse térmico. 

Silva, Bolzam e Lopes (2019) destacam a importância de se fornecer água limpa e 

fresca, a providência de sombras das árvores naturais ou artificiais (uso de telhados ou 

sombrites que tenham a capacidade de bloquear mais de 90% da luz solar), bem como do uso 

dos sistemas Silvipastoris. Os autores apontam que outras medidas significativas são o uso de 

ventiladores para oferecer a renovação do ar, o que propicia a perda de calor por meio 

convectivo e a utilização de aspersores para molhar a pele dos animais que favorece a redução 

do calor através da evaporação da água. 

Partindo destas considerações, fica nítido que o estresse térmico é um transtorno 

preocupante e que merece prudência na prática da atividade leiteira, no qual evidenciou-se 

que os animais estão submetidos à um ambiente climático desfavorável sobre a 

particularidade e do potencial genético dos animais e que as alternativas a serem utilizadas 

deve-se respeitar as necessidades dos animais e os modelos a serem adotados sobre as 

condições ambientais, o nível de gerenciamento da propriedade, a quantia acessível, além da 

relação custo/benefício do método escolhido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A respectiva pesquisa visou analisar os índices bioclimáticos de temperatura do ar e 

umidade relativa do ar, bem como avaliar o índice do conforto térmico do gado leiteiro na 

Microrregião de Quirinópolis (GO), sudoeste do estado de Goiás. 

Os resultados demostram que as temperaturas médias mais altas variaram entre 30,4°C 

no P02 e 33,5°C no P04 e as temperaturas médias mais baixas foram registrados 24,9°C no 

ponto P01 no mês de janeiro/2018 e 27,2°C no P02 em novembro/2017. 

Quanto à umidade relativa do ar, correu uma variação média de 44,3% no P04 em 

outubro/2017 a 85,5%, em dezembro/2017 no mês no P01 sob a atuação das ZCAS e ZCOU. 

Destaca-se P04 sua localidade próxima ao reservatório Barra dos Coqueiros, assim os raios 

solares incidem de forma direta ocasionando o aquecimento da superfície refletindo 

diretamente na variação da umidade relativa do ar e temperatura. 

A partir da avaliação da tendência bioclimática do índice de ITU na Microrregião de 

Quirinópolis (GO), os valores encontrados apontaram que o horário das 13:00 horas foi o que 

obteve períodos de emergência igual ou acima de 83, com ITU maior valor 89, foi observado 

no P01 durante o período das 13:00 horas no mês de dezembro 2017, este valor é considerado 

como ITU de emergência, onde medidas urgentes devem ser tomadas para atenuar o 

desconforto térmico do gado leiteiro. Com índice 69 de ITU às 7:00 no P02, no mês de 

março/2018, considerado com índice em que os animais encontram-se numa faixa de 

temperatura e umidade ideal para seu desempenho produtivo, ressaltasse que a maior parte do 

dia dos meses pesquisados foram considerados horários com índice crítico entre 73 e 78 

valores quem podem influenciar diretamente e comprometer o desempenho produtivo, pois 

configura que os animais estão passando por estresse térmico.  

Ao analisarmos os níveis produtivos o declínio da produção de leite (DPL) durante o 

período estudado, o P02 apresentou menor declínio de 0,3 kg.dia-1 no mês de outubro, 

enquanto o P01, evidenciou a maior perda com 7 kg.dia-1, no mês de março de 2018. 

A partir das análises feitas neste trabalho de acordo com os objetivos propostos, pode-

se considerar que houve influência do ITU na produção leiteira, revelando-se que o estresse 

térmico pode ser considerado como transtorno preocupante e que merece prudência na prática 

da atividade leiteira, ao qual constatamos nos resultados demonstrados. 

Desse modo visando-se aliviar os animais de produção das implicações do estresse 

pelo calor e, assim, aprimorar a produtividade e o desempenho reprodutivo, alguns 

procedimentos de manejo ambiental podem ser empregados, destaque em fornecer água limpa 



80 

 

e fresca, a provisão de sombras das árvores naturais ou artificiais (uso de telhados ou 

sombrites que tenham a capacidade de bloquear mais de 90% da luz solar) ou ainda o uso dos 

sistemas silvipastoris, consistem em sistemas com árvores, pastagens e animais em uma só 

área. 

Ressaltasse que a alternativa a ser utilizada na propriedade deve ser respeitada as 

necessidades dos animais, a ação e impacto adotado sobre as condições ambientais, o nível de 

gerenciamento da propriedade, a quantia acessível, além da relação custo/benefício do método 

escolhido. 

Espera-se que este estudo tenha contribuído, para mostrar a importância em aliar o 

estudo do conforto térmico na produtividade leiteira, com uso da análise da bioclimatologia 

animal. 
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