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RESUMO 

 

O manejo em compost barn requer a fácil reposição do material de cama, uma vez que esta é 

uma prática recorrente no sistema, porém esses materiais muitas vezes não são facilmente 

encontrados em todas as regiões do país, assim a busca por materiais que sirvam como cama 

poderá auxiliar nos custos e manejo deste sistema. Objetivou-se então avaliar os atributos 

térmicos de cama alternativa formada por bagana de carnaúba para compost barn e as 

respostas termorreguladoras, fisiológicas e comportamentais de vacas leiteiras confinadas em 

instalação do tipo compost barn em clima semiárido. Foram realizadas operações de 

monitoramento ambiental em uma fazenda comercial situada no município de Russas, no 

estado do Ceará, Brasil, no período de maio a setembro de 2018. Mapas de krigagem foram 

elaborados para visualização da distribuição espacial da temperatura superficial da cama 

(TSC) e temperatura interna da cama (TIC) da cama no galpão, durante os turnos manhã e 

tarde. Os parâmetros ambientais foram mensurados por meio de miniestações meteorológicas 

colocadas na instalação. A velocidade dos ventos foi registrada em ambos os turnos. Foram 

calculados, para a análise do ambiente, três índices de conforto térmico: Índice de 

Temperatura e Umidade (ITU), Índice de Temperatura de Globo e Umidade (ITGU), Índice 

de Temperatura Equivalente (ITE) e Índice Entalpia de Conforto (IEC). Os parâmetros 

fisiológicos mensurados foram temperatura superficial da pele (TS) e frequência respiratória 

(FR).  Os índices de conforto apresentarem resultados divergentes, os índices ITU e ITGU 

apontaram situação crítica, o ITE apontou que os animais não estariam em estresse, e o IEC 

apontou que os animais não ultrapassaram a o valor limite da zona de conforto. A velocidade 

do vento mensurada apresentou resultados que podem ter contribuído positivamente no 

conforto dos animais. A FR mensurada no estudo apresentou resultados superiores a faixa 

considerada de conforto, variando entre média-alta e alta. A TS apresentou resultados dentro 

do considerado normal no período da manhã nas fases analisadas, enquanto no período da 

tarde este resultado apontou uma situação de estresse térmico. O manejo em cama formada 

por bagana de carnaúba indicou que o material alcançou resultados positivos, ao se considerar 

os aspectos de TSC, podendo ser utilizado como material de cama alternativo. Os valores de 

TIC ficaram abaixo dos valores recomendados pela literatura, durante todo o período 

experimental, comprometendo o processo de compostagem. Os comportamentos dos animais 

se apresentaram semelhantes durante todo o período experimental, sendo o comportamento de 

deitar e o de alimentação os mais frequentes, resultado pode ser visto como um indicativo de 

bem-estar. A cama composta por bagana de carnaúba é uma alternativa para o modelo 



compost barn, permitindo conforto térmico aos animais. Entretanto, o material possui baixa 

relação C:N e foi observada uma rápida degradação, assim, para sua utilização é necessária 

uma reposição mais frequente. 

 

Palavras-chave: Ambiência. Geoestatística. Materiais de cama alternativos. Vacas leiteiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Compost bedded pack barns handling requires easy replacement of bedding, as this is a 

recurring practice in the system, but these materials are often not easily found in all regions of 

the country, so looking for bedding materials may assist in the costs and management of this 

system. The objective of this study was to evaluate the thermal attributes of an alternative bed 

composed of carnauba straw and the thermoregulatory, physiological and behavioral 

responses of confined dairy cows in a semiarid climate. Environmental monitoring operations 

were performed on a commercial farm located in Russas, Ceará State, Brazil, from May to 

September 2018. Kriging maps were prepared to visualize the spatial distribution of the bed 

surface temperature (BST). and internal bed temperature (IBT) in the shed during the morning 

and afternoon shifts. The environmental parameters were measured by meteorological mini-

stations placed in the facility. The wind speed was recorded in both turns. For the 

environmental analysis, three thermal comfort indexes were calculated: Temperature-

Humidity Index (THI), Black Globe-Humidity Index (BGHI), Equivalent Temperature Index 

(ETI) and Enthalpy Comfort Index (ECI). The physiological parameters measured were skin 

surface temperature (TS) and respiratory rate (RR). The comfort indices presented divergent 

results, the THI and BGHI indices indicated a critical situation, the ETI indicated that the 

animals would not be under stress, and the ECI indicated that the animals did not exceed the 

limit value of the comfort zone. The measured wind speed presented results that may have 

contributed positively to the animal’s comfort. The RF measured in the study presented 

results superior to the considered range of comfort, ranging from medium-high to high. The 

TS presented results within the normal range in the morning in the analyzed phases, while in 

the afternoon this result indicated a situation of thermal stress. The management in bed 

formed by carnauba straw indicated that the material achieved positive results when 

considering the TSC aspects, and could be used as an alternative bed material. ICT values 

were below the values recommended in the literature throughout the experimental period, 

compromising the composting process. Behaviors were similar throughout the experimental 

period, with bedtime and feeding behavior being the most frequent, result can be seen as 

indicative of well-being. The bed made of carnauba straw is an alternative to the compost 

barn model, allowing thermal comfort to animals. However, the material has low C:N ratio 

and a fast degradation was observed, for its use a more frequent replacement is necessary. 

 

Keywords: Ambience. Geostatistics. Alternative bedding materials. Dairy cattle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produção brasileira de leite é um dos ramos da produção agropecuária que mais 

se destaca na economia brasileira, com impacto direto na geração de empregos e renda para a 

população. Nos últimos anos, o Brasil vem se destacando na produção mundial de leite 

ficando dentre os cinco maiores produtores. O Nordeste brasileiro se mostra como região com 

considerável crescimento na produção, com propriedades que se destacam no cenário 

nacional. 

O fato de a bovinocultura leiteira consistir em atividade econômica de destaque 

possibilita que novas tecnologias sejam constantemente inseridas no campo. A instalação de 

confinamento do tipo compost barn chegou ao Brasil dentro desse contexto. Surgindo na 

década de 80 nos Estados Unidos, como um sistema alternativo ao Loose-housing, o compost 

barn apresentou em pesquisas cientificas resultados positivos quanto ao conforto e bem-estar 

dos animais estudados, bem como melhorias nos índices produtivos dos rebanhos. 

A instalação compost barn consiste basicamente em uma ampla área de cama, 

geralmente formada por maravalha ou serragem, permanecendo o corredor de alimentação 

separado dessa área por muretas de concreto; além de estruturas anexas para acesso dos 

animais aos comedouros e bebedouros. 

O diferencial encontrado no sistema compost barn é a compostagem que ocorre ao 

longo do tempo com o material da cama e a matéria orgânica dos dejetos dos animais. Para 

que um material funcione adequadamente no processo de compostagem, ele precisa ser rico 

em carbono, possuir boa capacidade de absorção de água, deve promover conforto para que os 

animais se deitem e não provocar alergias nas vacas. Por possuírem essas características, os 

materiais mais utilizados são a maravalha e a serragem, entretanto, não são facilmente 

encontrados em todas as regiões do país, além dos custos para sua compra e transporte até a 

fazenda, podendo inviabilizar a implantação do sistema. As referidas condições resultaram em 

crescente interesse por fontes alternativas de material para a cama. 

Dentro do contexto de materiais alternativos para o compost barn, surge como 

opção a bagana de carnaúba, um resíduo agroindustrial da palha da palmeira Copernicia 

prunifera. Entretanto, para a utilização do material são necessários dados científicos que 

possam avaliar o desempenho do material, bem como seu custo-benefício. 

Assim, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o uso da bagana de carnaúba como 

material alternativo de cama no sistema compost barn, com ênfase nas respostas 

termorreguladoras, fisiológicas e comportamentais de vacas leiteiras confinadas neste tipo de 
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instalação. De maneira específica, objetivou-se: Monitorar e caracterizar constantemente as 

condições ambientais, de temperatura e umidade relativa do ar, no galpão compost barn, por 

meio do uso de ferramentas de precisão; Avaliar a frequência respiratória e a temperatura 

superficial da pele de bovinos em período de lactação, alojados no galpão experimental, a fim 

de relacionar tais variáveis com os parâmetros ambientais; Avaliar o conforto dos animais 

dentro da instalação por meio do cálculo de índices de conforto térmico; Avaliar o manejo da 

cama formada por bagana de carnaúba; Avaliar as características do material e seu 

desempenho; Monitorar o comportamento dos animais ao longo de todo o período 

experimental. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Produção brasileira de leite 

 

Considerando o complexo agroindustrial brasileiro, a cadeia produtiva do leite 

destaca-se como uma das mais importantes, permanecendo à frente de produtos 

tradicionalmente obtidos, como o café beneficiado e o arroz (PACHECO, 2013). De acordo 

com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2018), o Brasil ocupou a quinta 

posição no “ranking” mundial de produção de leite em 2017, logo após União Europeia, 

Estados Unidos, Índia e China, produzindo aproximadamente, de 34 milhões de toneladas de 

leite. No ano de 2018, houve estagnação do crescimento, entretanto o país manteve sua 

competitividade e a colocação como 5º maior produtor, o que torna o papel do agronegócio do 

leite e seus derivados relevante no suprimento de alimentos e na geração de emprego e renda 

para a população brasileira. Com crescimento, segundo a CONAB, de 1,0% em relação a 

2016, o agronegócio do leite fica à frente de setores importantes como o da siderurgia e o da 

indústria têxtil. 

A produção de leite no Brasil possui grande potencial de crescimento, entretanto 

existe a necessidade de um planejamento da atividade de forma organizada.  A atividade 

depende de diversos fatores, como a escolha da raça que será utilizada, as instalações, 

alimentação que será fornecida, sanidade, bem-estar e conforto térmico. Portanto, para que a 

produção seja de fato lucrativa, todos os pontos da atividade devem receber atenção 

(EMBRAPA, 2003).  

 

2.2 Sistema de confinamento tipo compost barn 

 

As instalações possuem grande importância na bovinocultura de leite, visto que 

precisam proporcionar aos bovinos um microclima adequado, se tornando ainda mais 

importantes em regiões que possuem faixas de temperatura que diferem das necessidades da 

raça que está sendo criada. Além disso, elas devem facilitar o manejo da propriedade de forma 

a proporcionar melhorias na produtividade, conforto e saúde dos animais (SIQUEIRA, 2013). 

O compost barn é um sistema alternativo para a criação de vacas leiteiras em 

confinamento, composto basicamente por uma grande área de cama comum (área de 

descanso), onde usualmente é formado por maravalha ou serragem, separada do corredor de 

alimentação ou cocho por um beiral de concreto. A vantagem neste sistema é o aumento do 
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conforto das vacas devido à maior área de descanso e liberdade para expressar seu 

comportamento natural. O diferencial deste sistema é a compostagem que ocorre ao longo do 

tempo com o material da cama e a matéria orgânica dos dejetos dos animais (BARBERG et 

al., 2007b).  

A criação desse sistema compost barn aconteceu nos Estados Unidos da América 

(EUA), no estado de Virginia na década de 1980, como um sistema alternativo a partir de 

modificações realizadas no sistema de loose housing (WAGNER, 2002).  Desde o seu 

surgimento, várias propriedades começaram a adotar o sistema nos Estados Unidos, 

especialmente no Centro-Oeste e Nordeste. Devido à boa produtividade dos animais mantidos  

no sistema nos EUA, outros países começaram a adotar o compost barn e, nos últimos anos, 

ocorreram vários fóruns e congressos com intuito de debater e trocar conhecimentos a respeito 

do sistema, sua implantação e resultados obtidos (DAMASCENO, 2012).  

Devido ao impacto positivo do sistema, também começou a ser utilizado no 

Brasil, porém por ser uma tecnologia recente, tendo sido adotado pela primeira vez no ano de 

2011, estudos a respeito do manejo em sistemas compost barn ainda são escassos, 

principalmente dentro das condições climáticas brasileiras, necessitando, portanto, que mais 

pesquisas sejam realizadas para que os produtores de leite possam ter auxílio na implantação e 

adequação do sistema a sua realidade (BRIGATTI, 2015; MOTA et al., 2017).   

O processo de compostagem consiste em produzir dióxido de carbono (CO2), 

água e calor a partir da fermentação aeróbia da matéria orgânica. A compostagem, que ocorre 

no compost barn, é uma adaptação do processo de compostagem tradicional, o qual é 

caracterizado pela decomposição biológica em condições de aerobiose controlada, onde as 

fezes e urina das vacas fornecem os nutrientes essenciais (carbono, nitrogênio, água) 

necessários para que ocorra o processo de compostagem, o oxigênio usado é proveniente da 

aeração diária que deve ser realizada na cama. Microrganismos reduzem a matéria orgânica 

heterogênea em compostos orgânicos químicos mais estáveis (compostos humificados), 

resultando na liberação de calor, vapor de água e dióxido de carbono (KIEHL, 1985).  

Além das vantagens já mencionadas com relação ao conforto para as vacas 

leiteiras, o sistema também gera benefícios ao meio ambiente por reduzir a emissão de gases 

que potencializam o efeito do aquecimento global, bem como pela redução da quantidade de 

dejetos a ser descartada, visto que estes são transformados em adubo, que pode ser utilizado 

dentro da própria propriedade, enriquecendo o solo em húmus e nutrientes (JANNI et al., 

2007). A redução da quantidade de dejetos é um resultado positivo para diminuição da 

contaminação de nascentes, córregos e rios, consistindo em vantagem aos produtores, visto 
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que são necessários altos investimentos em estruturas de armazenamento e tratamento desses 

resíduos (GAY, 2009). 

 

2.3 Material de cama 

 

O material de cama que será utilizado na instalação consiste em ponto importante 

para que o sistema compost barn funcione de forma adequada. Para que um material seja 

adequado ao processo de compostagem este precisa ser rico em carbono, possuir boa 

capacidade de absorção de água, devendo promover conforto para que os animais se deitem e 

não deve provocar alergias às vacas (PETZEN et al., 2009). 

Os materiais mais utilizados como cama no compost barn são o pó de serra ou a 

maravalha (BARBERG et al., 2007a), pois estes além das características já citadas como 

desejáveis ao sistema, ainda apresentam facilidade para o processo de incorporação junto aos 

dejetos. Porém esse material não possui apenas vantagem, sendo o seu custo uma das 

principais dificuldades para os produtores em algumas regiões, surgindo assim um crescente 

interesse por fontes alternativas de material para a cama (SHANE et al., 2010). Materiais 

como as palhas de trigo, milho e soja, semente de linhaça, cascas de arroz, cascas de café, 

bagaço, papel, casca de amendoim já foram testados e se mostraram eficientes e com 

potencial para serem utilizados sozinhos ou associados a outros materiais nos EUA (SHANE 

et al., 2010).  

Dentro do contexto de materiais alternativos para o compost barn, surge a bagana 

de carnaúba, um resíduo agroindustrial da palha da palmeira Copernicia prunifera, sendo 

gerado após extração da cera de suas folhas. A bagana é um resíduo muito encontrado em 

propriedades que fazem a produção de cera de carnaúba. Usualmente esse material é visto 

como um resíduo da produção indesejável, sendo eliminado através da queima, o que aumenta 

ainda mais o impacto ambiental (ALVES; COELHO, 2006).  

 

2.4 Conforto e bem-estar de bovinos 

 

O comportamento de deitar, segundo Fregonesi e Leaver (2001), seria bom 

indicador de bem-estar, sendo utilizado como comparação objetiva de conforto dentre os 

vários sistemas de produção de leite. Haley et al. (2001) relataram que vacas em pisos mais 

macios se deitam mais vezes com períodos mais curtos durante o dia inteiro. Em estudos 

desenvolvidos por Fregonesi e Leaver (2001), foi observado que no sistema compost barn o 
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tempo que as vacas permaneceram deitadas foi de 10 a 14 horas/dia, enquanto outro estudo 

conduzido por Barberg et al. (2007a) apontou período de 9,3h/d para o mesmo 

comportamento. 

Fregonesi et al. (2009) observaram diferenças significativas no tempo que as 

vacas permaneceram deitadas em um estudo comparativo entre free stall e compost barn, em 

que no segundo as vacas permaneceram, aproximadamente, duas horas a mais deitadas. 

Resultados semelhantes foram constatados por Eckelkamp et al. (2014), os quais observaram 

que o tempo médio que as vacas permaneceram deitadas aumentou em até 4h/d quando houve 

uma mudança do sistema free stall para compost barn. Os referidos autores relataram que o 

motivo para o aumento do tempo que os animais permaneceram deitados foi o menor contato 

com o concreto e devido à superfície da cama do compost barn, a qual proporcionou maior 

conforto, quando comparada ao sistema free stall, que geralmente utiliza cama de areia ou 

borracha. 

Segundo Munksgaard et al. (2005), se as vacas são privadas do hábito diurno de 

deitar, podem ocorrer mudanças fisiológicas, que influenciam diretamente o comportamento, 

fazendo com que alguns animais reduzam o consumo de alimentos e a ingestão de água, 

adquirindo comportamentos anormais, interferindo na lactação. 

Conforme estudos de Damasceno (2012), em entrevista a 42 produtores de leite 

americanos, os mesmos, além de se mostrarem satisfeitos com o retorno do investimento para 

a instalação do compost barn, 24,1%, relataram um aumento no conforto das vacas e 12,1% 

dos produtores apontaram a redução do escore de sujidade do úbere como um benefício 

observado pela implantação do sistema. 

Em um estudo conduzido por Barberg et al. (2007b), em que 12 propriedades 

foram visitadas, uma porcentagem menor de vacas com problemas de casco foi percebida 

onde se utilizou o sistema compost barn (7,8% de casos), enquanto nas propriedades que 

adotavam o sistema free stall o número de casos permaneceu entre 19,6 a 27,8%. Segundo os 

autores, isso se deve ao fato de que no compost barn as vacas têm mais espaço, o que permite 

maior liberdade de movimento, tanto para se locomoverem, quanto para deitar. Além disso, 

mesmo quando em pé, no compost barn, as vacas permanecem sobre uma superfície mais 

macia que no concreto. Devido à melhoria na sanidade dos cascos e do conforto, foi 

observado aumento nas detecções de cio, o que, segundo os pesquisadores, se deve ao fato das 

vacas sentirem-se mais seguras para montarem umas nas outras. As taxas de detecção de cio 

aumentaram de 36,9 para 41,4%, bem como, as taxas de concepção de 13,2 para 16,5%, com 

a troca de sistema free stall para o compost barn. Outro ponto observado, foi a redução da 



17 

 

contagem de células somáticas (CCS) e a menor incidência de casos de mastite, o que, 

segundo o autor, ocorreu devido à redução da carga microbiana na cama, à redução do escore 

de sujidade e também pela melhoria do sistema imune das vacas promovida pelo ambiente 

mais confortável. 

 

2.5 Índices de conforto térmico 

 

Uma forma de avaliar o conforto dos animais dentro do ambiente em que estão 

inseridos é utilização dos Índices de Conforto Térmico, estes são desenvolvidos afim de 

caracterizar as zonas de conforto adequadas para cada espécie animal e para cada fase de 

produção em que esta se encontra. Para o cálculo desses índices são utilizadas diferentes 

variáveis que irão depender do objetivo da análise e da espécie a ser estudada (BARBOSA 

FILHO, 2008). 

O índice de temperatura e umidade (ITU) foi desenvolvido por Thom (1959), 

sendo utilizado para medições de conforto térmico em animais de produção. Na sua fórmula 

são utilizados os valores de temperatura e umidade relativa do ar. A fórmula do ITU já foi 

modificada e corrigida por diversos autores, a fórmula utilizada no presente estudo foi 

resultado das adaptações de Kelly e Bond (1971) e Mcdowell e Johnston (1971) e 

posteriormente de Baccari et al. (1983). A grande aceitação do índice resulta do seu cálculo 

ser feito de forma simples e com a utilização de apenas duas variaríeis.  

O índice de temperatura de globo e umidade (ITGU) este índice foi criado da 

adaptação do índice de temperatura e umidade (ITU) devido este não levar em consideração 

as influências da radiação solar e os efeitos da ventilação direta e indireta, que para os animais 

expostos a ambientes tropicais tem grande importância em virtude da contribuição da energia 

radiante sobre o aumento da temperatura do corpo do animal. 

Segundo Baêta (1985), as faixas de conforto para o índice ITGU são que valores 

até 74 são consideradas faixas  confortáveis aos animais, quando essa faixa aumenta para 75 a 

78 a indicação de uma situação de alerta, que pode refletir em um aumento dos mecanismos 

de termorregulação e declínios na produção, quando os valores estão entre 79 a 84 é 

caracterizada como uma situação de perigo com efeitos sobre crescimento e produção, valores 

acima de 84 caracterizam uma situação de emergência. As faixas de conforto propostas pelo 

autor estão descritas de forma didática na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Limites do Índice de Temperatura e Umidade (ITU) e Índice de Temperatura de 

Globo e Umidade, adaptado de Baêta et al.; Hahn (1985) 

ITU ITGU Condição 

≤ 70 ≤ 74 NORMAL 

71 – 78 75 – 78 CRÍTICO 

79 – 83 79 – 84 PERIGO 

>83 >84 EMERGÊNCIA 

 

O Índice de Temperatura Equivalente (ETI) proposto por Baeta et al. (1987) 

também é outro índice comumente utilizado para bovinos, ele combina os efeitos da 

temperatura, umidade e velocidade do vento sobre o equilíbrio térmico de vacas leiteiras, este 

índice é expresso em ºC. 

 De acordo com os autores, as faixas de temperatura entre 18 e 27 ºC indicam 

ausência de problemas, os animais estariam em situação de conforto; 27 a 32 ºC condição de 

cautela, índica o início de um quadro de estresse térmico; valores entre 32 a 38 ºC condição 

de cautela extrema; 38 a 44 ºC indica uma situação de perigo para os animais, com quadros de 

estresse térmico severo tendo reflexos negativos na produção, reprodução e crescimento; e 

valores acima de 44 ºC indicam uma situação de perigo extremo, se este quadro não for 

revertido pode levar os animais a morte por hipertermia.  

O Índice Entalpia de Conforto é um dos índices mais recentes em estudo 

atualmente.  Ele consiste na mensuração da quantidade de energia (calor) presente no ar seco 

(ambiente). Este índice tem se difundido devido a sua fácil mensuração, pois para o seu 

cálculo é necessário apenas os valores de temperatura e umidade relativa do ar (BARBOSA 

FILHO, 2008). 

As faixas de conforto propostas por Baeta et al. (1987) estão descritas de forma 

didática na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Limites do Índice de Temperatura Equivalente (ETI), adaptado de Baêta et al, 

(1987) e Silva et al. (2007) 

 (Baeta et al., 1987) Condição 

ETI (ºC) 

18 – 27 SEGURO 

27 – 32 CAUTELA 

32 – 38 CAUTELA EXTREMA 

38 – 44 

> 44 

PERIGO 

PERIGO EXTREMO 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Localização e caracterização da área experimental 

 

O experimento foi realizado no período de maio a setembro de 2018 em uma 

propriedade situada no município de Russas, Ceará, Brasil (4°54'18.3"S 37°57'05.0"W), em 

um galpão de confinamento tipo compost barn para bovinos leiteiros. O clima da região é 

classificado como tropical com estação seca (AW) com pluviometria média de 654 mm com 

chuvas concentradas de janeiro a maio (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2019).  

Os procedimentos de uso de animais seguiram as diretrizes preconizadas pelo 

Comitê de Cuidado e Uso de Animais da Universidade Federal do Ceará (processo número 

8288100518). 

A bagana de carnaúba foi obtida na própria fazenda, sendo distribuída na 

instalação, representada na Figura 1, na “área de cama” em uma mistura bagana de carnaúba e 

areia, com proporção de 50:50% (Figura 3B). A área de cama possuía 535 m² (10,5 m de 

largura e 51 m de comprimento). Durante o período experimental, foi realizada apenas uma 

reposição parcial do material após aproximadamente de 80 dias de uso. A instalação possuía 

telhado de duas águas, coberto com telha do tipo galvanizada (Figuras 2 e 3A). O pé direito 

possuía 5,0 m e, na instalação, existiam oito ventiladores distribuídos uniformemente ao 

longo de todo galpão. 

 

Figura 1 – Esquema da instalação 
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O experimento acompanhou todo o ciclo da utilização da cama de bagana de 

carnaúba na instalação compost barn. Os parâmetros avaliados foram determinados durante os 

períodos de coleta realizados, que foram chamadas de 1º fase (15 – 20 dias), 2º fase (72 – 77 

dias) e 3º fase (121 – 126 dias). O número de animais na instalação variou nas três fases do 

experimento, sendo 80; 58 e 55 vacas para a 1º; 2º e 3º fase, sendo as densidades, portanto, de 

6,68, 9,22, 9,72 m²/vaca em cada fase, respectivamente.  

Os animais experimentais foram mestiços das raças holandesas e gir, com 

diferentes graus de sangue e apresentavam peso corporal médio de 430 ± 2,40 kg. Foram 

executados dois manejos diários para o revolvimento do material de cama com um trator 

utilizando um escarificador, às 04:00 e 16:00 horas, horários estes que os animais 

permaneciam na ordenha. 

 

Figura 2 – Vista externa da lateral (A) e vista externa frente da instalação (B) 

 
Fonte: autor 

 

Figura 3 – Vista do interior da instalação (A) e do material de cama na primeira fase (B) 

 
Fonte: autor 
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3.2 Procedimentos para coleta dos dados 

 

Os parâmetros ambientais foram determinados por meio do monitoramento 

ambiental da temperatura (TA) e umidade relativa do ar (UR), com auxílio de quatro 

miniestações meteorológicas e Data Logger (Onset®, modelo U23-001 HOBO® Pro v2), 

sendo três instaladas em pontos equidistantes no interior do galpão e uma na área externa da 

instalação, programados para registro a cada 10 minutos. Para determinação da temperatura 

do globo negro (Tgn) e da temperatura do ponto de orvalho (Tpo) foi utilizado o termômetro 

de globo digital da marca CRIFFER, modelo TGD-400, com escala de -5 a 100 °C (precisão ± 

0,5 °C), no interior do galpão e disposto na altura do dorso dos animais. A velocidade do 

vento (Vv) foi mensurada em duas alturas, uma na altura média do dorso das vacas e outra a 

10 cm da superfície da cama, utilizou-se um anemômetro digital do tipo hélice (Minipa 

modelo MDA-20) em três pontos equidistantes no interior do galpão, medidos a uma altura de 

10 cm da superfície da cama às 09:00h ± 10 min e 15:00h ± 10 min. Os valores das variáveis 

mensuradas foram utilizados para os cálculos das médias por turno em cada uma das fases 

analisadas. 

A caracterização do perfil microclimático da instalação foi determinada pelo 

Índice de Temperatura e Umidade (ITU) com a fórmula adaptada por Baccari et al. (1983; 

equação 1), Índice de Temperatura de Globo Negro (ITGU; equação 2), proposto por 

Buffington et al. (1981), Índice Entalpia de Conforto (IEC; equação 3), proposto por 

Rodrigues et al. (2011) e Índice de Temperatura Equivalente (ETI; equação 4), segundo Baêta 

et al. (1987).  

 

ITU = T + 0.36.Tpo + 41.2                                                                                             (1) 

 

ITGU = Tgn + 0.36.Tpo + 41.5                                                                                     (2) 

 

IEC =1.006.tbs+ 
UR

Pb
.10

7.5tbs(237.3 +tbs)-1

.(71.28+0.052 tbs)                                        (3) 

 

ETI=27,88-0,456t+0,010754t2- 0,4905UR +0,00088 UR2+1,1507v-0,126447 v2 

+0,019876t(UR)-0,0436313t(v)                                                                                          (4) 
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Foram coletados dados da temperatura superficial (TSC) e interna (TIC) da cama 

de bagana de carnaúba em 60 pontos equidistantes distribuídos ao longo de todo o galpão. A 

TSC foi determinada por termografia utilizando câmera termográfica da marca Fluke®, a uma 

distância de um metro, em que a temperatura mensurada a partir da temperatura média da 

imagem, a emissividade (Ɛ) foi ajustada para 0,75, valor de referência para a palha 

(INCROPERA; DEWITT, 2003).  A TIC era mensurada após a medida da TSC, esta foi 

obtida nos mesmos 60 pontos do galpão, com o uso de termômetro digital, tipo espeto, a uma 

profundidade de 20 cm. Os dados da TSC e TIC foram coletados no período da manhã às 

9h30min, horário em que os animais foram conduzidos para a sala de espera, e no turno da 

tarde, às 15h30min, horário em que as vacas eram deslocadas para a sala de ordenha.  

As amostras da cama foram coletadas durante cada uma das fases, no último dia 

de cada período de coleta, para que as amostras chegassem ao Laboratório de Solos da 

Universidade Federal do Ceará, no prazo de até 24 horas após a coleta a campo. Foram 

estabelecidos pontos aleatórios de coleta no interior do galpão. Em seguida, o material foi 

homogeneizado para a formação de uma amostra composta (500 g), utilizada para 

determinação do pH, teor de umidade (%), relação C:N, densidade e condutividade elétrica. 

Os parâmetros fisiológicos dos animais foram avaliados por meio da mensuração 

da frequência respiratória (FR, movimentos/min) e da temperatura superficial da pele (TS, 

ºC). As medições ocorreram durante os turnos manhã e tarde, às 09:00h ± 10 min e 15:00h ± 

10 min, compreendendo cinco repetições por turno, sendo o grupo experimental constituído 

por uma média de 30 animais. 

As medidas da FR foram realizadas com o uso da técnica de observação dos 

movimentos do flanco das vacas, sendo realizada contagem dos movimentos por um período 

de 20 segundos cronometrados. Posteriormente esse valor foi multiplicado por três para que 

se obtivesse a média da FR no período de um minuto. Para essa avaliação, foi estabelecido 

que todos os registros ocorressem quando as vacas estivessem deitadas, uma vez que a 

frequência respiratória varia conforme os ajustes posturais do animal. 

A TS da pele foi determinada com auxílio de uma câmera termográfica de 

infravermelho com resolução de 4800 pixels (Fluke® modelo TiS10), adotando uma distância 

de 1,5 m do alvo e emissividade indicada para tecidos biológicos (0.98). Foram selecionados 

quatro pontos do corpo do animal: cabeça, tórax, flanco e perna/úbere. Os termogramas 

gerados foram analisados utilizando o software FlukeSmartView®, para obtenção da TS 

média de toda a superfície corporal do animal. Para padronização da avaliação, as fotos foram 

registradas sempre do lado direito do corpo do animal, uma vez que o rúmen, localizado na 
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porção esquerda do animal, gera uma quantidade elevada de calor devido ao metabolismo dos 

alimentos, o que poderia vir a interferir nas avaliações realizadas. 

A avaliação do escore de sujidade do úbere foi realizado no momento após a 

ordenha quando as vacas estavam distribuídas no corredor de alimentação, durante o 

arraçoamento, sendo o mesmo observador em todas as fases. Foi adotada a metodologia 

proposta por Schreiner e Ruegg (2003), que estabelece escores variando de 1 a 4 para 

determinar o grau de sujidade do úbere, sendo: 1 (totalmente limpo ou com alguma mínima 

sujidade), 2 (levemente sujo), 3 (a maior parte suja) e 4 (totalmente coberto com sujidade). 

Os parâmetros comportamentais foram avaliados a cada 10 minutos do percentual 

de animais se alimentando, deitados, interações sociais (seja em interações sociais ou em 

comportamento de ócio) e bebendo. As observações foram realizadas durante os turnos manhã 

e tarde, do período de 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, com duração total de 8 horas. 

Os valores encontrados na observações foram utilizados para a confecção de gráficos de 

comportamento. 

 

3.3 Análise dos dados 

 

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade e homocedasticidade de 

variância (Shapiro Wilker e Levane, respectivamente) a 5 % de significância, posteriormente, 

a análise de variância (ANOVA), segundo um delineamento inteiramente casualizados em 

arranjo fatorial 3x2, sendo três fases do ciclo cama (início, meio e fim) e dois turnos (manhã e 

tarde).  Após a ANOVA, os dados foram comparados pelo teste Tukey (P<0,05). As análises 

estatísticas foram realizadas utilizando SAS (v9.2, SAS, 2010, Cary, NC, EUA). 

Os valores da TSC e TIC foram analisados com técnicas da geoestatistica, com a 

elaboração de mapas temáticos interpolados pelo método da krikagem ordinária utilizando o 

Surfer® (Golden Software, Inc.), Versão 10. Os semivariogramas foram analisados a partir 

dos pressupostos de estacionaliedade da hipótese intrínseca e do cálculo da semivariância 

(VIEIRA, 2000), conforme equação 5, sendo ajustados aos modelos esféricos, exponencial ou 

gaussiana. O grau de dependência espacial foi classificado de acordo com o Índice de 

Dependência Espacial (IDE) proposto por Zimback (2001), onde IDE ≤ 25% identifica que 

houve forte dependência espacial; 25% < IDE< 75% apresenta moderada dependência 

espacial e IDE ≥ 75% demonstra fraca dependência espacial.  
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γ̅(h)= 
1

2n(k)

∑[Z(si)-Z(Si+h)]2 

N (k)

i=1

                                                                                   (5) 

 

Em que: h é a distância de separação entre as medidas; N(h) é o número de pares 

experimentais de dados medidos de Z(xi) e Z(xi+h); Z(xi) é o valor da variável para posição xi 

não estimado (verdadeiro) considerada como uma variável aleatória, função da posição da 

amostragem x; Z(xi+h) é o valor da mesma variável na posição xi+h em qualquer direção. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Variáveis Ambientais  

 

Na Tabela 4 estão os dados de temperatura do ar (T ar); umidade relativa do ar 

(UR); velocidade do vento mensurada na altura dos animais (VVa) e velocidade do vento 

mensurada na altura da cama (VVc) no interior do galpão. É possível observar que houve 

diferença significativa (p<0,05) para as comparações entre fases, entre turnos e que ocorreu 

efeito de interação entre os dois. 

O turno da manhã, como esperado, apresentou as médias de temperatura do ar 

mais amenas. Segundo Pereira (2005), para animais mestiços as condições ideias de 

temperatura estariam dentro da faixa de 5 e 31º C, utilizando esses dados como referência os 

valores mensurados no interior do galpão se encontravam inadequados nos turnos da tarde na 

segunda e terceira semana em que foram registradas as médias de 33,72 e 33,71º C, 

respectivamente. Devido a variação do grau de sangue dentro do rebanho, essa faixa de 

conforto pode ter variado de acordo com os animais, pois animais europeus possuem faixas de 

temperatura bem distintas das dos zebuínos.  

As condições ideiais para vacas Bos taurus em lactação seriam temperaturas entre 

0 a 16ºC, com limites críticos de -10 e 27°C; já para Bos indicus, entre 10 e 27°C, com limites 

críticos de 0 e 35°C (PEREIRA, 2005; PIRES; CAMPOS, 2003, AZEVÊDO; ALVES, 2009), 

acima dessa faixa os animais já entrariam em situação de estresse por calor. A média do turno 

da manhã foi de 29,92ºC. No turno da tarde, apenas na primeira fase a temperatura estava 

dentro da faixa ideal, quando foi registrado 30,5ºC. O turno da tarde apresentou uma média 

geral de 32,6ºC, a maior variação de temperatura entre turnos foi observada na terceira fase, 

onde houve uma elevação da média de 30,61ºC no turno da manhã para 33,71ºC a tarde. 

 

Tabela 4 – Valores médios obtidos no interior do galpão referente as variáveis climáticas: 

temperatura do ar (T ar); umidade relativa do ar (UR); velocidade do vento mensurada na 

altura dos animais (VVa) e velocidade do vento mensurada na altura da cama (VVc) obtidos 

nos turnos manhã e tarde, nas três fases avaliadas. 

Turno 
Fase 

Média CV (%) 
P-valor 

1º fase 2º fase 3º fase F T F X T 

Temperatura do ar (°C) 

4,37 <0,01 <0,01 <0,01 
Manhã 29,55 Bb 28,61 Bb 30,61 Ba 29,92 

Tarde 30,47 Ab 33,72 Aa 33,71 Aa 32,63 

Média 30,01 31,66 32,16   
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Umidade Relativa (%) 

12,46 <0,01 <0,01 <0,01 
Manhã 71,00 Aa 53,00 Ab 50,00 Ab 58,00 

Tarde 65,00 Ba 44,00 Bb 45,00 Bb 51,00 

Média 68,00 48,00 48,00   

VVc (m/s) 

29,22 <0,01 <0,01 <0,01 
Manhã 1,98 Ac 3,05 Bb 4,86 Aa 2,91 

Tarde 1,99 Ab 3,95 Aa 3,69 Ba 3,60 

Média 1,98 3,50 4,27   

VVa (m/s) 

26,31 <0,01 <0,01 <0,01 
Manhã 2,53Ac 3,45Bb 4,09Ba 3,36 

Tarde 2,39Ac 4,31Ab 5,11Aa 3,94 

Média 2,46 3,88 4,60 
 

* Médias seguidas de letras iguais, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, não diferem entre si pelo teste 

Tukey a 5% significância.  

 

Na comparação entre fases, os valores mais elevados de UR foram registrados na 

primeira fase, com uma média de 68%, devido a este período corresponder ao mês de maio, 

último mês da estação chuvosa da região, que registrou uma  precipitação média de 64,1 mm, 

conforme os dados de precipitação do ano de 2018 (Figura 4; Agência Nacional de Águas, 

2019), alcançando valores de 71%, no turno da manhã, e 65% à tarde. A segunda fase 

presentou uma média de 48%, sendo 53% para o turno da manhã e 44% para o turno da tarde, 

essa fase não apresentou diferença estatística significativa (p<0,05) quando comparada a 

última fase do estudo. A terceira fase, realizada no mês de setembro, obteve uma média de 

48%, resultado esperado visto que esse mês faz parte da estação seca, período que apresentou 

temperaturas mais elevadas na região. 

 

Figura 4 – Precipitação média para o município de Russas – CE no ano de 2018 
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Na comparação entre turnos, ocorreu uma redução significativa do valor da 

umidade, os valores mais elevados foram encontrados no período da manhã. Essa observação 

já era esperada, pois devido a maior temperatura do ar, a umidade relativa tende a diminuir 

devido à evaporação da água presente no ar (PEREIRA, 2005). 

Segundo Pereira (2005), a faixa ideal de umidade para bovinos está entre 50 a 

80%, outros autores citam para animais de produção, uma faixa entre 50 a 70% (BAÊTA; 

SOUZA, 2010). De acordo com os valores apresentados na Tabela 4 é possível verificar que 

estes se encontram próximos dos valores considerados ideais. Apenas nos turnos da tarde da 

segunda e terceira fase esses valores se encontraram abaixo, entretanto, devido às altas 

temperaturas isso pode ter apresentado impacto positivo na regulação térmica, facilitado as 

perdas de calor evaporativas devido ao maior gradiente de pressão de vapor. 

Na análise da VVc, a comparação entre turnos, na primeira fase não mostrou 

diferença estatística significativa (p>0,05), na segunda fase a velocidade mensurada foi maior 

no turno da tarde, com um média de 3,95 m.s-¹, enquanto na terceira fase a maior média foi 

registrada no período da manhã com 4,86 m.s-¹. Na média geral dos turnos, foram registrados 

2,91 e 3,60 m.s-¹ para manhã e tarde, respectivamente. 

Na comparação entre fases, nota-se que houve um aumento crescente das médias 

de velocidade do vento registradas de acordo com as informações da Tabela 4, a menor média 

foi registrada na primeira fase com 1,98 m.s
-
¹, chegando ao valor de 4,27 m.s

-
¹ na terceira 

fase. 

Black et al. (2013), em um estudo realizado em 42 fazendas no estado de 

Kentucky, nos Estados Unidos, demonstraram que velocidades de 1,8 m.s
-
¹ mensuradas a 5 

cm da superfície da cama, proporcionaram uma maior taxa de secagem da cama. Outros 

estudos também destacam a importância da ventilação para a secagem do material de cama e 

evitar o acúmulo de umidade, aumento da escore de sujidade do úbere e proliferação de 

microrganismos patógenos (JANNI et al. 2007; BARBERG et al. 2007a). Os valores 

mensurados no presente estudo estiveram acima dos valores demonstrados por Black et al. 

(2013), o que pode ter tido um impacto positivo, visto que a maior ventilação causa uma 

redução da temperatura superficial da cama, dando aos animais mais conforto ao deitarem. 

A segunda medida de velocidade do vento realizada foi na altura do dorso dos 

animais (VVa). Como pode ser verificado na Tabela 4, as médias mais baixas foram 

encontradas na primeira fase onde não houve diferença significativa entre turnos (p>0,05), 

com uma média de 1,98 m.s
-
¹. Nas fases posteriores, o valor da VVa foi superior no turno da 
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tarde quando comparado com o da manhã. A maior média de VVa foi registrada na última 

fase. 

McDowell (1971), classifica a faixa de velocidade dos ventos ideal para animais 

domésticos variando entre 1,3 a 1,9 m.s
-
¹. Segundo Hahn (1985), o valor ótimo de velocidade 

do vento para vacas lactantes seria de 2,2 m.s
-
¹, faixa semelhante a proposta por Baêta e 

Souza (1997) que estabelecem valores de VVa para situações de conforto entre 1,4 a 2,2 m.s
-
¹. 

As médias de velocidade do vento (VVa) mensuradas no presente estudo estiveram dentro 

dessa faixa apenas na primeira fase e nos outros turnos avaliados foram superiores. 

Entretanto, vale salientar que, nas condições de clima semiárido os animais estão quase 

sempre submetidos a temperaturas próximas ou acima do limite da faixa considerada ideal. A 

forma de perda de calor considerada mais eficiente nesta situação é a evaporativa, por meio da 

pele e trato respiratório, sendo esta dificultada quando a umidade se encontra elevada, devido 

ao nível de saturação de umidade no ar, o que aumenta o estresse térmico. Portanto, o nível 

baixo de umidade aliado à alta velocidade do vento foi positivo para o conforto térmico das 

vacas, uma vez que facilitou as trocas térmicas por meios evaporativos, pois o vento evita 

acumulo de umidade dentro do galpão além de promover a renovação das massas de ar e 

promover as trocas de calor por convecção (MOLLO NETO; NÄÄS, 2014). 

 

4.2 Índices de Conforto Térmico 

 

A mensuração dos parâmetros ambientais possibilitou os cálculos de índices de 

conforto térmico que foram utilizados para estimar o nível de conforto dos animais dentro da 

instalação de compost barn avaliada.  

 

Tabela 5 – Valores médios calculados no interior do galpão referentes aos índices de conforto 

térmico: Índice de Temperatura e Umidade (ITU); Índice de Temperatura de Globo e 

Umidade (ITGU); Índice de Temperatura Equivalente (ITE) e Índice Entalpia de Conforto 

(IEC), obtidos nos turnos manhã e tarde, nas três fases avaliadas. 

Turno 
Fase 

Média CV (%) 
P-valor 

1º fase 2º fase 3º fase F T F X T 

 ITU  

1,84 <0,01 <0,01 <0,01 
Manhã 79,28Ba 78,08Bb 79,24Ba 78,87 

Tarde 80,04Ab 82,99Aa 83,13Aa 82,05 

Média 79,66 80,53 81,19  

ITGU  

2,08 <0,01 <0,01 <0,01 Manhã 81,06 Aa 79,47 Bb 80,59 Ba 80,37 

Tarde 79,98 Bb 82,27 Aa 82,03 Aa 81,43 
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Média 80,52 80,87 80,52   

ITE 

8,75 <0,01 <0,01 <0,01 
Manhã 24,46 Aa 19,91 Ab 19 Ac 21,12 

Tarde 23,53 Ba 18,01 Bb 17,02 Bc 19,52 

Média 23,99 18,96 18,01 
 

IEC 

3,8 <0,01 <0,01 <0,01 
Manhã 75,54 Aa 64,19 Bc 65,48 Bb 71,74 

Tarde 74,37 Aa 69,78 Ac 71,08 Ab 68,41 

Média 74,96 68,28 66,99   

Médias seguidas de letras iguais, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, não diferem 

entre si pelo teste Tukey a 5% significância.  

 

Segundo os dados apresentados na Tabela 5 para o ITU, pode-se observar que 

houve diferença estatística (p<0,5) entre os turnos em todas as fases. Os resultados médios 

encontrados no presente estudo foram de 78,87 no turno da manhã, onde o menor valor foi 

encontrado na segunda fase com uma média de 78,08. O período da tarde apresentou uma 

média mais severa com 82,05, alcançando o valor mais alto na terceira fase com 83,13. 

Segundo as faixas de conforto estabelecidas por Hahn (1985), os valores encontrados indicam 

que os animais transitaram entre a faixa crítica e de perigo, demonstrando que os animais 

estiveram em estresse térmico durante todo o período experimental. 

Alves et al. (2014), trabalhando com bovinos leiteiros mestiços também em região 

classificada como tropical com estação seca (AW), encontrou as médias de 80 no período da 

manhã e 82 no período da tarde, com variações na maior parte do período experimental entre 

80 e 81 no turno da manhã e 81 e 83 à tarde, demonstrando que os animais estiveram em 

situação de perigo em todo o período experimental, resultados semelhantes aos encontrados 

no presente estudo. 

Os valores de ITGU encontrados no experimento apresentaram diferença 

estatística (P<0,05) entre turnos em todas as fases. Entretanto vale ressaltar, que na primeira 

fase o maior valor foi encontrado no período da manhã, 81, enquanto na tarde o índice teve 

valor de 80, ao contrário do que aconteceu nas outras fases. Estes resultados foram um reflexo 

do período de realização do experimento. Como já mencionado anteriormente a umidade 

relativa do ar na primeira fase, foi superior em quase 20% as outras fases, devido à quadra 

chuvosa da região e o fato dessas chuvas, durante o período experimental, terem se 

concentrado principalmente no período da manhã.  

Durante todo o período experimental, os valores mensurados estiveram dentro da 

faixa considerada de perigo, indicando que os animais passavam a maior parte do dia em uma 
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condição de estresse extremo, entretanto, a maior parte dos animais não apresentou 

comportamentos que indicariam a condição definida pelo índice, como ficar em pé, 

inquietação e salivação intensa.  

A partir dos dados apresentados na Tabela 5, pode-se observar que apesar da 

diferença nos valores de temperatura e umidade mensurados entre a primeira fase e as outras 

duas, os valores do ITGU não apresentaram uma grande variação, pois apesar da redução do 

valor da umidade após o período chuvoso, houve aumento da temperatura do ar, o que 

manteve os valores do índice elevados.  

Os dados encontrados no presente trabalho reforçaram estudos realizados por 

Buffington et al. (1979) em que foi constatado não haver diferença significativa entre o ITU e 

ITGU para condições de sombreamento. Como visto no presente estudo, os resultados 

apresentados por ambos os índices apontaram valores semelhantes e que se enquadravam nas 

mesmas faixas de conforto. 

Os dados apresentados na Tabela 5, referentes ao Índice de Temperatura 

Equivalente (ITE) mostram que houve diferença significativa na comparação entre fases e 

entre turnos, e ocorreu efeito de interação entre ambos (P<0,05). Na maior parte do período 

experimental as temperaturas mensuradas para o ITE estiveram dentro da faixa classificada 

como “ausência de problemas”. Os valores mais elevados foram encontrados na primeira fase 

com uma média de 24ºC, reflexo da alta umidade e baixa velocidade do vento mensurada no 

período, quando comparado com a segunda e terceira fase, nestas últimas, com o aumento da 

velocidade do vento e redução do valor da umidade houve uma queda dos valores do ETI para 

uma média de 19ºC e 18ºC na segunda e terceira fase, respectivamente.  

Um estudo realizado por Silva et al. (2007) mostrou que esse índice seria o mais 

adequado para a análise do conforto de vacas leiteiras em ambientes tropicais. O critério 

usado para a seleção foi a associação do valor do índice calculado com as respostas 

fisiológicas dos animais, como temperatura retal e frequência respiratória. Este índice obteve 

uma correlação de 0,293 com a temperatura retal e de 0,520 com a frequência respiratória, 

valores bem superiores aos obtidos por índices mais tradicionais como ITU e ITGU. O autor 

também sugeriu novas faixas para avaliação do conforto dos animais, visto o maior grau de 

adaptação as altas temperaturas, foi elaborada a seguinte escala de risco: seguro (< 30ºC), 

cautela (30 a 34ºC), cautela extrema (34 a 38ºC) e perigo (>38ºC). 

Os resultados encontrados por Silva et al. (2007) embasam as respostas 

encontradas no presente estudo, pois o ITU e ITGU apresentaram faixas que não 

corresponderam à faixa indicada pelo ETI. Essa diferença pode ser explicada pelos fatores 
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que são levados em consideração para o cálculo do índice. Para a instalação compost barn 

estudada a ventilação foi de importância vital para as trocas térmicas das vacas, por isso nota-

se inclusive que quanto maior a média de velocidade do vento de cada fase, menor foi o valor 

de médio de ETI. 

Brettas et al. (2017), em estudo avaliando o melhor índice de estresse térmico 

para novilhas leiteiras mestiças, também classificaram o Índice de Temperatura Equivalente 

como o índice mais adequado para avaliação do conforto, com uma correção de 0,200 para 

temperatura retal e 0,317 para frequência respiratória. 

Conforme pode ser observado na Tabela 5, os dados do Índice Entalpia de 

Conforto (IEC) demonstram que houve diferença estatística significativa (P<0,05) no 

comparativo entre fases e houve efeito de interação entre fase e turno. Apenas na primeira 

fase não houve diferença significativa (P>0,05) entre os turnos. Nesta foi registrada a maior 

média entre os períodos, com valor de 74,96 kJ/kg de ar seco. Como mencionado, ocorreu no 

período chuvoso da região. Portanto, os valores da UR influenciaram diretamente nos 

resultados, agravando o desconforto térmico dos animais. Para a segunda e terceira fase pode-

se observar que o valor de IEC foi mais crítico no período da tarde com uma média de 69,78 e 

71,08 kJ/kg de ar seco, respectivamente, o que seria esperado devido ao aumento das médias 

de temperatura do ar. 

Barbosa Filho et al. (2007), elaboraram uma tabela prática para avaliação do 

ambiente de confinamento de vacas holandesas em lactação, esta estabelece os limites de 

entalpia de conforto na faixa entre 12,8 a 65,9 kJ/kg de ar seco.   

Peixoto (2017), para avaliar a termorregulação de vacas holandesas confinadas em 

instalação compost barn em região de clima semiárido, utilizou limites de referência 

conforme Huber (1990) que considera o valor máximo de temperatura para vacas da raça 

Holandesa de 26ºC e considerando valores de umidade relativa do ar ideais entre 65 e 70%, 

com estes valores a faixa de entalpia conforto para os animais foi estimada em 12,3 a 61,0 

kJ/kg de ar seco. 

Alves (2014), em estudo realizado sobre respostas termorreguladoras de vacas 

girolando em região de clima tropical, elaborou uma Tabela Prática de Entalpia para Bovinos 

Leiteiros Mestiços para a avaliação de vacas mestiças em lactação, estabelecendo a faixa de 

conforto do IEC de 13,8 a 77,0 kJ/kg de ar seco, valores acima desse patamar até 84,5 kJ/kg 

ar seco representam a faixa de alerta e acima dessa faixa considera-se a faixa de crítica, no 

presente estudo foram encontradas as médias de 76,7 kJ/kg de ar seco para o turno da manhã e 
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78,3 kJ/kg de ar seco para o turno da tarde. Demonstrando que durante o período experimental 

os animais estiveram transitando entre a zona de conforto e a faixa de alerta. 

Neste estudo, devido à genética semelhante dos animais, foi utilizada como 

referência as faixas de conforto propostas por Alves (2014). Em todas as fases, as médias de 

IEC calculadas não ultrapassaram o valor considerado limite da zona de conforto. 

 

4.3 Análise térmica da cama 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 6, os dados de temperatura superficial da 

cama (TSC) demonstram que houve diferença estatística significativa (P<0,05) no 

comparativo entre turnos apenas na segunda fase, o que indica que apesar do aumento da TA, 

a VVc pode ter influenciado positivamente nos resultados reduzindo a TSC, além disso a 

baixa amplitude térmica registrada em todas as fases proporcionou aos animais uma superfície 

mais confortável para deitar e permitiu trocas térmicas por condução mais eficientes, visto o 

gradiente térmico existente, principalmente no período da tarde, quando as temperaturas são 

mais elevadas e se encontram mais distantes das faixas recomendadas para as vacas. 

Os valores médios da TSC da cama ficaram próximos aos valores mensurados 

para TA (Figuras 6 e 7). De acordo com Bewley et al. (2012), a temperatura superficial da 

cama geralmente possui um valor próximo ao valor da temperatura do ar, devido aos fatores 

ambientais que ajudam na dissipação do calor, como umidade, evaporação e a velocidade dos 

ventos. 

 

Tabela 6 – Valores médios mensurados no interior do galpão referentes a temperatura 

superficial da cama (TSC); temperatura interna da cama (TIC) e velocidade do vento 

mensurada na altura da cama (VVc) obtidos nos turnos manhã e tarde, nas três fases 

avaliadas. 

Turno 
Fase 

Média CV (%) 
P-valor 

1º fase 2º fase 3º fase F T F X T 

TSC 

15,72 0,01 <0,01 <0,01 
Manhã 31,6 Aa 29,8 Bb 33,16 Aa 32,52 

Tarde 30,36 Ab 32,3 Ab 35,41 Aa 32,69 

Média 30,98 31,05 34,29   

TIC 

7,18 <0,01 0,351 0,854 
Manhã 44,96 39,49 43,63 42,96 A 

Tarde 45,10 39,45 44,13 42,69 A 

Média 45,03 A 39, 57C 43,88B   

VVc 29,22 <0,01 <0,01 <0,01 
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Manhã 1,98 Ac 3,05 Bb 4,86 Aa 2,91 

Tarde 1,99 Ab 3,95 Aa 3,69 Ba 3,60 

Média 1,98 3,50 4,27   
* Médias seguidas de letras iguais, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, não diferem entre si pelo teste 

Tukey a 5% significância.  

 

Figura 6 – Distribuição espacial da temperatura superficial da cama (ºC) de bagana de 

carnaúba, em galpão de confinamento tipo compost barn, no turno da manhã, na primeira, 

segunda e terceira fase, respectivamente. 

   
 

Analisando os mapas de distribuição espacial é possível observar que na maior 

parte do galpão houve homogeneidade das temperaturas superficiais encontradas. As 

temperaturas superficiais se mantiveram próximas dos valores das temperaturas do ar na 

maior parte do galpão, em ambos os turnos. Devido ao posicionamento da instalação, sentido 

Leste-Oeste, as extremidades do galpão apresentaram zonas mais quentes devido a maior 

incidência da radiação solar em parte da manhã, em que as temperaturas chegaram a alcançar 

valores próximos a 56ºC na terceira fase, e próximo ao final da tarde, alcançando valores de 

até 44,5ºC também na terceira fase, o que corrobora com os dados da Tabela 6 que mostram 

que essa fase obteve as médias de temperaturas superficiais mais elevadas. Portanto o centro 

da instalação foi o local onde houve temperaturas superficiais mais amenas em ambos os 
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turnos, variando entre 25 a 32,5ºC, o que explica a maior concentração dos animais nesse 

local.  

 

Figura 7 – Distribuição espacial da temperatura superficial da cama (ºC) de bagana de 

carnaúba, em galpão de confinamento tipo compost barn, no turno da tarde, na primeira, 

segunda e terceira fase, respectivamente. 

 

Analisando os dados de temperatura interna da cama (TIC) na Tabela 6, os valores 

de temperatura interna não diferiram estatisticamente (P>0,05) entre turnos quando 

comparados dentro da mesma fase. As médias gerais da instalação encontradas no estudo 

estavam em uma faixa entre 39,5 e 45,1ºC. As temperaturas mais elevadas foram mensuradas 

na primeira fase da compostagem onde a média chegou a 45,1ºC, na segunda fase houve uma 

queda de temperatura para média de 39,45ºC, que pode ter acontecido pela redução da bagana 

de carnaúba  sem que houvesse uma reposição do material, afetando o processo de 

compostagem que necessita de fonte rica de carbono para o fornecimento de matéria orgânica 

e energia para que os microrganismos que realizam o processo de compostagem possam 

sobreviver (PETZEN et al., 2009).  
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Na terceira fase, o material apresentou temperatura interna média próxima aos 

44ºC, resultado superior ao da segunda semana, possivelmente devido à reposição de parte do 

material que aconteceu após a segunda fase experimental e do processo de compostagem que 

já se encontrava em fase mais avançada. 

Segundo dados da literatura, a faixa recomendada para que o processo de 

compostagem ocorra de forma eficiente seria entre 54 a 65ºC, esta faixa de temperatura seria 

necessária para a destruição de microrganismos patógenos, sementes de ervas daninhas e 

larvas de moscas; no entanto, 43 a 65°C é considerado razoável para compostagem (NRAES-

54, 1992). Outro estudo, também propõe a faixa de temperatura de 55 a 65ºC, como mais 

eficiente para eliminação de patógenos causadores de mastite (BLACK et al., 2014), 

entretanto assim como no presente estudo, outros autores não conseguiram atingir a faixa 

considerada ideal e consideraram a faixa de 45 a 60º C como possível para que o processo 

ocorra e garanta a qualidade da cama (DAMASCENO, 2012; RADAVELLI et al., 2017). 

Um estudo realizado em Minnesota, em doze fazendas que utilizavam o compost 

barn, encontrou a média da temperatura interna de 42,5ºC, sendo a mínima de 24,4ºC e a 

máxima de 58,9ºC (BARBERG et al., 2007a). Shane et al. (2010) avaliaram seis fazendas 

produtoras de leite no estado de Minnesota nos Estados Unidos. Nessas fazendas eram 

utilizados diferentes materiais de cama, como: serragem, maravalha, palha de milho, palha de 

trigo, palha de soja e casca de aveia. Todas as fazendas foram acompanhadas durante um ano 

com uma visita a cada estação. Foram encontradas pelos autores médias variando de 31,8 a 

48,1°C, no verão, e 13,8 a 40,6°C no inverno. Apesar dos valores médios não terem atingido a 

faixa recomendada pela literatura em todos os períodos, os autores consideraram os resultados 

positivos, pois as temperaturas observadas sugerem que as camas foram capazes de suportar 

atividade microbiana e produzir calor.  

Na Figura 8 são apresentados os mapas  de distribuição espacial com as médias de 

temperatura interna encontradas em todas as fases do período experimental, no turno da 

manhã, como é possível observar existe uma homogeneidade nas temperaturas na maior parte 

do galpão na primeira fase, o que demonstra que o manejo de revolvimento da cama estava 

sendo adequado e o processo de compostagem estava acontecendo na maior parte da 

instalação. Os valores mínimos encontrados foram de 35ºC e as temperaturas máximas 

chegaram a aproximadamente 53ºC. 
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Figura 8 – Distribuição espacial da temperatura interna da cama (ºC) de bagana de carnaúba, 

em galpão de confinamento tipo compost barn, no turno da manhã, na primeira, segunda e 

terceira fase, respectivamente. 

 

Na segunda fase, como é possível observar na Figura 8, existe concentração maior 

de calor no centro da instalação, onde as temperaturas chegaram a atingir a média de 44,5ºC. 

Essa concentração de calor pode ser explicada pelo fato mencionado anteriormente dessa área 

da instalação ter a maior concentração de animais, o que aumenta a quantidade de dejetos no 

local. Estes são a fonte de nitrogênio necessária para o crescimento dos microrganismos que 

realizam o processo de compostagem, o que leva ao aumento da temperatura interna do 

composto.  

No mapa da distribuição espacial térmica da terceira fase experimental (Figura 8), 

é possível perceber, assim como na segunda fase, a existência de uma concentração maior de 

calor do centro para o lado oeste da instalação, o que pode indicar um revolvimento 

inadequado do material, não ocorrendo uma homogeneização correta, o que refletiu em 

temperaturas abaixo dos 40ºC, que podem ter contribuído para o aumento na proliferação de 

microrganismos patógenos no interior da instalação. 



37 

 

Na Figura 9 são apresentados os mapas de distribuição espacial com as médias de 

temperatura interna encontradas em todas as fases do período experimental, no turno da tarde. 

Figura 9 – Distribuição espacial da temperatura interna da cama (ºC) de bagana de carnaúba, 

em galpão de confinamento tipo compost barn, no turno da tarde, na primeira, segunda e 

terceira fase, respectivamente. 

 

Como mencionado anteriormente não houve diferença estatística entre as médias 

dos turnos, dentro de cada fase. Esses dados são positivos pois demonstram que havia 

produção de calor em decorrência do processo de compostagem, uma vez que mesmo com as 

variações da TSC e dos valores de VVc entre os turnos a TIC se mantinha constante.   

 

4.4 Análise do material de cama 

 

Na Tabela 7 são apresentados os resultados das análises físico-químicas da bagana 

de carnaúba. Conforme os dados os valores de pH variaram de forma crescente ao longo do 

período experimental. Na primeira fase, o valor mensurado foi de 6,2 aumentando para 6,6 na 

segunda fase. Estes valores se encontram dentro dos considerados normais para a 
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compostagem, segundo Endres et al. (2012), que recomenda a faixa de pH entre 6,5 a 8,0. 

Durante os estágios iniciais do processo de compostagem ocorre a formação de ácidos 

orgânicos, com o decorrer do processo de formação do composto esses ácidos são 

neutralizados, tendo o composto maduro um pH variando entre 6,0 e 8,0 (CHANGIRATH et 

al., 2011).  

Na análise da terceira fase, pode-se observar que o valor médio de pH foi 8,4 e 

esteve fora da faixa recomendada. Resultados semelhantes foram encontrados por outros 

autores, Radavelli (2018), em um experimento de caracterização do sistema compost barn em 

regiões subtropicais registrou média de pH 8,8, corroborando com resultados encontrados por 

Janni et al, (2007) e Fávero et al. (2015) que encontraram uma média de 8,4 e 8,9, 

respectivamente. Segundo os autores, esse valor acima da faixa recomendada pode ser 

resultado do tempo de utilização da cama que se prolongado resulta em uma maior 

incorporação de nitrogênio. 

 

Tabela 7 – Caracterização físico-química da bagana de carnaúba durante o período 

experimental. 

Variáveis 1º Fase 2º Fase 3º Fase 

Potencial hidrogeniônico (pH)¹ 6,2 6,6 8,4 

Umidade (%)² 32,3 23,1 22,7 

Carbono Orgânico Total (C.O.T.) (g/kg)¹ 137,8 46,9 74,0 

Nitrogênio (N) (g/kg)¹ 14,8 5,0 6,7 

Carbono /Nitrogênio (C:N)¹ 9,3 9,4 11,0 

Densidade (g/cm³)² 1,0 1,0 0,9 

Condutividade elétrica (CE) (dS/m)¹ 5,0 4,1 5,0 

 

Os valores de umidade apresentaram uma variação no decorrer das fases. O valor 

mais alto encontrado foi de 32,3% registrado na primeira fase, ocorrendo uma redução para 

23,1% na segunda fase e para 22,7% na última fase. Os valores mais elevados na primeira 

fase, possivelmente, estão relacionados com a estação chuvosa da região e o período registrou 

os maiores valores de umidade. As outras duas fases apresentaram valores mais baixos, o que 

também foi uma consequência das variáveis ambientais, visto que houve uma redução da 

umidade e aumento da temperatura, o que facilita o processo evaporativo.  

Segundo dados de Bewley et al. (2012), valores de 55% de umidade podem ser 

vistos como referência para reposição de materiais de cama e para que o processo de 

compostagem ocorra de forma adequada. Valores muito distantes disso prejudicam a 

atividade microbiana e podem facilitar a proliferação de microrganismos patógenos (NRAES-
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54, 1992). Os valores encontrados no presente estudo estiveram abaixo da faixa recomendada 

durante todas as fases, o que pode ter sido um agravante para a temperatura interna da cama 

não ter atingido a faixa recomendada, como foi observado anteriormente, visto que o baixo 

valor de umidade reduz a taxa de compostagem e a eliminação de patógenos. 

Os valores de Carbono Orgânico Total (COT) e Nitrogênio (N) encontrados na 

Tabela 7, foram utilizados para o cálculo da relação C:N. Na primeira fase a quantidade de 

COT foi superior ao encontrado nas outras duas fases, 137,8 g/kg, possivelmente devido ao 

tempo reduzido de utilização da cama.  

Na segunda fase, foi encontrada a menor quantidade mensurada no estudo, cerca 

de 46,9 g/kg o que indica elevada atividade microbiana, uma vez que o carbono é usado pelos 

organismos biológicos para o processo de compostagem como fonte de matéria orgânica e 

energia (PEREIRA NETO, 1996). A terceira fase apresentou um valor maior de COT que a 

segunda fase, cerca de 74,0 g/kg, um reflexo da reposição feita após a segunda visita.  

O Nitrogênio, assim como o COT também registrou um valor mais elevado na 

primeira fase do período experimental, com 14,8 g/kg. Houve uma redução na segunda fase 

com 5,0 g/kg e aumento na terceira fase para 6,7 g/kg. O nitrogênio também é de extrema 

importância para o processo de compostagem, sendo utilizado como fonte de proteína para o 

metabolismo dos microrganismos.  

A relação C:N é de suma importância para que a compostagem ocorra de forma 

adequada, como visto anteriormente, tanto o carbono como o nitrogênio possuem funções 

para os microrganismos que realizam o processo, porém existe uma relação adequada para 

que exista o máximo de eficiência. Segundo dados da literatura, essa relação seria de 25 a 

30:1 (NRAES-54, 1992), pois os organismos necessitam 25 vezes mais de carbono do que 

nitrogênio.  

As reposições do material de cama são tão importantes pois colaboram na 

manutenção da relação adequada. Esse controle pode ser realizado pela averiguação da 

temperatura, pois a falta do carbono ou nitrogênio pode levar a uma redução na velocidade do 

processo, o que reduz a atividade microbiana, resultando em uma queda da temperatura 

interna da cama. Já o excesso de nitrogênio pode gerar um quadro de intoxicação nos animais 

(NRAES-54, 1992). 

A relação C:N não esteve dentro da faixa adequada em nenhuma fase do período 

experimental (Tabela 7). Na primeira e segunda fase, os valores foram muito próximos 9,3 e 

9,4 respectivamente e 11,0 na terceira fase. Resultados inferiores aos preconizados pela 

literatura, também foram encontrados por Janni et al. (2007), em um estudo descritivo, onde 
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analisaram 12 instalações compost barn no estado de Minnesota. Nesse estudo, os autores 

encontraram uma média para a relação C:N de 15,5, com valor mínimo de 12,2 e o máximo 

de 20,2. Corroborando com estes dados, Radavelli (2018) realizou uma pesquisa fazendo um 

levantamento com 30 propriedades na região Oeste de Santa Catarina, os resultados obtidos, 

também foram inferiores aos citados na literatura, com uma média de relação C:N de 10,5, 

com um desvio padrão de 4,5. Porém o autor ressalta que apesar dos valores abaixo do 

esperado, muitas instalações apresentaram P material de cama com características visuais 

desejáveis para manutenção da compostagem.  

Possivelmente, os valores abaixo do esperado no presente estudo foram reflexo da 

forma que o sistema foi utilizado, pois houve adaptação com a utilização de material 

inorgânico (areia) em adição à bagana de carnaúba, baixa reposição de material, que ocorreu 

apenas uma vez em 6 meses, além disso quando parte do carbono disponibilizado é de fontes 

como celulose, hemicelulose e lignina, parte desse material é de difícil degradação, portanto é 

recomendado uma relação C:N inicial mais elevada, pois o carbono biodisponível é inferior 

ao carbono total (VALENTE et al., 2009).  

Os dados observados na Tabela 7 para os valores de densidade foram de 1,00 

g/cm³ na primeira e segunda fase, enquanto na última o valor foi de 0,90 g/cm³. Os valores 

encontrados foram superiores aos verificados por Fávero et al. (2015) que estudaram três 

propriedades que utilizavam o sistema compost barn no Brasil. O autor encontrou médias de 

densidade variando de 0,37 a 0,53 g/cm³. Resultados também inferiores foram encontrados 

por Radavelli et al. (2018) que verificaram valor médio de 0,62 g/m³. O resultado do presente 

estudo pode ter sido uma consequência da utilização de areia em conjunto com a bagana de 

carnaúba. Essa densidade elevada pode ter influenciado na compostagem devido a menor 

porosidade e consequente aumento da atividade anaeróbica, indesejável para o processo 

(NRAES-54, 1992). 

Os valores mensurados para condutividade elétrica estiveram dentro do limiar 

desejado para compostagem, o valor máximo não deve passar de 10 dS/m (NRAES-54, 1992). 

A condutividade elétrica representa os sais solúveis encontrados no material de cama.  

Resultados positivos também foram encontrados por Barberg et al. (2007a), que em uma 

análise de 6 propriedades que utilizavam o compost barn em Minesota, mensurou a 

condutividade média em 8,9 dS/m. Shane et al. (2010) que estudando 6 propriedades que 

também utilizavam o compost barn em Minesota obteve uma média de 8,5 dS/m.  
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4.5 Variáveis fisiológicas 

 

Segundo os parâmetros fisiológicos apresentados na Tabela 8, observa-se que 

houve diferença estatística significativa (P<0,05) para as comparações entre fases, entre 

turnos e que ocorreu efeito de interação entre ambos. Na comparação entre turnos, pode-se 

observar que as médias da frequência respiratória no turno da tarde foram superiores ao turno 

da manhã, tendo este registrado médias de 61, 48 e 60 mov.min-¹, enquanto o turno da tarde 

registrou médias de 83, 76 e 80 mov.min-¹.  

Devido aumentos que ocorreram na média de temperatura do ar, o aumento da FR 

já era esperado, visto que um dos primeiros sinais visíveis em animais submetidos ao estresse 

térmico é o aumento da frequência respiratória, em uma tentativa de reduzir a temperatura 

corporal (MARTELLO et al., 2004). 

 

Tabela 8. Parâmetros fisiológicos de vacas leiteiras em instalação do tipo compost barn 

testando a bagana de carnaúba como material alternativo de cama 

Turno 
Fases 

Média CV 
P-valor 

1º 2º 3º F T T x F 

 
Frequência respiratória (FR)   

18,46 <0,01 <0,01 <0,01 
Manhã 61,00 Ba 48,00 Bb 60,00 Ba 56,00 

Tarde 83,00 Aa 76,00 Ab 80,00 Aa 80,00 

 
72,00 62,00 70,00   

  Temperatura Superficial (TS) 
 

4,33 <0,01 <0,01 <0,01 
Manhã 33,94 Ba 32,50 Bb 33,98 Ba 33,47 

Tarde 36,21 Ac 36,93 Ab 37,66 Aa 36,93 

  35,07 34,71 35,82   

*Médias seguidas de letras iguais, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, não diferem entre si pelo teste 

Tukey a 5% significância.. 

 

Na avaliação das médias de FR entre as fases, observa-se que na primeira e última 

fase não apresentaram diferença estatística significativa (P>0,05) em nenhum dos dois turnos 

analisados e apresentaram as maiores médias mensuradas. Já na segunda fase nota-se uma 

redução da FR. Possivelmente isso ocorreu devido as variáveis ambientais, nesta nota-se que a 

temperatura do ar, no turno da manhã, na primeira e segunda fase não tiveram diferença 

significativa, porém houve uma queda no valor da umidade relativa, de 71% registrado na 

primeira análise para 53% registrado na segunda.  

Segundo Mollo Neto e Nääs (2014), a forma de perda de calor considerada mais 

eficiente em situações de estresse térmico é a evaporativa, por meio da pele e trato 
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respiratório, sendo esta dificultada quando a umidade se encontra elevada, devido ao nível de 

saturação de umidade no ar, o que aumenta o estresse térmico. Portanto, o nível de umidade 

baixo pode ter contribuído para o conforto térmico das vacas, uma vez que facilitou as trocas 

térmicas por meios evaporativos, o que levou a uma redução da frequência respiratória. 

Segundo Silanikove (2000), a frequência respiratória possui faixas que podem 

indicar desde uma situação de conforto até uma situação estressante para os animais. As 

faixas foram classificadas como baixas, quando estão entre 40 e 60 mov.min-¹, como média-

alta para os valores entre 60 e 80 mov.min-¹, alta entre 80 e 120 mov.min-¹, e para os valores 

situados acima de 150 mov.min-¹, o autor estabeleceu que os animais estariam em situação de 

estresse térmico severo.  

Em um estudo realizado por Almeida Neto et al. (2014), foi constatado que 

valores inferiores a 60 mov.min-¹ indicariam uma situação livre de estresse térmico, 

corroborando com os dados de Hahn et al. (1997), que estabeleceram a faixa entre 18 e 60 

mov min
-1

 como livre de estresse térmico, mesmo sem climatização. 

A frequência respiratória mensurada no presente estudo esteve fora da faixa 

considerada livre de estresse em praticamente todos os turnos avaliados. Apenas no turno da 

manhã da segunda fase a FR média esteve dentro da faixa classificada como baixa. Nos outros 

períodos avaliados as médias encontradas variaram entre média-alta e alta.  

Silva et al. (2007), realizaram um estudo em três diferentes localidades do 

nordeste brasileiro, os autores concluíram que quanto maior o valor da velocidade do vento 

menor foi o desconforto dos animais. Resultados semelhantes foram encontrados no presente 

estudo, onde em condições de temperatura e umidade semelhantes, a velocidade do vento teve 

um impacto positivo sobre a média da FR dos animais, o que também foi observado nos 

cálculos do ITE, que leva em consideração diretamente a velocidade do vento em sua 

fórmula. 

Em um estudo realizado com Lima et al. (2013), foram avaliadas as variáveis 

fisiológicas de vacas Girolando em lactação, o autor comparou diferentes graus de sangue, os 

animais mais próximos de ½ sangue tiveram uma média de 42 mov.min-¹ em um ambiente 

com temperatura média de 28,2 ºC e ITU 78,5, resultados semelhantes foram encontrados no 

presente estudo, quando em uma situação de 28,6 ºC e ITU 78,1 a FR mensurada foi de 48 

mov.min-¹. 

A temperatura superficial da pele dos animais é um reflexo da quantidade de calor 

interno produzida pelo metabolismo. A temperatura varia de acordo com a taxa de calor que 

atinge a superfície da pele desses animais, esse processo ocorre devido a vasodilatação 
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associada ao aumento da circulação periférica, o que facilita que em situações de estresse 

térmico, esse calor excedente possa ser transferido para as superfícies mais externas do corpo 

e possa ser dispersado por meio dos processos termorregulatórios. Segundo Curtis (1983), o 

valor máximo de temperatura superficial é de 38º C, para uma situação com temperatura em 

torno de 25 a 30ºC e umidade relativa em 65%. Em estudo conduzido por Martello (2002), a 

faixa considerada normal para TS da pele de vacas em lactação estaria entre 31,6ºC até 

34,7ºC, nestas condições os animais não indicariam uma condição de estresse térmico.  

No turno da manhã, as médias para temperatura superficial da pele foram de 33,9; 

32,5 e 33,9ºC respectivamente para a primeira, segunda e terceira fase. Esses resultados estão 

dentro da faixa considerada ideal, indicando que os animais estariam em condição de 

conforto.  

Os valores observados no turno da tarde foram as médias de 36,2; 36,9 e 37,6 ºC, 

respectivamente para a primeira, segunda e terceira fase. Estes valores estiveram fora da faixa 

que indicaria uma condição de conforto, mostrando que as vacas estariam em uma condição 

de estresse térmico e utilizaram de mecanismos termorregulatórios para manter sua 

temperatura próxima a normalidade. Devido ao grau de sangue variado dos animais e pelo que 

se pode perceber por meio do coeficiente de variação, possivelmente alguns animais não 

estivessem em condição de estresse devido a sua maior adaptação as condições climáticas 

locais.  

Alves (2014), observou resultados similares aos do presente estudo, com 

temperaturas variando entre 33,6 e 34,2 ºC para o turno da manhã, enquanto à tarde os valores 

foram 35,7 e 35,8 ºC, testando animais mestiços com diferentes graus de sangue em condições 

de clima semiárido. Os animais com o sangue mais holandês apresentaram as maiores TS 

devido a sua menor adaptação ao clima. 

 Da mesma forma Peixoto et al. (2019), encontraram comportamento semelhante 

avaliando a termorregulação de vacas holandesas em condição de clima semiárido, com a 

média de TS da pele variando entre 34 e 34,7 ºC para o turno da manhã e 36,6 e 37,1 ºC no 

turno da tarde. Essa variação superior da temperatura superficial no período da tarde pode ser 

explicada pela carga térmica dos animais, pois esta é formada pelo calor produzido pelo 

metabolismo somado ao proveniente do ambiente. Portanto, as temperaturas superficiais 

elevadas à tarde, que podem ser observadas nos diferentes estudos são resultado das maiores 

temperaturas observadas nesse período e também devido ao acúmulo de calor interno durante 

o dia (MACHADO, 1998; BACCARI JR., 1987). 
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4.6 Escore de sujidade 

 

Os animais foram avaliados quanto ao escore de sujidade em todas as fases do 

período experimental (Figura 10). As três fases apresentaram resultados similares com 

pontuação média de 1,12; 1,09 e 1,13 para a primeira, segunda e terceira fase, 

respectivamente.  

Observa-se que houve uma similaridade entre os resultados, com 90% dos animais 

com escore 1 (sem sujeira), valores próximos a 10% para escore 2 (pouca sujeira) e resultados 

abaixo de 2% para o escore 3 (moderadamente sujo). 

 

Figura 10 – Escore de sujidade médio do úbere, encontrado nas três fases experimentais 

 
Escore 1: totalmente limpo; Escore 2: levemente sujo; Escore 3: a maior parte suja; Escore 4: 

totalmente coberto com sujidade. 

 

Radavelli et al. (2018), em estudo avaliando o escore de sujidade de animais em 

sistema compost barn verificaram resultados abaixo dos valores encontrados no presente 

estudo com uma média de 83,96% dos animais variando entre o escore 1 e 2. Resultados 

encontrados por Barberg et al. (2007b) também foram superiores aos encontrados com a 

utilização da bagana, os autores que obtiveram uma média próxima a 2,66. Shane et al. 

(2010), também registrou um maior valor de pontuação com 3,11 indicando elevado nível de 

sujidade nos animais.  

Os valores adequados encontrados no presente estudo indicam uma resposta 

adequada do manejo realizado na propriedade, pois não houve excesso de umidade na 

superfície da cama o que facilitaria o aumento do escore de sujidade e poderia resultar em 

maior incidência de mastite do rebanho.  
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4.7 Comportamento 

 

Segundo os gráficos apresentados na Figura 11, os comportamentos apresentaram-

se semelhantes durante todo o período experimental. O horário de arraçoamento no período da 

manhã acontecia antes do início das observações, logo após a primeira ordenha, que ocorria as 

03:30 h da manhã. Portanto a quantidade de animais que se encontrava no cocho era reduzida 

quando comparada com o período da tarde após o arraçoamento às 16:30 da tarde.  Notou-se 

no período da manhã, que a maior parte das vacas se encontrava deitada, um indicador 

positivo para o bem-estar, pois sob condição de conforto os comportamentos tendem a ser 

principalmente alimentação e períodos de descanso (BROOM, 2011). 

Na primeira fase, às 07:00 h foi possível observar uma quantidade similar de 

animais se alimentando e em interações sociais. Após esse primeiro período ocorreu aumento 

da quantidade de animais deitados, comportamento natural após a alimentação. O aumento da 

temperatura no decorrer do dia reflete diretamente na quantidade de animais que se 

encontrava em interações sociais, o que inclui o comportamento de ficar em pé, e uma 

redução na quantidade de animais deitados. 

No turno da tarde, nota-se que houve redução na quantidade de animais se 

alimentando. Esse comportamento pode ter sido reflexo do aumento da temperatura, o que 

leva os animais a reduzirem o consumo em uma tentativa de diminuir a produção de calor 

endógeno (SPENCER, 2011). É interessante observar que apesar da temperatura elevada, a 

quantidade de animais deitados no início do turno da tarde (50%) foi quase o dobro do 

observado no final do turno da manhã (29%), o que pode ser visto como um indicativo de que 

a cama fornecia conforto aos animais, através de temperaturas superficiais amenas e isso 

facilitaria as trocas térmicas. Às 15:30h os animais foram levados para a ordenha e quando os 

animais voltavam da ordenha ocorria o arraçoamento. 

Na segunda fase, o comportamento mais frequentemente observado nos animais 

foi o de deitar, seguidos por interações sociais e alimentação, que tiveram valores próximos. 

Houve redução na quantidade de animais deitados com o aumento da temperatura. Vale 

ressaltar que com a redução do valor de umidade relativa a quantidade de animais deitados 

voltou a valores próximos a 60%. 

 

Figura 11 – Frequências de comportamento encontradas durante o turno da manhã na 1º fase 

do período experimental  
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No turno da tarde da segunda fase, a quantidade de animais deitados no início do 

período foi similar ao registrado na primeira fase, indicando situação de conforto. No dia da 

coleta dos dados, choveu na região, o que explica a queda no valor de temperatura e aumento 

na umidade relativa do ar. O aumento da UR possivelmente aumentou o desconforto térmico, 

criando sensação de abafamento, o que pode ter sido a causa do aumento do comportamento 

de interações sociais. O comportamento no período final do turno foi similar ao da primeira 

fase. 
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Na terceira fase, o comportamento de deitar foi o mais frequente durante todo o 

turno da manhã, similar aos registros observados na segunda fase. O comportamento de 

alimentação foi o segundo mais frequente, o que também pode ser visto como um indicativo 

de bem-estar. O turno da tarde da terceira fase corrobora com os resultados positivos 

encontrados nas outras duas fases, com frequência elevada de animais deitados.  
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5 CONCLUSÃO 

 

A cama composta por bagana de carnaúba é uma alternativa para o modelo 

compost barn, permitindo conforto térmico aos animais. Entretanto, o material possui baixa 

relação C:N e foi observada uma rápida degradação, assim, para sua utilização é necessária 

uma reposição mais frequente. 

A cama formada por bagana de carnaúba apresentou temperaturas internas abaixo 

dos valores recomendados pela literatura, durante todo o período experimental, 

comprometendo o processo de compostagem. 

A cama formada por bagana de carnaúba apresentou temperaturas superficiais 

satisfatórias para o conforto térmico dos animais. 

Nesse estudo, o ITE mostrou-se um índice de conforto térmico mais confiável, 

uma vez que a velocidade do vento é um fator relevante para animais em confinamento. 

O período da tarde apresentou as piores condições para o conforto térmico dos 

animais. 

Mais ajustes são necessários para uma melhor condição térmica aos animais 

dentro do sistema compost barn utilizando bagana de carnaúba como material de cama. 
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