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Resumo 

O objetivo do experimento foi verificar o impacto da 

temperatura da superfície corpórea (TSC) de fêmeas 

bovinas leiteiras na reprodução e na produção de leite. O 

experimento foi realizado em quatro propriedades rurais 

localizadas em Ivaí/PR. A TSC foi aferida utlizando-se um 

termômetro digital infravermelho, direcionado na pele 

vulvar (TS vulvar) - no momento da inseminação artificial  

e na cabeça, dorso, úbere, manchas corporais branca e 

preta - no momento da ordenha. A TS vulvar no momento 

da IA não interfere na taxa de prenhez. A TSC tem 

influência na produção e na qualidade do leite em vacas 

leiteiras.  

Introdução 

A temperatura da superfície corpórea (TSC) é aquela 
obtida da pele, tecido subcutâneo e músculos superficiais, 
e depende das condições fisiológicas do animal e de 
características ambientais. O objetivo do experimento foi 
verificar o impacto da TSC de fêmeas bovinas leiteiras na 
reprodução e na produção de leite.  

Material e Métodos 

O experimento foi realizado em quatro propriedades rurais 

localizadas em Ivaí/PR, durante um ano. Foram utilizadas 

76 novilhas e 112 vacas das raças Holandesa, Jersey e 

mestiças. A TSC foi aferida usando-se um termômetro 

digital infravermelho direcionado na região da pele vulvar 

(no momento da inseminação artificial – IA), e na cabeça, 

úbere, dorso, manchas corporais branca e preta (no 

momento da ordenha, uma vez por semana). Os dados 

foram avaliados empregando-se o programa estatístico 

Minitab® 19. A normalidade dos dados foi verificada com 

o teste de Ryan-Joiner. Foi realizada a comparação da 

temperatura da superfície vulvar (TS vulvar) entre as 

estações do ano e entre fêmeas prenhes e não prenhes 

utilizando-se os testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney, 

respectivamente. Para determinar a relação entre as 

médias das variáveis de qualidade e produção de leite 

com as médias de TSC, segundo o mês, foi realizado o 

teste de correlação de Pearson. Em todas as análises, os 

efeitos foram declarados significativos ao nível de 5% de 

significância. 

Resultados e Discussão 

A estação do ano não influenciou a TS vulvar (P=0,73), 

sendo as medianas de 36 °C (inverno), 36,4 °C (outono), 

38,1 °C (primavera) e 35,6 °C (verão). Não houve 

diferença da TS vulvar (P=0,096) entre fêmeas que 

ficaram prenhes (36,1 ºC) e fêmeas que não ficaram 

prenhes (38,4 °C). Radiogonda et al. (2017) também não 

registraram efeito da TS vulvar na taxa de prenhez 

(animais prenhes – 34,5 ºC e não prenhes 34,3 ºC).  

A tabela 1 mostra as correlações dos dados de produção 

e qualidade do leite com as TSC.  
Tabela 1 – Correlação entre as variáveis de produção e qualidade 
do leite e as TSC de vacas leiteiras, Ivaí/PR, 2020.  

Variáveis Cabeça Úbere Dorso 
Mancha 
Branca 

Mancha 
Preta 

Média Diária 0,35 0,96 0,47 0,42 0,39 

Ureia 0,72 0,39 0,70 0,61 0,64 
ST -0,83 -0,57 -0,85 -0,84 -0,85 

Proteína -0,82 -0,66 -0,91 -0,84 -0,84 

Gordura -0,71 -0,31 -0,78 -0,81 -0,82 

CCS 0,04* -0,05 -0,07 -0,10 -0,07 

CBT 0,23 0,04*  0,13 0,13 0,16 

Fonte: A autora. ST – sólidos totais, CCS – contagem de células 
somáticas, CBT – contagem bacteriana total. *P≤0,05.  

Destaca-se que ST, proteína e gordura tiveram correlação 
negativa forte (r=-0,70 a -0,90) com TSC de cabeça, 
dorso, mancha branca e mancha preta. Segundo Melo et 
al. (2016) os teores de ST, proteína e gordura do leite 
estão relacionados com o consumo de alimento, sendo 
que se verifica uma diminuição na ingestão de alimento 
quando as TSC estão elevadas, refletindo que o animal 
está fora da sua zona de conforto térmico. A média de 
produção diária de leite teve correlação positiva fraca 
(r=0,30 a 0,50) com TSC de cabeça, dorso, manchas 
branca e preta. Porém, com a TSC de úbere, a correlação 
foi positiva e muito forte (r>0,90). A produção de leite varia 
com a fase de lactação, a alimentação e o conforto 
térmico. Santos et al. (2018) identificaram uma queda de 
20% na produção de leite no verão, devido às altas 
temperaturas ambientas, que exercem forte influência nas 
TSC. 

Conclusões 

A TS vulvar no momento da IA não interfere na taxa de 

prenhez. A TSC tem influência na produção e na 

qualidade do leite em vacas leiteiras.  
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