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Introdução

A produção de leite em ambiente tropical pode ser 
melhorada com a adoção de tecnologias que 
possibilitem o manejo estratégico do rebanho. A 
movimentação e o resfriamento evaporativo do ar, o 
uso de sombra para minimizar o efeito da radiação 
solar são artifícios empregados para potencializar a 
dissipação de calor [8].

A maior restrição à produção zootécnica em países 
de clima quente é a genética, desenvolvida para clima 
temperado, associada ao alojamento e conceitos de 
produção adaptados a essa realidade ambiental. Daí a 
necessidade de instalações termicamente adaptadas ao 
clima tropical, com características construtivas que 
garantam o mínimo de conforto, permitindo ao animal 
abrigado expressar todo seu potencial genético [1]. O 
investimento em climatização é uma alternativa viável 
e disponível para o produtor rural, sendo decisivo a 
orientação do capital investido, com garantia de retorno 
[5].

Esse investimento deverá ser capaz de estimar 
aspectos relacionados não somente à rentabilidade, mas 
também à capacidade de pagamento e tempo necessário 
para recuperar o capital investido [7].

Objetivou-se com esse trabalho analisar o 
investimento de climatização na pré-ordenha em curral 
de espera para bovinos de leite da raça girolando.

Material e métodos

O experimento foi conduzido na Fazenda 
Roçadinho, município de Capoeiras - PE, latitude de 
8º36’33” S, longitude de 36º37’30” W e altitude de 
733 m, temperatura média anual de 22,1 °C.

Foram utilizadas 16 vacas de composição genética 
7/8 holandês-gir, em que receberam a mesma dieta 
alimentar e tempos diferenciados de exposição a 
climatização, 0, 10, 20 e 30 min. 

As vacas foram ordenhadas duas vezes ao dia às 5 e 
às 14 h, e os dados de produção individual foram 
anotados em fichas e depois transferidos para o 

computador, no qual ficaram armazenados para análise 
posterior.

O registro de dados, temperatura do globo negro (Tgn, 
ºC); temperatura de bulbo seco (Tbs, oC) e umidade relativa 
do ar (UR, %) foi realizado por meio de leitura contínua de 
“dataloggers” modelo HOBO® Pro Dataloggers HB8 
(Onset Computer Corporation Bourne, MA, USA) no 
períodos de fevereiro a março de 2009, no interior do 
curral de espera. As medidas foram realizadas e 
armazenadas em intervalos de 1 min, continuamente, 
durante a exposição dos animais ao sistema de climatização 
no curral de espera.

O curral de espera era totalmente aberto, com cobertura 
de tela de sombreamento (70%), com área de abrangência 
de 48 m2. Foram fixados dois ventiladores nos pilares do 
curral de espera, a 2,0 m de altura do piso, com inclinação 
de 30º, associado ao sistema de nebulização, composta por 
20 bicos nebulizadores com vazão de 240 mL min-1,
distribuídos em cinco linhas.. O sistema de resfriamento 
adiabático evaporativo (SRAE) era acionado durante 30 
minutos antes das ordenhas. 

O preço do leite in natura foi cotado em março de 2009
e a determinação investimento realizada após o 
levantamento de custo dos equipamentos utilizados na 
climatização, preços cotados em janeiro de 2009.

Para a obtenção do custo referente ao investimento, 
considerou-se apenas a aquisição dos equipamentos de 
climatização do ambiente, uma vez que os demais 
componentes já eram existentes na fazenda (instalações).

O custo fixo refere-se ao custo de depreciação, gerado 
pela razão entre o valor do investimento e a vida útil, e ao 
custo da manutenção dos equipamentos. Os gastos com a
manutenção dos equipamentos de nebulização consideram 
a troca de bicos e filtros necessários para o período de um 
ano, de acordo com especificações do fabricante.

O custo variável considera os gastos com energia elétrica 
e água fornecidos pela fazenda, já calculados o tempo 
diário de funcionamento dos equipamentos, bem como o 
consumo de energia dos ventiladores, calculados a partir do 
tempo que esses equipamentos permaneceram ligados 
durante a permanência dos animais no curral de espera.



Para a análise da receita, considerou-se a produção 
de leite das vacas pertencentes ao grupo com 30 
minutos de climatização, considerando o aumento 
médio diário da produção/vaca, projetado para 100 
animais.

Resultados e Discussão

Verifica-se na Tabela 1, que a temperatura de bulbo 
seco esteve acima da temperatura crítica superior 
(TCS) para o grupo de animais sem climatização e com 
10 min de climatização, na ordenha da tarde, que de 
acordo com [3] situa-se acima de 26 ºC. Com a 
utilização do SRAE houve redução de 4,9°C na Tbs e 
10 °C na Tgn no curral de espera submetido a 30 min 
de climatização, isso significa que os animais estavam 
mais confortáveis com a utilização do sistema de 
climatização do que o grupo sem climatização, uma vez 
que, para [4], a temperatura de globo negro é uma 
indicação dos efeitos combinados de temperatura do ar, 
temperatura radiante e velocidade do vento, isto é, 
representa a exposição a todas as fontes de radiação 
existentes no ambiente. 

Os valores do potencial de redução de Tbs e Tgn 
apresentaram variação inversamente proporcional aos 
valores verificados para UR do ar, principalmente para 
o período da tarde, visto que o processo implica em 
incremento de umidade no ambiente. De acordo com 
[6], o resfriamento evaporativo implica em redução da 
temperatura do ar, com consequente aumento da sua 
umidade relativa, pressupõe-se que este sistema seja 
mais eficiente em regiões de clima quente e seco.

Foram analisadas as respostas dos tratamentos 
comparados à produção média de leite (kg/dia/vaca) 
para os grupos (0 min e 30 min). Para o grupo 0 min, a 
produção média de leite foi de 17,546 kg/dia/vaca e, 
para o grupo 30 min, foi de 18,311 kg/dia/vaca.

[2] também obtiveram resultados satisfatórios de 
produção de vacas leiteiras sob efeito de climatização, 
afirmando que o conhecimento das relações funcionais 
existentes entre o animal e o ambiente facilita a adoção 
de técnicas que permitem elevar a eficiência produtiva. 

Na Tabela 2, verifica-se que o investimento inicial 
foi de R$ 2.147,80 (cotação de janeiro de 2009). 

O custo variável foi baseado no tempo de 
funcionamento do sistema de climatização, ligado por 
duas horas em cada ordenha. Tempo necessário para 
realizar a ordenha de 100 vacas de acordo com o 
manejo da fazenda. Quanto ao consumo diário de água, 
considerou-se quatro horas de funcionamento do 
sistema de nebulização, duas ordenhas, manhã e tarde 
(Tabela 3).

A produção média diária aumentou em 
aproximadamente 0,765 kg de leite/vaca/dia, com 
aumento de leite diário de 76,5 kg, obtendo no mês, um 
total de 2.295 kg de leite a mais na produção total da 
fazenda (Tabela 4).. Na Tabela 5, pode-se observar o 
tempo de retorno do investimento em climatização. 
Com o preço do leite no período de fevereiro a março, 
cotado a R$ 0,69, o valor recebido pela venda do leite 
durante o mês foi de R$ 1.583,55; subtraindo-se desse 

valor os custos variáveis e a depreciação, tem-se o valor do 
lucro real obtido pelo produtor. Por meio da razão entre o 
custo do investimento e valor monetário em dias (lucro), foi 
possível calcular o período de retorno do capital investido 
pelo produtor, em 45 dias.

Conclusão

Concluiu-se que o investimento em climatização para 
bovinos de leite da raça girolando foi satisfatório e 
lucrativo, além de contribuir para o conforto térmico e 
consequentemente, para a produtividade.
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Tabela 1. Valores médios das variáveis climáticas referentes aos tempos de climatização no curral de espera.
Tratamentos

0 min 10 min 20 min 30 min
Variáveis Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde
Tbs (°C) 21,4 a 29,2 a 20,6 b 26,4 b 20,1 bc 25,0 c 19,9 c 24,3 d
Tgn (°C) 20,8 a 32, 6 a 19,9 b 23,9 b 19,3 b 22,9 b 19,5 b 22,6 b
UR (%) 86,5 c 57,3 d 90,3 b 69,5 c 92,5 ab 74,8 b 93,5 a 77,5 a

a, b, c, d - médias de mesmo período, seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si, pelo teste de Tukey 
(p<0,05).

Tabela 2. Investimento e custos das instalações com nebulizadores e ventiladores.
Investimento Inicial Quantidade Valor Unitário

(R$)
Vida Útil Valor Total

(R$)
Depreciação

Ventiladores 2 450,00 15 900,00 60,00
Bicos nebulizadores 20 3,70 1 74,00 74,00
Bomba de água 1 665,00 10 665,00 66,50
Tubulação PVC 3 6,60 10 19,80 1,98
Tubulação polietileno 35 0,40 10 14,00 1,40
Filtro 1 45,00 1 45,00 45,00
Instalação elétrica -     materiais 1 250,00 20 250,00 12,50
Instalação hidráulica - materiais 1 80,00 20 80,00 4,00
Mão-de-obra 2 50,00 20 100,00 5,00
Total R$ 2.147,80 270,38
Depreciação mensal R$ 22,53

Tabela 3. Custo variável.
Custo Variável Quantidade Valor Unitário Valor Total
Consumo de água 1 86,40 86,40
Energia elétrica 1 41,82 41,82
Total R$ por mês 128,22

Tabela 4. Valor monetário arrecadado durante o mês.
Número de Animais                    100
Aumento de produção/média diária/vaca 0,765 kg de leite
Total de leite produzido/dia 76,5 kg de leite ao dia
Total de leite produzido/mês 2.295 kg  de leite por mês
Preço de leite in natura R$ 0,69 por kg de leite
Valor monetário/mês R$ 1.583,55 ao mês

Tabela 5. Tempo de retorno do investimento.
Mensal Diário

Deprecição 22,53 0,75
Custo variável 128,22 4,27
Produção de leite 1583,55 52,79
Lucro do produtor 1432,80 47,76
Investimento inicial 2147,80
Total de dias para o retorno de investimento 45 dias


