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Introdução

No Brasil, as preocupações com o bem-estar animal 
crescem paralelamente ao desenvolvimento sócio-
econômico, mudando o perfil dos consumidores. Estes 
estão cada vez mais preocupados com a qualidade do 
produto, a segurança do alimento e o respeito ao meio 
ambiente e ao animal.

Nesse sentido, condições do ambiente térmico 
animal como alta temperatura e umidade podem causar 
estresse e provocar impacto negativo na produção, 
comportamento, sanidade e bem estar [2]. Esse efeito é 
maior quanto maior a produção do animal [3].

Vários índices foram desenvolvidos com o objetivo 
de expressar o conforto do animal em relação ao 
ambiente. Um índice largamente usado é o índice de 
temperatura e umidade (ITU), desenvolvido por
inicialmente por [5] combina os efeitos da temperatura 
e da umidade relativa sobre o desempenho de bovinos.

Portanto, este trabalho visou avaliar o bem estar 
térmico de bovinos de leite por meio de um 
zoneamento bioclimático da região de Barreiros – PE 
para os meses de Dezembro a março, verificando a 
aptidão do clima local para fornecer aos animais 
liberdade ambiental.

Material e métodos

Foram utilizados na análise, os dados médios diários 
(média das 9h, 12h e 15:30h) de temperatura do bulbo 
seco e umidade relativa do ar, de dezembro a março, de 
1997 a 2008, provenientes da estação meteorológica 
automática localizada no município de Barreiros – PE, 
situada na Microrregião da Mata Sul Pernambucana, na 
latitude 08º49'06"S e longitude 35º11'11"O e 
disponibilizados pelo ITEP (Instituto Tecnológico de 
Pernambuco). 

O município se encontra a uma altitude de 22 metros 
e apresenta clima tropical úmido típico dessa região. 

Pela classificação de Köppen possui clima As. De posse 
desses valores, foram calculados os índices de temperatura 
e umidade (ITU) por meio da seguinte equação proposta 
por [1]:
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em que:
ITU = índice de temperatura e umidade, adimensional.
Tbs = temperatura de bulbo seco, oC;
UR = umidade relativa, %.

Resultados e Discussão

Segundo Lima [4], os valores iguais ou menores que 75
caracterizam situação normal, em alerta de 75 a 78, perigo 
79 a 83 e de emergência quando for maior ou igual a 84.

De acordo com a tabela 1., observa-se que a distribuição 
de freqüência dos valores de ITU para os meses de 
dezembro à março, concentram-se em sua maior parte 
acima da faixa de bem estar animal que é de 75 [4].

O mês de março é o que apresenta maiores valores de 
ITU, atingindo a faixa entre 78 e 80, caracterizando uma 
situação  de emergência para o conforto térmico do animal.

Analisando figura 1 observa-se que a distribuição desses 
valores de ITU para os meses de dezembro, janeiro e 
março, ficam compreendidos em sua grande maioria entre 
76 e 80. O mês de fevereiro apresenta grande variação, com 
alguns valores localizados abaixo da faixa de conforto.

Os valores de ITU encontrados nesse município são 
considerados preocupantes para a atividade da 
bovinocultura leiteira por ocasionar desconforto térmico no 
animal. Contudo, a utilização de raças adaptadas a essas 
condições, fará com que esse desconforto não seja sentido 
pelos animais.

Para o município de Barreiros – PE, a atividade da 
bovinocultura leiteira tem grande potencial de 
desenvolvimento, sendo que para isso o produtor deve ter a 
preocupação de adquirir animais mestiços para 
proporcionar resistência e sempre estarem em conforto 
termo-ambiental.
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Tabela 1. Distribuição de freqüência do Índice de Temperatura e Umidade para o município de Barreiros – PE nos meses de 

dezembro até março.

DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

Xi fi fi fi fi

72 - 74 0 0 6 0

74 - 76 1 0 1 0

76 - 78 21 15 8 1

78 - 80 9 16 13 30

TOTAL 31 31 28 31
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Figura 1. Valores médios diários (média das 9h, 12h e 15h) de ITU para o município de Barreiros – PE para os meses de dezembro à
março, período de 1997 a 2008.


