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Introdução

O clima é um dos principais fatores que afetam a 
produção animal, sendo estratégico o seu conhecimento 
para o projeto de instalações e de sistemas de 
arrefecimento e para o manejo dos animais. Assim, 
para que os animais possam exprimir todo o seu 
potencial produtivo, torna-se necessário considerar a 
interação entre genética, nutrição, sanidade e ambiente 
térmico. Este, geralmente, engloba os efeitos da 
radiação solar, temperatura (t), umidade relativa (UR) 
do ar e velocidade do vento (v), sendo a combinação 
temperatura do ar-umidade relativa o principal 
condicionante para conforto térmico e o funcionamento 
geral dos processos fisiológicos.

Melhorando as condições dadas aos animais, haverá 
simultaneamente incremento de produtividade e de 
bem-estar animal, pois segundo BROOM [2], o “bem-
estar de um indivíduo é seu estado em relação às suas 
tentativas de se adaptar ao seu ambiente”. Logo, as 
ferramentas das quais o animal dispõe para contornar 
inadequações presentes em seu meio ambiente são 
utilizadas mais intensamente à medida que aumenta o 
grau de dificuldade encontrado. 

Os índices de conforto térmico, determinados por 
meio dos fatores climáticos, servem como indicativos 
para caracterizar o conforto e o bem-estar animal. A 
temperatura ambiente associada à umidade relativa do 
ar são combinados num indicador de conforto térmico 
chamado índice de temperatura e umidade (ITU) [4], 
originalmente desenvolvido por THON [5]. O estudo 
sistemático do ITU para as regiões produtoras de leite 
constitui importante instrumento indicativo de 
conforto/desconforto a que os animais podem estar 
submetidos, auxiliando produtores na escolha dos 
meios mais adequados de acondicionamento térmico.

Assim, objetivou-se com esse trabalho determinar 
os valores de ITU no período de verão para a região de 
Caruaru-PE, e assim avaliar se esta localidade possui 

aptidão climática para o desenvolvimento da atividade 
leiteira.

Material e métodos

Foram utilizados dados meteorológicos do Instituto 
Tecnológico de Pernambuco (ITEP), referentes ao 
período compreendido entre 1997 e 2008, totalizando 
11 anos. A estação encontra-se no município de 
Caruaru (latitude -08° 17' 00'', longitude 35° 58' 34'' e 
altitude de 554 metros), que possui classificação de 
Koppen BSh. Calcularam-se médias diárias (média das 
9h, 12h e 15h) da temperatura de bulbo seco e umidade 
relativa do ar, durante o verão, tal período do ano e 
horário foram escolhidos por apresentarem os maiores 
valores de ITU. 

O ITU foi estimado por meio da seguinte equação 
proposta por BUFFINGTON et al. [5]:

em que
ITU = índice de temperatura e umidade, adimensional
Tbs = temperatura de bulbo seco, oC;
UR = umidade relativa, %

Foi utilizada para análise a classificação proposta 
por ROSENBERG et al. [1] que consideram o ITU nas 
amplitudes: entre 75 e 78 como alerta aos produtores 
(providências são necessárias para evitar perdas); o 
ITU na amplitude de 79 a 83 significa perigo 
(principalmente para os rebanhos confinados e medidas 
de segurança devem ser empreendidas para evitar 
perdas desastrosas); ITU igual ou superior a 84 
caracteriza emergência (providências urgentes devem 
ser tomadas).



Resultados e Discussão

Na figura 1 são apresentados os valores médios 
diários de dezembro a março, compreendido no 
período de 1997 a 2008.

Analisando a Figura 1, detectou-se que em dois dias 
referentes ao mês de fevereiro os valores estavam na 
faixa de 75 a 78, indicando uma situação de alerta aos 
produtores (onde providências são necessárias para 
evitar perdas), prevalecendo um conforto térmico em 
quase todo o período avaliado.

No entanto, o que predominou na região foram 
valores de ITU inferiores a 75, apontando que não está 
ocorrendo um estresse térmico com os animais segundo 
MACHADO (1998), o valor de ITU igual a 72 pode 
ser alcançado com temperaturas valores recomendados 
por ROSENBERG et al. (1983). 

Com isso, a região de Caruaru-PE possui 
características climáticas que favorecem a 
bovinocultura de leite por não causar estresse térmico 
aos animais, e consequentemente não violando uma das 
cinco liberdades
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Figura 1 - Valores médios diários (média das 9h, 12h e 15h) de ITU para o município de Caruaru, dos meses de dezembro a março, período de 1997 
a 2008


