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Introdução

Considera-se como zona de conforto térmico aquela 
faixa de temperatura ambiente dentro da qual o animal 
homeotermo praticamente não utiliza seu sistema 
termorregulador, sendo o gasto de energia para
mantença o mínimo, ocorrendo a maior eficiência 
produtiva.

A susceptibilidade dos bovinos ao estresse calórico 
aumenta à medida que o binômio umidade relativa e 
temperatura ambiente ultrapassa a zona de conforto 
térmico, o que dificulta a dissipação de calor que, por 
sua vez, aumenta a temperatura corporal, com efeito 
negativo sobre o desempenho, assim a combinação de 
temperatura e umidade elevada constitui elemento 
climático estressor [2].

Animais submetidos à condição de estresse térmico 
reduzem o consumo de matéria seca e a eficiência de 
utilização dos nutrientes.

Com a redução do estresse térmico, a ingestão de 
alimentos aumenta e a produção de leite sofre um 
incremento de pelo menos 10 a 20%, devido, 
primordialmente, a um maior consumo de alimentos, à 
hipofunção da tireóide e ao gasto de energia necessária 
para dissipação de calor corporal que será menor [2].

A sensação de conforto está mais relacionada com a 
umidade do ar. A temperatura ambiente associada à 
umidade relativa do ar são combinados num indicador 
de conforto térmico chamado índice de temperatura e 
umidade (ITU). Logo, vários índices foram 
desenvolvidos com o objetivo de expressar o conforto 
do animal emrelação ao ambiente. O índice mais 
utilizado é o de temperatura e umidade (ITU), que 
combina os efeitos da temperatura e da umidade 
relativa sobre o desempenho de bovinos, que foi
originalmente desenvolvido por THON [5].

Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o bem-
estar dos bovinos de leite da região de São José do 
Egito, pois neste local são desenvolvidas atividades 
agropecuárias que movimentam a economia desta 
localidade, sendo esta avaliação feita por meio dos 
valores de ITU obtidos diariamente.

Material e Métodos

Utilizaram-se os dados meteorológicos médios 
diários (média das 9h, 12h e 15h) dos últimos 12 anos,
de dezembro a março, oriundos da estação 
meteorológica automática localizada na cidade de São 
José do Egito, e disponibilizados pelo Instituto 
Tecnológico de Pernambuco (ITEP). As variáveis 
consideradas foram: temperatura (Ta) e a umidade 
relativa do ar (UR). 

Depois de estimada a UR e a Tbs, foram utilizadas 
para determinar os valores do índice de temperatura e 
umidade para os meses mais quentes, segundo
BUFFINGTON et al. [1]:

em que
ITU = índice de temperatura e umidade, 

adimensional
Tbs = temperatura de bulbo seco, oC;
UR = umidade relativa, %.

Resultados e Discussão

A classificação utilizada é proposta por 
ROSENBERG et al. [4], consistindo em situações de 
alerta (ITU entre 75 e 78), perigo (ITU entre 79 e 83), 
emergência (ITU acima de 84) e situação normal
(ITU até 75). 

Os valores médios diários de ITU obtidos para a 
região de Floresta encontram-se na figura 1. 
Analisando a mesma observa-se que durante todo o 
período avaliado a quase totalidade dos dias (117), 
apresentavam-se em situação de alerta conforme 
ROSENBERG et al. [4], onde os valores de ITU 
estavam entre 75 e 78, sendo os valores de 69 e 78, o 
menor e o maior   valor encontrado, respectivamente, 
significando que os produtores devem providenciar
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medidas necessárias para evitar perdas, como a
utilização de sombreamento natural (arborização) ou 
artificial (cobertura), uma vez que os animais já 
começam a sofrer um estresse térmico, e comprometer 
a produção. 

Nessas condições ambientais termicamente 
desconfortáveis, as vacas holandesas tendem a reduzir 
consideravelmente o consumo de matéria seca (MS), 
na tentativa de diminuir a taxa metabólica e a 
conseqüente produção de calor metabólico [3]

A manutenção, ou mesmo o aumento da produção, 
pode ser conseguida por meio de técnicas de manejo 
relacionadas com o condicionamento do ambiente 
animal

A região apresentou ainda um período restrito de 
dias onde não ocorria desconforto térmico algum (4
dias), ou seja, não alcançaram valores de ITU 
superiores a 75, tornando-se não expressivo em relação 
ao período avaliado.

São José do Egito é uma grande fornecedora de leite 
da região, apesar de se localizar no sertão do estado 
pernambucano e não possuir condições climáticas que 
favoreçam o desenvolvimento desta atividade 
econômica. Logo seu efetivo produzido pode aumentar 
significativamente se medidas adequadas de 
arrefecimento térmico forem providenciadas pelos 
produtores afim de oferecer um melhor conforto 
térmico.
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Figura 1 - Valores médios diários (média das 9h, 12h e 15h) de ITU para o município de São José do Egito, 
   dos meses de dezembro a março, período de 1997 a 2008


