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Introdução

No Brasil, a região Nordeste é uma das maiores 
produtores de leite do país sendo Pernambuco um dos 
estados que mais se destaca, sendo o segundo maior 
produtor, perdendo apenas para o estado da Bahia. 

No entanto, as vacas leiteiras tendem a reduzir 
significantemente a produção de leite, com o aumento 
da temperatura ambiente, já que esta atividade gera 
grandes quantidades de calor.

Algumas pesquisas demonstraram que o estresse por 
calor tem sido causa de redução da produção de leite, 
apontando um declínio que varia de 10 a 25% em 
função do nível de especialização da produção. 
Campos et al. [2] verificaram declínio na produção de 
leite na ordem de 0,1 até 8,4 kg/vaca/dia para animais 
com produção variando de 10 a 35 kg/vaca/dia, 
representando, assim, um declínio na produção de leite 
(DPL) de um a 24%, respectivamente, em experimento 
montado em Coronel Pacheco – MG. 

Em função da ação sobre o consumo, alguns autores
afirmam que o estresse calórico também tem efeitos 
marcantes sobre o metabolismo da glândula mamária e 
da composição do leite, provocando decréscimos na 
produção e no teor de constituintes do leite, como a 
gordura, proteína, ácido cítrico, cálcio e potássio.

Vacas em lactação sob estresse crônico com 
temperatura ambiente acima de 21°C, apresentaram 
mudanças fisiológicas tanto na produção como na 
composição do leite, bem como flutuações nos níveis 
de cortisol. De acordo com Head [3], isto é resultado 
de alterações, ou seja, de redução na síntese, na 
absorção e na mobilização dos metabólitos (glicose, 
ácidos graxos voláteis, lipídeos e aminoácidos) a partir 
do trato digestivo, fígado e tecido adiposo, e sua 
utilização pela glândula mamária. 

A fim determinar os níveis de conforto térmico 
ambientais, diversos índices foram desenvolvidos,

 sendo dependentes de vários parâmetros inter-
relacionados, como temperatura, umidade relativa do 
ar, velocidade do vento e radiação do ambiente. O 
índice de conforto térmico mais comum é o índice de 
temperatura e umidade (ITU), originalmente 
desenvolvido por Thon [5] que engloba os efeitos 
combinados da temperatura do ar e da umidade 
relativa.

Este trabalho teve como objetivo verificar se a 
região de Floresta-PE possui aptidão climática para o 
desenvolvimento da atividade de bovinocultura leiteira.

Material e Métodos

O município de Floresta se localiza a uma latitude 
08º36'04" Sul e a uma longitude 38º34'07" Oeste, 
estando a uma altitude de 316 metros., no sertão de 
Pernambuco, cujo clima pela classificação de Köppen 
se apresenta como BSh. Foram obtidos dados médios 
diários (média das 9h, 12h e 15h) da temperatura de 
bulbo seco e umidade relativa do ar, de dezembro a 
março, de 1997 a 2008, provenientes da estação 
meteorológica automática localizada neste município e 
disponibilizada pelo Instituto Tecnológico de 
Pernambuco (ITEP). O período do ano e horário foram 
escolhidos por apresentarem os maiores valores de 
ITU, conseqüentemente, maiores possibilidades de 
caracterização de estresse termo-ambientais para os 
animais. 

Os índices de temperatura e umidade (ITU), foram 
calculados por meio da seguinte equação proposta por 
Buffington et al. [1]:
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em que
ITU = índice de temperatura e umidade, 

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

Resultados e Discussão

Os valores médios diários de ITU obtidos para a 
região de Floresta encontram-se na Figura 1. 
Analisando a mesma, observa-se que durante o período 
avaliado houve elevada freqüência de dias (117), em 
que foi caracterizada situação de alerta (75 < ITU < 78) 
segundo os valores recomendados por ROSENBERG 
et al. [4], sendo de 69 e 78, o menor e o maior valor
encontrado, respectivamente, significando que os 
produtores devem providenciar 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. No clima da
região foi detectado ainda um período restrito de dias 
onde não ocorria desconforto térmico (4 dias), ou seja, 
não foram alcançados valores de ITU superiores a 75,
tornando-se não expressivo em relação ao período 
avaliado.

Por se localizar no sertão do estado pernambucano, a 
produção leiteira é desfavorecida pelas características 
climáticas locais, no entanto a atividade pode ser
satisfatoriamente realizada se medidas adequadas 
forem empregadas para minimizar os efeitos deletérios 
climáticos, tornando o ambiente mais confortável para 
os animais.
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Figura 1 - Valores médios diários (média das 9h, 12h e 15:30h) de ITU para o município de Floresta, dos meses 
de dezembro a março, período de 1997 a 2008


