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Introdução
A água é um recurso escasso e finito, de suma importância para a vida do homem, dos
animais e das plantas. É considerado o nutriente essencial mais importante para os seres vivos
depois do oxigênio e seu valor econômico é reconhecido em todo o planeta. No entanto,
quando o assunto é qualidade da água, muitos produtores não a consideram como fator
importante para a nutrição de bovinos leiteiros, entretanto a água de má qualidade altera o
desempenho animal, desencadeia doenças e consequentemente a morte dos animais,
acarretando assim, diversos prejuízos para os próprios produtores. É comum chegarmos em
uma propriedade produtora de leite e observarmos uma oferta de água de má qualidade, com
coloração esverdeada (presença de algas), bebedouros sujos, de difícil acesso, mau
dimensionados e com baixa vazão. Diante disso, objetivou-se realizar um breve diagnóstico
acerca da qualidade da água que é fornecida às vacas em lactação em propriedades rurais no
município de Rio Pomba - MG.
Material e métodos
O trabalho foi desenvolvido em três propriedades leiteiras localizadas na Zona da Mata
Mineira, no mês de agosto de 2017. As visitas nas propriedades eram realizadas por docentes
e discentes do curso superior de Zootecnia do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais,
campus Rio Pomba. A seleção das propriedades foi realizada conforme o sistema de
produção, o volume de leite produzido e disponibilidade dos produtores em participar da
pesquisa. O sistema de produção de duas propriedades se enquadravam em sistemas
extensivos, com um volume de leite produzido em média de 130L/dia com um total de 12
animais. A outra se enquadrava em sistema intensivo com um volume de leite produzido em
média de 1250L/dia com um total de 56 animais. Durante as visitas, foram aplicadas
perguntas investigativas aos produtores visando:
 Determinar a origem da água;
 Realização de tratamentos de água;
 Conhecimento da importância da qualidade da água na nutrição de bovinos leiteiros;
 Realização de testes de análise de água;
 Qual a opinião sobre a água da propriedade;
 Qual a opinião da água fornecida aos animais;
 Frequência de limpeza dos bebedouros dos animais.
Além disso, foram observadas a cor da água, presença de algas verdes, boias sujas e como era
o acesso dos animais aos bebedouros.
Resultados e discussão
Na tabela 1 verifica-se que em 66,67% das propriedades estudadas a água utilizada é
proveniente de caixa d’água e 33,33% de nascente. Quanto ao tratamento da água apenas uma
realiza. Nas três propriedades foram observadas que o conhecimento e a importância da
qualidade da água oferecida ao consumo animal são colocados em segundo plano, não
recebendo a devida atenção. Ao perguntar se já haviam realizado alguma analise da água da
propriedade apenas uma disse que sim e não soube dizer quando. Ao preguntar se já
realizaram alguma analise da água do bebedouro animal, nenhuma das propriedades
responderam que sim e que consideram a água do bebedouro animal de qualidade. A
frequência de limpeza dos bebedouros realizava-se raramente ou não se fazia a limpeza.

Ademais, foi verificado a presença de algas verdes nos bebedouros, cor amarelada e
esverdeada da água e boias sujas. Somente em duas propriedades os animais tinham fácil
acesso aos bebedouros, principalmente após ordenha. Outro fato relevante verificado, foi a
presença de peixes nos bebedouros de duas propriedades, em que os proprietários relatavam
ser bom para remoção de larvas de mosquitos da dengue. Diante disso, fica provado que a
água ainda não é considerada de importância na nutrição de bovinos leiteiros, sendo
necessário a realização de trabalhos que promovem a conscientização de produtores.
Tabela 1 - Variáveis relativas à água da propriedade e sua utilização na dessedentação
animal
Variável
N
%
 Origem da água
Caixa d’água
2
66,67
Nascente
1
33,33
Total
3
100
 Realização do tratamento de água
Sim
Não
Total

1
2
3

33,33
66,67
100

 Conhecimento da importância da qualidade da água na
nutrição de bovinos leiteiros
Sim
Não
Total

0
3
3

0
100
100

 Já realizaram testes de análise de água
Sim
Não
Total

1
2
3

33,33
66,67
100

 Qual a opinião sobre a água da propriedade
Boa
Ruim
Total

3
0
3

100
0
100

 Qual a opinião da água fornecida aos animais
Boa
Ruim
Total

3
0
3

100
0
100

 Frequência de limpeza dos bebedouros dos animais
Frequentemente
Raramente
Não faz
Total

0
2
1
3

0
66,67
33,33
100
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