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A pegada hídrica é uma medida volumétrica dos consumos diretos e indiretos de água para se 

produzir um produto. Para qualquer produto de origem animal, o consumo de água verde é o maior 

contribuinte no valor total da pegada hídrica, portanto, se deve dar especial atenção ao manejo 

alimentar dos animais. O objetivo do estudo foi calcular o impacto do tipo de dieta no valor de 

pegada hídrica verde de bovinos de corte em sistema de confinamento. O experimento foi 

conduzido no Sistema de Confinamento de Bovinos da Embrapa Pecuária Sudeste. O Sistema é 

composto por baias coletivas e equipadas com comedouros eletrônicos (GrowSafe®). Foram 

avaliados 52 machos Nelore, dividos em dois grupos experimentais, diferenciados pelo tipo de 

dieta, com 26 animais cada. Duas dietas foram consideradas para o cálculo do consumo de água 

verde: dieta convencional (silagem de milho, farelo de soja, núcleo mineral e ureia) e dieta com 

uso de coprodutos em substituição total aos ingredientes convencionais (silagem de milho, gérmen 

de milho gordo, polpa cítrica, farelo de amendoim, núcleo mineral e ureia). As dietas foram 

balanceadas para serem isoproteícas e isoenergéticas. O peso vivo inicial do grupo dieta 

convencional foi de 293,13 ± 3,81 kg e dieta com coproduto foi de 297,78 ± 3,82 kg. A pegada 

hídrica verde é o somatório do volume de água evapotranspirado por cada cultura vegetal, 

considerando o coeficiente da cultura e a evapotranspiração de referência na região de produção, 

somado a quantidade de água em cada produto, divido pela produção total de produto (quilograma 

total de carne produzida por cada grupo experimental). Não houve diferença significativa no 

desempenho dos animais entre as dietas, os pesos finais foram de 488,42 ± 7,44 kg para a dieta 

convencional e 492,33 ± 7,45 kg para a dieta com coprodutos. A pegada hídrica verde da dieta 

convencional foi de 2.002 L kg-1 de carne e da dieta com coprodutos de 1.916 L kg-1 de carne. 

Esses valores se referem ao consumo total de cada dieta, sem considerar as sobras de ração. Caso 

as sobras fossem consideradas, os valores seriam 2.036 L kg-1 de carne (1,6% maior) e 2.254 L kg-

1 de carne (10,7% maior) para as dietas convencional e com coprodutos, respectivamente. Para 

ambas as dietas a água verde do concentrado foi a de maior representatividade, 77,6% para a dieta 

convencional e 82,8% para a dieta com coprodutos. O desperdício de alimentos na forma de sobras 

além de representar uma perda econômica também contribui para a ineficiência hídrica do produto. 

Adaptar a dieta de acordo coma fase de produção, avaliar o consumo da dieta por dia e ajustar, 

diariamente, o consumo do alimento de acordo com as sobras são práticas que podem ser utilizadas 

para reduzir o valor da pegada hídrica verde. Outras formas de diminuirmos o consumo da água 

verde é aumentando a produtividade agrícola e selecionando os melhores ingredientes para cada 

dieta. O clima tropical apresenta regime de chuvas e temperaturas favoráveis a produção vegetal, 

o que possibilita maiores produtividades. Isso é um fator de competitividade hídrica da agricultura 

e a pecuária brasileiras em comparação a outros países. 
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