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Na bovinocultura leiteira é necessário uma grande quantidade de alimentos para dar suporte 

nutricional ao período de lactação dos animais. O milho e a soja são culturas vegetais comuns na 

elaboração das dietas destes animais, e, assim como os demais vegetais, demandam grandes 

volumes de água para expressarem a sua máxima performance. A demanda de água pode ser 

suprida pela chuva ou por irrigação. O volume de água verde é calculado pela evapotranspiração 

da cultura vegetal, portanto é dependente das condições edafoclimáticas da região de produção. 

O objetivo do trabalho foi avaliar o impacto de intervenções nutricionais no valor da pegada 

hídrica verde do leite bovino. Para determinar o consumo de água verde de diferentes 

intervenções nutricionais foram selecionados dois grupos experimentais, cada um com sete vacas 

em lactação (4 da raça Holandesa e 3 da raça Jersey). Estes animais foram alimentados com 

volumoso de capim Tanzânia e silagem de milho e concentrados contendo os mesmos 

ingredientes (milho, farelo de soja, sal mineral e bicarbonato), porém com diferentes percentuais 

proteicos. O concentrado fornecido ao Grupo 1, continha 20% de proteína bruta, e o concentrado 

fornecido ao Grupo 2, teve seu teor de proteico ajustado de acordo com a produção de leite do 

grupo. A pegada hídrica verde é a relação entre o volume de água verde (m3) e a produção de 

leite, expressa em t FPCM. Na contabilização do volume de água verde se considerou a água 

evapotranspirada e a água contida em cada alimento. A pegada hídrica verde do Grupo 1 foi 434 

m3 t-1 FPCM e a do Grupo 2 386 m3 t-1 FPCM. Como a pegada hídrica é uma relação entre a água 

verde consumida e a produção de leite, quanto maior a quantidade de produto, maior a eficiência 

hídrica. A produção de leite do Grupo 1 foi 49,8 t FPCM e a do Grupo 2 52,2 t FPCM. Embora o 

Grupo 1 tenha consumido maior porcentagem de proteína no concentrado, isso não significou 

maior produção de leite para Grupo. Além disso, em função da necessidade de atender o nível 

fixo de 20% de proteína no concentrado, os animais do Grupo1 consumiram mais farelo de soja. 

Para se produzir uma tonelada de soja foi necessário 1.363,6 m3 de água verde e para produzir 

uma tonelada de milho 494,2 m3
. Quanto menor a exigência de proteína na dieta, menor será o 

consumo da fonte proteica e, consequentemente de água verde. Conclui-se portanto que a 

utilização de dietas com teores de proteína acima das exigências nutricionais de vacas em 

lactação podem não significar maior retorno produtivo além de contribuírem para o aumento da 

pegada hídrica do produto leite. 
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