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Resumo 

Monitorar o consumo de água significa dispor de informações valiosas que auxiliarão na tomada de decisão 
sobre os aspectos produtivos, econômicos, sociais e ambientais. Trata-se de um indicador de desempenho 
zootécnico e sanitário do rebanho. A carência de informações relacionadas ao consumo de água, principal-
mente para os sistemas produtivos em condições tropicais, reforça a necessidade do monitoramento. Objeti-
vou-se neste trabalho validar equipamento eletrônico de monitoramento de consumo de água. O experimento 
foi realizado na Embrapa Gado de Leite, em Coronel Pacheco, Minas Gerais. O bebedouro utilizado foi o Bebe-
douro Automático Intergado, modelo WD1000. O consumo foi determinado pela diferença entre a quantidade 
ofertada e a sobra. Para determinar o peso de água foi utilizada uma balança TOLEDO digital, capacidade de 
100 kg x 20 g. Foram registrados o número do bebedouro, o peso da água ofertada, o número do animal que 
teve acesso ao bebedouro, a data, o horário da entrada e saída do animal e o peso da sobra de água após a 
visita do animal em planilhas do Excel®. Foram realizadas 60 amostragens de consumo de água por visita em 
quatro bebedouros no período de dois dias. Os dados de consumo de água gerados pelo sistema da Intergado 
(variáveis dependentes) foram comparados com a pesagem manual (variáveis independentes) por regressão, 
testando a inclinação igual a um e intercepto igual a zero utilizando limites de confiança de 95% da opção 
CLI do PROC REG do SAS 9.4. Valores médios, mínimos e máximos do consumo de água em g/visita, esti-
mado por pesagem do Sistema Intergado foram de 1.670 g ± 160 g, 0 g e 5.950 g respectivamente, seme-
lhante aos valores estimados pelo monitoramento manual, sendo o valor médio de 1.790 g ± 160 g, mínimo 
de 0 e máximo 5.980 g. As equações de linha e de coeficientes de determinação foram calculadas para o 
consumo de água (y = 0,9933x – 0,1093, r² = 0,99) O sistema Intergado apresenta resultados confiáveis 
para avaliação de consumo de água.
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