
369

Gherman Garcia Leal de Araújo

Tadeu Vinhas Voltolini

Silvia Helena Nogueira Turco

Luiz Gustavo Ribeiro Pereira

3

3Com uma disponibilidade hídrica anual de 700 bilhões de m , o Nordeste 

brasileiro pode ser considerado uma região de expressiva disponibilidade de água. No 
3entanto, desse total, somente 24 bilhões de m  permanecem efetivamente disponíveis, 

sendo o restante consumido pelo fenômeno da evapotranspiração que, em média, 

atinge cerca de 2.500 mm anuais, além do escoamento superficial da água. Essa 

região, especialmente em sua zona semiárida, é marcada por regimes de precipitações 

pluviométricas de até 800 mm anuais, bastante irregulares ao longo do ano e em 

diferentes anos em uma mesma localidade. O período de maiores concentrações de 

chuvas são os meses de novembro a maio. 

A escassez e irregularidade das precipitações pluviométricas se constituem em 

importantes obstáculos à permanência do homem no meio rural, influenciando na baixa 

disponibilidade hídrica da região, principalmente em anos considerados secos. Esta 

situação se agrava pela ausência de rios perenes que possam contribuir com o 

aumento da disponibilidade de água, como também, pelo baixo nível de captação e 

aproveitamento das águas das chuvas. Por outro lado, os reservatórios existentes são 

poucos e baseados na tecnologia de captação e armazenamento da água em açudes, 

em que ocorrem perdas significativas por evaporação. Normalmente, as águas 

armazenadas nesses açudes são destinadas ao consumo humano, animal, irrigação, 

entre outros usos.

O processo de evaporação da água dos reservatórios, além de reduzir o volume 

armazenado, contribui para alterar também alguns atributos de qualidade da água, 
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principalmente aqueles que influenciam na salinidade, uma vez que os sais não 

evaporam, e, assim, concentram-se em um menor volume de água. A qualidade da 

água dos açudes também é afetada pela erosão de suas margens e pela presença de 

fezes e urinas dos animais, além das diferentes formas de uso, como exemplo, lavagem 

de máquinas, veículos, roupas, etc., que normalmente ocorrem às margens desses 

reservatórios. De modo semelhante, grande parte da água presente nos mananciais 

subterrâneos é salina ou salobra, sendo muitas vezes imprópria para o consumo 

humano, uso agrícola e até mesmo para a dessedentação animal. Esses fatores 

demonstram que o Semiárido brasileiro apresenta limitações não apenas relacionadas 

à quantidade de água e à irregularidade de distribuição das chuvas, mas também 

quanto à sua qualidade.

A escassez hídrica afeta, consideravelmente, a produção agrícola, elevando os 

riscos com o cultivo das lavouras, principalmente nas localidades mais secas. Esse fato 

faz com que nessas áreas a produção animal tenha destaque, especialmente quando 

se trata da criação de caprinos e ovinos, já que essas espécies ruminantes apresentam 

menores exigências nutricionais e de necessidades de água em relação aos bovinos, 

além de boa adaptação ao uso da vegetação nativa da caatinga como base alimentar. A 

criação de caprinos e ovinos nessas áreas mais secas é um importante componente da 

renda familiar e também uma fonte alimentar para as famílias, promovendo, mesmo em 

um sistema com predominância da criação extensiva, a presença de rebanhos 

numerosos. 

Em uma estimativa que considera cerca de 18 milhões de cabeças de caprinos e 

ovinos no Semiárido brasileiro, associada a uma média de ingestão de 3 L/cabeça/dia, 

seriam necessários 54 milhões de litros de água/dia. Esse volume de água é suficiente 

para atender a uma população de aproximadamente 500 mil pessoas diariamente, 

considerando um consumo “per capita” de 100 L/dia.  O consumo de água pelo animal é 

ainda maior quando são considerados os volumes de água presentes nos alimentos 

consumidos e a quantidade de água utilizada na produção desses alimentos, o que 

demonstra que o volume hídrico demandado para a criação de caprinos e ovinos no 

Semiárido brasileiro é elevado e merece atenção especial, a fim de se disponibilizar 

alternativas que visem aumentar a captação e eficiência de uso da água, com reflexos 

positivos nos sistemas de produção regionais. Segundo Peden et al. (2007) do volume 

total de água necessário para um animal, a água ingerida representa apenas 2%.

Dessa forma, o presente capítulo apresenta uma discussão sobre o papel 

fisiológico da água para o animal, além de informações sobre a utilização desse 

importante recurso natural para os rebanhos de caprinos e ovinos no Semiárido 

brasileiro.
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Distribuição e função da água no corpo do animal

A água constitui aproximadamente 98% de todas as moléculas do organismo 

animal (National Research Council - NRC, 2001) e cerca de 70% da carcaça 

desengordurada dos animais adultos, com pouca variação entre os mamíferos 

(NUNES, 1998). A água é distribuída em todo o corpo do animal, incluindo o fluido 

extracelular (31% a 38% em relação ao total de água no corpo) e intracelular (62% a 

69% da água total do corpo) (NRC, 2007).

A regulação da temperatura corporal, assim como as funções relacionadas com 

a digestão e metabolismo do animal, a exemplo da síntese e hidrólise de moléculas, 

excreção, regulação da homeostase mineral, lubrificação das articulações e outras, 

têm contribuição significativa da água. Ela é também excelente solvente para a glicose, 

aminoácidos, íons minerais e vitaminas solúveis, além de ter atuação no transporte de 

resíduos metabólicos (NRC, 2001) e ser um importante componente estrutural do corpo 

(NUNES, 1998).

Na regulação da temperatura corporal, por conta de seu elevado calor 

específico, a água é capaz de absorver o calor produzido nas reações com um mínimo 

de elevação da temperatura, dissipando-o para a pele, pulmões e luz intestinal. A alta 

tensão superficial da água auxilia na coesão das células e na manutenção das 

articulações, sendo também o principal constituinte de líquidos orgânicos particulares, 

como: sinóvia, humor aquoso, cefalorraquidiano, perilinfa e amniótico, exercendo ação 

lubrificante e protetora contra choques mecânicos (NUNES, 1998). Diante da 

importância da água nas funções metabólicas e estruturais para o animal, a mesma 

deve estar disponível diariamente, na quantidade exigida pelo animal e com qualidade 

adequada, especialmente se esses animais forem alimentados com dietas secas e em 

ambientes de elevada temperatura do ar, à semelhança do Semiárido brasileiro, na 

maioria dos meses.  

Fatores que influenciam no consumo e nas perdas de água pelos animais

A água pode ser obtida pelos animais a partir de três fontes, a água de beber, a 

água contida nos alimentos e a água metabólica derivada do catabolismo dos 

nutrientes (ESMINGER et al., 1990). O consumo pelo animal é dependente de fatores 

como a espécie e a idade do animal, o estado fisiológico, a alimentação, a temperatura 

ambiental, dentre outros. Segundo Forbes (1968) e o NRC (1985), citados pelo NRC 

(2007), o CTA (consumo total de água) pode ser obtido pela equação: CTA = 3,86 x CMS 

– 0,99, em que CMS = consumo de matéria seca. Nesse caso, para um animal que 

apresente um consumo de 1 kg de matéria seca diário, o consumo de água será 2,87 

L/dia.
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Já, de acordo com Teixeira (2001), o consumo de água por caprinos é bastante 

variável, sendo que uma cabra em lactação com elevada produção de leite pode 

consumir cerca de 15 L de água/dia. Contudo, em geral, os valores de consumo de água 

por caprinos e ovinos são inferiores a essa quantidade. 

Com relação à espécie, Alves et al. (2007), em estudo conduzido em Petrolina, 

PE, registraram maior consumo de água por ovinos (3,42 L/dia) em relação aos 

caprinos (2,31 L/dia). Em ambas as espécies, os animais tinham sete meses de idade, 

oriundos dos sistemas de produção tradicionais da região, sem padrão racial definido e 

com 25 kg de peso corporal, no início do estudo. Segundo esses autores, o menor 

consumo de água pelos caprinos é decorrente da melhor eficiência de uso da água em 

relação aos ovinos, provavelmente pelas menores perdas fecais e urinárias, como 

relatado por Aganga (1992), e, também, pelos menores consumos de alimentos e 

nutrientes, já que os ovinos apresentaram maiores consumos de matéria seca, proteína 

bruta, fibra em detergente neutro, extrato etéreo e matéria mineral.

Quanto à idade do animal, Aganga (1992) relatou que caprinos e ovinos mais 

velhos ingeriram maior volume de água em comparação com os mais jovens, em virtude 

de seu maior tamanho corporal e maiores exigências de água.  

No que se refere ao estado fisiológico do animal, ovelhas da raça Santa Inês 

apresentaram maior consumo de água (3,95 L/animal/dia) aos 130 dias de gestação, 

em relação ao consumo observado aos 110 dias (3,21 L/animal/dia) e 90 dias em 

gestação (3,23 L/animal/dia), em decorrência do desenvolvimento fetal que exige maior 

volume de água para atender às exigências hídricas da mãe e do feto, além da água 

necessária para a síntese de tecidos e crescimento da glândula mamária (BRITO et al., 

2007). No NRC (2007) é reportado que a relação entre o CTA e o consumo de matéria 

seca varia entre 4,3 a 5,2 L/kg, para ovelhas com gestação de um único feto, e de 7,0 a 

8,0 L/kg para ovelhas com dois fetos. 

Quanto à alimentação, Ribeiro (2006) relatou que caprinos das raças Canindé e 

Moxotó, consideradas naturalizadas no Brasil, consumiram em média 6,22 L/dia, 

quando alimentados à vontade, e 4,42 L/dia com o recebimento de alimentação restrita 

em 30% da alimentação à vontade, evidenciando que o consumo de alimentos é fator 

importante na determinação do volume de água consumido diariamente pelo animal, 

assim como que a ingestão de água afeta consideravelmente o consumo de alimentos 

pelo animal. Comportamento semelhante foi observado por Neiva et al. (2004) em 

estudo com ovinos da raça Santa Inês, conduzido no município de Fortaleza, CE. Neste 

trabalho, os ovinos alimentados com rações com maiores teores de concentrado 

apresentaram maior consumo de água (4,20 L/dia), enquanto aqueles que receberam 

rações com menores teores de concentrado consumiram 3,00 L/dia de água.

Com relação à temperatura ambiente, Cândido et al. (2004) e Pompeu et al. 

(2009) observaram maiores consumos de água por ovinos mantidos em pastagens nos 
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horários mais quentes do dia. No estudo realizado por Cândido et al. (2004), isto 

aconteceu entre 08h e 14h, enquanto no trabalho conduzido por Pompeu et al. (2009), o 

intervalo de maior consumo de água foi das 11h às 14h, evidenciando que nos períodos 

mais quentes do dia, que são conciliados com o maior tempo em atividade dos animais 

em pastejo, a “água” não pode faltar para os animais. A exposição do animal a elevadas 

temperaturas do ar afeta a utilização da água de duas maneiras:, a primeira pela 

redução no consumo de alimentos e a segunda pela estimulação positiva dos 

mecanismos fisiológicos de resfriamento evaporativo e cutâneo (NRC, 2007).

Outro fator importante na determinação da quantidade de água ingerida é a raça 

do animal.  Em geral, as espécies e raças mantidas ou selecionadas para condições 

sazonais de escassez de água apresentam menor ingestão de água e maior eficiência 

de uso de água quando comparadas com as espécies e raças de regiões de clima 

temperado. Essas diferenças estão relacionadas com adaptações fisiológicas e 

comportamentais que maximizam a utilização da água e minimizam as perdas. 

Caprinos da raça “Black bedouin” são apontados como animais de elevada eficiência 

de uso da água, podendo ficar vários dias sem ingeri-la, o que permite a esses animais 

percorrer uma maior distância à procura por alimentos em relação aos pontos de 

disponibilidade de água. Contudo, em avaliação do consumo de água por caprinos das 

raças Canindé e Moxotó, bastante comuns no sSemiárido brasileiro, Ribeiro (2006) não 

observou diferença na quantidade de água ingerida pelos animais dessas duas raças 

quando mantidos em confinamento com fornecimento de água à vontade. Nesse 

estudo, o consumo de água variou de 5,13 a 5,60 L/animal/dia.

Outra fonte importante de água para o animal está em considerar a água 

presente nos alimentos. Esse aporte adicional de água é especialmente importante aos 

animais presentes em regiões e comunidades com pouco acesso à água, como os 

caprinos e ovinos na região semiárida brasileira. Alimentos suculentos, caracterizados 

por apresentarem elevadas concentrações de água e baixos teores de matéria seca, 

como exemplo, a palma-forrageira, o mandacaru, gramíneas e leguminosas “in natura” 

e a melancia-forrageira, além de alimentos conservados na forma de silagem, podem 

se constituir em importantes fontes de água aos caprinos e ovinos criados dessa região. 

Costa et al. (2009) reportaram que houve menor consumo de água por cabras 

em lactação que receberam rações com maiores teores de palma-forrageira “in natura” 

em substituição ao fubá de milho, sem prejuízos à produção de leite. De modo 

semelhante, Bispo et al. (2006) observaram  redução no consumo de água diretamente 

dos bebedouros com o aumento do fornecimento de palma-forrageira “in natura” nas 

rações em substituição ao feno de capim-elefante em rações para ovinos. Os ovinos 

que consumiram rações que continham o feno de capim-elefante como volumoso 

ingeriram 3,25 L/dia, enquanto que para aqueles que receberam rações que tinham a 
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palma-forrageira em até 56% da matéria seca, o consumo de água foi menor (0,44 

L/dia). 

De acordo com Araújo (2009), em estudos que avaliaram a substituição da 

palma-forrageira “in natura” pelo feno de erva-sal e milho moído em rações para ovinos 

da raça Santa Inês confinados, o consumo total de água durante o dia variou de 4,0 a 5,2 

L/animal/dia, sem diferença entre a quantidade total de água consumida pelos animais 

alimentados com as diferentes rações. Por outro lado, os animais alimentados com as 

rações sem o feno de erva-sal e o milho moído ingeriram 0,4 L/dia de água, ao passo 

que, com a inclusão de 82,7% de feno de erva-sal em substituição à palma, o consumo 

de água foi de 3,2 L/dia. Do mesmo modo, a água oriunda da dieta com os alimentados 

com as rações sem o feno de erva-sal e o milho moído foi de 4,1 L/dia, enquanto que 

com 82,7% do feno de erva-sal e milho moído o valor de água proveniente da dieta foi de 

2,0 L/dia. Nesse estudo, a excreção de água variou de 1,2 a 1,5 L/dia nas fezes e de 1,1 

a 2,3 L/dia na urina, o que resultou em semelhantes quantidades de água absorvida 

pelo organismo do animal, independentemente da fonte.

A fonte da água, o número de bebedouros na área, a distribuição, o tamanho, a 

altura e o formato dos bebedouros, além da acessibilidade dos animais a essa fonte, 

são também fatores que influenciam no consumo de água pelos animais. A localização 

da fonte de água é também uma das características que mais afeta a colheita de 

forragem pelos animais mantidos em pastagens, sendo um fator a ser considerado no 

manejo do pastejo. 

De acordo com Goulart (2006), a distribuição dos pontos de fornecimento de 

água aos animais, assim como a qualidade da forragem foram os fatores que mais 

contribuíram na determinação dos locais de colheita de forragem, em comparação com 

a distribuição das sombras, dos saleiros e da declividade do terreno. Neste estudo, foi 

observado que o pastejo realizado pelos animais foi predominantemente no entorno 

dos bebedouros. Somente quando a forragem próxima aos bebedouros ficou escassa, 

foi que os animais pastejaram em locais mais distantes. Estes resultados são 

corroborados pelos encontrados por Gillen et al. (1984), que observaram que o pastejo 

foi mais intenso em áreas com até 200 m de distância dos bebedouros, ao passo que os 

animais evitaram o pastejo em áreas com mais de 600 m de afastamento dos pontos de 

água, como também, por De Mello et al. (2004), que concluíram que as massas de 

forragem dos pontos da pastagem mantidos a 103, 216, 326 e 434 m de distância dos 

pontos de água foram 2.712, 3.233, 3.736 e 4.470 kg de matéria seca/ha, 

respectivamente, sugerindo também que a distância das aguadas promoveram um 

pastejo heterogêneo na área, sendo mais intenso nos pontos mais próximos às fontes 

de água.

Essa característica do pastejo dos animais em função dos pontos de 

fornecimento de água promove maior intensidade de colheita nas áreas próximas aos 
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bebedouros e menor intensidade nos pontos mais distantes. Esse fato pode levar à 

degradação das áreas mais próximas pelo excessivo pastejo, muitas vezes realizado 

antes que a planta possa restabelecer suas reservas orgânicas após a visita anterior do 

animal, o que leva ao enfraquecimento ou morte das mesmas, proporcionando espaços 

para as plantas invasoras. As áreas menos pastejadas permitem a elevação da altura e 

maior idade fisiológica das plantas forrageiras, favorecendo o acúmulo de colmos e 

material morto em relação às folhas, o aumento na proporção de fibras indigestíveis e 

lignina na forragem, além da redução da densidade da mesma, os quais são fatores que 

depreciam a qualidade da planta forrageira, comprometendo o desempenho produtivo 

dos animais. 

O acesso dos animais aos pontos de fornecimento de água é outro fator 

fundamental para o consumo de água. Segundo Gillen et al. (1984), a topografia do 

terreno é fator importante na determinação do consumo de água pelos animais. 

Normalmente, áreas com declividade que variam de 7% a 10% são evitadas; as áreas 

com mais de 20% de declividade são severamente preteridas. De acordo com Coimbra 

(2007), a distribuição de bebedouros nos corredores proporcionou menor consumo de 

água diário, menor frequência de idas dos animais aos bebedouros e menores tempos 

de consumo de água em relação à manutenção dos bebedouros em piquetes, mais 

próximos aos animais. A presença dos bebedouros nos corredores das pastagens 

exigiu maior tempo de deslocamento dos animais e, consequentemente, maiores 

gastos energéticos, além de mais eventos de dominância entre os animais, o que 

reduziu a frequência de ida dos animais aos bebedouros. 

Para reduzir os custos com instalações, os bebedouros podem ser instalados 

nos cruzamentos de cercas que separam os piquetes, servindo a mais de uma subárea. 

Na instalação dos bebedouros, é importante se colocar ao redor destes uma camada de 

terra compactada para se evitar a formação de lama e atoleiros dos animais. Este 

material deve ser substituído sempre que necessário, visando melhorar o acesso dos 

animais aos bebedouros e favorecer o consumo de água.

Outra fonte de água disponível para o animal é a água metabólica, a qual é 

gerada a partir do processo de oxidação das proteínas, carboidratos e gorduras durante 

o metabolismo orgânico. Como exemplo, quando são oxidados 100 g de carboidratos, 

100 g de proteínas e 100 g de gordura, são produzidos 60, 42 e 110 g de água, 

respectivamente. Entretanto, também ocorrem perdas de água no processo de 

oxidação. No caso da oxidação das gorduras há aumento na respiração dos animais 

com maiores perdas de água pelos pulmões, o que acarreta em menor produção de 

água metabólica a partir da hidrólise de gorduras em relação aos carboidratos 

(ESMINGER et al., 1990).

No que se referem às perdas de água, o corpo pode eliminá-la por três 

processos: urina, fezes e transpiração. A urina é um processo importante, em que 
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produtos solúveis em água, provenientes do metabolismo, podem ser eliminados. 

Geralmente, quando dietas ricas em proteína e minerais são oferecidas aos animais, o 

volume de urina tende a ser maior.  Da mesma forma, quantidade de água significativa 

pode ser perdida nas fezes, sendo o volume variável de acordo com a espécie animal. 

Por exemplo, as fezes de caprinos e ovinos contêm menores teores de água (60% a 

65%) em relação às de bovinos (70% a 75%). Na respiração e transpiração, as perdas 

de água ocorrem por meio dos pulmões e peles. Estas perdas são muito variáveis e 

dependem da umidade do ar e da taxa de respiração. Quando há aumento na 

respiração dos animais, em função da elevação da temperatura do ar ou mesmo por 

outro estímulo relacionado ao comportamento do animal, a perda de água pode ser 

maior. 

Aganga (1992) avaliou o consumo de alimentos (feno) e de água, além das 

perdas desta por ovinos da raça Yankasa e caprinos da raça Maradi, no Norte da 

Nigéria, sendo observado que o consumo dos ovinos Yankasa foi superior ao dos 

caprinos, conforme apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1. Balanço hídrico de ovinos da raça Yankasa e de caprinos da raça Madari no 

Norte da Nigéria. 

Fonte: Aganga (1992). EP - erro padrão.

Nestes mesmos estudos, Aganga (1992) constatou que os caprinos 

apresentaram melhor tolerância a ambientes áridos e semiáridos em relação aos 

ovinos, uma vez que os caprinos ingeriram menos água e produziram fezes com menor 

concentração aquosa. Além disso, os caprinos apresentaram menores perdas de água 

Item Ovinos Caprinos EP 

Número de animais 4 4 - 

Peso corporal médio, kg 25,56 20,16 0,25 

Peso metabólico, kg0,75 10,95  8,96  0,08  

Água bebida, mL/kg0,75/dia 202,53a  152,4b  8,14  

Água consumida via alimento, mL/kg0,75/dia 3,17  2,75  0,03  

Água metabólica, mL/kg0,75/dia 19,02a  16,95b  0,36  

Água perdida nas fezes, mL/kg0,75/dia 16,08a  9,32b  0,84  

Água perdida na urina, mL/kg0,75/dia 45,60  42,00 2,07  

Água perdida por transpiração, mL/kg0,75/dia 162,40a  120,40b  6,74  

Média diária de produção de urina, mL 501,1  382,9  9,16  

Ingestão diária de água, mL 2.218 1.364 68,79  

Consumo diário de feno, g 500,0  375,0  - 

Média de produção fecal diária, g 362,1  208,8  10,92  
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pela urina e transpiração, com base nas medidas de pesos metabólicos, já que os pesos 

corporais dos caprinos e ovinos foram diferentes. 

Qualidade da água 

Em condições naturais, a água contém diversos componentes, os quais provêm 

do próprio ambiente ou foram introduzidos a partir de atividades humanas. Para 

caracterizar a água quanto aos aspectos de qualidade, são utilizados diversos 

parâmetros físicos, químicos e biológicos. Esses parâmetros são indicadores da 

qualidade da água e constituem impurezas quando alcançam valores superiores aos 

estabelecidos para determinado uso, preconizados em legislações específicas, como a 
o

Portaria N . 518, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), que estabelece os padrões de 

qualidade de água para o consumo humano. Assim, os padrões de potabilidade, que se 

refere à qualidade da água destinada ao abastecimento humano, são diferentes dos 

padrões de balneabilidade - água para fins de recreação de contato primário, os quais, 

por sua vez, também não são iguais aos estabelecidos para a água de irrigação. 

No Semiárido brasileiro, normalmente, a água reservada aos animais é 

proveniente de barragens, açudes, rios, barreiros e poços. Em se tratando das fontes 

superficiais, pelos altos valores de evaporação e, consequentemente, as elevadas 

perdas de água, há o aumento da concentração de sais solúveis na água, e, em alguns 

casos, a água fica imprópria ao consumo dos animais, principalmente em anos de 

baixas precipitações pluviométricas. 

     No contexto animal, a qualidade da água representa fator de fundamental 

importância não apenas para o consumo, mas principalmente porque afeta o consumo 

de alimentos e o desempenho produtivo e, consequentemente, a saúde dos animais, já 

que a água se constitui em importante veículo de contaminantes químicos, físicos e 

biológicos. 

Dentre os parâmetros biológicos, destacam-se alguns microrganismos 

patogênicos como bactérias (Campylobacter jejuni, Escherichia coli e Salmonella - 

1700 spp.), vírus (adenovírus – 31 tipos, enterovírus – 71 tipos e rotavírus), protozoários 

(Balantidium coli, Entamoeba histolytica e Giardia lamblia), além de helmintos 

(Ancylostoma duodenale, Ascaris lumbricoides, Dracunculus medinensis). Estes seres 

utilizam a água como veículo e, quando ingeridos e instalados no organismo animal, 

podem causar sérios danos ao desempenho deste, sendo que algumas das principais 

enfermidades de animais podem ser veiculadas pela água, a exemplo da leptospirose e 

da tuberculose. 

Quanto à contaminação física, a água pode conter detritos (sacos plásticos, 

vidros e outros) e material em suspensão (argilas, areias, resíduos orgânicos e 

minerais) que podem afetar seriamente sua qualidade. No Semiárido brasileiro, isso 
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acontece principalmente na época chuvosa do ano (BRITO et al., 2005) (Figura 1a). 

Outro agravante na região é a elevada densidade de animais nas áreas, o que aumenta 

a presença de dejetos nas fontes de água (açudes, barreiros e cacimbas) e promove 

erosões nas margens dos reservatórios, elevando a concentração de sólidos (Figura 

1b).

Figura 1.  Açude com águas turvas utilizado para o abastecimento hídrico de um rebanho de ovinos, no 

município de Petrolina, PE (a), e erosão nas aguadas utilizadas pelos animais (b). 

Elevadas concentrações de sólidos na água podem afetar a aceitação da mesma 

pelos animais e reduzir a quantidade de oxigênio dissolvido, alterando as 

características do ambiente aquático e proporcionando o desenvolvimento de 

microrganismos causadores de enfermidades. O excesso de sólidos na água pode, 

também, ocasionar aumento na ingestão de minerais, levando ao acúmulo destes nos 

órgãos ou até mesmo causar complicações renais. Por outro lado, a presença de 

dejetos animais pode elevar a concentração de nitrato e outros poluentes químicos, 

além de aumentar a quantidade de microrganismos patogênicos e helmintos. 

Além disso, a presença de dejetos animais pode afetar também a aceitação da 

água pelos animais. Willms et al. (2002), avaliaram e classificaram as fontes de 

fornecimento de água para animais, em três categorias, como se segue: 1 – água limpa 

e fresca oriunda de rios, riachos ou poços; 2 – água de tanque de captação ou arroios 

fornecida em bebedouros; e 3 – acesso direto dos animais aos tanques de captação e 

arroios, e observaram maior consumo de água pelos animais quando estes receberam 

a água limpa e fresca proveniente de rios, riachos e açudes (tipo 1), seguida da água 

captada e servida nos bebedouros (tipo 2) e, por último, a água ingerida diretamente em 

seu local de captação (tipo 3). 

Os autores associaram esses resultados à menor presença de matéria orgânica 

na água limpa e fresca, o que acarretou em maior aceitação pelos animais. A presença 

de elevados teores de matéria orgânica na água é decorrente da presença de dejetos 

animais, confirmada pela contagem de coliformes termotolerantes em amostras de 

  

Produção de caprinos e ovinos no Semiárido

F
o

to
s:

 T
a

d
e

u
 V

o
lto

lin
i.

1a 1b



379

água, como também de processos erosivos ocorridos nas áreas circunvizinhas às 

fontes hídricas. Esses mesmos autores, ao fornecerem água com concentrações de 

fezes em torno de 0,75 mg/g de água, observaram forte aversão dos animais à água 

contaminada. 

No National Research Council (NRC, 2007) é relatada a presença de outros 

contaminantes químicos, como os sais, as toxinas oriundas de algas e microrganismos, 

além de metais pesados, policlorados e outros componentes químicos provenientes 

das práticas agrícolas ou industriais. Estes contaminantes podem influenciar na 

qualidade da água, resultar na alteração do consumo pelos caprinos e ovinos e até 

mesmo afetar a saúde deles.

A salinidade refere-se à quantidade total de sais minerais dissolvidos na água, 

sendo que a tolerância dos animais à salinidade varia de acordo com a espécie, a idade, 

a necessidade de água e as condições fisiológicas. Em estudo clássico conduzido por 

Pierce (1957), forneceu-se água com quatro concentrações de cloreto de sódio (0; 1,0; 

1,5 e 2,0%) para ovinos durante 15 meses, observando-se consumos de água 

diferenciados, como 2,0; 3,0; 4,0 e 3,0 L/animal/dia. Os autores relataram que em até 

1% de cloreto de sal na água não foi observado efeito sobre o consumo de alimentos ou 

desempenho produtivo dos animais, todavia, a partir de 1,5%, e agravado com o uso de 

2%, foi possível observar menores consumos de alimentos e redução no ganho de peso 

dos animais. Comportamento semelhante foi observado por Wilson (1966) que avaliou 

o efeito de diferentes concentrações de sais nas rações e na água destinados aos 

ovinos da raça Merino e observou aumento na quantidade de água ingerida com 

maiores concentrações de sais (2%), em decorrência do maior volume necessário para 

a excreção dos sais. Contudo, o consumo de alimentos reduziu com o aumento nos 

teores de sais nas rações ou na água. 

Os caprinos e ovinos podem recusar, em um primeiro momento, água com teores 

elevados de sais e, posteriormente, ingerir água com teores mais elevados, porém com 

riscos de causar doenças e até a morte do animal. Os animais podem se adaptar à 

salinidade da água a ser consumida, no entanto é recomendado o fornecimento 

gradativo, já que a mudança abrupta pode causar maiores prejuízos à ingestão de água 

e alimentos e à saúde do animal, promovendo sede excessiva, dores abdominais, 

vômitos, diarreias e, em casos extremos, a morte. 

 Runyan e Bader (1994) relataram que águas com teores de sais superiores a 8,0 

a 11,0 dS/m devem ter seu fornecimento limitado aos ruminantes, incluindo os caprinos 

e ovinos (Tabela 2). Águas com concentrações superiores a 11,0 dS/m são 

consideradas de alto risco para animais jovens, gestantes e lactantes, enquanto que 

água com concentrações de sais acima de 16,0 dS/m não oferecem condições de uso 

para as diversas espécies animais. 
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Tabela 2. Salinidade e qualidade da água para o consumo animal.

Fonte: Runyan e Bader (1994).

Outro critério de uso de águas salinas ou salobras para a dessedentação animal 

é relatado por Bagley et al. (1997). Esses autores reportaram que valores de 1.000 ppm 

de sais totais dissolvidos, considerados baixos, possibilitaram o fornecimento de água a 

qualquer espécie animal. Por outro lado, concentrações de sais totais dissolvidos na 

água que variam de 1.000 a 4.999 ppm são consideradas satisfatórias para o 

fornecimento de ovinos e bovinos, mas, sem prejudicar o desempenho produtivo dos 

mesmos, podem causar diarreias temporárias ou ter má aceitação pelos animais não-

adaptados. 

Entre 5.000 a 6.999 ppm de sais totais dissolvidos a água pode também ser 

utilizada para ovinos e bovinos, porém seu consumo por animais em estágios 

avançados de gestação ou lactação deve ser evitado. De 7.000 a 10.000 ppm de sais 

totais dissolvidos o consumo deve ser evitado, mas em situações excepcionais essa 

água pode ser fornecida a animais adultos que não estejam em condições de estresse; 

entretanto, não deve ser fornecida a animais lactantes, gestantes, equinos, ovinos e 

Produção de caprinos e ovinos no Semiárido

Salinidade 
(dS/m) 

Classificação Observações 

< 1,5 Excelente Pode ser utilizada para todos os animais. 

1,5 a 5,0 Muito boa Pode ser utilizada para todos os animais. 
Ocasionalmente pode  causar diarreia 
temporária em animais que não estão 
acostumados com este tipo de água. 

5,0 a 8,0 

Muito boa para ruminantes 
e suínos 

Pode causar diarreia temporária e ser 
inicialmente refugada por animais não 
acostumados com este tipo de água.  

Inadequada para avicultura Causa diarreia aquosa, aumenta a 
mortalidade e reduz o desempenho, 
principalmente de perus. 

8,0 a 11,0 

Limitada para ruminantes, 
equinos e suínos   

Razoável para gado de leite e de corte, 
ovinos, caprinos, suínos e equinos. Deve 
ser evi tada para animais em gestação e 
lactação. 

Inadequada para avicultura Não aceitável na avicultura. 

11,0 a 16,0 Utilização muito limitada Não aceitável para a avicultura e 
suinocultura. Risco considerável para vacas 
em gestação e lactação, equinos, ovinos  e 
animais jovens. Em condições extremas 
pode manter vivos ruminantes, equinos, 
aves e suínos adultos. 

>16,0 Não recomendada Risco de utilização alto. Sem condições de 
uso para todas as espécies. 
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animais jovens ou sujeitos a elevados níveis de estresse térmico ou perdas de água. A 

partir dessas concentrações de sais na água, a mesma não deve ser fornecida aos 

animais.  

Entre os elementos químicos, o magnésio (Mg), quando presente em excesso na 

água, pode causar distúrbios fisiológicos, especialmente em associação com elevadas 

concentrações de sais (superior a 10,0 dS/m para ovinos). Outros componentes 

químicos, como o alumínio e o nitrito, também podem ser tóxicos aos animais quando 

em excesso. Na Tabela 3 são apresentados os teores toleráveis pelos animais 

domésticos, incluindo os caprinos e ovinos, de outros componentes químicos quando 

presentes na água.

Tabela 3. Teores tóxicos de alguns componentes químicos quando presentes na água 

de beber dos animais domésticos.

Fonte: Runyan e Bader (1994).

Apesar da importância da qualidade da água e do entendimento dos seus efeitos 

sobre o consumo da própria água, de alimentos, do desempenho produtivo e da saúde 

dos animais, ainda são escassas as informações disponíveis acerca dos parâmetros 

relacionadas a qualidade da água, principalmente para caprinos e ovinos. Porém, a 

obtenção dessas informações é de fundamental importância para o desenvolvimento da 

criação de caprinos e ovinos no Semiárido brasileiro.

Constituinte Limite Máximo (mg/L) 

Alumínio 5,0 

Arsênio 0,2 

Berilo 0,1 

Boro 5,0 

Cádmio 0,05 

Cromo 1,0 

Cobalto 1,0 

Cobre 0,5 

Flúor 2,0 

Chumbo 0,1 

Manganês 0,05 

Mercúrio 0,01 

Nitrato + Nitrito 100 

Nitrito 10,0 

Selênio 0,05 

Vanádio 0,10 

Zinco 24,0 
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O monitoramento de parâmetros de qualidade da água pode ser realizado de 

forma rápida, com uso de “kits”, a exemplo da determinação dos valores de pH e outros 

parâmetros. Porém, na maioria das situações o conhecimento das características da 

água é determinado por análises laboratoriais. Para isso, é preciso que amostras sejam 

coletadas e enviadas para serem analisadas em laboratórios, de acordo com as 

metodologias recomendadas. O fornecimento de água com qualidade adequada, a 

realização de limpezas periódicas nos bebedouros, reservatórios e tubulações e o 

tratamento das águas a serem servidas aos animais são algumas das práticas que 

podem melhorar a qualidade das águas a ser fornecidas aos animais, contribuindo para 

a saúde e para o desempenho produtivo destes, com reflexos positivos para a cadeia 

produtiva. 

Capacidade de suporte hídrico

 

O termo “capacidade de suporte” é normalmente utilizado para se expressar o 

número máximo de animais mantidos em um pasto sem causar a sua degradação. Essa 

mesma terminologia pode ser atribuída à quantidade de água necessária para atender 

em qualidade, quantidade e de forma permanente a determinado número de animais – 

representando a capacidade de suporte hídrico. Entretanto, são poucos os produtores 

que adotam práticas de planejamento dos recursos hídricos a serem fornecidos aos 

rebanhos como rotinas de manejo, o que acarreta em sérios prejuízos à atividade 

pecuária e ao ambiente.

Porto (2002), visando gerar informações sobre o perfil dos produtores rurais do 

município de Petrolina, PE, realizou um levantamento em 65 associações de produtores 

para obter a média de área da propriedade com culturas agrícolas ou pastos nativos e 

cultivados além do número de animais nos rebanhos e dos recursos hídricos utilizados 

nessas comunidades, a fim de estimar a capacidade de suporte forrageiro e hídrico. 

Nesse estudo, o autor encontrou valores médios de 3,78; 18,16; 31,70; 14,28; 0,56; 8,82 

e 6,11 ha de algodão; feijão; milho; feijão/milho; gergelim; mandioca e mamona, 

respectivamente. Para as culturas forrageiras foram observados em média 71,21; 1,96; 

2,35; 0,30; 1,34; 0,70; 1,05; 0,11; 15,15 e 3,16 ha de capim-bufel; capim-corrente; 

capim-elefante; feijão guandu; maniçoba; leucena; melancia forrageira; milheto, palma-

forrageira e sorgo, respectivamente. 

Quanto ao plantel pecuário, cada associação possuía, em média, 143; 889; 392; 

27; 92 e 350 cabeças de bovinos; caprinos; ovinos; animais de serviço; suínos e aves, 

respectivamente. Desse modo, foi verificada a deficiência no aporte forrageiro, como 

média, nas 65 associações de produtores, da ordem de 8,33 unidades animais. Com 

relação à disponibilidade hídrica, os resultados não foram diferentes, sendo que a 

estimativa de demanda de água para um período de um ano correspondia a 1.826.825, 
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1.946.910; 858.480; 295.650; 302.220 e 26.061 L de água, para os bovinos; caprinos; 

ovinos; animais de serviço; suínos e aves, respectivamente, com uma demanda hídrica 

total por ano de 5.256.146 L para cada associação. Contudo, apenas parte dessa 

demanda foi atendida, cerca de 2.775.000 L/associação, considerando-se o aporte 

hídrico de cada associação, o que gera deficiência hídrica de 2.481.000 L em cada 

comunidade, que é quase a metade da demanda em água.

Além disso, em outros estudos conduzidos pela Embrapa Semiárido 

(CAVALCANTI et al., 1999; CAVALCANTI; RESENDE, 2002; CAVALCANTI et al., 2003 

e CAVALCANTI et al., 2005), com os objetivos de verificar a capacidade de suporte 

hídrica das comunidades em diversas comunidades do Semiárido brasileiro e identificar 

as principais técnicas de captação e armazenamento das águas para consumo 

humano, animal e agrícola, foi observado que a capacidade hídrica instalada nas 

comunidades avaliadas não supre suas necessidades. 

Nessas comunidades, a principal técnica de captação e armazenamento de água 

é a cisterna, embora em alguns momentos do ano e em comunidades específicas outras 

técnicas podem prevalecer, como relatado por Cavalcanti et al. (2003), que 

encontraram o uso predominante de cacimbas em uma comunidade do município de 

Uauá, BA, durante o período seco do ano de 2001. Nesses estudos, os autores 

reportaram que as barragens subterrâneas, os métodos de captação de água “in situ” e 

os barreiros foram pouco adotados pelos produtores e, que a principal razão para esse 

fato é o desconhecimento dessas tecnologias. O elevado custo para a instalação dos 

barreiros, barragens subterrâneas e dos métodos de captação de água “in situ”, seguido 

pela falta de assistência técnica foram também dificuldades relatadas pela não-

implantação dessas tecnologias pelos produtores em suas respectivas propriedades e 

comunidades. A ausência ou a pequena quantidade dessas tecnologias para a 

captação e armazenamento de água nas comunidades ampliam o uso de medidas 

paliativas, ou seja, aquelas com eficácia momentânea e incompletas para suprir a 

escassez de água nas épocas críticas como o uso de “caminhões-pipa” e do transporte 

de água de localidades próximas pelos produtores.

Esses fatores indicam que, diante do elevado número de animais nas 

comunidades e no suporte hídrico insuficiente, sejam tomadas medidas que possam 

aumentar a inserção das tecnologias de captação da água da chuva, de uso das águas 

subterrâneas, além de melhorar a eficiência de uso da água captada.

Captação de água de chuva para a dessedentação animal e produção de forragem

Para a dessedentação animal, são várias as estratégias de captação de água a 

serem utilizadas pelos produtores no Semiárido brasileiro, dentre as quais podem ser 

destacadas: as cacimbas, os barreiros, os pequenos açudes e as cisternas. A cacimba é 
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um poço raso, com abertura de até 2 m, coberta com tampa de madeira e cimento e com 

carretel ou uma bomba manual para se retirar a água. Ela pode ser construída também 

em anéis pré-moldados ou blocos de cimento e mantida, a pelo menos 30 m de 

distância e em pontos mais elevados de possíveis focos de poluição, como fossas, 

sumidouros, currais, esterqueiras, entre outros. Os três primeiros metros da base do 

poço devem ser revestidos com cimento, para se evitar contaminações. A manutenção 

de uma laje que veda a abertura do poço é recomendada para garantir a segurança e 

higiene deste.  

O barreiro é uma estrutura destinada a armazenar água de chuva para ser 

utilizada como irrigação de salvação, visando reduzir os riscos com os cultivos 

agrícolas nas áreas dependentes de chuva. Também, pode ser utilizada para 

armazenar água para o consumo animal. É um reservatório que pode ter a presença de 

vários compartimentos e que normalmente apresenta mais de 3 m de profundidade com 

fundo e paredes revestidos com pedras para se evitar a infiltração e perda de elevados 

volumes de água. Essa estrutura capta e armazena principalmente a água proveniente 

do escoamento superficial.   

Os pequenos açudes, normalmente, são localizados em área de baixio, natural 

ou artificial. É recomendada a arborização de suas margens para diminuir a 

evaporação. Deve haver  a presença de um sangradouro para o escoamento do 

excesso de água. Tanto as cacimbas quanto os barreiros e os pequenos açudes são 

boas estratégias de captação de água para fornecimento aos animais. No entanto, a 

água oferecida aos animais oriundas desses tipos de reservatórios pode não ser da 

melhor qualidade. Nesse caso, a cisterna rural apresenta vantagem em comparação às 

demais alternativas, pois, é um modelo de reservatório que é abastecido com água de 

chuva proveniente de uma área de captação, que pode ser uma área pavimentada, 

localizada em sua lateral e ligada a um sistema de filtragem, ao tanque de 

armazenamento e ao bebedouro dos animais. Neste sistema, a lâmina de água no 

bebedouro é regularizada por meio de um sistema de boia (Figura 2). Brito et al. (2005) 

avaliaram o uso da cisterna rural com capacidade de armazenamento de 16.000 L, 

como reservatório de água e observaram que, com apenas 60 mm de precipitação 

pluviométrica, que ocorreram durante três dias, foram suficientes para que a água 

atingisse a cota máxima do sangradouro e extravasasse. A quantidade de água captada 

pela cisterna é também dependente da intensidade das chuvas, da umidade do solo e 

da água no solo.  
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Para o dimensionamento do sistema de captação de água de chuva, 

armazenamento e fornecimento aos animais, Brito et al. (2005) relataram que se devem 

considerar o número total de animais, a ingestão média diária do animal e o período sem 

chuvas, durante o qual os animais utilizarão a água da cisterna. Com essas informações 

é calculado o volume de água necessário (V ), e, a partir desse volume e também dos a

valores de precipitações pluviométricas médias da região (P) e da eficiência de 

escoamento superficial da área (e), é determinada a área de captação (A ) necessária.  c

Desse modo, um rebanho com dez animais e uma média de 6 L de ingestão de 

água por animal/dia acarretando uma demanda de 60 L/dia terá uma necessidade de 
3

volume de água para o período seco de 180 dias de 10.800 L ou 10,8 m  e terá uma área 
2

de captação de 45 m  (Tabela 4). 

2
Tabela 4. Volume de água (L) e área de captação (m ) necessários para atender às 

necessidades de água de caprinos ou ovinos, em função do número de animais (n), do 

período seco (dias), da precipitação média (P) de 400 mm anuais e um coeficiente de 

escoamento superficial (e) de 0,60.

Fonte: Brito et al. (2005).

A cisterna pode também ser alocada ao lado das instalações da propriedade 

como a casa do proprietário, galpões e até mesmo nos apriscos (Figuras 3a e 3b). A 

captação da água próxima ao local de uso pode reduzir os custos com tubulações 

necessárias para conduzir a água da cisterna ao bebedouro.

No. 
Animais 

(n) 

Consumo        
médio (c) 

(L/dia) 

Quantidade 
de 

Água (L/dia) 

Período seco 
(p): (dias) 

Volume água 
período seco: 
Va= n*c*p (m3) 

Área captação: 

    (L) (m3)  
1 6 6,0 180 1.080 1,08 4,5 
 6 6,0 240 1.440 1,44 6,0 

10 6 60,0 180 10.800 10,80 45,0 
 6 60,0 240 14.400 14,40 60,0 

20 6 120,0 180 21.600 21,60 90,0 
 6 120,0 240 28.800 28,80 120,0 

50 6 300,0 180 54.000 54,00 225,0 
 6 300,0 240 72.000 72,00 300,0 

100 6 600,0 180 108.000 108,00 450,0 
 6 600,0 240 144.000 144,00 600,0 

150 6 900,0 180 162.000 162,00 675,0 
 6 900,0 240 216.000 216,00 900,0 

 

)( 2m
exP

Va
Ac =
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Figura 3. Cisterna alocada ao lado dos apriscos de caprinos e ovinos (a e b). 

Fonte: Tadeu Voltolini.

Para a produção de forragem que visam à alimentação do animal e também ao 

fornecimento de água via alimentação podem ser utilizadas as alternativas 

tecnológicas como barragem subterrânea, os barreiros de salvação e os métodos de 

captação “in situ” de água de chuva.

A barragem subterrânea (Figura 4) é um método de captação de água com o 

objetivo de aproveitar as águas das enxurradas e pequenos riachos disponíveis na 

região. Para tal, é perfurada uma valeta transversal dos estreitamentos dos córregos 

até a base cristalina. As saídas de águas são bloqueadas pelo revestimento das 

paredes com barro, lona plástica ou outro material impermeabilizante. A barragem 

possui um sangradouro para escoar o excesso de água e evitar que a força da água 

destrua sua estrutura. Durante a época chuvosa do ano, a água é captada pela 

barragem subterrânea e acumula-se no subsolo e não na superfície como nas 

barragens tradicionais, reduzindo as perdas por evaporação, mantendo maior volume 

de água para o cultivo até mesmo na época seca do ano. 

Figura 4. Ilustração da barragem subterrânea. Fonte: Brito e Silva (2007). 

 3a 3b
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Os barreiros de salvação consistem em pequenas barragens de terra, formadas 

por uma área de captação, um tanque de armazenamento e uma área de plantio com o 

objetivo de aproveitar a água oriunda do escoamento superficial. A área de captação é 

uma microbacia hidrográfica com a finalidade de coletar a água da chuva, sendo 

delimitada por divisores de água naturais ou artificiais. O tanque de armazenamento é 

um reservatório de terra, de forma semicircular, destinado a armazenar a água 

escoada. A irrigação de salvação é utilizada quando, dentro do período chuvoso, 

ocorrerem veranicos que comprometem a sobrevivência das plantas ou sua produção.

Por outro lado, os sistemas de captação de água da chuva “in situ” podem ser 

representados pelos métodos de preparo de solo com a presença de sulcos no sentido 

perpendicular à declividade dos terrenos, contribuindo para diminuir a erosão, mas 

também promover maior captação de água da chuva. O “Guimarães Duque” e o 

“sulcamento barrado” são bons exemplos dessas estratégias de captação, que 

substituem os métodos tradicionais de plantio, como aqueles que usam apenas o 

coveamento ou a aração. Os métodos tradicionais promovem maiores danos ao 

ambiente uma vez que contribuem com o processo erosivo e perdas de solo nas 

camadas superficiais, ao mesmo tempo em que não permitem a descompactação do 

solo e dificultam a infiltração de água, promovendo maiores escoamentos superficiais.

O sulco barrado (Figura 5) é caracterizado pela captação de água de chuva “in 

situ” por meio de sulcos promovidos pela aração e sulcamento do solo com 0,75 m de 

distância entre eles. Essa operação é seguida pelo barramento, os quais são pequenas 

barreiras dentro do sulco que têm a finalidade de impedir o escoamento superficial da 

água da chuva. Para isso, foi desenvolvido um barrador de sulco tracionado por um só 

animal, viabilizando-se a adoção dessa tecnologia pelos pequenos agricultores.

Figura 5. Método do “sulco barrado” para captação da água da chuva “in situ”. 

Fonte: Brito e Silva (2007).
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O método “Guimarães Duque” consiste na formação de sulcos seguidos por 

camalhões elevados e largos, formados por meio de cortes efetuados no solo em curva 

de nível, usando-se um arado de disco reversível com três discos. Para confecção dos 

sulcos, recomenda-se retirar o disco que fica mais próximo dos pneus traseiros do 

trator. 

As técnicas destinadas para a captação de água de chuva “in situ” são simples, 

com baixos custos de implantação, que também são dependentes do tipo de 

equipamento (tração animal ou mecânica) e do método utilizado. O cultivo dos recursos 

forrageiros nativos (maniçoba, pornunça e pustumeira) e exóticos (capim-bufel, palma-

forrageira, leucena, gliricídia), com o uso dessas técnicas de captação de água, pode 

proporcionar maiores produtividades, em virtude do maior volume de água armazenado 

no perfil do solo, disponível para a planta por maior período, comparativamente ao 

plantio em covas. 

A captação da água de chuva tem fundamental importância para a produção de 

alimentos destinados à alimentação animal no Semiárido brasileiro. No entanto, a 

escolha das espécies forrageiras a serem utilizadas em função da quantidade de água 

disponível no solo é estratégia que deve ser considerada, visando-se a maiores 

produções de forragem por unidade de água aplicada.

Nesse sentido, De Kock (2001) avaliou a eficiência de utilização de água em

condições irrigadas e de sequeiro para diferentes culturas forrageiras (Tabela 5) e 

observou que a palma-forrageira (Opuntia ficus-indica Mill.), assim como o sisal (Agave 

sp.) e a erva-sal (Atriplex nummularia Lindl.) foram bastante eficientes no uso da água  

quando comparadas às outras plantas.

Tabela 5. Eficiência de utilização de uso da água para diferentes culturas, em condições 

de chuvas e de irrigação.

EUAc = Eficiência de uso da água da chuva; EUA = Eficiência de uso da água. 

Fonte: De Kock (2001).

 

Cultura EUAc  
(kg de MS/mm/ano) 

EUA  
(Kg de H2O/Kg de MS) 

Agave 45,0 93 
Palma-forrageira 40,0 267 
Erva-sal 28,0 304 
Milheto  25,0 400 
Cevada  20,0 500 
Sorgo  15,0 666 
Trigo  13,3 750 
Alfalfa  10,0 1.000 
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Nesse estudo, a palma-forrageira utilizou 267 kg de H O/kg de matéria seca 2

(MS), a erva-sal utilizou 304 kg H O/kg de MS e o sisal, 93 kg H O/kg de MS, valores 2 2

inferiores aos apresentados pela alfafa, trigo, sorgo, cevada e milheto.

Em área de cultivo de capim Tifton 85, sendo permanentemente pastejada 

durante todo o ano por ovinos na fase de terminação, foi obtida uma produção de 

forragem da ordem de 35.000 kg de matéria seca/ha/ano, com aplicação de lâmina de 
2

água média de 5 mm/dia ou 5 L/m , considerando-se também os dias sem irrigação, 

pela elevada umidade do solo em decorrência das chuvas, que corresponderam à cerca 

de 480 mm durante o ano. Dessa forma, é possível verificar que somente com a 

irrigação foram utilizados diariamente 50.000 L de água por hectare, o equivalente a 
3 

18.250 m no ano. Somando-se com a quantidade de chuva anual, ou seja, mais 480 L 
2 3

de água/m , ou 4.800 m /ha/ano, a quantidade total de água que essa área recebeu foi 
3

de 23.050 m /ha/ano, o que permitiu a produção de, aproximadamente, 1,52 kg de 
3

matéria seca de forragem para cada  m  de água. De modo semelhante, foram 

necessários 659,6 L de água para a produção de 1 kg de matéria seca de forragem.

Nessa mesma área, caracterizada como um sistema intensivo de produção, 

foram obtidos 3.200 kg de carne/ha/ano. O consumo de água pelos animais durante o 

ano foi de 61.320 L, cerca de 2 L/animal/dia, elevando-se para cerca de 23.111  
3

m /ha/ano o volume de água usado na área total, considerando-se a produção de 
3 

forragem e a dessedentação dos animais. Assim, foi obtido 0,139 kg de carne/m de 

água ou foram utilizados cerca de 7.220 L de água para a produção de 1 kg de carne.

Em condições de sequeiro, considerando-se as produções do capim-bufel 

obtidas na Embrapa Semiárido durante quatro anos, que variaram de 3.745 a 6.750 kg 

de matéria seca/ha, com médias de precipitações pluviométricas de 500 mm anuais, ou 
3 3

o equivalente a 5.000 m /ha, foram obtidos 0,75 a 1,35 kg de matéria seca/m  de água, 

1.335,11 a 740,7 L de água para a produção de 1 kg de matéria seca. Nessas áreas, foi 

possível obter 111 a 231 kg de carne/ha/ano com a criação de bovinos, e 

desconsiderando-se a quantidade de água consumida pelos animais, pois não foi 
3

contabilizada, foram obtidos valores de 0,022 a 0,046 kg de carne/m  de água ou foram 

necessários 21645 a 45.045 L de água para a produção de 1 kg de carne. 

 

Considerações finais

A água é um nutriente extremamente importante para os sistemas de produção 

de caprinos e ovinos do Semiárido brasileiro, sendo de fundamental importância para a 

obtenção de bom desempenho produtivo dos animais, mas, sobretudo, para sua 

sobrevivência, em virtude de sua participação nas funções vitais destes. Apesar de sua 

importância, a quantidade de água disponível é insuficiente para atender à demanda do 

consumo humano e animal nas comunidades rurais. Além disso, a água disponível 
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nessas comunidades pode não ter qualidade adequada e comprometer a saúde 

humana e a dos animais. 

 Aumentar a disponibilidade de água por meio da captação e armazenamento da 

água da chuva, visando ao consumo animal e à produção de forragem,  representa uma 

estratégia que pode  incrementar  a eficiência desse sistema produtivo no âmbito dos 

pequenos produtores do Semiárido brasileiro, por meio da oferta de água para as 

famílias, os animais e produção de alimentos, entre estes, a produção de forrageiras.

A melhoria na eficiência de uso da água pelos animais, com planejamento hídrico 

elaborado de acordo com as espécies animais, as raças, o tamanho dos rebanhos e 

diversas outras características que influenciam no consumo de água pelo animal, além 

do uso de estratégias como a conservação de forragens na forma de silagem ou o uso 

de alimentos suculentos “in natura” aos animais são também ferramentas importantes 

para viabilizar os sistemas de criação de caprinos e ovinos na região.

Referências 

AGANGA, A. A. Water utilization by sheep and goats in northern Nigeria. Revista Mundial de 
Zootecnia, Roma, v. 73, p. 9-14, 1992.

ALVES, J. M.; ARAÚJO, G. G. L.; PORTO, E. R.; CASTRO, J. M. da C.; SOUZA, L. C. de. Feno de 
erva-sal (Atriplex nummularia Lindl.) e palma-forrageira (Opuntia ficus Mill.) em dietas para caprinos e 
ovinos. Revista Científica de Produção Animal, Fortaleza,  v. 9, n. 1, p. 43-52, 2007.

ARAÚJO, R. F. S. S. Avaliação nutricional e função renal de ovinos alimentados com feno de 
erva-sal (Atriplex nummularia L.) e farelo de milho em substituição a palma forrageira (Opuntia 
fícus-indica Mill.). 2009. 47 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Recife.

BISPO, S.V.; FERREIRA, M.de A.; VÉRAS, A.S.C.; BATISTA, A.M.V.; AGUIAR, S.R.; PESSOA, R.A.S.; 
GUIMARÃES, A.V.; SILVA, F.M. Efeito da substituição do feno de capim-elefante por palma-forrageira 
sobre o consumo e parâmetros fisiológicos de ovinos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ZOOTECNIA, 16.; CONGRESSO INTERNACIONAL DE ZOOTECNIA, 8.; REUNIÃO NACIONAL DE 
ENSINO DE ZOOTECNIA, 12.; FÓRUM DE ENTIDADES DE ZOOTECNISTAS, 29.; FÓRUM DE 
COORDENADORES DE CURSOS DE ZOOTECNIA DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 2.; 
FÓRUM DE ESTUDANTES DE CURSOS DE ZOOTECNIA DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 
2., 2006, Recife. Anais... Recife: ABZ ; UFRPE, 2006. 1 CD-ROM.

BRASIL. Portaria 518, de 25 de março de 2004. Estabelece os procedimentos e responsabilidades ao 
controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de portabilidade e dá 
outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 26 mar. 2004.  n. 
59. Seção 1,  p. 266-270.

BRITO, L. T. de L.; PORTO, E. R.; SILVA, D. F. da; HOLANDA JÚNIOR, E. V. DE; CAVALCANTI, N. de 
B. Água de chuva para consumo animal: estudo de caso com caprinos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO 
DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUA DE CHUVA, 5., 2005, Teresina. Anais... Teresina: ABCMAC: 
Embrapa Semi-Árido: IRPAA: ASA, 2005. 1 CD-ROM.

BRITO, L. T. de L.; SILVA, A. de S. Água de chuva para consumo humano e produção de alimentos. 
In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUA DE CHUVA, 6., 2007, Belo 
Horizonte. Água de chuva: pesquisas, políticas e desenvolvimento sustentável: anais. Belo 
Horizonte: UFMG, 2007. 1 CD-ROM.

91



BRITO, T. S.; VIANA, M. H.; FIGUEIREDO, F. O. M.; CAVALCANTI, L. F. L.; COUTO, J. R. L.; 
MACEDO JÚNIOR, G. L.; FERREIRA, M. I. C.; BORGES, I.; BENAVIDES, Y. I.;CAMPOS, W. E. 
Consumo de água e sal mineral de ovelhas da raça Santa Inês gestantes submetidas a dois manejos 
nutricionais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 17.; CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE ZOOTECNIA, 4.; REUNIÃO NACIONAL DE ENSINO DE ZOOTECNIA, 13., 2007, Londrina. A 
zootecnia frente a novos desafios: anais... Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2007. 1 
CD-ROM.

CÂNDIDO, M. J. D.; BENEVIDES, Y. I.; FARIAS, S. F.; da SILVA, R. G.; PEIXOTO, M. J. A.; AQUINO, 
D. C.; BOZZI, R.; NEIVA, J. N. M.  Comportamento de ovinos em pastagem irrigada sob lotação 
rotativa com três períodos de descanso. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
ZOOTECNIA, 41., 2004, Campo Grande. A produção animal e a segurança alimentar: anais. 
Campo Grande: Sociedade Brasileira de Zootecnia: Embrapa Gado de Corte, 2004. 1 CD-ROM.

CAVALCANTI, N. de B.; BRITO, L. T. de L.; RESENDE, G. M. de. Transporte e armazenamento de 
água para consumo humano no sertão do Nordeste em período de seca. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO 
DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUA DE CHUVA, 5., 2005, Teresina. Anais... Teresina: ABCMAC 
Embrapa Semi-Árido: IRPAA: ASA, 2005. 1 CD-ROM.

CAVALCANTI, N. de B.; OLIVEIRA, C. A. V.; BRITO, L. T. de L.; RESENDE, G. M. Utilização de 
tecnologias de captação de água de chuva na região semi-árida do Nordeste brasileiro. In: 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA DE CHUVA, 9., 
1999, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semi-Árido: IRCSA, 1999. 1 CD-ROM.

CAVALCANTI, N. de B.; RESENDE, G. M. de. As tecnologias utilizadas pelos pequenos agricultores 
do Nordeste semi-árido e os fatores que afetam sua adoção. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 40., 2002, Passo Fundo. Equidade e eficiência na agricultura 
brasileira: anais. Passo Fundo: SOBER: UPF, 2002. 1 CD-ROM. 

CAVALCANTI, N. de B.; RESENDE, G. M. de.; BRITO, L. T. de L. Vulnerabilidade dos pequenos 
agricultores da região semi-árida do Nordeste nos períodos de seca. In: CONGRESSO  BRASILEIRO 
DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 41., 2003, Juiz de Fora. Anais... Juiz de Fora: SOBER: 
Embrapa Gado de Leite, 2003. 1 CD-ROM. 

COIMBRA, P. A. D. Aspectos extrínsecos do comportamento de bebida de bovinos em 
pastoreio. 2007. 104 f. Dissertação (Mestrado em Agrossistemas) – Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis.

COSTA, R. G.; BELTRÃO FILHO, E. M.; MEDEIROS, A. N.; GIVISIEZ, P. E. N.;  QUEIROGA, R. C. R. 
E.; MELO, A. A. S. Effects of increasing levels of cactus pear (Opuntia ficus-indica L. Miller) in the diet 
of dairy goats and its contribution as a source of water. Small Ruminant Research, Amsterdam. v. 82, 
n. 1, p. 62-65, 2009. 

DE KOCK, G. C. The use of Opuntia as a fodder source in the arid areas in Southern Africa. In: 
MONDRAGON-JACOBO, C. ; PEREZ-GONZALEZ, S. (Ed.). Cactus (Opuntia spp.) as forage. 
Rome : FAO, 2001. p. 101-105. (FAO. Plant Production and Protection Paper; 169). 

DE MELLO, L. M. M.; YANO, E. H.; NARIMATSU, K. C. P.; TAKAHASHI, C. M.; BORGHI, E. 
Integração lavoura-pecuária em plantio direto: produção de forragem e resíduo de palha após pastejo. 
Engenharia Agrícola, Botucatu,  v. 24, n. 1, p. 121-129, 2004.

ESMINGER, M. E.; OLDFIELD, J. L.; HEINEMANN, J. J. Feeds and nutrition 2. ed.. Clovis, CA: 
Esminger Publishing, 1990. 1552 p.

GILLEN, R. L.; KRUEGER, W. C.; MILLER, R. F. Cattle distribution on mountain rangeland in 
Northeastern Oregon. Journal of Range Management, Denver, v. 46, p. 81-87, 1993.

GOULART, R. C. D. Mecanismos envolvidos na escolha dos locais de pastejo por bovinos de 
corte. 2006. 72 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba.

92

Produção de caprinos e ovinos no Semiárido



NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requirements of dairy cattle. 6. ed. Washington, DC, 
2001. 381 p.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requirements of  small ruminants: sheep, goats, 
cervids, and new world camelids. Washington, DC, 2007. 384 p. 

NEIVA, J. N. M.; TEIXEIRA, M.; TURCO, S. H. N.; OLIVEIRA, S. M. P.; MOURA, A. A. A. N. Efeito do 
estresse climático sobre os parâmetros produtivos e fisiológicos de ovinos Santa Inês mantidos em 
confinamento na região litorânea do Nordeste do Brasil. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, 
MG. v. 33, n. 3, p. 668-678, 2004.

NUNES, I. J. Nutrição animal básica. 2 ed. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 388 p.

PEDEN, D.; TADESSE, G.; MISRA, A. K. Water and livestock form human development. 
Disponível em: 
<http://www.iwmi.cgiar.org/assessment/Water%20for%20Food%20Water%20for%20Life/Chapters/ 
Chapter%2013%20Livestock.pdf>.  Acesso em: 10 mar. 2010. 

PIERCE, A. W. Studies of salt tolerance of sheep. I. The tolerance of sheep for sodium chloride in the 
drinking water. Australian Journal of Agricultural Research, Victoria, v. 8, n. 6, p. 711-722, 1957.

POMPEU, R. C. F. F.; ROGÉRIO, M. C. P.; CÃNDIDO, M. J. D.; NEIVA, J. N. M.; GUERRA, J. L. L.; 
GONÇALVES, J. S. Comportamento de ovinos em capim-tanzânia sob lotação rotativa com quatro 
níveis de suplementação com concentrado. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 38, n. 2, 
p. 374-383, 2009.

PORTO, E. R. Diagnóstico agropecuário do município de Petrolina. Petrolina: Prefeitura 
Municipal de Petrolina, 2002. 55 p.:il.

RIBEIRO, V. L. Comportamento ingestivo de caprinos Moxotó e Canindé, submetidos à 
alimentação à vontade e restrita. 2006. 40 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) -  Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, Recife.

RUNYAN, C.; BADER, J. Water quality for livestock and poultry. In: AYERS, R. S.; WESTCOT, D. W. 
Water quality for agriculture. Rome: FAO, 1976. 1994. (FAO. Irrigation and Drainage Paper, 29). 

TEIXEIRA, J. C. Nutrição de ruminantes. Lavras: UFLA: FAEPE, 2001. 182 p.

WILLMS, W. D.; KENZIE, O.; MCALLISTER, T. A.; COLWELL, D.; VEIRA, D.; WILMSHURST, J. F.; 
ENTZ, T.; OLSON, M. E. Effects of water quality on cattle performance. Journal of Range 
Management, Denver, v. 55, p. 452-460, 2002.

WILSON, A. D. The tolerance of sheep to sodium chloride in food or drinking water. Australian 
Journal of Agricultural Research, Victoria, v. 17, n. 4, p. 503–514, 1966.

93



94


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26

