
Se o produtor souber o quanto de água necessita para atender as suas
necessidades e de seus rebanhos, ele saberá se as fontes disponíveis na
propriedade são suficientes e, caso não sejam, ele deverá tomar medidas com
o objetivo de atender as exigências de água.

Outra vantagem de se conhecer o consumo de água da propriedade diz
respeito ao meio ambiente. Todos nós já sabemos que a água é um recurso
natural que deve ser conservado, sendo utilizada da melhor maneira possível,
sem desperdícios!

Neste folder, apresenta-se uma estimativa das necessidades de
consumo de água de humanos, bovinos, aves e suínos por dia. Os valores
apresentados são médias de consumo, de acordo com estudos da Embrapa e
de outras Instituições. Entre as propriedades, como existem variações quanto a
época do ano, o manejo e o tipo de equipamentos, o volume consumido pelos
animais será diferente.

O preenchimento da Tabela 1, tem como objetivo servir como uma
referência para o cálculo do consumo de água na sua propriedade, servindo,
assim, como uma ferramenta para o gerenciamento deste recurso natural.
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       Tabela 1 - Necessidade de consumo de água de humanos, bovinos, aves e suínos por dia.

                              HUMANOS Total em Litros
Número de Pessoas multiplicado por 180 L/dia/pessoa

BOVINOS DE CORTE
Animais Cabeças Litros/Dia/Cabeça Total em Litros
Até 250 kg multiplicado por 18,0

Até 410 kg multiplicado por 32,0

Até 566 kg multiplicado por 46,0

Vacas com bezerros multiplicado por 55,0

Vacas Secas multiplicado por 46,0

Bezerros multiplicado por 9,0
BOVINOS DE LEITE

Cabeças Total em Litros
Vaca em Lactação multiplicado por 62,0

Vaca e Novilha no final da gestação multiplicado por 51,0

Vaca Seca e Novilha gestante multiplicado por 45,0

Fêmea Desmamada multiplicado por 30,0

Bezerro Lactante (a pasto) multiplicado por 11,0

Bezerro Lactante (baia até 60 dias) multiplicado por 1,0
Total de água consumida pelos Bovinos (soma das colunas)

AVES
Cabeças Total em Litros

Frangos multiplicado por 0,16

Frangas multiplicado por 0,18

Poedeiras multiplicado por 0,25

Reprodutores(as) multiplicado por 0,32
Total de água consumida pelas Aves (soma das colunas)

SUÍNOS
Cabeças Total em Litros

Até 55 dias de idade multiplicado por 3,0

De 56 a 95 dias de idade multiplicado por 8,0

De 96 a 156 dias de idade multiplicado por 12,0

De 157 a 230 dias de idade multiplicado por 20,0

Leitoas multiplicado por 16,0

Fêmeas em gestação multiplicado por 22,0

Fêmeas em lactação multiplicado por 27,0

Machos multiplicado por 20,0
Total de água consumida pelos Suínos (soma das colunas)

CONSUMO TOTAL DA PROPRIEDADE POR DIA EM LITROS (Somar todos os valores Totais)

        * Nas quantidades de litros por cabeça por dia não foi considerado o gasto com lavagem das instalações


