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EuroDairy Workshop Report 

«Efficient use of water on dairy farming» 

 

Background 

Water is a scarce resource in many regions of the world, with the problem being 

worsened by ongoing climate changes. Water is a restricted but important resource for 

dairy production in many parts of Europe. Sufficient water intake is necessary for the 

physiological processes in the cow and water is needed to produce forage. In addition, 

water is use in a large range of processes on the farm. 

 

Objectives 

The main objective of the workshop is to present the most advanced approaches and 

techniques to face the current and future challenges of this topic and to discuss them 

between researchers and milk producers. The workshop was held in two days, each one 

targeting different audiences: on the first day, 18th of June, the language was English 

and during the morning main focus was to discuss water in a European context and in 

the afternoon two dairy farms were visited to see animal heat control using cooling 

systems and maize irrigation through drip system; on the second day, 19th June 

afternoon, the session was more directed to dairy farmers, the language was Portuguese 

and focused on specific challenges in Portugal and other Southern European regions. 
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Workshop Program 

 

WORKSHOP on “Efficient use of water on dairy farming” 

Project Eurodairy 

 Date: 18th and 19th of June, 2018 

Place: AGROS Union of Dairy Cooperatives - city: Póvoa de Varzim (20 km north of Porto) 

  

PROGRAM 

18th June, Monday (English session) 

Morning 

  9.00 – Welcome 

  9.30 – Present situation and prospects on European policies on water use by agriculture and animal 

production– Ricardo Serralheiro, University of Évora, Portugal 

10.00 – Climate change projections for precipitation in Portugal and potential impacts on grassland 

and forage systems – Chenyao Yang, UTAD, Portugal 

10.30 – Effective use of water on dairy farms: An overview – Martina Dorigo, AHDB, UK 

11.00 – Coffee-break 

11.30 – Importance of water in dairy cow feeding – Anne Boudon, INRA, France 

12.00 – Water Consumption and Water Footprint in dairy systems: estimate it properly to envisage 

ways of improvement with farmers – Armelle Gac, IDELE, France 

12.30 – Efficient use of water in forage production – José Gonçalves, ESAC, IPCoimbra, Portugal  

13.00 –  Lunch 

Afternoon 

15.00 – Visit to 2 dairy farms 
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Present situation and prospects on European policies on water use by 

agriculture and animal production 

 
Ricardo P. Serralheiro 
ICAAM – Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas, Universidade de 

Évora 

 

Abstract 

EU policy about water and the environment has a pick point on the Directive 

2000/60/EC Framework for the Community Action in the Field of Water Policy, issued 

on October 23, 2000, and commonly known as EU Water Framework Directive (WFD, 

DQA in Portuguese). Key aspects of the WFD, requiring special attention and specific 

legislation, are, among others, the following: 1) Common Implementation Strategy; 2) 

Flood Risk Management; 3) Water Scarcity and Droughts; 4) Groundwater; Drinking 

Water; 6) Bathing Water; 7) Emissions and Water Reuse; 8) Adaptation to Global 

Change; 9) Conferences and Initiatives; 10) Water Eurobarometer. For the present 

communication purpose, aspects 3, 4, 7, and 8 deserve special attention and analysis. 

In Portugal, the WFD was transposed to national legislation by Law nº 58/2005, the so 

called “Water Law, Lei da Água”. It was later (2012) modified and republished as D. 

Law nº 130/2012, as to define the ways to get the EU/WFD objective of reaching a 

“good state” of all water bodies in 2015. Not only in Portugal, but in most member 

states, this objective could not be attained in that time, the deadline having been 

postponed to 2021 to 2027, which is certainly a much more realistic purpose. The 

Portuguese Agency for the Environment (APA) elaborates the yearly “Report on the 

State of the Environment”, with “thematic frames” highlighting reference to the 

following “environmental domains”: 1) Economy and environment; 2) Energy and 

climate; 3) Transports; 4) Air and Noise; 5) Water (surface and underground); 6) Soil 

and Biodiversity; 7) Residues; 8) Environmental risks. In the present communication, 

domains 5 and 6 are highlighted with data from the 2017 APA report.  

The WFD is integrated with other EU environmental and development policies and 

programmes. For example, it contributes to define key statistics of water issues as well 

as good practice from a water perspective, in rural development programmes. An 

especially important issue is water scarcity and droughts, which became in recent years 

a concern for all European states and citizens, as drought and water scarcity situations 

occurred with increasing frequency affecting large percentages of European territory 

and population. This is a case of adaptation to global change, the main overall 

objectives of European water policy being focused on assuring the overall access to 

good quality water in sufficient quantity. Therefore, policies and actions are set up as to 

prevent and mitigate drought effects and water scarcity situations. 

An old concern in European policy relative to water quality refers to water pollution by 

agricultural fertilizers, mainly nitrogen and phosphorus, that can be originated from 

unsuitable fertilization practice, as well as inadequate management of manure in animal 

production plants. The EU has produced in 1991 the Nitrogen Directive (91/676), this 
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diploma and its applications and implications being analysed in the present 

communication. However, the theme is very complex, involving several aspects of soil 

fertility and agricultural practice and production, water resources and soil and water 

management. Eutrophication of surface water bodies and contamination of groundwater 

may be involved. Therefore, an analysis of the water cycle with soil and water 

relationships will be carried out, along with the nitrogen and phosphorus cycles. Animal 

production and management and soil biodiversity and health also take an important role 

in this analysis, completing the basis for the application of the fertilizers directive. 
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Climate change projections for precipitation in Portugal and potential 

impacts on grassland and forage systems 

 
C. Yang, M. Santos, H. Fraga, J. A. Santos 

Centre for the Research and Technology of Agro-environmental and Biological 

Sciences, CITAB, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, Vila Real, 

Portugal 

 

Abstract 

In general terms, cops are highly sensitive to weather and climate. Weather conditions 

during the growing season play a key role in the physiological development of a given 

plant, thus eventually determining not only yields, but also a wide range of quality 

attributes, which may be highly valorised by framers and by the markets. Besides 

weather, the climate of a specific region establishes a number of bioclimatic conditions, 

i.e. climatic niches, which are critical for the economic viability of a given crop. 

Therefore, strong climatic variability do have important impacts on crops and the 

projected climate changes are thereby expected to represent an important threat to be 

taken into account by farmers. Crop climatic niches will be spatially shifted owing to 

climate change and, in a more extreme scenario, may require a relocation of that crop, 

with its abandonment in some regions and its cultivation in new regions. Nonetheless, 

suitable and timely adaptation measures may play an essential role in the future 

sustainability of a given crop growing in a specific region, by mitigating the detrimental 

climate change impacts. However, the efficiency of these measures is limited and 

strongly depends on 1) the crop resilience to climate change, 2) on the available 

resources for adaptation and, ultimately, 3) on the strength of the climate change signal, 

in both its magnitude and timescale. In particular for Portugal, climate change 

projections reveal warming and drying trends, thus representing a substantial threat for 

the sustainability of forage production in perennial grassland. Although some regions of 

the country will be more severely exposed to dryness and aridity than others, all of them 

will experience less precipitation than currently. Climate change impacts on seasonal 

dry matter yield (DMY) and associated water consumption are assessed in three 

locations with different climatic conditions: northwestern, central-inner and southern 

Portugal. Early spring (ES) and late summer (LS) cut grassland systems are also 

considered. Impacts are measured by comparing a historical baseline period (1985–

2006) with simulated projections over a future period (2021–2080). For this purpose, 

the STICS crop model is driven by high-resolution climate data from a coupled Global 

Climate Model / Regional Climate Model chain. During the baseline period, DMY of 

LS was consistently higher than that of ES in all three locations. However, in the future 

period, reductions in DMY are projected for LS, ranging from moderate (–13%) in the 

north to severe (–31%) in the south of Portugal. A slight increase in DMY (1–4%) are 

projected for ES in all locations until 2080, benefiting from higher atmospheric CO2 

concentrations and warmer temperatures during the cool season. Moreover, ES is 

projected to have very low exposure to extreme heat and severe water stresses. 

Conversely, for LS, which is exposed to high summer water deficit and irrigation needs, 
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enhanced water stress (9–11%) and heat stress (33–57%) are projected for the future, 

particularly in the south. Heat stress gradually becomes more relevant than water stress 

for LS, potentially being the main limiting factor for summertime DMY production 

under a climate change scenario. In the long-term (2061–2080), DMY of ES is expected 

to become higher than that of LS for all locations. Therefore, the present study 

highlights that early cutting systems are expected to become more suitable than late 

cutting systems under future climates in Portugal, which may require important changes 

in forage management and storage for cattle feeding. 
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Effective use of water on dairy farms: An overview 
 

Martina Dorigo 

Dairy Scientist, AHDB Dairy 

 

Abstract 

The total amount of water used in a dairy farm to produce milk can be large depending 

on several characteristics of the farm itself, such as herd size, milk yield, type of 

practices adopted and level of water wastage. Whilst the majority of water used in 

agriculture refers to crop irrigation, the water usage in the dairy building can be 

significant too: the largest share is nutritional water for livestock, both drinking and 

added to the total mixed ration, followed by milk pre-cooling with plate coolers, 

sprinkling for heat stress abatement and cleaning of collecting yard and milking parlour. 

The adoption of water-saving practices in all these sectors of the dairy can reduce water 

costs, decrease the amount of slurry produced and avoid unsustainable waste of water. 

A dairy farm can be considered water efficient when the amount of water used is closely 

matched with the water actually needed by the operational activities in the farm. If the 

difference between usage and requirements is higher than 10%, there is scope to 

improve.  

The first action is the detection of leaks, both evident and hidden, and their prompt 

fixing: this operation, carried out with special equipment or by a professional, will have 

to cover the whole water network. Once there are no more active leaks, there are several 

water-saving practices that can be put in place in a dairy farm, such as avoiding any 

unnecessary use of water by limiting the amount of manure to be removed in holding 

pens or milking parlour.  

A key practice is recycling water: for example, water exiting the plate cooler can be re-

used for numerous activities such as filling the drinking troughs, washing the collecting 

yard or, if it comes from the mains supply, for the milking plant cleaning and 

sanitization. Another interesting recycling option to consider is harvesting rainfall 

water: the amounts collected can be significant and can be used for several processes in 

the dairy.   

The use of alternative sources to the mains (i.e. abstracted surface or ground water) may 

be a way to save money by not using the mains supply, but it doesn’t necessarily 

decrease the total amount of water utilised in the farm.  

Finally, the establishment of a water-saving mind-set in the staff involved in the dairy 

activities will allow a more effective implementation of the strategies and an easier 

achievement of the targets. 
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Importance of water in dairy cow feeding 

 

Boudon, A. 

PEGASE, INRA, Agrocampus-Ouest, 16, 35590, St-Gilles, France 

 

Abstract 

In ruminants like in all living organisms, water is essential for ensuring the dilution of 

other molecules, which is necessary for their interactions during metabolic reactions and 

their movements between the compartments of the body at least for higher animals. This 

requires that balances of water and osmoles in the organism are finely regulated. In 

ruminants as in most mammals, water losses are necessary to insure a lot of function 

such as digestive transit, excretion, reproduction via milk production or 

thermoregulation via water evaporation. Thirst is a first mechanism, with renal 

reabsorption, allowing water and osmoles balance in responses to signals arising from 

either osmoreceptors or baroreceptors. Even though ruminants can be considered as 

more adapted to dehydration and thus to reduced water intakes than a lot of other 

mammals, several studies showed that partial drinking water restriction can have rapid 

negative effect on milk production and dry matter intake in dairy cows. It has also been 

showed that water trough designs, numbers and localization as well as water flows of 

watering devices can have an important influence on drinking behavior of cows in 

relation with their social rank. However, consequences on amounts of drunk water, 

when they were measured, were not always observed. A survey in France showed a 

large heterogeneity between dairy farms of the conditions of cow watering and it cannot 

be excluded that watering systems are not limiting milk production in certain farms. 

Drinking water restriction effect are expected to be amplified when dairy cows are 

submitted to high ambient temperatures because a reduction of loss of latent heat 

allowing thermoregulation is then a first adaptation of the animals. In dairy farms, it is 

recommended to insure that cows are as close as possible to ad libitum access to water. 

Numerous equations of prediction of amount of drinking water consumed by cows in ad 

libitum conditions have been proposed in the literature. The dry matter content of the 

diet is the first determinant of the amount of water consumed whereas the influence of 

this variable on the total amount of water intake i.e. drinking water and water ingested 

with the feed, remained much lower. The total amount of water intake is largely 

explained by the dry matter intake and the milk production of cows, both parameters 

being highly correlated. The total amount of water intake is also influenced by the 

electrolyte charge of the diet that can be approximated by the content of crude protein of 

the diet provided by the forage. The ambient temperature also has a positive effect of 

total water intake as soon as it is higher than 15°C. 
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Water Consumption and Water Footprint in dairy systems: 

Assessments to highlight ways of improvement with farmers 
 

Gac A., Ménard J-L, Moreau S. 

Institut de l'Elevage, Environment, BP 85225, F-35652 Le Rheu, France  

 Corresponding author. E-mail: armelle.gac@idele.fr  

 

Abstract 

The water resource preservation has become a new challenge for agriculture at local and 

global scales as this sector represents 70 % of global freshwater withdrawal (OECD, 

2010). Reference data on water requirements of agricultural productions, but also on the 

environmental impacts led by these consumptions, are useful on the one hand, for the 

agricultural production to estimate and improve the practices, and on the other hand, for 

the producers of foodstuffs who are incited to report environmental impacts on their 

products via the Life Cycle Analysis – LCA (ISO 14040 and 14044, 2006). To assess 

the use of water by dairy farming, two methodological steps were investigated in 

France: quantification of water consumption by dairy farms, by survey and equations to 

predict drinking, and assessment of the water scarcity footprint of the milk at farm exit 

gate (the water footprint is assessed by multiplying the water consumption by a Water 

Stress Index, which is site specific, depending on the weakness and access to the 

resource).  

First marks about the water scarcity footprint of French milk were established for 5 

farms. They highlighted an extreme sensitivity to the local context and uncertainties on 

some existing background data concerning feedstuffs. The method of the Water Stress 

Indicator has just been stabilized (AWARE method published in 2018) and ongoing 

studies, such as the French Agribalyse program, should help to achieve strengthened 

and updated data very soon.  

Nevertheless, the units of Water footprint remains difficult to understand and to explain. 

That’s why it’s seems necessary to go back to physical flows for an appropriation by 

farmers, especially as levers of action exist to save water.  
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Efficient use of water in forage production 
 

José Manuel Monteiro Gonçalves 

Instituto Politécnico de Coimbra, Escola Superior Agrária de Coimbra, Portugal, 

Telefone +351 239802261, E-mail jmmg@esac.pt  

Mª de Fátima Lorena de Oliveira 

Instituto Politécnico de Coimbra, Escola Superior Agrária de Coimbra, Portugal, E-mail 

foliveira@esac.pt 

Francisco Gomes da Silva 

Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda, 1349-017 

Lisboa, Portugal, E-mail fgsilva@isa.ulisboa.pt  

 

Abstract 

Water is a determinant element in forage production, conditioning the development of 

plants, their productivity and soil conservation. Through irrigation and drainage 

technologies, water is managed in agricultural systems at perimeter or field level, 

providing the water to the soil-plant system in a regular and timely way to avoid water 

stress, to optimize the quantity and quality of the production. The water-crop production 

relationship determines the land and water productivity, namely the water stress 

response. Efficient use generally corresponds to the goal of water saving, given the 

water resource scarcity, the reduction of pumping energy consumption, the reduction of 

labor and water cost, and legal environmental restrictions. The evaluation of the water 

use efficiency can be made in relation to the plant, by applying the water use efficiency, 

or in relation to the irrigation system, through the application efficiency, or in relation to 

the agricultural production system, through the water productivity, in both physical and 

economical aspects. The irrigation technologies of grassland and other fodder crops 

include surface gravity fed methods, done usually by runoff, like in traditional 

mountainous systems, and modern methods, like graded border on leveled soil, or 

graded furrows for row crops, well adapted to mechanized agriculture. Sprinkler 

irrigation is also applied through various types of installation, such as static full 

coverage systems, traveling gun or pivot, applicable to a wide range of soils and 

topographical conditions. Drip irrigation is also applied in on-line crops, as in forage 

maize, especially in the context of greater water scarcity and higher technological level. 

The main challenges to the efficient use of water in forage production are: improving 

the quality of irrigation systems design and automation, managing irrigation in order to 

optimize the quantity and quality of production, monitoring fertigation and crop by 

remote sensing. These challenges require the modernization of technologies, financial 

investment, knowledge extension and the participation of farmers. 
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Como podem as alterações climáticas afetar a produção de forragens 

em Portugal? 
 

M. Santos, C. Yang, H. Fraga, J. A. Santos 

Centro de Investigação e Tecnologia de Ciências Agroambientais e Biológicas, CITAB, 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, Vila Real, Portugal 

 

 

Resumo 

Em termos gerais, as culturas agrícolas são muito sensíveis às condições atmosféricas. 

As condições meteorológicas durante a estação de crescimento desempenham um papel 

fundamental no desenvolvimento fisiológico de uma dada planta, determinando, 

portanto, a produção e a qualidade. O clima de uma dada região determina uma série de 

condições bioclimáticas que são críticas para a viabilidade económica de uma 

determinada cultura. Deste modo, a variabilidade climática tem impactes muito 

importantes nas culturas agrícolas e, em consequência, as alterações climáticas 

projetadas para o futuro são consideradas um importante desafio para o setor agrícola 

em geral. As zonas bioclimáticas adequadas a determinada cultura serão eventualmente 

deslocadas no espaço e, num cenário mais extremo, podem exigir uma realocação dessa 

cultura, com o seu abandono em algumas regiões e o seu cultivo em novas regiões. No 

entanto, medidas de adaptação adequadas e atempadas podem desempenhar um papel 

essencial na sustentabilidade futura de uma determinada cultura numa região específica, 

mitigando os impactes adversos e aumentando a sua resiliência às alterações climáticas. 

A eficiência dessas medidas é, todavia, limitada e depende fortemente: 1) da resistência 

das culturas às modificações ambientais, 2) dos recursos disponíveis para a 

implementação de medidas de adaptação e, em última análise, 3) da intensidade e 

celeridade das alterações climáticas. Para Portugal, as projeções climáticas revelam 

tendências para um forte aquecimento e para um aumento da aridez, representando 

assim uma ameaça substancial para a sustentabilidade da produção de forragens em 

pastagens perenes. Embora algumas regiões do país estejam mais severamente expostas 

ao calor e à aridez que outras, todas elas experimentarão menos precipitação do que 

atualmente. Estima-se, para o período de 2046 a 2065, uma diminuição da precipitação 

anual entre 30 a 110 mm, em comparação com o período de 1950 a 2003. Ao mesmo 

tempo, os períodos de seca serão mais frequentes, longos e intensos, ainda que se 

preveja também mais eventos extremos de precipitação. Os impactes das alterações 

climáticas na produção de matéria seca e forragens, bem como no consumo de água 

associado, são avaliados em três regiões com diferentes condições climáticas: noroeste, 

centro e sul de Portugal. Os sistemas de pastagens com corte no início da primavera e 

com corte no final do verão são analisados. Os impactes são medidos através da 

comparação de um período de referência histórico (1985–2006) com as projeções 

estimadas para um período futuro (2021–2080). Durante o período de referência e para 

as três regiões, a produção de matéria seca com corte no final do verão é 

consistentemente mais alta que com corte no início da primavera. Não obstante, no 

período futuro, as reduções na produção de matéria seca com corte no final do verão 

variam de moderadas (–13%), no norte, a severas (–31%), no sul de Portugal. Pelo 
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contrário, é projetado um ligeiro aumento na produção de matéria seca (+1 a +4%) para 

o sistema com corte no início da primavera em todos os locais até 2080, beneficiando de 

maiores concentrações de dióxido de carbono atmosférico e de temperaturas mais 

elevadas durante o inverno. Além disso, o sistema de corte no início da primavera tem 

uma exposição muito baixa ao stresse térmico e hídrico. Por outro lado, para o final do 

verão, as pastagens estão expostas a elevados défices hídricos e a elevadas necessidades 

de irrigação: aumento do stresse hídrico em 9–11% e do stresse térmico em 33–57%, 

particularmente no sul de Portugal. No cenário de alterações climáticas, o stresse 

térmico torna-se gradualmente mais relevante que o hídrico no sistema de corte no final 

do verão, sendo, por conseguinte, o principal fator limitante para a produção de matéria 

seca no verão. A longo prazo (2061–2080) espera-se que a produção de matéria seca no 

sistema com corte no início da primavera se torne maior do que no sistema com corte no 

final do verão em todas as regiões. Assim, o presente estudo destaca que os sistemas de 

corte precoce devem-se tornar mais adequados do que os sistemas de corte tardio em 

climas futuros, o que pode exigir mudanças importantes na produção e gestão das 

forragens para alimentação animal em Portugal. 
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Importância da quantidade e da qualidade da água na alimentação da 

vaca leiteira 
 

Maria José Gomes 

Departamento de Zootecnia –UTAD 

 

Resumo 

Embora a água seja o alimento qualitativa e quantitativamente mais importante para a 

vaca, só recentemente começou a merecer destaque nos textos da especialidade ou a ser 

abordado em fóruns sobre a alimentação. A água é o componente mais abundante do 

organismo e está envolvida em todas as funções vitais, sendo fundamental garantir um 

balanço hídrico diário adequado para não comprometer o bem-estar, saúde e 

produtividade dos animais. As necessidades em água da vaca leiteira dependem de 

muitos fatores, os quais se discutem neste texto. Serão igualmente abordados 1) os 

parâmetros de que mais depende a ingestão de água de abeberamento e que estão na 

base do desenvolvimento de modelos para calcular a quantidade diária de água a 

fornecer à vaca e, 2) os parâmetros de qualidade da água. 
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Indicadores de stresse térmico em vacas leiteiras, seu impacto na 

produtividade e racionamento na utilização de água 

 
Joaquim Lima Cerqueira 

Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Refóios do Lima, 

4990-706 Ponte de Lima, Portugal. Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV) - 

UTAD, 5000-801 Vila Real, Portugal. 

Contacto de email: cerqueira@esa.ipvc.pt  

 

Resumo 

As condições ambientais nos alojamentos para vacas leiteiras são de grande importância 

para o conforto e bem-estar dos animais estabulados, sendo uma condição necessária 

mas não suficiente para que possam expressar todo o seu potencial produtivo. 

Em consequência do grande progresso em melhoramento genético para aumentar a 

produção de leite por vaca, torna-se evidente a sua maior suscetibilidade ao stresse 

térmico, que importa manter sob controlo, principalmente em épocas quentes do ano. 

Nas estações da primavera, verão e outono observam-se decréscimos da produção de 

leite, oposta à subida do ITH e no inverno um acréscimo de produção de leite. É 

evidente uma correlação elevada entre a frequência respiratória e a temperatura retal e 

de ambas com o ITH, sendo estes indicadores fisiológicos excelentes preditores de 

stresse térmico nos animais. Os animais expostos a ITH superior a 78 revelaram uma 

perda de produção de leite de 1,8 kg/vaca/dia. A eficiência da gestão da água na 

melhoria das condições ambientais dos animais estabulados é um processo exigente a 

que o produtor de leite terá que dedicar a máxima atenção, tendo em conta as evidências 

das alterações climáticas. 
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Uso eficiente da água em instalações para vacas leiteiras  
 

José Luís Pereira  

Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior Agrária de Viseu, Quinta da Alagoa, 

3500-606 Viseu, Portugal  

 

Resumo 

No contexto actual de alterações climáticas e aumento da população mundial são 

necessárias medidas de adaptação e mitigação que visem o uso eficiente da água, 

particularmente em Países Mediterrânicos. O objectivo deste trabalho foi a identificação 

de estratégias para minimização dos consumos de água, redução dos efluentes gerados e 

reutilização de águas em instalações para vacas leiteiras.  

Apresentam-se procedimentos para estimativa e/ou monitorização dos consumos de 

água para ingestão animal e lavagem de instalações para vacas leiteiras. Abordam-se 

estratégias para minimização da produção de efluentes, visando a redução da ingestão 

de água pelos animais, dos volumes de água para lavagens e associados à diluição de 

efluentes. Descrevem-se soluções para redução da ingestão de água pelos animais, tendo 

por base a melhoria da climatização dos edifícios. Identificam-se soluções técnicas para 

reutilização de águas, a partir da captação e armazenamento de águas pluviais e da 

reciclagem de efluente tratado para lavagens e irrigação. A implementação das 

estratégias descritas contribuirá para o uso eficiente da água em instalações para vacas 

leiteiras nas condições climáticas de Portugal.  

 

 

 

 

 

  



 19 
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Resumo 

A água é um elemento determinante na produção forrageira, condicionando o 

desenvolvimento das plantas, a sua produtividade e a conservação do solo. Através das 

tecnologias da rega e drenagem gere-se a água nos sistemas agrícolas, nas diversas 

escalas, como nos aproveitamentos hidroagrícolas, ou nas parcelas cultivadas, em 

função dos condicionalismos hidrológicos e socioeconómicos. No uso da água em 

regadio, visa-se otimizar a quantidade e qualidade da produção, fornecendo-se a água ao 

sistema solo-planta para evitar o stresse hídrico da cultura. O uso eficiente da água 

traduz o objetivo da sua poupança, face à escassez do recurso hídrico, da redução do 

consumo energético em bombagem, mão-de-obra e custo, assim como o controlo dos 

impactes ambientais negativos. A avaliação da eficiência de uso da água pode fazer-se 

na perspetiva da planta, aplicando-se a eficiência do uso da água, ou do sistema de rega, 

através da eficiência da aplicação, ou do sistema de produção agrícola, através da 

produtividade da água, no aspeto físico ou económico. Na rega de prados e de outras 

culturas forrageiras aplica-se a rega de superfície, geralmente por métodos de 

escorrimento livre, em sistemas tradicionais montanhosos, como os lameiros, ou pelos 

métodos modernos das faixas, com escorrimento em terreno plano nivelado, ou dos 

sulcos em culturas em linha, bem adaptados à agricultura mecanizada. Aplica-se 

também a rega por aspersão através dos variados tipos de instalação, como os sistemas 

estáticos de cobertura total, ou os móveis de canhão ou rampa, aplicáveis a uma larga 

gama de solos e de condições topográficas. Também se aplica a rega gota-a-gota em 

culturas em linha, como no milho forrageiro, principalmente em contextos de maior 

escassez hídrica e de maior nível tecnológico. Os principais desafios ao uso eficiente da 

água na produção forrageira estão na melhoria da qualidade do projeto de sistemas de 

rega, da sua automatização, da gestão da rega visando otimizar a quantidade e qualidade 

da produção, da fertirrega e da monitorização da cultura por deteção remota, desafios 

que requerem a modernização das tecnologias, investimento, conhecimento, extensão e 

participação dos agricultores.  
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Importance of water in dairy cow feeding 

 

Boudon, A. 

PEGASE, INRA Agrocampus Ouest, 35590 St-Gilles, France 

 

The water footprint is becoming one of the indicators of the sustainability of our 

production systems of food. The environmental sustainability of animal production 

systems, as well as the respect of animal welfare in those systems, needs to be more 

demonstrated to consumers. Even though the contribution of drinking water 

consumption of dairy systems can be negligible with some approach of water foot print 

evaluation of milk (green water), it can be very important, when considering only 

abstracted water in systems that do not practice crop irrigation (blue water) (Mekonnen 

and Hoekstra, 2012). Moreover the lack of thirst is one of the parameters of the 

evaluation of animal welfare with protocol such as those of the Welfare Quality 

program (WelfareQualityNetwork, 2009) or RSPCA (2018). In this context, this text 

proposes an updated evaluation of drinking water requirements of dairy cows. This 

synthesis will remind the principles of physiological regulation of body water content, 

quantify the drinking water requirements of cows and illustrate consequences of water 

restriction in dairy herds. 

 

Water is vital and its content in the organism is finely regulated 

The body of a cow contains on average 70% of water (Murphy, 1992). This content can 

vary during the life time. It will be around 55-60% for a dry fat cow and around 70-80% 

for an early lactation cow (Odwongo et al., 1984; Odwongo et al., 1985). The 

differences are above all related to the fat contents of the body because the water 

content of fat tissue is low compared to that of other tissue such as bone or muscle. Half 

of the body water of a cow is contained in the intracellular fluid, whereas the other half 

is partitioned between plasma (10%), interstitial liquid (10%) and transcellular liquid 

and more specifically digestive tract (30%) (Woodford et al., 1984; Murphy, 1992).  

An essential function of water in the organism is insure right solubilisation and dilution 

of molecules necessary to their interactions for metabolic reactions and their movements 

between body pools. It is this necessity of dilution that determined the volume of 

intracellular and extracellular fluids. A main mechanism allowing this, is related to the 

permeability of plasma membrane to water and to a relative impermeability of small 

dissolved molecules which allows, tanks to specific pumps on the membrane, the 

maintenance of gradients of concentrations of small molecules, such as Na and K that 

determines the flow of water across the membrane. At the scale on the animal (Figure 

1), it can be observed that several flows of water are necessary to insure some vital 

functions, such as the loss of evaporated water for thermoregulation, the loss of water in 

feces and urine for digestion and excretion or the loss of water in milk for reproduction. 

These flows have to be replaced by water input to allow the maintenance of the body 

water content. Even though the plasma membrane can regulate the water volume of the 

cells, this capacity of regulation remains limiting and it is the reason why the 

extracellular fluid is the major site of regulation of the intracellular volume. The 

regulated parameters are more specifically the extracellular fluid osmolarity and the 

blood volume. These parameters are submitted to perturbations that consist in matter 

and water flows at the level of the organism, regulated with other objective of 

homeostasis than the maintenance of extracellular fuid osmolarity and volume. These 

flows are, for instance, ingestion of water and nutrients, evaporation of water, excretion 

of water and electrolyte in milk and feces. Two major flows, water intake driven by 
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thirst and water and electrolyte excretion in urine driven by tubular reabsorption, allow 

the regulation of the osmolarity of extracellular fluid and blood volume of the 

extracellular fluid. These flows are controlled thanks to two regulation loops. The first 

one is triggered by osmotic signal and involves vasopressin and brain center of thirst. 

The second one is triggered by volume signal, involves vasopressin and the brain center 

of thirst but also the renin-angiotensin-aldosterone system and the sympathetic nervous 

system (Cheuvront and Kenefick, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Example of the water balance of lactating cow fed with a total mixed ration 

based on maize silage in thermoneutral conditions (Khelil-Arfa et al., 2014) 

 

Drinking water requirements of dairy cows estimated as the drinking water intake 

(DWI) when water is available ad libitum 

Many predictive equations of DWI of dairy cows have been published (Castle and 

Thomas, 1975; Little and Shaw, 1978; Murphy et al., 1983; Stockdale and King, 1983; 

Holter and Urban, 1992; Meyer et al., 2004; Appuhamy et al., 2016). Parameters 

determining DWI in these equations are related to the animal (physiological stage, 

production level), its diet (composition, dry matter intake) or the meteorological 

conditions. There is a good consistency, between equations, of the predictive parameters 

considered. However, a major issue of those predictive equations is the extrapolability 

of their prediction in various conditions, which depends mainly on the variability of 

data used to calibrate the equations and on collinearity problems that can occur between 

predictive variables.  

A data basis of 342 measurements of water flows at the scale of individual cows was 

gathered at the experimental farms of the INRA of Rennes (Méjusseaume)  between 

1983 and 2012 (Khelil-Arfa et al., 2012). A quality of this data basis is that it gathers a 

high variability of dry mater intake (DMI), milk yield and diet composition compared 

with some data bases used to build published equations. This data basis was used with 

the objective to build predictive equations of DWI in dairy cows in ad libitum 

conditions, adapted to a large range of feeding conditions, with predictive variables that 

could be fairly estimated in farm conditions, with limited collinearity issues. Stepwise 

multiple regressions were firstly established with the less correlated parameters 

(equations 1 and 2). These equations illustrated that diet dry matter content (diet %DM), 

dry matter intake (DMI), milk yield, and CP content of the diet in forage and 

concentrate were predictive parameters. However, these parameters were not totally 

uncorrelated and a more mechanistic approach was built to predict DWI. 

DWI = 0.83 x %DM + 3.22 x DMI + 0.92 x MY-0.28 x (1-pFo)*100 + 0.037 x BW -

77.6  [1] 

TWI = 3.89 x DMI + 9.40.10-4 x (CPf x pFo)² + 0.81 x MY - 0.08 x CPc x (1-pFo) -

0.94  [2] 

Free water intake (74 L/d) 

Water ingested with feed 

(30 L/d) 

Metabolic water (5 L/d) 
Evaporated water (18 L/d) 

Fecal Water  (48 L/d) 

Urine Water (14 L/d) 

Milk Water (28 L/d) 
Animal body with regulated 

tonicity and volume of 
extracellular fluid 

Input Output 
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where DWI is drinking water intake (l/d), TWI is total water intake (l/j), MY is milk 

yield (kg/d), DMI is dry matter intake (kg/d), %DM is diet dry matter content (g/100 g), 

CPf and CPc are crude protein content of forage and concentrate (g/kg DM), pFo is 

proportion of forage in diet (g DM/g DM), BW is body weight.  

A first idea used for this mechanistic approach was that the diet %DM is the first 

determinant of DWI in cows. The data obtained by Cabrera-Estrada et al. (2003) from 

experiments consisting in feeding partially soaked or dried herbage to dairy cows 

clearly illustrated that when diet %DM increases, the amount of water ingested with 

feed decreases and the amount of DWI increases in such a way that the total amount of 

water ingested (total water intake, TWI) by the cows was only marginally affected. 

These observations were consistent with the fact the diet %DM is not an explicative 

factor of total water intake in equation [2] whereas it is an explicative factor of DWI in 

equation [1]. From these observations, the following principles was retained in the 

version of the predictive equations of drinking water intake published in the INRA red 

book (INRA, 2018) : DWI was estimated as the difference between total water intake 

and water ingested, the latter being calculated as the product of diet DM% and DMI 

(equation 3) and equations were developed to predict TWI. 

DWI = TWI – DMI x %DM/100        

 [3] 

where DWI is drinking water intake (l/d), TWI is total water intake (l/j), DMI is dry 

matter intake (kg/d), %DM is diet dry matter content (g/100 g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Effect of the herbage dry matter content on ingestion of dry matter (DMI), 

fresh herbage and fresh herbage and drinking water intake (data obtained from cows fed 

partially soaked or dried herbage, Cabrera-Estrada et al. 2003) 

 

When looking at published predictive equations, it also appears that DMI is a first 

determinant of TWI in cows, and more generally in a lot of farm animal. This is 

consistent with the observation of a very good relationship between TWI and digestible 

energy intake in dry or lactating goats (Silanikove, 1989). Even though it has been 

suggested that energy intake would be better correlated to TWI than DMI, it was also 

noted that there was no direct stoichiometric justification of that and it was likely that 

Ingestion (kg/d) Fresh herbage + 
drinking water 

Drinking water 
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TWI and DMI were more likely linked because of anticipation of osmotic drop or of 

oropharyngeal sensory stimuli (Langhans et al., 1995). Then, the following principle 

was retained in the version of predictive equations published in the INRA red book 

(INRA, 2018): TWI was considered to be mainly linked to DMI, except for the part of 

water directly excreted in milk in the case of lactating cows. Thus, the link between the 

difference ‘TWI -water daily excreted in milk’ and DMI was expressed, considering an 

average milk water content of 88%. 

When looking at the set of published equations, it also appears that the parameters 

related to the amount of soluble to be excreted in urine were determinants of TWI. For 

human, the EFSA defined the renal solute load that depends on Na, K, Cl, P etc (EFSA, 

2010). For dairy cows, this concept is difficult to apply because of the difficulty to 

accurately estimate Na intake with salt blocks. However, a good correlation between 

forage K and CP contents exist and forage is an important contributor of total K intake, 

which could imply that diet CP contents brought by the forage can be a partial indicator 

of the renal solute load. Thus, the following principle was retained in the version of 

equations published in the INRA red book (INRA, 2018): the relationship between the 

difference ‘TWI -water daily excreted in milk’ and DMI and the square of the diet CP 

contents brought by forage was characterized by the equation [4] and the quality of 

adjustment was illustrated in figure 3. 

TWI - water contained in milk (l/d) = -4,34 + 3,62 DMI  + 0,0012 × CPf² × pFo ² 

  [4] 

where TWI is total water intake, DMI is dry matter intake (kg/d), CPf is crude protein 

content of the forage (g/kg DM), pFo is proportion of forage in diet (g DM/g DM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Internal validation of the equation [4] (observed and predicted difference 

‘TWI  - water water daily excreted in milk’ in l/d) 

 

All these principles drove to the following equation: 

DWI = -4.34 + 0.88 × MY+ DMI × (4.6 – 100/DM) + 0.0012 × (CPf × pFo)2  

  (n=232, R2 = 0.89, RMSE = 11.4)      

 [5] 

n = 232  
SD = 9.39 

R² = 75% 

Observed 

Predicted 
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where DWI is drinking water intake (l/d), MY is milk yield (kg/d), DMI is dry matter 

intake (kg/d), DM is diet DM content (g/100 g), CPf is crude protein content of the 

forage (g/kg DM), pFo is proportion of forage in the diet (g DM/g DM). 

A last problem is that DWI also depends on meteorological conditions and more 

specifically on ambient temperature. This is mainly due to the fact that the loss of 

evaporated water is a way to dissipate body heat when ambient temperature increases 

above thermoneutrality. It is the latent heat loss and 1 l of evaporated water allows the 

dissipation of 2500 kJ (Maia et al., 2005). It could be observed from published 

experiments of water balance measurements in cows, that the increase of water 

evaporation with increasing temperature was totally compensated by an equivalent 

increase of DWI (Boudon et al., 2012). In a lot of published predictive equation of 

DWI, a partial confusion between ambient temperature and nature of diet or DMI could 

exist. Thus, the following principle was retained in the version of the predictive 

equations published in the INRA red book (INRA, 2018): predictive equations of water 

evaporation published in the literature were used (Maia et al., 2005) to predict the 

surplus of drinking water for thermoregulation. Thus, when the average daily ambient 

temperature exceeds 15 °C, DWI should be increased by the amount of water necessary 

for thermoregulation (THWI, in l/d) according to Equation [6] (Boudon et al., 2012). 

THDWI = [(85.2 × exp((T–24.9)/8.0) + 2.25 × exp((T–12)/6.8) – 28.2) × 0.14 × 

BW0.57× 86.4] / 2,500  (n=89, R2 = 0.74, RMSE = 15.4)    

    [6] 

where T is average daily ambient temperature (°C), BW is body weight (kg) and 

THDWI is the amount of water necessary for thermoregulation (l/d). 

 

Figure 4: Effect of the average daily ambient temperature on the amount of drinking 

water necessary for thermoregulation of a 500, 600 or 700 kg cow. 

 

To validate these equations, a data basis was built from data collected in the literature. It 

included 122 measurement of DWI of dairy cows ranging from 10.9 to 128.0 l/d (62.7 

l/d on average), with ambient temperature ranging between  4 to 36°C (Khelil-Arfa et 

al., 2012). The mean prediction error was 29.0 l/d when the surplus of water required 

for thermoregulation was not included. It was reduced to 15.4 l/d when the surplus of 

water required for thermoregulation was included. This gives a relative prediction error 

of about 25% (Boudon et al., 2012). Another data basis was constituted from daily 

measurements of DWI of a herd of 60 cows during one year in an experimental farm of 

the Trinottières in North-West of France. An under prediction of DWI by about 10 l/d 
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was observed, which represented about 12 % of the observed DWI (Boudon et al., 

2012). A main reason of this discrepancy may be the kind of watering devices that were 

used. Until recently, most DWI reported in the literature were obtained with drinking 

bowls whereas those measured in the experimental farm of the Trinottières were 

measured with water troughs. The difference we observed was consistent with direct 

comparison of various types of watering devices in the literature (Pinheiro Machado 

Filho et al., 2004). Thus, we make the recommendation that a security margin of at least 

15% should be apply to take into account variation of the watering conditions. 

 

When drinking water is not available ad libitum? 

Steiger-Burgos et al. in (2001) clearly illustrated that a decrease in milk production is a 

first response of dairy cows to water restriction. In this experiment, cows had access to 

75% or 50% of the amount drinking water they consumed in ad libitum conditions. Milk 

production immediately decreased since the first day of restriction and this decrease was 

concomitant to that of DMI. After 7 days, the decrease was between 1 and 2.5 l/ d of 

milk. The fact that both decreases of milk and DMI were concomitant suggests that a 

direct effect of water restriction of milk production is possible. 

In practical conditions in dairy herds, water restrictions are more likely to be related to 

restriction to the access of water. It has been shown, in a meta-analysis, that milk yield 

of dairy cows was reduced when animals had access to water once or twice daily 

compared to ad libitum access, especially in conditions of high ambient temperature 

(Williams et al., 2017). The meta-analysis was performed on a data basis of 16 

experiments. The reduction of DWI with limited access to water was present in most 

experiment. However, it remained limited, with an average decrease of 13.5% in DWI 

and 2.6% in milk yield, with restricted compared to ad libitum access to water, when 

considering all the experiments. When looking at the results more deeply, it appeared 

that the change in milk yield of dairy cows with twice daily access to water compared 

with ad libitum access was influenced by the climate. The median milk yield decline 

was only 1.7% in experiments performed in cool climate whereas it was -15.6% in hot 

climate. These results are consistent with the idea that a lack of drinking water is very 

detrimental in hot conditions because it impairs latent heat losses and limits the capacity 

of adaptation of the cows to heat. Another conclusion of this is that, under cool climate, 

limited access to water can have limited effect on production performance, at least when 

it is ensured that competition between individuals to watering points is controlled. 

 

Conclusions 

It seems that most of the water necessary for dairy farms, considering water footprint of 

milk, is water used to produce the feed for the cows (Gac and Bechu, 2014) and a way 

to save water at a level of an area is to avoid suboptimal milk producing conditions. 

Thus ad libitum drinking water supply is necessary in dairy farms to ensure that water is 

not the limiting factor of milk production, driving to a suboptimal use of feed for milk 

production. To allow ad libitum water access, some rules have been published, such as 

those edited by the RSPCA in UK (RSPCA, 2018) or the Welfare Quality network 

(WelfareQualityNetwork, 2009). Rules for ideal conditions of cow watering consist in 

insuring that watering conditions are as closed as possible to ad libitum supply and that 

sufficient water quality is insured. To insure watering conditions are closed to an ad 

libitum supply of water, it is advised that that the water flow should be at least 10 

l/min/cow, that the flow should allow 10% of the herd to drink at any one time, that at 

least 4.5 cm of water trough is available per cow or that a drinking bowl should be 
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available for a maximum of 10 cows, and that each group of cows should have access to 

drinking water at a minimum of 2 separate sites. To insure sufficient water quality, it is 

advised that drinking devices should be clean and that the water quality should be 

regularly controlled if service water is not supplied. 

To finish, a survey performed in 2010-2011 consisted in applying the Welfare quality 

protocol to evaluate animal welfare in about 130 farms France (De Boyer des Roches et 

al., 2012). This survey illustrated that there was a high variability of watering conditions 

in farm and that progresses are possible. Indeed, it appeared that the criterion of absence 

of thirst was the most variable among all criteria evaluated in the protocol with very 

good and also very bad results. A Dutch survey performed by the University of 

Wageningen ago also suggests a high variability of this criteria between farms in the 

Netherlands (de Vries et al., 2013). 
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Summary  

The water resource preservation has become a new challenge for agriculture at local and 

global scales as this sector represents 70 % of global freshwater withdrawal (OECD, 

2010). Reference data on water requirements of agricultural productions, but also on the 

environmental impacts led by these consumptions, are useful on the one hand, for the 

agricultural production to estimate and improve the practices, and on the other hand, for 

the producers of foodstuffs who are incited to report environmental impacts on their 

products via the Life Cycle Analysis – LCA (ISO 14040 and 14044, 2006). To assess 

the use of water by dairy farming, two methodological steps were investigated in 

France: quantification of water consumption by dairy farms, by survey and equations to 

predict drinking, and assessment of the water scarcity footprint of the milk at farm exit 

gate (the water footprint is assessed by multiplying the water consumption by a Water 

Stress Index, which is site specific, depending on the weakness and access to the 

resource).  

First marks about the water scarcity footprint of French milk were established for 5 

farms. They highlighted an extreme sensitivity to the local context and uncertainties on 

some existing background data concerning feedstuffs. The method of the Water Stress 

Indicator has just been stabilized (AWARE method published in 2018) and ongoing 

studies, such as the French Agribalyse program, should help to achieve strengthened 

and updated data very soon.  

Nevertheless, the units of Water footprint remains difficult to understand and to explain. 

That’s why it’s seems necessary to go back to physical flows for an appropriation by 

farmers, especially as levers of action exist to save water.  

 

Introduction 

The water resource preservation has become a new challenge for agriculture at local and 

global scales as this sector represents 70 % of global freshwater withdrawal (OECD, 

2010).  

In France, agriculture represents 16% of the quantity of water used, and dairy farming 

about 2.3% of these agricultural uses (Carteau et al., 2010).  

Reference data on water requirements of agricultural productions, but also on the 

environmental impacts led by these consumptions, are useful on the one hand, for the 

agricultural production to estimate and improve the practices, and on the other hand, for 

the producers of foodstuffs who are incited to report environmental impacts on their 

products via the Life Cycle Analysis – LCA (ISO 14040 and 14044, 2006). 

To assess the use of water by dairy farming, two methodological steps are then required: 

quantification of water consumption by dairy farms and assessment of the water 

footprint of the milk at farm exit gate.  

In this paper, the water footprint of the milk is addressed in the first part, by providing 

information about the methodological framework, some figures obtained in previous 

works and presenting an ongoing project in France. The second part gives French 

mailto:armelle.gac@idele.fr
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references about water consumption at dairy farm scale (drinking, cleaning, others) and 

recommendations to contain water use.  

 

I- Water footprinting the French Milk 

a. Water footprint methodological framework  

The Water Footprint Network was a precursor for defining a water footprint 

methodology considering the “virtual water” (withdrawn, rainfall and potentially needed 

to dilute pollution; Hoekstra et al. 2011). It provided figures focusing on livestock 

productions, widely still used in media, such as 1800 liter of water per liter of milk 

(Mekonnen & Hoekstra, 2012). At the other extreme, values of 0,01 L eq. /liter of milk 

can be found in literature (Zonderland-Thomassen & Ledgard, 2012). Behind those 

figures, the methods are different, which leads to a certain confusion.  

Nevertheless, in recent years, many works and researches on the water footprint 

framework helped in clarifying the concepts and practices for all sectors (ISO 14046, 

2016; UNEP/SETAC & Life Cycle Initiative, 2017) and specifically for the livestock 

sector (LEAP, 2018) and the dairy one (IDF, 2017). These internationally recognized 

frameworks support that water footprinting should follow the same framework as LCA, 

i.e. not only accounting for quantities of water entering a system, but also considering 

the impact this consumption has on water resource. However, the consensus couldn’t be 

reached concerning the impact assessment method (LEAP, 2018) and the AWARE 

(Boulay et al., 2018) and BWSI (Hoekstra et al., 2012) methods coexist. The AWARE 

method, supported by the LCA community, advocate to consider the quantity of water 

depleted (consumed) and to weight it by a regionalized water stress index (WSI) to 

assess the Water Scarcity Footprint. 

 

b. Previous works on Water Footprint and learnings 

First evaluations of the Water Scarcity Footprint of French milk were realized by Gac et 

al. (2012) then by Gac and Béchu (2014) on contrasted dairy systems. The WSI used 

were those published by Pfister (2009), prior to the AWARE one. The authors showed 

that results are extremely sensitive to the localization, even inside a single country, as 

shown is Figure 1  

 

Figure 1: Water scarcity footprint of milk in different country and region of the world.  

 

Results are also very dependent on background data. Indeed, the purchases of feed 

stuffs represent from 55% to 95% of the water withdrawn (Figure 2) and 62% to 84% of 

the footprint.  
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Figure 2: Quantity of water withdrawn for milk production in 5 French dairy systems  

 

They highlighted the lack of background data in LCA databases and the necessity of 

having strengthened data for feed stuffs, specifically if produced in the national context. 

A sensitivity analysis showed that by a better specification of the origin of the plant 

productions entering the animal feed, the milk water footprint would be reduced by 75 

% in average. 

At this moment, it’s still difficult to communicate on water scarcity footprint values and 

use them to improve practices for different reasons:  

- the method for WSI as just changed in 2018 leading to figures on different level 

of magnitude (Table 1) and few references are available with this method (in 

literature and databases);  

- there is an uncertainty on the representativeness of some background data for 

feedstuffs;  

- the unit (the footprint is expressed in liter equivalent of water – L eq. H2O) is 

difficult to understand and interpret, especially for considering improvement of 

practices;  

- providing average values is challenging because it needs to assess a large panel 

of situations in different pedoclimatic contexts (for example if a value for an 

average French milk is required for labeling).  

-  

 WSI Pfister et al. 2009 WSI AWARE, Boulay et 

al. 2018 

Water footprint of French 

milk (5 farms) 

1.65 – 10 L eq. /L FPCM 87 – 382 Leq. / L FPCM 

Table 1: Range of water scarcity footprint of milk for 5 French dairy farms, obtained 

with the WSI published by Pfister et al. (2009) and by Boulay et al. (2018) (adapted 

from Gac & Béchu, 2014) 

 

That’s why further works are needed to help the appropriation of this new indicator. At 

the moment, ongoing programs and researches would help in this way.  

 

c. Agribalyse®: a current national project on Water Footprint of 

French agricultural products 

Life cycle inventory databases are developed as operational tools to implement public 

policies, private eco-design and environmental labeling of food products. 

AGRIBALYSE (ADEME, 2017) is a LCA program launched in 2010 by the French 
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Environment Agency (ADEME), with 14 partners from agricultural research and 

technical institutes. It aims to make available an LCI database and a harmonized 

methodology covering an extensive range of animal and crop products, on the French 

territory. 

Improving the assessment of the impacts of agricultural products on water resources has 

been identified as a critical point for which the AGRIBALYSE methodology should be 

improved. The “AGRIBALYSE WATER” project started in 2016 and will end at the 

end of 2018. It aims to align the database with the ISO 14046 standard. The project 

focuses on improving the LCIs for water quantity. Eight partners from French research 

and technical institutes, and LCA consulting companies have collaborated on the 

program to generate the updated LCIs. 

The project covers several agricultural productions: Soybean, sunflower, grain maize, 

silage maize, carrot, tomato, apples, wine grape, cow milk, beef.  

 

To assess the flows of water in cropping systems, the Cropwat model (FAO, 2009) was 

retained among other possible models. For ruminants, the water flow models were 

based on previous works (Gac et al., 2012, Gac and Béchu, 2014 already mentioned), 

updated by integrating the scientific knowledge and the technical references acquired 

more recently. It concerns the quantification of water use in different livestock systems 

and animal category for drinking (Boudon et al., 2013 for dairy cows, Ménard et al., 

2012 – see below-  for other categories), cleaning (Capdeville et al., 2017), and leakage 

and others (Ménard et al, 2012).  

These models were parametrized in the software InOut of the platform MEANS 

developed by the INRA, allowing in fine the calculation automated by the inventories of 

life cycle. The crops covered in the project and entering the animal feedstuffs (corn 

silage, corn grain, wheat) will contribute to improve the quality of the results obtained 

at dairy farm exit gate.  

The flows of water will then be converted in impact with the water footprint method 

AWARE (Boulay et al., 2018), recommended at the international level 

The work is still under process and the data will be available and published by the end 

of 2018. 

More widely, every methodological advance and consolidation of databases, as well as 

the production of French data on crop productions, will allow to strengthen the results 

of water scarcity footprints of livestock products.  

 

II- Assessing the water consumption by the dairy farm remains the basis  

Behind Water footprint, the consideration of physical flows at farm level remains 

important for appropriation of results by the farmers and also because actions to reduce 

water footprint can be more easily undertaken at this level than at the whole supply 

chain level. 

Ménard et al. (2012) measured dairy cattle water consumption (excluding crops and 

irrigation) and established a watering reference table (WRT) using information collected 

from a survey of eleven farms.  

The annual consumption, that could be measured on six farms, was estimated at 6.9 

liters per liter of milk in average and ranged from 5.1 to 9.6 (Table 2). Water intake and 

cleaning the milking parlour represented respectively 76% and 18.5% of the total 

consumption. Leaks were responsible for up to 4.8% of the average consumption. The 

survey showed that some farms manage to have no leaks at all, proving that they can be 

avoided, leading to water saving.  
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Stages of 

consumption  

Liters of water / liter of milk produced 

Average (min- max) 

% 

Drinking 5,2 (4 – 7,5) 75,8% 

Milking parlour 1,25 (0,9 - 1,7) 18,5% 

Leaks  0,35 (0,0 – 0,8) 4,8% 

Other  0,06 (0,0 – 0,2) 0,9% 

TOTAL 6,85 (5,1 – 9,6) 100% 

Table 2: Water consumption per stage for 6 dairy farms (Ménard et al. 2012) 

 

The watering reference table of dairy cows has been established with 40 typological 

boxes defined by the type of diet, production level and maximal temperature. For diets, 

based on corn silage and hay, the reference table values were compared to those 

predicted by equations published by INRA (Boudon et al., 2012). The correlation was 

high (R² = 0.84), even if values are lower for low consumptions and higher for high 

consumptions, so it could be now recommended to use the equation of Boudon et al. 

(2012) to assess water needs for cows, wich allow to cover a wider range of situations.  

For the other animal categories (dry cows, heifers, calves), WRT includes 29 

typological boxes according to the animal category, the type of diet and the maximal 

temperature.  

Those results allow estimating the specific needs for each farm, and can be faced with a 

water meter listing in order to assess the scope of improvement (saving practices, leaks, 

etc.). They also can be used in wider environmental assessments such as LCA.  

 

On farms, it’s crucial to allow providing a good quality water and covering the needs of 

animals, as much as saving the water resource, which also represent an economic 

interest for farmers. To do so, some recommendations and good water management 

practices can be given:   

• Installing water meters  

• Adopting a water-efficient way of cleaning the miliking parlour (helps 

saving 37% on consumption at this stage) 

• Recycling water if possible (from roof, pre-cooler of milk…) 

• Cleaning the drinkers once a week and controlling them every day (to 

ensure water quality) 

• Installing enough drinkers and well located to provide enough water for 

every cow 

• Some technical recommandations for drinking  

• Length of access: 6 cm / cow in winter; 10 cm / cow in summer 

• Flow rate: 15-20 L / min.  

 

Conclusion  

First marks about the water scarcity footprint of French milk were established in a 

moving methodological context, with uncertainty on existing background data 

concerning feedstuffs.  

The method of the Water Stress Indicator as just been stabilized and ongoing studies, 

such as the French Agribalyse program, should help to achieve strengthened and 

updated data very soon.  

Nevertheless, the units of Water footprint remains difficult to understand and to explain. 

That’s why it’s seems necessary to go back to physical flows for an appropriation by 

farmers, especially as levers of action exist to save water.  
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Abstract 

Water is a determinant element in forage production, conditioning the development of 

plants, their productivity and soil conservation. Through irrigation and drainage 

technologies, water is managed in agricultural systems at perimeter or field level, 

providing the water to the soil-plant system in a regular and timely way to avoid water 

stress, to optimize the quantity and quality of the production. The water-crop production 

relationship determines the land and water productivity, namely the water stress 

response. Efficient use generally corresponds to the goal of water saving, given the 

water resource scarcity, the reduction of pumping energy consumption, the reduction of 

labor and water cost, and legal environmental restrictions. The evaluation of the water 

use efficiency can be made in relation to the plant, by applying the water use efficiency, 

or in relation to the irrigation system, through the application efficiency, or in relation to 

the agricultural production system, through the water productivity, in both physical and 

economical aspects. The irrigation technologies of grassland and other fodder crops 

include surface gravity fed methods, done usually by runoff, like in traditional 

mountainous systems, and modern methods, like graded border on leveled soil, or 

graded furrows for row crops, well adapted to mechanized agriculture. Sprinkler 

irrigation is also applied through various types of installation, such as static full 

coverage systems, traveling gun or pivot, applicable to a wide range of soils and 

topographical conditions. Drip irrigation is also applied in on-line crops, as in forage 

maize, especially in the context of greater water scarcity and higher technological level. 

The main challenges to the efficient use of water in forage production are: improving 

the quality of irrigation systems design and automation, managing irrigation in order to 

optimize the quantity and quality of production, monitoring fertigation and crop by 

remote sensing. These challenges require the modernization of technologies, financial 

investment, knowledge extension and the participation of farmers. 

 

1. Introduction. Water use and productivity 

Forage crops could be practiced in rainfed or irrigation conditions, depending on 

climate and the crop cultivation season period. Irrigation increases land productivity 

through an adequate supply of water to the soil, bypassing the irregularity or lack of 

precipitation, in addition to the complementary effect of other productive factors 

associated with water, such as the quality of the plant material, fertilizers and cultural 

techniques.  

A schematic of processes involved in irrigation water use is given in Fig. 1a. The water 

use efficiency (WUE) is used to measure the water performance of plants and crops, 

irrigated or non-irrigated, to produce harvestable yield (Fig.1b). The water productivity 

(WP) expresses the quantity of product produced by a given amount of water used, i.e., 
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consumptive and non-consumptive uses, both in irrigation and non-irrigation water 

uses. WP, expressed in kg/m3, is defined as the ratio between the actual crop yield 

achieved (Ya) and the total water used, or the irrigation water used, resulting in two 

different indicators. The same amount of yield depends not only on the amount of 

irrigation water used but also on the amount of rainfall water that the crop could use, 

which depends on the rainfall distribution throughout the crop season. Moreover, 

pathways to improve crop yield are often not so much related to water management as 

to agronomic practices and the adaptation of the crop variety to the cropping 

environment. However, a crop variety with a higher WUE than another variety has the 

potential for using less water than the second when achieving the same yield.  

Therefore, discussing how improving WP could lead to water saving in irrigation 

requires the consideration of various different factors: (a) the contribution of rainfall to 

satisfy crop water requirements, (b) the management and technologies of irrigation, (c) 

the agronomic practices, (d) the adaptability of the crop variety to the environment, and 

(e) the water use efficiency of the crop and variety under consideration. When 

appropriate soil water conservation practices are adopted, the proportion of total 

precipitation that is available to the crop is increased and soil water storage at planting 

may also be increased. When irrigation practices are oriented for water conservation, 

crop roots may be better developed and the amount of water from capillary rise and the 

difference in soil water storage between planting and harvesting, may become higher. 

The result may then be a lower demand for irrigation water. 

 

 
 

Figure 1. a) Processes influencing irrigation efficiency off- and on-farm: gray boxes are 

the processes leading to the crop yield; white boxes are those leading to water wastes 

and losses. b) Water productivity in agriculture at various scales: the plant, through the 

water use efficiency WUE; the irrigated crop at farm scale (Farm WP); and the irrigated 

crop, at system level (Irrig WP); and the crop including rainfall and irrigation water 

(Total WP) (adapted from Pereira et al. 2012) 

 

a) b) 
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Figure 2. Relationship between applied water, crop production and water productivity 

(theoretical example, from Molden et al., 2003) 

 

In the context of water scarcity and the need for savings, the objective of water 

resources management is to optimize water productivity (FAO 2002). It is necessary to 

take into account that saving water in agriculture requires more advanced technical 

knowledge from the farmer and also the guarantee of economic sustainability. Figure 2 

presents the typical characteristics of the water-production and water-productivity 

functions, allowing to realize that the maximization of production (kg/ha) or 

productivity (kg/m3) follows different objectives related to the social and economical 

aspects of the agricultural enterprise. 

 

2. Crop development and irrigation management 

Crop water requirements are based on reference evapotranspiration and crop coefficient 

(Kc), to calculate the crop evapotranspiration ETc=ETo×Kc (Allen et al. 1998). Forage 

crops that are harvested several times during the growing season, like alfalfa, has an 

ETc that varies with the stage of plant development and the regrowth time since the 

previous harvest. After harvest and prior the next irrigation, ETc from a stubble field is 

at a minimum since both transpiration and evaporation are greatly reduced. As plants 

grow, ETc increases until it reaches a maximum at full plant development, when the leaf 

area index is maximum. Figure 3a presents a Kc curve for the entire growing season 

constructed for alfalfa grown for hay, harvested four times during the growing season 

(example for southern Idaho, USA, from Wright 1990). The coefficients Kc for several 

forage crop are listed in Table 1. Crop water deficit reduces the rate of CO2 exchange 

through the stomates due to decrease of stomatal condutance, implying the reduction of 

crop transpiration and the dry matter production (example of transpiration-yield relation 

for alfalfa in Fig. 3b). 
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a) b) 

Figure 3. a) Curve for Kc for alfalfa hay in southern Idaho, USA (from Allen et al. 

1998). b) Relationship yield and alfalfa transpiration (from Guitjens 1990) 

 

The irrigation scheduling allows to decide when to irrigate and how much water to 

apply. Since reduced ETc begins when the supply of soil moisture becomes deficient, 

soil water balance is the usual basis for irrigation scheduling, requiring the 

determination of the ETc, as well as the soil water monitoring. These decisions depend 

on several factors, like the irrigation system capacity, the irrigation duration, or the 

required advanced notice to the irrigation district to ask for the water.  
 

Table 1. Forage crop coefficients (from Allen et al. 1998) 

Forage crop Kcinitial Kcmediu

m 

Kcen

d 

Max. crop 

height (m) 

Alfafa hay - averaged cutting effects 

         - individual cutting periods 

         - for seed 

0.40 

0.40** 

0.40 

0.95* 

1.20** 

0.50 

0.90 

1.15*

* 

0.50 

0.7 

0.7 

0.7 

Bermuda hay - averaged cutting effects 

           - Spring crop for seed 

0.55 

0.35 

1.00* 

0.90 

0.85 

0.65 

0.35 

0.4 

Clover hay, Berseem  - averaged cutting 

effects 

                   - individual cutting periods 

0.40 

0.40** 

0.90* 

1.15** 

0.85 

1.10*

* 

0.6 

0.6 

Rye Grass hay  - averaged cutting effects 0.95 1.05 1.00 0.3 

Sudan Grass hay (annual) - averaged cutting 

effects 

                     - individual cutting periods 

0.50 

0.50** 

0.90** 

1.15** 

0.85 

1.10*

* 

1.2 

1.2 
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Grazing Pasture  - Rotated Grazing 

               - Extensive Grazing 

0.40 

0.30 

0.85-

1.05 

0.75 

0.85 

0.75 

0.15-0.30 

0.10 

Turf grass  - cool season 

          - warm season 

0.90 

0.80 

0.95 

0.85 

0.95 

0.85 

0.10 

0.10 

* This Kc mid coefficient for hay crops is an overall average Kc mid coefficient that averages Kc for both before and 

following cuttings; it is applied to the period following the first development period until the beginning of the last late 

season period of the growing season. 

** These K coefficients represent hay crops immediately following cutting; at full cover; and immediately before 

cutting, respectively; the growing season is described as a series of individual cutting periods (Fig. 3a). 

 

3. Irrigation methods 

The irrigation of forage crops is carried out worldwide mainly by surface or sprinkler 

methods (Hoffman et al. 2007). Recently, due to the newer lower-cost solutions, drip 

irrigation is becoming economically viable in fodder crops cultivated in rows, such as 

corn.   

The mostly adopted surface irrigation methods are the free runoff, in traditional 

mountain systems where irrigation of frosts protection is practiced, as in northern 

Portugal, and the graded border, in flat terrain with a slight longitudinal slope, with a 

null transverse slope, and generally with the open downstream end with free drainage. 

The furrow method is also applied to row crops, such as forage maize. The general 

strengths of surface irrigation include : i) simplicity in the operation and maintenance of 

the system and equipment, in several aspects analogous to traditional irrigation, which 

facilitates their learning by farmers; (ii) low initial investment, making them particularly 

advantageous in socioeconomic conditions with scarce financial resources; iii) zero or 

very low energy consumption, representing a great advantage in terms of operational 

cost and environmental impact; (iv) high wind tolerance, with significant evaporation 

control, a very significant advantage over sprinkler irrigation; v) high tolerance to water 

quality, particularly in sediment load aspects in suspension; (vi) relative flexibility in 

the field water supply, permitting acceptable operation with relative variability of 

hydraulic head and discharge (Pereira and Gonçalves 2018). On the other hand, the 

following weaknesses of surface irrigation should be considered: i) difficulty to obtain 

good results in high slope situations and in undulating topography; (ii) land leveling 

operations may require very high costs, rendering this operation unusable when terrain 

topography conditions are unfavorable; iii) the functioning of the systems is sensitive to 

the spatial and temporal variability of some soil characteristics, in particular the 

infiltration, resulting in the difficulty in consistently obtaining high levels of irrigation 

quality; (iv) systems are generally ineffective in the use of small and frequent 

appropriations. 

The best performances of the modernized systems, in particular the graded border or 

furrows method applied to forages, are generally obtained in flat soil, especially in 

alluvial soil of medium or heavy texture. However, there are frequent situations of 

systems with reduced efficiency as a result of deficiencies in the design, the distribution 

of water, the maintenance of the land leveling and the management of the irrigation. 

The several sprinkler irrigation systems could be applied to the forage crops. The usual 

systems are stationary with periodically moved laterals, the solid set, permanently or for 

a single season, the center pivot, the lateral move, or the traveler-gun. The size of the 
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field parcels determine the feasibility of center pivot or lateral move systems, suitable 

for a large one. The most relevant current issues related to this technique refer to 

prevent the wind effect, reduce energy consumption in pumping and reduce labor 

through mechanization and automation of systems. 

The main advantages of sprinkler irrigation, compared with the surface irrigation 

systems, are: i) adaptability - good operation with small but continuous flow rates, such 

as springs, slightly textured and high infiltration soils, sloping topography; (ii) labor 

savings - in particular in permanently solid set systems and center pivots systems; (iii) 

special uses - such as supplementary irrigation, including irrigation to ensure 

germination and ensure the viability of early sowing; iv) water saving - when systems 

are well chosen and adapted to field conditions, well designed and managed. The main 

constraints are: (i) high costs - investment, exploitation, namely energy costs for 

pumping; ii) limitations on the distribution of water - because these systems require the 

availability of almost constant flow and pressure, which may imply the installation of 

reservoirs; (iii) limitations on water quality - whether in the case of salt water or treated 

waste water, public health problems, crop toxicity risks or even the risk of corrosion of 

the equipment; iv) environmental limitations - difficulty adapting to soils with very low 

infiltration rate, and to dry and windy climates, due to higher evaporation and wind drift 

losses; v) salinity problems - although most arable and forage crops are not very 

sensitive to low salt levels, they may be sensitive to salts deposited on top of the leaves 

when the droplets evaporate. 

Drip irrigation systems applied to annual forage crops grown on-line are permanent full 

coverage systems in the field throughout the entire growing season. The secondary 

ducts and ramps are arranged on the ground at the beginning of the season and are 

collected before harvest. The spacing of the emitters should be close enough to create a 

moist soil continuum along each line. Self-compensating emitters should be used 

whenever a very high ramp length is required, or when the topography is uneven. The 

advantages of drip irrigation are water savings, labor savings through ease of 

automation, fertigation, water use with relatively high salt content and lower energy 

consumption than sprinkler irrigation. On the other hand, negative aspects should be 

taken into account, such as the relatively high cost of equipment, the lower utilization of 

soil fertility and the risk of clogging of the emitters, which requires frequent monitoring 

of the installations and the use of chemical treatments. 

 

4. Challenges of water use improvement 

The challenges to develop the water use on forage production, refer to the main issues of 

the adaptation of irrigated agriculture to global changes and water scarcity, that involves 

the improvement of agronomic practices relative to crop and soil management, the 

irrigation scheduling and the on-farm irrigation systems design and management, and the 

water supply and the off-farm delivery systems (Gonçalves and de Lima 2018). These 

topics are explained below. 

The agronomic practices relative to crop and soil management embrace a wide range of 

technologies for increasing land productivity, reducing crop water demand and 

conserving soil and water. Examples centered on crop characteristics are: increased 

photosynthesis through genetic improvements; new fertilization and crop cultivation 

practices; the use of crops of higher economic value; reduction of the crop water 

demand by using less demanding crops or by shortening the crop growing period. The 

adoption of better farming practices creates compatibility between increased water 

productivity, soil and water conservation: timely sowing, weed control, fertilizer and 

nutrient management, best crop rotation, application of organic matter to increase soil 
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water-holding capacity, tillage and soil management techniques, surface mulch 

evaporation and runoff control, weed management to control non-crop 

evapotranspiration and deep crop rooting, and supplementary irrigation for an effective 

use of water storage. 

Improving the irrigation scheduling is crucial to increasing water productivity. It leads 

to higher yields, prevents crop stress, particularly at critical periods, and by adopting 

rational deficit irrigation it saves water and energy (Volesky and Berger, 2010). The 

development of irrigation scheduling models has provided valuable computing tools to 

support farmers in optimizing their irrigation operation. These new technologies use 

remote sensing, automation and Web services and can offer new perspectives to 

improve irrigation water use (Car et al. 2012).  

In general, the on-farm irrigation systems have a high potential to improve the water 

use efficiency, based on modern field evaluation monitoring, design modeling tools, 

precise irrigation, automation and remote control, fertigation, and energy saving 

procedures. 

Surface irrigation systems generally require the implementation of a precise land 

levelling operation. This reduces the advance time and the volume of water needed to 

complete the advance, allowing greater infiltration uniformity and higher yields. 

Additional precise land levelling prevents ponding, improves drainage, and allows the 

adoption of deficit irrigation and better control of the leaching fraction. The operation 

of field systems should improve control of the inflow rate and cutoff time to minimize 

runoff and deep percolation. Several techniques have been adapted for graded borders, 

namely the automation and the reuse of tail water runoff.  

Sprinkler irrigation systems comprise the solid set, center-pivot, and traveler-gun types, 

which might comprise many variants in terms of equipment. Design and operating 

techniques aim to achieve the greatest uniformity of distribution with minimum water 

losses, optimize the overlapping of sprinkler jets, minimize the discharge variations 

within each operation system, minimize evaporation and wind drift losses, and adjust 

the precipitation rate with soil infiltration to avoid runoff losses.  

The good quality of drip irrigation emitters and the maintenance procedures are 

essential to achieve a high irrigation performance. The best practices for irrigation 

performance optimization should fit the following guidelines: a) use a single drip line 

for a double crop row to reduce water use and cost with soils whose lateral water 

transmission is good enough to wet both rows; b) adjust the duration and timing of the 

water application according to the soil and crop characteristics to control percolation 

losses and salt distribution and accumulation in the soil; c) control the pressure and 

discharge variations within each operating set, by adopting pressure regulators in 

sloping areas and self-compensating emitters in long and sloping laterals; d) use filters 

that are appropriate to the water quality and emitter characteristics and use chemicals 

periodically to clean the system and treat the clogged emitters. 

The water supply management for water conservation in agriculture could consider, for 

example, the following approaches to increase the water available for use according to 

the specific hydrological and geographical conditions: a) small reservoirs for surface 

runoff storage allowing groundwater recharge from excess runoff; b) rainwater 

harvesting and vegetation management to control runoff; c) micro-catchments, land 

forming, terracing and conservation tillage; d) non-conventional resources use, such as 

urban treated water or drainage water of poor quality, which might involve coping with 

crop salinity tolerance, or mixing poor and good water quality alongside crop 

management to reduce salinity effects. 
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The off-farm conveyance and distribution systems have a wide range of hydraulic 

structures and equipment. The systems’ performance could be improved by: canal 

lining; improving water regulation and control devices, particularly through automation 

and remote control; adopting low pressure pipe distributors; changing from supply 

oriented to demand oriented delivery schedules; using intermediate storage in canals, 

reservoirs, or farm ponds; involving farmers in delivery schedule planning to cope with 

limited supply; adopting demand delivery scheduling in pressurized systems; pricing 

water as a function of the volumes of water diverted and irrigation scheduling; applying 

information technology to optimize delivery schedules. 

In a final remark, improving water use in forage production involves improving the 

design of the facilities and irrigation management and operation to allow water savings, 

high productivity and high economic revenue. This objective requires the modernization 

of technologies, investment, knowledge, extension and participation of farmers. 
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Importância da quantidade e da qualidade da água na alimentação da 

vaca leiteira 
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Resumo 

Embora a água seja o alimento qualitativa e quantitativamente mais importante para a 

vaca, só recentemente começou a merecer destaque nos textos da especialidade ou a ser 

abordado em fóruns sobre a alimentação. A água é o componente mais abundante do 

organismo e está envolvida em todas as funções vitais, sendo fundamental garantir um 

balanço hídrico diário adequado para não comprometer o bem-estar, saúde e 

produtividade dos animais. As necessidades em água da vaca leiteira dependem de 

muitos fatores, os quais se discutem neste texto. Serão igualmente abordados 1) os 

parâmetros de que mais depende a ingestão de água de abeberamento e que estão na 

base do desenvolvimento de modelos para calcular a quantidade diária de água a 

fornecer à vaca e, 2) os parâmetros de qualidade da água. 

 

Introdução 

O sucesso dos nutricionistas e produtores de leite tem estado em grande medida 

dependente do conhecimento cada vez mais rigoroso das necessidades nutricionais dos 

animais e do valor nutricional dos alimentos. No entanto, o alimento mais importante de 

todos e que a vaca consome em maior quantidade – a água – só recentemente começou 

a merecer destaque nos textos da especialidade ou a ser abordado em fóruns de 

discussão sobre a alimentação de vacas.  

Ao abrigo do Regulamento (CE) nº 178/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho de 

28 de janeiro, a água de abeberamento (águaab) enquadra-se no conceito de alimento 

(DGAV, 2014). A águaab não se encontra no seu estado puro na natureza, contendo 

dissolvidas ou em suspensão diferentes minerais e outras partículas. O seu principal 

constituinte – a água (H2O) – é reconhecido como o nutriente mais crítico e necessário 

em maior quantidade para a saúde, bem-estar e produtividade das vacas leiteiras (NRC, 

2005). A águaab pode também ser uma fonte importante de minerais, mas o 

conhecimento sobre esta matéria é muito limitado (NRC, 2005) 

 

Necessidades e fluxo de água no organismo da vaca 

O corpo dos vitelos ao nascimento tem cerca de 75-80% de água, valor que diminui para 

50-60% à idade adulta (Johnson et al., 2012). O teor médio em água do músculo do 

esqueleto, dos ossos e do sangue é cerca de 75, 45 e 90%. As vacas mais jovens e/ou 

mais magras são as que têm maior % de água. Portanto, mais de metade do peso de uma 

vaca leiteira é água (>300 kg). Vacas mais gordas ou vacas que estejam desidratadas 

terão menor percentagem de água. O facto de a vaca atual produzir uma grande 

quantidade de leite - que é constituído por cerca de 87% de água – faz com que 

este animal seja o mamífero que apresenta as maiores necessidades em água 

por unidade de massa corporal e que apresente o maior fluxo diário de água, 

que pode representar até 30% da água corporal (Beede, 2012). A importância da 

água é tão expressiva que, podendo a vaca sobreviver mesmo que perca praticamente 

toda a gordura ou 50% da proteína, uma perda de 20% da água corporal é-lhe fatal 

(NRC, 2005). Isto deve-se ao facto de a água ser indispensável a todos os processos 

vitais. Destacamos como mais importantes o seu papel 1) no transporte de nutrientes e 

de outros compostos para e das células, 2) na digestão dos alimentos, 3) no metabolismo 

dos nutrientes; 4) na eliminação de resíduos (através da urina, fezes e respiração 
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pulmonar); 5) na eliminação do excesso de calor do corpo por evaporação (pulmões e 

pele), 6) na manutenção de um equilíbrio adequado de fluidos e iões no corpo e, 7) na 

garantia de um ambiente fluido para o feto em desenvolvimento. Adicionalmente, 

durante a lactação, há a considerar a necessidade de água para a produção de leite. 

Para que todos estes mecanismos fisiológicos possam decorrer com normalidade, 

precisamos de garantir diariamente um balanço hídrico adequado, isto é, que a vaca 

obtenha uma quantidade de água suficiente (input) para repor as perdas hídricas 

(output). A vaca dispõe de mecanismos fisiológicos de regulação do balanço hídrico, 

que lhe permitem manter, dentro de determinados limites, o volume e tonicidade dos 

fluidos extracelulares e intracelulares. Tais mecanismos operam a dois níveis: a ingestão 

de águaab em resposta à sede e a excreção ou reabsorção renal de água, eletrólitos e 

osmólitos. Além da águaab, o animal também ingere a água contida nos alimentos e 

excreta água nas fezes, processo este que é sobretudo dependente da regulação da 

ingestão de alimento. Durante a utilização dos nutrientes no organismo, também se 

produz água (água metabólica). A vaca perde ainda água por evaporação (pulmões e 

pele), consequência da necessidade de regular a temperatura corporal interna. Em 

resumo, a água disponível para a vaca (input) tem origem na águaab, na água contida 

nos alimentos e na água do metabolismo celular e a eliminação de água do 

organismo (output) ocorre através das fezes, urina, evaporação e leite produzido. 

 

Que fatores afetam as necessidades e a quantidade de águaab ingerida? 

As necessidades em água da vaca dependem de muitos fatores, dos quais destacamos o 

peso vivo, o estádio fisiológico, o nível produtivo, as condições ambientais, a atividade 

física e o estado de saúde. Uma vez que parte da água necessária é fornecida pelos 

alimentos, além daqueles fatores, há outros que afetam a quantidade de águaab.  Como é 

compreensível verifica-se uma relação direta entre ingestão de águaab e teor em 

matéria seca da dieta, ou seja, quanto menos água tem o alimento, mais águaab 

necessita a vaca de beber. De facto, os trabalhos em que se controlou o consumo de 

água, mostram que o teor em MS da dieta é o fator que mais afeta o consumo de águaab 

(e.g. Boudon et al., 2013; Khelil-Arfa et al., 2012), podendo esta ser calculada como a 

diferença entre a água total necessária e a água fornecida pelo alimento (INRA, 2018). 

As dietas dos ruminantes têm uma participação de forragem variável e o seu teor em 

MS também varia consideravelmente (Quadro 1). Já o teor em MS dos alimentos 

compostos é relativamente constante (87-89%). 

 
Quadro 1. Teor em água de silagens de erva e de silagens de milho produzidas no EDM.1 

 Silagens de erva 

 

 

Silagens de milho 

 

Ano 2014  

 

2015    2016  

 

2016  

 %MS %Água 

 

%MS %Água   %MS %Água 

 

%MS %Água 

Mín. 24,1 75,9 

 

21,2 78,8 

 

17,8 82,2 

 

31,6 68,4 

Máx. 55,7 44,3 

 

53,8 46,2 

 

52,4 47,6 

 

25,5 74,5 

Média 33,5 66,5 

 

33,1 66,9   32,6 67,4 

 

40,5 59,5 
1ALIP, comunicação pessoal 

 

Existe uma correlação positiva entre a produção de leite e o consumo de águaab. Em 

alguns trabalhos onde esta relação foi estudada em condições ambientais de 

neutralidade térmica, determinou-se que a vaca necessita de ingerir 2,5 a 3 litros de água 

ou 2 a 2,3 litros águaab por cada litro de leite produzido (Quadro 2). Esta relação positiva 

também se observa com a ingestão de matéria seca, o que acaba por estar relacionado 
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com o nível de produção de leite – é de esperar que vacas mais produtoras também 

apresentem uma ingestão de MS mais elevada.  
 

Quadro 2. Ingestão de água e sua relação com a produção de leite. 

Trabalhos Ingestão MS  Prod. Leite 

Ingestão de Águaab  

  Ingestão total água  

  kg/dia kg/dia l/dia l/kg leite l/kg leite 

1 9,7-26,2 16-52 25-137 2,0 2,6 

2 22,8 33,1 77,8 2,3 3,0 

3 4,7-27,5 5,5-42,2 2,3-140 2,1 2,6 

1- Holter e Urban, 1992; 2- Dado e Allen, 1994; 3- Khelil-Arfa et al., 2012 

 

Outros componentes da dieta que também interferem na quantidade de águaab são o teor 

em eletrólitos e o teor em proteína bruta.  

As condições ambientais e a temperatura em particular, afetam de forma muito 

acentuada a quantidade de água que a vaca necessita de beber. O Quadro 3 resume os 

resultados obtidos num estudo realizado no INRA (Khelil-Arfa et al., 2014) em que se 

mediu o fluxo e balanço hídrico em vacas Holstein alojadas em camaras a temperaturas 

ambiente controladas de 15ºC (neutralidade térmica) e 28ºC. As vacas foram 

alimentadas com dieta TMR, à base de silagem de milho. 

 
Quadro 3. Efeito da temperatura no fluxo e balanço hídrico (l/dia) em vacas leiteiras1. 

  15°C   28°C 

  Total (%)   Total (%) 

Ingestão de MS (kg/d) 21,1 

  

18,8 

 Produção de leite (kg/d) 30,7 

  

28,7 

 Ingestão de água  103,0 
  

110,2 

 águaab 77,1 74,9 

 

85,4 77,5 

do alimento (A) 30,9 25,1 

 

27,4 22,5 

Água metabólica (M) 4,5 

  

4,4 

 Input de água 112,5 115,6  117,5 119,8 

Output de água  111,5 

  

119,4 

 urina (U) 17,8 15,9 

 

20,4 17,1 

fezes (F) 47,7 42,8 

 

39,2 32,8 

leite (L) 26,9 24,1 

 

25,4 21,3 

evaporação (E) 19,2 17,2  34,4 28,8 

Balanço hídrico 0,9   -1,4  
1Fonte: Khelil-Arfa et al., 2014 

 

Tal como se observa em geral, a principal via de excreção de água foi a fecal. O 

aumento da temperatura ambiente provocou um aumento das perdas de água por 

evaporação, de 17 para 29%. Quando expressas por unidade de MS ingerida, os autores 

observaram que as perdas por evaporação foram compensadas pelo aumento no 

consumo de águaab. Esta resposta é o primeiro mecanismo de adaptação dos animais 

homeotérmicos a temperaturas elevadas por forma a controlar o stresse térmico 

(Silanikove, 2000; INRA, 2018). 

Por fim, e não menos importante, a qualidade da águaab é um fator determinante para 

assegurar a sua ingestão em quantidade suficiente. Os animais são capazes de detetar 
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sabores e odores desagradáveis (Beed, 2012) e se os detetarem na água não vão beber a 

quantidade necessária. Ingerem também menos alimentos, com a consequente 

diminuição do crescimento ou produção de leite. 

 

Consequências de ingestão insuficiente de água 

Uma ingestão de água insuficiente pode afetar a saúde, o comportamento a produção 

dos animais. Em ensaios onde se limitou o acesso de águaab aos animais, verificaram-se 

várias alterações fisiológicas: aumento da concentração de glóbulos vermelhos no 

sangue - indicando desidratação -, aumento do teor em ureia no sangue e redução na 

ingestão de alimento e de produção de leite (Steiger Burgos et al., 2001) e 

comportamento agressivo junto dos bebedouros (Little et al., 1980). A temperatura 

ambiente acima da zona de conforto térmico, a falta de água impede a vaca de se 

adaptar ao calor (Silanikove, 2000) 

 

Como podemos estimar a água necessária? 

A quantidade de água perdida é influenciada pela atividade do animal, pela temperatura 

do ar, humidade, taxa respiratória, ingestão de águaab, ingestão de alimento e produção 

de leite. Têm sido desenvolvidas muitas equações para prever a ingestão de água (total e 

águaab), sendo a maior parte delas desenvolvidas em situações de neutralidade térmica. 

Algumas equações preveem também a influência da temperatura acima da temperatura 

crítica superior. Entre as equações mais recentes, encontram-se as propostas pelo INRA 

(2018). Na equação de estimativa da ingestão de águaab (Iáguaab), o INRA (2018) 

assume que o efeito da lactação na ingestão total de água pode ser decomposto num 

aumento da excreção de água proporcional à quantidade de leite produzido e que tem de 

ser substituído pela ingestão de águaab para evitar a desidratação e uma ingestão 

adicional determinada pelo aumento da ingestão de MS para garantir a produção de 

leite. A equação assenta no conhecimento dos fatores que mais afetam a quantidade de 

água bebida, isto é, a produção de leite (PL, kg/dia), a ingestão de MS (IMS, kg/dia) e o 

teor em MS do regime alimentar (%). A PB fornecida pela forragem é utilizada como 

um indicador da carga eletrolítica da dieta, em conformidade com o observado por 

Khely-Arfa et al. (2012) em vacas leiteiras, pelo que o teor em proteína bruta da 

forragem (PBf, g/kg MS) e a proporção de forragem da dieta (F, g/g MS) também 

devem ser conhecidos:  

Iáguaab =-4,34+0,88 PL + IMS x (4,6-100/MS) + 0,0012 x (PBf x F)2  

(n=232, R2 = 0,89, RMSE = 11,4) 

 

De seguida, apresentamos um exemplo prático de aplicação desta equação, com a dieta 

que se apresenta no Quadro 4, utilizada numa exploração do EDM com uma produção 

média diária de 40 l de leite.  

 
Quadro 4. Composição em ingredientes da dieta para uma produção diária de 40 kg de leite. 

 Ingredientes Ingestão (kg)  %MS Ingestão (kg MS)  %PB Ingestão (g PB) 

Palha 1,6 88 1,4 3,8 54 

Silagem milho 33,0 35 11,6 6,2 716 

Al. Concentrado1* 6,6 88 5,8 31,4 1824 

Al. Concentrado 2** 4,8 88 4,2 25,3 1069 

TOTAL 46,0   23,0   3662 
*Alimento farinado, adicionado na TMR; **alimento granulado distribuído no robot de ordenha 

A partir desta informação, podemos calcular a % de MS da dieta, a % de PB da 

componente forragem (palha+silagem de milho) e a % de forragem na MS da dieta: 
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%MS da dieta = 23/46*100= 50% 

%PB da forragem = (54+716) / (1,4+11,6) = 59,4 g/kg MS 

Proporção de forragem na MS da dieta = 13/23= 0,564% 

Aplicando a equação do INRA (2018): 
Ingestão de águaab =-4,34+0,88 x40 +23 x (4,6-100/50) + 0,0012 x (59,4 x 0,564)2 = 92 l/dia 
A temperatura superior a 15ºC, a vaca necessita de ingerir mais água para a regulação 

térmica (Iáguaab RT). O INRA (2018) adotou a equação desenvolvida por Boudon et al. 

(2012): 
 

Iáguaab RT = [(85,2 x exp (T-24,9)/8,0) + 2,25 x exp (T-12)/6,8) -28,2)]x 0,14 x PV0,57 x 86,4)/2500 

Onde T é a temperatura média diária (ºC) e PV o peso vivo da vaca 

 

Como se pode observar na Figura 1, aplicando esta fórmula, a quantidade de água 

necessária aumenta de forma muito acentuada à medida que aumenta a temperatura 

ambiente. Para o exemplo referido atrás e admitindo uma temperatura ambiente média 

diária de 30ºC, as necessidades de água aumentam de 92 para 122 l/dia, isto é, 33%! No 

entanto, como a ingestão de águaab é afetada por outros fatores, nomeadamente a 

variação individual, estes cálculos devem ser tomados como indicadores e não como 

uma previsão rigorosa. Por exemplo, Appuhamy et al. (2016) verificaram que a ingestão 

de águaab variava consideravelmente entre os estudos que analisaram e que a IMS, o 

teor em MS, o teor em PB e a concentração de sódio e potássio das dietas explicavam 

apenas 76% da variação observada.  

 
Figura 1. Efeito da temperatura ambiente média diária na quantidade de água necessária para a 

regulação térmica de uma vaca com 650 kg de peso vivo. 

 

Estudos de comportamento mostram que as vacas ingerem a maior parte da água após a 

ingestão de alimento e a ordenha (Cardot el al., 2008), a uma taxa de 4 a 13 litros por 

minuto. Enquanto o tempo médio que despendem a ingerir alimento pode representar 6 

a 8 horas por dia, o tempo que despendem a beber é apenas de 20 a 30 minutos. Por 

isso, os animais devem possuir sempre água disponível e/ou próxima da zona de 

alimentação e da sala de ordenha. Importa também garantir espaço suficiente para que 

os animais não necessitem de competir pelo acesso ao bebedouro, evitando assim que os 

animais dominantes impeçam que os outros tenham acesso à água.  
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Tal como o Homem, os ruminantes necessitam de água potável, não adulterada por 

substâncias impróprias para consumo que ocorrem na natureza ou produzidas pela 

atividade humana (Beede, 2012). Segundo a DGAV (2014), “(…) não existem de 

momento parâmetros ou valores legalmente fixados para a água destinada 

exclusivamente ao abeberamento dos animais” e, “(…) importa referenciar boas 

práticas de higiene sobre a água destinada ao abeberamento dos animais”, pelo no 

Guia de Boas Práticas sobre “Água adequada para alimentação animal” esta entidade 

descreve os parâmetros a ter em consideração na avaliação da qualidade adequada de 

uma água destinada ao abeberamento dos animais, para o qual remetemos o leitor, onde 

poderá encontrar informação sobre os requisitos de carácter geral (palatabilidade, 

tolerância e usabilidade) e valores de referência de requisitos específicos a ter em 

consideração, no estabelecimento do conceito de “água com qualidade”, nomeadamente, 

sobre parâmetros microbiológicos, físico-químicos (pH, salinidade, teor em cloretos) e 

químicos (iões).  

Em termos globais, uma água de qualidade deve ser límpida, palatável e sem odores 

desagradáveis (parâmetros analíticos turvação, sabor e cheiro), não deve conter 

microrganismos patogénicos (e.g. Escheria coli e Enterococos), nem pesticidas, deve 

apresentar baixa salinidade (parâmetro analítico condutividade; medida do teor em 

constituintes inorgânicos, mas que pode incluir alguns compostos orgânicos) e baixo 

teor em cloretos. Pode ser necessário controlar o teor em vários iões por várias razões.  

A titulo de exemplo, concentrações elevadas de sulfatos, ferro, manganês ou nitratos 

não só afetam a palatabilidade da água, como também interferem com a utilização de 

outros nutrientes e se tornam tóxicos acima de determinado nível. A dieta pode estar 

equilibrada para os minerais, por exemplo, enxofre, mas um teor excessivo de sulfatos 

na água pode impedir a absorção de cobre, resultando numa deficiência neste mineral. 

Outro exemplo de um efeito antagónico bem conhecido é o que o ferro em quantidade 

excessiva exerce na capacidade da vaca metabolizar a vitamina A. Alguns minerais 

podem também contribuir para a degradação dos equipamentos de fornecimento e/ou 

sistemas de abeberamento (por exemplo cálcio e ferro). 

Em resumo, a água de boa qualidade é transparente e incolor, e isenta de cheiros 

desagradáveis, mas não é fácil perceber se contem poluentes, microrganismos 

perigosos, ovos de parasitas e muitos tipos diferentes de minerais, que podem alterar a 

qualidade da água, a produção e a saúde dos animais (DGAV, 2014). Portanto, mesmo 

que aparente ser de boa qualidade, recomenda-se a sua análise periódica. Devemos 

também ter cuidado com os sistemas de abeberamento que deverão, sempre que 

possível, ser limpos e sujeitos a manutenção periódica. 

 

Conclusões 

A disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequadas são de extrema 

importância para o bem-estar, saúde e produtividade das vacas. Ao não prestarmos 

atenção a esse alimento, mesmo fornecendo dietas equilibradas nos outros nutrientes e 

em energia, podemos estar a limitar a capacidade de expressão do potencial produtivo e 

a comprometer a saúde e bem-estar animal. 
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Resumo 

As condições ambientais nos alojamentos para vacas leiteiras são de grande importância 

para o conforto e bem-estar dos animais estabulados, sendo uma condição necessária 

mas não suficiente para que possam expressar todo o seu potencial produtivo. 

Em consequência do grande progresso em melhoramento genético para aumentar a 

produção de leite por vaca, torna-se evidente a sua maior suscetibilidade ao stresse 

térmico, que importa manter sob controlo, principalmente em épocas quentes do ano. 

Nas estações da primavera, verão e outono observam-se decréscimos da produção de 

leite, oposta à subida do ITH e no inverno um acréscimo de produção de leite. É 

evidente uma correlação elevada entre a frequência respiratória e a temperatura retal e 

de ambas com o ITH, sendo estes indicadores fisiológicos excelentes preditores de 

stresse térmico nos animais. Os animais expostos a ITH superior a 78 revelaram uma 

perda de produção de leite de 1,8 kg/vaca/dia. A eficiência da gestão da água na 

melhoria das condições ambientais dos animais estabulados é um processo exigente a 

que o produtor de leite terá que dedicar a máxima atenção, tendo em conta as evidências 

das alterações climáticas.      
 

1. Introdução  

O stresse térmico resulta do conjunto de condições externas adversas ao animal 

homeotérmico, provocando um desequilíbrio entre fatores ambientais e o animal que 

alteram a temperatura corporal do estado de repouso, ou seja, a condição de 

homeostasia. Os fatores ambientais são um dos principais problemas que prejudicam a 

produção de leite, sobretudo em vacas de alta produção, que necessitam de maior 

ingestão de alimentos e consequentemente originam maior produção de calor 

metabólico. As condições ambientais, nomeadamente temperatura e humidade relativa 

elevadas provocam nos animais um impacto negativo sobre a produção leiteira, 

comportamento, saúde e bem-estar. 

A elevada produção de calor e de vapor de água das vacas leiteiras, tendo em conta o 

seu tamanho e nível de produção, assim como a grande quantidade de excrementos 

produzida, que por sua vez fomentam o calor, vapor de água e gases nocivos, são 

passíveis de prejudicar o conforto térmico dos animais, cuja eficácia dependerá do 

sistema de eliminação de dejetos instalado. 

As condições climáticas ideais para produção de leite ocorrem em ambientes com 

temperatura entre 5º e 25ºC, e por isso esta é considerada a zona de conforto térmico da 

vaca leiteira. O stresse térmico desencadeia um balanço energético negativo, reduz a 

produção de leite e a eficiência reprodutiva, conduzindo a prejuízos para os produtores 

de leite. 
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2. Stresse térmico 

O stresse térmico é causado por uma combinação de fatores ambientais (temperatura, 

humidade relativa, radiação solar, movimento do ar e precipitação). Têm sido propostos 

muitos índices de combinação de diferentes fatores ambientais para medir o nível de 

stresse calórico. No entanto, o seu uso é limitado devido à escassa disponibilidade de 

dados. A maioria dos estudos sobre o stresse térmico em animais centra-se 

principalmente na temperatura e na humidade relativa (Igono et al, 1985; Bouraoui et 

al, 2002; West, 2003). Outros indicadores como a radiação recebida pelo animal, 

velocidade do vento e pluviosidade são mais difíceis de obter e por isso menos 

utilizados para avaliar o stresse térmico de vacas leiteiras. Por outro lado, o registo da 

temperatura e da humidade pode ser obtido a partir de uma estação meteorológica 

localizada nas proximidades das explorações. 

De uma forma geral em resposta ao stresse por calor, ocorre uma redução no consumo 

de alimentos e na produção de leite e aumento na temperatura corporal e na frequência 

respiratória dos animais (West, 2003). Alterações na temperatura retal e frequência 

respiratória são os dois parâmetros fisiológicos mais utilizados como medida de 

conforto animal e adaptabilidade a ambientes adversos (Hemsworth et al., 1995), 

enquanto o índice de temperatura-humidade do ar tem sido utilizado para avaliar o 

impacto ambiental sobre os bovinos, pois podem descrever mais precisamente os efeitos 

do ambiente sobre a capacidade dos animais em dissipar calor (West, 1999). 

Geralmente, os dois parâmetros ambientais considerados na obtenção desse índice são a 

temperatura e a humidade relativa do ar. 

Uma medida que permite moderar os efeitos adversos do clima quente é a proteção das 

vacas da radiação solar direta e indireta.  

 

2.1 Indicadores de avaliação do stresse térmico 

Na ausência de dados de temperatura, humidade e energia radiante, é possível 

determinar se as vacas estão em desconforto térmico e necessitam ser implementadas 

medidas para o seu arrefecimento, em função dos seguintes indicadores publicados por 

West (2003): 

- Frequência respiratória superior a 80 movimentos por minuto em 7 de um grupo de 10 

animais observados; 

- Temperatura retal igual ou superior a 39,1ºC em 7 de um grupo de 10 animais 

observados; 

- Diminuição de pelo menos 10% no consumo de matéria seca, em períodos quentes do 

ano; 

- Diminuição de pelo menos 10% na produção de leite, em períodos quentes do ano.      

Ainda a este propósito outros autores apresentaram sugestões para a apreciação do 

stresse térmico para bovinos. No quadro 1 apresenta-se a proposta de Mader et al. 

(2006), para avaliação do stresse térmico: 

 

Quadro 1 - Escala de classificação de animais ofegantes 
Escala Descrição 

0 Respiração normal, ≤60 movimentos respiratórios/minuto 

1 Respiração ligeiramente elevada, entre 60 a 90 movimentos/minuto 

2 
Ofegar moderado e/ou presença de baba ou pequena quantidade de saliva, 90 

a 120 movimentos/minuto.  

3 
Ofegar grave com a boca aberta, saliva usualmente presente, 120 a 150 

movimentos/minuto. 

4 
Ofegar severo com a boca aberta, acompanhada por projeção da língua e 

excessiva salivação, usualmente a cabeça e o pescoço ficam estendidos.   
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3. Temperatura ambiente  

É provavelmente o fator mais investigado e ao mesmo tempo o mais utilizado como 

indicador de stresse em vacas leiteiras. Os processos fisiológicos nas vacas requerem 

dentro de limites aceitáveis, uma temperatura corporal relativamente constante, 

justificando a sua condição de animais homeotérmicos. Como a temperatura ambiente é 

variável ao longo do ano e do dia, as vacas ativam uma diversidade de mecanismos de 

adaptação para responder a essa variabilidade térmica, fundamentalmente modificando 

aspetos etológicos (comportamento) e fisiológicos, fazendo com que a produção e 

dissipação de calor por parte do animal se mantenham em equilíbrio. Contudo não é 

apenas a temperatura do ar a responsável pela variação da temperatura corporal da vaca, 

existindo outros fatores com influência importante sobre este fator, como sejam a 

humidade relativa, velocidade do ar e temperatura da superfície da cama, paredes e piso 

do estábulo (Ramos, 2009). 

Quando a temperatura aumenta (> 27ºC) a percentagem de vacas deitadas diminui e por 

sua vez eleva-se o número de vacas em estação principalmente no corredor de 

alimentação, numa postura facilitadora da dissipação de calor (Overton et al., 2002). 

Estes resultados foram posteriormente reforçados pelo trabalho de Zahner et al. (2004) 

ao observarem que a duração do comportamento de vacas deitadas diminuiu durante o 

dia, em sentido inverso ao aumento do ITH, mas o comportamento de descanso dos 

animais durante a noite não foi afetado. 

Os fatores que contribuem para um acréscimo dos períodos de tempo em que os animais 

permanecem em pé na exploração, também poderão ter um efeito sobre a saúde das 

úngulas. De facto está bem estabelecido que a redução dos períodos de tempo em que os 

animais permanecem deitados durante o dia tem sido associada a episódios de 

claudicação em vacas leiteiras (Leonard et al., 1996; Cook et al., 2004). A adaptação de 

comportamentos para fazer frente ao stresse térmico pode ser outro potencial fator de 

risco para a redução dos períodos de descanso dos animais e aumento da claudicação. 

Um aumento da taxa de claudicação no final do verão tem sido associado a períodos de 

stresse térmico (Cook et al., 2004). 

 

4. Humidade relativa 

A humidade relativa define-se pela quantidade de água (em forma de vapor) presente no 

ar, relativamente à quantidade máxima que poderia conter para aquela temperatura e 

pressão. Quando a humidade relativa apresenta o valor de 60% indica que o ar contém 

60 partes de vapor de água das 100 partes que seria capaz de ter se estivesse saturado. O 

controlo da humidade consegue-se primeiramente através de construções com ligeira 

inclinação do piso para permitir uma adequada drenagem das águas de lavagem e 

dejetos dos animais (Ramos, 2009). 

A principal fonte de humidade no estábulo são os animais, quer através das dejeções, 

como da respiração, o que é agravado em situações de stresse calórico. A humidade 

deve ser eliminada através da ventilação, para evitar que seja absorvida pelo material da 

cama, agravando os problemas de excesso de amoníaco. A humidade relativa representa 

um fator de potencial stresse para os animais, pois agrava as condições adversas de 

elevadas temperaturas. Os principais efeitos da humidade estão associados à redução da 

eliminação de calor por sudorese e respiração (Blackshaw e Blackshaw, 1994).  

Quando a temperatura ambiente no estábulo é adequada, a humidade deve estar 

compreendida entre 40 a 70% aproximadamente e preferencialmente entre 50 a 60%. 

Quando a humidade é elevada verifica-se uma diminuição do potencial de dissipação de 

calor, tanto pela pele como pelo aparelho respiratório, afetando os animais 
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especialmente em ambientes nos quais a eliminação de calor pela via evaporativa é 

essencial para manter a condição homeotérmica (Reece, 2009).   

 

5. Índice de temperatura-humidade 

O índice de temperatura-humidade (ITH) combina a temperatura e humidade relativa 

num único índice, que é regularmente associado ao stresse calórico. O ITH é 

amplamente utilizado em regiões quentes em todo o mundo, para avaliar o impacto do 

stresse térmico nas vacas leiteiras (Bouraoui et al., 2002). Através do seu cálculo é 

possível estimar a sensação de conforto térmico em diferentes ambientes. Este índice é 

afetado pela velocidade do ar, radiação e fatores tais como a postura e densidade de 

animais, pela sua produção de calor, e pelo tipo de isolamento do alojamento (Berman, 

2005). 

De acordo com Johnson (1985) e Du Preez et al. (1990), a produção de leite não é 

afetada por stresse térmico quando os valores de ITH estão entre 35 e 72. No entanto a 

produção de leite e o consumo de alimento concentrado começam a diminuir quando o 

ITH atinge o valor de 72 (Armstrong, 1994; Silva et al., 2002) e aqueles dois 

parâmetros diminuem drasticamente quando o ITH alcança valores ≥76 (Johnson, 

1980). Em vacas de alta produção, esta decresceu quando o ITH atingiu o valor 68 

(Zimbelman et al., 2009). Estes resultados sugerem uma situação de paradoxo. Por um 

lado a seleção genética continua a ser direcionada principalmente para a máxima 

produção de leite e por outro, os animais tornam-se mais suscetíveis aos problemas do 

stresse térmico. 

Bouraoui et al. (2002) mencionam que o stresse térmico reduziu a produção diária de 

leite em 21% quando os valores de ITH passaram de 68 na Primavera para 78 no Verão. 

E referem também que por cada aumento de um ponto no valor de ITH acima de 69, 

regista-se uma diminuição de 0,41 kg de leite por vaca/dia. A resultados semelhantes 

também chegaram Du Preez et al. (1990) ao referirem que a produção de leite é afetada 

pelo stresse térmico quando os valores de ITH são superiores a 72, o que corresponde a 

22°C a 100% de humidade, 25°C a 50% de humidade, ou 28°C a 20% de humidade. 

Também Cerqueira et al. (2016) referiram perdas de produção de leite de 1,8 

kg/vaca/dia quando os animais foram expostos a ITH superior a 78. 

 

6. Ventilação 

A ventilação tem como principal objetivo manter a qualidade do ar no interior das 

instalações animais, para que os edifícios e seus equipamentos não estejam sujeitos à 

corrosão e ainda para que determinadas patologias ambientais (pneumonias, diarreias e 

mastites) sejam controladas. Para além disso a ventilação permite a manutenção das 

temperaturas dentro de limites desejáveis, a eliminação da humidade produzida pela 

respiração e transpiração dos animais, a remoção de gases nocivos e poeiras em 

suspensão e a renovação do ar no interior das instalações. Para assegurar uma adequada 

ventilação natural é necessário ter em conta a localização, orientação e a estrutura dos 

pavilhões de alojamento, de forma a tirar partido das correntes de ar naturais, das 

diferenças de temperatura e de pressão. Por vezes quando a ventilação estática ou 

natural não é suficiente, recorre-se à ventilação dinâmica ou artificial. A ventilação 

dinâmica utiliza sistemas designados por ventiladores que permitem a substituição do ar 

no interior dos pavilhões. Os ventiladores devem estar posicionados a uma altura 

mínima de 2,4 m e ter uma inclinação de 30° e distanciados cerca de 2,5 m. Existem 

recomendações no sentido da colocação dos ventiladores na sala de espera para a 

ordenha, que permite reduzir o stresse térmico, na zona de repouso de forma a aumentar 

o conforto e simultaneamente no corredor de alimentação para estimular a ingestão de 
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alimento. A frequência de ventos e correntes de ar sobre o estábulo ajuda a reduzir os 

efeitos adversos do stresse por calor durante o verão, melhorando os processos de 

eliminação de calor por via evaporativa (Ramos, 2009). 

 

7. Temperatura retal 

A forma mais eficaz de avaliar o stresse calórico é através da apreciação das 

caraterísticas dos animais. A temperatura retal é frequentemente utilizada como um 

indicador de adaptação fisiológica a ambientes quentes, pois o seu incremento indica 

que os mecanismos que levam à perda de calor tornam-se insuficientes para manter o 

equilíbrio homeotérmico (Martello et al., 2009). 

A temperatura retal é um indicador de equilíbrio térmico, utilizada para avaliar a 

influência do ambiente térmico no crescimento, lactação e reprodução de vacas leiteiras 

(Johnson, 1980; West, 1999). O aumento da temperatura retal até 1ºC é suficiente para 

reduzir o desempenho na maioria das espécies pecuárias (McDowell et al., 1976), em 

que a temperatura do corpo, um indicador sensível da resposta fisiológica ao stresse 

térmico é praticamente constante, em condições normais. Para vacas leiteiras de alta 

produção em equilíbrio térmico a temperatura retal é independente da temperatura do ar, 

mas relaciona-se com o metabolismo energético (Martello et al., 2009). 

Em estudos sobre os ciclos diurnos de temperatura e ingestão de alimento em vacas 

leiteiras da raça Holstein Frísia, Scott et al. (1983) referem que o arrefecimento noturno 

é bastante benéfico para o conforto térmico dos animais e também abordaram uma 

relação negativa entre o consumo de alimento concentrado (kg/dia) e elevadas 

temperaturas retais. Em climas quentes o arrefecimento noturno pode funcionar como 

um método natural para aliviar as limitações de termorregulação, contudo raramente é 

suficiente (Kadzere et al., 2002).   

Existem diferenças importantes entre raças na sua capacidade de regulação da 

temperatura retal, sendo em média superior em Bos taurus do que em bovinos Bos 

indicus, por isso os primeiros são mais sensíveis ao stresse térmico (Finch, 1986). 

Quando os mecanismos de termólise dos animais homeotérmicos não são eficientes, o 

calor metabólico conjuntamente com o calor recebido do ambiente torna-se maior que a 

quantidade de calor dissipado para o ambiente, e em resposta observa-se um aumento da 

temperatura retal. Com a temperatura corporal mais elevada, o organismo reage 

aumentando a sudorese e a frequência respiratória para eliminar o excesso de calor. A 

produção de leite, diminui quando a temperatura do corpo ultrapassa 38,9°C e para cada 

0,55ºC de acréscimo da temperatura retal, a produção de leite e a ingestão de alimento 

sofrem um declínio na ordem de 1,8 e 1,4 kg, respetivamente (Johnson, 1985). 

 

8. Frequência respiratória 

Temperatura ambiente elevada induz ajustamentos fisiológicos, incluindo aumento da 

taxa de respiração (Coppock et al., 1982). Johnston et al. (1959) referem acréscimos de 

20 respirações por minuto em condições normais, para 100 respirações por minuto, 

quando a temperatura ambiente é de 32ºC. Em vacas leiteiras de alta produção em clima 

subtropical a frequência respiratória foi superior em 50-60 respirações/minuto, quando a 

temperatura ambiente era superior a 25ºC (Berman et al., 1985). No entanto a humidade 

relativa também revelou influência na frequência respiratória. Por outro lado Milam et 

al. (1985) demonstraram que o ato de molhar os animais com água permitiu reduzir a 

frequência respiratória de 90 para 81 movimentos/minuto. Nos bovinos o aumento da 

frequência respiratória é acompanhado de incremento da secreção salivar, que também 

contribui para a evaporação, no entanto esta eliminação de saliva, quando em excesso 

pode provocar acidose metabólica, pela perda dos tampões de fosfato e de bicarbonato. 
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O aumento da transpiração também provoca perdas elevadas de potássio através do suor 

(Reece, 2009). 

Cerqueira et al. (2016) observaram uma correlação positiva entre a frequência 

respiratória e a temperatura retal, que se cifrou em 0,9, e cujo valor do coeficiente de 

determinação é importante (R2=0,81). A frequência respiratória explica 81% da 

variância da temperatura retal (Figura 1). 
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Figura 1. Regressão linear entre a frequência respiratória e a temperatura retal 

(Cerqueira et al., 2016) 

 

 

 

9. Efeito do ambiente na produção 

Os fatores climáticos, como a temperatura do ar, radiação solar, humidade relativa, 

ventilação e suas interações, muitas vezes limitam o desempenho animal. O ambiente 

demasiado quente é um fator importante que pode afetar negativamente a produção de 

leite em vacas leiteiras, especialmente em animais de elevado mérito genético (Kadzere 

et al., 2002) e apresenta efeitos negativos sobre o bem-estar (Jacobsen, 1996). Torna-se 

difícil quantificar os efeitos ambientais diretos na produção de leite, tendo em conta que 

a produtividade dos animais também é afetada por outros fatores, como a alimentação, 

que pode ser apontado como um dos mais relevantes (Fuquay, 1981). A produção de 

leite origina o incremento de calor metabólico, devido ao metabolismo de grande 

quantidade de nutrientes, fazendo com que as vacas de alta produção sejam mais 

vulneráveis ao stresse térmico do que os animais menos produtivos. O stresse calórico 

afeta o centro de arrefecimento do hipotálamo, responsável pelo centro de saciedade, 

que por sua vez inibe o centro de apetite e consequentemente reduz a produção de leite 

(Kadzere et al., 2002). 

Vários autores mencionaram quebras na produção de leite e na gordura como resultado 

direto de elevadas temperaturas ambientais. Ao longo dos anos têm sido publicados 

vários trabalhos que relacionam e quantificam a redução de produção com o aumento de 
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temperatura e de humidade. Por exemplo Ravagnolo et al. (2000) apontam uma redução 

de 0,2 kg por aumento unitário de ITH acima de 72. 

A elevação do ITH na redução da produção tem um efeito rápido. De facto Reiczigel et 

al. (2009) e Solymosi et al. (2010) mostraram que um único dia em que os animais são 

sujeitos ao stresse térmico, é passível de provocar uma quebra média de 1,5 a 2,0 kg de 

leite/vaca/dia (5 a 10% da produção diária). No entanto há diferenças da raça na redução 

de produção de leite em situação de stresse térmico. É o que apontam Sharma et al. 

(1983) relativamente a vacas da raça Jersey, que se mostraram mais resistentes ao 

stresse térmico do que vacas da raça Holstein Frisia.  
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Resumo  
 

No contexto actual de alterações climáticas e aumento da população mundial são 

necessárias medidas de adaptação e mitigação que visem o uso eficiente da água, 

particularmente em Países Mediterrânicos. O objectivo deste trabalho foi a identificação 

de estratégias para minimização dos consumos de água, redução dos efluentes gerados e 

reutilização de águas em instalações para vacas leiteiras.  

Apresentam-se procedimentos para estimativa e/ou monitorização dos consumos de 

água para ingestão animal e lavagem de instalações para vacas leiteiras. Abordam-se 

estratégias para minimização da produção de efluentes, visando a redução da ingestão 

de água pelos animais, dos volumes de água para lavagens e associados à diluição de 

efluentes. Descrevem-se soluções para redução da ingestão de água pelos animais, tendo 

por base a melhoria da climatização dos edifícios. Identificam-se soluções técnicas para 

reutilização de águas, a partir da captação e armazenamento de águas pluviais e da 

reciclagem de efluente tratado para lavagens e irrigação. A implementação das 

estratégias descritas contribuirá para o uso eficiente da água em instalações para vacas 

leiteiras nas condições climáticas de Portugal.  

 

1. Introdução  

 

As alterações climáticas têm impactos negativos na agricultura dos países 

Mediterrânicos, como por exemplo no aumento da incidência de radiação ultravioleta 

sobre pessoas, animais e plantas e nos recursos hídricos (qualidade da água, secas e 

inundações, abastecimento público e irrigação). Também, é esperado o aumento da 

população mundial, dos actuais 7,2 biliões de pessoas para 9,6 biliões em 2050, o que 

implica necessariamente o aumento da produção de alimentos de origem agrícola e 

animal para satisfação das necessidades alimentares mundiais. É espectável que a 

produção mundial de leite aumente de 664 milhões de toneladas em 2006 para 1077 

milhões em 2050. Contudo, o aumento da produção animal será limitado pela 

variabilidade climática atendendo que é esperado que o consumo de água deva triplicar 

(Rojas-Downing et al., 2017).  

Na Figura 1 apresentam-se medidas de adaptação e mitigação que visem a minimização 

dos consumos de água, redução dos efluentes gerados e reutilização de águas em 

instalações para vacas leiteiras, no âmbito da Prevenção e Controlo Integrados da 

Poluição (PCIP) e uso eficiente da água.  



 61 

 
 

Figura 1 - Medidas de adaptação e mitigação para o uso eficiente da água em 

instalações para vacas leiteiras.  

 

2. Consumos de água  

 

Os usos da água podem ser classificados em usos consumptivos e não consumptivos. Os 

usos consumptivos referem-se aos usos que retiram a água de sua fonte natural, 

diminuindo a sua disponibilidade espacial e temporal, enquanto que os usos não 

consumptivos são aos usos que retornam à fonte de abastecimento, praticamente a 

totalidade da água utilizada, podendo haver alguma modificação no seu padrão temporal 

de disponibilidade.  

Para o uso eficiente da água na rede interna de distribuição, são necessários 

procedimentos para estimativa e/ou monitorização (hidrómetro) dos consumos de água 

para ingestão animal e lavagem de instalações na exploração, baseados em registos dos 

consumos de água ou em estimativas com base em valores de referência (MDC, 2007). 

Além disso, é necessário introduzir soluções alternativas para abastecimento de águas 

nas instalações para vacas leiteiras, com recurso a sistemas de abastecimento 

separativos para abeberamento e lavagens. As águas provenientes de sistemas de pré-

arrefecimento do leite, águas pluviais e efluente tratado podem ser utilizadas como 

soluções alternativas para usos da água, como por exemplo em lavagens de instalações 

(MDC, 2007; Santonja et al., 2017).  

O uso eficiente da água começa, antes de mais, na minimização da sua produção, 

nomeadamente através do controlo dos consumos de água na lavagem das instalações e 

redução dos desperdícios efectuados pelos animais. Os valores médios de necessidades 

diárias de ingestão de água para vitelos, recria, novilhas, vacas secas e vacas em 

lactação são: 10, 25, 35-45, 40-60 e 50-100 L dia-1, respectivamente (Andrews et al., 

2016).  
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3. Alojamentos  

 

3.1. Equipamento pecuário  

 

A minimização das perdas de água da rede de bebedouros implantados nas instalações 

deve ser conseguida através da selecção do tipo e localização dos dispositivos. A 

utilização de bebedouros de nível constante nas vacarias minimiza o desperdício de 

água (CIGR, 2014).  

A utilização de sistemas de arrastamento hidráulico das dejecções permite a 

automatização da operação de limpeza dos pavimentos, resultando no entanto num 

aumento substancial na quantidade de efluentes produzidos (USDA, 2012). Outra forma 

de controlo do consumo de água associado à limpeza das instalações para vacas leiteiras 

consiste na adequação dos procedimentos de lavagem de pavimentos (ripado ou sólido) 

e equipamentos através, por exemplo, da utilização de mangueiras com dispositivos de 

controlo de caudal no respectivo bocal, ou na efectivação desta operação do modo mais 

rápido possível com sistemas de alta pressão (USDA, 2012; Santonja et al., 2017).  

Por outro lado, a existência em instalações para vacas leiteiras de um pavimento em V 

(3% de inclinação) com dreno central (para remoção da urina), ou de pavimento rugoso 

perfurado (0,5% de área perfurada para separação da urina), reduz o consumo de água 

devido à utilização de sistemas de arrastamento mecânico nas operações de limpeza.  

 

3.2. Pavilhões  

 

O modelo de pavilhão utilizado em instalações para vacas leiteiras contribui para o uso 

eficiente da água devido à redução da evaporação de água de pavimentos, transpiração e 

ingestão de água pelos animais, tendo por base a melhoria da climatização. A redução 

do sobreaquecimento pode ser realizada através uma ventilação eficiente (aberturas 

lateral e zenital) e presença de isolamento térmico na cobertura dos edifícios (com telha 

sanduíche). A colocação de redes de sombreamento ou a plantação de sebes vivas 

(faixas de árvores autóctones de folha caduca), próximo de locais de concentração de 

animais, também reduzem o sobreaquecimento (Samer, 2010; CIGR, 2014; Andrews et 

al., 2016).  

A melhoria da climatização dos edifícios pode ser realizada com recurso a sistema de 

nebulização (arrefecimento evaporativo) (Figura 2) e presença de coberto vegetal nos 

telhados (green roofs) (Figura 3) para climatização natural.  

Os principais parâmetros técnicos de um sistema de nebulização para instalações para 

vacas leiteiras são os seguintes: nebulizadores (gotículas de 0,01 mm, e pressão de 

funcionamento de 60 kPa) com débito de 2 L m-2 (tempo consecutivo de funcionamento 

de 3 minutos) em ciclos de 10 em 10 minutos, e com espaçamento entre nebulizadores 

de 1,5 m; ventiladores de recirculação de ar com caudal de 360 m3 h-1 (tempo 

consecutivo de funcionamento de 5 minutos), e com espaçamento entre ventiladores de 

5 m; potencial de redução da temperatura do ar interior em 10 ºC; posição ao nível do 

eixo central e/ou longitudinal do edifício, e a 2 m de altura do pavimento (Samer, 2010; 

Little e Campbell, 2010; Andrews et al., 2016).  

As principais características de um green roof para instalações para vacas leiteiras são 

as seguintes: coberto vegetal com mistura de espécies de pastagens permanentes de 

sequeiro, camada de substrato com 80-120 mm de profundidade, camada drenante com 

250 mm de profundidade, e manutenção periódica do coberto vegetal (fertilização, 

irrigação e corte do coberto).  
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Figura 2 - Sistema de nebulização para instalações para vacas leiteiras (adaptado de 

Little e Campbell, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Green roof em instalação para vacas leiteiras (adaptado de 

http://www.greenroofs.com).  
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Os valores médios de necessidades de água para lavagem de alojamentos são cerca de 

50 L animal-1 dia-1, enquanto que a água utilizada em salas de ordenha é 14-22 L 

animal-1 dia-1 com lavagem em pressão e de 27-45 L animal-1 dia-1 com lavagem sem 

pressão (Pereira, 2005; USAD, 2012). A utilização de equipamento de lavagem em alta 

pressão reduz os consumos de água previamente referidos.  

A utilização de permutador de calor, com recurso a água fria, para pré-arrefecimento do 

leite, assim como o armazenamento da água quente da recuperação do calor de 

condensação do tanque, permitir reduzir os consumos de água na sala de ordenha 

(MDC, 2007).  

 

 

5. Reutilização de águas  

 

 

5.1. Águas pluviais  

 

A reutilização de águas com origem na captação e armazenamento de águas pluviais 

tem como vantagens o aumento das disponibilidades de água na exploração, não sendo 

necessário licença de captação, e os custos são reduzidos (MDC, 2007).  

No Quadro 1 apresentam-se exemplos de estimativa do volume de águas pluviais 

potencialmente recolhido de telhados de instalações para vacas leiteiras e na Figura 4 

descrevem-se soluções técnicas para captação de águas pluviais de telhados.  

 

 

Quadro 1 - Estimativa do volume de águas pluviais potencialmente recolhido em 

telhados.  

Área de telhado para  

recolha de águas pluviais 

Precipitação média 

anual 

 

1000 mm 1500 mm 

2000 m2 1620 m3 2430 m3 

3000 m2 2430 m3 3645 m3 

4000 m2 3240 m3 4860 m3 

Factor de drenagem para telhados = 

0,9 
 

 

Factor de filtração para águas pluviais 

= 0,9 
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Figura 4 - Reutilização de águas pluviais de telhados (adaptado de MDC, 2007).  

 

5.2. Gestão de efluentes  

 

Nas Figuras 5 e 6 descrevem-se opções técnicas de gestão e tratamento de efluentes de 

bovinicultura na perspectiva da reciclagem de efluente tratado para lavagens de 

instalações e irrigação. As tecnologias de tratamento a incluir na gestão de efluentes 

incluem a separação físico-química de sólidos, tratamento anaeróbio ou aeróbio e 

tratamento vegetativo (Burton and Turner, 2003; Pereira, 2005; USDA, 2012; Sommer 

et al., 2013). A separação de sólidos pode ser feita através de equipamentos tipo prensa 

ou centrífugas, combinados ou não com separação química com recurso a agentes 

floculantes (sulfato de alumínio ou poliacrilamidas). O tratamento anaeróbio pode ser 

realizado por digestores ou lagoas ananeróbias, enquanto que o tratamento aeróbio pode 

ser feito em lagoas/tanques com arejamento descontínuo, semi-contínuo ou contínuo. O 

tratamento vegetativo pode ser realizado em 1 ou 2 estágios, com recurso a plantas 

enraízadas (caniço) em zonas húmidas construídas ou plantas aquáticas flutuantes (lírio 

dos pântanos) em lagoas.  

Caso seja efectuada a reciclagem destes efluentes para lavagens de instalações e 

irrigação, é possível reduzir bastante os volumes de água envolvidos nesta operação. 

Para que a reciclagem se processe de forma adequada é necessária a consideração de 

sistemas de tratamento, de forma a assegurar a manutenção das condições higio-

sanitárias das instalações e equipamentos de bombagem e transporte dos efluentes.  
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Figura 5 - Opções técnicas de gestão de efluentes de bovinicultura (adaptado de 

Andrews et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Opção técnica de tratamento de efluentes de bovinicultura (adaptado de 

Pereira, 2005).  
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6. Considerações finais  

 

A implementação das seguintes estratégias contribuirá para o uso eficiente da água em 

instalações para vacas leiteiras, nomeadamente:  

(i) ao nível da exploração: monitorizar os consumos de água, evitar diluições e 

desperdício de água, e evitar infiltrações e afluência de águas pluviais;  

(ii) nas instalações: utilizar bebedouros de nível constante, remover os dejectos através 

de soluções separativas sólido-líquido, realizar operações de lavagem a alta de pressão, 

reduzir o sobreaquecimento através de telha sanduíche ou redes de sombreamento ou 

sebes vivas, utilizar arrefecimento através de nebulização ou green roofs, recolher água 

quente na ordenha, e captar as águas pluviais dos telhados;  

(iii) na gestão de efluentes: tratar os efluentes para facilitar a reciclagem para lavagens 

de instalações e irrigação.  
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Resumo 

A água é um elemento determinante na produção forrageira, condicionando o 

desenvolvimento das plantas, a sua produtividade e a conservação do solo. Através das 

tecnologias da rega e drenagem gere-se a água nos sistemas agrícolas, nas diversas 

escalas, como nos aproveitamentos hidroagrícolas, ou nas parcelas cultivadas, em 

função dos condicionalismos hidrológicos e socioeconómicos. No uso da água em 

regadio, visa-se otimizar a quantidade e qualidade da produção, fornecendo-se a água ao 

sistema solo-planta para evitar o stresse hídrico da cultura. O uso eficiente da água 

traduz o objetivo da sua poupança, face à escassez do recurso hídrico, da redução do 

consumo energético em bombagem, mão-de-obra e custo, assim como o controlo dos 

impactes ambientais negativos. A avaliação da eficiência de uso da água pode fazer-se 

na perspetiva da planta, aplicando-se a eficiência do uso da água, ou do sistema de rega, 

através da eficiência da aplicação, ou do sistema de produção agrícola, através da 

produtividade da água, no aspeto físico ou económico. Na rega de prados e de outras 

culturas forrageiras aplica-se a rega de superfície, geralmente por métodos de 

escorrimento livre, em sistemas tradicionais montanhosos, como os lameiros, ou pelos 

métodos modernos das faixas, com escorrimento em terreno plano nivelado, ou dos 

sulcos em culturas em linha, bem adaptados à agricultura mecanizada. Aplica-se 

também a rega por aspersão através dos variados tipos de instalação, como os sistemas 

estáticos de cobertura total, ou os móveis de canhão ou rampa, aplicáveis a uma larga 

gama de solos e de condições topográficas. Também se aplica a rega gota-a-gota em 

culturas em linha, como no milho forrageiro, principalmente em contextos de maior 

escassez hídrica e de maior nível tecnológico. Os principais desafios ao uso eficiente da 

água na produção forrageira estão na melhoria da qualidade do projeto de sistemas de 

rega, da sua automatização, da gestão da rega visando otimizar a quantidade e qualidade 

da produção, da fertirrega e da monitorização da cultura por deteção remota, desafios 

que requerem a modernização das tecnologias, investimento, conhecimento, extensão e 

participação dos agricultores. 

  

1. Uso da água em agricultura 

A agricultura pratica-se em sequeiro quando a precipitação é suficiente para manter 

níveis satisfatórios da humidade no sistema solo-planta. O regadio surge quando, por 

insuficiência da precipitação, se efetua o fornecimento artificial de água àquele sistema 

para garantir o desenvolvimento vegetal adequado. Há um contínuo de práticas entre as 

situações típicas do sequeiro e do regadio, incluindo técnicas de conservação da água no 

solo, de retenção superficial da água da chuva e de rega suplementar; de salientar que a 

drenagem aparece associada a todas estas práticas e à conservação do solo (CAWMA 

2007). 

mailto:jmmg@esac.pt
mailto:foliveira@esac.pt
mailto:fgsilva@isa.ulisboa.pt
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A agricultura de regadio é determinante na produção de alimentos e de matérias primas 

industriais. O regadio, através da intensificação da produtividade da terra, permite a 

produção de cerca de 40% dos produtos alimentares em apenas 17% da terra dedicada à 

agricultura (FAO, 2002). Este aumento de produtividade resulta dum fornecimento 

regular e adequado da água ao solo, contornando a irregularidade ou falta de 

precipitação, para além do efeito complementar de outros fatores produtivos associados 

à água, como a qualidade do material vegetal, os fertilizantes e as técnicas culturais.  

Em Portugal, a superfície agrícola utilizada (SAU) ocupa cerca de 39% do território 

continental, correspondendo a 3.54 milhões de ha, sendo a superfície regada atual de 

0.462 milhões de ha, a que corresponde 13% da SAU. O regadio coletivo público de 

iniciativa do Estado representa 35% do regadio nacional. A proporção de área 

efetivamente regada na área equipada é de 87%, sendo Portugal o estado membro da UE 

com melhor aproveitamento das infraestruturas instaladas. O volume de água usada em 

regadio em 2009 foi avaliado em 3.5 mil milhões de m3 (MAM-DGADR 2014). O 

regadio tem um elevado valor económico e social, promovendo o desenvolvimento 

regional e social, contribuindo para a soberania alimentar e a adaptação às alterações 

climáticas da ocupação do território rural e, em determinados sistemas, permitindo a 

sustentabilidade do sequeiro. Estes efeitos traduzem-se por um menor decréscimo da 

população residente, maior densidade demográfica, menor envelhecimento, maior nível 

de qualificação profissional, maior nível de poder de compra e menor dependência do 

emprego agrícola (Silva 2012, 2018).  

Os benefícios microeconómicos do regadio consistem na regularização da produção, na 

diversificação cultural e no maior rendimento dos agricultores. As externalidades 

positivas mais relevantes incluem: a) o combate à desertificação e fixação das 

populações, b) o estímulo à economia local e regional (indústria e serviços) e ao 

emprego nas zonas rurais (média de 14 empregos por 100 hectares) e c) os benefícios 

ambientais múltiplos derivados das albufeiras hidroagrícolas. Uma produtividade da 

terra mais elevada pode permitir a libertação de área cultivada a ser usada para 

conservação da natureza. 

 

2. Uso eficiente de água em regadio 

O quadro atual de gestão dos recursos hídricos é muito exigente, no bom uso, na 

eficiência, no combate ao desperdício e à poluição, aplicável a todos os utilizadores e 

setores de atividade económica. Em Portugal está implementado o Programa Nacional 

para Uso Eficiente da Água (PNUEA) 2012-2020 (APA 2012), que estabelece as linhas 

gerais sobre boas práticas e objetivos de eficiência na agricultura. Por sua vez, o 

Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (MAM-GPP 2014) considera o 

regadio como um elemento estratégico do desenvolvimento rural, com o objetivo de 

contrariar as condições climáticas mediterrânicas em que a água é o principal fator 

limitante da produção agrícola, reduzir as variações inter e intra-anuais, combater a 

desertificação e adaptação às alterações climáticas, aumentar a produtividade e 

rendibilidade da atividade agrícola, desenvolver os territórios rurais e promover a 

coesão social e territorial. Assim, os sistemas devem ser eficazes na utilização dos 

fatores produtivos, nomeadamente o solo, a água, a energia e a mão-de-obra, por 

imperativo da competitividade económica das empresas agrícolas, da escassez de 

recursos hídricos disponíveis para regadio e da proteção do ambiente. 

A gestão da água e do solo na produção forrageira tem um papel muito relevante na 

conservação de recursos naturais, na produtividade da terra e no rendimento do 

agricultor, portanto, na sustentabilidade destes sistemas agrícolas. A área regada em 

Portugal Continental (INE, Recenseamento Agrícola 2009) de prados temporários é de 
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9.2 mil ha, de culturas forrageiras temporárias é de 78.6 mil ha e de prados permanentes 

é de 52.0 mil ha, num total de 140 mil ha, a que corresponde 30% do total de superfície 

regada. As necessidades de rega das culturas dependem das condições climáticas, das 

espécies e variedades culturais, período de cultivo e tecnologias de rega. Na região do 

Noroeste do Continente, estimam-se necessidades anuais em 6200-7200 m3/ha, para 

prados, e 5400-7200 m3/ha para culturas forrageiras (www.dgadr.gov.pt/regadio). 

Para quantificar a eficiência de uso da água utilizam-se diversos indicadores. A 

eficiência do uso da água pelas plantas é a razão da produção de biomassa pela água 

consumida pelas plantas. A fração de uso benéfico da água, por sua vez, é a razão do 

volume de água usada em consumo benéfico (principalmente a evapotranspiração da 

cultura) pelo volume total de água mobilizada para o regadio. Este indicador 

corresponde vulgarmente à eficiência de aplicação da água e avalia o desempenho do 

sistema de rega em termos da qualidade do projeto e operação pelo agricultor. Outro 

indicador de eficiência produtiva é a produtividade da água de rega, expressa em kg/m3, 

obtida pelo cociente entre a produção da cultura e o volume de água de rega aplicada. 

Em contexto de escassez de água e da necessidade de poupança, surge como objetivo da 

gestão de recursos hídricos, otimizar a produtividade da água. É necessário ter em conta 

que a poupança de água em agricultura requer conhecimentos técnicos do agricultor 

mais avançados e também a garantia de sustentabilidade económica. Para realçar esta 

questão, a Fig. 1 representa as características típicas das funções água-produção e água-

produtividade, permitindo perceber que a maximização da produção (kg/ha) ou da 

produtividade (kg/m3) seguem diferentes objetivos relacionados com as condições 

sócio-económicas da empresa agrícola. 

 
Figura 1. Relação entre água aplicada, produção da cultura e produtividade da água 

(exemplo teórico, a partir de Molden et al. 2003) 

A rega de culturas forrageiras efetua-se, principalmente, pelos métodos de superfície e 

aspersão (Pereira, 2004). Os métodos de rega de superfície mais aplicados são o 

escorrimento livre, em sistemas tradicionais de montanha onde se pratica a rega de lima 

de proteção contra geadas, como no Norte de Portugal, e o escorrimento em faixas, em 

terreno plano nivelado com ligeira inclinação longitudinal e sem declive transversal, em 

geral com a extremidade de jusante aberta com drenagem livre e em que se termina a 

alimentação antes de se completar o avanço. O método dos sulcos é aplicado em 

culturas em linha, como o caso do milho forrageiro. Os métodos de rega por aspersão 

consistem nos sistemas estáticos, permanentes ou temporários, com disposição dos 

aspersores em quadrícula, ou instalações deslocáveis, sistemas móveis de canhão ou 

rampa puxada por enrolador ou cabo, ou sistemas de rampa móvel pivotante ou de 

deslocação linear. Os métodos de microrrega não eram utilizados no passado em 
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culturas forrageiras. No entanto a inovação tecnológica permitiu soluções de menor 

custo, em especial de gota-a-gota, que podem ser economicamente viáveis em culturas 

forrageiras cultivadas em linha, como o milho, pela economia de água e de mão de obra. 

A seleção do método de rega depende de critérios técnicos, económicos e ambientais. 

As questões atuais mais relevantes relativas ao uso da água na produção forrageira 

referem-se à necessidade da poupança de água, de redução do consumo energético em 

bombagem e necessidade de redução de mão-de-obra através da mecanização e 

automatização dos sistemas. 

 

3. Rega de superfície 

Os pontos fortes da rega de superfície são genericamente os seguintes (Pereira e 

Gonçalves 2018): i) Simplicidade na operação e manutenção dos sistema e 

equipamentos, em vários aspetos análogos à rega tradicional, o que facilita a sua 

aprendizagem pelos agricultores ; ii) Reduzido investimento inicial, tornando-os 

particularmente vantajosos nas condições sócio-económicas com parcos recursos 

financeiros; iii) Consumo de energia nulo ou muito reduzido, representando uma grande 

vantagem em termos de custo operativo e de impacte ambiental; iv) Grande tolerância 

ao vento, com um controlo significativo da evaporação, uma vantagem muito expressiva 

sobre a rega por aspersão; v) Grande tolerância à qualidade da água, nomeadamente nos 

aspetos de carga de sedimentos em suspensão; (vi) Relativa flexibilidade quanto ao 

abastecimento de água à parcela, permitindo por vezes um funcionamento aceitável com 

uma relativa variabilidade da carga hidráulica e caudal. Por outro lado, há a considerar 

os seguintes pontos fracos: i) Dificuldade de obtenção de bons resultados em situações 

de declive elevado e em terrenos de topografia ondulada; ii) A operação de nivelamento 

de terras pode requerer custo incomportável quando as condições das topografia do 

terreno são desfavoráveis; iii) O funcionamento dos sistemas é sensível à variabilidade 

espacial e temporal de algumas características do solo, em particular da infiltração, 

resultando no decréscimo da eficiência de aplicação; iv) Em geral os sistemas não são 

eficazes na aplicação de dotações reduzidas e frequentes.  

Os melhores desempenhos dos sistemas modernizados, como o método das faixas ou 

dos sulcos, obtêm-se em terrenos planos, nomeadamente em solo aluvionar de textura 

mediana ou pesada. No entanto, são frequentes situações de sistemas com reduzida 

eficiência em resultado de deficiências ao nível do projeto, da distribuição de água, da 

manutenção do nivelamento de terras e da gestão da rega. 

 

4. Rega por aspersão 

As principais vantagens da rega por aspersão, em comparação os de superfície, são: i) 

Adaptabilidade - bom funcionamento com caudais pequenos mas contínuos, como no 

abastecimento por nascentes, em solos de textura ligeira e elevada infiltrabilidade, ou de 

perfil não uniforme e pouco profundos, sem possibilidade de nivelação, em terrenos de 

topografia ondulada ou declivosa; ii) Poupança de mão de obra - em especial nos 

sistemas de aspersão fixos de cobertura total e as rampas móveis automatizadas e os 

sistemas com canhão; iii) Usos especiais - como na rega suplementar, incluindo rega 

para assegurar germinação e assegurar a viabilidade de sementeiras precoces; iv) 

Economia de água - quando os sistemas são bem escolhidos e adaptados às condições 

de campo, bem projetados e geridos. As principais limitações são: i) Custos elevados - 

de investimento, de exploração, designadamente os custos de energia para bombagem; 

ii) Limitações relativas à distribuição de água - pois estes sistemas requerem a 

disponibilidade de caudal e pressão praticamente constantes, podendo implicar a 

instalação de reservatórios; iii) Limitações relativas à qualidade da água - quer no caso 
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de águas salinas, quer de águas residuais tratadas, por problemas de saúde pública, por 

riscos de toxicidade para as culturas, quer mesmo por riscos de corrosão dos 

equipamentos; iv) Limitações ambientais - dificuldade de adaptação a solos de muito 

baixa infiltrabilidade (< 3 mm/h), e a climas secos e ventosos, por maiores perdas por 

evaporação e arraste pelo vento; v) Problemas de salinidade - embora a maioria das 

culturas arvenses e forrageiras não seja muito sensível a baixos níveis de cloro e sódio, 

podem ser sensíveis aos sais que se depositem em cima das folhas quando as gotas se 

evaporem, o que ocorre na aspersão.  

Os principais problemas dos sistemas de rega por aspersão e as soluções práticas mais 

frequentes são as seguintes:  

 Em relação às instalações estacionárias: i) Grande variabilidade das pressões nos 

setores - em geral em resultado da irregularidade da topografia, ou de limitações na 

dimensão da instalação; tal provoca diferenças significativa no débitos dos 

aspersores, implicando uma reduzida uniformidade de distribuição, zonas 

deficientemente regadas e perdas de água; estes problemas resultam de deficiências 

no projeto, que deve prever esta situação; as soluções passam quase sempre por 

utilizar aspersores com regulação de pressão e caudal, para assegurar uniformidade 

da pluviometria. ii) Pressão de funcionamento dos aspersores elevada - resulta da 

opção pelo tipo de aspersor mais exigente em pressão, que pode ter justificação 

relativamente a outros critérios da instalação, como o maior espaçamento e maior 

facilidade na automatização; a pressão elevada conduz a maior custo de energia; a 

solução é o uso de aspersores menos exigentes em pressão. iii) Problema do vento - 

uma solução recente para mitigar este problema é o uso de aspersores LDN (low 

drift nozzle), de prato rotativo, que permitem jatos mais próximos da horizontal, 

com razoável alcance de forma a contrariar o efeito do vento; outras soluções 

consistem em regar em períodos de menor vento, como o noturno, ou o uso de um 

menor espaçamento entre aspersores. iv) Problema do escorrimento superficial - 

sempre que a intensidade pluviométrica exceda a taxa de infiltração do solo, a água 

pode escorrer, perder-se e provocar erosão, situação que se agrava com o declive do 

terreno; a redução da intensidade pluviométrica passa por rever o débito e 

espaçamento dos aspersores.  

 Em relação às rampas: i) Em terrenos declivosos, ocorrem variações de pressão que 

provocam variações de débito e reduzem a uniformidade de distribuição da água; 

este problema é evitado se os aspersores tiverem dotados de válvulas de regulação 

de pressão e caudal. ii) Consumo de energia - o uso de difusores (pressões de 70 a 

150 kPa) apresenta as vantagens da redução da pressão e do custo de energia e das 

menores perdas por evaporação e arraste pelo vento, pois a água é aplicada mais 

perto do copado das plantas; em contrapartida, implica maior intensidade 

pluviométrica, podendo resultar em maior escorrimento; assim, a escolha do tipo de 

aspersor (rotativo de impacto, LDN ou difusor) deve ponderar estes efeitos; a 

solução LEAP (low energy precision application) consiste em difusores para 

aplicação da água junto ao solo, no interior da cultura, evitando-se problemas de 

vento e requerendo-se uma menor pressão. 

 Em sistemas de canhões móveis: o consumo elevado de energia devido à pressão de 

funcionamento é uma característica deste sistema, que pode ser otimizado pela 

escolha criteriosa do bocal e do espaçamento; o efeito do vento é outro aspeto 

condicionante; em contrapartida, permitem a redução da mão de obra, flexibilidade 

de uso em várias parcelas por ser uma máquina portátil, designadamente na rega 

suplementar, e facilidade no controlo da dotação.  
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5. Rega gota-a-gota 

As instalações de rega gota-a-gota aplicadas a culturas forrageiras anuais cultivadas em 

linha são sistemas de cobertura total permanentes no terreno ao longo de todo o período 

vegetativo da cultura. As condutas secundárias e as rampas dispõem-se no terreno no 

início da estação e recolhem-se antes da colheita. O espaçamento dos gotejadores deve 

ser suficientemente próximo para se criar um contínuo de solo humedecido ao longo de 

cada linha. Devem usar-se emissores autocompensantes sempre que seja necessário um 

comprimento de rampas muito elevado, ou quando a topografia for acidentada. As 

vantagens da rega gota-a-gota consistem na economia de água, na poupança de mão-de-

obra pela facilidade de automatização, na aplicação da fertirrega, no uso de água com 

teor salino relativamente elevado e no menor consumo de energia em relação à rega por 

aspersão. Em contrapartida deve ter-se em conta os aspetos negativos, como o custo de 

equipamentos ser relativamente elevado, haver um menor aproveitamento da fertilidade 

do solo e os riscos de entupimento dos emissores, que implicam a necessidade de 

vigilância frequente das instalações e o uso de tratamentos químicos para controlo. 

 

6. Desafios à melhoria do uso da água 

Os principais desafios técnicos ao desenvolvimento das tecnologias de uso da água em 

culturas forrageiras, são os seguintes:  

 Melhorar a qualidade do projeto de sistemas de rega e o seu nível de automatização;  

 Melhorar a manutenção e conservação dos sistemas de rega e drenagem, a gestão da 

rega e o controlo da dotação;  

 Melhorar a prática da fertirrega, para otimizar quantidade e qualidade da produção;  

 Aumentar o uso na rega de água de origem não convencional, como a retenção de 

água da chuva e reutilização de água tratada;  

 Melhorar a gestão da água e a monitorização das culturas através das tecnologias de 

rega de precisão e deteção remota.  

Melhorar o uso da água na produção forrageira, passa por melhorar o projeto das 

instalações e na gestão e operação de rega, de modo a que permitam poupança da água, 

elevada produtividade e elevada receita económica. Este objetivo requer a modernização 

das tecnologias, investimento, conhecimento, extensão e participação dos agricultores.  
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Appendix 1 – List of attendees 
 

Attendants on 18th June, Englsih session 

 

    Nº Participants Institution Email 
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Montes e Alto Douro apirra@utad.pt 
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22 Chenyao Yang UTAD cyang@utad.pt 

23 David Fangueiro ISA-UL dfangueiro@isa.ulisboa.pt 

24 Dulce Medeiros Ucanorte dulce.medeiros@ucanorte.pt 

25 Elisabete Carneiro 

INVIVONSA PORTUGAL SA, 
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De Heus Nutrição Animal, Vila do 

Conde fmfonseca@deheus.com 

28 Fernando Miranda DRAPN f.miranda@drapnorte.pt 
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30 Henrique Trindade UTAD htrindad@utad.pt 
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Cooperativa Agrícola de Vila do 

Conde isabel.ramos@cavc.pt 
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Cooperativa Agrícola de Vila do 
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Cooperativa Agrícola de Vila do 

Conde jorgesousa4@gmail.com 
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39 José Almeida UTAD jalmeida@utad.pt 

40 José Costa e Silva 

Cooperativa Agrícola de Vila do 
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51 Maria José Gomes  UTAD   
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59 Paulo Azevedo     

60 Paulo Silveira AGROS paulo.silveira@agros.pt 

61 Pedro Vaz Quinta de Eira Vedra psantosvaz@gmail.com  

62 Petros Rekas DRAPNorte petros.rekas@drapnorte.pt 

63 Ramiro Azevedo Zoopan joana.g.dias@sapo.pt 

64 Ricardo Serralheiro Évora   

65 Rui Cabral Rodrigues DRAPCentro rui.cabral.drapc.2014@gmail.com 

66 Severiano Silva UTAD ssilva@utad.pt 

67 Vitor Faria 
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68 Xoan Castro Insua AGACAL juan.fernando.castro.insua@xunta.es 

 

 

 

 

On 19th June (Portuguese session) the workshop received 280 participants (including 

43 attendants that were also in the first day).  
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Appendix 3 – Video  

https://www.youtube.com/watch?v=J67CfmHfzmg 
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