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Introdução 

Diante da importância que a bovinocultura possui para o Brasil, as exposições ou feiras agropecuárias são realizadas 

por todo o país como uma das formas de disseminar as novidades do campo, status atual da produção e genética, através 

da demonstração desses animais em pista de julgamento e durante a realização de leilões.  

Ressalta-se ainda que durante o período em que os animais ficam alojados, eles têm acesso a água e às vezes a 

alimentação, entretanto, não existe um controle sobre a qualidade da ração e da água oferecida aos animais durante o 

período em que permanecem no parque.  

A água, em especial, possui particularidades que precisam ser monitoradas para que os animais a consumam, 

inicialmente, essa preocupação é existente, porque é um nutriente vital e que desempenha várias funções no corpo dos 

animais, pois atua no metabolismo e digestão, transporta nutrientes e regula a temperatura corporal [1]. Além de nutrir o 

tecido celular e compensar perdas com fezes, urina, saliva e evaporação, e manter a homeotermia, condicionando uma 

sensação de bem-estar ao animal. 

Entretanto, a temperatura da água merece destaque, porque pode ser um fator que pode levar os bovinos a não 

consumi-la. Diante disso, objetivou-se com esse trabalho, avaliar a temperatura da água oferecida aos bovinos que 

ficam acomodados nos pavilhões de exposição e curral de espera para leilão, durante a realização da Expojanaúba. 

 

Material e métodos 

O experimento foi conduzido durante a 32ª Expojanaúba, no município de Janaúba, localizado na região do semiárido 

mineiro, no período de 30 de maio a 09 de junho de 2013. 

Procedeu-se a coleta da temperatura da água dos bebedouros existentes no curral de espera onde ficam acomodados 

os animais destinados ao leilão, e a água oferecida aos animais de elite que estavam nos pavilhões de exposição.  

A coleta da temperatura da água era feita diariamente, a cada duas horas, com início às 08:00h e término às 18:00h, 

utilizando um termômetro digital tipo espeto.Os dados coletados foram compilados e agrupados em médias horárias e 

discutidos de forma descritiva. 

 

Resultados e discussão 

As médias horárias de temperatura da água coletadas no pavilhão e no curral estão ilustradas na Figura 1. Em que se 

observou que ao longo do dia a temperatura média foi crescente, atingindo valores máximos às 14h no curral e às 16h 

no pavilhão. Contudo, os valores encontrados estiveram dentro da faixa considerada adequada para o consumo por 

bovinos, sendo que normalmente os animais preferem consumir água com temperatura entre 25 e 30ºC, com tendência 

de diminuir o consumo quando sua temperatura está abaixo de 15ºC [2].  O consumo voluntário de água é maior quando 

ela é fornecida aquecida, entre 30 e 33°C, do que não aquecida, entre 7 e 15°C [3].  

No entanto, para Murphy [4], se a temperatura da água variar entre 0 e 30°C não há influência sobre o 

comportamento de bebida de novilhos.  

Entretanto, verifica-se na Fig. 1, que a temperatura da água no curral foi maior do que a temperatura da água 

disponibilizada no pavilhão. Esse fato pode ter ocorrido devido à ausência de sombreamento e paisagismo circundante 

no curral. O uso de árvores e a cobertura do telhado, existentes nos pavilhões, funcionaram como protetores da radiação 

solar que incide sobre os animais e bebedouros. 

 

Conclusão 

As temperaturas da água tanto do pavilhão como do curral mostraram-se ideais para o consumo de bovinos. 
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Figura 1. Médias horárias de temperatura da água coletadas no pavilhão e no curral, ao longo do dia 

 

 

 

                                                            

 

 


