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RESUMO 

 

Estudo dos dados de plataformas de obtenção do peso e do consumo de água em tempo 

real para bovinos de corte 

 

A utilização do confinamento como estratégia de intensificação da produção de carne 

tem crescido no Brasil e no mundo. Apesar de representar uma excelente ferramenta para 

melhoria da produtividade, esse sistema tem limitações e complexidades. Desta forma é 

necessária uma avaliação dos criteriosa dos problemas que possam comprometer ou limitar a 

eficácia dos dados coletados. O surgimento das tecnologias de identificação por rádio 

frequência acoplado a outros sensores, como plataformas de pesagem corporal, comedouros e 

bebedouros permitiu a coleta automática e em tempo real destes dados. Estudos iniciais 

sugerem que o monitoramento do peso vivo e do consumo de água tem potencial para ser 

usado para detecção de problemas sanitários. O objetivo desse estudo é descrever as 

principais variáveis obtidas em um sistema automático de pesagem corporal e de bebedouros 

eletrônicos, bem com as principais limitações dessas ferramentas. Os dados foram coletados 

em fazenda comercial dedicada a criação e melhoramento de bovino Nelore durante 121 dias. 

Quanto a avaliação do sistema automático de pesagem, foram utilizados 171 touros e, desse 

total, 84 animais foram monitorados também para o consumo de água. O monitoramento do 

peso corporal foi realizado usando plataformas de pesagem automática e bebedouros 

eletrônicos (Intergado
®
, Brasil). Quanto ao sistema automático de pesagem foram calculadas 

as diferenças entre pesagens seguidas em plataformas diferentes, a frequência de pesagens 

diárias, a quantidade de dias de ausências e quantidade pesagens por equipamento. Quanto aos 

bebedouros eletrônicos foram determinadas: capacidade de identificação do sistema, 

frequência diária de consumo de água, tempo diário de consumo de água, ausência de registro 

de consumo de água. Foi observado que 92,09% das variações entre pesagens entre 

plataformas são inferiores a 25 kg, o que é considerado natural. A frequência diária de visitas 

as plataformas foi de 2,83 ± 1,72 visitas
-1

animal
-1

dia. Foram registrados 10.052 episódios de 

ausência, sendo 32,45% de um dia e 0,62% maiores que um dia, que sugerem problemas com 

animal, com equipamento ou ambiental. O teste de qui-quadrado nos dá indícios (p<0,05) da 

existência de preferência por plataforma: equipamento 706 no lote 1. Nos demais lotes, o teste 

de qui-quadrado nos dá fortes indícios (p<0,01) de preferência pelas plataformas 703 (lote 2), 

3729 (lote 3), 1157 (lote 4) e 1155 (lote 5). Dos dados obtidos dos bebedouros eletrônicos, 

97,08% dos registros de consumo foi detectado a identificação eletrônica. A mediana das 

visitas diárias foi de 3 visitas-1animal-1dia e o tempo médio diário de consumo de água 7,11 

± 13,45 min-1dia, com valor máximo de 969 min 44s. Foi registrado o valor de média foi de 

0,33 ± 0,49 dias de ausência de registro de consumo de água, sendo que dos registros de 

ausência 0,62% dos casos foram superiores a 2 dias. Consumo diário registrado foi de 17 kg-1 

dia. O sistema automático de pesagem corporal tem potencial para a ser agregadas em sistema 

de gestão. No entanto, as variáveis obtidas por estes não devem ser utilizadas de forma isolada 

para tomada de decisões. Os bebedouros automáticos apresentam falhas de registro e 

processamento dos dados. Quanto ao comportamento ingestivo de água, animais zebuínos 

diferem de animais cruzados, apresentado menor frequência, menor tempo de consumo e 

menor ingestão diária de água.  
 

Palavras-chave: Pecuária de precisão, Bos indicus, Peso vivo, Consumo de água 

 
 
  



8 
 

ABSTRACT 

 
Study of data from platforms for obtaining weight and water consumption in real time 

for beef cattle 

 

The use of confinement as a strategy to intensify meat production has grown in Brazil 

and worldwide. Despite representing an excellent tool to improve productivity, this system 

has limitations and complexities. Thus, it is necessary a careful evaluation of the problems 

that may compromise or limit the effectiveness of the data collected. The emergence of radio 

frequency identification technologies coupled with other sensors, such as body weighing 

platforms, feeders, and drinkers has allowed the automatic and real-time collection of this 

data. Initial studies suggest that live weight and water consumption monitoring have the 

potential to be used for the detection of health problems. The objective of this study is to 

describe the main variables obtained in automatic body weight and electronic drinking 

systems, as well as the main limitations of these tools. The data were collected in a 

commercial farm dedicated to the breeding and improvement of Nelore cattle for 121 days. As 

for the evaluation of the automatic weighing system, 171 bulls were used, and from this total, 

84 animals were also monitored for water consumption. Bodyweight monitoring was 

performed using automatic weighing platforms and electronic drinking troughs (Intergado®, 

Brazil). As for the automatic weighing system, the differences between weighings followed 

on different platforms, the frequency of daily weighings, the number of days of absence, and 

the number of weighings per equipment were calculated. As for the electronic drinking 

fountains, the following were determined: identification capacity of the system, daily 

frequency of water consumption, daily time of water consumption, absence of water 

consumption record. It was observed that 92.09% of variations between weighings between 

platforms are less than 25 kg, which is considered natural. The daily frequency of platform 

visits was 2.83 ± 1.72 visits-1animal-1day. A total of 10,052 absence episodes were recorded, 

of which 32.45% were for one day and 0.62% were longer than one day, suggesting animal, 

equipment, or environmental problems. The chi-square test gives us evidence (p<0.05) of a 

preference for the platform: equipment 706 in lot 1. In the other lots, the chi-square test gives 

us strong evidence (p<0.01) of a preference for platforms 703 (lot 2), 3729 (lot 3), 1157 (lot 

4), and 1155 (lot 5). From the data obtained from the electronic drinkers, 97.08% of the 

consumption records were detected electronic identification. The median of daily visits was 3 

visits-1animal-1day and the average daily time of water consumption was 7.11 ± 13.45 min-

1day, with a maximum value of 969 min 44s. The mean value was 0.33 ± 0.49 days of 

absence of water consumption record, and of the absence records, 0.62% of the cases were 

longer than 2 days. Daily consumption recorded was 17 kg-1 day. The automatic body 

weighing system has the potential to be aggregated into a management system. However, the 

variables obtained by these should not be used in isolation for decision-making. Automatic 

drinkers present flaws in the recording and processing of data. As for water ingestion 

behavior, zebu animals differ from crossbred animals, presenting lower frequency, shorter 

time of consumption, and lower daily water intake. 

 
Keywords: Precision livestock farming, Bos indicus, Live weight, Water intake 
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1. INTRODUÇÃO  

 

No Brasil a maior parte da produção de bovinos de corte acontece em sistema de 

pastejo, porém o uso do confinamento tem crescido como estratégia nutricional para 

terminação desses animais (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS 

EXPORTADORAS DE CARNES, 2020). Com aumento do número de animais confinados 

torna-se cada vez mais importante, e ao mesmo tempo difícil, o monitoramento dos 

indivíduos. Assim, a adoção de sensores digitais surge como aliada para a automação desse 

processo de monitoramento.  

Criada em 1970 a tecnologia de identificação de radiofrequência (RFID) para 

animais possibilitou que os indivíduos pudessem ser identificados de forma automática a 

partir de ondas e campo eletromagnéticos (BROWN-BRANDL et al., 2019). Utilizada desde 

o início da domesticação, a identificação individual tem por objetivo indicar propriedade ou 

ainda ser utilizada como ferramenta de manejo (ROSSING, 1999).  

Com o desenvolvimento tecnológico, o sistema RFID foi associado a outros sensores 

possibilitando extrair em tempo real informações que antes eram laboriosas e custosas, como 

a mensuração de quantidade de consumo de água e alimentos (SCHWARTZKOPF-

GENSWEIN; HUISMA; MCALLISTER, 1999; ZANETTI et al., 2019), do comportamento 

alimentar e de ingestão de água (DEVRIES et al., 2003; JACKSON et al., 2016; OLIVEIRA 

et al., 2018) e também do crescimento animal através de plataformas de pesagem corporal 

(ANDERSON; LANDT; SALAZAR, 1981; DICKINSON et al., 2013). Outros sensores 

capazes de medir pH, tempo de mastigação e diversos componentes da atividade animal 

também tem sido utilizados em pesquisa e mais recentemente na prática (ROSSING, 1999).  

Alguns estudos destas tecnologias pretendiam usá-las como ferramenta de manejo 

sanitário para identificação de animais doentes. Estudos acerca do monitoramento do 

comportamento ingestivo mostraram que há diferenças entre animais doentes e animais 

saudáveis no padrão de consumo (SOWELL et al., 1999; JACKSON et al., 2016).  

São poucos os estudos que investigam o consumo de água, bem como a existência de 

uma correlação entre comportamento ingestivo de água e doença, sendo que não há um 

consenso sobre o assunto. Basarab et al. (1996) afirmam que existem diferenças entre o tempo 

de consumo diário entre animais doentes e saudáveis, enquanto Soweel (1999) afirmou não 

haver diferença entre esses grupos.  

Os estudos acerca do uso do sistema de pesagem automática demonstraram que a 

ferramenta tem potencial para ser usada na identificação antecipada de animais doentes, na 
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predição do peso ao nascer do bezerro e na determinação da data de parto(MALTZ et al., 

1997; ALDRIDGE et al., 2017; CHANG; IMAZ; GONZÁLEZ, 2021). Apesar de serem 

apontadas possíveis aplicações para os dados gerados, gerir processos fisiológicos e 

comportamentais é desafiador, pois a atual compreensão das causas e padrões são hoje 

desconhecidos. Assim, surge a necessidade de entender como ocorre a dinâmica das variáveis 

extraídas, bem como qual a melhor forma de tratar tais variações. Finalmente, existe a 

necessidade de se montar algoritmos que permitam identificar estas alterações através de 

máquinas.  

Alguns estudos foram desenvolvidos na expectativa de apontar qual a melhor forma 

de processar esses dados e identificar dados atípicos. Esta identificação pode explicar 

alterações que necessitem alterar a tomada de decisão do gerente da operação.  

A pesagem de animais em tempo real através de plataformas gera inúmeros dados de 

peso diários e muitas vezes é difícil identificar o dado mais relevante. Neste sentido Reuter & 

Moffet (2016) e Aldridge et al. (2017) propuseram o uso de uma análise não paramétrica 

(LOWESS) como melhor técnica para estimar o peso vivo a partir deste grande número de 

pesagens. 

Infelizmente, a identificação de dados atípicos, que poderiam ser utilizados para 

decisões de manejo, apresenta diversos problemas.  Dados atípicos podem representar 

problemas sanitários ou mudanças fisiológicas do animal, como demonstrado em vários 

estudos, mas também podem ser explicados por erros operacionais e estruturais, erros nos 

equipamentos ou no software. Problemas de leitura dos brincos, calibração das balanças e 

outros sensores são problemas recorrentes que tem de ser ultrapassados. Assim nosso objetivo 

com esse estudo é descrever as principais variáveis obtidas com sistema de pesagem e 

bebedouro automáticos e caracterizar as principais limitações da geração e utilização dos 

dados obtidos por meio. 
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2. VARIÁVEIS OBTIDAS EM SISTEMA DE PESAGEM AUTOMÁTICA: 

APLICAÇÕES E LIMITAÇÕES 

 

Resumo 

A intensificação da produção de produção de bovinos de corte tem crescido no Brasil e 

no mundo. O confinamento é uma alternativa para a intensificação e para o aumento da 

produtividade. Entretanto, este sistema também tem suas dificuldades em função dos desafios 

fisiológicos impostos aos animais. Diante disse o aumento do monitoramento individual pode 

auxiliar na superação destas limitações deste sistema. A associação de um sistema de 

monitoramento por radiofrequência e de um sistema de pesagem automática em tempo real 

pode gerar informação para vencer estes desafios. Nosso objetivo foi descrever as principais 

variáveis obtidas com este equipamento e apontar potenciais usos dessas informações, bem 

como as e falhas desse sistema. Foram monitorados 171 touros da raça Nelore com idade 

entre 14 e 19 meses, distribuídos em cinco baias coletivas. Foi monitorada a saúde desses 

animais por meio de observação diária, avaliações físicas e o monitoramento do crescimento 

usando balanças de pesagem automáticas instaladas no curral de engorda. Quanto as 

flutuações diárias no peso vivo, observamos que em 92,09% dos casos foram inferiores a 25 

kg. Neste intervalo foram consideradas arbitrariamente como normais, porém alterações 

superiores a 25 kg sugerem que houve algum tipo de falha no equipamento ou um 

comportamento discrepante de um indivíduo. Este comportamento discrepante pode ser 

causado por problemas sanitários, nutricionais, fisiológicos ou comportamentais. A frequência 

média diária de visitas a plataforma foi de 2,83 ± 1,72, sendo que a maioria dos animais 

buscaram a água de 2 a 5 vezes ao dia. Foram observadas frequências inferiores em alguns 

indivíduos, o que pode indicar alguma perturbação fisiológica ou problema dos sensores de 

coleta. Ausência de registro de pesagem em dias consecutivos foram observados para alguns 

indivíduos em alguns dias, sendo mais uma vez resultado de problemas sanitários ou da falha 

na leitura dos brincos eletrônicos. O teste de qui-quadrado nos dá indícios (p<0,05) da 

existência de preferência por plataforma: equipamento 706 no lote 1. Nos demais lotes, o teste 

de qui-quadrado nos dá fortes indícios (p<0,01) de preferência pelas plataformas 703 (lote 2), 

3729 (lote 3), 1157 (lote 4) e 1155 (lote 5). As variáveis obtidas em sistema automática se 

mostraram eficientes para utilização na gestão estratégia em confinamento, identificando 

problemas para a média da população, porém tem baixa sensibilidade para identificação de 

problemas sanitários quando utilizadas de forma isolada.  

 

Palavras-chave: Pecuária de precisão; Bos indicus; Peso vivo; Consumo de água 

 

Variables obtained in an automatic weighing system: applications and limitations 

 

Abstract 

The intensification of beef cattle production has been growing in Brazil and 

worldwide. Feedlot is an alternative for intensification and productivity increase. However, 

this system also has its difficulties due to the physiological challenges imposed on the 

animals. Therefore, the increase in individual monitoring can help overcome these limitations 

of this system. The association of a radio frequency monitoring system and an automatic 

weighing system in real time can generate information to overcome these challenges. Our 

objective was to describe the main variables obtained with this equipment and point out 
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potential uses of this information, as well as the system's flaws. We monitored 171 Nelore 

bulls aged 14 to 19 months distributed in five collective stalls. The health of these animals 

was monitored through daily observation, physical evaluations, and growth monitoring using 

automatic weighing scales installed in the fattening pen. As for the daily fluctuations in live 

weight, we observed that in 92.09% of the cases they were less than 25 kg. In this range they 

were arbitrarily considered as normal, but changes greater than 25 kg suggest that there was 

some kind of equipment failure or discrepant behavior of an individual. This discrepant 

behavior could be caused by health, nutritional, physiological, or behavioral problems. The 

average daily frequency of visits to the platform was 2.83 ± 1.72, with most animals fetching 

water from 2 to 5 times a day. Lower frequencies were observed in some individuals, which 

may indicate some physiological disturbance or a problem with the collection sensors. 

Absence of weighing records on consecutive days were observed for some individuals on 

some days, again a result of health problems or failure to read the electronic ear tags. The chi-

square test gives us indications (p<0.05) of a preference for platform: 706 equipment in lot 1. 

In the other lots, the chi-square test gives us strong indications (p<0.01) of a preference for 

platforms 703 (lot 2), 3729 (lot 3), 1157 (lot 4) and 1155 (lot 5). The variables obtained in the 

automatic system proved to be efficient for use in the management strategy in feedlots, 

identifying problems for the average population, but has low sensitivity for identifying health 

problems when used in isolation.  

 
Keywords: Precision livestock; Bos indicus; Live weight; Water intake 

 

2.1 Introdução 

A intensificação do sistema de produção de bovinos de corte, por meio do 

confinamento, tornou-se importante ferramenta para aumentar a produtividade. Apesar dessa 

estratégia representar uma oportunidade de melhora em termos de produtividade e 

lucratividade, esta traz consigo algumas dificuldades. Um animal confinado é exposto a 

diversas mudanças como alterações no grupo social, transporte e exposição a ambiente e 

alimento até então desconhecidos. Nesse contexto, algumas desordens podem surgir como 

acidose, timpanismo, laminite, doenças respiratórias, entre outras (OWENS et al., 1998; 

CARROLL; FORSBERG, 2007).  

Esses problemas podem ocorrer na forma clínica, que os tornam passíveis de serem 

identificados e solucionados, bem como na forma subclínica não sendo percebidos. Ainda, 

essas desordens podem se desenvolver e levar o animal a morte, sendo as principais causas de 

morte nos confinamentos doenças respiratórias e distúrbios digestivos (LONERAGAN et al., 

2001; MILLEN et al., 2009; MALAFAIA et al., 2016). Portanto, o monitoramento individual 

dos animais torna-se uma possível ferramenta para prevenção e resolução desses problemas, 

dado que tais situações oneram custos com medicamentos, assistência veterinária, diminuição 

de desempenho e, em alguns casos, a perda do animal (KOKNAROGLU et al., 2005; 

SCHNEIDER et al., 2009; GIFFORD et al., 2012; REINHARDT et al., 2012). 
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Algumas das tecnologias na área de pecuária de precisão têm por objetivo 

desenvolver uma produção animal sustentável do ponto de vista econômico, ambiental e 

social (VRANKEN; BERCKMANS, 2017). Nesse contexto, surge o termo pecuária de 

precisão, que é definido por Halachmi e Guarino (2016) como “tecnologias de monitoramento 

em tempo real destinadas a gerenciar a variabilidade temporal da menor unidade de produção 

gerenciável” , isto é monitorar o indivíduo.  

Na produção de bovinos de corte em confinamento esse monitoramento vem 

adquirindo relevância, afinal as maiores fontes de custo nesse sistema são a alimentação e o 

boi magro (ROSA; TORRES, 2009). Apesar do monitoramento de consumo de alimento ser 

uma informação importante para o manejo nutricional, para o pecuarista monitorar o 

crescimento assume igual ou maior importância, afinal esta é a última etapa do ciclo de 

produção e o produtor receberá pela quantidade de quilos em carcaça acumulados. Além disto 

o monitoramento do consumo tem custo superior ao do monitoramento do peso.  

Anteriormente o monitoramento do crescimento animal era feito apenas com 

balanças convencionais (balanças instaladas em curral de manejo), porém com os avanços na 

tecnologia de informação, como o surgimento da tecnologia de rádio frequência, foram 

desenvolvidos sistemas de pesagem que permitissem a coleta de pesos do animal de forma 

automática e voluntária (ANDERSON; LANDT; SALAZAR, 1981). O acompanhamento das 

variações no Peso Vivo (PV) diário mostrou que esta prática teria potencial para ser utilizada 

para detecção precoce de doenças nos animais. Maltz (1997) avaliando vacas leiteiras 

descreveu que problemas de casco, problemas de perna, mastite e estresse calórico podem ser 

detectados a partir das mudanças no PV. Alawneh (2012) também avaliando vacas mostrou 

que animais com laminite apresentaram  alterações no PV que podiam ser observadas até 

treze dias antes destas seram diagnosticadas clinicamente.  

Apesar do uso potencial desses equipamentos para detecção de enfermidades, a 

maior parte dos estudos produzidos até agora focaram em alterações no PV e foram 

conduzidos com vacas leiteiras.  Para que realizar estudos com objetivo de detecção de 

animais com problemas sanitários. Primeiro é preciso entender como se comportam os dados 

obtidos por estes sensores, uma vez que essas alterações podem apontar não apenas para 

problemas sanitários. Outros problemas incluindo problemas estruturais do confinamento, no 

software, no equipamento e mal uso por parte do usuário, são exemplos. 
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2.2 Material e Métodos 

2.2.1 Coleta de dados 

Este trabalho foi realizado de acordo com os princípios éticos vigentes, tendo sido 

aprovado pelo Comissão de Ética do Uso de Animais da Universidade de São Paulo, (CEUA / 

USP, protocolo nº 2019-23). A coleta de dados foi conduzida em fazenda comercial dedicada 

à criação e seleção de bovinos da raça Nelore, localizada na cidade de Bom Sucesso, no 

estado do Paraná, no período de 27 de março a 26 de julho de 2020, totalizando 121 dias.   

Foram acompanhados 171 touros, da raça Nelore, distribuídos em cinco lotes sendo: 

lote 1 com 48 touros (Nelore Padrão) com idade de 16 a 19 meses (peso vivo médio inicial de 

456 ± 32 kg), lote 2 (Nelore Mocho) com 39 touros com idade entre 15 e 19 meses (peso vivo 

médio inicial de 457 ± 42,6 kg), lote 3 (Nelore Padrão e Nelore Mocho) com 32 touros com 

idade entre 15 e 19 meses (peso vivo médio inicial de 406 ± 14,7 kg), lote 4 (Nelore Padrão 

ou Nelore Mocho) com 32 touros com idade entre 14 e 19 meses (peso vivo médio inicial de 

358 ± 18,8 kg), lote 5 touros (Nelore Mocho) 20 com idade entre 15 e 19 meses (peso vivo 

médio inicial de 474 ± 43,8 kg). Os lotes foram distribuídos de acordo com os critérios 

normalmente utilizados na fazenda.  

 

2.2.2 Manejo alimentar 

Durante o período de confinamento foram fornecidas duas dietas. A dieta 1 foi 

fornecida três vez ao dia (i.e., 8h00, 11h00 e as 16h30, aproximadamente) no período de 

27/03/2020 a 28/06/2020 (93 dias). E a dieta 2 foi fornecida duas vezes ao dia (i.e., 8h00 e às 

16h30, aproximadamente) durante o período 29/06/2020 até o final do monitoramento (28 

dias). Estas dietas foram formuladas com estimativa de ganho médio diário (GMD) por 

animal de 1kg/ dia (Tabela 1). Os animais tinham acesso ad libitum a alimentação e água.  
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Tabela 1. Proporção dos ingredientes e composição de nutrientes das dietas (% da matéria 

seca) 

  Dietas 

Item Dieta 1 Dieta 2 

Ingrediente  

  Silagem de milho 83,5 92,8 

DDG 14,2 0,0 

Farelo de soja  0,0 4,9 

Calcário 1,0 0,9 

Ureia 0,7 0,8 

Cloreto de sódio 0,0 0,1 

Núcleo mineral
1
 0,6 0,6 

Composição química
2
 

  NDT tabelado 63,3 62,43 

Proteína Bruta 13,8 11,9 

Extrato Etéreo 3,4 2,9 

Fibra em detergente neutro 44,5 50,0 
1
O núcleo mineral contém por kg 45,4 g de Ca; 73,4 g de S; 34,9 g de P; 30,9 g de Mg; 213,1 g de Na; 82 mg de 

Co; 1.871 mg de Cu; 1.000 mg de Fe; 130 mg de I; 3.670 mg de Mn; 26 mg de Se; 5.564 mg de Zn; 295.000 UI 

de vitamina A; e 2.420 mg de Salinomicina equivalente a 13,31 mg/kg na matéria seca da dieta. 
2
Composição química estimada pelo software RLM (“Integra Software: RLM”, ) 

 

2.2.3 Monitoramento Animal 

Os animais foram avaliados quanto a saúde, por meio de inspeções físicas à distância 

realizadas diariamente no período matutino. Quanto ao crescimento, o monitoramento do PV 

usando plataformas de pesagem automáticas. Para que o monitoramento automático ocorresse, 

cada animal recebeu um transponder passivo (FDX-ISO 11784/11785; Allflex, Joinville, Santa 

Catarina, Brasil) na forma de marca auricular aplicada na orelha esquerda com identificação 

eletrônica exclusiva.  

Os dados de PV foram obtidos  por meio de sistema composto por uma plataforma de 

pesagem automática (Intergado
®
, Brasil) que possuía quatro células de carga, com resolução 

de 500g; uma antena leitora de identificação eletrônica (a leitura era realizada utilizando o 

protocolo FDX) e uma central de armazenamento, cuja a função é receber os dados das 

plataformas e enviá-los para a empresa prestadora do serviço, que os processa os dados e os 

disponibiliza ao usuário. 

Estas plataformas estavam acopladas a bebedouros, sendo estas as únicas fontes de 

água dentro do curral de engorda, assim toda vez que houvesse busca por água seria possível 

obter as variáveis relacionadas ao consumo de água e ao PV. Assim para cada visita ao 

bebedouro foram registrados: PV, data, hora, identificação eletrônica do animal, identificação de 
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fazenda do animal, identificação do lote, identificação da plataforma. Os equipamentos estavam 

instalados em pares, totalizando 10 plataformas distribuídas nos 5 currais de engorda.  

Os equipamentos diferiam quanto ao modelo de bebedouro e quanto a fonte de energia 

utilizada. Sendo seis bebedouros  convencionais modelo VW 1000 (Figura 1), onde um 

reservatório era  fonte de água para duas plataforma, e os quatro bebedouros automáticos 

individuais (distribuídos em pares) com células de carga acopladas  (resolução de ± 25g) 

modelo VWD1000 (Figura 2) . Quanto a fonte de energia, os modelos VW 1000 utilizam 

energia solar, enquanto o modelo VWD1000 por energia elétrica, ambos possuem sistema de 

backup com bateria estacionária. Três grupos foram avaliados usando o modelo VW 1000, 

totalizando 84 animais, e dois grupos avaliados com o modelo VWD1000, totalizando 87 

animais.  

 

  
Figura 1. As fotos mostram duas perspectivas da plataforma de pesagem automática modelo 

VW 1000. Na foto da esquerda é vista a parte da frente, onde é possível observar que um 

único bebedouro era fonte de água para as duas plataformas, nesse sistema a reposição de 

água ocorre conforme o volume de água é consumido. Na foto da direita é mostrado a parte de 

trás do equipamento onde é possível ver duas plataformas de pesagem suspensas que são 

divididas por uma estrutura de madeira, cujo os espaçamentos limitam a entrada de um animal 

por vez. 
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Figura 2. Vista de frente do equipamento modelo VWD1000 onde é possível observar que 

dois animais consomem água em bebedouro automático independentes. Nesse sistema, a 

reposição de água é controlada por um sensor (círculo vermelho) que está ligado à plataforma 

de pesagem de modo que só há reposição da água se não houver peso sobre a plataforma. A 

seta vermelha aponta para o local onde fica uma das células de carga. 

 
2.2.4 Análise dos dados  

Os dados brutos, isto é, todos os dados registrados pelo equipamento sem adoção de 

nenhuma técnica de suavização de dados ou exclusão, foram analisados. Devido à grande 

quantidade de dados gerados por esse sistema, foram propostos alguns indicadores para 

representar as ocorrências de interesse, sendo estes: diferenças superiores a 25 kg entre 

pesagem seguidas em plataformas diferentes, frequência diária de visitas às plataformas, 

ausência de registro de pesagem em dias consecutivos, quantidade de registros por 

plataformas para determinação da existência de preferência por equipamento. 

  Para o calcular frequência de pesagens seguidas em plataformas diferentes com 

diferença maior de 25 kg, os dados foram ordenados de forma crescente pelos critérios de 

lote, animal, dia, hora. Inicialmente, para determinar essa frequência foi verificado se as 

pesagens ocorreram no mesmo dia e posteriormente, se estas aconteciam em equipamentos 

diferentes. Caso fossem atendidos os dois critérios era calculada a diferença entre a pesagem 

atual e a pesagem anterior. A frequência diária de visitas às plataformas de pesagem foi 

calculada determinando como critério inicial que os registros fossem do mesmo animal e que 

ocorressem no mesmo dia para que em seguida pudesse ser feito a contagem de registros do 

dia. A determinação de ausência de registro de pesagem em dias consecutivos foi feita 

ordenando os dados por dia e por animal, depois calculando a diferença entre datas. Para 

calcular a quantidade de pesagem por equipamento para determinação da existência de 

preferência por plataforma de pesagem foram contados quantas vezes cada animal usou cada 

equipamento e o total de pesagem destes animais, seguido da determinação do percentual que 

cada um representava. Para avaliarmos a manifestação de preferência foi contabilizado os 



20 
 

registros de cada plataforma e os registros de cada animal, adotamos como critério a 

porcentagem de pesagem em cada equipamento, se esta for superior a 80% consideramos que 

o indivíduo expressou preferência. 

Para o cálculo desses indicadores foi desenvolvido um programa de computador 

especificamente atinente às especificações. O programa desenvolvido na linguagem SAS fazia 

a leitura dos dados brutos armazenados em uma planilha Excel e de acordo com a necessidade 

de cada indicador, contabilizava os registros sucessivos do mesmo animal de forma que se 

obtivessem as medidas necessárias e a identificação dos eventos especificados. 

Posteriormente, tabelas de contingência foram construídas por meio do procedimento Freq do 

SAS para quantificar a ocorrência dos eventos próprios dos indicadores. Para o estudo da 

preferência dos animais, de acordo com a plataforma foi aplicado o teste de qui-quadrado e o 

teste de Friedman para teste da igualdade de frequências entre as plataformas disponíveis nos 

diferentes lotes. Por fim, foram ajustados modelos de regressão linear simples com base no 

procedimento Reg do sistema SAS para representar o consumo em função da temperatura. Os 

dados foram processados com apoio do sistema SAS (SAS Institute Inc. The SAS System, 

release 9.4. SAS Institute Inc., Cary:NC, 2012. 

 

2.3 Resultados e Discussão 

2.3.1 Diferenças no peso vivo em pesagem seguidas em plataformas diferentes  

Parte-se inicialmente da análise da Tabela 2  em que se mostra a frequência de 

diferentes flutuações diária do PV. Nela é possível observar que a maior parte da variação 

diária ocorre com valores inferiores a 25 kg, o que corresponde a 92,09% dos casos analisados 

e, considera-se, arbitrariamente, que estas flutuações diárias menores que 25 kg são naturais e 

aceitáveis dentro desse sistema de pesagem. Ressalta-se que as maiores variações de peso 

podem ser originadas de variações do conteúdo do rumem-retículo e dos intestinos 

(LOFGREEN; HULL, 1962; LANA et al., 1992). Já as alterações superiores poderiam indicar 

perda abrupta de conteúdo do Trato Gastrointestinal (TGI) ou ausência de consumo de 

alimento e água, sendo estes indicativos de perturbação da homeostase do animal, causada por 

problemas sanitários ou ambientais (MALTZ et al., 1997; KLEEN et al., 2003). 
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Tabela 2. Distribuição de frequência de pesagens seguidas em plataformas diferentes e a 

diferença de peso entre essas pesagens. 

Diferença de peso Frequência Porcentagem  
Frequência 

Acumulada 

Porcentagem 

Acumulada 

<=25 Kg 16793 92,09 16793 92,09 

25 – 75 501 2,74 17294 94,84 

75 – 125 38 0,21 17332 95,05 

125 – 175 131 0,72 17463 95,77 

175 – 250 597 3,27 18060 99,04 

>250 175 0,96 18235 100 

Número de dados perdidos
1
 = 32925     

1
Número de dados perdidos: indica o número de vezes que não foi possível fazer o cálculo de diferença de 

pesagem em plataforma diferentes, isso ocorreu principalmente por haver pesagens seguidas em plataforma 

iguais ou por haver dias em que o animal teve apenas uma pesagem no dia. As duas situações inviabilizam o 

cálculo. 

 

Tais flutuações diárias superiores a 25 kg correspondem 7,91% dos casos e isso 

representa uma pequena parte da variação dos pesos, porém é difícil saber qual parte destas 

variações é real, ou seja, qual é resultado de um problema do animal, como por exemplo 

suspensão do consumo acompanhado de diarreia, e qual percentual destas variações são 

função de problemas na medição (equipamentos ou transmissão do dado). No caso específico 

das diferenças maiores de 25 kg e até 125 kg (2,95%), acredita-se que a origem destas 

flutuações esteja ligada a problemas relacionados às plataformas de pesagem como perda de 

calibração, erros durante o processo de calibração ou falha de funcionando na célula de carga, 

uma vez que o sistema é composto por quatro células de carga que precisam estar em pleno 

funcionamento para que haja o registro correto das pesagens. 

Na Tabela 3 a título de exemplo evidencia-se a sequências de diferenças de PV 

entre plataformas do animal 11. A partir do dia 19 de abril observa-se que no dia em que o 

animal usava plataformas diferentes seguidamente, havia uma diferença entre as pesagens. 

Essas diferenças seguem um padrão caracterizado pelo ganho de peso superior a 25 kg, 

quando o animal pesava na plataforma 706, e uma perda de peso de semelhante proporção nas 

pesagens da plataforma 705. Essas diferenças são constantes até o dia 02 de abril, quando foi 

realizado procedimento de padrão de calibração
1
. Desta forma, torna-se perceptível que nem 

sempre os dois equipamentos coletam dados equivalentes, algo que poderia ser identificado e 

avisando o usuário da discrepância entre os dois equipamentos.  

                                                      
1
 O procedimento padrão de calibração é rotineiro e deve ser executado a cada 15 dias. Consiste na limpeza do 

tapete emborrado que fica sobre a plataforma, em seguida pela execução do comando tara, identificando que não 

há pesos adicionais sobre a plataforma. Por fim, é colocado o peso padrão de 25kg sobre a plataforma e o usuário 

deve inserir no sistema qual o peso sobre a plataforma e finalizar o procedimento. 
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Tabela 3. Diferenças nas pesagens do animal 11 quando este visitava diferentes equipamentos 

de pesagem 

Animal Equipamento  Data Hora PV
1
 

Equipamento 

anterior 

PV 

anterior 

Diferença de PV 

entre 

equipamentos 

11 706 1/4 08:39:44 522 705 471,5 50,5 

11 706 11/4 16:25:06 269 705 469,5 -201 

11 706 19/4 14:07:59 515 705 486 28,5 

11 705 19/4 16:06:05 486 706 514,5 -28,5 

11 706 19/4 17:56:59 512 705 486 26 

11 705 20/4 14:33:33 494 706 520 -26,5 

11 705 21/4 13:54:03 496 706 308,5 187,5 

11 706 23/4 14:36:27 520 705 485,5 34 

11 705 23/4 14:34:13 486 706 518 -32,5 

11 706 24/4 17:10:23 536 705 500 36 

11 705 24/4 14:30:10 500 706 526,5 -26,5 

11 705 26/4 15:24:41 501 706 529 -28 

11 706 26/4 17:59:07 528 705 501 27 

11 705 28/4 17:38:12 496 706 525,5 -29,5 

11 706 1/5 12:29:43 526 705 496,5 29 

11 706 2/5 11:08:02 531 705 498 33 

11 705 14/5 15:30:14 510 706 383 127 

11 706 14/5 12:40:22 383 705 507,5 -124,5 

PV
1 
– Peso vivo 

 

Neste caso em específico, não foram observados sinais indicando que o animal em 

questão, assim como os demais animais, estivesse passando por variações bruscas do 

conteúdo do TGI, como por exemplo, a ocorrência de diarreia como sinal clínico de acidose 

aguda (KLEEN et al., 2003). Porém, nos dias 18 abril e 02 de maio, datas que indicam o 

início e fim da anormalidade constatada, o procedimento padrão de calibração foi realizado. 

Assim, é possível considerar que essas flutuações diárias do PV em sistemas automáticos de 

pesagem podem ser oriundas não apenas de variações do conteúdo do TGI, perdas 

evaporativas ou urinárias, mas de possíveis erros decorrentes do procedimento de calibração. 

Esse tipo de erro pode ocorrer e passar despercebido porque o peso padrão utilizado 

para o procedimento de calibração é de 25 kg, valor que está dentro do intervalo da flutuação 

do TGI. Sendo assim, apesar do sistema ter sinalizadores que indicam ao usuário que os 

equipamentos estão descalibrados, esse tipo de erro não é detectado pelo sistema e pode ser 

tratado equivocadamente por um usuário inexperiente como um problema no lote. Para evitar 

que esse tipo de erro ocorra, o peso padrão pode ser aumentado, utilizando valores superiores 
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a 40 kg para o procedimento de calibração. No entanto, do ponto de vista prático, isso tornaria 

o processo ineficiente. 

Uma outra alternativa mais viável, e possivelmente mais rápida de ser realizada, é o 

desenvolvimento de algoritmos que façam o cálculo dessas diferenças de pesagens entre 

plataformas diariamente, como foi feito neste estudo. Uma vez detectada esse tipo de 

irregularidade, pode ser sinalizada ao usuário para que se faça um novo procedimento de 

calibração ou a investigação de outros problemas na plataforma. 

Nos casos em que as diferenças de pesagens são superiores a 125 kg (4,95%), 

classificam-se como outliers biologicamente implausíveis, isto é, que ocorrem por fatores 

diferentes da flutuação diária do conteúdo de conteúdo do TGI e de fluídos corporais. Tais 

valores são originados principalmente por pesagens parciais, ou seja, quando ocorre o registro 

de pesagem sem que o animal esteja com os quatro membros sobre a balança; e por pesagem 

dupla, que ocorre quando há um animal sobre a plataforma e outro animal apoia um ou dois 

de seus membros anteriores na plataforma, ou até mesmo pressionando o posterior do animal 

que está consumindo para que este saia do equipamento. 

Silva (2019) propõe que esses registros, sejam retirados do banco de dados por meio 

de dois métodos de suavização: Suavizador de gráfico de dispersão localmente ponderado 

(LOWESS
2
) e B- spline penalizada (PB-splines 

3
). Este estudo mostra que ambas as técnicas 

permitem bons ajustes aos dados de PV, diferindo entre si quanto ao tipo de curva produzida. 

Onde o modelo de LOWESS estima curvas menos suaves e PB-splines produz curvas mais 

rígidas.  

A detecção de um grande número de pesagens parciais também pode ser utilizado 

como ferramenta de manejo para identificar competição por equipamento, podendo indicar ao 

produtor que a quantidade de equipamentos pode não estar sendo suficiente para aquele lote, o 

que compromete o consumo de matéria seca e prejudica o desempenho do animal (UTLEY; 

BRADLEY; BOLING, 1970; NRC, 2000). Por outro lado, deve ser visto com cautela, pois 

também pode ser uma característica do animal, como no caso do animal 04 (Figura 3) que 

possuiu numerosas pesagens parciais, chegando a produzir duas curvas de crescimento. Neste 

caso o animal estava em um lote com mais 19 animais com acesso a duas plataformas, 

portanto ele não precisava competir pelo equipamento. No entanto, inúmeras vezes observou-

se que ele tinha o hábito de mastigar as tábuas de contenção do equipamento. 

 

                                                      
2
 Do inglês, Locally-Weighted Scatterplot Smoother  

3
 Do inglês, Penalized B-splines 
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Figura 3. Representação gráfica do peso vivo do animal 04 gerada a partir dos dados brutos 

durante o período de coleta de dados. Nesta representação devido ao grande número de 

pesagens parciais, é gerado uma segunda curva de crescimento, com mais pontos que a curva 

verdadeira. 

 

2.3.2 Frequência diária de visitas as plataformas de pesagem  

A frequência média diária de visitas à plataforma foi de 2,83 ± 1,72 

visitas/animal/dia, com valor mínimo e máximo de 0 e 21 visitas/animal/dia, respectivamente. 

Neste estudo a frequência de pesagem também pode ser vista como frequência de busca por 

água, uma vez que as plataformas foram instaladas em frente aos bebedouros e estes eram a 

única fonte de água no curral de engorda. A Tabela 4 mostra a frequência diária de visitas as 

plataformas de pesagem e, a partir de sua leitura, percebe-se que a maioria dos animais tem 

uma frequência entre 2 e 5 vezes por dia, em que eles frequentam majoritariamente 3 vezes 

(31,39%), 2 vezes (24,56%), ou 4 vezes (19,98%) ao dia. 

 

Tabela 4. Distribuição da frequência diária de visitas as plataformas de pesagem 

Contagem Frequência Porcentagem  
Frequência 

Acumulada 

Porcentagem 

Acumulada 

<2 1781 9,57 1781 9,57 

2|--|5 15736 84,53 17517 94,10 

>5 1098 5,90 18615 100,00 
 

A quantidade de água ingerida por meio do consumo de alimento, somada à 

quantidade de água consumida ad libitum como água livre, aproxima-se do equivalente à 

exigência diária de água dos bovinos (NRC, 2000). O consumo de água é influenciado por 

fatores intrínsecos e extrínsecos ao animal, como principalmente pela taxa e a composição do 
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ganho de peso, gestação, lactação, atividade, tipo de dieta, consumo de alimento e 

temperatura ambiental. 

Basarab et al. (1996)  e Sowell et al., (1999) mostram que o monitoramento 

automático do comportamento de consumo de água de animais confinados é uma potencial 

ferramenta para a detecção precoce de doenças respiratórias. No entanto, apesar da maioria 

dos estudos terem capacidade de mensurar a frequência de busca por água, os estudos que 

compararam animais doentes e saudáveis, quanto ao consumo de água, normalmente 

conseguem realizar a mensuração. Geralmente são comparados apenas o tempo consumindo e 

a quantidade de água consumida por dia (LUKAS; RENEAU; LINN, 2008; BREW et al., 

2011). Consequentemente, há pouca informação disponível sobre a frequência de busca por 

água para que se possa determinar o parâmetro de normalidade desta variável. 

A essa respeito, Lampkin & Quarterman (1962) relataram que novilhos Bos indicus 

saudáveis em condições de pastejo em clima tropical consomem água em média 2,6 vezes por 

dia. Silva (2019) avaliando touros Bos indicus em confinamento em clima subtropical 

registrou uma frequência  média de 3,3 ± 1,69 visitas/animal/dia. Esses valores são inferiores 

ao que foi encontrado no estudo de Menezes et al. (2020), em que foi registrado o valor médio 

de 4,88 visitas/animal/dia para animais de alto CAR (consumo alimentar residual) e 5,50 

visitas/animal/dia para animais de baixo CAR. 

Tais estudos implicam que frequências de visitas menores que 2 vezes ao dia podem 

ser consideradas indicativos de problema, seja com o equipamento, por ausência do registro 

de pesagem, ou com animal, por haver algum impeditivo ao acesso à plataforma, seja ele 

intrínseco ou extrínseco ao animal. Ainda que adaptações fisiológicas adquiridas por esses 

animais justifiquem o consumo menor de água em relação aos animais Bos taurus, situações 

de perturbação a homeostase podem resultar em alterações comportamentais 

(WINCHESTER; MORRIS, 1956; HANSEN, 2004; WEARY; HUZZEY; VON 

KEYSERLINGK, 2009; VALENTE et al., 2015). 

 Hart (1988) descreveu que em situações de infecção os animais diminuem o 

consumo de alimento e suas atividades diárias como uma resposta adaptativa a atual condição 

no intuito de inibir o crescimento de patógenos. Além da respostas adaptativas, a diminuição 

de atividades também está relacionada ao desconforto e à dor, como em casos de animais com 

laminite (COETZEE et al., 2017).  

Foram registrados animais com sinais de doenças respiratórias, distúrbios digestivos, 

problemas oftálmicos e outros, porém apenas o animal com problema oftálmico recebeu 

tratamento (Tabela 5). Além disso, realizou-se o casqueamento preventivo e corretivo. Quanto 
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à doença respiratória, não houve registro clínico que justificasse a intervenção com 

medicamentos. Já na análise dos registros daqueles animais que apresentaram grande 

frequência de apenas uma e duas visitas por dia ao cocho de água, foi possível observar que 

estes animais foram registrados em algum momento durante o período de coleta de dados com 

sinal clínico de doença respiratória ou apresentaram algum nível de claudicação.  

 

Tabela 5. Distribuição da frequência dos sinais clínicos registrados 

Categoria do sinal clínico Frequência Porcentagem  

Doença respiratória  1534 70% 

Distúrbios digestivos  310 14% 

Problemas locomotores 179 8% 

Outros
1
 163 7% 

Total 2186 100% 
1
 Tegumentar, social, oftálmico. 

 

Basarab et al. (1996) mostraram em sua pesquisa que novilhos tratados por doença 

respiratória bovina (DRB) tiveram uma redução 23,7% no comportamento de ingestão de 

água quando comparados a animais que não receberam nenhum tipo de tratamento. Por outro 

lado, Sowell et al. (1999) descreveram que animais diagnosticados com doença respiratória 

não diferiram quanto à frequência de busca por água quando comparados a animais saudáveis.  

Apesar desses animais não terem sido registrados em dias consecutivos com sinais de 

DRB ou não terem sido medicados, não significa que não tenham apresentando um quadro 

menos grave desta doença. Isto porque, o diagnóstico subjetivo por observação visual muitas 

vezes é ineficaz na identificação dessa e outras doenças, além do fato de que animais podem 

apresentar a forma subclínica da doença (GALYEAN; PERINO; DUFF, 1999; GIFFORD et 

al., 2012). Assim, em estudos futuros, cujo o objetivo seja estabelecer correlação entre 

frequência de busca por água e DBR, devem ser agregadas outras técnicas de monitoramento 

de saúde animal. De qualquer forma este estudo, assim como outros, sugere que a frequência 

com que animais doentes buscam água é menor em relação aos saudáveis. 

 

2.3.3 Ausência de registro de pesagem em dias consecutivos  

A Tabela 6 mostra que muitos animais deixam de frequentar as plataformas por 

vários dias, o que pode indicar que alguma anormalidade esteja acontecendo com o animal ou 

com o sistema de pesagem. Outros eventos: a identificação eletrônica defeituosa; ausência de 

identificação eletrônica; perda ou funcionalidade anormal da antena RFID; o animal foi 
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retirado do curral de engorda; existência de outra fonte de água dentro curral ou, ainda, o 

animal não está buscando, exigindo certa investigação.  

Uma vez que as plataformas de pesagem foram instaladas em frente aos bebedouros 

e eram a única fonte de água para os animais, esperava-se que os animais buscassem água 

todos os dias. No entanto, registrou-se que muitos animais deixaram de frequentar a 

plataforma por dois dias, e pela quantidade de registros isto pode ter ocorrido com alguns 

animais mais de uma vez no período de monitoramento. 

 

Tabela 6. Distribuição da frequência de dias sem registro de pesagem 

Nº de dias sem 

pesagens 
Frequência Porcentagem  

Frequência 

Acumulada 

Porcentagem 

Acumulada 

2 248 76,78 248 76,78 

3 32 9,91 280 86,69 

4 33 10,22 313 96,9 

5 3 0,93 316 97,83 

6 5 1,55 321 99,38 

7 1 0,31 322 99,69 

11 1 0,31 323 100 
 

Ausência de registro por três dias é um evento atípico indesejado e que gera confusão 

quanto aos motivos de sua ocorrência, então espera-se alguma anormalidade com 

equipamentos ou com esses animais. Ao analisarmos os animais que compõe essa categoria, 

evidencia-se que 75% deles não apresentaram sinais clínicos de doença no período em que foi 

registrada ausência. No entanto, a maioria desses animais (82%) têm em comum, o registro de 

sinal clínico de DRB em algum momento do período de coleta de dados. Por essa razão, pode-

se inferir que estes animais tenham sido subdiagnosticados ou que suas manifestações de 

doenças foram subclínicas (SMITH, 1998; GRIFFIN, 2014).  

Quanto à ausência de registro de pesagem por quatro dias, destaca-se que 66,66% 

dos animais pertenciam ao mesmo lote e a ausência ocorreu no mesmo período, de 05 a 09 de 

junho, período em houveram registro de pesagens, porém sem a identificação dos animais as 

quais pertenciam
4
. Feita a inspeção diária, não foram observados sinais nos animais que 

justificassem tal ocorrência, porém, na análise dos equipamentos, constatou-se que houve uma 

perda na capacidade de fazer leitura da identificação eletrônica. A retomada dos registros 

                                                      
4
 Neste lote era esperado que houvesse alguma quantidade devido a presença de um animal sem identificação 

eletrônica. 
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ocorreu no dia 09 de junho, ocasião em que o lote foi movido para o curral ao lado a fim de 

continuar o monitoramento.  

Nesse lote 24 indivíduos possuíam identificação eletrônica, identificou-se que dois 

deles não frequentaram a plataforma no dia 04 de junho, sendo assim, esses animais foram 

contados na categoria de animais com cinco dias sem registro de pesagem. Dentro da 

categoria de ausência de registro por cinco dias seguidos evidencia-se o touro 05, cuja 

ausência é identificada no período de 23 a 27 de junho. As avaliações diárias deste animal 

mostram que ele apresentou sinais leves de DRB dois dias antes do último registro de 

pesagem e quinze dia depois da retomada dos registros, sendo que durante todo período de 

monitoramento totalizou-se oito registros desses sinais. Apesar da ausência ter ocorrido 

apenas neste período, ao observar outros dados deste animal, como a curva de desempenho, é 

possível constatar que, imediatamente após a retomada do registro dele, nos dados de PV, a 

variação é menor e há uma diminuição no ganho de peso, sendo alguma vezes negativo 

(Figura 4). A partir dessas informações pode-se afirmar que este animal teve um episódio de 

perturbação de sua homeostase o qual foi parcialmente assintomático. 

 

 

Figura 4. Dados de PV diário e ganho de peso diário do touro 05 coletados ao longo do período 

do estudo exploratório. A área demarcada pelo retângulo abrange o período em que não houve 

registro do peso vivo e 15 dias após a retomada dos registros. 

 
Foram registrados cinco episódios de ausência de pesagem por seis dias, sendo eles 

gerados pelos animais 06; 07 e 08. Com o animal 06 este evento ocorreu entre os dias 04 a 10 

de junho, nos três primeiros dias desse período foi registrado chuva e no dia 11 de junho foi 

registrado um aumento de corrimento nasal seroso. Acredita-se que a ausência ocorreu porque 
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o animal teve outra fonte de água (água acumulada no fundo no curral) ou por um possível 

quadro de doença que provocou uma diminuição de atividade. Apesar deste ter sido seu maior 

período de ausência existem outros dois registros, um anterior a este, que ocorreu no final de 

maio, em que foi registrado quatro dias de ausência e, assim como no evento anterior, um dia 

após a retomada de registro de pesagens, há também um registro de sinal clinico de DRB; 

outro período de ausência foi registrado entre 30 de junho e 03 de julho, porém neste período 

não houve registro de alterações com este animal.  

A ausência do animal 08 ocorreu no período em que desenvolveu timpanismo e foi 

retirado do curral de engorda. Já as três ausências do animal 07 são registradas no período em 

que ele estava em outro lote onde havia plataforma de pesagem corporal, porém também 

havia acesso ao bebedouro convencional, nesta situação também foram gerados os registros 

de ausência de 7 e 11 dias. Evidenciando-se que houve preferência pelo bebedouro 

convencional (PINHEIRO MACHADO FILHO et al., 2004).  

As situações acima descritas são exemplos em que a ausência de pesagem pode ser 

utilizada como ferramenta de monitoramento individual e de equipamento. Porém, algumas 

situações não podem ser identificadas por esse tipo de análise, como animais que foram 

retirados do lote e animais em que não é possível realizar a identificação eletrônica. Isso 

ocorre porque não é possível calcular a diferença entre o último registro de pesagem e a nova 

pesagem, pois ela não ocorre. 

 Neste estudo a ausência de pesagem por problemas com a identificação eletrônica 

foi observada em dois animais. O primeiro, o animal 09, apresentava frequência média de 3,5 

± 1,64 visitas/dia, com valores mínimo e máximo de 2 e 5 visitas/dia. Este animal foi 

monitorado até o 5º dia do período de monitoramento, depois não houveram outros registros. 

A princípio supôs-se que o animal estivesse com alguma enfermidade, porém nas avaliações 

físicas diárias não foi detectado nenhuma anomalia. Como o monitoramento dos outros 

animais permaneceu pode-se inferir que o problema estava relacionado com a identificação 

eletrônica daquele animal. Ainda que neste estudo apenas este animal tenha tido interrupção 

de monitoramento por falha na identificação eletrônica, o que corresponde a falha de 0,59%, 

no estudo anterior conduzido por este grupo pesquisa, foram substituídas 19 identificação 

eletrônicas, o que correspondeu a 12,66% (dados não publicados).  

Outro caso é referente ao animal 10 que foi monitorado por 64 dias. No primeiro dia 

de ausência de pesagem na avaliação diária observou-se que já não portava a identificação 
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eletrônica, encerrando assim o monitoramento deste animal
5
. Isto sugere um número de 

problemas muito elevado, que impediriam o uso desta tecnologia em confinamentos de grande 

porte, pois o número de “falsos positivos” para problemas de qualquer espécie seria 

excessivamente elevado.  

 

2.3.4 Existe preferência por plataforma de pesagem? 

Iniciando-se a avaliação pelo teste de Friedman (Tabela 7), são observados fortes 

indícios (p<0,01) da existência de preferência dos lotes de animais por plataformas 

específicas, o que pode ser melhor estudado ao se individualizar a comparação das 

frequências de utilização das plataformas em cada um dos lotes. 

No lote 1, o teste de qui-quadrado nos dá indícios (p<0,05) da existência de 

preferência da plataforma 706 em detrimento do equipamento 705 (Tabela 7). Nos demais 

lotes, o teste de qui-quadrado nos dá fortes indícios (p<0,01) de preferência pelas 

plataformas703 (lote 2), 3729 (lote 3), 1157 (lote 4) e 1155 (lote 5). 

 
Tabela 7. Frequência e porcentagem de uso dos equipamentos nos lotes para estudo da 

existência de preferência dos animais por plataformas específicas. Teste de qui-quadrado para 

a comparação das proporções em cada lote e teste de Friedman para comparação geral. 

Lote Equipamento Frequência Porcentagem 


2
  

(valor-p) 

1 
705 8152 49,19 4,40  

(0,0360) 706 8422 50,81 

2 
703 7546 54,84 128,94 

(0,0001) 704 6214 45,16 

3 
1159 3729 56,47 110,71 

(0,0001) 1160 2874 43,53 

4 
1157 8566 59,20 490,12 

(0,0001) 1158 5903 40,80 

5 
1155 5032 66,19 797,35 

(0,0001) 1156 2570 33,81 

Teste de Friedman (Estatística: 59007 – Valor-p: 0,0001) 

 

Existem poucos estudos relacionados a preferência dos bovinos em componentes 

relacionas ao consumo de água. Os estudos aos quais tivemos conhecimento foram realizados 

com vacas leiteiras e mostraram que os animais preferiam bebedouros com maior fluxo do 

que com menor fluxo (ANDERSSON; SCHAAR; WIKTORSSON, 1984). Machado Filho et 

                                                      
5
 Ressalta-se que, para não interferir no outro estudo que estava sendo conduzido avaliando estes animais, não 

foram feitas substituição da identificação eletrônica nesses animais. 
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al. (2004) mostraram que a preferência de consumo de água foi maior em bebedouros 

maiores, e que não há preferência pela cor do bebedouro (TEIXEIRA et al., 2017). 

Neste estudo a preferência por plataformas não pode ser justificada por nenhuma das 

razões supracitadas, uma vez que dentro de cada lote os equipamentos eram iguais e estavam 

posicionados lado a lado. Assim, essa informação aponta para aspectos meramente 

comportamentais dos indivíduos, mas pode orientar decisões de manejo mais adequadas, 

como por manter todos os equipamentos em pleno funcionamento dentro dos currais de 

engorda, não meramente pelo dever de manter a funcionalidade do aparelho, mas para que 

seja explorado na sua totalidade e que permita aos animais expressarem seu máximo 

potencial. Além disso, uma vez que há preferência por equipamentos, o impedimento de uso 

destes pode limitar o consumo de alguns animais, já que existe uma hierarquia dentro do lote 

(COIMBRA; MACHADO FILHO; HÖTZEL, 2012). No mais, para testar a hipótese de 

efeitos negativos sobre o desempenho ou sobre a especificidade das medições eletrônicas são 

necessários delineamentos mais específicos. 

 

2.4 Considerações Finais 

O sistema de pesagem automática assim como outras ferramentas da pecuária de 

precisão apresentou inúmeras falhas devido ao desenvolvimento incompleto das tecnologias. 

Diversos problemas foram identificados em frequência elevada, praticamente impedindo o 

uso desta ferramenta na prática em sistema com grande número de animais.  

Esta ineficiência traz consigo o grande desafio de transformar um grande volume de 

dados em informação útil para a tomada de decisões. Os indicadores aqui investigados 

aparentam ter alta sensibilidade e baixa especificidade para identificação de animais doentes 

no rebanho quando usados isoladamente, porém se mostraram eficazes para identificação de 

defeito com os equipamentos. 

Para estudo futuros recomenda-se que seja feita integração desses indicadores afim 

de melhorar sua especificidade assim como outros métodos de diagnósticos mais precisos 

devem ser agregados para que se possa caracterizar de forma mais acurada e precisa os 

indivíduos doentes. Somente com esta identificação empírica mais precisa será possível fazer 

melhores estudos da associação entre pesagens e visitas ao cocho de água e problemas 

fisiológicos e de produtividade.  

 

  



32 
 

Referências 

ALAWNEH, J. I. et al. The effect of clinical lameness on liveweight in a seasonally calving, 

pasture-fed dairy herd. Journal of Dairy Science, v. 95, n. 2, p. 663–669, 2012.  

ANDERSON, D. M.; LANDT, J. A.; SALAZAR, P. . Electronic weighing, identification 

and subdermal body temperature sensing of range live- stock, 1981. .  

ANDERSSON, M.; SCHAAR, J.; WIKTORSSON, H. Effects of drinking water flow rates 

and social rank on performance and drinking behaviour of tied-up dairy cows. Livestock 

Production Science, v. 11, n. 6, p. 599–610, 1984.  

BASARAB, J. A. et al. Automatic monitoring of watering behaviour in feedlot steers: 

Potential use in early detection of respiratory disease and in predicting growth performance. 

Proc. Can. Soc. Anim. Sci, p. 28, 1996.  

BREW, M. N. et al. Water intake and factors affecting water intake of growing beef cattle. 

Livestock Science, v. 140, n. 1–3, p. 297–300, 2011.  

CARROLL, J. A.; FORSBERG, N. E. Influence of Stress and Nutrition on Cattle Immunity. 

Veterinary Clinics of North America - Food Animal Practice, v. 23, n. 1, p. 105–149, 

2007.  

COETZEE, J. F. et al. An Update on the Assessment and Management of Pain Associated 

with Lameness in Cattle. Veterinary Clinics of North America - Food Animal Practice, v. 

33, n. 2, p. 389–411, 2017.  

COIMBRA, P. A. D.; MACHADO FILHO, L. C. P.; HÖTZEL, M. J. Effects of social 

dominance, water trough location and shade availability on drinking behaviour of cows on 

pasture. Applied Animal Behaviour Science, v. 139, n. 3–4, p. 175–182, 2012.  

GALYEAN, M. L.; PERINO, L. J.; DUFF, G. C. Interaction of Cattle Health / Immunity and 

Nutrition. Journal of Animal Science, v. 77, n. 5, p. 1120–1134, 1999.  

GIFFORD, C. A. et al. Impacts of inflammation on cattle growth and carcass. Journal of 

Animal Science, v. 90, n. 5, p. 1438–1451, 2012.  

GRIFFIN, D. The monster we don’t see: Subclinical BRD in beef cattle. Animal Health 

Research Reviews, v. 15, n. 2, p. 138–141, 2014.  

HALACHMI, I.; GUARINO, M. Editorial: Precision livestock farming: A “per animal” 

approach using advanced monitoring technologies. Animal, v. 10, n. 9, p. 1482–1483, 2016.  

HANSEN, P. J. Physiological and cellular adaptations of zebu cattle to thermal stress. 

Animal Reproduction Science, v. 82–83, p. 349–360, 2004.  

HART, B. L. Biological Basis of the Behavior of Sick Animals. Neuroscience & 

Biobehavioral Reviews, v. 12, n. 2, p. 123–137, 1988.  



33 
 

INTEGRA SOFTWARE: RLM. Disponível em: 

<https://www.integrasoftware.com.br/rlm31/produto.php>. Acesso em: 4 set. 2021.  

KLEEN, J. L. et al. Subacute ruminal acidosis (SARA): A review. Journal of Veterinary 

Medicine Series A: Physiology Pathology Clinical Medicine, v. 50, n. 8, p. 406–414, 2003.  

KOKNAROGLU, H. et al. Factors Affecting Beef Cattle Performance and Profitability. 

Professional Animal Scientist, v. 21, n. 4, p. 286–296, 2005. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.15232/S1080-7446(15)31220-1>. 

LAMPKIN, G. H.; QUARTERMAN, J. Observations on the grazing habits of Grade and 

Zebu cattle: II. Their behaviour under favourable conditions in the tropics. The Journal of 

Agricultural Science, v. 59, n. 1, p. 119–123, 1962.  

LANA, R. P. et al. Conteúdo do trato gastrintestinal (digesta) e sua relação com o peso 

corporal e ganho de peso em novilhos de cinco grupos raciais e bovinos machos inteiros. 

Revista Brasileira de Zootecnia, v. 21, n. 03, p. 510–517, 1992.  

LOFGREEN, G. P.; HULL, J. L. Estimation of Empty Body Weight of Beef Cattle. Journal 

of Animal Science, v. 21, n. 1, p. 20–24, 1 fev. 1962.  

LONERAGAN, G. H. et al. Trends in mortality ratios among cattle in US feedlots. Journal 

of the American Veterinary Medical Association, v. 219, n. 8, p. 1122–1127, 2001.  

LUKAS, J. M.; RENEAU, J. K.; LINN, J. G. Water intake and dry matter intake changes as a 

feeding management tool and indicator of health and estrus status in dairy cows. Journal of 

Dairy Science, v. 91, n. 9, p. 3385–3394, 2008.  

MALAFAIA, P. et al. Major health problems and their economic impact on beef cattle under 

two different feedlot systems in Brazil. Pesquisa Veterinaria Brasileira, v. 36, n. 9, p. 837–

843, 2016.  

MALTZ, E. The body weight of the dairy cow: III. Use for on-line management of individual 

cows. Livestock Production Science, v. 48, n. 3, p. 187–200, 1997.  

MALTZ, E. et al. The body weight of the dairy cow: I. Introductory study into body weight 

changes in dairy cows as a management aid. Livestock Production Science, v. 48, n. 3, p. 

175–186, 1997.  

MENEZES, A. C. B. et al. Feeding behavior, water intake, and energy and protein 

requirements of young Nellore bulls with different residual feed intakes. Journal of Animal 

Science, v. 98, n. 9, p. 1–18, 2020.  

MILLEN, D. D. et al. A snapshot of management practices and nutritional recommendations 

used by feedlot nutritionists in Brazil. Journal of Animal Science, v. 87, n. 10, p. 3427–

3439, 2009.  

NRC. Nutrient Requirements of Beef Cattle. Seventh Re ed. Washington, DC: The 

National Academies Press, 2000.  



34 
 

OWENS, F. N. et al. Acidosis in Cattle: A Review. Journal of Animal Science, v. 76, n. 1, p. 

275–286, 1998.  

PINHEIRO MACHADO FILHO, L. C. et al. Designing better water troughs: Dairy cows 

prefer and drink more from larger troughs. Applied Animal Behaviour Science, v. 89, n. 3–

4, p. 185–193, 2004.  

REINHARDT, C. D. et al. Relationships between feedlot health, average daily gain, and 

carcass traits of Angus steers1. Professional Animal Scientist, v. 28, n. 1, p. 11–19, 2012. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.15232/S1080-7446(15)30311-9>.  

ROSA, F. R. T.; TORRES, A. Viabilidade do confinamento. Agroanalysis, p. 18–19, 2009. 

Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/agroanalysis/article/viewFile/26994/25862>.  

SCHNEIDER, M. J. et al. An evaluation of bovine respiratory disease complex in feedlot 

cattle: Impact on performance and carcass traits using treatment records and lung lesion 

scores. Journal of animal science, v. 87, n. 5, p. 1821–1827, 2009. 

SILVA, D. P. Contribuição para a pecuária de precisão aplicada à bovinocultura de 

corte : metodologias de análise para pesagens em tempo real. 2019. Universidade de São 

Paulo Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 2019. Disponível em: 

<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11139/tde-14052019-103443/pt-br.php>.  

SMITH, R. A. Impact of Disease on Feedlot Performance: A Review. Journal of Animal 

Science, v. 76, n. 1, p. 272–274, 1998.  

SOWELL, B. F. et al. Feeding and watering behavior of healthy and morbid steers in a 

commercial feedlot. Journal of Animal Science, v. 77, n. 5, p. 1105–1112, 1999.  

TEIXEIRA, D. L. et al. Designing Better Water Troughs: Does Trough Color Influence Dairy 

Cows’ Preference? Journal of Applied Animal Welfare Science, v. 20, n. 2, p. 192–197, 

2017.  

UTLEY, P. R.; BRADLEY, N. W.; BOLING, J. A. Effect of restricted water intake on feed 

intake, nutrient digestibility and nitrogen metabolism in steers. Journal of animal science, v. 

31, n. 1, p. 130–135, 1970.  

VALENTE, É. E. L. et al. Intake, physiological parameters and behavior of Angus and 

Nellore bulls subjected to heat stress. Semina: Ciências Agrárias, v. 36, n. 2, p. 4565–4574, 

2015.  

VRANKEN, E.; BERCKMANS, D. Precision livestock farming for pigs. Animal Frontiers, 

v. 7, n. 1, p. 32–37, 2017.  

WEARY, D. M.; HUZZEY, J. M.; VON KEYSERLINGK, M. A. G. Board-invited Review: 

Using behavior to predict and identify ill health in animals. Journal of Animal Science, v. 

87, n. 2, p. 770–777, 2009.  



35 
 

WINCHESTER, C. F.; MORRIS, M. J. Water Intake Rates of Cattle. Journal of Animal 

Science, v. 15, n. 3, p. 722–740, 1956. 

  



36 
 

  



37 
 

3. CONSUMO DE ÁGUA EM BOVINOS DE CORTE: LIMITAÇÕES DO 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL 

 

Resumo 

A intensificação da produção de gado corte tem sido feita através da adoção de 

diversas tecnologias, entre elas a do confinamento. No entanto, existe a preocupação quanto 

ao impacto ambiental desse sistema de produção, inclusive avaliando a sustentabilidade no 

uso de água. O monitoramento do consumo de água também está correlacionado com 

possíveis problemas fisiológicos dos animais. Tecnologias capazes de realizar esse 

monitoramento automático e em tempo real do consumo de água em bovinos de corte têm 

sido desenvolvidas com estes objetivos.  Nosso objetivo é descrever as variáveis de consumo 

e comportamento de água em bovinos, bem como as principais limitações do uso destes 

automáticos. Para tanto, foram monitorados 87 animais da raça Nelore, divididos em dois 

lotes lote 1 com 48 touros (Nelore Padrão) com idade de 16 a 19 meses (peso vivo médio 

inicial de 456 ± 32 kg), lote 2 (Nelore Mocho) com 39 touros com idade de 15 a 19 meses 

(peso vivo médio inicial de 457 ± 42,6 kg). Esses animais foram monitorados quanto ao 

consumo de água utilizando sistema de identificação por rádio frequência e células de carga 

acoplados a um bebedouro de polietileno. Foram analisados: a capacidade de registro de 

consumo de água com identificação eletrônica, a frequência diária de consumo de água, 

tempo diário de consumo de água, ausência de registro de consumo de água e quantidade de 

água consumida. Este estudo mostra que o sistema registou de forma identificada 97,08% das 

visitas aos cochos com consumo de água. Os animais consomem água 2 a 4 vezes ao dia. A 

mediana de tempo de consumo diário de água é de 7min 7s. Quanto a ausência de registro de 

consumo, em 0,62% (189 vezes) dos casos houve ausência superior a 2 dias, o que sugere que 

o animal teve algum problema sanitário ou metabólico, ou que houve falha de identificação do 

brinco, ou queda do brinco ou problemas no firmware da empresa. O consumo médio foi 

17L/dia. Os bebedouros automáticos apresentam falhas no registro e processamento dados. 

Sobre o comportamento de ingestão de água de animais zebuínos estes apresentam menor 

frequência diária, menor tempo de consumo e menor quantidade quando comparados aos 

dados de animais taurinos e cruzados registrados em literatura.   

 

Palavras-chave: Pecuária de precisão; Bos indicus; Consumo de água 

 
Water intake in beef cattle: limitations of the automatic real-time monitoring system 

 

Abstract 

The intensification of beef cattle production has been made through the adoption of 

several technologies, including feedlot. However, there is concern about the environmental 

impact of this production system, including assessing the sustainability of water use. The 

monitoring of water consumption is also correlated with possible physiological problems of 

the animals. Technologies capable of performing this automatic and real-time monitoring of 

water consumption in beef cattle have been developed with these objectives.  Our objective is 

to describe the variables of water consumption and behavior in cattle, as well as the main 

limitations of the use of these automatic systems. To this end, 87 Nelore cattle were 

monitored, divided into two groups, group 1 with 48 bulls (Standard Nelore) aged 16 to 19 

months (mean initial live weight of 456 ± 32 kg), group 2 (Nelore Mocho) with 39 bulls aged 

15 to 19 months (mean initial live weight of 457 ± 42.6 kg).  These animals were monitored 
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for water consumption using a radio frequency identification system and load cells attached to 

a polyethylene drinking trough. The following were analyzed: the ability to record water 

consumption with electronic identification, daily frequency of water consumption, daily time 

of water consumption, absence of water consumption record, and amount of water consumed. 

This study shows that the system registered 97.08% of visits to the troughs with water 

consumption in an identified manner. The animals consume water 2 to 4 times a day. The 

median time of daily water consumption is 7min 7s. As for the absence of consumption 

records, in 0.62% (189 times) of the cases, there was an absence of more than 2 days, which 

suggests that the animal had some sanitary or metabolic problem, or that there was a failure in 

ear tag identification, or that the ear tag fell out, or problems in the company's firmware. The 

average consumption was 17L/day. The automatic drinkers have failures in recording and 

processing data. Regarding the water intake behavior of zebu animals, these present lower 

daily frequency, shorter time of consumption, and smaller quantity when compared to data 

from taurine and crossbred animals recorded in the literature.   
 
Keywords: Precision breeding; Bos indicus; Water intake 

 

3.1 Introdução  

A produção de gado de corte no Brasil é caracterizada pela maior produção de 

animais em sistema de pastejo, porém a utilização de sistema de confinamento tem aumentado 

nos últimos anos e atualmente representa 14,6% dos animais que são abatidos no país 

(ABIEC, 2020). Apesar da preocupação com o aumento de produtividade, também tem se 

discutido sobre a sustentabilidade na produção de bovinos de corte e os impactos ambientais 

que a produção de carne pode causar. Sabemos que 10,8% do consumo de água no Brasil é 

destinada ao consumo animal, e os bovinos representam 88% desse consumo dentre os 

animais de criação (FLACHSBARTH et al., 2015; AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 

2019). 

Apesar da importância de monitorar o consumo da água, realizar tais mensurações 

era um processo laborioso, pois deveria ser feito por meio da observação individual em que a 

quantidade de água consumida era dada pela diferença entre a quantidade inicial (pré-

estabelecida pela capacidade do bebedouro) e quantidade final depois do consumo animal 

(UTLEY; BRADLEY; BOLING, 1970). Outra forma de monitorar o comportamento de 

consumo de água era feito observando os animais, seja ao vivo ou pela avaliação de vídeos. 

Essa dificuldade de monitoramento foi superada com o surgimento da tecnologia de 

identificação por rádio frequência e pelo acoplamento de células de carga aos bebedouros que 

possibilitou a coleta de dados fosse automatizada (SOWELL et al., 1999; OLIVEIRA et al., 

2018).  

Assim, a coleta automática desses dados possibilitou a realização de estudos a 

respeito do consumo de água. Nos estudos iniciais realizados havia-se uma expectativa de que 
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essas informações pudessem ser usadas para a identificação de animais doentes dentro de um 

rebanho, como podemos apreender com o estudo de Basarab et al. (1996), no qual mostraram 

que animais diagnosticados com doenças respiratória apresentaram redução de 23,7% no 

tempo de consumo de água e que essas alterações ocorreram três dias antes do diagnóstico da 

enfermidade. Já no estudo de Sowell et al. (1999), também comparando o consumo de água 

de animais doente e saudáveis, não foram encontradas diferenças entre os dois grupos. Como 

forma de buscar animais capazes de utilizar a água de forma mais eficiente, assim como 

existem animais capazes de utilizar alimentos de forma mais eficiente, Menezes et al. (2020) 

compararam  animais com diferentes níveis de consumo alimentar residual (CAR), alto CAR 

e baixo CAR e observaram que não houve diferença entre os dois grupos.  

São poucos os estudos sobre as variáveis relacionadas ao consumo de água de 

bovinos de corte, mas dos existentes, a maior parte foram conduzidos avaliando animais 

taurinos. As exigências por água destes animais são maiores comparadas a de zebuínos, o que 

limita a aplicação desses estudos (WINCHESTER; MORRIS, 1956; VALENTE et al., 2015).  

Zanetti et al. (2019) mostraram que as equações propostas para predizer o consumo 

de água, quando aplicados a zebuínos, superestimavam o consumo de água diário. Hicks et al. 

(1988) superestimam o consumo em  217%; Meyer et al. (2006) em 142%; CSIRO (2007)  

em 163%; Arias & Mader (2011) em 219% — equação 1; Arias & Mader (2011) em 210%  

— equação 2; Sexson et al. (2012) em 267%: Ahlberg et al. (2018) em 187% para consumo 

ad libitum e Ahlberg et al. (2018) em  188% para  o consumo no verão. 

 Apesar das expectativas acerca do potencial uso destes equipamentos como 

ferramenta de gestão estratégica, poucos são os estudos que investigaram variáveis 

relacionadas ao consumo de água (frequência diária, duração do consumo, consumo total, 

etc.). Por isso, nosso objetivo foi descrever as principais variáveis relacionadas ao consumo 

de água em zebuínos e os principais problemas encontrados nestes dados quando obtidos por 

sistema automático. 

 

3.2 Material e Métodos 

3.2.1 Animais e composição da dieta 

Todos os procedimentos de cuidado e manuseio dos animais foram aprovados pelo 

Comissão de Ética do uso de animais da Universidade de São Paulo, (CEUA / USP, protocolo 

nº 2019-23). A coleta de dados foi conduzida em uma fazenda comercial dedicada à criação e 

seleção de bovinos da raça Nelore, localizada na cidade de Bom Sucesso, no estado do 

Paraná, no período de 27 de março a 26 de julho de 2020, totalizando 121 dias.  
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Foram monitorados 87 animais da raça Nelore, distribuídos em dois currais de 

engorda. O lote 1 com 48 touros (Nelore Padrão) com idade de 16 a 19 meses (peso vivo 

médio inicial de 456 ± 32 kg) e o lote 2 (Nelore Mocho) com 39 touros com idade de 15 a 19 

meses (peso vivo médio inicial de 457 ± 42,6 kg). Esses animais tinham acesso ad libitum a 

alimentação e água (Tabela 8). O teor médio de matéria seca da dieta foi de 45% e o consumo 

médio de matéria seca foi de 1,8 % do peso vivo. A alimentação era fornecida em comedouro 

de alvenaria e a água era fornecida em bebedouros eletrônicos de plástico (polietileno), sendo 

dois pares por lote. 

 

Tabela 7. Proporção dos ingredientes e composição de nutrientes das dietas (% da matéria 

seca) 

  Dietas 

Item Dieta 1 Dieta 2 

Ingrediente  

  Silagem de milho 83,5 92,8 

DDG 14,2 0,0 

Farelo de soja  0,0 4,9 

Calcário 1,0 0,9 

Ureia 0,7 0,8 

Cloreto de sódio 0,0 0,1 

Núcleo mineral
1
 0,6 0,6 

Composição química
2
 

  NDT tabelado 63,3 62,43 

Proteína Bruta 13,8 11,9 

Extrato Etéreo 3,4 2,9 

Fibra em detergente neutro 44,5 50,0 
1
O núcleo mineral contém por kg 45,4 g de Ca; 73,4 g de S; 34,9 g de P; 30,9 g de Mg; 213,1 g de Na; 82 mg de 

Co; 1.871 mg de Cu; 1.000 mg de Fe; 130 mg de I; 3.670 mg de Mn; 26 mg de Se; 5.564 mg de Zn; 295.000 UI 

de vitamina A; e 2.420 mg de Salinomicina equivalente a 13,31 mg/kg na matéria seca da dieta. 
2 
Composição química estimada pelo software RLM 3.2 versão 3.2.(“Integra Software: RLM”, ) 

 

3.2.2 Monitoramento Animal 

Para o monitoramento individual dos animais, cada touro recebeu uma marca auricular 

contendo um transponder passivo na orelha direita com identificação exclusiva (FDX-ISO 

11784/11785; Allflex, Joinville, Santa Catarina, Brasil). As variáveis relacionadas ao consumo de 

água formam obtidas usando bebedouros eletrônicos (Intergado
®
, Brasil) modelo WT180 que é 

acoplado a uma plataforma de pesagem corporal individual, que em conjunto formam o 

modelo VWD100 (Figura 6), projetados para que apenas um animal por vez seja capaz de 

usar o equipamento. 

 Em cada visita aos bebedouros foram registrados: data (dia, mês, ano), horário (hora, 

minuto, segundo), identificação eletrônica individual, identificação de fazenda, identificação 
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do lote, identificação do equipamento, quantidade de água consumida (ml), tempo total gasto 

consumindo água (s). 

O equipamento era composto por um reservatório de água feito de polietileno 

programado para manter a quantidade de 45kg de água. Nas laterais de cada reservatório para 

determinar a quantidade de água consumida haviam quatro células de carga, com resolução de 

± 25g. Cada bebedouro estava acoplado a uma plataforma de pesagem corporal, equipada com 

quatro células de carga, estas com resolução de ± 500g. Nesta havia um sensor de presença, o 

qual só permitia a reposição da água quando a plataforma estava vazia. Para coleta automática 

dos dados havia uma antena leitora RFID (Radio-frequency identification), que utilizava o 

protocolo de comunicação FDX (Full Duplex) para identificar o brinco eletrônico. Esse sistema 

era mantido por energia elétrica e possuía um sistema de backup de energia por meio de baterias 

estacionárias.  

 

 
Figura 5. Bebedouro eletrônico modelo WT180 (Intergado®, Brasil). 

 

3.2.3 Análise dos dados  

Os dados foram processados com apoio do sistema SAS (SAS Institute Inc. The SAS 

System, release 9.4. SAS Institute Inc., Cary: NC, 2012). 

Nas análises foram considerados os dados brutos, isto é, todos os dados registrados 

pelo equipamento sem adoção de nenhuma técnica de suavização ou exclusão. Para nortear a 

análise exploratória dos dados foram propostos os seguintes indicadores: capacidade de 

identificação dos equipamentos, frequência diária de consumo de água, tempo diário de 
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consumo de água, frequência de ausência de registro de consumo de água, quantidade de água 

consumida.  

Para determinar a capacidade de identificação do sistema foram contados a 

quantidade de registros com e sem identificação eletrônica. A determinação da frequência 

diária de consumo de água foi feita seguindo os seguintes critérios; que o registro pertencesse 

ao mesmo animal, que ocorresse no mesmo dia e que a quantidade de água consumida fosse 

maior que zero, uma vez que haviam registros identificados sem que houvesse consumo de 

água. O tempo diário de consumo de água foi determinado tendo sido somadas as quantidades 

de tempo dos registros de cada dia. Para determinar a frequência de ausência de registro de 

consumo de água, os dados foram ordenados por animal e por data, posteriormente foi 

calculada a diferença entre as datas desses registros, onde o resultado dessa diferença foi 

considerado a quantidade de dias de ausência. O consumo de água foi determinado usando o 

recurso análise de dados (ferramenta análise descritiva) do software Microsoft Excel.  

Para o cálculo desses indicadores foi desenvolvido um programa de computador 

especificamente atinente às especificações. O programa desenvolvido na linguagem SAS fazia 

a leitura dos dados brutos armazenados em uma planilha Excel e de acordo com a necessidade 

de cada indicador, contabilizava os registros sucessivos do mesmo animal de forma que se 

obtivessem as medidas necessárias e a identificação dos eventos especificados. 

Posteriormente, tabelas de contingência foram construídas por meio do procedimento Freq do 

SAS para quantificar a ocorrência dos eventos próprios dos indicadores. 

 

3.3 Resultados e Discussão 

3.3.1 Capacidade de registro da identificação eletrônica 

A Tabela 8 mostra que a maior parte dos registros de consumo foram identificados, 

isto é, houve o registro do consumo de água e da identificação eletrônica do animal, no 

entanto, nossas condições de avaliações não nos permitem fazer afirmações sobre a 

sensibilidade e especificidade deste sistema. A essa respeito, Oliveira et al. (2018) afirmam 

que estes equipamentos apresentaram 98,74% de sensibilidade e 98,56% especificidade 

quanto a capacidade de registrar visitas.  
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Tabela 8. Distribuição da frequência dos registros de consumo de água com e sem 

identificação eletrônica do animal que consumiu  

Falha na 

identificação
1
 

Frequência Porcentagem  
Frequência 

Acumulada 

Porcentagem 

Acumulada 

Não 30486 97,08 30486 97,08 

Sim 918 2,92 31404 100 
1
 Refere-se aos dados em que todas variáveis relacionadas ao consumo de água (data, tempo de consumo, 

quantidade, etc.) são registradas, porém sem a identificação eletrônica do animal que gerou estes dados. 

 

Os dados de consumo de água sem identificação surgem pela presença de animais 

sem identificação eletrônica, seja pela baixa qualidade do produto, que perde sua 

funcionalidade, ou por falha operacional, em que o animal é colocado no curral de engorda 

sem a identificação eletrônica e por falhas no procedimento de aplicação, que posteriormente 

resultará em perda da identificação eletrônica.  

Outra causa de falha pode estar associada ao protocolo de identificação utilizado, o 

FDX, que é um sistema de baixa frequência. Este é sistema é o mais utilizado na pecuária, por 

características como: ser pouco sensível à água e a ondas de rádio, e por questão ambiental, 

pois pode ser reutilizado e seu descarte acrescenta pouca quantidade de ferro ao meio 

ambiente. No entanto, o sistema é limitado pela incapacidade de realizar várias leituras 

simultaneamente, pela menor distância de leitura (de 0 a 80 cm) e por ter uma velocidade de 

leitura muito lenta (ARTMANN, 1999). Essas características podem resultar na perda de 

dado, isto é, o registro de consumo de água sem a identificação do animal. 

 

3.3.2 Frequência diária de consumo de água  

Constatamos que a maioria dos animais consomem água de 2 a 4 vezes ao dia, o que 

corresponde a 78% dos dados (Tabela 9). Apresentando o valor médio de 2,88 ± 1,26 

visitas/animal/dia, mediana de 3 visitas/animal/dia, e coeficiente de variação de 43,74%. 

Quanto a variabilidade dos dados, valor mínimo de 1 e máximo 21 visitas/animal/dia.  
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Tabela 9. Distribuição de frequência de consumo de água por dia, considerando apenas visitas 

com valores de consumo maiores que zero 

Contagem Frequência Porcentagem  Frequência Acumulada Porcentagem Acumulada 

1 1197 11,83 1197 11,83 

2 2871 28,37 4068 40,19 

3 3374 33,34 7442 73,53 

4 1738 17,17 9180 90,7 

5 635 6,27 9815 96,98 

6 202 2 10017 98,97 

7 73 0,72 10090 99,69 

8 17 0,17 10107 99,86 

9 7 0,07 10114 99,93 

10 5 0,05 10119 99,98 

12 1 0,01 10120 99,99 

21 1 0,01 10121 100 

 

Encontramos poucos estudos que avaliaram a frequência diária de consumo de água. 

Sowell et al. (1999) registraram média de 5,9 visitas
/
animal/dia (experimento 1) e  9,5 

visitas
/
animal/dia (experimento 2) de animais cruzados. Para animais zebuínos foram 

registrado: média diária de 2,6 visitas  (LAMPKIN; QUARTERMAN, 1962);  média de 3,3 ± 

1,69 visitas
/
animal/dia (SILVA, 2019)  e média de 5,19 visitas

/
animal/dia (MENEZES et al., 

2020).  

O comportamento ingestivo de água dos bovinos é repetitivo e predominantemente 

diurno, manifestando dois picos de consumo durante o dia e um durante a noite (BASARAB 

et al., 1996). É influenciado pela estação do ano, porém ainda não é esclarecido se ocorre 

devido a mudança no fotoperíodo ou na temperatura ambiente (WAGNER; ENGLE, 2021). 

Neste caso as temperaturas foram relativamente amenas, com temperatura média de 21ºC 

(“INMET: Instituto Nacional de Meteorologia”, ). 

Apesar de ocorrerem em menor frequência e representarem apenas 1% dos dados, 

alguns animais apresentaram quantidades superiores a 7 visitas no dia. Analisando esses 

animais é possível observar que esse grande número de visitas surge por dois motivos: 

primeiro, o animal visita uma plataforma, consome água e então troca de plataforma e inicia 

outro consumo em um curto espaço tempo; segundo, ocorre registros seguidos em um mesmo 

equipamento com pouca diferença de tempo, que pode ser de minutos ou segundos. Isso 

ocorre porque houve uma falha no software durante o processamento da infinidade de dados e 

este erra ao determinar o início e o fim de uma nova visita. Isto ficou evidente nos dados do 

animal 2 (Tabela 10) por ser característico dele fazer muitas visitas diárias (valor médio de 
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5,4± 2,70 visitas/dia/.). Assim, quando ocorrem erros dessa natureza surgem valores muito 

discrepantes que não representam o real comportamento do indivíduo em estudo. 

 

Tabela 10. Distribuição de frequência de consumo de água por dia, do animal que foi 

registrado 21 visitas em um dia 

Hora Animal Consumo, l Equipamento 

Tempo 

total, s 

 Diferença de tempo 

do registro anterior 

02:25:56 2 0,1 703 86  ----- 

03:15:40 2 0,3 704 51  00:49:44 

03:47:11 2 1,0 703 36  00:31:31 

03:48:12 2 1,4 704 207  00:01:01 

04:46:37 2 0,8 703 67  00:58:25 

05:10:08 2 2,7 704 99  00:23:31 

05:12:02 2 0,8 704 30  00:01:54 

05:19:30 2 6,4 704 246  00:07:28 

05:44:26 2 0,0 703 17  00:24:56 

06:34:36 2 2,1 704 128  00:50:10 

06:40:21 2 5,7 704 233  00:05:45 

08:55:31 2 0,5 703 26  02:15:10 

08:56:39 2 0,7 704 24  00:01:08 

09:04:59 2 0,6 703 32  00:08:20 

09:18:37 2 1,5 703 48  00:13:38 

09:58:03 2 4,1 703 100  00:39:26 

09:59:44 2 0,1 703 22  00:01:41 

10:26:25 2 8,1 703 238  00:26:41 

11:43:21 2 6,4 703 386  01:16:56 

12:13:39 2 1,5 703 58  00:30:18 

12:46:20 2 3,9 703 88  00:32:41 

 

3.3.3 Tempo diário de consumo de água 

A maioria dos animais consumiram água por um tempo superior a 6 minutos (Tabela 

11), apresentando o valor mediano de 7,11 ± 13,45 min/dia, e coeficiente de variação de 

154,43%. O maior tempo registrado foi 969 min 44s (16h 9min) e menor tempo registrado foi 

de 18 segundos. 

 

Tabela 11. Distribuição de frequência do tempo de consumo de água  

Tempo de 

consumo 
Frequência Porcentagem  

Frequência 

Acumulada 

Porcentagem 

Acumulada 

< 6 minutos 4102 40,53 4102 40,53 

> 6 minutos 6019 59,47 10121 100 

 



46 
 

Basarab et al. (1996) registraram que novilhos saudáveis apresentam o tempo médio 

de consumo diário de 11,8 minutos, enquanto novilhos identificados com DRB apresentam o 

tempo de 9 minutos. Este estudo sugere que o monitoramento automático do comportamento 

ingestivo de água tem potencial para ser usado na detecção precoce de doença respiratória, 

uma vez que a redução do tempo de consumo foi observada três dias antes desses animais 

serem identificados e tratados para DRB. Porém, ressaltamos que não há informações sobre 

peso, idade e raça desses animais. 

No estudo de Menezes et al. (2020), o tempo total diário de consumo de água foi de 

24 min 50s. Apesar deste estudo também avaliar touros zebuínos da raça Nelore, esses 

animais diferem quanto a idade e, consequentemente, quanto o peso vivo. Menezes et al. 

(2020), avaliaram animais com 7 meses de idade e peso médio de 260 ± 8,1 kg. Essas 

diferenças justificam a discrepância entre o tempo diário consumindo água, uma vez que o 

tempo pode influenciar a quantidade total de água consumida, visto que o consumo de água é 

determinado também pela taxa e composição de ganho de peso (OWENS; DUBESKI; 

HANSONT, 1993; NRC, 2000). 

Quanto aos percentis dos dados, 1% superior dos registros apresentaram valores 

incomuns, isto é, há registro de consumo de água durante horas, como por exemplo: 16h; 10h; 

8h; 2h; 1h. Esses valores são registros de animais distintos que tem origem em um único 

registro, como no caso em que do valor de 16h, que é o último registro desse animal que teve 

no mesmo dia mais duas visitas: a primeira com duração de 35 s (às 03h 01min) e a segunda 

com duração de 6min (às 10h 38min). Essa duração tão longa poderia ser a manifestação de 

um comportamento atípico desses animais em permanecer no equipamento após o finalizado 

o consumo. No entanto, esta suposição é negada pela existência de registro de outros animais 

nestes mesmos equipamentos durante esses períodos.  

Neste equipamento o campo eletromagnético da antena (leitor), é ativado quando o 

animal sobe na plataforma e ocorre uma mudança superior a 20kg. Ao se aproximar da antena 

é registrado identificação e então, inicia-se o registro do consumo e do peso vivo de forma 

constante, até que o animal saia da plataforma e o campo eletromagnético seja desativado. 

Assim, o tempo de consumo é determinado pela diferença de tempo entre o primeiro e o 

último registro. Por haver outros registros nesses períodos de durações de consumo anormais, 

supomos que esse tipo de erro seja gerado durante o processamento dos dados pelo software 

da empresa antes desses dados serem disponibilizados ao usuário. 
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3.3.4 Ausência de registro de consumo de água  

A Tabela 12 sumariza a quantidade de dias sem registro de consumo de água, em que 

a média foi de 0,33 ± 0,49 dias, mediana igual a 0 e coeficiente de variação de 146.73%. 

Apesar de inesperado e indesejável, alguns animais deixam de consumir água em alguns dias. 

A ausência de consumo está associada ao animal, aos equipamentos, ao ambiente e as 

condições ambientais. 

No que se refere ao animal, a ausência de busca por água pode ser atribuída a uma 

alteração no comportamento, como no caso de animais doentes que diminuem suas atividades 

diárias como resposta adaptativa a condição de doença (HART, 1991). No entanto, em 

condições de inflamação seguidas por febre pode resultar em polidipsia, refletida no aumento 

do consumo diário de água (litros por dia) e da frequência de busca por água, para 

reestabelecimento da temperatura corporal  (KELLEY; KENT, 2020). 

 

Tabela 12. Distribuição de frequência de dias sem registro de consumo de água 

Nº de dias sem 

registro de consumo 
Frequência Porcentagem  

Frequência 

Acumulada 

Porcentagem 

Acumulada 

0 20347 66,93 20347 66,93 

1 9863 32,45 30210 99,38 

2 160 0,53 30370 99,9 

3 19 0,06 30389 99,97 

4 8 0,03 30397 99,99 

6 1 0 30398 100 

12 1 0 30399 100 

Número de dados perdidos
1
 = 87 

 

O animal 05 identificado com 6 dias de ausência pode representar um indivíduo 

portador da DRB na forma subclínica, uma vez que no período de ausência (6 dias) não foram 

observados sinais desta ou de outra doença. No entanto, ao retornar os registros de consumo 

de água foi observado secreção nasal intensa, contudo não progrediu ao ponto de necessitar de 

tratamento medicamentoso. Galyean et al. (1999) afirmam que o diagnóstico subjetivo de 

DRB feito por avaliações visuais muitas vezes são ineficazes para identificação da doença. 

Griffin (2014) explica que a dificuldade de identificação desses indivíduos ocorre por essa 

espécie ser uma presa, então evolutivamente desenvolveu a capacidade de esconder sinais de 

doenças. 

Por outro lado, a ausência pode ocorrer em casos nos quais o animal não tem acesso 

aos equipamentos, como ocorreu com o animal que desenvolveu timpanismo e foi retirado do 
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lote do confinamento para que pudesse se reestabelecer, e posteriormente retornar ao lote, 

gerando assim 12 dias de ausência. A ausência ainda pode ocorrer, porque os indivíduos 

encontraram uma fonte alternativa de água no curral de engorda, o que evidencia uma falha 

estrutural, como ocorrido no lote 1 onde havia um problema no sistema de drenagem, fazendo 

com que houvesse acúmulo de água da chuva gerando uma nova fonte de água de bebida, 

ainda que imprópria. Outra justificativa para que ocorram essas ausências diz respeito ao 

funcionamento do sistema de identificação eletrônica, como descrito anteriormente na seção 

“Capacidade de identificação”. 

 

3.3.5 Quantidade de água consumida  

A Tabela 13 mostra o consumo médio de água por lote, resultando no consumo de 

3,3/ 100 kg de peso vivo. Os valores aqui observados são próximos ao que foi registrado em 

outros estudos que avaliaram animais zebuínos em clima tropical, utilizando bebedouros 

automáticos. Menezes et al. (2020) apresentam o valor médio de 17,09 kg/dia
 
para animais de 

alto CAR e 17, 04 kg/ dia para animais de baixo CAR e Zanetti et al. (2019) 16.7 kg/dia. 

Valente et al. (2015) registrou consumo de 15,9 kg/dia, em condição termo neutra, 16,7 kg/dia 

em situação de baixo estresse calórico e 18,0 kg/dia em situação de alto estresse calórico.  

 

Tabela 13. Consumo de água de touros zebuínos em confinamento. 

Item  Mínimo, kg Máximo, kg Média, kg  Desvio padrão 

Lote 1 0 42,9 17,6 0,8 

Sem identificação 0 179,0 24,3 37,6 

     Lote 2 0 128,2 20,0 1,8 

Sem identificação 0 181,8 14,7 34,4 

 

O valor mínimo registrado de consumo de água (zero) é originado quando o animal 

frequenta o equipamento e não consome água, e também quando não houve busca por água. 

No que se refere ao valor máximo encontrado, no lote 2 esse valor é originado do somatório 

de várias visitas durante o mesmo dia, em que duas delas correspondem a capacidade total 

bebedouro (Tabela 14). Esse tipo de comportamento foi observado algumas vezes, em que em 

uma única visita o animal consumia toda água e ainda aparentava querer consumir mais.  

Quanto aos valores máximos de registros sem identificação eletrônica podem ser 

atribuídos a mau uso pelo usuário, por realizar o esgotamento do bebedouro para 

procedimento de calibração e limpeza sem a utilização de um transponder, como é indicado 

pela empresa. 
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Tabela 14. Distribuição do consumo do animal 03 no dia em que foi registrado consumo de 

128,2 kg de água 

Data Horário Animal Consumo, kg Equipamento  Lote Tempo, mim 

17/07/2020 08:41:00 03 7,4 703,0 2 3,0 

17/07/2020 10:17:00 03 4,8 703,0 2 0,9 

17/07/2020 10:18:00 03 3,0 703,0 2 0,7 

17/07/2020 13:23:00 03 46,3 703,0 2 1,0 

17/07/2020 16:15:00 03 40,4 703,0 2 2,7 

17/07/2020 17:20:00 03 26,3 703,0 2 2,3 

 

Na Figura 7 mostra o coeficiente de determinação para análise de regressão linear 

simples entre os dados de temperatura média diária e consumo médio diário de água. Arias & 

Mader (2011) mostraram que no verão os fatores mais importantes para determinação do 

consumo de água são radiação solar (R
2
 = 0,14) e o índice de temperatura e umidade (ITU;) 

(R
2
 = 0,12)

6
, já no inverno os melhores preditores são temperatura máxima (R

2
 = 0,07) e ITU 

(R
2
 = 0,05).  

 

Figura 7. Regressão linear simples para avaliação da variação do consumo diário de água em 

função da temperatura diária média (°C) nos dados do lote 1.  
** Indica efeito significativo no nível de significância de 1% 

 

Neste estudo as estações foram combinadas (outono e inverno), porém ainda 

apresenta valores dos coeficientes de determinação para temperatura média diária menores 

                                                      
6
 O índice de temperatura e umidade é obtido pela equação ITU= Ta∙0.8 + [(UR/100) ∙ (Ta − 14.4)] + 46.4. Onde 

Ta, é temperatura ambiental e UR, é umidade relativa.  

Consumo = 4,2822 + 0.6592xTemperatura 

(**R² = 13,81) 
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que encontrados por Arias & Mader (2011) que também fizeram combinação das estações 

(verão e inverno). Onde os melhores preditores para o consumo de água em regressão linear 

simples são: ITU (R
2
 = 0,57), temperatura ambiente média diária (R

2
 = 0,57), temperatura 

ambiente mínima diária (R
2
= 0,56) e temperatura ambiente máxima diária.  

Essa diferença pode ser justificada pelas condições ambientais de cada estudo, onde a 

Arias & Mader (2011) registraram a temperatura média de 9°C, enquanto neste estudo a 

temperatura média foi 21°C. E também a raça dos animais avaliados, Arias & Mader (2011) 

avaliaram novilhos e novilhas da raça Angus e cruzamento de Angus, enquanto aqui 

avaliamos touros Nelore. Isso implica em diferentes valores de exigências diárias de consumo 

de água (NRC, 2000; CSIRO, 2007). Bem como respostas diferentes a condições de estresse 

térmico.  

 

3.4 Considerações Finais 

Apesar da grande expectativa sobre o monitoramento automático do consumo de 

água de bovinos, este sistema apresenta algumas limitações de funcionamento, como perda e 

falha no processamento dos dados. O comportamento de ingestão de água de animais 

zebuínos difere do comportamento de animais cruzados e taurinos apresentados em literatura, 

apresentando menor frequência diária, assim como a quantidade diária de água consumida e 

tempo de consumo. 

Quanto a utilização deste sistema como ferramenta de monitoramento da saúde, não 

existe consenso na literatura sobre essa capacidade. Para estudos futuros, cujo o objetivo seja 

de utilizar esse sistema para detecção de problemas sanitários, sugerimos o uso de técnicas 

mais sensíveis de diagnóstico. Por exemplo, o uso de dados obtidos post mortem como 

quantidade de lesão pulmonares e no sistema digestivo. 

 

Referências 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Manual dos usos consuntivos de água do Brasil. 

Brasília, 2019. 75 p.  

AHLBERG, C. M. et al. Environmental effects on water intake and water intake prediction in 

growing beef cattle. Journal of Animal Science, v. 96, n. 10, p. 4368–4384, 2018.  

ARIAS, R. A.; MADER, T. L. Environmental factors affecting daily water intake on cattle 

finished in feedlots. Journal of Animal Science, v. 89, n. 1, p. 245–251, 2011.  



51 
 

ARTMANN, R. Electronic identification systems: State of the art and their further 

development. Computers and Electronics in Agriculture, v. 24, n. 1–2, p. 5–26, 1999.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNES. Beef 

report perfil da pecuária no Brasil 2020. Disponível em: 

<http://www.abiec.com.br/controle/uploads/arquivos/sumario2019portugues.pdf>.  

BASARAB, J. A. et al. Automatic monitoring of watering behaviour in feedlot steers: 

Potential use in early detection of respiratory disease and in predicting growth performance. 

Proc. Can. Soc. Anim. Sci, p. 28, 1996.  

CSIRO. Nutrient Requirements of Domesticated Ruminants. Camberra, AU: CSIRO 

Publishing., 2007.  

FLACHSBARTH, I. et al. The role of Latin America’s land and water resources for global 

food security: Environmental trade-offs of future food production pathways. PLoS ONE, v. 

10, n. 1, p. 1–24, 2015.  

GALYEAN, M. L.; PERINO, L. J.; DUFF, G. C. Interaction of Cattle Health / Immunity and 

Nutrition. Journal of Animal Science, v. 77, n. 5, p. 1120–1134, 1999.  

GRIFFIN, D. The monster we don’t see: Subclinical BRD in beef cattle. Animal Health 

Research Reviews, v. 15, n. 2, p. 138–141, 2014.  

HART, B. L. The behavior of sick animals. The Veterinary clinics of North America. 

Small animal practice, v. 21, n. 2, p. 225–237, 1991.  

HICKS, R. B., F. N. OWENS, D. R. GILL, J. J. MARTIN, A.; STRASIA., C. A. Water intake 

by feedlot steers. Miscellaneous publication. Miscellaneous publication - Agricultural 

Experiment Station, Oklahoma State University (USA), 1988.  

INMET: Instituto Nacional de Meteorologia. Disponível em: 

<https://tempo.inmet.gov.br/>. Acesso em: 23 ago. 2021.  

Integra Software: RLM. Disponível em: 

<https://www.integrasoftware.com.br/rlm31/produto.php>. Acesso em: 4 set. 2021.  

KELLEY, K. W.; KENT, S. The Legacy of Sickness Behaviors. Frontiers in Psychiatry, v. 

11, 2020. 

LAMPKIN, G. H.; QUARTERMAN, J. Observations on the grazing habits of Grade and 

Zebu cattle: II. Their behaviour under favourable conditions in the tropics. The Journal of 

Agricultural Science, v. 59, n. 1, p. 119–123, 1962.  

MENEZES, A. C. B. et al. Feeding behavior, water intake, and energy and protein 

requirements of young Nellore bulls with different residual feed intakes. Journal of Animal 

Science, v. 98, n. 9, p. 1–18, 2020.  

MEYER, U.; STAHL, W.; FLACHOWSKY, G. Investigations on the water intake of growing 

bulls. Livestock Science, v. 103, n. 1–2, p. 186–191, 2006.  



52 
 

NRC. Nutrient Requirements of Beef Cattle. Seventh Re ed. Washington, DC: The 

National Academies Press, 2000.  

OLIVEIRA, B. R. et al. Validation of a system for monitoring individual feeding and drinking 

behaviour and intake in young cattle. Animal, v. 12, n. 3, p. 634–639, 2018.  

OWENS, F. N.; DUBESKI, P.; HANSONT, C. F. Factors that Alter the Growth and 

Development of Ruminants. Journal of Animal Science, v. 71, n. 11, p. 3138–3150, 1993.  

SEXSON, J. L. et al. Predicting water intake by yearling feedlot steers. Journal of Animal 

Science, v. 90, n. 6, p. 1920–1928, 2012.  

SILVA, D. P. Contribuição para a pecuária de precisão aplicada à bovinocultura de 

corte : metodologias de análise para pesagens em tempo real. 2019. Universidade de São 

Paulo Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 2019. Disponível em: 

<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11139/tde-14052019-103443/pt-br.php>.  

SOWELL, B. F. et al. Feeding and watering behavior of healthy and morbid steers in a 

commercial feedlot. Journal of Animal Science, v. 77, n. 5, p. 1105–1112, 1999.  

UTLEY, P. R.; BRADLEY, N. W.; BOLING, J. A. Effect of restricted water intake on feed 

intake, nutrient digestibility and nitrogen metabolism in steers. Journal of animal science, v. 

31, n. 1, p. 130–135, 1970.  

VALENTE, É. E. L. et al. Intake, physiological parameters and behavior of Angus and 

Nellore bulls subjected to heat stress. Semina: Ciências Agrárias, v. 36, n. 2, p. 4565–4574, 

2015.  

WAGNER, J. J.; ENGLE, T. E. Invited Review : Water consumption , and drinking behavior 

of beef cattle , and effects of water quality. Applied Animal Science, v. 37, n. 4, p. 418–435, 

2021. Disponível em: <https://doi.org/10.15232/aas.2021-02136>.  

WINCHESTER, C. F.; MORRIS, M. J. Water Intake Rates of Cattle. Journal of Animal 

Science, v. 15, n. 3, p. 722–740, 1956.  

ZANETTI, D. et al. Prediction of water intake to Bos indicus beef cattle raised under tropical 

conditions. Journal of Animal Science, v. 97, n. 3, p. 1364–1374, 2019. 

 

 


