


SSiimmppóóssiioo  PPrroodduuççããoo  AAnniimmaall
ee    RReeccuurrssooss  HHííddrriiccooss

88  ee  99  ddee  jjuullhhoo  ddee  22001100
CCoonnccóórrddiiaa,,  SSCC

AAnnaaiiss



Embrapa Suínos e Aves
Br 153, Km 110
Caixa Postal 21
CEP 89.700-000, Concórdia – SC
Fone: (49) 3441 0400
Fax: (49) 3441 0497
E-mail: sac@cnpsa.embrapa.br
Site: http://www.cnpsa.embrapa.br

Edição eletrônica (julho /2010)

Coordenação Editorial: Tânia Maria Biavatti Celant
Editoração Eletrônica: Roberto César Marca*
Normalização bibliográfica: Claudia Antunez Arrieche

 EMBRAPA 2010

*As palestras foram formatadas diretamente dos originais enviados eletronicamente
pelos autores.

Simpósio Produção Animal e Recursos Hídricos (1.: 2010:

       Concórdia, SC)
Anais /  I Simpósio de Produção Animal e Recursos
Hídricos. Concórdia: Embrapa Suínos e Aves: 2010.
95 p.; 29 cm.

1. Congresso. 2. Recursos hídricos.  3. Produção animal.
4. Qualidade da água. 5. Manejo. I. Título.

CDD 636



PPRROOMMOOÇÇÃÃOO

CCOO--PPRROOMMOOÇÇÃÃOO

PPAATTRROOCCÍÍNNIIOO

AAPPOOIIOO



MMEENNSSAAGGEEMM  DDAA  CCOOMMIISSSSÃÃOO  OORRGGAANNIIZZAADDOORRAA

Prezados Colegas,

Os potenciais impactos das produções animais na qualidade e quantidade
dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos têm despertado a preocupação das
sociedades, principalmente, nas regiões de concentração destas produções o que
tem causado conflitos baseados na dualidade entre a busca pelo desenvolvimento
econômico e social e a manutenção da qualidade ambiental, sendo os recursos
hídricos os que têm suscitado maior preocupação com relação a esta qualidade.

Além das produções animais serem grandes demandantes de água em
qualidade e quantidade, fazendo que conflitos entre essas produções e os outros
usuários ocorram, essas também demandam preocupação devido ao manejo
ambiental vigente para os seus resíduos, que tem no uso destes como fertilizante a
sua principal forma. Este manejo caracteriza-se como uma fonte de poluição difusa e
potencial ameaça aos recursos hídricos.

As tendências econômicas verificadas para pecuária brasileira, a
concentração desta em determinadas regiões, os conflitos presentes e futuros pelo
uso dos recursos naturais, o elevado impacto negativo quantitativo e qualitativo que
as produções podem causar aos recursos hídricos e o caráter difuso destes
impactos e a necessidade de inserção de uma abordagem sistêmica, tendo a
unidade hidrográfica como território de intervenção, demonstram o desafio que a
pecuária tem a fim de continuar sendo sinônimo de inserção social e econômica,
mas também de atividade  desenvolvida de acordo com os padrões ambientais
necessários à sustentabilidade do país.

O objetivo do I Simpósio Produção Animal e Recursos Hídricos – I SPARH é
oferecer atualização, vivência de experiências e novos conhecimentos aos
profissionais oriundos de diversas regiões do Brasil, bem como fomentar a educação
hídrica entre os atores das cadeias produtivas pecuárias.

Julio Cesar Pascale Palhares
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RECURSOS HÍDRICOS E A PRODUÇÃO ANIMAL –
LEGISLAÇÃO E ASPECTOS GERAIS

Marcos V. A. M. de Oliveira

Introdução

A produção animal, em seus diversos segmentos e modalidades, guarda
relação direta com a situação das bacias hidrográficas. Essa relação de
interdependência pode ser abordada sob diversos aspectos, sendo que todos giram
em torno da situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos, antes e após
sua utilização nas atividades inerentes a esse setor. A interdependência é expressa
pela necessária disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequada para
atendimento de todos os setores das cadeias produtivas relacionada à produção
animal e pelo expressivo potencial de gerar degradação ambiental que várias etapas
dessas cadeias apresentam.

De toda forma, a abordagem sobre a interelação entre o setor da produção
animal e os recursos hídricos, principalmente sob a ótica de um órgão de regulação,
pode ser realizada discorrendo sobre um dos instrumentos da política nacional de
recursos hídricos, a outorga de uso de recursos hídricos, seus desafios e
perspectivas. Entretanto, para tratar desse assunto, é interessante apresentar
alguns aspectos gerais sobre a legislação aplicada aos recursos hídricos no Brasil.

 A legislação aplicada aos recursos hídricos

A Constituição Federal e os Recursos Hídricos

A Constituição Federal brasileira, promulgada em 1988, impõe regramentos
que balizam a gestão dos recursos hídricos no país. A definição da responsabilidade
dos entes – União e estados - sobre os recursos hídricos é expressa
respectivamente nos Artigos 20 e 26. O Artigo 20 trata que os lagos, os rios e
quaisquer correntes de água em terrenos de domínio da União, ou que banhem mais
de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam ou provenham
a território estrangeiro, são bens da União (bens federais). No mesmo sentido, o
Artigo 26 define como bens dos estados, as águas superficiais que não estão
contempladas no Artigo 20 e as subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito,
ressalvadas as decorrentes de obras da União. Vale, portanto, a reflexão que, de
acordo a Constituição Federal, não há previsão legal para a água ser tratada como
bem de particular!

Uma ponderação rápida e prática sobre a situação imposta pelas
determinações dos Artigos 20 e 26, demonstra que não há como tratar a gestão de
recursos hídricos de forma isolada. Ou seja, a União se preocupa com os
mananciais federais e os estados com os mananciais que o Artigo 26 coloca sob sua
responsabilidade. O embasamento para esta ponderação pode ser nitidamente
observado na interdependência existente entre os cursos hídricos de uma bacia
hidrográfica, independentemente das subdivisões das grandes bacias em unidades
menores de gestão. As Figuras 1 a e b apresentam em vermelho os rios federais
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que banham o estado de Santa Catarina, e em azul os rios estaduais de Santa
Cataria, Paraná e Rio Grande do Sul, bem como a sobreposição entre a divisão
geopolítica e das regiões hidrológicas.

Figura 1a. Representação gráfica da distribuição dos rios federais (em vermelho) e estaduais (em
azul), no estado de SC, PR e RS.

Figura 1b. Representação gráfica da distribuição dos rios federais (em vermelho) e estaduais (em
azul), nas regiões hidrográficas (RH) que compõe  os  estados de SC, PR e RS.

Em face do exposto, pode-se reafirmar que a gestão/regulação dos usos
passa pela necessidade de integração entre os diferentes entes federativos
inseridos nas respectivas bacias hidrológicas. Há de se assinalar inclusive, que a
gestão da água subterrânea, de responsabilidade única dos estados, deve ser
analisada em um contexto maior, considerando a clara relação existente entre os
fluxos das águas superficiais e subterrâneas, pois, os limites geográficos de
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aquíferos podem transcender a área de abrangência de uma única bacia
hidrográfica.

Ainda sobre a abordagem dos recursos hídricos no texto da Constituição de
1988, ressalta-se que o Artigo 21 Inciso XIX elenca como Competências da União a
instituição do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH) e
a definição de critérios para emissão de outorga de direitos de seu uso.
Considerando a extensão territorial brasileira e a complexidade da gestão dos
recursos hídricos, incluída a questão da dominialidade estadual e federal, entende-
se a necessária instituição de um sistema que integre de forma adequada todos os
entes. A questão da definição dos critérios de outorga de direito de uso dos recursos
hídricos atribuída a União pela Constituição Federal, aparentemente foi a forma
encontrada pelos constituintes para tentar uniformizar e universalizar critérios
básicos a serem observados por todos os entes federativos.

A Lei das Águas (Lei 9.433/1997)  e o Setor Usuário – Produção
Animal

A Constituição Federal, que em termos nacional é a lei de maior abrangência
e força, apresenta o direcionamento geral para o adequado ordenamento do País. A
partir das disposições ali expressas, faz-se necessária a expedição de outros
dispositivos legais que busquem a efetivação das orientações constitucionais. No
caso dos recursos hídricos, a Lei 9.433/1997 instituiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH) e criou a Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (SNGRH), em claro atendimento ao disposto no Artigo 21 Inciso
XIX da Constituição Federal.

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) é didaticamente
apresentada na Lei 9.433/1997 dividida entre: fundamentos, objetivos, diretrizes de
ação, instrumentos, das ações competentes do poder público Federal, Estadual e do
Distrito Federal. Nesse texto são apresentados de forma resumida aspectos da Lei
que permitem entender a gestão/regulação dos usos de recursos hídricos. O texto
da Lei 9.433/1997 pode ser obtido no sítio eletrônico
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm.

A PNRH baseia-se em fundamentos que buscam confirmar a água como um
bem de domínio público, um recurso natural limitado, dotado de valor econômico,
cuja gestão deve ser descentralizada e deve contar com a participação do Poder
Público, dos usuários e das comunidades. Nesse ponto pode-se refletir que a
tomada de decisão quanto fazer ou não uso da água para qualquer processo
produtivo é uma decisão individual e de livre iniciativa, mas a permissão para o uso
é vinculada à coletividade (poder público e sociedade). São também fundamentos da
PNRH: (1) a indicação de que em situação de escassez, o uso prioritário dos
recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação animal; (2) que a gestão
deve sempre proporcionar os usos múltiplos das águas; e, (4) que a bacia
hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH) e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (SNGRH).
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Ressalta-se a relevância que o texto da lei aponta à dessedentação animal
como uso prioritário e, portanto, nobre. Poder-se-ia supor, inclusive atendendo a
ordem apresentada no texto, que a garantia de suprimento de água para os animais,
em situação de escassez é suplantada somente pela necessidade de atendimento
ao consumo humano. Vale notar que em situações críticas, o citado consumo
humano tem que ser entendido como a quantidade de água necessária para o
atendimento das necessidades primeiras da população, como alimentação e higiene.
Nesse contexto, o uso da água na criação animal, é respaldada pela lei enquanto
necessidade básica para manutenção dos rebanhos.

 Os objetivos da PNRH vão ao encontro dos fundamentos da Lei 9.433/1997,
uma vez que buscam assegurar a disponibilidade de água em padrões de qualidade
adequados aos respectivos usos, à atual e às futuras gerações; o uso racional, com
vistas ao desenvolvimento sustentável e a prevenção e defesa contra eventos
hidrológico críticos.

As diretrizes gerais de ação para implementação da PNRH tratam: (1) da não
dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade dos recursos hídricos para a
gestão; (2) da adequação da gestão às diversidades físicas, bióticas, demográficas,
econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; (3) da integração da
gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; (4) da articulação do
planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuário e com os
planejamentos regional, estadual e nacional; e (5) da articulação da gestão de
recursos hídricos com o uso do solo.

Considerando os aspectos da Lei 9.433/1997 descritos - fundamentos,
objetivos e diretrizes gerais de ação da PNRH -, pode-se afirmar que a produção
animal, principalmente em bacias hidrográficas caracterizadas pelos sistemas de
produção intensiva, deve ser plenamente contemplada no contexto da
gestão/regulação do uso dos recursos hídricos. A questão que se acena, decorre
tanto do fato do setor ser significativamente dependente da disponibilidade hídrica
em termos de qualidade e quantidade, quanto ao fato do setor ter o elevado
potencial de eutrofização dos recursos hídricos.

Enfatiza-se que, no escopo da Lei, até mesmo o lançamento difuso de cargas
de nitrogênio e fósforo decorrentes da aplicação, via fertirrigação, dos dejetos
gerados pela produção animal deve ser contemplado no gerenciamento dos
recursos hídricos. Apesar de corriqueiramente se vislumbrar a gestão/regulação dos
recursos hídricos restrita às práticas de captação e lançamento direto nos cursos
hídricos, de fato, a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão
ambiental, e do solo é prevista na Lei 9.433/1997. Portanto, em um contexto maior, a
questão dos recursos hídricos transcende a responsabilidade exclusiva dos entes
federativos – União e Estados - uma vez que a gestão do solo é matéria
constitucionalmente afeta aos Municípios. Portanto, a verdadeira gestão integrada
dos recursos hídricos deve contemplar, além dos setores usuários e da sociedade
como um todo, ações do poder municipal.

Os Instrumentos previstos na Lei 9.433/1997, de certa forma, são os meios
que a União e os estados têm para efetivar a PNRH. Dentre os instrumentos, citam-
se os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em
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classes, segundo os usos preponderantes da água, e a outorga de direito de uso de
recursos hídricos.

 Os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores que visam fundamentar
e orientar a implementação da PNRH e o gerenciamento dos recursos hídricos.
Tratam-se de ações de planejamento de longo prazo, com horizonte compatível de
implantação dos programas e projetos propostos, que devem contemplar inúmeros
aspectos descritos na Lei. Para melhor contextualizar a relação entre os Planos de
Recursos Hídricos e as atividades inerentes à produção animal, alguns conteúdos
mínimos previstos em Lei podem ser citados. Um exemplo é o balanço entre
disponibilidade e demandas futuras dos recursos hídricos, principalmente nas bacias
hidrográficas onde é observada a tendência de crescimento da produção animal
intensiva. A análise de alternativas de crescimento demográfico e de evolução das
atividades produtivas e de modificação dos padrões de ocupação do solo, diante da
dinâmica gerada pelo desenvolvimento das cadeias produtivas relacionadas à
criação animal, também pode ser considerada.

O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos
preponderantes da água, visa a assegurar às águas qualidade compatível com os
usos mais exigentes a que forem destinadas; e diminuir os custos de combate à
poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. Vale ressaltar que as
classes de corpos de água são estabelecidas pela legislação ambiental.

A outorga de direito de uso de recursos hídricos tem como objetivo assegurar
o controle quantitativo e qualitativo dos usos, e o efetivo exercício do direito de
acesso à água. Estão sujeitos ao processo de outorga os usos que alterem o
regime, a quantidade, ou a qualidade da água existente em um corpo de água,
superficial ou subterrâneo. Resumindo, a legislação prevê a outorga de direito de
uso de recursos hídricos para captação de água, como para lançamento em corpo
de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o
fim de sua diluição, transporte ou disposição final.

Além de ser um dispositivo legal que o usuário de recursos hídricos tem a
obrigação de solicitar ao Poder Público, a outorga é o resultado de uma série de
análises técnicas que visam garantir a disponibilidade hídrica necessária para o
suprimento dos empreendimentos outorgados, e o atendimento dos objetivos
propostos na Lei 9.433/1997. Solicitar outorga de direito de uso de recursos hídricos
é um dever dos usuários, que ao realizá-lo e ser atendido, gera o direito de acesso à
água dentro dos limites especificados no ato da outorga.

A divisão da dominialidade dos recursos hídricos entre os entes da federação
determina que a outorga de direito de uso seja solicitada, no caso de rios federais,
ao órgão federal responsável por esta atividade, que é a Agência Nacional de Águas
– ANA. No caso dos rios estaduais a solicitação deve ser encaminhada ao órgão
estadual pertinente, como por exemplo o IGAM em Minas Gerais e a SEMARH em
Goiás.
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A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e a Produção
Animal

A produção animal pode demandar solicitações de outorga de direito de uso
de recursos hídricos tanto para captação de água, quanto para lançamento de
efluentes. A outorga para captação de água está implantada em maior número de
entes federativos do que a outorga para lançamento de efluentes. De acordo com o
Relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos do Brasil 2009 (disponível em
http://conjuntura.ana.gov.br), com dados atualizados até o dezembro de 2007, foram
contabilizados que 19 entes federativos e a União possuem o instrumento outorga
implantado.

No Relatório, as outorgas destinadas à produção animal foram classificadas
como “dessedentação animal”. Foi verificado que a demanda gerada para
dessedentação animal é mínima quando comparada àquela gerada pelos demais
setores usuários. Em termos de vazão alocada, foi verificado que 0,3% do total
outorgado por todos os entes foi destinada à dessedentação animal. Ressalta-se
que esse número faz referência às outorgas para captação, não havendo sido
registradas outorgas para lançamento de efluentes.

Na Agência Nacional de Águas verifica-se que a maioria das solicitações para
obtenção de outorga para dessedentação animal tratam de captações localizadas no
rio São Francisco, para atendimento de pequenos rebanhos de ovinos e caprinos.
Também é interessante notar que grande parte das solicitações não é destinada
somente à dessedentação animal, a maioria acompanha os pedidos realizados para
prática da irrigação.

Faz-se necessário comentar que a outorga para diluição de efluentes se
baseia no volume e concentração do efluente a ser diluído, na concentração natural
dos nutrientes no manancial, e no volume necessário para diluir o efluente até o
limite permitido pelo enquadramento aplicado ao corpo hídrico. Essa relação resulta
em um volume que fica indisponível no manancial para diluição de novos
lançamentos.

Dessa forma, nas análises de solicitações de outorga para lançamento são
considerados os parâmetros passiveis de serem outorgados respeitando o
enquadramento dos corpos hídricos. Nas análises realizadas pela ANA a Resolução
219/2005 indica que devem ser considerados os parâmetros relativos à temperatura,
à demanda bioquímica de oxigênio – DBO e, em locais sujeitos à eutrofização, ao
fósforo ou ao nitrogênio. Vale notar que certos parâmetros conservativos (por
exemplo: metais pesados) não são objetos de outorga. Considerando a natureza dos
efluentes gerados pela produção animal intensiva, e a complexidade que impõe a
disposição desses resíduos, pode-se perceber que existe a necessidade de melhor
discussão quanto aos parâmetros.

Não obstante os números relativos às outorgas emitidas em favor do setor da
produção animal, é importante ressaltar a relevância do tema. A produção animal,
principalmente quando intensiva, muitas vezes é apresentada para a sociedade
como um expressivo agente de degradação ambiental. Nesse contexto, a outorga de
direito de uso (captação e lançamento) deve ser entendida como uma forma de
certificar que o uso dos recursos hídricos é realizado de forma racional e consciente
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pelo produtor, em consonância com os padrões que a sociedade vê como aceitável,
e não como mais um entrave burocrático criado pelo poder público. Vale ressaltar
que mercados nacionais e internacionais tendem a ter melhor aceitação de produtos
de origem certificada quanto às questões relativas ao meio ambiente.

A implementação da outorga em âmbito nacional tem vários desafios. Talvez
um dos maiores seja a consolidação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos com
órgãos estaduais destinados à gestão/regulação realmente sólidos e estruturados.
No que tange ao setor da produção animal, considerando que as demandas geradas
para captação não são expressivas, um grande desafio deve ser a concreta
regulação dos lançamentos difusos de cargas poluidoras, que transcendem da
gestão/regulação dos usos de recursos hídricos, e engloba a questão ambiental e de
uso do solo. Em linhas gerais, o que verdadeiramente tem que ser buscado é a
efetivação dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos.
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PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS E SUA
APLICAÇÃO NO PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA DA BACIA

HIDROGRÁFICA DO RIO CAMBORIÚ

Kelli Cristina Dacol

Pagamentos por serviços ambientais & produtor de água da Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú

O conceito “Pagamentos por Serviços Ambientais - PSA”, atribuído pela
Agência Nacional de Águas, caracteriza-se como uma política inovadora que tem
como principal objetivo transferir recursos, monetários ou não monetários, para
aqueles que ajudam a conservar ou produzir tais serviços mediante a adoção de
práticas agrícolas ou no meio urbano.

De acordo com os estudos de VEIGA NETO (2008) existe várias tipologias
para definir o mercado de serviços ambientais e os sistemas de valoração de PSA.
Para tais definições o autor descreve os diversos conceitos relativos a serviços
ambientais prestados pelo ambiente natural ou pelo ser humano.

Esse estudo resulta na análise de que o serviço ambiental prestado é o
pressuposto para a aplicação do conceito de pagamentos por serviços ambientais e
que este pressuposto envolve variáveis econômicas, sociais, ambientais, culturais e
políticas.

Considerando que o conceito de PSA está em construção na agenda pública,
vale salientar que existem vários projetos em andamento no Brasil. Atualmente, são
42 projetos em andamento. Dentre estes, cerca de 6 projetos estão em fase de
implantação. A exemplo, tem-se o Projeto Conservador de Águas da cidade de
Extrema, em Minas Gerais; o Projeto da Bacia dos rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí (PCJ); o Projeto da Bacia do Guandu, que acontece no Rio de Janeiro e da
Bacia do Pipiripau de Brasília, entre outros. Diante desse contexto, está sendo
desenvolvido e na iminência de ser implantado o PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA
DA BACIA DO RIO CAMBORIÚ. Este projeto surge com um diferencial, uma vez que
está sendo proposto por uma Empresa de Água e Saneamento, a EMASA.

O projeto está alinhado com os conceitos desenvolvidos pela Agência
Nacional de Águas - ANA e pela The Nature Conservancy –TNC, instituições
pioneiras na disseminação do conceito de PSA.

Como objetivo o projeto pretende recuperar as margens de mata ciliar, as
áreas de nascentes, bem como as áreas prioritárias para os recursos hídricos,
buscando uma noção de prática integrada de toda a bacia, a fim de evitar o
assoreamento dos rios, melhorar a qualidade da água e garantir a regularização
hídrica da bacia. O intuito é proteger os mananciais e incentivar financeiramente, por
meio de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA), os produtores rurais que
aderirem voluntariamente ao projeto.
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A metodologia utilizada para cálculo dos incentivos financeiros no âmbito da
bacia do Rio Camboriú considera os lucros médios das produções de rizicultura e da
bovinocultura, visto que são as atividades agrícolas mais expressivas no entorno da
bacia. Além disso, para a sistematização dos valores de PSA serão considerados
demais critérios técnicos definidos a partir de estudos especializados, tais quais
identifiquem objetivamente as áreas prioritárias para os recursos hídricos.

É neste sentido que a Empresa Municipal de Água e Saneamento – EMASA,
autarquia municipal da Prefeitura de Balneário Camboriú – SC,  em parceria com
entidades relacionadas, pretende aumentar os índices de cobertura vegetal e
alcançar a regularização hídrica da bacia. Dessa forma, busca-se considerar as
peculiaridades regionais da bacia hidrográfica do Rio Camboriú, abrangendo uma
noção de prática integrada na bacia, com a inserção paralela de monitoramento da
qualidade da água e posteriormente de projetos de recuperação de solo.

Os proprietários rurais que aderirem ao projeto terão um plano individual de
recuperação da sua propriedade e receberão pagamentos pelos serviços ambientais
prestados. Esse plano identificará as áreas a serem recuperadas, seja com
reflorestamento de mudas nativas ou com outras técnicas mais favoráveis de
recuperação.

No âmbito do Projeto Produtor de Água da Bacia do Rio Camboriú, os
pagamentos serão realizados, conforme as áreas cercadas e estabelecidas
contratualmente com os produtores, sejam elas áreas já preservadas ou a serem
recuperadas, não sendo excludente o compromisso do produtor em preservar a área
total da propriedade.

Projeto produtor de àgua da bacia do Rio Camboriú e suas
particularidades

Conforme a justificativa do projeto, a rizicultura, além de outras atividades
agrícolas, tem grande importância econômica para a região. É a atividade de
subsistência de muitos moradores rurais no entorno dos rios e afluentes. Contudo,
ao lado das referidas atividades agrícolas é responsável pela degradação da mata
ciliar. De acordo com o Estudo do Manancial (em arquivo na EMASA)  a área total
cultivada com arroz irrigado na Bacia do Rio Camboriú abrange, aproximadamente,
1.200 hectares. Sendo que a produção de rizicultura utiliza em torno de 6.000.000
m³ de água durante os 70 dias de pico de uso para a irrigação, entre agosto e
setembro.

Esse inventário do rio salienta, ainda, a necessidade urgente de promover
amplo programa de recuperação de mata ciliar nos pontos críticos, seja para
adequação das propriedades rurais ao Código Florestal e ou para assegurar o
desenvolvimento sustentável da bacia.

Por estes motivos, é de fundamental importância que os produtores rurais se
comprometam em preservar, uma vez que a própria produção agrícola é
dependente da água gerada na bacia.
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Além disso, a constante pressão sobre a vegetação nativa tem contribuído
para o desequilíbrio do balanço hídrico da bacia, principalmente nos períodos mais
quentes, em que ocorrem grandes demandas para o abastecimento urbano dos
municípios de Balneário Camboriú e Camboriú, bem como, a produção de arroz
nesse segundo município.

Para que seja possível interceptar, reter e filtrar as águas das chuvas que
ocorrem na bacia, pretende-se aumentar os seus índices de cobertura vegetal,
sobretudo, nas áreas estratégicas para os recursos hídricos.

É inegável que o reflorestamento é um desafio a ser enfrentado, visto que o
segmento produtivo, principalmente da rizicultura, perpassa por questões
econômicas, sociais e ambientais da comunidade rural, público alvo do projeto.
Além disso, outra consideração importante é o fato de a Bacia Hidrográfica do Rio
Camboriú compreender dois municípios: Camboriú e Balneário Camboriú.

Para tanto, é peremptória a atuação em redes, na qual a comunidade seja
co-produtora do Projeto Produtor de Água junto às entidades parceiras, bem como,
é imprescindível a aplicação do conceito de Pagamentos por Serviços Ambientais.

Por outro aspecto, partindo da análise de que as áreas de preservação
permanente devem, por lei, serem preservadas, não se explicaria o pagamento para
preservação das áreas. No entanto, verificando a problemática apontada pelos
produtores, não se encontra outra forma de amenizar os problemas e de efetivar
qualquer prática de recuperação florestal na região.

Neste sentido, o conceito de Pagamento por Serviços Ambientais, intrínseco
ao projeto, é uma forma de solucionar os conflitos entre a agricultura e os
instrumentos de comando e controle que são ineficientes.

Com incentivos financeiros, os produtores rurais poderão ser recompensados
de acordo com a área reflorestada que não foi utilizada para fins agrícolas (as quais
deixaram de produzir). Assim, diferente de outras ações já desenvolvidas e sem
continuidade, o Projeto Produtor de Água da Bacia do Rio Camboriú poderá ser
concretizado de forma sustentável, o que fará com que se eleve o nível de cobertura
vegetal, contribuindo para a regularização hídrica da bacia sem causar prejuízos
sociais e econômicos aos produtores rurais.

Caracterização do Local de execução

A Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú compreende a área de 199,80 km²,
sendo que a montante da captação de água atual é de 137,87 km². Situa-se no
litoral centro-norte catarinense, abrangendo os municípios de Balneário Camboriú e
Camboriú. Conforme destacado por DACOL (2008), a região que cerca a bacia
apresenta diversos problemas sociais, econômicos e ambientais. A produção
agrícola da região abrange diversas atividades agrícolas, dentre as mais expressivas
estão a bovinocultura e a rizicultura.

Considerando a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal n.° 9.433
de 8 de janeiro de 1997) bacia hidrográfica caracteriza-se como uma unidade
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territorial de implementação desta política. Tal fato constitui-se de um pressuposto
legal para fundamentar quaisquer práticas de recuperação ambiental de bacias
hidrográficas, sejam sócio-econômicas ou ambientais, relacionadas ao solo, à água
ou à preservação das florestas ciliares. Afinal, todas as ações desenvolvidas no
âmbito da bacia podem influenciar tanto positivamente como negativamente a
sustentabilidade ambiental e, consequentemente, a preservação da água dos
mananciais.

Parceiros do Projeto

 Empresa Municipal de Água e Saneamento – EMASA;

 Secretaria de Meio Ambeitne de Balneário Camboriú;

 Secretaria de Meio Ambiente de Camboriú;

 The Nature Conservancy –TNC;

 Agência Nacional de Águas – ANA;

 Instituto de Desenvolvimento Ambiental – IDEIA;

 Instituto Federal de Ciência e Tecnologia – IFC;

 Empresa Bunge Natureza;

Diretrizes

 Unidade de trabalho: sub-bacia;

 Guiar-se pelo Código Florestal e pelas políticas de recuperação
e preservação de bacias hidrográficas;

 Adotar flexibilidade para as práticas e os manejos propostos;

 Aplicação do conceito de Pagamentos por Serviços Ambientais;

 Parcerias com entidades relacionadas;

 O gerenciamento do projeto será efetuado pelo Grupo Gestor, tal
qual contará com um representante de cada parceiro;

 Inserção do conceito de co-produção dos serviços públicos
ambientais por meio da participação da população local e da co-
responsabilidade do público-alvo pela efetividade do projeto.
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Unidades de Implantação

Para implantação do projeto, foram identificadas as áreas estratégicas e com
menor cobertura vegetal. Sendo assim, para aplicação das práticas de recuperação
a bacia do Rio Camboriú foi dividida em sub-bacias, assim denominadas:

 Sub-bacia do Braço

 Sub-bacia dos Macacos

 Sub-bacia do Rio Pequeno

Referências

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Programa Produtor de Água. Disponível em:
http://www.ana.gov.br/produagua/. Acesso em: 31 mai. de 2010.

DACOL, Kelli Cristina. Mata Ciliar Suntentável: um projeto social para o Rio
Camboriú. 2008. 84 p. Relatório de Estágio – Centro de Ciências da Administração e
Sócio-econômicas , Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, 2008.

DACOL, Kelli Cristina; PEREIRA, J. N.; BARBIERI, G.C.; WEGNWE, P. Z. Produtor
de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú. 2009.

THE NATURE CONSERVANCY. Disponível em: http://www.nature.org/. Acesso em:
31 mai. 2010.

VEIGA NETO, Fernando César da. A construção dos mercados de serviços
ambientais e suas implicações para o desenvolvimento sustentável no Brasil.
2008. 286 p. Tese - Instituto de Ciências Humanas e Sociais/ Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, 2008.



SIMPÓSIO PRODUÇÃO ANIMAL E RECURSOS HÍDRICOS
 8 e 9 de julho de 2010 – Concórdia, SC - Brasil

13

Água: principal alimento na produção animal

Gustavo J. M. M. de Lima e Guilherme D. Pioczcovski

Introdução

A água é vital porque a vida na Terra é dependente da presença de água. Ela
é importante para a homeostase biológica e para a homeostase ecológica. A
Homeostase biológica é a capacidade dos organismos vivos manterem o ambiente
interno dentro de limites toleráveis. A água é essencial para que a homeostase
ocorra já que ela depende da distribuição de água no organismo, além da
manutenção do pH e concentração de eletrólitos. A homeostase ecológica poderia
ser conceituada como a capacidade do planeta em produzir o ambiente que melhor
serve as suas necessidades. Por exemplo, quando os níveis atmosféricos de dióxido
de carbono sobem, as plantas crescem mais e removem dióxido de carbono da
atmosfera. A homeostase biológica é mais fácil de ser comprovada cientificamente e
gerar menos debate do que a homeostase ecológica, mas é indiscutível a
importância da água na manutenção da vida celular e extra-celular, esta última em
qualquer dimensão que se queira abordar.

Funções da água no organismo animal

A vida no planeta, considerando tanto plantas como animais, é dependente da
regulação de troca de água entre os compartimentos intracelular e extracelular.

As biomoléculas orgânicas e inorgânicas dos organismos vivos só podem
reagir em meio aquoso. Assim, a água é uma molécula essencial à vida que tem a
capacidade de solubilizar e modificar as propriedades das biomoléculas tais como as
proteínas, ácidos nucléicos e carboidratos através da formação de ligações de
hidrogênio com os grupos polares dessas moléculas. Essas interações em solução
modificam as conformações e propriedades dessas biomoléculas.

A água está diretamente relacionada com as seguintes funções essenciais da
vida animal:

 Digestão dos alimentos;

 Absorção dos nutrientes no trato digestório;

 Translocação dos compostos químicos no organismo;

 Excreção dos resíduos do metabolismo orgânico;
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 Secreção de hormônios, enzimas e outras substâncias
bioquímicas;

 Termorregulação corporal;

 Manutenção da pressão osmótica dentro e fora da célula,
através de ingestão ou eliminação de água e eletrólitos;

 Equilíbrio ácido-base;

 Fluído cebroespinhal, sinovial, auricular, intraocular e amniótico.

Distribuição do organismo animal

A água é o principal componente do corpo dos seres vivos. Aproxidamamente
65% do corpo dos animais é composto por água, entretanto, este valor varia muito
de acordo com a espécie e a idade. Animais mais jovens tendem a possuir uma
porcentagem maior de água corpórea, devido à maior proporção de massa muscular
(alta quantidade de água) em relação à gordura corpórea (baixa quantidade de
água), diminuindo essa proporção com o crescimento do animal. Na Tabela 1 são
apresentados valores referentes ao teor de água presente no corpo de algumas
espécies animais.

Tabela 1.  Teor de água presente no corpo dos animais de acordo com a espécie e idade
Espécie Animal Água Corporal (%)
Bovinos 60 - 65
Suínos – 7 dias 80
Suínos – 70 dias 64
Suínos – 150 dias 49
Aves de corte 63
Aves de postura 53
Ovinos 55

Dentro do organismo a água se encontra em dois compartimentos: intracelular
(70%) e extracelular (30%). O compartimento extracelular ainda se divide em
intersticial e intravascular. Existe ainda uma terceira classificação para o líquido
presente no organismo, que se refere ao líquido que compõe o líquor
cefalorraquidiano, urina, bile, líquido sinovial e água presente no trato
gastrointestinal. Esses líquidos recebem a denominação de líquidos transcelulares.
A água também é o principal componente de fluídos corporais importantes como o
leite e o sêmen.
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Fontes de água

As três principais fontes de água para o organismo animal são: água de
bebida, água metabólica e água coloidal, sendo a água de bebida a principal fonte
para os animais.

A água metabólica corresponde àquela formada durante o processo de
oxidação de íons H das moléculas de gorduras, proteínas e carboidratos nos
animais. A maior quantidade de água metabólica é produzida a partir do
metabolismo de gorduras, quando comparado, em base de peso, ao metabolismo de
proteínas e carboidratos. Entretanto, os carboidratos apresentam maior produção de
água metabólica por kcal de energia metabolizável produzida. Assim, é mais
recomendado o uso de dietas à base de carboidratos quando os animais se
encontram em condições de deficiência hídrica.

A água coloidal refere-se à água presente nos alimentos. Assim, os alimentos
suculentos e com alto teor de umidade atendem parte das exigências de água dos
animais.

Regulação da ingestão voluntária de água

As perdas de água dos animais são decorrentes de cinco vias: pelos rins
(urina), intestinos (fezes), pulmões (respiração), pele (evaporação) e produção de
secreções (leite pelos mamíferos e ovos pelas aves). A regulação da ingestão
voluntária de água é regida por dois mecanismos principais: a desidratação celular e
o sistema renina-angiontensina. Estes mecanismos atuam estimulando a sede e
induzindo o animal a consumir água.

A conseqüência das perdas naturais de água pelo organismo é a diminuição
do volume de líquido intravascular. Esta diminuição de volume resulta em
hipotensão, devido à diminuição do débito cardíaco em decorrência da queda da
volemia, e um aumento relativo da concentração plasmática de minerais,
principalmente Na+ e Cl-.

Esses eventos são reconhecidos pelos osmorreceptores do hipotálamo e
pelos rins desencadeando uma cascata de eventos fisiológicos que visam corrigir as
alterações sistêmicas. A resposta fisiológica a essas alterações é a produção de
hormônio antidiurético (ADH) pelo hipotálamo e de renina pelas células
justaglomerulares dos rins. O ADH atua a nível renal aumentando a reabsorção de
água pelos túbulos renais para que ocorra uma maior manutenção da volemia. A
renina é uma enzima responsável por converter o angiotensinogênio, substância
encontrada no plasma, em angiotensina I. A angiotensina I é convertida em
angiotensina II nos pulmões e atua diretamente no centro regulador da ingestão no
hipotálamo, estimulando o consumo de água pelo animal.

Estes mecanismos são mais eficientes nos animais adultos do que nos
jovens, por isso o cuidado para garantir o consumo suficiente de água deve ser
maior para os recém-nascidos, principalmente as aves, que não possuem o leite
materno como fonte de água.
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Necessidades de água dos animais

Todas as espécies animais ingerem água para manter um nível constante de
água corporal. A quantidade de água consumida pelos animais domésticos depende
principalmente da temperatura do ambiente, peso vivo e da taxa de atividade
metabólica do animal, ou seja, um bovino de corte consumirá um volume total de
água muito maior do que um frango de corte durante um dia, mas se for feita uma
medida relativa do consumo de água pelo peso, o frango de corte ingere mais água
devido ao seu maior metabolismo.

Uma estimativa do consumo médio de água das espécies domésticas é
apresentado na Tabela 2.

Tabela 2. Consumo diário de água de suínos, aves e bovinos.

Espécie e idade Consumo diário médio de água em Litros
BOVINOS DE CORTE

Até 250 kg 18,0
Até 410 kg 32,0
Até 566 kg 46,0
Vacas com bezerros 55,0
Vacas Secas 46,0
Bezerros 9,0

BOVINOS DE LEITE
Vaca em Lactação 62,0
Vaca e Novilha no final da gestação 51,0
Vaca Seca e Novilha gestante 45,0
Fêmea Desmamada 30,0
Bezerro Lactante (a pasto) 11,0
Bezerro Lactante (baia até 60 dias) 1,0

AVES
Frangos 0,16
Frangas 0,18
Poedeiras 0,25
Reprodutores 0,32

SUÍNOS
Até 55 dias de idade 3,0
De 56 a 95 dias de idade 8,0
De 96 a 156 dias de idade 12,0
De 157 a 230 dias de idade 20,0
Leitoas 16,0
Fêmeas em gestação 22,0
Fêmeas em lactação 27,0
Machos 20,0

Outros fatores importantes que influenciam o consumo de água são a
temperatura da água disponível para consumo, consumo de alimento seco,
qualidade da água (pH, salinidade) e sua palatabilidade (CO2), ingredientes contidos
na dieta, umidade relativa do ar, disponibilidade de bebedouros, estado de saúde e
nível de estresse.

Usualmente os animais bebem mais água do que necessitam, podendo
chegar ao exagero quando o alimento é escasso. Em situações livres de estresse, a
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ingestão diária corresponde a 5 ou 6% do peso corporal, ou seja, 2 a 5 kg de água
por kg de matéria seca ingerida. Animais mais jovens possuem uma maior
necessidade quando comparada aos adultos, devido sua maior perda pelos
pulmões, superfície corporal e da menor capacidade em concentrar a urina.

O maior consumo de água ocorre nas horas claras do dia. Quando os animais
são alimentados em horários determinados, os padrões de consumo de água se
modificam, ocorrendo picos em torno do horário de consumo de alimentos secos.

Em ambientes quentes o consumo voluntário de água para baixar a
temperatura corporal é importante e as variações do volume de água ingerida
podem chegar a 60%. Na Tabela 3 é apresentada a variação do consumo voluntário
de água durante o inverno e o verão.

Tabela 3 . Consumo diário aproximado de água, de acordo com a estação do ano.
Consumo diário, aproximado, de água (kg)Peso do suíno (Kg)

Verão Inverno
10 1,5 1,0
20 3,0 2,0
35 4,5 3,0
60 6,0 4,0
100 7,5 5,0
Gestação 8,0 5,0
Lactação 20,0 15,0

Os métodos convencionais de determinação de exigências de nutrientes não
podem ser aplicados diretamente para a água, uma vez que esta é utilizada para
manutenção dos tecidos, crescimento corpóreo, desenvolvimento fetal ou lactação.
Além disso, os animais necessitam de água para desempenhar inúmeras atividades
fisiológicas importantes, como termorregulação, homeostase de minerais, excreção
de metabólitos, entre outros. Por isso, de modo geral, os animais devem ter acesso
livre a uma fonte de água potável, salvo exceções como a muda forçada das aves
poedeiras.

A água é o nutriente mais importante para a vida. Diferente de outros
nutrientes, onde uma deficiência poderia resultar em apenas uma queda no
desempenho, uma falha no fornecimento de água pode levar a graves
consequências, levando, em casos extremos, até à morte.

Um dos principais sintomas de ingestão inadequada de água é a queda no
consumo de alimento. Outros sintomas são: desidratação, aumento da freqüência
cardíaca, aumento da temperatura corpórea, aumento da freqüência respiratória,
estado comatoso e morte.

Recomenda-se a verificação periódica do sistema de fornecimento de água
para evitar que problemas simples causem grandes prejuízos ao produtor. Atenção
especial deve ser dada aos animais recém-desmamados, pois a mudança do tipo de
dieta (predominante líquida para sólida) deve ser acompanhada de um aumento no
consumo de água, e às fêmeas em lactação que demandam uma quantidade muito
superior de água em vista da produção de leite. O importante é garantir água fresca,
de boa qualidade e sempre disponível para os animais.



SIMPÓSIO PRODUÇÃO ANIMAL E RECURSOS HÍDRICOS
 8 e 9 de julho de 2010 – Concórdia, SC - Brasil

18

Sistemas de fornecimento de água para os animais e redução do
desperdício

A escolha e o manejo dos bebedouros estão relacionados ao manejo hídrico
das granjas, uma vez que vazamentos e desperdícios afetam o consumo de água
do sistema de produção.

A produção animal sustentável não compreende que os animais tenham livre
acesso às fontes naturais de água. Assim, os animais criados a pasto ou em
sistemas de produção extensivos devem ser restringidos quanto ao acesso a
cursos de água, fontes e lagoas. Independente da espécie animal, o fornecimento
de água deverá ser em bebedouros com vazão adequada à espécie e idade
animal. Os sistemas mais comuns de fornecimento de água para os animais
utilizam bebedouros que podem ser agrupados em quatro categorias: bebedouros
em tanques ou cochos, bebedouros tipo concha, bebedouros tipo “nipple” e
bebedouros tipo “bite ball”. Os bebedouros devem ser dispostos de maneira a
permitir o fácil acesso aos animais, com altura, vazão e pressão corretamente
reguladas. Os bebedouros devem ser inspecionados diariamente e dependendo da
espécie animal isto deve ocorrer mais de uma vez por dia. Por exemplo, no caso de
suínos, os bebedouros devem ser inspecionados pelo menos duas vezes pela
manhã e duas vezes à tarde. Estas são oportunidades para serem observadas
também as condições dos animais, dos comedouros, da ração e da temperatura
ambiente que, de alguma forma, estão relacionadas ao consumo de água.

Os bebedouros devem ser mantidos sempre limpos, especialmente os
modelos tipo cocho ou concha, que favorecem o acúmulo água e de restos de
ração favorecendo a manutenção e crescimento de microrganismos. Cuidados
devem ser tomados para fornecer água sempre fresca e em quantidades
suficientes para atender as demandas dos animais.

Na suinocultura é amplamente utilizado o fornecimento de água dentro do
comedouro para possibilitar o aumento do consumo de ração, uma vez que dietas
úmidas são mais palatáveis aos animais. Sabe-se que o fornecimento de ração
úmida, à vontade, aumenta o ganho de peso e o consumo de ração de suínos em
crescimento e terminação, podendo haver diminuição da bonificação pelo aumento
da gordura na carcaça. Bellaver et al. (1999) realizaram um estudo com o objetivo
de estudar três tipos de fornecimento de água para suínos em crescimento e
terminação: 1) Fornecimento de água em bebedouro do tipo chupeta colocado
dentro do bebedouro na câmara de consumo e fora dele, colocado na parede
oposta ao comedouro; 2) bebedouro chupeta colocado apenas dentro da câmara de
consumo do comedouro e 3) bebedouro chupeta apenas na parede oposta ao
comedouro, proporcionando ração seca. Com base nos resultados do experimento,
concluiu-se que suínos alimentados através de comedouros providos de
bebedouros na câmara de consumo apresentaram maior ganho de peso e consumo
de ração. Suínos alimentados com água proveniente apenas de bebedouro
instalado na câmara de consumo do comedouro, produziram menores quantidades
de efluentes por kg de suíno produzido, contribuindo para diminuição da poluição
ambiental (Tabela 4).
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Tabela 4. Efeitos de bebedouros dentro e (ou) fora do comedouro em machos castrados e fêmeas.
Machos Fêmeas

Variáveis analisadas Bebedouro
na parede e
comedouro

Bebedouro
dentro do

comedouro

Bebedouro
só na

parede

Bebedouro
na parede e
comedouro

Bebedouro
dentro do

comedouro

Bebedouro
só na

parede

R2 CV

Peso inicio, kg 22,26 22,27 22,12 22,49 22,75 22,62 0.98 1.72
Peso cresc. (42d), kg 60,94 59,92 55,32 56,28 58,65 51,80 0.96 1.28
Peso term. (61 d), kg 113,73 115,62 110,00 109,87 114,38 101,32 0,87 2,60
GPD1 crescimento, g 921 896 790 805 855 695 0,95 3,17
GPD terminação, g 865 913 896 878 913 812 0,53 5,97
GPD total, g 888 906 853 848 889 764 0,83 3.32
CRD2 crescimento, g 2049 1973 1747 1729 1877 1617 0,96 2,97
CRD terminação, g 2851 2952 2619 2538 2634 2324 0,90 3,87
CRD total, g 2524 2553 2264 2209 2326 2036 0,94 3,02
Efluentes cresc., l 558,2 438,2 700,3 561,7 455,2 629,5 0,70 16,88
Efluentes term. l 1381,7 1114,8 1488,7 1369,9 1273,7 1084,8 0,54 14,63
Efluentes total, l 1940 1553 2189 1932 1728 1714 0,61 13,22
Efluentes/kg de suíno produzido cresc., l 2,41 1,94 3,51 2,75 2,11 3,60 0,82 15,55
Efluentes/kg de suíno produzido term., l 4,36 3,35 4,83 4,26 3,82 3,65 0,64 13,23
Efluentes/kg de suíno produzido, per. total, l 3,53 2,77 4,30 3,68 3,15 3,62 0,71 12,15
ET3, mm 18,18 18,37 17,05 14,56 15,07 14,24 0,69 9,42
PL4, mm 58,19 60,80 60,01 65,07 64,82 59,40 0,84 2,96
Carne, % 56,41 56,76 57,35 60,37 59,96 60,07 0,71 2,45
1 GPD = ganho de peso diário; 2 CRD = consumo de ração diário; 3 ET = espessura de toucinho; 4PL = profundidade de lombo.
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Conclusão

A água é uma das moléculas mais interessantes na Terra e sem ela não
existiria vida. Embora seja abundante na natureza, ela é negligenciada na produção
animal. Devido aos problemas de distribuição e uso de água de qualidade,
concorrendo diretamente com o uso humano, a água já é considerada um dos
maiores entraves ao aumento de produção animal. Cabe aos técnicos a reflexão
constante sobre o problema e a conduta no sentido de economizar ao máximo esse
bem da humanidade.
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USO DE ESTERCOS COMO FERTILIZANTE E O POTENCIAL
IMPACTO NOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E

SUBTERRÂNEOS

Milton da Veiga1 e Carla Maria Pandolfo2

Resumo

O aumento do rebanho de bovinos, suínos e aves nas regiões Meio Oeste e
Oeste catarinense, associado à concentração da atividade em poucas unidades de
produção, principalmente a criação de suínos, têm aumentado o volume de estercos
e a necessidade de aplicação no solo, muitas vezes em quantidades que extrapolam
as recomendações como fertilizante. A recomendação de aplicação de doses de
estercos pelo elemento mais limitante no solo, resultando em sobra dos demais, ou
a aplicação em quantidades elevadas, como descarte, em solos e sistemas de
culturas com capacidade de reciclagem limitada, aumentam os riscos de causar
danos ao ambiente. Entre os fatores potencialmente poluidores, destacam-se o
acúmulo acentuado de nutrientes na camada superficial do solo ou sua lixiviação
através do perfil. No primeiro caso, os nutrientes podem ser transportados por
erosão até os mananciais de água, adsorvidos nos colóides do solo (MORI et al.,
2009), podendo causar a eutroficação (P) ou contaminação de águas superficiais
com metais pesados (Cu e Zn). No segundo caso, os nutrientes (principalmente o N)
podem ser lixiviados pelo perfil (AITA e GIACOMINI, 2008; MENEZES et al., 2007) e
atingir os mananciais de água subterrâneos, resultando na sua contaminação com
nitrato. Apesar dos possíveis problemas decorrentes da aplicação de estercos nas
lavouras, o seu uso como fonte de nutrientes para culturas ou pastagens se constitui
em uma opção técnica e economicamente viável, desde que observadas as
características dos estercos e do solo, as necessidades das culturas e os efeitos
sobre o ambiente.

Necessidade de nutrientes para as culturas

O diagnóstico da fertilidade do solo é feito pelo enquadramento dos
resultados das análises do solo e de tecido vegetal em faixas, conforme a
probabilidade de resposta das culturas (CQFS-NRS, 2004). Com base em curvas de
calibração (Figura 1), foram definidos os teores críticos para cada nutriente, acima
dos quais a probabilidade de resposta das culturas à adição de fertilizantes e
corretivos é pequena ou nula.

                                                
1 Eng. Agr. Dr. em Ciência do Solo, pesquisador da Epagri/EECN e professor da Unoesc, Campos Novos/SC.
2 Eng. Agr. Dr. em Ciência do Solo, pesquisadora da Epagri/SEECN, Campos Novos/SC.
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Figura 1. Relação entre o rendimento relativo de uma cultura e o teor de um nutriente no solo e
as indicações de adubação (correção, manutenção e reposição) para cada faixa de
teor no solo (adaptado de Gianello & Wiethölter, 2004; apud CQFS-NRS, 2004).

O princípio básico da recomendação de adubação, preconizada pela
Comissão de Química e Fertilidade do solo do Núcleo Regional Sul da Sociedade
Brasileira de Ciência do Solo (CQFS-NRS, 2004), estabelece as recomendações
com o objetivo de elevar a disponibilidade do nutriente no solo até atingir o “teor
crítico”, que corresponde a aproximadamente 90% do rendimento máximo da
cultura, situando-se próximo do máximo retorno econômico. Assim, quanto menor o
teor de determinado nutriente no solo, maior a necessidade de aplicação, até que se
atinja o “teor crítico”, quando passaria e ser recomendada a adubação de
manutenção. Caso o teor no solo se encontrar ou atingir o nível muito alto, apenas a
adubação de reposição é recomendada, considerando-se as quantidades de
nutrientes exportados pela cultura (grãos ou matéria seca, dependendo do sistema)
e a eficiência do adubo aplicado.

No Meio Oeste e Oeste catarinense (região geológica EB da figura 2), foi
observado, em 2004, que aproximadamente 50% das lavouras apresentavam
disponibilidade muito baixa (MB) ou baixa (B) de fósforo (P), indicando maior
necessidade de aplicação desse nutriente em relação ao potássio (K), cuja soma
das duas classes não atingiu 10% das lavouras (VEIGA et al., 2008). Esses dados
são um indicativo das necessidades de nutrientes para as lavouras dessa região,
onde há grande disponibilidade de estercos de aves e de suínos, que podem ser
utilizados como fonte de nutrientes.
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Figura 2. Distribuição em classes de interpretação de fósforo e potássio disponíveis, das amostras
de solo coletadas em lavouras pelos agricultores, em quatro regiões geológicas de
Santa Catarina, em 2004 (Veiga et al., 2008).

Disponibilidade de nutrientes nos estercos e recomendação de
adubação

A concentração de nutrientes nos estercos é muito variável, sendo
dependente da espécie, da alimentação, do sistema de criação, do material utilizado
como cama e do manejo e forma de armazenamento dos dejetos. Na tabela 1 são
apresentadas as estimativas da matéria seca e das concentrações de N, P, K, Cu e
Zn nos estercos mais disponíveis nas regiões Meio Oeste e Oeste Catarinense.

Tabela 1. Concentração média de nutrientes e teor de matéria seca de alguns materiais orgânicos.
Material orgânico Nutriente

N P2O5 K2O Cu Zn

Matéria
Seca

------------- %------------ --- mg kg-1 --- %

Cama de frango (7-8 lotes)1 3,2 3,5 2,5 2 3 75

Cama sobreposta de suínos1 1,5 2,6 1,8 - - 40

Esterco sólido de bovinos1 1,5 1,4 1,5 2 4 40

Composto de dejeto de suínos2 2,1 1,8 1,4 801 723 53

----------- kg m-3 ----------- ---- g m-3 ---- %

Dejeto líquido de suínos1 2,8 2,4 1,5 16 43 4

Dejeto líquido de bovinos1 1,4 0,8 1,4 - - 4
Fontes: 1CQFS-NRS, 2004; 2Dai Prá et al., 2009.

Os materiais orgânicos, sólidos ou líquidos, apresentam taxas de liberação de
nutrientes muito variáveis, as quais afetam a disponibilidade para as plantas (CQFS-
NRS, 2004).  Em geral, os estercos sólidos e os resíduos orgânicos com altos teores
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de fibras e lignina, apresentam maior relação C/N e menores quantidades de
nutrientes na forma mineral, sendo decompostos mais lentamente no solo e
liberadas, inicialmente, menores quantidades de nutrientes para as plantas (Tabela
2). Contrariamente, os estercos líquidos (dejetos) apresentam maior proporção de
nutrientes na forma mineral, prontamente disponíveis para as plantas. A fração
mineral de qualquer material orgânico e os elementos mineralizados no solo têm o
mesmo efeito que os nutrientes contidos em fertilizantes minerais solúveis e, por
isso, estão sujeitos às mesmas reações no solo. O K aplicado através de estercos
se torna disponível no primeiro cultivo, em função de que esse nutriente não forma
compostos orgânicos que necessitem de mineralização para ser liberado (Tabela 2).

Tabela 2. Eficiência dos nutrientes aplicados no solo através de diferentes tipos de esterco,
em cultivos sucessivos.

Esterco 1º cultivo 2º cultivo
N P K N P

%

Cama de frango 50 80 100 20 20
Esterco sólido de bovinos 30 80 100 20 20
Dejeto líquido de suínos 80 90 100 - 10
Fonte: CQFS-NRS (2004), modificado.

Para o cálculo da quantidade de esterco a ser aplicada para suprir a
necessidade de nutrientes para determinada cultura ou pastagem, devem ser
considerados, conjuntamente, os teores disponíveis no solo, o teor no material a ser
utilizado e o índice de eficiência. Estabelecida a necessidade de nutrientes para a
cultura, a quantidade de esterco a ser aplicada pode ser definida tanto para suprir o
elemento menos limitante como o mais limitante, correspondendo, respectivamente,
à aplicação da menor e maior quantidade de esterco, além de interpolações entre
essas quantidades. No primeiro caso, será necessária suplementação dos demais
nutrientes na forma de adubo mineral e, no segundo, haverá aplicação dos demais
nutrientes em quantidades superiores às necessárias para a cultura, resultando em
aumento do teor no solo ou perda por lixiviação.

Quando se define a quantidade de esterco a aplicar em função do nutriente
mais limitante, ou mesmo quando se aplica uma dose superior a essa, faz-se
necessário o acompanhamento constante dos teores no solo pela análise química,
para evitar o acúmulo acima de níveis tolerados pelas plantas ou que apresentem
risco de contaminação das águas superficiais, quando transportados pela erosão, ou
subterrâneas, por lixiviação.

A aplicação de dejetos líquidos de suínos foi regulamentada pela Fundação
de Amparo à Tecnologia e Meio Ambiente, através da Instrução Normativa Estadual
nº 11 (FATMA, 2009), que estabelece como taxa máxima de aplicação a dose de 50
m3 ha-1 ano-1 de dejeto líquido de suínos. Essa dose foi estabelecida considerando-
se, além de outros aspectos, os resultados de estudos técnicos para definir a
necessidade de suprimento de nutrientes para as culturas cultivadas
tradicionalmente nas regiões produtoras de suínos de Santa Catarina. No entanto, a
dose máxima única estabelecida pela INE 11, não considera as peculiaridades
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edafoclimáticas regionais, que apresentam grande variação no território catarinense,
nem tampouco as características dos materiais e dos sistemas de culturas, que
podem apresentar grande variação, respectivamente, na concentração de nutrientes
e na capacidade de absorção destes e exportação da lavoura através dos grãos ou
de fitomassa (silagem, feno ou forragem).

Acúmulo de nutrientes no solo e perdas por erosão e lixiviação

O balanço de um determinado nutriente no sistema solo corresponde à
diferença entre a quantidade adicionada nas lavouras através de estercos, adubos
minerais solúveis, fixação biológica, fenômenos atmosféricos e mineralização da
matéria orgânica, e da perdida pelo sistema através da erosão, lixiviação,
volatilização e retirada de grãos ou de fitomassa das culturas. Quando a quantidade
adicionada for maior do que a retirada da lavoura através da colheita de grãos ou
produção de silagem, o saldo remanescente fica disponível para os diferentes
processos que ocorrem no solo. Na figura 3 são apresentados balanços
simplificados de N, P2O5 e K2O, com a aplicação de doses de dejeto líquido de
suínos (DLS), considerando-se apenas as quantidades aplicadas através das doses
e as quantidades exportadas através dos grãos das culturas. Pode-se observar que
o N é o nutriente que apresenta maior diferença entre a quantidade aplicada e a
exportada, mesmo não tendo sido considerada a fixação simbiótica promovida pelas
leguminosas (soja, feijão e ervilhaca) que fizeram parte da rotação de culturas ao
longo dos nove anos de estudo.

Figura 3. Diferenças entre as quantidades de N, P2O5 e K2O aplicadas através de dejeto líquido
de suínos (DLS), ou repostas (P e K) na forma de adubo mineral solúvel, e as
exportadas através dos grãos das culturas (balanço simplificado de nutrientes), em um
período de nove anos de experimentação. REPK = reposição de P e K; DLS50, DLS100
e DLS200 = respectivamente doses de 50, 100 e 200 m3 ha-1 ano-1 de DLS.

Os nutrientes apresentam energia diferenciada de ligação com os colóides
minerais (óxidos e argilas) ou orgânicos (ácidos húmicos e fúlvicos) do solo
(MEURER, 2006). Quando aplicados em doses superiores às perdas do sistema,
tanto por fonte orgânica como mineral, os nutrientes que apresentam alta energia de
ligação, como P (Figura 4), Cu e Zn, terão seu teor disponível e total aumentados na
camada superficial (VEIGA e PANDOLFO, 2008) em espessura que depende da
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intensidade de revolvimento do solo (PANDOLFO et al., 2002). Nesse caso, há risco
de contaminação de mananciais superficiais de água na eventualidade de ocorrência
de erosão nas lavouras, quando esses nutrientes são transportados juntamente com
os colóides do solo (MORI et al., 2009). Por outro lado, os nutrientes que
apresentam baixa energia de ligação com os colóides do solo, como K (Figura 4) e
N, são transportados através da água de drenagem para camadas mais profundas
(VEIGA e PANDOLFO, 2008), podendo passar por todo o perfil do solo (AITA e
GIACOMINI, 2008; MENEZES et al., 2007) e atingir águas subterrâneas.

Fósforo, mg L-1 Potássio, mg L-1

Sistemas de manejo do solo

Doses de dejeto líquido de suínos

P
ro

fu
n

d
id

ad
e,

 m

Figura 4. Perfis de P e K disponíveis nas camadas amostradas, após seis anos de aplicação de
sistemas de manejo do solo associados a cinco fontes de nutrientes (PD = plantio direto;
PR = preparo reduzido; PC = preparo convencional; PCQ = PC com resíduos queimados;
e PCR = PC com resíduos retirados) ou de quatro doses de dejeto líquido de suínos, em
Campos Novos/SC. (L* e L** = regressão linear significativa a 5 e 1%, respectivamente,
e NS = regressão não significativa). Fonte: Pandolfo et al., 2002; Veiga e Pandolfo, 2008.
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TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA PRODUÇÃO

ANIMAL

Airton Kunz1

Introdução

A produção animal tem se modificado dramaticamente nas últimas décadas.
A produção de subsistência e extensiva tem sido substituída por modelos
concentrados em pequenas áreas demográficas e com aumento de escala.

Este novo modelo, chamado de sistema de produção de animais confinados
(SPAC), traz uma série de vantagens sob o ponto de vista de racionalização dos
custos de produção e logística. No entanto, os SPACs aumentam as pressões
ambientais sob o ponto de vista de utilização de recursos naturais e geração de
resíduos em áreas restritas.

Este cenário, que se reflete em diferentes partes do mundo, cria um novo
paradigma no modo de pensar a produção animal. A gestão e tratamento de seus
efluentes necessitam ser gerenciados e tratados não mais contemplando apenas o
solo como única fonte e sumidouro para os resíduos, em função do binômio
biofertilizante x planta ser cada vez mais difícil de ser equacionado.

A sobreposição e concentração em microrregiões de duas ou mais  cadeias
produtivas também cria problemas de excesso de resíduos. No Sul do Brasil temos,
por exemplo, a suinocultura, avicultura  e a bovinocultura de leite ocupando muitas
vezes a mesma bacia hidrográfica. Contudo, a gestão e tratamento de seus
resíduos se dão de maneira fragmentada e isolada não contemplando a visão
sistêmica e aditiva dos seus impactos.

Como e qual tecnologia de tratamento adotar?

Antes de escolher a tecnologia de tratamento a adotar é preciso conhecer o
efluente, o manejo adotado no processo produtivo e o que pode ser feito para
minimizar sua geração além de alternativas de disposição e valoração como
biofertilizante.

A pecuária brasileira ainda carece de uma evolução e do entendimento de
conceitos sob o ponto de vista de tratamento de seus efluentes. Um deles, que é
comum na produção animal, diz respeito ao conceito de ponta-de-tubo (end-of-
pipe), em que o foco do efluente está apenas em seu tratamento, não existindo
preocupação no que diz respeito a sua geração havendo inclusive um
descolamento completo entre a produção animal e o manejo dos resíduos. Este
conceito data da década de 70, e atualmente já se encontra ultrapassado, haja
vista que esta abordagem reducionista pode repercutir técnica e economicamente

                                                
1 Pesquisador Embrapa Suínos e Aves. E-mail: airton@cnpsa.embrapa.br
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sobre o tratamento, pois aborda apenas os efeitos e não as causas da geração dos
resíduos.

Novos conceitos devem ser inseridos e entendidos pela produção animal
como por exemplo, a produção mais limpa (P+L) que nada mais é que o foco na
minimização do resíduo, otimização dos processos, racionalização do uso de
matérias-prima, água e energia, ou seja, resíduo bom é aquele que não é gerado.

Dentro do conceito de P+L, podemos exemplificar a redução do uso de água
para lavagem das instalações, desvio de águas pluviais, desperdício com
bebedouros que contribuem para a diluição excessiva das águas residuárias da
pecuária. Outra estratégia que pode ser usada refere-se ao controle das dietas dos
animais de tal forma que eles aproveitem e excretem menos nutrientes reduzindo a
concentração e necessidade de tratamento.

Quando as estratégias de minimização de resíduos tiverem se esgotado
deve-se então partir para o seu gerenciamento visando-se sua disposição final ou
tratamento (Figura 1).

Figura 1. Estratégias para manejo e tratamento de efluentes animais (adaptado de Higarashi e col.
2005).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Opções para tratamento de dejetos suínos (Adaptado de De la Torre et al., 2001).
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A estratégia de tratamento a ser adotada dependerá da característica do
resíduo, das necessidades e qualidade desejada do efluente final após seu
tratamento.

Algumas diretrizes gerais são importantes serem consideradas:

1. A propriedade dispõe de área e seguindo-se critérios agronômicos é
possível atender o balanço de nutrientes, o impacto ambiental da disposição no
solo pode ser controlado, os custos de distribuição são menores que o seu valor
fertilizante. Neste caso a aplicação direta como fertilizante é recomendada.

2.  A granja tem uma demanda energética (térmica ou elétrica) e atende os
requisitos do item 1. Recomenda-se a utilização da digestão anaeróbia, tomando-
se os devidos cuidados no manejo do biodigestor. Separação sólido-líquida
(especialmente para dejetos bovinos), evitar choque de carga, agitação da
biomassa e descarte de lodo.

3. A propriedade não tem área para aplicação dos efluentes e tem demanda
energética, recomenda-se alternativas de tratamento para remoção de nutrientes
(principalmente N e P), tomando-se os devidos cuidados com a escolha e o limite
da tecnologia a ser adotada.

4.  Os resíduos são sólidos (ex cama de aviário) ou podem ser convertidos
facilmente em sólidos, recomenda-se manter este estado físico pois facilitará o
manejo ou tratamento (compostagem), facilitando sua exportação para regiões
menos impactadas ambientalmente e que tenham demanda por nutrientes.
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QUANTIDADE E QUALIDADE DA ÁGUA NA PRODUÇÃO DE SUÍNOS

Julio Cesar Pascale Palhares

As ameaças a quantidade e qualidade das águas no Brasil e no mundo
compreendem: o crescimento populacional, urbanização, industrialização, formas de
uso do solo, produção agropecuária, mudanças climáticas e fontes de poluição
(pontuais e difusas).

O Brasil é um dos países com a maior riqueza hídrica, calcula-se que
dispomos de 12% das águas doces do planeta, mas estudos da Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação atestam que ocupamos a vigésima
sexta posição em termos de disponibilidade hídrica social. Recentemente,
pesquisadores da Universidade Federal do Pará apresentaram um estudo que
aponta o Aquífero Alter do Chão como o de maior volume de água doce do mundo.
A reserva subterrânea está localizada sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá
e as estimativas indicam um volume de 86 mil km³, quase o dobro do volume de
água do Aquífero Guarani com 45 mil km³.

Essa riqueza hídrica está distribuída de forma heterogênea no território,
sendo que aproximadamente 80% da água doce está na região Norte, onde a
densidade populacional é a mais baixa entre as regiões e a produção agropecuária
não é tão intensificada como no Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Portanto, essa riqueza
não é sinônima de água em abundância. Várias regiões já enfrentam conflitos pelo
uso da água por essa não estar disponível em quantidade e/ou qualidade para todos
os usos.

Em 2008, o consumo médio per capta de água no Brasil foi de 151
L/habitante/dia. O maior consumo foi registrado na região Sudeste (178 L/hab./dia) e
o menor na região Nordeste (110 L/hab./dia). Nas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte
e consumo foi de 137, 144 e 136 L/hab./dia, respectivamente. A média per capta
tende a aumentar, pois o país está em intensa urbanização, sendo que 81% da
população vive em áreas urbanas.

Tomando-se como exemplo a distribuição territorial da suinocultura. No ano
de 2009, a região Sul concentrou 68% dos abates de suínos. Essa região possui a
segunda maior densidade demográfica do país e seu grau de urbanização é de 82%.
A atividade é grande consumidora de água, tanto para produção como para o abate
e processamento dos animais, além de possuir alto potencial poluidor. Portanto, a
ausência de políticas e programas direcionados a preservação e conservação dos
recursos hídricos da região conduzirão a conflitos pelo uso do recurso natural.

Em torno de 70% do consumo de água no país se dá pelas atividades
agropecuárias, sendo a irrigação a maior consumidora entre essas atividades. Esse
perfil é típico dos países em desenvolvimento que tem sua economia baseada na
produção de commodities agropecuárias. No planeta, em média 2/3 da água é
consumida por essas atividades. Portanto, a preservação, conservação e eficiência
no uso da água são fundamentais para garantir a segurança alimentar dos países e
do mundo. Algumas organizações já estão utilizando como indicadores o índice de
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Produtividade Hídrica e a relação quilogramas de carne/litros de água consumida a
fim de avaliar essa eficiência.

Não basta ter quantidade de água, é preciso dispor do recurso com qualidade.
Os padrões de qualidade recomendados para dessedentação e para o abate e
processamento dos produtos pecuários são elevados, assim águas poluídas e
contaminadas elevarão o custo de produção da proteína animal e limitarão o
crescimento das atividades.

Um problema crônico no Brasil é a falta de saneamento urbano e rural.
Acesso a saneamento possui alta correlação com Índices de Desenvolvimento
Humano (IDH) e renda per capta. A ausência significa constante ameaça e saúde
humana, animal e ecológica. Quanto maior o grau de poluição e contaminação de
nossas águas maior o impacto econômico do uso da água nos custo de produção
dos alimentos, maior a vulnerabilidade sanitária de nossos rebanhos e menor a
competitividade do país na produção de commodities agropecuárias.

O Brasil é um destaque negativo na questão de saneamento e disponibilidade
de água potável no meio rural quando comparado a outros países latino-americanos
(Figuras 1 e 2). A realidade verificada permite concluir que o país precisa de uma
política de saneamento rural. Essa deverá ser implantada de forma sistêmica, ou
seja, conciliando legislação com ações educativas, econômicas e de comunicação.
Todos os atores devem ter responsabilidades nessas ações, os governos não
podem e não devem ser os únicos responsáveis. Os Comitês de Bacias
Hidrográficas assumem papel fundamental nesse momento, pois são os organismos
que têm o melhor perfil para provocar as mudanças necessárias. Ações sanitárias
pontuais terão efeitos pontuais e pouco contribuirão para a conservação dos
recursos hídricos no meio rural.

Especificamente, no caso das atividades suinícolas, caracterizadas pela
presença de agroindústrias e cooperativas como elos decisórios da cadeia produtiva,
é necessário que essas desenvolvam ações relacionadas ao saneamento rural. Isso
garantirá o fornecimento de matéria prima pelos integrados e parceiros em
quantidade e com a qualidade requerida e possibilitará a perpetuação da atividade
no território, além de auxiliar no cumprimento da responsabilidade socioambiental
dessas empresas.

Figura 1.  Acesso a serviços de saneamento rural (%) (CEPAL, 2010).
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Figura 2.  Acesso a água potável no meio rural (%) (CEPAL, 2010).

Água e produção de suínos

A água em uma produção animal possui três dimensões: recurso natural
finito, ameaçado constantemente em sua quantidade e qualidade; fator de produção,
que viabiliza bens e serviços para o uso humano; principal alimento para os animais.

Culturalmente, a suinocultura, bem como as outras atividades pecuárias, se
relaciona com a água em apenas uma dimensão, água como fator de produção. Não
entendemos a água como um recurso natural finito, portanto, passível de
preservação e conservação e, principalmente os profissionais agropecuários,
esquecem o conceito que aprenderam nas universidades, a água é o principal
alimento em qualquer produção animal.

Se entendêssemos a água como um recurso natural finito, saberíamos, por
exemplo, a importância de se manter as matas ciliares, pois essas colaboram para
preservação da água em quantidade e qualidade. Mudaríamos a prática ambiental
vigente no manejo dos dejetos dos suínos, pois hoje ele é utilizado como fertilizante
sem o respeito ao princípio do balanço de nutrientes. O não respeito a esse princípio
insere alto risco para poluição e contaminação das águas superficiais e
subterrâneas. Nas regiões de elevada concentração de animais e/ou nas quais a
capacidade de suporte dos solos em relação à concentração de nitrogênio e fósforo
foi ultrapassada, devemos utilizar tecnologias de tratamento dos dejetos.

Os atores da cadeia produtiva de suínos têm conhecimento do potencial
poluidor que a atividade representa e nos últimos anos avanços foram feitos a fim de
reduzir a vulnerabilidade ambiental da atividade. Mas as ações ainda têm caráter
pontual, ocorrendo no interior das propriedades, isso contribui muito pouco para
conservação das águas. As ações devem possuir caráter sistêmico, pois está se
tratando de uma atividade caracterizada como fonte poluidora difusa.

Produtores e técnicos têm especial cuidado com a quantidade e qualidade
das rações oferecidas aos animais. Esse mesmo cuidado não é verificado em
relação à quantidade e qualidade da água. Esse reduzido cuidado baseie-se no
“baixo” custo da água para a atividade e por não sabermos qual o custo da água
para suinocultura? Almond (2006), a água é geralmente abundante, barata e não
comercializável. Portanto, seu manejo não é visto como algo fundamental. Isso
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tende a mudar, pois o custo de armazenamento, distribuição e tratamento dos
efluentes será cada vez mais fator de preocupação. As boas práticas indicam que os
produtores devem reduzir a quantidade de águas consumidas e efluentes gerados,
sem comprometer a saúde e o desempenho dos animais.

O cálculo desse custo deve envolver a captação, transporte, armazenamento,
tratamento (se necessário), oferta aos animais e tratamento e disposição dos
efluentes na natureza.

Considerando a Política Nacional de Recursos Hídricos de 1997 que
estabelece que a utilização do recurso hídrico necessita de outorga e que o uso é
passível de cobrança a qual incide no volume utilizado e na qualidade do efluente
disposto na natureza e a precária condição do saneamento urbano e rural no país, o
custo da água para suinocultura tende a aumentar.

O primeiro paço para mudar a relação que a atividade tem com o recurso
natural e entender a água em suas três dimensões. Para isso, necessita-se de
sólidos programas de assistência e transferência de conhecimentos e tecnologias
aos produtores e de profissionais que saibam identificar todas as relações que a
água possui com a atividade suinícola.

Quantidade da água para suínos

Em uma atividade altamente demandante em recursos hídricos para
dessedentação, limpeza das instalações e manutenção do bem-estar dos animais é
obrigatório o conhecimento da quantidade de água que se está utilizando. O
conhecimento da quantidade consumida pelos animais constituirá um indicador de
desempenho e saúde dos rebanhos, bem como a quantidade consumida pela granja
propiciará o conhecimento do custo da água na propriedade.

Com base em observações de produtores, quando ocorre a redução do
consumo de água por três dias consecutivos ou uma redução de mais de 30% em
um só dia, pode ser uma indicação de que há um potencial problema com a saúde
dos animais (Brum, 2010).

Os fatores que afetam a ingestão de água pelos suínos são: peso do animal,
qualidade da água, salinidade da água, temperatura da água e do ambiente,
umidade relativa e do alimento, nível de ingestão do alimento, teor de proteína, sal e
fibra do alimento, condição de saúde do animal, tipo e regulagem do bebedouro.

Mamede (1980), avaliando o consumo de água para suínos com 36 a 97 kg de
peso avaliou um consumo médio de 5,5 L/suíno/dia. Animais dessedentados ad
libitum na fase de crescimento/terminação apresentaram consumo médio de 2 L (25
kg de PV) a 6 L (110 kg PV) (Nagai et al., 1994). Harper (2006), suínos em
crescimento consomem de 2,0 a 5,0 L de água/dia e em terminação de 4,0 a 10,0 L
de água/dia. Vermeer et al. (2009), diagnosticaram consumo de 4,72 L/animal/dia na
fase de crescimento e terminação.

Palhares et al. (2009) avaliou o impacto da formulação de dietas no consumo
de água de suínos em crescimento/terminação (Tabela 1).
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Tabela 1.  Médias e erros-padrão da variável consumo diário de água em função das dietas e das semanas.

Semana Dieta
Testemunha

Formulação com
base em

aminoácidos

Formulação
usando fitase

Formulação
usando
minerais

orgânicos

Formulação
usando as

três
tecnologias

Média
Geral

Consumo diário de água (L/animal/dia)
1 3,40± 0,26 2,71± 0,26 2,96± 0,26 2,87± 0,26 2,74± 0,26 2,93± 0,12
2 3,92± 0,23 2,97± 0,23 3,46± 0,23 3,33± 0,23 2,79± 0,23 3,29± 0,10
3 3,29± 0,25 2,22± 0,25 2,64± 0,25 2,54± 0,25 2,05± 0,25 2,55± 0,11
4 5,96± 0,39 5,00± 0,39 4,85± 0,39 4,89± 0,39 3,79± 0,39 4,90± 0,17
5 4,81± 0,46 4,56± 0,46 4,36± 0,46 4,39± 0,46 3,62± 0,46 4,35± 0,21
6 4,21± 0,32 3,98± 0,32 4,24± 0,32 4,45± 0,32 3,95± 0,32 4,17± 0,14
7 5,65± 0,70 4,65± 0,70 5,15± 0,70 4,95± 0,70 4,27± 0,70 4,94± 0,31
8 4,71± 0,60 5,53± 0,60 4,72± 0,60 4,65± 0,60 4,04± 0,60 4,73± 0,27
9 5,10± 0,52 5,22± 0,52 4,60± 0,52 4,59± 0,52 3,93± 0,52 4,69± 0,23

10 5,32± 0,55 5,19± 0,55 5,25± 0,55 4,62± 0,55 4,52± 0,55 4,98± 0,24
11 5,46± 0,59 4,92± 0,59 5,02± 0,59 4,49± 0,59 4,63± 0,59 4,90± 0,26
12 6,02± 0,78 4,91± 0,78 5,44± 0,78 4,88± 0,78 4,47± 0,78 5,15± 0,35
13 5,64± 0,68 5,18± 0,68 5,47± 0,68 5,32± 0,68 4,51± 0,68 5,22± 0,30
14 5,62± 0,75 4,59± 0,75 5,38± 0,75 5,02± 0,75 4,66± 0,75 5,05± 0,33
15 5,32± 0,63 4,76± 0,63 4,63± 0,63 4,07± 0,63 4,48± 0,63 4,65± 0,28
16 5,50± 0,78 4,60± 0,78 5,13± 0,78 4,67± 0,78 4,95± 0,78 4,97± 0,35
17 5,25± 0,65 4,45± 0,65 4,98± 0,65 4,37± 0,65 4,55± 0,65 4,72± 0,29

Geral 5,01± 0,38 4,44± 0,38 4,60± 0,38 4,36± 0,38 4,00± 0,38
Palhares et al. (2009)



SIMPÓSIO PRODUÇÃO ANIMAL E RECURSOS HÍDRICOS
 8 e 9 de julho de 2010 – Concórdia, SC - Brasil

38

O consumo de água de suínos em crescimento/terminação tem frequência
variável ao longo do dia, apresentando pico no início e no final do período de
alimentação. O pico de consumo ocorre duas horas após a alimentação matinal e
uma hora após alimentação da tarde (Olsson & Andersson, 1985). Leitões
desmamados e submetidos a condições de luz constante demonstraram padrão
diurno para o consumo de água com maior consumo registrado de 08:30h a 17:00h
(Brooks et al, 1984). Suínos em crescimento/terminação utilizando bebedouros tipo
nipple, apresentaram pico de consumo entre 15:00h a 21:00h (Korthals, 1998).

A água utilizada na limpeza das instalações representa em média 3,5% do total
da água utilizada em suinoculturas. O gasto médio com esta atividade foi de 3,0
L/dia/animal, variando de 1,5 a 4,3 L/dia/animal. Froese (2003) a quantidade de
água utilizada na atividade pode ser reduzida significativamente com a boa gestão,
que não só preservará o recurso, mas também resultará em uma redução do volume
de dejeto. Melhorias na gestão da água podem significar uma redução de até 25%
na fase de crescimento/terminação.

Estima-se que o consumo de água para limpeza seja de 25 L por suíno
terminado e 600 L por porca/ano, mas a variação desta quantidade é enorme. BREF
(2004), essa quantidade é apenas a água para limpar as instalações entre lotes,
sendo a limpeza diária realizada por raspagem e varredura.

A quantidade de água necessária para a lavagem e limpeza irá variar muito
entre as unidades produtivas, dependendo de fatores como a estrutura e sistema
utilizado (McKeon, 2008). Pesquisa francesa revelou que a quantidade utilizada para
a lavagem e desinfecção é de 2 m3/porca/ano (5,5 L/dia). O melhor uso da água na
criação irá depender de: dietas formuladas para evitar elevadas quantidades de
proteínas e sais, manutenção do conforto térmico no interior das instalações, uso de
bebedouros de qualidade e instalados de forma correta, utilizar um piso de fácil
limpeza e que todos os vazamentos sejam reparados de forma imediata.

Galpões lavados de 1 a 3 vezes e baias de 2 a 12 vezes por ano em criações
suinícolas finlandesas resultou em grande variabilidade na quantidade de água
consumida durante este manejo (Sorvala et al., 2008) Os autores atestam que as
diferenças no consumo também foram dependentes do equipamento de lavagem,
qualidade da mão de obra e quantidade de dejeto presente na baia. O consumo de
água com sistema de lavagem manual e dejeto umedecido foi de 1.068 L por suíno
por baia, estando o dejeto em uma condição de difícil remoção.

O correto uso de água reduzirá a produção de dejetos, com isso teremos
reduções nos custos de armazenamento e distribuição dos dejetos, bem como no de
tecnologias de tratamento. As Tabelas 2 e 3 mostram o impacto positivo na redução
do custo de armazenamento, transporte e distribuição e de construção de um
biodigestor a partir da redução da produção de dejetos. A menor produção de
dejetos foi conseguida utilizando-se tecnologias nutricionais as quais reduziram a
ingestão de água pelos animais.
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Tabela 2. Custo do armazenamento, transporte e distribuição dos dejetos para UT de 1.000 animais.

Tratamentos
Armazenagem1

(R$)
Transporte e Distribuição2

(R$)
Total
(R$)

Dieta Testemunha 2.348,81 3.941,35 6.290,16
Formulação com base em aminoácidos 1.990,81 3.340,63 5.331,44
Formulação usando fitase 1.955,88 3.282,02 5.237,90
Formulação usando minerais orgânicos 1.641,55 2.754,55 4.396,10
Formulação usando as três tecnologias 1.589,16 2.666,64 4.255,80

1Custo de armazenagem, considerando esterqueira em lona de PVC descoberta, por m3 de dejeto (R$ 5,87) (Seganfredo e
Girotto, 2004).
2Custo para transportar (volume transportado de 6m3/h) com eficiência de 1.000h (R$ 59,10) (Seganfredo e Girotto, 2004).

Tabela 3. Custo de construção do biodigestor de acordo com a formulação da dieta.
Produção de

dejeto
(L/animal/dia

)

Biodigestor

(m³)

Diferencial

m³ R$ R$/
ano

R$/
lote

Dieta Testemunha 3,36 111 0 0,00 0,00 0,00

Formulação com base em aminoácidos 2,85 94 17 1.287 160,94 53,65

Formulação usando fitase 2,80 92 19 1.413 176,64 58,88

Formulação usando minerais orgânicos 2,35 78 33 2.544 317,95 105,98

Formulação usando as três tecnologias 2,28 75 36 2.732 341,50 113,83

(UT para 1.000 animais, Tempo de Retenção Hidráulica de 30 dias e vida útil do biodigestor 8 anos). Valor por m3 de
biodigestor de R$76,13 (Sansuy dezembro/2007).

O uso de sistemas para aferição da quantidade de água consumida é
fundamental para segurança hídrica da propriedade. Recomenda-se que a aferição
deva ser feita de forma segmentada, ou seja, um sistema para cada galpão de
criação, segmentado no interior do galpão, com um sistema que meça a água
consumida pelos animais e outro para medir a água consumida na limpeza.
Registros e controles regulares são fundamentais para monitorar a utilização da
água, portanto as leituras dos sistemas devem ser feitas com frequência mensal,
recomendando-se frequências menores, principalmente, em épocas de estiagem
e/ou ameaças sanitárias.

Qualidade da água para suínos

Uma pergunta que sempre se faz é se o Brasil tem alguma Resolução ou
Portaria que estipule a qualidade da água que deve ser servida aos suínos.

A reposta a essa pergunta é sim! Há duas Resoluções do Conselho Nacional
de Meio Ambiente (Conama) que estipulam a qualidade que as águas superficiais e
subterrâneas devem ter para serem servidas aos suínos.
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 RESOLUÇÃO CONAMA 357 promulgada em 17/03/2005 – Classifica as
águas doce a salobras. Estabelece padrões Classe 3 para dessedentação de
animais.

 RESOLUÇÃO CONAMA 396 promulgada em 03/04/2008 – Classifica as
águas subterrâneas e dentre outros, estipula padrões de qualidade para
dessedentação de animais.

Comparando-se algumas variáveis de qualidade da água, observa-se que
algumas são estipuladas na Resolução 357, mas não na Resolução 396 (Tabela 3).
Também é fato a contradição entre os limites máximos determinados para algumas
variáveis como nitrato, 10 mg/L (357) e 90 mg/L (396). Isso pode gerar conflitos e
contestações as Resoluções. A concentração máxima de nitrato permitida em águas
utilizadas para dessedentação de animais é muito variável quando se analisa a
legislação de outros países. As variações vão de 10 mg/L a 400 mg/L.

No caso das variáveis microbiológicas as disparidades também se destacam,
mas entende-se que o menor limite determinado para coliformes termotolerantes em
águas subterrâneas está relacionado ao menor risco a poluição e contaminação a
que essas estão submetidas. Destaca-se que a Instrução Normativa n.56 de
dezembro de 2007 do MAPA que trata do cadastramento das unidades avícolas no
país, determina que a Escherichia coli deve estar ausente das águas servidas as
aves. Essa determinação foi baseada na Portaria 518 do Ministério da Saúde que
estipula os padrões de qualidade para o consumo humano.

Tabela 3. Comparação entre alguns padrões estipulados pela Conama 357 e Conama 396.

Parâmetro
Águas Superficiais

(Conama 357)
Águas Subterrâneas

(Conama 396)

pH 6,0 a 9,0 Não estipula

Cloreto Total 250 mg/L de Cl Não estipula

Sólidos Dissolvidos Totais 500 mg/L Não estipula

Cobre dissolvido 0,013 mg/L de Cu 0,5 mg/L de Cu

Fósforo total (ambiente intermediário, com
tempo de residência entre 2 e 40 dias, e
tributários diretos de ambiente lêntico)

0,075 mg/L de P Não estipula

Fósforo total (ambiente lótico e tributários de
ambientes intermediários)

0,15 mg/L de P Não estipula

Nitrato 10 mg/L de N 90 mg/L de N

Nitrito 1,0 mg/L de N 10 mg/L de N

Nitrogênio Amoniacal Total

13,3 mg/L N, para pH
7,5

5,6 mg/L N, de 7,5 <
pH 8,0

2,2 mg/L N, de 8,0 <
pH 8,5

1,0 mg/L N, de pH >
8,5

Não estipula

Continua...
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Tabela 3. continuação
Parâmetro Águas Superficiais

(Conama 357)
Águas Subterrâneas

(Conama 396)
Sulfato Total 250 mg/L de SO4 1.000 mg/L de SO4

Escherichia coli Não estipula 200/100 ml
Coliformes Termotolerantes 1.000/100 ml 200/100 ml

Existem poucos estudos científicos nacionais que tratem da relação qualidade
da água e desempenho dos suínos. Essa é uma área de pesquisa que deve ser
fomentada por todos os atores da cadeia produtiva, considerando o fato que cada
vez mais as águas estarão ameaçadas em sua qualidade e que este é o principal
alimento dos animais.

Verifica-se que alguns Boletins Técnicos de empresas, principalmente, das
que comercializam material genético, trazem padrões diferentes dos verificados nas
citadas Resoluções. Geralmente, esses são resultados de estudos realizados em
outros países em condições produtivas diferentes das brasileiras o que explica essa
ocorrência.

A falta de estudos ou as diferenças de recomendações não devem ser
utilizadas como justificativa para não ter as Resoluções como padrão de consumo. O
cumprimento das Resoluções faz parte da manutenção da legalidade da atividade
quanto ao uso do recurso natural.

A prática da análise das águas deve estar presente desde o início de
operação da granja. Isso possibilitará verificar se a água tem qualidade para ser
servida aos animais, bem como a análise inicial servirá como um marco de
referência a fim de detectar mudanças na qualidade da água ao longo do tempo.
Deve ser implantado um programa de monitoramento da água. O programa permitirá
a avaliação regular da água, garantindo a segurança hídrica da granja, bem como os
resultados podem ser utilizados como material para comprovação dos impactos da
operação.

Além do programa de monitoramento ou na ausência deste, a qualidade da
água deve ser avaliada se:

 houver uma mudança na cor, cheiro e gosto da água;

 ocorrer algum tipo de contaminação perto da fonte superficial ou subterrânea;

 pessoas ou animais apresentarem doenças de veiculação hídrica;

 existir falta de manutenção na rede;

 ocorrer problemas de desempenho no lote e a relação consumo de
água/consumo de ração for alterada;
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 haver perda de pressão no sistema, geralmente causado por deposição de
sais nos encanamentos e equipamentos e formação de biofilmes.

A análise da qualidade da água, seja ela de poço, nascente, etc., deve ser
realizada anualmente. Casos em que a fonte de água esteja exposta a riscos de
poluição e contaminação a análise deve ter uma periodicidade menor (semestral,
trimestral, bimestral ou no caso de elevado risco, mensal).

Recentemente, tem sido difundido o uso de cisternas para garantir a
segurança hídrica das propriedades suinícolas. Essa discussão está muito presente
nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul nos quais há regiões que
sofrem com estiagens severas, tendo como consequência a perda de animais.

A cisterna é uma tecnologia há muito utilizada e o país possui uma iniciativa
de sucesso no seu uso na região do semi-árido nordestino. Nessa região a água da
cisterna é utilizada para o consumo humano, animal e na irrigação.

No caso da suinocultura, o tipo de manejo dado a cisterna vai depender do
tipo de uso que se pretende dar a água. Se o objetivo é utilizar a água para limpeza
das instalações poderá se ter um manejo simplificado, pois não se demanda água
com qualidade. A água será somente um veículo de transporte para retirar os
dejetos, desta forma, o simples descarte das águas das primeiras chuvas e o uso de
um sistema simplificado de filtragem para retirada dos sólidos grosseiros já
compreendem um manejo satisfatório.

A água da cisterna pode ser utilizada para dessedentação dos suínos ou
outros animais presentes na propriedade. Nesse caso, a água deve estar de acordo
com os padrões de qualidade. Como as Resoluções não prevêem esse tipo de uso,
recomenda-se tomar como referencial os padrões Classe 3 da Resolução 357.
Também se recomenda utilizar a NBR 15257 da ABNT que trata do aproveitamento
da água da chuva em áreas urbanas para fins não potáveis.

Quando o objetivo for o uso da água para dessedentação animal, a rede de
coleta, inclusive o telhado, e as estruturas devem ter manutenção cotidiana; o
sistema de filtragem deve garantir o tratamento da água, com a retirada do material
grosseiro e degradação da matéria orgânica; a cisterna deve ser mantida limpa e
sem entradas de qualquer material ou tipo de água que não seja a captada pelo
telhado; análises da qualidade da água devem ser feitas com freqüência mínima de
seis meses e nas épocas de intenso uso da água para o consumo, as análises
devem ser mensais; o tratamento da água a ser servida aos animais só é
recomendado com base nos resultados da análise da qualidade; recomenda-se a
análises das seguintes variáveis: pH, nitrato, amônia, sólidos totais, coliformes fecais
e Escherichia coli.

Coldebella et al. (2010), monitoraram a qualidade microbiológica da água de
uma cisterna de 500 m3 em propriedade no interior de Concórdia-SC. A coleta da
água da chuva era feita em uma superfície de telhado de 621 m2. O sistema de
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filtragem era composto de três caixas de fibra. A primeira continha rocha tipo basalto
e as demais brita Tipo 2. A cisterna era do tipo enterrada, revestida com manta de
polietileno e coberta com estrutura metálica e lona. O produtor realizava o descarte
inicial da chuva. A água apresentou padrão aceitável para o consumo animal, exceto
para presença de E. coli em quatro meses no ponto superficial e dois meses no
ponto de fundo. As prováveis causas do aumento significativo de Coliformes está
relacionada ao elevado volume de chuvas o que exerceu sobrecarga no sistema de
filtragem. Devido ao aumento significativo de Coliformes e ao considerável acúmulo
de impurezas nos três filtros foi sugerido ao produtor que esse realizasse a limpeza
do sistema de filtragem, essa prática nunca havia sido feita em dois anos de uso da
cisterna. Constou-se que o manejo realizado pelo produtor apresentava algumas
falhas, as quais contribuíram para a contaminação da água da cisterna, mas isso
não inviabiliza concluirmos que a qualidade microbiológica da água armazenada foi
satisfatória, pois na maior parte do monitoramento manteve-se de acordo com os
padrões.

Considerações Finais

Para que a água não seja um limitante ao plantel, as seguintes
recomendações devem ser seguidas:

 Na localização da criação deve-se considerar: riscos que o local apresenta a
poluição e contaminação da água;

 Antes da implantação da criação, avalie a demanda de água que o plantel
terá, caso a vazão das fontes não seja suficiente, utilize reservatórios a fim de
disponibilizar água por 72h aos animais;

 Capacite a mão-de-obra da criação para manejar a água de forma correta,
inserindo um programa de “check list”, uma pergunta pode ser feita: “qual
observação foi feita hoje que é um indicativo de problema no suprimento de
água”;

 Divida o sistema de água em fonte, sistema de filtração/desinfecção, de
armazenamento, de distribuição para criação, de dessedentação e de
tratamento a fim de facilitar a detecção de problemas e o monitoramento da
quantidade e qualidade;

 Quanto maior as derivações no sistema de condução de água maior o risco
de contaminação e de desperdícios, bem como maior a necessidade de
checagens da estrutura, em contrapartida as derivações facilitam os manejos
produtivos e sanitários;

 Checagens diárias devem ser feitas para evitar a entrada de corpos estranhos
e a ocorrência de vazamentos na rede;
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 Mantenha as canalizações em bom estado de conservação;

 Desvie as águas pluviais dos sistemas de armazenamento e tratamento de
dejetos;

 Preze por ingredientes e dietas de qualidade e monitore a relação consumo
de água/consumo de ração;

 Utilize, dimensione e regule os bebedouros de acordo com as
recomendações do fabricante e a categoria dos animais;

 Utilize equipamentos para lavagem, otimizando o tempo desta prática e
economizando água;

 Estabeleça um programa de “alerta” para evitar o comprometimento dos
recursos hídricos.
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“A água de dessedentação de boa qualidade para as aves é aquela constituída
de elementos que promovem a vitalidade e sem substancias que causem
morbidade e mortalidade” (CRRP, 2005)

Na produção avícola industrial, deve-se dar à água a importância semelhante
a que se dá a outros fatores de produção como instalações, alimentação e manejo.
As aves de produção necessitam de grande quantidade de água para seu
desenvolvimento e bem-estar. A sustentabilidade econômica deste setor requer a
revisão dos métodos que envolvam o uso da água, pois é grande consumidora direta
de recursos hídricos. Além da água para dessedentação, também devemos
considerar a água utilizada para higiene das instalações e controle térmico do
ambiente.

A implementação do bem-estar animal exige a observância de alguns pontos
na exploração das aves de produção, em relação à água: abolição de estresse
térmico, de sede e dos riscos às doenças. No ritmo de produção atual, a estrita
observância destas exigências, seguramente fará com que a produção avícola
imprima maior pressão sobre os recursos hídricos.

Além dos fatores relatados acima, a água é o nutriente essencial e consumido
em grande quantidade, portanto é de fundamental importância o uso racional da
água de boa qualidade física, química e microbiológica. Quando utilizada na
dessedentação das aves, visto que todos os animais têm acesso à mesma fonte, o
uso de água de qualidade duvidosa interfere no bem-estar, nos índices zootécnicos
e na disseminação de enfermidades, acarretando graves prejuízos econômicos,
além de carrear agentes patogênicos de doenças de interesse em saúde pública.
Para o organismo das aves a água é insubstituível, em virtude das funções que ela
exerce no metabolismo e a medida do consumo diário tornou-se  parâmetro de
saúde e bem estar.

Para a dessedentação de animais, a legislação brasileira estabelece
parâmetros e níveis através da RESOLUÇÃO CONAMA Nº.  396, de 03 de Abril de
2008.  Entretanto, o Ministério da Agricultura e Abastecimento, através do Anexo II
do Oficio Circular Conjunto DFIP – DSA nº 1 / 2008, de 16/09/ 2008, estabeleceu os
parâmetros de qualidade de água a serem monitorados para as aves de produção.
Porém, vários estudos indicam que a água destinada ao consumo das aves, deve ter
as mesmas características da água potável consumida pelos seres humanos e que
para limpeza das instalações deve-se usar água isenta de microrganismos, com
baixo nível de dureza e pH na faixa de neutralidade.
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 A Importância da água para o organismo das aves

Para as aves de produção, a água é considerada o nutriente essencial mais
importante, e ainda sua importância é subestimada pelos empresários e a maioria
dos técnicos avícolas. As aves consomem pequenas quantidades de água, porém
com muita freqüência, devendo ser garantido a elas um fornecimento constante
(CURTIS et al., 2001). Em faixas de temoneutralidade, a relação de consumo de
água e alimento nos machos é de 2:1 e nas fêmeas é de 1,7:1.

Nas galinhas a quantidade de água corporal varia conforme a idade, sendo
em torno de 85% do seu peso na primeira semana de vida, diminuindo com o passar
da idade. Em um frango adulto a água representa cerca de 64% do peso, além de
ser considerada uma das principais ferramentas termorregulatórias para manter a
homeostase térmica.   Para a galinha de produção de ovos, tanto reprodutora como
poedeira comercial, a água representa cerca de 55 % do peso à idade adulta, além
de constituir 65% do peso do ovo.

A água é responsável pela maioria das funções do organismo. É o
componente principal do sangue e dos fluidos extra e intracelular, é responsável
pelo transporte, absorção e digestão de nutrientes, excreção de metabólitos, pelo
equilíbrio da temperatura do corpo das aves (LEESON & SUMMERS, 2001). As
galinhas podem sobreviver sem ração por cerca de 30 dias, suportam a perda de
98% da gordura e 50% da proteína do corpo, todavia não toleram a perda de 20%
da água do corpo (VOHRA, 1980; REDDY et al., 1995).

As aves devem ter acesso à quantidade suficiente de água com qualidade e
temperatura adequadas, principalmente no período de verão, pois a capacidade de
perda de calor corporal tem influência direta no ganho de peso, na produção de ovos
e também na taxa de sobrevivência. As aves consomem maior quantidade de água
quando a temperatura ambiental aumenta, sendo que acima de 20ºC, para cada
1ºC, acarreta um aumento de 6% no consumo de água pelas aves (MANNING et al.,
2007). O principal método de perda de calor nas aves constitui-se no resfriamento
por evaporação de água, através do sistema respiratório durante o ofego (PIZAURO
JUNIOR, 1996). O consumo de água pode dobrar ou triplicar durante os períodos de
estresse calórico, pois é necessária a sua reposição, em vista da necessidade de
manutenção de balanço hídrico corporal (FAIRCHILD & RITZ, 2006).

Além da temperatura ambiental, a ingestão de água pelas aves é influenciada
pela genética, tipo e idade da ave, composição da ração, programa de luz,
densidade populacional, temperatura da água de bebida, tipo e regulagem dos
bebedouros, entre outros (PENS JR, 2002; FAIRCHILD & RITZ, 2006). A
sobrevivência dos frangos em casos de estresse calórico está relacionada ao
consumo de água, fazendo com que a ave mantenha o consumo de ração em nível
constante. Em galinhas poedeiras e reprodutoras, a quantidade de água ingerida
sofre também influência de fatores como a maturidade sexual, a percentagem de
produção de ovos. Na maturidade sexual e no pico da produção de ovos, as aves
aumentam o consumo de água.  Durante o período de produção, ao longo do dia o
consumo atinge o máximo imediatamente antes da oviposição, e depois de da
ovulação, durante 6 a 8 horas, enquanto ocorre o processo de formação do albume
(MONGIN & SAUER, 1974; citado por MACARI, 1996).
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Para as aves de exploração comercial, o consumo de água está estreitamente
relacionado ao consumo de ração de tal maneira que fatores que afetam o consumo
de água indiretamente influenciam no consumo de ração. Além do consumo de
ração, altos níveis dos seus constituintes, tais como a proteína e o sal, provocam o
aumento da ingestão de água (TABLER, 2003).

Características físicas e químicas da água

Os níveis ideais dos parâmetros para a água de dessedentação das aves de
exploração comercial são definidos com base em legislação e pesquisas científicas.

A água é inodora, insípida e transparente, sendo desta maneira essencial ao
desenvolvimento e sobrevivência de todos os seres vivos. A alteração de qualidade
da água percebida pelo ser humano através dos seus sentidos, dá-se pelas
características físicas: sabor e odor, cor, turbidez, sólidos totais dissolvidos e
temperatura. O sabor, odor, cor e turbidez são características não desejáveis para a
água (BRASIL, 2004), isto é, não devem aparecer em água de boa qualidade, sendo
suas detecções bastante difíceis, pois dependem exclusivamente da sensibilidade
dos seres humanos. O sabor e odor são originados por produtos de decomposição
da matéria orgânica, atividade biológica de microrganismos ou de fontes industriais
de poluição. Já as alterações da cor indicam a presença de substâncias orgânicas,
oriundas dos processos de decomposição e de alguns íons metálicos como ferro e
manganês, plâncton e despejos industriais.  A turbidez, por sua vez, diz respeito à
alteração da intensidade da penetração da luz nas partículas em suspensão na água
(plâncton, bactérias, argilas, material poluente fino e outros), que provocam a sua
difusão e absorção (FIGUEIREDO, 1999; MACÊDO, 2007).

A determinação de sólidos dissolvidos totais (SDT) na água se dá pela
quantificação de todas as impurezas nela dissolvida, com exceção dos gases. O
cálcio, magnésio, sódio, cloro, bicarbonato e enxofre são os minerais que mais
contribuem para a determinação do nível de SDT, pelo qual se pode primariamente
determinar a qualidade química da água (MACEDO, 2007). À medida que o valor de
SDT aumenta a qualidade piora, o que faz diminuir o consumo de água pelas aves e
causa prejuízos no desempenho zootécnico (NRC, 1974).

Qualquer temperatura da água de dessedentação, inferior à temperatura
corporal, logrará benefícios à performance de frangos e galinhas (HARRIS JR et al.,
1975). De acordo com FAIRCHILD & RITZ (2006), vários estudos têm examinado os
efeitos do resfriamento da água durante as estações quentes. A maioria deles
demonstra a melhoria da performance de frangos que apresentam melhor ganho
diário de peso e em poedeiras ocorre a melhoria da qualidade, da casca e interna,
dos ovos (HARRIS JR. et al., 1975; DAMRON, 2002). Estes efeitos aparecem,
provavelmente, em decorrência do aumento do consumo de água. Refrigerar a água
artificialmente ainda não é economicamente praticável, porém alguns ajustes no
manejo e disposição de equipamentos podem ser feitos, para promover a queda da
temperatura, o que poderia fazer uma crítica diferença no bem estar e saúde dos
lotes de aves.

Os parâmetros químicos são importantes para caracterização da qualidade da
água, permitindo sua classificação pelo conteúdo mineral, determinação de seu grau
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de contaminação e evidenciação dos picos de concentração de poluentes tóxicos
(MACÊDO, 2007).

O oxigênio dissolvido (OD) é um índice expressivo da qualidade da água. As
águas superficiais devem apresentar-se saturadas de oxigênio, entretanto, água de
captação subterrânea pode ser deficiente de oxigênio, mesmo não estando poluída,
pois o oxigênio pode ter sido consumido pela oxidação de minerais dissolvidos na
água. O OD é de fundamental importância para a sobrevivência dos seres aquáticos
e atualmente existe especulações de que alto valor de OD na água de
dessedentação favorece o melhor desempenho de frangos de corte. Segundo o
CONAMA (2005), a água de dessedentação de animais deve apresentar uma
concentração não inferior a 4 mg/L O2.

A dureza da água refere-se, principalmente, à concentração de íons de cálcio
e magnésio em solução, formando precipitados devido aos carbonatos de cálcio e
magnésio, sendo expressa como mg/L de CaCO3. Em determinados níveis a dureza
causa sabor desagradável à água, incrustações nas tubulações, efeito laxativo e
interferência na eficiência de alguns medicamentos e desinfetantes, como por
exemplo, a amônia quaternária que tem sua efetividade diminuída (BLOCK, 1991;
MOUCHREK, 2003; GAMA et al., 2004; FAIRCHILD & RITZ, 2006).

A dureza da água influencia a capacidade de sabão e detergente em formar
espuma, característica que também deve ser observada na água utilizada em
granjas, interferindo no manejo de limpeza e desinfecção das instalações. VOHRA
(1980) relata que a dureza não é prejudicial às aves, a menos que os íons estejam
presentes em quantidades tóxicas, podendo ocorrer um aumento da mortalidade por
doença cardiovascular (NERI et al., 1975). Para água utilizada em granjas avícolas
deve-se ter como ideal o índice de dureza até 60 mg/L, tolerando-se índices até 110
mg/L de CaCO3, observando-se a partir deste índice seus efeitos deletérios
(POMIANO, 2002).

O pH da água representa o teor de dióxido de carbono livre, ácidos minerais e
sais de ácidos fortes, os quais por dissociação resulta em íons hidrogênio em
solução. De um modo geral, a acidez é classificada em carbônica, mineral e
orgânica, sendo que as águas naturais normalmente apresentam reação alcalina,
embora a acidez não seja necessariamente indesejável (MACÊDO,2007). Em
experimentação, as aves não diminuíram o consumo de água com pH entre 2 e 10
(VOHRA, 1980). Entretanto, o nível recomendado pela maioria dos pesquisadores
está entre 6-8. O consumo de água com pH diferente de 6 a 8, pode alterar o
desempenho das aves, afetando performance de frangos, a produção e qualidade
dos ovos, precipitar antibióticos e interferir na eficiência da cloração da água
(POMIANO, 2002). OLIVEIRA (2007), estudando vários lotes de frangos de uma
integração, observou uma correlação positiva entre o elevado pH da água e
ocorrência de ascite. A acidez em nível elevado pode causar corrosão nas
tubulações e prejudicar a ação de desinfetantes como a clorexidina e compostos de
iodo (BLOCK, 1991; FIGUEIREDO, 1999).

Para o alumínio, até a presente data, não está estabelecido o nível máximo
na água de dessedentação das aves. SHOREMI et al. (1998) investigaram os efeitos
de diferentes concentrações de alumínio na água fornecida aos frangos e
observaram que o desempenho diminuiu quando a concentração de alumínio foi
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aumentada na água de bebida e que fígado, moela, rim, coração e pâncreas tiveram
redução significativa do peso. SHOREMI & SRIDHAR (1998) avaliando a adição de
alumínio na água, nas concentrações de 10, 20 e 40 mg/L, para frangas e poedeiras
adultas durante 14 semanas verificaram que não ocorreram alterações significantes
quanto ao consumo de água e ração, peso corporal, produção, peso e qualidade da
casca dos ovos, e eficiência alimentar. Não obstante, esses autores notaram que a
ingestão de água contendo alumínio na concentração de 40 mg/L reduziu o
colesterol na gema dos ovos produzidos.

Como relatado anteriormente, a presença de cálcio na água está relacionada
com a dureza, sendo de 600mg/L o nível máximo aceitável para água de
dessedentação de aves. O cálcio raramente causa problemas de intoxicação em
aves e o aumento dos seus níveis na água foi correlacionado com melhor conversão
alimentar e peso corporal, porém, com queda da viabilidade do lote de frangos
(ÁGUA, 1988).

O cobre quando detectado em níveis superiores a 0,6 mg/L altera o sabor e o
odor da água, sendo que pequenas quantidades são consideradas higienicamente
desejáveis. Na forma de sulfato o cobre tem sido utilizado no controle de algas
(MACÊDO, 2007; POMIANO, 2002). No organismo animal embora não seja
constituinte da hemoglobina ele está presente em certas proteínas que participam da
liberação do ferro das células que vai ser utilizado na síntese da hemoglobina
(LEESON & SUMMERS, 2001).

Quanto ao chumbo, a presença na água valor superior a 0,02 mg/L, é tóxico
para as aves e tende a ser cumulativo no organismo (MACÊDO, 2007; CURTIS et al,
2001). A administração de chumbo na água de bebida em níveis de 20 e 40 mg/kg
de peso vivo de ave, afetaram a resposta humoral das aves à vacinação contra
doença de New Castle (YOSSEF et al., 1995; KUNAR, et al., 1999). Ademais,
KUNAR et al. (1998) relataram a supressão da imunidade mediada por células, em
aves que consumiam água contendo 200 mg/L de chumbo.

Os cloretos podem ser encontrados em águas naturais, mas em níveis baixos
e em altas concentrações conferem sabor salgado à água, podendo significar
infiltração de águas residuárias, urina de pessoas e animais (MOUCHREK, 2003).
Estudos têm mostrado que o nível de 14mg/L, na água de bebida pode ser
prejudicial para frangos se combinado com 50 mg/L de Na (COETZEE, 2005). O
cloro é o elemento mais utilizado para desinfecção da água destinada aos seres
humanos e animais, devido ao seu poder bactericida. FURLAN et al. (1999)
estudando o efeito da cloração da água de beber sobre o consumo e ganho de peso
em frangos, obtiveram dados que apontaram menor consumo de água quando
clorada, embora sem influenciar o ganho de peso das aves. DAMRON & FLUNKER
(1993) relataram uma queda no consumo de água e na produção de ovos quando as
frangas consumiram água com 40 e 60 ppm de cloro, na estação quente. Em
poedeiras adultas na estação fresca, não foram afetados a produção, o peso dos
ovos e o consumo de ração, quando a água de bebida continha 50 ppm de cloro,
entretanto, com 100  ppm de cloro, o consumo de água foi afetado. Para água de
dessedentação de aves, assim como para seres humanos, recomenda-se como
nível máximo, 2 ppm de cloro dosado no ponto de consumo (BRASIL, 2004).
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O ferro, na maioria das vezes está associado ao manganês conferindo à água
sabor amargo adstringente, coloração amarelada e aspecto turvo quando presente
em concentração superior a 0,3 mg/L (MACÊDO, 2007; CURTIS et al., 2001).
Segundo VOHRA (1980), altos níveis de ferro na água utilizada para a lavagem de
ovos, propicia a penetração de Pseudomonas sp através da casca, aumentando a
quantidade de ovos deteriorados. Embora o ferro possa ter uma ação antianémica
para as aves (KARELIN & SAMKHADZE,1991), sua presença em quantidades
elevadas na água de bebida, favorece o desenvolvimento de Clostridium botulinum
no intestino e subseqüente manifestação clínica de botulismo (PECELUNAS et al.,
1999).

O fósforo se apresenta na água de várias formas, tais como ortofosfatos,
polifosfatos e fósforo orgânico, não apresentando importância sob o aspecto
sanitário para a água de abastecimento público (MACÊDO, 2007). O limite máximo
aceitável para água de dessedentação das aves não está estabelecido. Embora o
maior papel do fósforo seja como componente ósseo, ele também é um elemento
essencial de compostos orgânicos envolvidos no metabolismo das aves (LEESON &
SUMMERS, 2001).

O magnésio sob a forma de sulfato é conhecido como sal de Epson e  quando
está presente em níveis elevados na água de bebida das aves, tem efeito laxativo
(CURTIS et al., 2001; MACÊDO,2007). De acordo com VOHRA, (1980), poedeiras
comerciais consumiram água contendo 1000 mg/L de sulfato de magnésio ou sódio
sem diminuir os índices produtivos. Porém, quando a concentração foi de 4000
mg/L, o sulfato de magnésio afetou a produção de ovos e o consumo de água.
Entretanto, COETZEE (2005), relata que o nível aceitável para água  de qualidade é
14 mg/L. O Mg pode interagir com sulfato e estudos indicam que o Mg sozinho a 68
mg/L não afeta adversamente o desempenho de frangos, mas ao nível de 50 mg/L
pode ser prejudicial se o nível de sulfato for também 50 mg/L ou mais.

O nitrogênio em recursos hídricos pode se apresentar nas formas de nitrato,
nitrito, amônia, nitrogênio molecular e nitrogênio orgânico, sendo que os níveis
elevados de nitratos indicam poluição que pode estar ocorrendo há algum tempo,
porque estes são os produtos finais da oxidação do nitrogênio (MACÊDO, 2007). A
toxicidade aguda, está associada à redução de nitrato a nitrito, que por sua vez
oxida o ferro da hemoglobina transformando-o em Fe+++, formando a
metahemoglobina, que é incapaz de transportar oxigênio às células ( POMIANO,
2002). Até a década de 80, a concentração de 300mg/L de nitrato na água de
dessedentação de galinhas era considerada aceitável (VOHRA, 1980). Atualmente o
nível máximo permitido é de 10 mg/L.

Água com alta concentração de sulfatos possui odor fétido, palatabilidade
ruim e ação laxativa conferida pelos sulfatos de Mg e Na. Os sulfatos têm 250 mg/L
como concentração máxima descrita para a água de bebida das aves. Podem
interferir na absorção intestinal de minerais como o cobre e níveis abaixo de 50 mg/L
podem exercer um efeito negativo na performance se tanto o nível de Na ou Mg for
50 mg/L ou mais (COETZEE, 2005).

Recentes estudos foram conduzidos e revelaram que individualmente altos
níveis de Fé, Mn e NO3 não afetaram a saúde e a performance de frangos.
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Entretanto quando combinados e em valores elevados, vários compostos químicos
podem causar impactos na performance das aves (FAIRCHILD & RITZ, 2006).

Características bacteriológicas

A importância da qualidade microbiológica da água a ser fornecida às
galinhas se deve principalmente ao fato de que estas a ingerem duas a três vezes
mais água que ração, fato este de grande importância e que costuma ser
subestimado pelos produtores e técnicos (GAMA et al., 2004). Apesar de não
fornecer as condições ideais para a multiplicação de microrganismos, a água é uma
excelente via de transmissão de agentes patogênicos para seres humanos e
animais, principalmente aqueles que fazem a rota fecal-oral, uma vez que as
atividades urbanas e rurais têm contaminado os lençóis de água  utilizados em
nosso meio (AMARAL, 1996).

A água é um importante veículo na transmissão de doenças infecto-
contagiosas, intoxicações por diversos elementos ou mantenedora da condição ideal
para que determinados patógenos fiquem propícios a infectar as aves (OLIVEIRA,
1994).  Todos os agentes de doenças infecto-contagiosas que não dependem de
contato direto para sua disseminação, podem ser veiculados pela água,
principalmente nos atuais modelos de exploração avícola onde a aglomeração de
indivíduos favorece a disseminação de doenças (OLIVEIRA, 1994). Entre os
agentes, os vírus, as bactérias e os protozoários, os fungos, causadores de
enfermidades em aves, além de outros contaminantes como toxinas, podem ser
veiculados e chegam à água de várias maneiras. As bactérias contaminam a água
principalmente pelas fezes, material de expectoração e muco de animais domésticos
e silvestres.

Segundo AMARAL (2000) para o conhecimento da qualidade microbiológica
da água, coliformes é facilmente detectado por técnicas laboratoriais simples e está
presente em pequena quantidade na água no seu estado natural. Eles não estão
presentes nas fezes dos peixes, entretanto nas fezes dos animais homeotermos e
dos seres humanos os coliformes são encontrados em grande número. O
decréscimo do número dessas bactérias na água é relacionado ao decréscimo das
bactérias patogênicas intestinais.

Entre os indicadores destacam-se os coliformes totais, coliformes fecais e
Escherichia coli. A E. coli representa 95% das bactérias que compõem o grupo
dos coliformes fecais, sendo a mais conhecida e a mais facilmente diferenciada dos
membros não fecais. Sua presença é o melhor indicador de contaminação fecal
conhecido até o momento e, geralmente, não se multiplica e nem se mantêm viável
muito tempo na água, em razão da baixa concentração de nutrientes e temperaturas
adversas (SILVA et al., 2000; BARROS et al.,2001).

Monitoria da qualidade da água

Para análise, as amostras de água ser colhidas em pelo menos três pontos:
local de captação, reservatório principal e galpões. As análises devem atender ao
disposto No artigo 21 da IN 56 e as análises a serem realizadas, segundo o Oficio
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Circular Conjunto DFIP–DAS nº1/2008, de 16/09/2008. Os frascos para as colheitas
deveram ser esterilizados, com capacidade de até 1000 mL, contendo 1,25 mL de
tiossulfato de sódio a 15% e preenchido em 2/3 de seu volume, sendo devidamente
identificado. Colher a amostra, toma-se todos os cuidados para que ela se realize de
maneira asséptica. Deve-se fazer a assepsia das mãos, do bico do frasco tampado e
do local de colheita (torneiras, nipples, etc.). Deve-se deixar a água escoar por 3-5
minutos antes da colheita. As amostras devem ser transportadas sob refrigeração
para o laboratório onde serão realizadas as análises bacteriológicas, em 24 horas se
for tratadas e 12 horas para água não tratada. Para análise bacteriana poderão ser
realizadas a determinação de coliformes totais, fecais e E. coli. Poderá ser realizada
a pesquisa de outras bactérias, a depender da necessidade e do critério do Médico
Veterinário responsável técnico.

Para análise química da amostra, deve-se contactar o técnico do laboratório
que serão enviadas as amostras, para que a colheita seja feita devidamente correta
e nos frascos contendo os conservantes adequados para a análise requerida.

Limpeza da linha d’água

Para manutenção da qualidade da água, sugere-se que os proprietários
avícolas implantem nas unidades de produção um programa regular de limpeza e
sanitização das linhas de água, impedindo a formação de biofilme e providenciando
a proteção das aves contra a contaminação química e infecção bacteriana através
da água de bebida. Tal programa deverá contemplar a proteção dos pontos de
captação de água, com ações que evitem a contaminação das reservas
subterrâneas e superficiais e a promoção e a manutenção da qualidade da água
utilizada para as várias finalidades na granja.
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Introdução

A água é considerada um direito básico e fundamental do ser humano, porém,
este bem essencial tornou-se, nos últimos anos, um dos maiores problemas globais,
em função de sua escassez e qualidade. Sabe-se que as reservas de águas
disponíveis são limitadas e, muitas delas, se encontram com a qualidade
comprometida. Além disso, a desigualdade na distribuição de água agrava o
problema do acesso da população mundial à água de boa qualidade.

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que 88,0% das
mortes por diarréia em todo mundo são causadas por ingestão de água contaminada
ou saneamento inadequado (1,8 milhão de mortes por ano), sendo 90,0% das
mortes de crianças com menos de cinco anos de idade. A diarréia mata cinco vezes
mais crianças

que o vírus da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e é, hoje, a
segunda principal causa de mortalidade infantil, após as doenças respiratórias. Isso
ocorre porque mais de um bilhão de pessoas têm carência de água potável e 2,6
milhões não têm acesso ao saneamento adequado.

Portanto, a água é fundamental para a sobrevivência mundial e sua
importância faz com que hoje ela seja uma preocupação constante diante das
ameaças da poluição, do uso insustentável, das mudanças climáticas e no uso do
solo, acrescida aos riscos iminentes de escassez. Desta forma, garantir o
abastecimento quantitativo e qualitativo nas áreas urbana e rural é um desafio cada
vez maior para perpetuar a vida e os processos produtivos.

Na atividade leiteira, a quantidade e a qualidade da água são fundamentais
para suprir as necessidades de consumo do homem e dos animais, além da limpeza
e desinfecção das instalações e equipamentos visando garantia da saúde humana e
animal, necessária para a produção de leite seguro.

Mas, infelizmente, a qualidade da água não tem recebido a devida
importância quando se pensa na atividade leiteira, ou mesmo, em produzir leite de
melhor qualidade. Essa negligência tem contribuído para ocorrência de problemas
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que vão desde a transmissão de doenças ao homem e aos animais, passando por
perdas econômicas em decorrência de elevação da contagem bacteriana total do
leite e maiores taxas de mastite no rebanho, afetando diretamente a qualidade do
produto final, a segurança alimentar e, até mesmo, o meio ambiente.

Considerando tais aspectos, o presente conteúdo tem por finalidade
descrever o impacto da qualidade da água na qualidade do leite, alertando a todos
os envolvidos e interessados para a necessidade de um bom programa de gestão
estratégica da água em propriedades leiteiras, visando garantia de sua quantidade e
qualidade em toda a cadeia agroprodutiva de forma extensiva.

Água x leite: quantidade e qualidade

O novo século demonstra a crise de falta de água e o homem precisa discutir
o futuro da água e da vida no planeta. A abundância do elemento líquido causa falsa
sensação de recurso inesgotável, porém, a garantia de sua sustentabilidade é algo
que não fugirá mais de nossas vidas.

Maynard (1989) destacou em seus estudos que a água potável é um
elemento vital para a vida e se apresenta cada vez mais escassa, onde cerca de
70% da Terra se encontra coberta por água, porém, somente 0,65% se apresenta
“potável”, e 2,05% sob a forma de gelo. Assim, a maior parte (97,3%) se encontra
nos oceanos e mares, contendo mais de 30 g/L de Sólidos Totais Dissolvidos (STD),
não estando, portanto, apta ao consumo humano e animal (Figura 1). Já segundo
Rainho (1999) 95,1% da água do planeta se apresenta sob a forma salgada,
estando imprópria ao consumo humano.

Porém, dos 4,9% restantes, 4,7% se apresentam na forma de geleiras ou
regiões subterrâneas de difícil acesso e, somente, 0,15% “apto” ao consumo,
“disponíveis” em lagos, nascentes e lençóis subterrâneos. Com isso, a escassez de
água potável já atinge 2 bilhões de pessoas no mundo, concluindo que nesse ritmo,
dentro de 25 anos serão 4 bilhões. A água contaminada pelo descaso ambiental
mata anualmente 2,2 milhões de pessoas no mundo (QUANTO..., 2002).

Figura 1. Distribuição da água do planeta (adaptado de Maynard, 1989).

Sabe-se que a exigência para fornecimento de água para o homem, deve ser
estendida aos animais. Assim, na produção animal, para que essa seja realizada de



SIMPÓSIO PRODUÇÃO ANIMAL E RECURSOS HÍDRICOS
 8 e 9 de julho de 2010 – Concórdia, SC - Brasil

59

maneira satisfatória, diversos fatores devem ser observados. Entre estes, a água
constitui elemento importantíssimo, não só no que diz respeito à quantidade, como
também, à qualidade. Sendo a água o nutriente de maior importância nos
estabelecimentos leiteiros, não só como bebida animal, mas também, por sua
utilização em atividades relacionadas à ordenha.

As vacas leiteiras têm em sua composição corporal, 55 a 65% de água
(NUTRIENT..., 1989), sendo essa a exigência e necessidade para a atividade do
animal (estabulado ou em pastejo), temperatura e umidade do ambiente, freqüência
respiratória, estado fisiológico, composição da dieta, consumo de matéria seca e
nível de produção.

Além disso, o leite contém em sua composição, cerca de 87% de água, onde
a restrição deste constituinte, reduz consideravelmente sua produção (Lagger et al.,
2000). As vacas em lactação demandam grande quantidade de água em relação ao
seu peso vivo e ao  nível de produção, devido à grande participação da água, como
principal constituinte do leite. Assim, a obtenção de leite de qualidade está sujeita a
vários desafios, em especial àqueles que têm relação direta com a qualidade da
água. Entre eles destacam-se a manutenção da saúde do animal e condições de
higiene tanto das instalações como dos equipamentos utilizados pelo ordenhador
(Misas Restrepo, 1998).

São poucos estudos relacionados à quantificação e determinação da
demanda de água na atividade leiteira, porém, alguns manuais de qualidade
distribuídos por empresas de laticínios aos seus produtores, apresentam alguns
dados relevantes, como a demanda média de 40 a 120 litros de água por animal
adulto; 100 litros de água por vaca ordenhada, acrescidos de seis litros de água para
cada litro de leite produzido; e, 25 litros  de água por metro quadrado de área de
limpeza das instalações. Além disso, outros dados se encontram relacionados à
industrialização que também devem ser contabilizados na produção de leite, como
por exemplo, o uso médio de cinco a seis litros de água para cada quilograma de
queijo a ser produzido pela indústria laticinista, assim como, média de dosi litros de
água para cada litro de leite pasteurizado produzido. Mesmo que o abate não esteja
relacionado de forma direta à produção de leite, deve-se contabilizar e levar em
consideração os animais descartes enviados para abate, que em planta frigorífica
demandam em torno de 1.500 litros de água por animal abatido (CCPRMG, 2004).

Segundo a National Geographic (2010), o pesquisador holandês Arjen
Hoekstra e seus colaboradores da UNESCO calcularam a água virtual gasta na
produção de mercadorias, de modo a oferecer um critério para o manejo da água e
permitir que países, empresas e indivíduos tenham uma idéia mais clara do que
estão gastando. Assim, trilhões de litros de “água virtual” são transferidos nas trocas
globais de produtos agropecuários, algo comparável com o volume que escoa
anualmente pelo rio Congo. As principais regiões exportadoras de carne e cereais
são, portanto, as maiores exportadoras de “água virtual”. Para alimentar a
população, a eficiência no uso da água terá de dobrar nos próximos 20 anos. O
cálculo do valor de exportações dependentes do uso intensivo de “água virtual” terá
de levar em conta a escassez crescente desse precioso recurso natural. Conforme
tais estudos, a “água virtual” presente em bovinos, suínos e aves inclui aquela
ingerida pelos animais e a usada no cultivo de seus alimentos e limpeza de seus
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dejetos. Já para produtos de origem animal, o total de “água virtual” inclui a água
usada na criação dos animais e no processamento do produto final, estando alguns
dados representados na Tabela 1.

Tabela 1. Quantidade de “água virtual” demandada para produtos de origem animal.

Em relação ao estudo referido anteriormente, calcula-se que são demandados
3.091.000 litros de água durante toda a vida de um bovino, representados por
3.060.000 litros de água para produzir 8.500 quilogramas de pasto, ração e feno,
somado a 24.000 litros de água para consumo (ingestão) e 7.000 litros utilizados
para limpeza de estábulos (National Geographic, 2010).

Assim, verifica-se que, na busca por produção de leite com qualidade e em
quantidade, a água se apresenta como um dos fatores de maior influência e custo a
atividade leiteira, não devendo jamais ter sua quantidade requerida e qualidade
necessária negligenciada, pois se apresenta como peça chave para o sucesso e
rentabilidade na atividade produtora de leite, assim como, para garantia da sanidade
animal, bem estar e segurança alimentar.

Em relação às instalações produtoras de leite, torna-se necessário considerar
a água que será utilizada pelos humanos, visto que, nesses tipos de explorações se
apresenta freqüente o uso compartilhado da mesma fonte de água (Herrero et al.,
1997). Devendo-se salientar que diversas doenças podem ser transmitidas pela
água, dentre elas, destacando-se, pododermatite, tuberculose, leptospirose,
salmonelose, brucelose e coccidiose, além da possibilidade de toxinas produzidas
pelo desenvolvimento de algas tóxicas, conhecidas como “algas azuis” (Lagger et
al., 2000).

A qualidade da água não é, portanto, muito levada em consideração quando
se decide a instalação de estabelecimentos leiteiros. Tendo-se observado
investimentos enormes em grandes estabelecimentos, que apresentam sérios
problemas quanto à qualidade e quantidade de sua água. Sabe-se que não há muita
informação disponível no que diz respeito a qualidade da água e orientações para o
seu devido uso, pela crença de que os animais de produção leiteira possuírem
grande resistência, mesmo aqueles de alta produção. Isso de certa forma relega a
segundo plano a necessidade e importância de se fornecer água em quantidade e
de qualidade semelhante à requerida para os seres humanos (Lagger et al., 2000).
Devendo-se levar em consideração que na limpeza das instalações e equipamentos,
o fator que oferece maior custo para o produtor é a água.

Daí, a necessidade de que seja de boa qualidade, pois senão se transformará
em prejuízo certo. Em relação à qualidade, um dos critérios de maior importância é
sua característica físico-química visto que pode afetar a qualidade do leite por
reduzir, principalmente, a eficiência dos processos de limpeza e desinfecção dos
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utensílios, equipamentos de ordenha, latões e tanques refrigeradores. As principais
características físico-químicas da água relevantes no processo de limpeza e
desinfecção são: dureza e pH.

A dureza da água é caracterizada pela capacidade de neutralizar – precipitar
sabões - sendo calculada a partir da soma das concentrações dos íons cálcio e
magnésio na água, como equivalentes de carbonato de cálcio (CaCO3), expressos
em ppm ou em mg/litro. Geralmente, quando a água contém menos de 100 ppm de
CaCO3, ela é considerada como “mole”; até 270 ppm, “semi-dura”; menos de 360
ppm, “dura” e acima de 470 ppm, “muito dura”. Estes sais formam a chamada “pedra
de leite”, sendo necessário para sua eliminação, o uso de detergentes ácidos em
maior freqüência e concentração. Isso eleva os custos de produção, pois a água
dura diminui as concentrações ideais dos princípios ativos das soluções, interferindo,
portanto, nas suas propriedades. Há uma reação entre os compostos do detergente
e os íons cálcio e magnésio presentes na água dura que produz precipitados
insolúveis. O detergente acaba, por conseguinte, apresentando ação reduzida e
menor capacidade de formar espuma, não atingindo o pH ideal da solução de
limpeza. Além do cálcio, outros elementos como ferro, zinco, alumínio e manganês
podem contribuir para a dureza da água e serem tóxicos quando em altas
concentrações (Lagger et al., 2000).

A concentração de cálcio e outros íons na água, também leva à formação dos
chamados biofilmes que provocam contaminações tardias no leite produzido,
independentemente do pH da água ou da presença de NaHCO3. Com o aumento da
temperatura no pré-enxagüe (> 60ºC), a formação de biofilme pode ocorrer devido à
precipitação de proteínas (Spiro e Chong, 1997). A conhecida “pedra de leite”
constitui precipitados insolúveis que se depositam nas tubulações formando
incrustações de cor branca, as quais podem albergar microrganismos, recebendo
então a denominação correta de biofilme, sendo mais uma fonte de contaminação
bacteriana do leite. Também podem diminuir a vida útil de determinados
equipamentos, eventualmente, dificultando ou até mesmo impedindo a abertura de
válvulas, danificando os aquecedores (Ruzante e Fonseca, 2001).

Estes biofilmes, normalmente formados nas curvas das tubulações do
equipamento de ordenha mecanizada, levam a contaminação posterior do leite
quando a higienização do equipamento não é adequada. São geralmente formados
por deposição de resíduos de gordura, proteína, lactose e sais que se incrustam nas
instalações. Torna-se então necessária sua retirada por meio de limpeza manual, ou
mesmo por sistema CIP (“cleanning in place”), assim como, monitorização da
temperatura da água (que deve ser elevada) e, também, a concentração dos
agentes sanificantes utilizados, de acordo com a dureza da água utilizada. De
acordo com Spiro e Chong (1997), a quantidade de biofilme formado nas instalações
é inversamente proporcional à temperatura da água durante o processo de limpeza.
Além da temperatura, a formação destes biofilmes está diretamente relacionada à
concentração de cálcio e outros minerais, além da proteína e glóbulos de gordura do
leite. Conseqüentemente, a formação de biofilmes pode comprometer diretamente a
qualidade microbiológica do leite, pois é meio propício para manutenção
demicrorganismos contaminantes.



SIMPÓSIO PRODUÇÃO ANIMAL E RECURSOS HÍDRICOS
 8 e 9 de julho de 2010 – Concórdia, SC - Brasil

62

Segundo Tobin (1988), o tipo de solo, a topografia do local, o tipo e local de
construção das instalações, a proximidade de fontes contaminantes, a existência ou
não de tratamentos da água, a limpeza ou não de caixas d’água, podem
comprometer a qualidade da água. Portanto, conhecer a qualidade da água usada
para a limpeza dos equipamentos de ordenha e dos utensílios é importante, pois a
dureza da água é um fator importante a ser considerado para a produção de leite de
boa qualidade. Quando a água é considerada semi-dura, dura ou muito dura, há
uma diminuição significativa da eficiência da limpeza das ordenhadeiras mecânicas
quando os detergentes não incluem abrandadores na proporção adequada
(Pedraza, 1998). Assim, a utilização de água dura resulta em processo de limpeza
incompleto e pouco eficiente, refletindo negativamente sobre a qualidade do leite.
Nestes casos, é necessário aumentar a freqüência de uso de detergentes ácidos,
utilizar concentrações maiores de produto ou então lançar mão de fórmulas
especiais, capazes de neutralizar os efeitos da dureza, todos preocupantes, pois
aumentam consideravelmente os custos na propriedade.

De acordo com dados de Ruzante e Fonseca (2001), a determinação do pH é
um dos testes mais importantes e freqüentes utilizados na avaliação da qualidade
físicoquímica da água. O pH da maioria das águas naturais varia de 5 a 9. Águas
ácidas são corrosivas e neutralizam detergentes alcalinos, dificultando o
estabelecimento do pH ideal para a limpeza e remoção dos sólidos. Já as alcalinas
aumentam a formação de precipitados e são capazes de neutralizar detergentes
ácidos. Ambas exigem maior concentração de detergente.

A água ainda pode possuir capacidade tampão, ou seja, neutralizar ácidos
não deixando que o pH se altere. Esta característica é altamente indesejável, na
medida em que os ciclos de lavagem alcalina clorada e ácida devem atingir pH
ideais para que a remoção dos sólidos seja total. O responsável pelo tamponamento
é o bicarbonato e quando sua concentração na água é superior a 400mg de
CaCO3/litro, é necessária maior concentração de detergente para atingir o balanço
químico correto. Felizmente, concentrações tão elevadas deste componente são
pouco comuns no Brasil (Ruzante e Fonseca, 2001).

A qualidade microbiológica da água pode afetar a qualidade do leite, elevando
principalmente a Contagem Bacteriana Total (CBT). Entre os microrganismos
veiculados pela água que contribuem para a contaminação do leite, destacam-se: os
coliformes como, por exemplo, Escherichia coli; os psicrotróficos como
Pseudomonas spp., os patogênicos como Listeria monocytogenes, Salmonella spp.,
Staphylococcus enterotoxigênicos, entre outros. Dessa forma, a água de baixa
qualidade, além de aumentar a CBT do leite pode ainda veicular patógenos de
importância em saúde pública.

Sabe-se que a presença de coliformes totais na água e nos alimentos não
tem relação direta com a ocorrência de contaminação fecal e nem com a presença
de microrganismos patogênicos. Estes se encontram em sua maior parte, em
ambiente não entérico, como superfícies que têm contato direto com a água,
biofilmes etc. Já a presença de coliformes fecais pode indicar a presença de
microrganismos patogênicos de origem entérica, como Salmonella, Escherichia coli,
Shigella, entre outros (Pourcher et al., 1991). Embora nem todos coliformes fecais
sejam patogênicos, sua presença é um indicador de contaminação de origem fecal,
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podendo significar presença de bactérias patogênicas e risco para a saúde humana
(Pedraza, 1998).

Práticas sanitárias deficientes associadas ao uso de água de baixa qualidade
levam a contaminação do leite produzido. O uso de água de baixa qualidade durante
a ordenha em fazendas leiteiras merece atenção urgente pelos riscos de problemas
econômicos e relacionados à saúde pública (Adesiyun et al., 1997). Numerosos
agentes infecciosos podem ser transmitidos por ingestão, contato e inalação de
água contaminada e entre as principais doenças associadas à água, destacam-se a
gastroenterite, a hepatite, as lesões de pele, as conjuntivites, as otites, as infecções
respiratórias e as infecções generalizadas (Moe, 1997). De acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS), 80% das doenças que ocorrem em países
em desenvolvimento são ocasionadas pela contaminação da água. Águas poluídas
também afetam animais, podendo causar diarréias e mastites, reduzindo a
produtividade.

 Em estudos realizados por Adesiyun et al. (1997), constatou-se que das
amostras de leite cru coletadas em tanques de expansão, 47% apresentaram-se
positivas para Escherichia coli, sendo que, somente 5% destas, estavam associadas
à mastite subclínica. Isto reforça a importância da adoção de práticas de higiene na
obtenção do leite. O pH ótimo para o crescimento e desenvolvimento de Escherichia
coli é de 6,0 a 8,0, coincidindo exatamente com os valores de pH encontrados na
água. Isso justifica a importância da água como potencial fonte de contaminação de
coliformes.

Lagger et al. (2000), controlando a qualidade da água de propriedades de
Buenos Aires (Argentina) com o objetivo de melhorar a qualidade e produtividade de
leite, observaram excelentes resultados. Os objetivos incluíam controles periódicos
da quantidade e qualidade da água destinada aos animais, visto que o consumo
adequado de água aumenta a produção em até 5%; limpeza periódica e eliminação
de algas, visto que existem sete variedades de algas tóxicas; adequada pressão
para o transporte de água nos encanamentos; checagem de possível corrente
elétrica nos bebedouros; instalação de medidores de água para acompanhar o
consumo e desperdícios; e por fim, registros dos aumentos de produção de leite,
devido a melhor utilização e aproveitamento da água. Os autores concluíram que a
qualidade da água depende do uso que se dá à mesma. Se nas primeiras
observações suspeita-se de problemas, é recomendável realizar análises físico-
químicas e microbiológicas para confirmação. A cloração da água pode resultar em
medida efetiva para eliminar bactérias, quando em concentrações de 3 a 4 ppm.

Moreira et al. (1973), ao analisarem 17 amostras de água provenientes de
poços comuns de propriedades leiteiras de Minas Gerais, observaram que 10
apresentavam contaminação de origem fecal, devido à má localização de
instalações sanitárias. Já Viana et al. (1975), analisando 80 amostras de água de
granjas avícolas de 22 municípios de Minas Gerais, encontraram em condições de
potabilidade, respectivamente: poços rasos (12,8%), poços artesianos (18,2%),
nascentes (12,5%) e córregos, rios, lagoas e riachos (7,1%).

Estudos realizados pela CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores
de Leche) e pela Faculdade de Medicina Veterinária de Montevideo indicaram alto
nível de contaminação microbiológica das águas de propriedades leiteiras do
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Uruguai (Etcheverry, 1997). Detectaram-se elevadas contagens para coliformes
totais e fecais e ainda, para Pseudomonas aeruginosa. Segundo estudo semelhante
realizado pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da UNESP-
Jaboticabal, 90% das propriedades leiteiras avaliadas apresentavam condições
higiênico-sanitárias precárias e carcaracterísticas bacteriológicas da água aquém
daquelas estabelecidas para a água potável (Amaral et al., 1995).

O Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária da Argentina (INTA), em
trabalho semelhante, constatou que 81% das amostras analisadas para coliformes
totais não estavam aptas ao consumo humano (Taverna, 1998). Outro estudo,
realizado por Pedraza (1998), avaliou a qualidade da água usada para a limpeza de
equipamentos de ordenha e constatou que 16% das amostras estavam satisfatórias
para a contagem global (<100 UFC/100mL), 26% estavam com contagens inferiores
a dois coliformes totais/100mL e apenas 5% eram isentas de coliformes fecais.

Em estudo sobre a prevalência de Escherichia coli O157:H7 em fazendas
leiteiras do EUA, Faith et al. (1996) constataram que a água das propriedades pode
ser uma fonte importante deste patógeno, o que pode colocar em risco a segurança
alimentar.

Picinin et al. (2001), ao analisarem a qualidade do leite e da água de 31
propriedades de Minas Gerais, observaram que embora a dureza e o pH da água
estivessem adequados, a qualidade microbiológica era insatisfatória. Das amostras
de água originadas de poço artesiano, mina, cisterna, riacho e abastecimento
público, 80,17% estavam insatisfatórias. Devido à baixa qualidade microbiológica da
água utilizada nas fazendas estudadas, mais pesquisas e adoção de medidas
corretivas são necessárias, devido aos riscos de contaminação do leite, afetando
consideravelmente sua qualidade final (Adesiyun et al., 1997).

Alguns resultados preliminares de trabalho semelhante realizado no município
de Urupema no interior de Santa Catarina (Marcílio et al., 2009), em que foram
analisadas amostras de água em 20 propriedades leiteiras, observou-se 100% de
água não potável e, portanto, imprópria ao consumo e uso na atividade leiteira.

Das propriedades estudadas por Picinin et al. (2001), todas (100%) que
possuíam mina, cisterna ou riacho como fonte de água, apresentaram resultados
inapropriados ao consumo e outros fins. No entanto, as propriedades que possuíam
poço ou rede, apresentaram, respectivamente, 42,9% e 50,0% de água considerada
potável e de boa qualidade. Destaca-se, portanto, que, as amostras de água
oriundas de poços consideradas potáveis, apresentaram certo grau de tratamento da
mesma na propriedade, confirmando o sucesso do tratamento com cloro e sua
importância para a qualidade da água. Neste estudo, constatou-se que um dos
fatores mais associados à elevada contaminação das amostras de água foi a
localização da fonte de água.

Barcellos et al. (2006), ao avaliarem a qualidade da água e a percepção
higiênicosanitária dos moradores na área rural de Lavras (MG) no período de 1999 a
2000, observaram que das 30 amostras de água utilizadas no consumo doméstico e

agropecuário, 93% apresentaram contagem de coliformes fecais acima do
padrão estabelecido pela Portaria n� 518 (Brasil, 2004). Observaram-se também
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equívocos quanto à percepção dos consumidores sobre a qualidade da água
utilizada e consumida, confirmando também os achados de Picinin et al. (2001).

Estudos indicam que cerca de 40% das bactérias psicrotróficas
(Pseudomonas, Acinetobacter, Achromobacter, Flavobacterium) encontradas no leite
coincidem com a microbiota predominante na água (Etcheverry, 1997). Luder e
Brenne (1996) concluíram em seus trabalhos que o número de bactérias
heterotróficas presentes na água tem forte influência sobre a contagem bacteriana
total do leite. Sabe-se que a presença de bactérias psicrotróficas, como
Pseudomonas aeruginosa, no leite refrigerado, diminui a qualidade do produto, uma
vez que seu crescimento não é impedido pelo frio e suas enzimas termoestáveis
continuam ativas degradando o leite até mesmo após a pasteurização, diminuindo
assim, o tempo de prateleira (Etcheverry, 1997; Pedraza, 1998). Isto resulta em um
produto de menor qualidade, e conseqüentemente, menor valor comercial. Por fim,
pode haver comprometimento da segurança dos alimentos com riscos potenciais à
saúde pública.

Em diversas pesquisas realizadas no Brasil e no exterior, a água contaminada
foi apontada como uma importante fonte de microrganismos, principalmente, no que
se refere ao grupo dos psicrotróficos. Estes microrganismos são capazes de crescer
em temperatura de refrigeração e são responsáveis por parte da quebra de proteína
e gordura do leite, reduzindo significativamente a qualidade e o valor do produto
(Larsen et al., 1994). Essa “via” de contaminação do leite pode ocorrer por ação
direta da água contaminada no leite ou por meio do enxágüe dos equipamentos de
ordenha utilizando-se água inadequada (não potável) para a atividade.
Equipamentos que não possuem boa drenagem podem acumular resíduos nas
tubulações favorecendo ainda, as chances de contaminação.

Os biofilmes têm uma importância muito grande quando se considera a
qualidade do leite. Toxinas e enzimas produzidas pelas colônias do biofilme são
incorporadas ao leite, não são destruídas pelos processos térmicos de tratamento de
leite e contribuem para a diminuição do tempo de prateleira do produto. Além disto,
estas colônias são, de certa maneira, mais resistentes aos desinfetantes e às
temperaturas convencionais dificultando a sua remoção. Adicionalmente, a atividade
microbiana está associada à corrosão de superfícies metálicas do equipamento
(Etcheverry, 1997).

Cousin (1992) ressaltou que microrganismos psicrotróficos estão comumente
presentes na natureza e que água, solo, poeira, fezes e vegetação são potenciais
fontes de contaminação no leite. Estes microrganismos representam menos de 10%
da microbiota total de leite produzido em boas condições sanitárias. Em
contrapartida, sob condições higiênico-sanitárias deficientes, estes microrganismos
podem corresponder a 75% da microbiota total. Considerando-se estes aspectos e
ainda a estocagem do leite sob refrigeração por 48 horas, verifica-se um risco muito
grande destes microrganismos dominarem a microbiota do leite, causando sérios
problemas tecnológicos às indústrias.

No Brasil, inúmeros autores têm confirmado elevadas contagens de
microrganismos psicrotróficos em amostras de leite cru refrigerado e estocado por
48 horas, em propriedades rurais (Souza et al., 1999; Cerqueira et al., 1999; Silva et
al., 2000).



SIMPÓSIO PRODUÇÃO ANIMAL E RECURSOS HÍDRICOS
 8 e 9 de julho de 2010 – Concórdia, SC - Brasil

66

Em propriedades rurais destinadas à produção leiteira, a água também se
destaca como via de transmissão de agentes causadores de mastite. Entre esses
microrganismos causadores de mastite, destaca-se o Staphylococcus aureus. Já a
infecção da glândula mamária por Staphylococcus coagulase negativa é de alta
incidência e longa duração, podendo ainda, afetar a composição e a produção do
leite. Esses fatores justificam a atenção dada a esses microrganismos como agentes
etiológicos da mastite bovina (Timmis e Schultz, 1987).

Schukken et al. (1992) demonstraram que o risco de mastite por
Staphylococcus aureus aumenta quando se utiliza água não tratada no processo de
obtenção do leite ou quando a água usada para lavagem dos tetos está
contaminada por coliformes. Alguns autores verificaram associação entre a
qualidade microbiológica da água utilizada na produção de leite e a ocorrência de
mastite nos rebanhos. A incidência de mastite foi de 22,4% quando a água era de
boa qualidade e de 38,0% quando de má qualidade (Hutabarat et al., 1985).

Com o objetivo de verificar o papel da água utilizada durante a produção do
leite como via de transmissão de Staphylococcus sp., Amaral et al. (2003) realizaram
a contagem de Staphylococcus coagulase negativa e Staphylococcus aureus nas
amostras de água das fontes, dos reservatórios e dos estábulos de 30 propriedades
leiteiras situadas na região Nordeste do Estado de São Paulo. As maiores
freqüências de isolamentos (10,0 e 16,6%) e os maiores valores médios (4,3×104 e
2,5×104) de contagens desses microrganismos foram encontrados nas amostras de
água dos estábulos utilizada na obtenção de leite. Estes resultados são importantes,
pois evidenciam a possibilidade de contaminação do leite ou dos animais por cepas

patogênicas.

Amaral et al. (2004) avaliaram o risco da qualidade da água na qualidade do
leite e na saúde da glândula mamária de vacas de 30 propriedades do estado de
São Paulo, analisando amostras de água das fontes de abastecimento, saída do
reservatório e do estábulo. Observou-se que 90% das amostras das fontes, 86,7%
das oriundas dos reservatórios e 96,7% originadas dos estábulos estavam em
desacordo com os padrões de potabilidade. Staphylococcus spp. foram isolados em
80,0%, 63,3% e 66,7% das amostras das fontes, reservatórios e do estábulo,
respectivamente. Staphylococcus aureus foram isolados na água nos três pontos de
coleta, sendo que em 100% das amostras de água utilizada nos estábulos, esses
microrganismos foram capazes de produzir enterotoxinas.

Luder e Brenne (1996) avaliaram leite e água de 580 fazendas leiteiras da
Noruega visando identificar o impacto de diferentes variáveis sobre a qualidade
microbiológica e a CCS do leite. Dentre outras variáveis, os autores concluíram que
a contagem bacteriana total da água utilizada na fazenda apresentou uma alta
relação com a contagem bacteriana do leite, enquanto que a contagem de
coliformes da água teve máxima relação com a CCS do leite do tanque, indicando
uma possível correlação com a ocorrência de mastite no rebanho, mas não com a
qualidade microbiológica do leite. Resultados similares foram observados por Picinin
et al. (2001) ao avaliarem a relação entre qualidade da água e seu impacto na CBT
e na CCS do leite refrigerado do tanque de expansão.
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Gestão da água na produção de leite

Analisando-se a origem da água, sua qualidade microbiológica e a qualidade
microbiológica do leite das propriedades rurais se tem um bom monitoramento para
gestão estratégica. Afinal, muitos produtores rurais acreditam que pelo fato de terem
água de mina ou outra fonte natural, a mesma se apresenta de excelente qualidade,
o que não corrobora com pesquisas e resultados analíticos obtidos nessa área. Com
isso, vale salientar que a água de poços e minas pode estar contaminada apesar de
sua aparência pura e límpida e que a carga de contaminação pode variar ao longo
do ano de acordo com as chuvas (quanto mais chuva, maior infiltração e maiores
chances de microrganismos serem carreados até a fonte d´água).

Embora seja evidente a importância que a qualidade da água exerça sobre a
qualidade do leite, poucos têm dado importância a tal correlação ou mesmo gerido
de forma adequada tais dados e informações obtidos a partir de análises
laboratoriais de leite e água coletados. Com isso, pode-se dizer que a baixa
qualidade da água é um dos principais aspectos que interferem negativamente na
produção de leite com qualidade.

Para corrigir tal falha comumente encontrada nas propriedades leiteiras,
sugere-se um bom programa de gestão estratégica da qualidade da água nas
propriedades, para, a partir daí, promover-se a melhoria da qualidade não somente
da água, como também, do leite, a produtividade e rentabilidade, assim como, a
saúde animal e humana, sem se falar no impacto ambiental positivo de tal atitude
consciente, sustentável e responsável. Entre as ações corretivas imediatas que
devem ser aplicadas, destacam-se o monitoramento físico-químico e microbiológico
da água, bem como, as medidas necessárias para melhorar sua qualidade.

Algumas iniciativas têm sido tomadas de forma isolada no Brasil, mas que, no
entanto, devem ser mais incentivadas em toda a cadeia leiteira, no sentido de se
fomentar capacitação permanente de produtores, destacando a importância do
controle e monitoramento da qualidade e quantidade da água na produção de leite.
Assim, a produção de leite seguro, na quantidade requerida e com qualidade está
relacionada à adoção de boas práticas e procedimentos padronizados e corretos na
propriedade leiteira, que, por sua vez, têm sua eficiência comprometida dependendo
da qualidade e quantidade da água utilizada na produção.

Portanto, um bom programa de gestão estratégica da água em propriedades
leiteiras, ferramenta essencial para melhoria contínua, consiste em coletar
informações nas propriedades com relação às instalações, localizações de fontes,
procedimentos adotados, disponibilidade, comportamento, sanidade animal, dentre
outros, como também, coleta de material e análises laboratoriais periódicas com
utilização dos resultados em prol da melhoria da qualidade e garantia da quantidade
necessária, sendo tomadas ações corretivas imediatas sempre que necessário e
melhoradas as condições sempre que possível. Mantendo como constante tais
procedimentos padronizados, para que se tenha bom controle, monitoramento e
gestão dos dados e informações constantemente gerados. Junto desse trabalho,
adoção de medidas de capacitação, treinamento constante, atualização,
conscientização e motivação para permanente melhoria, com resultados positivos
em toda cadeia (campo à mesa).
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Desta forma, iniciativa de pagamento por qualidade pelas indústrias de
laticínios abordando esse critério, assim como, estimular e orientar os produtores a
realizar análises periódicas da água captada, proteger nascentes e promover o
controle de sustentabilidade por meio de medições freqüentes da quantidade de
água fornecida e utilizada na produção de leite, promover captação adequada, vedar
caixas d’água bem como higienizá-las periodicamente, são medidas fundamentais
que o produtor de leite deve realizar para manter e assegurar a produção de leite de
boa qualidade. Negligenciar a quantidade e qualidade da água da propriedade pode
gerar prejuízos econômicos significativos e, ainda, problemas sanitários no rebanho,
assim como, saúde pública e meio ambiente.

Literatura consultada

ADESIYUN, A.A.; WEBB, L.A.; ROMAIN, H. et al. Prevalence and characteristics on
strains of Escherichia coli isolated from milk and feces of cows on dairy farms in
Trinidad.

Journal of Food Protection, v.60, n.10, p.1174-1181, 1997.

AMARAL, L.A.; ROMANO, A.P.M.; NADER FILHO, A.; ROSSI JÚNIOR, O.D.
Qualidade da água em propriedades leiteiras como fator de risco à qualidade do leite
e á saúde da glândula mamária. Arquivo Instituto Biológico, v.74, n.4, p.417- 421,
2004.

AMARAL, L.A., ROSSI JÚNIOR, O.D.; NADER FILHO, A.; FERREIRA, F.L.A.;
BARROS, L.S.S. Ocorrência de Staphylococcus sp. em água utilizada em
propriedades leiteiras do Estado de São Paulo. Arquivo Brasileiro de Medicina
Veterinária e Zootecnia, v.55, n.5, 2003.

AMARAL, L.A.; NADER FILHO, A.; ROSSI JUNIOR, O.D. et al. Características
microbiológicas da água utilizada no processo de obtenção do leite. Pesquisa
Veterinária Brasileira, v.15, n.2/3, p.85-88, 1995.

BARCELLOS, C. M.; RODRIGUES, L.S. et al. Avaliação da qualidade da água e
percepção higiênico-sanitária na área rural de Lavras, Minas Gerais, Brasil, 1999-
2000.

Caderno de Saúde Pública, v.22, n.9, p.1967-1978, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 518 de 25 de março de 2004. Estabelece os
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências.
Diário Oficial da União. Disponível em:
http://www.anvisa.gov.br/legis/portarias/518_04.htm. Acesso em: 03/02/2008.

CCPR-MG. Manual de qualidade da água. CCPR-MG: Belo Horizonte. 2004, 22p.



SIMPÓSIO PRODUÇÃO ANIMAL E RECURSOS HÍDRICOS
 8 e 9 de julho de 2010 – Concórdia, SC - Brasil

69

CERQUEIRA, M.M.O.P.; SENA, M.J.; SOUZA, M.R. et al. Avaliação da qualidade do
leite estocado em tanque de imersão e expansão por 48 horas. Revista do Instituto
de Laticínios Cândido Tostes, v.54, n.304, p.251-254, 1999.

COUSIN, M.A. Presence and activity of psychrotrophic microrganisms in milk and
dairy products: a review. Journal of Food Protection, v.45, n.2, p.172-207, 1992.

ETCHEVERRY, J.C.R. Incidencia de la calidad del agua en la calidad de la leche. In:
SEMINARIO REGIONAL DE CALIDAD DE LECHE, 1997, Buenos Aires. Anais…
Buenos Aires: FEPALE - INIA, p.163-170, 1997.

FAITH, N.G.; SHERE, J.A.; BROSH, R.; et al. Prevalence and clonal nature of
Escherichia Coli O157:H7 on dairy farms in Wisconsin. Applied and Environmental
Microbiology, v.62, n.5, p.1519-1525, 1996.

HERRERO, M.A.; SARDI, G.M.; MALDONADO MAY, V. et al. El recurso agua para
la producción de leche en la cuenca oeste de la Provincia de Buenos Aires. In:
CONGRESSO BINACIONAL ARGENTINO Y URUGUAYO DE PRODUCCIÓN
ANIMAL, 1., 1997, Buenos Aires. Memorias… Buenos Aires, Editora, 1997. p.314-
315.

HUTABARAT, T.S.P.; WITONO, S.; UNRULT, D.H.A. Preliminary study on
management factors associated with mastitis and milk production losses in small
holder hand milking dairy farms in Central Java, Indonesia. In: INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON VETERINARY EPIDEMIOLOGY AND ECONOMICS, 1985,
Singapura. Proceedings..., ISVEE, n.4, p.151-154, 1985.

LAGGER, J.R.; MATA, H.T.; PECHIN, G.H. et al. La importancia de la calidad del
agua en producción lechera. Veterinaria Argentina, v.27, n.165, p.346-354, 2000.

LARSEN, R.E.; MINER, J.R.; BUCKHOUSE, J.C. et al. Water quality benefits of
having cattle manure deposited away from streams. Bioresource Technology, v.48,
n.2, p.113- 118, 1994.

LUDER, T.; BRENNE, E. Factors in the farm production affection bacterial content in
raw milk. In: SYMPOSIUM ON BACTERIOLOGICAL QUALITY OF RAW MILK, 1996,
St.

Georen, Austria. Proceedings... St. Georen, p.103-107, 1996.

MARCÍLIO, T.; PICININ, L.C.A.; OLIVEIRA, S.; BALENSIEFER, K.; FUCK, J.J.;
JOAO, J.H. Avaliação da qualidade da água de propriedades leiteiras do município
de Urupema, SC. Indústria de Laticínios, v.14, p.48-50, 2009.

MAYNARD, L.A.; LOOSCI, J.K.; HINTZ, H.F. et al. Animal nutrition. 7ed.
Washington: McGraw-Hill Book Company, 1989. 602p.

MISAS RESTREPO, M.L. Calidad de agua en los hatos lecheros de Colombia. In:



SIMPÓSIO PRODUÇÃO ANIMAL E RECURSOS HÍDRICOS
 8 e 9 de julho de 2010 – Concórdia, SC - Brasil

70

SEMINARIO INTERNACIONAL CALIDAD DE AGUA EN PREDIOS LECHEROS Y
SU IMPACTO EN LA CADENA AGROINDUSTRIAL, 1., 1998, Universitad República,
Colombia. Memorias… Universitad República, Colômbia: FEPALE – INIA, 1998. p.5.

MOE, C.L. Waterborne transmission of infectious agents. In: HURST, C.J.;
KNUDSEN, G.R.; McINERNEY, M.J. et al. (Ed.). Manual of Environmental
Microbiology. Washington: ASM Press, p.136-152, 1997.

MOREIRA, W.S.; LIMA, C.S.; OLIVEIRA, Q.C. et. al. Condiciones sanitarias del água
utilizada em granjas lecheras em um municipio em el Brasil. Boletin Oficina Sanitária

Panamericano, v.75, n.5, p.450-451, 1973.

NATIONAL GEOGRAPHIC. Água invisível: o mundo consomé trilhões de litros de
água virtual. Revista National Geographic, v.10, n.121, mini-pôster anexo, abril,
2010.

NUTRIENT requeriments of dairy cattle (NRC). 7ed. Washington: National Academic
of Sciences, 1989. 55p.

PEDRAZA, C. Calidad de agua en Chile para uso en lecheria. In: SEMINARIO
Internacional Calidad de Agua en predios lecheros y su impacto en la cadena
agroindustrial, 1998, Universitad República, Uruguay. Memorias... Universitad
República, Uruguai: FEPALE – INIA, p.1-6, 1998.

PICININ, L.C.A.; CERQUEIRA, M.M.O.P.; SOUZA, M.R. et al. Revista do Instituto de

Laticínios Cândido Tostes, v.56, n.321, p.301- 310, 2001.

QUANTO vale a água dos rios. Gazeta Mercantil, 29 a 31 mar. e 01 abr. 2002, p.A-2,
2002. (Edição de fim de semana) RAINHO, J.M. Planeta água. Revista Educação,
v.26, n.221, p.48-64, 1999.

RUZANTE, J.M.; FONSECA, L.F.L. Água: mais um fator para atingir a qualidade do
leite.

Revista Batavo, v.8, n.108, p.40-42, 2001.

SCHUKKEN, Y.H.; LESLIE, K.E.; WEERSINK, A.J. et al. Ontario bulk milk somatic
cell count reduction program: impact on somatic cell counts and milk quality. Journal
of Dairy Science, v.75, n.12, p.3352-3358, 1992.

SILVA, B.O.; ANDRADE FILHO, R.; CERQUEIRA, M.M.O.P. et al. Avaliação
microbiológica de leite submetido à coleta a granel e termização. Revista do Instituto
de Laticínios Cândido Tostes, v.55, n.315, p.68-73, 2000.

SOUZA, M.R.; CERQUEIRA, M.M.O.P.; SENA, M.J. et al. Avaliação da qualidade do
leite resfriado, estocado em propriedades rurais por 48 horas e recebido por uma
indústria de laticínios. Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, v.54, n.309,
p.238-241, 1999.



SIMPÓSIO PRODUÇÃO ANIMAL E RECURSOS HÍDRICOS
 8 e 9 de julho de 2010 – Concórdia, SC - Brasil

71

SPIRO, M.; CHONG, Y.Y. Surface films formed by milk in hard water. Food
Chemistry, v.59, n.2, p.237-245, 1999.

 TAVERNA, M. Calidad de agua. In: SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
CALIDAD DE AGUA EN PREDIOS LECHEROS, 1998, Uruguay. Anais... Uruguai:
FEPALE, p.12, 1998.

TIMMIS, L.L.; SCHULTZ, L.H. Dinamics and significance of coagulase negative
staphylococcal intramammary infections. Journal of Dairy Science, v.70, p.2648-
2657, 1987.

TOBIN, R.S. Criteria for the microbiological quality of well water in Canada. In:
BIENNIAL WATER QUALITY SYMPOSIUM, 1., 1988, Banff Alberta. Biennial... Banff
Alberta: UCA, p.175-187, 1988.

VIANA, F.C.; MOREIRA, E.C.; BARBOSA, M. Qualidade bacteriológica das águas de
granjas avícolas do Estado de Minas Gerais. Arquivo Brasileiro de Medicina
veterinária e Zootecnia, v.27, n.2, p.120-124, 1975.



SIMPÓSIO PRODUÇÃO ANIMAL E RECURSOS HÍDRICOS
 8 e 9 de julho de 2010 – Concórdia, SC - Brasil

72

A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NO MANEJO SANITÁRIO ANIMAL

Verônica Schmidt

Introdução

Do total da superfície da Terra, a água ocupa ¾; entretanto, os oceanos
constituem cerca de 97,5% de toda a água do planeta. Dos 2,5% restantes,
aproximadamente 1,9% estão localizados nas calotas polares e nas geleiras,
enquanto apenas 0,6% é encontrado na forma de água subterrânea, em lagos, rios e
também na atmosfera, como vapor d'água (CETESB, 2010).

Embora não se tenha uma idéia clara sobre o volume de água poluída e/ou
contaminada, sabe-se que 80% das doenças que acometem humanos em países
em desenvolvimento são de veiculação hídrica. Na produção animal, a qualidade da
água pode interferir negativamente no sistema produtivo em caso de estar carreando
substâncias químicas indesejáveis e microrganismos patogênicos (Lacaz Ruiz,
1992).

Como a água é um elemento imprescindível à vida animal, é necessário que
se adotem medidas para garantir, tanto quanto possível, suas características, a fim
de que seja própria ao consumo. Deve-se levar em conta, também, que ao se eleger
um tipo de exploração pecuária, além de serem estudadas as possibilidades de
destinação adequada de águas residuárias e excretas, deverá ser estabelecido
também se o abastecimento de água é suficiente em quantidade e qualidade (Souza
et al., 1983).

 Diluente universal

A água é um solvente ambiental dos dejetos e efluentes humanos, animais,
industriais e ambientais. O seu papel no transporte de microrganismos é conhecido
cientificamente desde 1854, quando John Snow provou que a água “estragada” em
um dos pontos de fornecimento de água para a cidade de Londres transmitiu a
cólera pela cidade (Lacaz Riz, 1992).

 Fontes de abastecimento hídrico

 A utilizada na produção animal provém de várias fontes: lagos, lagoas, rios,
cursos de água, reservatórios naturais e artificiais, poços, chuva, etc. (Lacaz Ruiz,
1992).

O ciclo da água, também denominado ciclo hidrológico, é responsável pela
renovação da água no planeta. O ciclo da água inicia-se com a energia solar,
incidente no planeta Terra, que é responsável pela evapotranspiração das águas
dos rios, reservatórios e mares, bem como pela transpiração das plantas. O vapor
d'água forma as nuvens, cuja movimentação sofre influência do movimento de
rotação da Terra e das correntes atmosféricas. A condensação do vapor d'água
forma as chuvas. Quando a água das chuvas atinge a terra, ocorrem dois
fenômenos: um deles consiste no seu escoamento superficial em direção dos canais
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de menor declividade, alimentando diretamente os rios e o outro, a infiltração no
solo, alimentando os lençóis subterrâneos. A água dos rios tem como destino final os
mares e, assim, fechando o ciclo das águas (Cetesb, 2010). A movimentação da
água na natureza é mostrada na figura a seguir.

Figura 1. Ciclo hidrológico.
Fonte: CETESB (2010)

Doenças de veiculação hídrica, de interesse zootécnico-sanitário

Doenças de veiculação hídrica são descritas em todos os sistemas de
produção animal interferindo, diretamente, na produtividade destes.

A ingestão, por bovinos e aves, de água contaminada por micobactérias
atípicas pode resultar em reação falso-positiva no diagnóstico da infecção por
Mycobacterium. Já, a infecção com salmonelas através da água de dessedentação
de bovinos pode resultar em diarréia e até abortamento (Lacaz Ruiz, 1992).

Água na produção animal

 Usos da água

Os usos da água em instalações zootécnicas são vários. A dessedentação é
um deles. São muitos os estímulos que levam os animais a consumir água: fome,
sede, atividade metabólica, trabalho, gestação, lactação e fatores ambientais como
umidade, temperatura, insolação, etc. Os métodos para se obter água são: ingestão
de líquidos, alimentos e atividades metabólicas. Os animais conseguem eliminar o
excesso de água de seu organismo através da urina, pele, respiração, saliva, fezes,
secreções e leite (Lacaz Ruiz, 1992).

Além da dessedentação, a água é utilizada para higienização de instalações e
equipamentos, entre eles bebedouros, tanques de resfriamento do leite,
equipamento de ordenha, entre outros.
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Necessidades de água na produção animal

O consumo de água pelos animais domésticos pode variar. Os valores
aproximados (por dia) são: eqüinos (35L para dessedentação), bovinos de leite (45L
para dessedentação e 100L para dessedentação e limpeza das instalações), suíno
(5 a 18L para dessedentação), ovinos e caprinos (8L para dessedentação), aves
(15L para 100 galinhas e 25L para 100 perus) (Lacaz Ruiz, 1992).

Bovinos leiteiros

A água é necessária para o metabolismo animal. Uma vaca leiteira adulta
consome de 4 a 45 kg de água por kg de matéria seca ingerida. Durante a gestação
o consumo está em torno 57,5L/dia enquanto que na lactação pode chegar a
173L/dia (Lacaz Ruiz, 1992).

Apesar de existir uma série de dados referentes ao consumo de água, não se
pode esquecer que elevadas temperaturas aumentam as necessidades de água. Da
mesma forma, fatores como raça, volume de produção, manejo, entre outros irão
influir no consumo de água.

Na tabela a seguir, são apresentados dados de consumo de água por bovinos
leiteiros em sistema produtivo na Região Centro-Oeste do Brasil.

Tabela 1. Consumo de água pelo gado leiteiro nas condições do Brasil Central.

Categoria
Consumo

Litros/cab/dia

Vacas em lactação 62,5 ± 15,6

Vacas e novilhas no final da gestação 50,9 ± 12,9

Vacas secas e novilhas gestantes 45,0 ± 12,9

Novilhas em idade de inseminação 48,8 ± 14,4

Fêmeas desmamadas até inseminação 29,8 ± 7,2

Terneiros lactantes (em baias) 1,0 ± 0,4

Terneiros lactantes (a pasto) 11,2 ± 3,0

Fonte: Butolo (s.d.).

Suínos

Na tabela 2 são apresentados valores de consumo diário de água para
dessedentação de suínos em diferentes fases de produção.
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Tabela 2. Consumos de água pelos suínos em diferentes fases

Fases Consumo litros/cab/dia

6Kg 0,2-0,8
Leitão

10Kg 1,4-4,2

25Kg 1,9-4,5
Crescimento

50Kg 3,0-6,8

Lactação 14,0-32,0
Porcas

Gestação 7,0-18,0

Fonte: Butolo (s.d)

Produção de Aves

A água representa de 55 a 75% do conteúdo corporal das galinhas e,
aproximadamente, 65% do ovo (Lacaz Ruiz, 1992). Uma ave pode sobreviver até 30
dias sem alimento, no entanto, morre quando perde 20% da água presente em seu
organismo (Vohra, citado por Togashi et al., 2008).

O uso de água com características físicas adequadas, químicos e
microbiológicos de qualidade é de fundamental importância. Uma vez que muitas
aves têm acesso à mesma fonte de água, um problema de qualidade afetará um
grande número de animais. A água desempenha um papel importante na
transmissão de algumas bactérias, vírus e protozoários que estão entre as doenças
mais comuns de aves. A água é um nutriente essencial para as aves, portanto, a
preservação da qualidade é fundamental para o bom desempenho do rebanho
(Amaral, 2004).

Na avicultura industrial, é fundamental o uso racional de água de boa
qualidade. O uso de água de qualidade duvidosa pode prejudicar os índices
zootécnicos (Tabler, apud Togashi et al. 2008), promover a disseminação de
enfermidades que acarretam graves prejuízos econômicos (Gama, apud Togashi et
al. 2008), além de carrear agentes patogênicos causadores de enfermidades de
interesse na área de saúde pública (Barros et al., 2001).

No caso das aves, a água destinada à dessedentação representa importante
fator para o êxito da exploração avícola industrial, principalmente se considerarmos
que, inversamente aos animais domésticos de maior porte, as aves precisam ter
acesso a um suprimento contínuo, devido à ingestão de pequenas quantidades
várias vezes ao dia (Sguizzardi apud Barros et al., 2001).

As infecções de veiculação hídrica ocorrem quando agentes patogênicos têm
acesso aos bebedouros através de excreções ou secreções de aves doentes ou
portadoras, sendo essa água consumida pelas aves suscetíveis às enfermidades.
Algumas das principais doenças participantes desse ciclo são: cólera aviária, doença
infecciosa da bursa, coriza infecciosa, sinovite infececiosa, doença de NewCastle,
salmoneloses, colibaciloses, coccidioses e ascaridioses (Souza et al. e Reddy et al.
citados por Barros et al., 2001).



SIMPÓSIO PRODUÇÃO ANIMAL E RECURSOS HÍDRICOS
 8 e 9 de julho de 2010 – Concórdia, SC - Brasil

76

Tabela 3. Quantidade de água necessária para o alojamento de frangos de corte, em 2 ambientes
distintos.

Ambientes

 Termôneutro Calor

Consumo/Ave/Período* 9 - 10 18 - 20

Consumo/1000 Aves/Período 9.000 - 10.000 18.000 - 20.000

Consumo 10.000/Aves/Período 90.000 - 100.000 180.000 - 200.000

* período - 1 à 49 dias de idade
Fonte: Butolo (s.d.)

Indicadores Microbiológicos de qualidade da água

O lançamento de resíduos de redes de esgoto domiciliares e da produção
animal em coleções de superfície implica, necessariamente, no acompanhamento
das condições microbiológicas do ambiente aquático. Este deve ser feito
escolhendo-se alguns grupos bacterianos que indiquem qualitativa e
quantitativamente as condições das águas que recebem efluentes.

Entre as bactérias presentes no ambiente, o grupo dos coliformes tem sido
extensivamente utilizado como um indicador da qualidade da água. Entre os
coliformes, a contagem de Escherichia coli é considerada uma das melhores
técnicas para estimar o grau de poluição fecal (Yáñez et al., 2006).

Os coliformes têm sido úteis para medir a ocorrência e grau de poluição fecal
em águas há mais de 70 anos. Durante este tempo, acumulou-se grande número de
dados que permitem avaliação da sensibilidade e especificidade de tal indicador
bacteriano da presença de poluição de origem fecal. Por outro lado, os coliformes
fecais, um sub-grupo dos coliformes, dão uma correlação direta da poluição por
fezes de animais de sangue quente. A principal característica bioquímica usada para
identificar os coliformes fecais é a sua capacidade de fermentar a lactose, com
produção de gás, na temperatura de 44,5°C (Geldreich citado por Souza et al.,
1983).

Os coliformes, totais e fecais, são indicadores de poluição originária de
dejetos fecais de animais de sangue quente. Geralmente, não se multiplicam e não
se mantêm por muito tempo viáveis na água, tanto por razões de baixas
concentrações de nutrientes como de temperaturas adversas. A presença de
indicadores bacterianos de poluição fecal na água indica que patógenos intestinais
podem estar presentes e representar um risco a saúde (Kabler e Feresu & Van
Sickle, citados por Barros et al., 2001).

A ocorrência de estreptococos fecais geralmente indica poluição fecal e,
apesar de sua multiplicação em águas poluídas ser rara, eles podem persistir por
longos períodos, além de serem capazes de sobreviver na água por mais tempo que
os coliformes fecais (Slanetz & Bartley e Geldreich, citados por Barros et al., 2001).

Os microrganismos mesófilos têm sido usados desde o início da bacteriologia
para caracterizar a qualidade da água. É usado como indicador de patógenos
oportunistas, além de uma possível interferência na detecção de coliformes. Quando
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aumentos são observados, há um sinal de quebra das barreiras sanitárias, indicando
a urgência na tomada de medidas de controle, tais como cloração (Goshko et al.,
citado por Barros et al., 2001).

A quantificação de Salmonella sp. no meio aquático pode servir como um
indicador da qualidade da água destinada ao consumo humano ou animal
(Venkateswaran & Hashimoto, 1988). Da mesma forma, Aeromonas sp. são
autóctones de ambientes aquáticos e alguma espécies têm sido associadas a
sintomas como septicemia e diarréias, em humanos (Di Bari et al., 2005) e poderão
ser utilizadas no monitoramento de sistemas de captação de água.

A Resolução do CONAMA nº 357/2005 dispõe sobre a classificação dos
corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. De acordo com
esta resolução, as águas doces são classificadas em 5 classes, sendo as águas de
classes 2 e 3 poderão ser destinadas à dessedentação animal, sendo que não
deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros
em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas durante o período de
um ano, com freqüência bimestral. Para águas doces de classe 3, deverá ser
observado a não verificação de efeito tóxico agudo a organismos, DBO (Demanda
Bioquímica de Oxigênio) 5 dias a 20°C até 10 mg/L O2; OD (Oxigênio Dissolvido),
em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/L O2;  turbidez até 100 UNT; cor
verdadeira: até 75 mg Pt/L; pH: 6,0 a 9,0; e, para dessedentação de animais, os
valores de densidade de cianobactérias não deverão exceder 50.000 cel/ml, ou
5mm3/L.

Estudos sobre qualidade da água

A seguir, serão apresentados os dados referenciados na literatura e os
resultados de estudos do grupo de pesquisa “Manejo de dejetos na cadeia produtiva
animal” sobre qualidade de água, em diferentes sistemas produtivos.

Cadeia produtiva de bovinos

Souza et al. (1983) quantificaram coliformes totais e fecais em amostras de
água (44 de mananciais e 61 de bebedouros) e verificaram que as amostras de
mananciais encontravam-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos. Por outro
lado, nas amostras de bebedouros, verificaram que as condições sanitárias
revelaram-se não satisfatórias em 6 (5,7%) quanto a coliformes fecais, sendo 3
(2,8%) também com relação a coliformes totais.

Souza et al. (1992) analisaram a água de 113 bebedouros utilizados para
dessedentação animal em 60 propriedades rurais do Município de Botucatu, SP. Os
autores determinaram presença de salmonelas em 15 (13,27%) amostras de água
de bebedouros, correspondentes a 12 (20%) das propriedades; em 14 (12,39%)
bebedouros foi determinada contagem de coliformes fecais acima de 4.000 NMP/100
mL.

Dutra et al. (2001) descrevem sete surtos da intoxicação botulínica onde os
dados clínico-patológicos, epidemiológicos e os achados laboratoriais indicaram a
possível ingestão da toxina através da água contaminada. Souza et al. (2006)
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avaliaram a ocorrência e distribuição de esporos e toxinas de Clostridium botulinum
tipos C e D em 300 cacimbas empregadas como bebedouro de bovinos em 130
propriedades rurais no Estado de Goiás. Em seis amostras (2%) foram detectadas
toxinas botulínicas dos tipos C, D, ou classificadas como pertencentes ao complexo
CD. Em 122 (93,85%) propriedades foram encontrados esporos ou toxinas de C.
botulinum, enquanto somente 8 (6,15%) não apresentaram qualquer contaminação.
A profundidade média (nível de água) das cacimbas foi de 1,83m (mínimo de 0,5m e
máximo de 4,0m) e 225 (75%) tinham idade média igual ou acima de 15 anos e 75
(25%) haviam sido construídas entre 1 e 14 anos. Os autores determinaram que
quanto mais velhas e rasas as cacimbas, maior a freqüência do isolamento de
esporos e toxinas.

A contaminação de fontes hídricas com esporos ou toxinas de C. botulinum
demonstra o risco potencial permanente e crescente para a ocorrência da
intoxicação botulínica de origem hídrica nos bovinos.

Rossi et al. (2000) verificaram a ocorrência de bactérias do gênero
Aeromonas em amostras de água (abastecimento/residuária) obtidas em matadouro
bovino. Bactérias do gênero Aeromonas foram isoladas em 10 (33,3%) amostras da
água dos currais e em 10 (33,3%) amostras da água residuária da lavagem de
carcaças. Os resultados evidenciaram que a água dos currais pode ser uma
importante fonte de contaminação, principalmente para a pele e, através dela,
Aeromonas sp. podem chegar à sala de matança.

Na produção de suínos

Considerando que a população microbiana mesófila em águas subterrâneas e
superficiais em localidades onde há criação intensiva de suínos tem sido pouco
estudada, analisou-se a diversidade de comunidades de mesófilos aeróbios de
águas do rio Suruvi e seus afluentes e de poços profundos em propriedades
produtoras de suínos localizadas no município de Concórdia/SC (Schneider et al.,
2008). As cepas bacterianas foram classificadas de acordo com suas características
microscópicas e por testes bioquímicos. Na análise morfológica, verificou-se
predomínio de colônias com elevação convexa, bordos inteiros, puntiforme,
pigmentação ausente e opaca, em ambos os grupos amostrados (águas
subterrâneas e superficiais). Observou-se um percentual de 13,7% e 39,9% de
cepas bacterianas com características do grupo de bactérias entéricas nas águas
subterrâneas e superficiais, respectivamente. Verificou-se que os índices de
eqüitabilidade de águas subterrâneas (0,2199 a 0,5423) foram significativamente
maiores (P = 0,003) que aqueles observados em águas superficiais (0,1154 a
0,2273). Porém, o mesmo não foi observado em relação à diversidade (p>0,05). As
águas superficiais apresentaram uma maior quantidade de bactérias mesófilas,
inclusive o grupo das entéricas comparado com as águas de poços profundos,
indicando maior suscetibilidade das coleções de superfície a alterações na
microbiota.
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Figura 2. Índice de diversidade e equitabilidade em água superficial (rio) e subterrânea (poço) em
região de produção suinícola de Santa Catarina.
 (Fonte: Schneider et al., 2008).

A utilização de antimicrobianos, de maneira excessiva e indiscriminada na
produção animal intensiva, tem desencadeado o aumento no número de
microrganismos resistentes, os quais podem ser transportados para ambientes
aquáticos. Schneider et al. (2009) determinaram o perfil de resistência a
antimicrobianos de isolados de E. coli obtidos de águas subterrâneas e superficiais
em região de produção de suínos. Através do teste de suscetibilidade antimicrobiana
foram analisadas 205 linhagens de E. coli. Observou-se, maior índice de resistência
ao cefaclor tanto em águas superficiais (51,9%) quanto subterrâneas (62,9%),
enquanto todas as amostras foram sensíveis à amicacina. O percentual de amostras
multirresistentes foi de 25,96% e 26,73% em águas superficiais e subterrâneas,
respectivamente; enquanto 19,23% e 13,86% foram sensíveis a todos os
antimicrobianos testados. Determinou-se que o índice de resistência múltipla aos
antimicrobianos (MAR) foi de 0,164 para águas superficiais e 0,184 para
subterrâneas. Não foram verificadas diferenças significativas no perfil de resistência
a antimicrobianos em linhagens de E. coli isoladas em água superficiais e
subterrâneas, mas o índice MAR calculado em pontos de água subterrânea podem
oferecer risco potencial de transmissão de genes de resistência.

Segundo Krumperman (1983), amostras de E. coli com índice MAR superior a
0,2 poderiam agir como reservatórios de genes de resistência para outras bactérias,
constituindo-se em risco inclusive à população humana.

Estudou-se a qualidade de águas superficiais (rio Suruvi) e subterrâneas
(poços rasos e profundos em propriedades suinícolas) na região do Oeste
Catarinense. Entre os pontos amostrados, as água superficiais apresentaram um
NMP mediano de coliformes inferior aos pontos de água superficial exceto o ponto
09, representado por um piezômetro que pode ter sido contaminado no momento da
coleta.
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Figura 3. Número Mais Provável mediano (NMP Log10) de coliformes totais (CT) e fecais (CF) em
amostras de água, segundo o ponto de coleta. (Pontos 1, 4, 7, 8, 9, 11, 14 e 15 = água
subterrânea; Pontos 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 17, e 18 = água superficial.

Na produção de aves

Vianna et al. (1975) determinaram o NMP de coliformes totais em amostras
de diferentes tipos de fontes de água provenientes de granjas avícolas do Estado de
Minas Gerais, obtendo amplitudes de variação de zero a 2.400 (poço raso), zero a
3.500 (poço artesiano), zero a 2.400 (nascente) e zero a > 2.400 (córrego, rio e
lagoa).

Barros et al. (2001), analisando amostras da água de dessedentação em
bebedouros pendulares, não identificou a presença de salmonelas, provavelmente
por não haver ave infectada no plantel. Entretanto, as amostras apresentaram
contaminação na ordem de 103 a 105 UFC/mL por coliformes totais, coliformes
fecais, estreptococos fecais, E. coli e organismos mesófilos, já na primeira semana.

Amaral et al. (2001) e Valias & Silva (2001) avaliaram a influência do tipo de
bebedouros (nipple e taça) na qualidade da água para frangos de corte. A
contaminação por bactérias de poluição fecal foi maior nas amostras colhidas nos
bebedouros tipo taça. Embora a cloração contínua da água tenha melhorado a
qualidade microbiológica em relação ao NMP de coliformes totais e fecais nos
bebedouros avaliados (Valias & Silva, 2001), os bebedouros pendulares foram
responsáveis por um maior acúmulo de matéria orgânica tendo, então, uma elevada
demanda de cloro e uma maior influência na depreciação da qualidade da água
fornecida às aves (Amaral et al., 2001; Barros et al., 2001).

Da mesma forma, Togashi et al. (2008) avaliaram os efeitos da forma de
fornecimento de água sobre o desempenho e a qualidade de ovos de poedeiras
comerciais. Verificaram que as aves que utilizaram bebedouro tipo nipple
apresentaram maior porcentagem de postura e melhor conversão alimentar. Por
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outro lado, a qualidade dos ovos não foi influenciada pelo tipo de bebedouro
utilizado.

Tanto para Amaral et al. (2001) quanto Togashi et al. (2008), o bebedouro tipo
nipple mostrou ser o menos deletério no que concerne à qualidade da água,
favorecendo o desempenho das aves. Entretanto, Amaral et al. (2001) ressaltam que
independentemente do tipo de bebedouro utilizado na dessedentação das aves, a
desinfecção da água é um ato imprescindível à manutenção de sua qualidade e à
eliminação de futuros patógenos.

Além dos microrganismos, compostos químicos podem comprometer o
sistema produtivo. Na tabela 4 são apresentados os efeitos de diferentes
concentrações de nitratos na água de dessedentação de frangos de corte.

Tabela 4. Concentração de nitrato em água e seu efeito para frangos de corte.

Efeitos Concentração de Nitrato (MG/L)

Sem efeito 10

Tolerável 15

Redução de crescimento 45-90

Alta mortalidade 90-180

Fonte: Butolo (s.d.).

Outros sistemas produtivos

Pinheiro Jr et al. (2002) analisaram amostras de água do mar de cinco pontos
da Baía de Guanabara quanto ao número mais provável (NMP) de coliformes totais
e de Escherichia coli, pH, salinidade e temperatura dos locais de colheita. As
contagens de E. coli nas amostras de 3 estações foram, em média, acima do
previsto na legislação, enquanto que em 2 estações, 92,9% e 100% das amostras
tiveram contagens de E. coli menor que 3/100mL. Os resultados indicam provável
impropriedade para o cultivo e/ou extrativismo de mexilhões destinados ao consumo
nas primeiras 3 estações, enquanto que nas demais indicam provável propriedade
para a instalação de cultivo de mexilhões ou mesmo para depuração natural de
mexilhões cultivados em águas contaminadas.

 Medidas de Prevenção e controle da qualidade da água

Na profilaxia de doenças de veiculação hídrica destaca-se a proteção de
fontes de abastecimento, desinfecção da água e controle da qualidade de
microbiológica, química e das características físicas (Amaral, 2004).

Compostos à base de cloro são os mais usados no tratamento da água usada
nas granjas avícolas. Eles podem ser usados como pastilhas contendo hipoclorito de
cálcio com 70% de cloro disponível, até bombas dosadoras instaladas na caixa
d'água dos galpões que liberam o cloro de acordo com a vazão de água. Hipoclorito
de sódio, na concentração de cloro residual livre de 1mg/L, é o composto e dose
mais usados. Nas condições de criação avícola, o hipoclorito adicionado à água
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perde gradativamente grande parte de sua ação germicida até o ponto de consumo
(Valias; Silva, 2001).

No sistema produtivo de frangos, preconiza-se a utilização de modelos de
bebedouros menos deletérios e o monitoramento semanal de cloro residual nos
bebedouros, a fim de se obter uma desinfecção satisfatória da água (Barros et al.,
2001).

Poços rasos têm maior probabilidade de apresentarem contaminação por
microrganismos patogênicos. Para evitar problemas, as fontes de água devem ser
analisadas periodicamente para avaliar a presença de contaminantes (Lacaz Ruiz,
1992).

Dentre os diferentes métodos para redução de microrganismos na água para
dessedentação de animais, encontra-se a filtração lenta. Embora este método não
remova totalmente a contaminação microbiana, diminui a concentração de
microrganismos e é considerado eficiente para tratamento de águas brutas em
pequenas instalações no meio rural (Lacaz Ruiz, 1992).

A filtração é um processo físico em que a água atravessa um leito filtrante, em
geral areia ou areia e carvão, de modo que partículas em suspensão sejam retidas
produzindo um efluente mais limpo.

A filtração lenta é uma alternativa com imenso potencial de aplicabilidade em
pequenas comunidades de países em desenvolvimento. Este processo tem-se
mostrado muito eficiente no tratamento de águas, com resultados muito positivos
tendo como fator limitante, a limpeza dos filtros após o funcionamento. Esta é,
normalmente, realizada através da raspagem da camada superior de areia, lavagem
e recolocação no filtro (Marnoto et al., 2008).

Impacto Ambiental

Uma preocupação, relacionada ao processo de produção intensiva de suínos,
tem sido a quantidade de dejetos gerados nas granjas, bem como o potencial
poluente e a carga bacteriana que esses representam.

A fim de identificar o potencial poluidor do dejeto suíno armazenado, avaliou-
se a eficácia do armazenamento de dejetos de suínos por 120 dias, em três
esterqueiras de propriedades suinícolas localizadas na bacia do lajeado Suruvi,
município de Concórdia, região oeste de Santa Catarina (Santos et al., 2007). Os
parâmetros analisados foram: decomposição do material carbonáceo, transformação
de compostos nitrogenados, adsorção do fósforo e viabilidade de microrganismos
patogênicos. Os resultados revelaram que: a) as maiores remoções de material
carbonáceo ocorrem entre 30 e 60 dias de armazenamento; b) o ambiente anaeróbio
das esterqueiras impossibilitou as remoções de nitrogênio amoniacal por
nitrificação/desnitrificação; c) embora as remoções de ortofosfato na fase líquida do
dejeto tenham sido significativas, a estocagem por longo período parece favorecer a
migração desse elemento para a fase sólida do resíduo, e d) ao longo dos 120 dias
de armazenagem, não foi possível reduzir o NMP médio de coliformes (CF e CT),
porém os valores remanescentes ainda são elevados, fato que dificulta a disposição
do material.
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Quanto à determinação de microrganismos, observou-se que houve tendência
à manutenção do NMP médio de coliformes (Figura 3) ao longo do tempo, ocorrendo
aumento aos 90 dias de estocagem, tanto para coliformes totais (CT) quanto para
coliformes fecais (CF). Esse resultado, provavelmente, deve-se ao fato de que o
ingresso de dejetos nesses sistemas ocorre de forma contínua, podendo resultar na
mistura do material estocado desde a carga inicial do sistema (momento zero) até o
seu completo preenchimento (120 dias). Verificou-se semelhança nos valores
máximos encontrados de NMP de CT (1,6x107 UFC 100 mL-1) no tempo zero e aos
120 dias de estocagem. Entretanto, o mesmo não foi observado em relação aos CF
(1,6x107 UFC 100 mL-1 no tempo zero e 3x106 UFC 100 mL-1 aos 120 dias de
estocagem) nas diferentes propriedades estudadas.

Figura 4. Número Mais Provável (NMP) de coliformes totais (CT) e termotolerantes em dejeto suíno
armazenado.
Fonte: Santos et al. (2007).

Silva et al. (2008) determinaram o perfil de resistência a antimicrobianos de
amostras de E. coli, de oito sistemas de armazenamento de dejetos suínos
(esterqueiras) nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Apenas seis
(6,25%) amostras de E. coli isoladas foram sensíveis a todos os antimicrobianos
testados. As demais foram resistentes a pelo menos um antimicrobiano sendo 36
(37,5%), a pelo menos quatro destes. O número de marcadores de resistência
concomitantes variou entre um (n=8) e oito (n=5), e aproximadamente 47% das
amostras a dois ou três antimicrobianos. O percentual de resistência observado é
apresentado na Figura 5.
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Figura 5. Resistência antimicrobiana (%) de amostras de Escherichia coli isolada em dejetos suínos
armazenado. (Legenda: ttr=tetraciclina; acn=ácido nalidixico; sul=sulfonamida;
cot=cotrimoxazol; cef=cefaclor; clo=cloranfenicol; amp=ampicilina; cip=ciprofloxacina;
neo=neomicina).
(Fonte: Silva et al., 2008)

A deposição de efluentes sobre o solo ou a destinação destes para
recursos hídricos compromete a qualidade da água a ser utilizada nas diferentes
atividades das cadeias produtivas, inclusive na qualidade da água de dessedentação
animal, podendo repercutir na sanidade do rebanho e qualidade do produto final,
com reflexos econômicos à produção.
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USO E MANEJO DA CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ATIVIDADE
PECUÁRIA

João Luis dos Santos

Introdução

Após a desinfecção, a água deve conter um teor mínimo de cloro residual livre
de 0,5mg/L, sendo obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L em qualquer
ponto da rede de distribuição, recomendando-se que a cloração seja realizada em
pH inferior a 8,0 e tempo de contato mínimo de 30 minutos.

Portaria N.º 518 MS/Anvisa, de 25 de Março de 2004 no Cap IV, Art 13.

A discussão sobre a conservação e a escassez de qualidade da água na
população rural tem mobilizado agências de recursos hídricos, políticas públicas e
programas de gestão em busca de soluções.

Entretanto existe ainda uma resistência à necessidade de tratamento, embora
a legislação vigente regulamente o tema. O fator cultural prevalece em detrimento
dos inúmeros riscos à saúde que podem advir do uso deste recurso insubstituível.

Doenças de Veiculação Hídrica.

As doenças associadas à água podem ser classificadas em quatro categorias:

• Doenças com origem na água; organismos que se desenvolvem na água:
cólera, febre tifóide e disenteria.

• Doenças produzidas por água contaminada a partir de organismos que não
se desenvolvem na água: tracoma e leishmaninose.

• Doenças relacionadas a organismos cujos vetores se desenvolvem na água:
malária, fileriose, febre amarela e dengue.

• Outra categoria pode ser incluída: doenças dispersadas pela água.

As doenças de veiculação hídrica que afetam a saúde humana causam não
somente danos às pessoas, mas diminuem a segurança coletiva da população e
produzem impactos econômicos devido a inúmeras interações, aumento de
mortalidade e disrupção de atividades. Mais de 75% das doenças são de veiculação
hídrica sendo a água o terceiro agente com maior potencial de contaminação,
perdendo apenas para o sangue e o leite, respectivamente.

Neste sentido torna-se imprescindível conhecer os Sistemas de
Abastecimento de Água e o uso de Processos de Desinfecção eficazes como
ferramentas essenciais para minimizar os impactos gerados pelo uso de água
contaminada.
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Sistemas de Abastecimento de Água

Entende-se por Sistema de
Abastecimento uma série de estruturas
pelas quais a água deve passar até que
esteja em seu ponto final. O tratamento de
água para consumo humano consiste das
primeiras cinco primeiras etapas
representadas na ilustração ao lado. A
reservação final e consumo deveriam
também ser considerados visto que a
responsabilidade técnica pelo Sistema
Abastecimento e Tratamento de Água
termina apenas após sua destinação final e
sem prejuízos ao usuário. As fazes de
tratamento dividem-se em processos
físicos e químicos e abrangem: pré-
oxidação ou pré-desinfecção, floculação,
decantação, inter-desinfecção, filtração
e/ou polimento e pós-desinfecção.

Mesmo um sistema modesto, com
uma simples capitação e armazenamento
para uso sem nenhum tratamento mais
sofisticado, não exime os seus usuários de
monitorar a qualidade e disponibilidade do
recurso hídrico em função de sua
demanda; principalmente sazonal; sendo
que são nestes casos que daremos.
Sistemas de Abastecimento de Água
devem cumprir no mínimo três requisitos:
correto dimensionamento, tratamento
adequado e monitoramento do sistema por
mais simples que seja.

Dimensionamento do Sistema de Abastecimento

Um sistema dimensionado
corretamente esta apto para atender os
mais críticos períodos de consumo de
água. Esta (Figura 1) é base de
sustentação para que o tripé do Processo
de Desinfecção tenha equilíbrio e permita a
ação sanitizante do cloro de forma segura
e eficaz.

Por outro lado um Sistema de
Abastecimento de Água que não esteja
corretamente dimensionado abalará os
alicerces deste tripé, comprometendo o

1
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Processo de Desinfecção, total ou parcialmente; principalmente nos períodos mais
críticos, onde a qualidade fica ainda mais comprometida pela escassez. Veja na
Figura 2.

O tempo de contato é comprometido pelo não dimensionamento correto da
reservação de água prejudicando a eficácia da desinfecção. Quando isso ocorre
outro ponto de apoio terá que compensar para que a desinfecção ocorra. Por
exemplo: se reservação de água não for capaz de suprir a demanda o desequilíbrio
será compensado pela dosagem como uma alternativa para promover a
desinfecção. Entretanto dependendo do destino de uso desta água haverá limites
que impedem o aumento em quantidades que proporcionariam a desinfecção. O
perfeito equilíbrio e dimensionamento do Sistema de Abastecimento de Água são
fundamentais para se atingir o efeito desejado no Processo de Desinfecção sem
necessidade de sobrecarregar um dos apoios deste tripé.

Processo de Desinfecção da Água

Com um consagrado histórico de aplicação, os compostos clorados já
acumulam inúmeros testes de laboratório e campo, objetivando a avaliação de sua
eficiência.

O Processo de Desinfecção da Água de consumo nas áreas rurais; via
cloração; oferece uma alternativa viável e imediata na mitigação de riscos biológicos
associados ao uso destas; quer seja à saúde humana ou animal; com conseqüentes
perdas de produtividade e qualidade.

Sanitizantes em forma de pastilhas de cloro; tradicionalmente utilizados no
mercado; são produtos acessíveis, de fácil aplicação, seguros e permitem controle
total do processo quando aplicados de forma técnica e consciente.

Mecanismos de ação do Cloro

Segundo a AWWA (1997), o cloro e seus compostos atacam as atividades
respiratórias, o transporte através da parede celular e o ácido nucléico das bactérias.

2 3
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No caso dos vírus, o mecanismo parece ser o desarranjo dos ácidos nucléicos. Os
polivirus sofrem ataque na capa de proteína externa.

O cloro, em uma solução aquosa, dissocia-se rapidamente formando o HClO-

(ácido hipocloroso) e o ClO- (íon hipoclorito), apresentando rápida ação biocida. Isso
independe do tipo de cloro utilizado e portanto consideraremos a equação genérica.

Cl- + H2O        HClO + OH+ – na água o cloro (Cl) dissocia-se e forma o ácido
hipocloroso  (HClO), um ácido fraco, cuja constante de dissociação é baixa e tende a
dissociar-se novamente gerando ClO-.

HClO + H2O          ClO- + H+

A ação oxidante e sanificante dos
derivados clorados é controlada pelo ácido
hipocloroso  (HClO), um produto resultante
da hidrólise da substância clorada  é
denominado de cloro residual livre. Os
compostos clorados são mais efetivos em
valores de pH ácidos quando a presença de
ácido  hipocloroso (HClO), é dominante, ou
seja, em pH acima de 9, a concentração de
HClO em solução é tão pequena que já não
teríamos uma ação sanificante eficiente.

Efeito do pH

Um aumento no pH diminui substancialmente a atividade biocida de cloro, e
uma diminuição no pH aumenta essa atividade na mesma proporção.

Andrewes et al. (1904) estavam entre os pesquisadores que provaram ser o
ácido hipocloroso o responsável pela destruição dos microrganismos. A eficiência
desinfetante do cloro cresce com um aumento do pH, sendo que o contrário também
é verdadeiro. Fair et al. (1948) e Marris (1966) calcularam uma curva de eficiência
relativa à desinfecção entre HClO e ClO-, considerando a dosagem necessária para
matar 99% de Escherichia Coli em vários níveis de pH dentro de 30 minutos, e
provaram que o ClO- possui 1/80 da eficiência biocida do HClO nas mesmas
condições de aplicação.

O pH entretanto constitui um dos pilares do tripé da desinfecção e ainda que
seja um dos mais relevantes outros devem ser avaliados como a concentração e
tempo de contato.

Efeito da Concentração Versos Tempo de Contato

Seria lógico supor que um aumento da concentração de cloro disponível em
uma solução traria um aumento correspondente na atividade biocida diminuindo o

Gráfico 1.
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tempo de contato. Esta suposição pode ser verdade, enquanto outros fatores, tais
como pH, temperatura e teor de matéria orgânica são mantidos constantes.

Mallman et al. (1932), em seus experimentos com Staphylococcus aureus,
mantendo um pH 9 constante, mostraram que aumentando o cloro disponível em
soluções de 0,3, 0,6, 1,2, a 2,0 ppm, o tempo foi reduzido ou a taxa biocida
aumentou. Com 2 ppm disponíveis de cloro o tempo de inativação total foi de 5
minutos, sendo que com 1,2 ppm o tempo foi de 10 minutos, enquanto 0,3, mesmo
em 30 minutos, não houve inativação completa.

Rudolph et al. (1941) testaram soluções de hipoclorito em concentrações de
25, 100 e 500 ppm de cloro disponível em um pH 10 e temperatura de 20°C,
mantidos constantes. Concluíram que um quádruplo aumento da concentração de
cloro em solução irá resultar em uma redução de 50% no tempo de ação e num
aumento de 30% de redução (ver também Weber et al., 1944).

Entretanto, o uso de cloro em altas dosagens, conquanto possa reduzir o
tempo de contato; não pode ser indiscriminadamente aplicado.

Há um nível ideal de cloro
dosado que deve ser admitido
conforme a característica da água a
ser tratada e a aplicação a que se
destina. Acima deste limite deixamos
de ter o risco biológico e passamos a
ter o risco químico do processo.

Dosagens excessivas podem
interagir com outros constituintes
químicos presentes na água oriundos
de descartes industriais, fertilizantes e
despejos domésticos e de animais,
gerando subprodutos nocivos a saúde
humana. Outro fator é a qualidade do
sanitizante utilizado. Em sua
composição o produto clorado
escolhido pode conter determinadas
concentrações de metais pesados e
outros subprodutos como cloratos e
bromatos que variam de acordo com a
qualidade e origem do produto. Tais
contaminantes em altas dosagens
podem ultrapassar os limites de
segurança estabelecidos na Portaria

518 que em dosagens normais não ofereceriam riscos. Manter um pH entre neutro a
levemente ácido é fator pontual altamente recomendado para o efeito biocida do
cloro que contribuirá com a redução da dosagem e do tempo de contato.

O gráfico ao lado ilustra decréscimo da atividade biocida do cloro em função
do pH, tempo de contato e concentração de cloro. Quanto menor for o pH,  menor
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será o tempo de contato e dosagem (mg/l). Mas aumentando-se o pH deverá haver
um aumento na dosagem e/ou no tempo de contato.

Por outro lado, quanto maior for o tempo de
contato (Tc), mantendo-se constantes os
valores de pH e mg/l, maior será a
atividade biocida do cloro.

Nesta ilustração gráfica notamos que
se mantivermos constantes valores de pH e
dosagem (mg/l), quanto maior o tempo de
contato maior será a atividade biocida.

Mais uma vez isso reforça a  necessidade de adequação dos sistemas de
abastecimento para atender a demanda de água nos períodos de escassez emaior
consumo.

Aplicação na Produção Agropecuária

Com base nestes princípios podemos destacar os seguintes aspectos para
adequação da desinfecção da água na produção pecuária. O Sistema de
Desinfecção é composto de equipamentos dosagem e kit de analise e controle. Tal
sistema deve ser seguro, simples e de fácil operação pois o operador é um produtor
rural e que na primeira dificuldade abandonará o tratamento.

Tipos de Dosadores de Pastilhas

O Dosador não deve ser instalado na saída do reservatório e logo após haver
o consumo. Esta instalação coloca em risco um dos pilares de sustentação da
desinfecção, o tempo de contato para a desinfecção pode ser insuficiente.

a) Na figura A o dosador esta
corretamente na entrada do
reservatório. Porém este é um
dosador pressurizado, ou seja, a
pressão da rede é a que temos no
interior do equipamento. Uma falha
operacional e pode haver a um
grave acidente. Além disso, se a
pressão da rede for superior a que o
dosador suporta este pode rachar ou
explodir. Outra desvantagem deste
modelo é provocar picos de

dosagem ao longo do ciclo produtivo podendo muitas vezes ficar abaixo do
necessário para a desinfecção, pois não oferece muitas opções de ajuste do
cloro dosado. Neste modelo todas as pastilhas de cloro ficam inundadas na
água e dissolvem dentro do equipamento independente de haver ou não
consumo de água. Quando há um uso constante de água o dosador pode
funcionar bem. Mas quando fica parado pode fazer uma super dosagem.

A
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Quando o consumo aumenta além da capacidade de dissolução das pastilhas
haverá falta cloro na água.

b) Na figura B o dosador é instalado
por gravidade, ou seja, acima ou
dentro do reservatório não ficando
sob a pressão da rede. Neste caso
os equipamentos permitem total
intervenção do usuário para definir a
dosagem do sanitizante isso porque
são providos de múltiplos ajustes de
dosagem. Além disso, as pastilhas
de cloro no interior do mesmo não
ficam inundadas de água o que evita
picos de super cloração. Por outro
lado permitem níveis de ajustes para

atender qualquer vazão no mesmo dosador variando apenas o tipo de
pastilha de cloro utilizado. Uma desvantagem deste equipamento ocorre
quando há um difícil acesso ao reservatório seja pela altura ou localização do
mesmo.

c) No modelo da figura C o
equipamento é provido de uma
bomba que injeta a solução de cloro
gerada no dosador direto na rede de
abastecimento do reservatório. O
ajuste da dosagem é um pouco mais
complicado por que depende do
ajuste da bomba, mas uma vez
acertado raramente sofre
intervenção. A desvantagem passa a
ser o custo e adequações elétricas e
necessidade de energia elétrica no
ponte de aplicação para
funcionamento do equipamento.

d) Na figura D não existe o dosador
sendo que as pastilhas são
“jogadas” dentro do reservatório ou
acondicionadas em algum recipiente
que fica mergulhado no mesmo.
Este sistema rudimentar não permite
um controle em total da cloração
visto que as pastilhas possuem uma
dissolução fixa independente do

B

C

D
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volume de água que entra e sai do
reservatório. Semelhante ao que
ocorre no dosador pressurizado (A)
quando não há consumo de água
ocorre uma super cloração, quando
o consumo aumenta muito pode
ocorrer falta de cloro na água ou
dosagem insuficiente para a ação
biocida.

Controle da Dosagem e
Residual do Sanitizante

Nenhum esforço de adequação do
sistema e correta escolha do equipamento
será compensado se não forem realizadas
as analises da dosagem e residual do cloro
e do pH da água. O uso da ortotoluidina é
restritivo em industrias de alimentos por se
tratar de um produto cancerígeno. Existem
metodologias simples, de campo, como as
fitas teste para cloro e pH. Ainda existem
equipamentos e Kits de analise mais
sofisticados e com custo maior. O
importante é escolher uma metodologia e

fazer uso da mesma controlando o pH, cloro dosado, cloro residual no reservatório e
cloro residual no ponto de consumo conforme o uso.

Dependendo da finalidade de uso da água ela pode conter diferentes
residuais de cloro. Dentro de uma unidade de produção que conjugue mais de uma
atividade, além do consumo humano, isso é uma realidade que deve ser equalizada.
Recomenda-se um residual de cloro para consumo humano de no máximo 1ppm,
para suínos no máximo 2ppm, a média para consumo de aves é de 3 a 5ppm.

Para conciliar todas estas dosagens podem ser necessárias adequações no
sistema de abastecimento de modo a conciliar todas aplicações. No caso da figura
apresentamos um sistema composto de um reservatório principal onde é feita uma
pré-cloração mantendo-se um residual de 1ppm. Na seqüência mais três
reservatórios menores são destinados a aplicações específicas onde podem ser
realizadas aplicações de reforço do cloro se necessário.

Considerações Finais

Ignorar a importância do tempo de contato para o efeito biocida do cloro pode
colocar em risco todo Processo de Desinfecção. O cloro não tem ação instantânea.
Por isso a Portaria 518 recomenda 30min de tempo de contato após a adição do
cloro.
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Ajustar o pH da água em sistemas de produção intensiva, onde o pH é
superior a 8, será um ótimo mecanismo para potencializar a ação biocida do cloro.

O sanitizante quando adicionado na água sem um critério de controle
dosagem e medição de residuais de segurança não promoverá o efeito desejado
100% do tempo de produção, colocando em risco o resultado e qualidade do
processo produtivo em um único dia que esta água contaminada chegar até a
produção.

Implantar um projeto de dimensionamento e adequação destes Sistemas de
Abastecimento, adotando uma rotina e metodologia de controle da desinfecção,
torna-se uma necessidade urgente para que possamos melhorar a qualidade da
água consumida no meio rural e conseqüentemente a qualidade de vida do homem,
a biosseguridade local, o bem estar animal e a produtividade e ainda qualidade dos
alimentos produzidos.
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