
Água de má qualidade representa riscos a saúde

dos animais e a produção, causando desde

reduções no ganho de peso, até a perda de

animais. Abaixo estão alguns sintomas que o

excesso de alguns elementos podem causar:

SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS- diarréia,

redução do consumo de água e da produtividade

e morte;

CLORO- redução da ingestão de alimento e

aumento do consumo de água;

FERRO- quando promove gosto ruim a água,

apresenta efeitos sobre o consumo da água e a

produtividade.

Para que o produtor possa produzir de maneira

profissional, é fundamental que ele tenha

conhecimento. Assim, sugerimos a leitura da

Resolução de forma completa, que poderá ser

adquirida no endereço

www.mma.gov.br/port/conama

No endereço acima, o produtor também

encontrará uma série de legislações ambientais

relacionadas a atividade rural que são

fundamentais para o licenciamento ambiental da

suinocultura e avicultura.

Na página eletrônica da Embrapa Suínos e Aves

também estão disponíveis publicações

relacionadas ao tema qualidade da água, é só

consultar www.cnpsa.embrapa.br

QUALIDADE DA ÁGUA PARA

SUÍNOS E AVES

Água com qualidade, significa produção

e produtos com qualidade
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A água, na produção de suínos e

aves, não é simplesmente um recurso

natural, ela é o principal alimento destas

criações. E sendo um alimento, deve ser

oferecido em quantidade e qualidade.

Mas qual a qualidade que a água

deve ter para ser considerada como

boa para estes animais?

O Conselho Nacional de Meio

Ambiente – CONAMA, órgão vinculado

ao Ministério do Meio Ambiente

determinou, através da Resolução no-

357, de 17 de março de 2005 a

qualidade que as águas superficiais

devem possuir para serem fornecidas

aos animais.

De acordo com esta Resolução,

estas águas devem atender os padrões

estipulados para a Classe 3.

Na Tabela 1, apresenta-se um resumo

dos parâmetros que constam na Resolução.

Estes parâmetros podem ser analisados em

um laboratório especializado em análises de

qualidade da água. Para conhecimento:

Cabe destacar que uma análise de

água é iniciada no momento da coleta das

amostras. Então, antes de realizar esta coleta,

o produtor deve entrar em contato com o

laboratório para ter conhecimento de como

fazer isso da forma correta.

Tabela 1 - parâmetros de qualidade para
água de consumo dos suínos e aves

Parâmetros Valor Máximo

Cloreto Total 250 mg/L de Cl
Cobre Dissolvido 0,013 mg/L de Cu
Coliformes
Termotolerantes1

Para animais confinados,
não exceder 1.000/100ml
Para os demais usos, não

exceder 4.000/100ml1

DBO2 Até 10,0 mg/L
Ferro Dissolvido 5,0 mg/L de Fe
Fósforo Total3 0,15 mg/L
Manganês Total 0,5 mg/l de Mg
Nitrato 10,0 mg/L de N
Nitrito 1,0 mg/L de N
Oxigênio
Dissolvido

Não inferior a 4,0 mg/L de
O2

pH 6,0 a 9,0
Sulfato Total 250 mg/L de SO4

Sólidos
Dissolvidos
Totais

500 mg/L

Turbidez Até 100 UNT
Zinco Total 5,0 mg/L de Zn

1 Presentes em fezes humanas e de animais, solos, plantas e

outras matrizes ambientais que não tenham sido contaminadas

por material fecal. Este número não deverá ser excedido em

80% ou mais de pelos menos 6 amostras, coletadas durante o

período de um ano, com freqüência bimestral.
2 Demanda Bioquímica de Oxigênio (em 5 dias a 200C).
3 Considerando-se águas captadas de rios.

CLASSE 3 - podem ser destinadas:

• ao abastecimento para consumo

humano, após tratamento convencional

ou avançado;

padrão: valor limite adotado como requisito

normativo de um parâmetro de qualidade de

água ou efluente.

parâmetro: substancias ou outros indicadores

representativos da qualidade da água.

• à irrigação de culturas arbóreas,

cerealíferas e forrageiras;

• à pesca amadora;

• à recreação de contato secundário;

• e para consumo dos animais.


