
Água e avicultura: qualidade em 1º lugar

Nas últimas décadas, o recurso 
natural água vem sendo cada vez 
mais disputado, tanto em termos 
quantitativos como em termos 
qualitativos, principalmente em 
razão do acentuado crescimento 
demográfico e do próprio 
desenvolvimento econômico.

A água é um recurso peculiar 
entre os recursos naturais, 
desempenhando diferentes funções, 
quer seja como produto para o 
consumo direto, matéria-prima e/ou 
como constituinte dos ecossistemas.

Três quartos (3/4) da superfície do 

nosso planeta são cobertos por 
água; sendo 97% salgada, e apenas 
3% doce. Contudo, do percentual 
total da água doce existente, a maior 
parte encontra-se sob a forma de 
gelo nas calotas polares e geleiras. 
Parte é gasosa e parte é líquida 
– representada pelas fontes 
subterrâneas e superficiais. 
Já os rios e lagos, que 
são nossas principais 
formas de abastecimento, 
correspondem a apenas 
0,01% desse percentual, 
aproximadamente.

O Brasil possui uma das 

maiores reservas hídricas do mundo, 
concentrando cerca de 15% da 
água doce superficial disponível 
no planeta. Mas o contraste 
na distribuição é enorme (veja 
TABELA).

Influência da composição e qualidade da água no processo de vacinação. Por 
Eduardo de Souza Pinto, Assistente Técnico do Departamento Avicultura do 
Laboratório Biovet.
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Nos primeiros 
dias de vida a ave 
é constituída por 
85% de água
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Indústria de alimentação animal prevê 
crescimento de 9% em 2005
A indústria de alimentação animal 
comemora resultados do primeiro semestre 
de 2005. O fechamento do período fez 
o setor – que compreende fabricantes 
de rações balanceadas, alimentos para 
animais de estimação (pet food), premix, 
suplemento mineral e suprimentos 
– aumentar suas projeções para o ano. 
Segundo dados do SINDIRAÇÕES, 
Sindicato Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal, a produção de 
rações no ano deve chegar a 47,2 
milhões de toneladas – superando as 
46,9 milhões de toneladas inicialmente 
previstas para o ano de 2005. Com as 
novas estimativas, e a expectativa por um 

segundo semestre forte, para o ano de 
2005. Estes resultados confirmam a ótima 
fase do setor, que já havia registrado 
um crescimento de 5% em 2004. O 
investimento no primeiro semestre de 
2005 ficou em torno de US$ 91 milhões, 
o que representa 2% do faturamento 
obtido no período, no valor de US$ 9,3 
bilhões. Os recursos foram destinados 
à implantação das Boas Práticas de 
Fabricação, sistemas de qualidade e 
rastreabilidade, e novos equipamentos. 
Dos 47,2 milhões de toneladas previstas 
para o ano, 22.974,20 milhões de 
toneladas foi a produção do 1º semestre, 
8,07% a mais do que o mesmo período 
de 2004.

Região Recurso Superfície População

Norte 68,50% 45,30% 6,98%
Centro-Oeste 15,70% 18,80% 6,41%

Sul 6,50% 6,80% 15,05%
Sudeste 6,00% 10,80% 42,65%
Nordeste 3,30% 18,30% 28,91%

TABELA: Distribuição Hídrica Nacional

Fonte: Secretaria de Recursos
Hídricos do Ministério do Meio Ambiente 

A Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) e a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), mostram neste 
levantamento inédito sobre o custo da produção 
de frangos e suínos, os efeitos dos fatores que 
compõem a planilha dos valores fixos e variáveis 
na produção dos maiores estados criadores. 

Entre esses itens, estão os preços de 
insumos, custos com 

transporte e 
energia, 

impostos, depreciação de equipamentos e 
produtos veterinários. Os custos totais variam 
atualmente entre R$ 1,21 no Mato Grosso e
R$ 1,69 no Ceará. Para um criador de frango 
do Paraná, estado com o maior plantel, produzir 
um quilo da ave em condições de abate, por 
exemplo, ele gasta R$ 1,40. Em Santa Catarina, 
segundo produtor, o custo é de R$ 1,63 e no Rio 
Grande do Sul, de R$ 1,38. Com o resultado a 
Conab poderá adotar a metodologia de preço 
de equilíbrio dos agentes produtores de milho, 
ração e frango. No que se refere aos custos 
das agroindústrias, quarto agente da cadeia 

produtiva, a pesquisa não obteve os dados. 
Considerando o quadro atual, em que o preço 
do quilo de frango vivo é de R$ 1,45, o produtor 
obterá lucro pagando até R$ 17,10 a saca de 
milho de 60 quilos. Para ter idéia da aplicação 
desse mecanismo, o preço médio atual da saca 
no Paraná é de R$ 15. No caso dos suínos, os 
custos de produção totais variam de R$ 1,53 no 
Mato Grosso do Sul a R$ 2,39 em São Paulo, 
sendo os maiores produtores Santa Catarina 
(R$ 1,80), Paraná (R$ 1,64) e o Rio Grande 
do Sul (R$ 1,95). Com isso, o produtor passa 
a conhecer, a partir de agora, o gasto mensal 

que tem com a criação de frangos ou de 
suínos nos 10 estados pesquisados 
(SP, RS, SC, PR, MS, MT, MG, PE, CE, 
GO). Por outro lado o Governo Federal 
adotará uma política de abastecimento 
para grãos como o milho que tem 
mais de 60% da produção destinada à 
composição da ração de aves, suínos 
e gado leiteiro. A pesquisa, realizada 
por cerca de 40 técnicos, cobriu os 
diversos setores que envolvem a 
cadeia produtiva, como associações 
de produtores, órgãos estaduais de 
pesquisa e empresas fornecedoras 
de insumos. O trabalho de campo 
teve início em abril deste ano 
nos principais estados do Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste e 
Nordeste.

Suínos Estados Frangos
R$ 1,53 MT R$ 1,21
R$ 1,80 SC R$ 1,63
R$ 1,64 PR R$ 1,40
R$ 1,95 RS R$ 1,38

Exemplos de custos de 
produção em alguns Estados



Projeções feitas por cientistas calculam que 
em 2025 cerca de 2,43 bilhões de pessoas 
estarão sem acesso à água. O desperdício é 
outro grande problema. Na verdade, é uma das 
causas para escassez. No Brasil 40% da água 
tratada fornecida aos usuários é desperdiçada. 
Cada pessoa necessita de 40 litros de água por 
dia, mas a média brasileira é de 200 litros.

O ciclo da água é o principal responsável pela 
renovação de recursos hídricos naturais.

Para qualquer finalidade de uso das águas de 

um rio, lago ou mesmo de águas subterrâneas, 
deve ser solicitada uma Outorga ao Poder 
Público (veja quadro).

Em função do uso a que se destina, a água 
deve apresentar determinadas características. 
Assim, a água utilizada para beber denomina-
se água potável. A potabilidade de uma água é 
definida através de um conjunto de parâmetros e 
padrões estabelecidos por normas e legislações 
sanitárias.

Encontra-se na água normalmente vários 

tipos de microorganismos de vida livre 
e não-parasitária, que dela extraem os 
elementos indispensáveis à sua sobrevivência. 
Ocasionalmente são nela introduzidos 
organismos patogênicos, que utilizando a água 
como veículo tornam-se um perigo sanitário 
potencial.

Existem vários elementos contaminadores da 
água. Alguns dos mais importantes e graves são 
os contaminadores orgânicos, contaminadores 
biológicos, contaminadores químicos.

Em condições de estresse calórico a água 
tem papel fundamental na perda de calor.

A qualidade físico-química e microbiológica 
da água é de grande importância na saúde 
avícola. Ela deve ser mantida desde da 
captação à distribuição, assegurando 
qualidade até o consumo.

AVICULTURA
A cloração com 1 a 3 ppm no bebedouro 
reduzirá a contagem bacteriana, 
especialmente onde os bebedouros 
possuem superfície de água aberta.

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.

Nas aves a sede é induzida por três 
mecanismos básicos:
nDesidratação celular

nDesidratação extracelular 
nSistema Renina - Angiotensina 

Nos mamíferos os osmorreceptores parecem 
estar localizados no sistema vascular e, 
nas aves, extravascular. Outra estrutura do 
cérebro da ave que tem importante papel em 
induzir a ingestão de água é o chamado órgão 
subfornical, localizado na periferia do ventrículo 
cerebral.

Um dos mais importantes fatores que afetam 
a ingestão de água pelas aves é a ingestão 
de alimento, pois este é capaz de alterar todo 
o equilíbrio, interferindo na água metabólica, 
conteúdo aquoso do alimento e a água ingerida. 
O manejo d´água, o tipo de bebedouro, a 
quantidade de bebedouro por ave alojada, e o 
tipo de ave em que se trabalha também interfere 
na quantidade ingerida.

Os frangos de corte produzem fezes com 60% 
a 70% de umidade, já nas poedeiras a umidade 
das fezes representa até 80%. Esses dados 
indicam que a quantidade de água excretada 
nas fezes das poedeiras representa até quatro 
vezes a quantidade eliminada na urina.

VACINAÇÃO
Cuidados com o manejo da água antes e 
durante o processo vacinal são fundamentais 
para o sucesso do mesmo.

Alguns pontos devem ser obedecidos como 
reconstituir a vacina em recipiente plástico 
(nunca metal) e distribuir a 
vacina, em caso de bebedouro 
pendular, em uma quantidade 
suficiente de bebedouros limpos.

Sempre estar verificando a 
regulagem dos dosadores dos 
sistemas nipples, para que o 
cálculo do volume de água seja 
suficiente para vacinar as aves. 

O tempo de jejum hídrico, que 
sempre deve ser feito quando 
a vacina é realizada via água, 
varia conforme a hora do dia, 
idade das aves, época do ano. 
Portanto, cabe ao responsável 
pela vacinação julgar de acordo 
com o comportamento das aves, 
a hora exata de liberar a vacina.

Alguns fatores, como a 
estabilidade dos vírus vacinais 
na água, devem ser levados 
em consideração, pois é este o 
limitador de tempo no processo 
de vacinação.

É sempre importante 
estar verificando o pleno 
funcionamento dos 
equipamentos de vacinação 
antes que o processo seja 
iniciado, evitando assim um 
tempo prolongado no processo 

e diminuindo as perdas, com o consequente 
aumento da eficiência da vacinação.

O estado de limpeza dos canos de água também 
é fundamental para diminuir perdas.

A água utilizada na vacinação deve ser livre 
de qualquer resíduo de desinfetante (cloro 
principalmente). A qualidade da água deve ser 
feita através de testes químicos e bacteriológicos 
regulares. Resíduos de desinfetantes podem ser 
neutralizados com a adição de 2g/L de leite em 
pó, ou através de outros produtos disponíveis 
no mercado (exemplo: pastilhas inativadoras 
de cloro) estabilizando a solução e protegendo 
o vírus vacinal. O pH deve estar entre 5,5 e 8 a 
fim de promover uma maior estabilidade para o 
vírus vacinal.

O volume total de água utilizado na vacinação 
e o número exato de doses a serem utilizadas 
sempre têm que ser em quantidade suficiente 
para o sucesso do processo.

A cada passo da vacinação é recomendado 
monitorar as aves e seu comportamento. 
Apesar do jejum hídrico, sempre há aves que 
permanecem nos cantos e junto das paredes do 
galpão. Deve-se fazer, em intervalos regulares, 
uma movimentação dessas aves, permitindo que 
as mesmas cheguem aos bebedouros e tenham 
acesso a vacina.

A qualidade da água também está diretamente 
relacionada ao programa de biossegurança de 

uma granja, já que existem diversas doenças de 
veiculação hídrica.

BEBEDOUROS
Quando se sabe que nos primeiros dias de vida 
a ave é 85% constituída de água e que esse 
é o principal nutriente que existe, é obvio que 
tem que se dar muita atenção aos bebedouros 
utilizados nas granjas.

Morgan-Jones (1980) isolou mais salmonelas da 
água do que da cama, em ambiente de criação 
de frangos que usava bebedouro tipo calha, 
alertando que a água pode ser a maior fonte de 
reinfecção das aves.

Avaliação realizada em grande escala em 
integrações de frangos de corte demonstrou 
que o uso de bebedouros nipple melhorou o 
rendimento das aves e reduziu os índices de 
condenação por colibacilose (aerosaculite) no 
abatedouro (Silva, 1998).

Água fornecida a frangos de corte usando o 
sistema de bebedouro pendular apresentou 
altos índices de contaminação microbiológica 
em todas as idades avaliadas (01, 14, 28 e 42 
dias), mesmo usando cloração contínua com 1 e 

2mg/L de cloro residual livre.

No sistema de bebedouro nipple, os 
índices de contaminação da água 
foram inferiores aos apresentados 
pelo bebedouro pendular. Mesmo 
assim, foram enquadrados fora dos 
padrões para água potável. A água 
fornecida às aves através do sistema 
de bebedouro nipple apresentou índices 
de contaminação acima do esperado. 
É provável que essa contaminação 
ocorra localmente na caixa d’água 
com possibilidade de multiplicação no 
bebedouro, aumento de temperatura e 
ausência de manutenção preventiva. 
(Valias, 2001)

O processo educativo, que utiliza 
metodologias diversas, com objetivo de 
formar indivíduos capacitados a analisar, 
compreender e julgar problemas 
ambientais, na busca de soluções que 
permitam ao homem coexistir de forma 
harmoniosa com a natureza e melhorar 
a qualidade de criação de suas aves é 
fundamental no mundo de hoje para a 
melhoria da qualidade de vida. 

Para saber mais informações sobre 
este assunto, bem como indicação 
de literatura, entre em contato com o 
Departamento Técnico Avicultura do 
Biovet.

É fato que a escassez de água preocupa 
a população em todo o país. Atento a essa 
situação, um grupo de pesquisadores paulista 
está trabalhando para garantir o uso sustentado 
dos recursos hídricos subterrâneos do Estado 
de São Paulo. Por meio de uma parceria entre 
o Departamento de Águas e Energia Elétrica 
do Estado de São Paulo (DAEE), o Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (IPT), o Instituto 
Geológico (IG) e o Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM), está em fase de conclusão o mapa dos 
aqüíferos paulistas que sintetiza, em um único 
documento, informações estratégicas sobre 
reservas hídricas importantes no Estado. “O 
mapa foi elaborado considerando informações 
existentes nos arquivos das quatro entidades, 
assim como a atualização da base de dados 
existente desde a década de 1970 referente 
aos aqüíferos paulistas”, disse a coordenadora 
temática do projeto, Malva Andrea Mancuso, à 
Agência FAPESP. A pesquisadora do IPT explica 
que o Estado de São Paulo é composto por sete 
aqüíferos sedimentares, formados por rochas 
porosas, e dois grandes grupos de aqüíferos 

fraturados, formados por rochas vulcânicas e 
cristalinas. Com a integração das informações 
antigas e atuais, será criado um banco de dados 
sobre as condições de cada aqüífero regional. 
Com isso, a previsão é que seja possível indicar 
áreas mais favoráveis para a exploração racional 
das águas. A publicação de um mapa, em 
versão impressa e CD-ROM, será o resultado 
final do trabalho. “Está prevista uma tiragem 
inicial de 6 mil cópias da publicação, que serão 
distribuídas gratuitamente aos órgãos públicos 
e comitês de bacias hidrográficas, bem como a 
instituições de ensino e pesquisa dentro e fora do 
Estado”, antecipa Malva. O principal público-
alvo do projeto são os 21 Comitês de Bacias 
Hidrográficas, formados por representantes 
do governo e da sociedade civil. “Com esse 
instrumento de gestão em mãos, os comitês 
poderão identificar melhor os aqüíferos que 
ainda podem ser explorados com segurança, de 
acordo com a demanda das cidades paulistas 
que apresentam problemas de abastecimento 
público”, diz a coordenadora temática do projeto. 
(Fonte: Thiago Romero, Agência FAPESP).

Nas poedeiras a umidade das fezes representa até 80% de sua composição

Coleta de amostra para checar qualidade da água
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Exploração racional das águas subterrâneas
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Projeções feitas por cientistas calculam que 
em 2025 cerca de 2,43 bilhões de pessoas 
estarão sem acesso à água. O desperdício é 
outro grande problema. Na verdade, é uma das 
causas para escassez. No Brasil 40% da água 
tratada fornecida aos usuários é desperdiçada. 
Cada pessoa necessita de 40 litros de água por 
dia, mas a média brasileira é de 200 litros.

O ciclo da água é o principal responsável pela 
renovação de recursos hídricos naturais.

Para qualquer finalidade de uso das águas de 

um rio, lago ou mesmo de águas subterrâneas, 
deve ser solicitada uma Outorga ao Poder 
Público (veja quadro).

Em função do uso a que se destina, a água 
deve apresentar determinadas características. 
Assim, a água utilizada para beber denomina-
se água potável. A potabilidade de uma água é 
definida através de um conjunto de parâmetros e 
padrões estabelecidos por normas e legislações 
sanitárias.

Encontra-se na água normalmente vários 

tipos de microorganismos de vida livre 
e não-parasitária, que dela extraem os 
elementos indispensáveis à sua sobrevivência. 
Ocasionalmente são nela introduzidos 
organismos patogênicos, que utilizando a água 
como veículo tornam-se um perigo sanitário 
potencial.

Existem vários elementos contaminadores da 
água. Alguns dos mais importantes e graves são 
os contaminadores orgânicos, contaminadores 
biológicos, contaminadores químicos.

Em condições de estresse calórico a água 
tem papel fundamental na perda de calor.

A qualidade físico-química e microbiológica 
da água é de grande importância na saúde 
avícola. Ela deve ser mantida desde da 
captação à distribuição, assegurando 
qualidade até o consumo.

AVICULTURA
A cloração com 1 a 3 ppm no bebedouro 
reduzirá a contagem bacteriana, 
especialmente onde os bebedouros 
possuem superfície de água aberta.

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.

Nas aves a sede é induzida por três 
mecanismos básicos:
nDesidratação celular

nDesidratação extracelular 
nSistema Renina - Angiotensina 

Nos mamíferos os osmorreceptores parecem 
estar localizados no sistema vascular e, 
nas aves, extravascular. Outra estrutura do 
cérebro da ave que tem importante papel em 
induzir a ingestão de água é o chamado órgão 
subfornical, localizado na periferia do ventrículo 
cerebral.

Um dos mais importantes fatores que afetam 
a ingestão de água pelas aves é a ingestão 
de alimento, pois este é capaz de alterar todo 
o equilíbrio, interferindo na água metabólica, 
conteúdo aquoso do alimento e a água ingerida. 
O manejo d´água, o tipo de bebedouro, a 
quantidade de bebedouro por ave alojada, e o 
tipo de ave em que se trabalha também interfere 
na quantidade ingerida.

Os frangos de corte produzem fezes com 60% 
a 70% de umidade, já nas poedeiras a umidade 
das fezes representa até 80%. Esses dados 
indicam que a quantidade de água excretada 
nas fezes das poedeiras representa até quatro 
vezes a quantidade eliminada na urina.

VACINAÇÃO
Cuidados com o manejo da água antes e 
durante o processo vacinal são fundamentais 
para o sucesso do mesmo.

Alguns pontos devem ser obedecidos como 
reconstituir a vacina em recipiente plástico 
(nunca metal) e distribuir a 
vacina, em caso de bebedouro 
pendular, em uma quantidade 
suficiente de bebedouros limpos.

Sempre estar verificando a 
regulagem dos dosadores dos 
sistemas nipples, para que o 
cálculo do volume de água seja 
suficiente para vacinar as aves. 

O tempo de jejum hídrico, que 
sempre deve ser feito quando 
a vacina é realizada via água, 
varia conforme a hora do dia, 
idade das aves, época do ano. 
Portanto, cabe ao responsável 
pela vacinação julgar de acordo 
com o comportamento das aves, 
a hora exata de liberar a vacina.

Alguns fatores, como a 
estabilidade dos vírus vacinais 
na água, devem ser levados 
em consideração, pois é este o 
limitador de tempo no processo 
de vacinação.

É sempre importante 
estar verificando o pleno 
funcionamento dos 
equipamentos de vacinação 
antes que o processo seja 
iniciado, evitando assim um 
tempo prolongado no processo 

e diminuindo as perdas, com o consequente 
aumento da eficiência da vacinação.

O estado de limpeza dos canos de água também 
é fundamental para diminuir perdas.

A água utilizada na vacinação deve ser livre 
de qualquer resíduo de desinfetante (cloro 
principalmente). A qualidade da água deve ser 
feita através de testes químicos e bacteriológicos 
regulares. Resíduos de desinfetantes podem ser 
neutralizados com a adição de 2g/L de leite em 
pó, ou através de outros produtos disponíveis 
no mercado (exemplo: pastilhas inativadoras 
de cloro) estabilizando a solução e protegendo 
o vírus vacinal. O pH deve estar entre 5,5 e 8 a 
fim de promover uma maior estabilidade para o 
vírus vacinal.

O volume total de água utilizado na vacinação 
e o número exato de doses a serem utilizadas 
sempre têm que ser em quantidade suficiente 
para o sucesso do processo.

A cada passo da vacinação é recomendado 
monitorar as aves e seu comportamento. 
Apesar do jejum hídrico, sempre há aves que 
permanecem nos cantos e junto das paredes do 
galpão. Deve-se fazer, em intervalos regulares, 
uma movimentação dessas aves, permitindo que 
as mesmas cheguem aos bebedouros e tenham 
acesso a vacina.

A qualidade da água também está diretamente 
relacionada ao programa de biossegurança de 

uma granja, já que existem diversas doenças de 
veiculação hídrica.

BEBEDOUROS
Quando se sabe que nos primeiros dias de vida 
a ave é 85% constituída de água e que esse 
é o principal nutriente que existe, é obvio que 
tem que se dar muita atenção aos bebedouros 
utilizados nas granjas.

Morgan-Jones (1980) isolou mais salmonelas da 
água do que da cama, em ambiente de criação 
de frangos que usava bebedouro tipo calha, 
alertando que a água pode ser a maior fonte de 
reinfecção das aves.

Avaliação realizada em grande escala em 
integrações de frangos de corte demonstrou 
que o uso de bebedouros nipple melhorou o 
rendimento das aves e reduziu os índices de 
condenação por colibacilose (aerosaculite) no 
abatedouro (Silva, 1998).

Água fornecida a frangos de corte usando o 
sistema de bebedouro pendular apresentou 
altos índices de contaminação microbiológica 
em todas as idades avaliadas (01, 14, 28 e 42 
dias), mesmo usando cloração contínua com 1 e 

2mg/L de cloro residual livre.

No sistema de bebedouro nipple, os 
índices de contaminação da água 
foram inferiores aos apresentados 
pelo bebedouro pendular. Mesmo 
assim, foram enquadrados fora dos 
padrões para água potável. A água 
fornecida às aves através do sistema 
de bebedouro nipple apresentou índices 
de contaminação acima do esperado. 
É provável que essa contaminação 
ocorra localmente na caixa d’água 
com possibilidade de multiplicação no 
bebedouro, aumento de temperatura e 
ausência de manutenção preventiva. 
(Valias, 2001)

O processo educativo, que utiliza 
metodologias diversas, com objetivo de 
formar indivíduos capacitados a analisar, 
compreender e julgar problemas 
ambientais, na busca de soluções que 
permitam ao homem coexistir de forma 
harmoniosa com a natureza e melhorar 
a qualidade de criação de suas aves é 
fundamental no mundo de hoje para a 
melhoria da qualidade de vida. 

Para saber mais informações sobre 
este assunto, bem como indicação 
de literatura, entre em contato com o 
Departamento Técnico Avicultura do 
Biovet.

É fato que a escassez de água preocupa 
a população em todo o país. Atento a essa 
situação, um grupo de pesquisadores paulista 
está trabalhando para garantir o uso sustentado 
dos recursos hídricos subterrâneos do Estado 
de São Paulo. Por meio de uma parceria entre 
o Departamento de Águas e Energia Elétrica 
do Estado de São Paulo (DAEE), o Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (IPT), o Instituto 
Geológico (IG) e o Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM), está em fase de conclusão o mapa dos 
aqüíferos paulistas que sintetiza, em um único 
documento, informações estratégicas sobre 
reservas hídricas importantes no Estado. “O 
mapa foi elaborado considerando informações 
existentes nos arquivos das quatro entidades, 
assim como a atualização da base de dados 
existente desde a década de 1970 referente 
aos aqüíferos paulistas”, disse a coordenadora 
temática do projeto, Malva Andrea Mancuso, à 
Agência FAPESP. A pesquisadora do IPT explica 
que o Estado de São Paulo é composto por sete 
aqüíferos sedimentares, formados por rochas 
porosas, e dois grandes grupos de aqüíferos 

fraturados, formados por rochas vulcânicas e 
cristalinas. Com a integração das informações 
antigas e atuais, será criado um banco de dados 
sobre as condições de cada aqüífero regional. 
Com isso, a previsão é que seja possível indicar 
áreas mais favoráveis para a exploração racional 
das águas. A publicação de um mapa, em 
versão impressa e CD-ROM, será o resultado 
final do trabalho. “Está prevista uma tiragem 
inicial de 6 mil cópias da publicação, que serão 
distribuídas gratuitamente aos órgãos públicos 
e comitês de bacias hidrográficas, bem como a 
instituições de ensino e pesquisa dentro e fora do 
Estado”, antecipa Malva. O principal público-
alvo do projeto são os 21 Comitês de Bacias 
Hidrográficas, formados por representantes 
do governo e da sociedade civil. “Com esse 
instrumento de gestão em mãos, os comitês 
poderão identificar melhor os aqüíferos que 
ainda podem ser explorados com segurança, de 
acordo com a demanda das cidades paulistas 
que apresentam problemas de abastecimento 
público”, diz a coordenadora temática do projeto. 
(Fonte: Thiago Romero, Agência FAPESP).

Nas poedeiras a umidade das fezes representa até 80% de sua composição

Coleta de amostra para checar qualidade da água
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Exploração racional das águas subterrâneas
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Água e avicultura: qualidade em 1º lugar

Nas últimas décadas, o recurso 
natural água vem sendo cada vez 
mais disputado, tanto em termos 
quantitativos como em termos 
qualitativos, principalmente em 
razão do acentuado crescimento 
demográfico e do próprio 
desenvolvimento econômico.

A água é um recurso peculiar 
entre os recursos naturais, 
desempenhando diferentes funções, 
quer seja como produto para o 
consumo direto, matéria-prima e/ou 
como constituinte dos ecossistemas.

Três quartos (3/4) da superfície do 

nosso planeta são cobertos por 
água; sendo 97% salgada, e apenas 
3% doce. Contudo, do percentual 
total da água doce existente, a maior 
parte encontra-se sob a forma de 
gelo nas calotas polares e geleiras. 
Parte é gasosa e parte é líquida 
– representada pelas fontes 
subterrâneas e superficiais. 
Já os rios e lagos, que 
são nossas principais 
formas de abastecimento, 
correspondem a apenas 
0,01% desse percentual, 
aproximadamente.

O Brasil possui uma das 

maiores reservas hídricas do mundo, 
concentrando cerca de 15% da 
água doce superficial disponível 
no planeta. Mas o contraste 
na distribuição é enorme (veja 
TABELA).

Influência da composição e qualidade da água no processo de vacinação. Por 
Eduardo de Souza Pinto, Assistente Técnico do Departamento Avicultura do 
Laboratório Biovet.
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Conab define preços do custo de produção de aves e suínos
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Nos primeiros 
dias de vida a ave 
é constituída por 
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Indústria de alimentação animal prevê 
crescimento de 9% em 2005
A indústria de alimentação animal 
comemora resultados do primeiro semestre 
de 2005. O fechamento do período fez 
o setor – que compreende fabricantes 
de rações balanceadas, alimentos para 
animais de estimação (pet food), premix, 
suplemento mineral e suprimentos 
– aumentar suas projeções para o ano. 
Segundo dados do SINDIRAÇÕES, 
Sindicato Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal, a produção de 
rações no ano deve chegar a 47,2 
milhões de toneladas – superando as 
46,9 milhões de toneladas inicialmente 
previstas para o ano de 2005. Com as 
novas estimativas, e a expectativa por um 

segundo semestre forte, para o ano de 
2005. Estes resultados confirmam a ótima 
fase do setor, que já havia registrado 
um crescimento de 5% em 2004. O 
investimento no primeiro semestre de 
2005 ficou em torno de US$ 91 milhões, 
o que representa 2% do faturamento 
obtido no período, no valor de US$ 9,3 
bilhões. Os recursos foram destinados 
à implantação das Boas Práticas de 
Fabricação, sistemas de qualidade e 
rastreabilidade, e novos equipamentos. 
Dos 47,2 milhões de toneladas previstas 
para o ano, 22.974,20 milhões de 
toneladas foi a produção do 1º semestre, 
8,07% a mais do que o mesmo período 
de 2004.

Região Recurso Superfície População

Norte 68,50% 45,30% 6,98%
Centro-Oeste 15,70% 18,80% 6,41%

Sul 6,50% 6,80% 15,05%
Sudeste 6,00% 10,80% 42,65%
Nordeste 3,30% 18,30% 28,91%

TABELA: Distribuição Hídrica Nacional

Fonte: Secretaria de Recursos
Hídricos do Ministério do Meio Ambiente 

A Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) e a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), mostram neste 
levantamento inédito sobre o custo da produção 
de frangos e suínos, os efeitos dos fatores que 
compõem a planilha dos valores fixos e variáveis 
na produção dos maiores estados criadores. 

Entre esses itens, estão os preços de 
insumos, custos com 

transporte e 
energia, 

impostos, depreciação de equipamentos e 
produtos veterinários. Os custos totais variam 
atualmente entre R$ 1,21 no Mato Grosso e
R$ 1,69 no Ceará. Para um criador de frango 
do Paraná, estado com o maior plantel, produzir 
um quilo da ave em condições de abate, por 
exemplo, ele gasta R$ 1,40. Em Santa Catarina, 
segundo produtor, o custo é de R$ 1,63 e no Rio 
Grande do Sul, de R$ 1,38. Com o resultado a 
Conab poderá adotar a metodologia de preço 
de equilíbrio dos agentes produtores de milho, 
ração e frango. No que se refere aos custos 
das agroindústrias, quarto agente da cadeia 

produtiva, a pesquisa não obteve os dados. 
Considerando o quadro atual, em que o preço 
do quilo de frango vivo é de R$ 1,45, o produtor 
obterá lucro pagando até R$ 17,10 a saca de 
milho de 60 quilos. Para ter idéia da aplicação 
desse mecanismo, o preço médio atual da saca 
no Paraná é de R$ 15. No caso dos suínos, os 
custos de produção totais variam de R$ 1,53 no 
Mato Grosso do Sul a R$ 2,39 em São Paulo, 
sendo os maiores produtores Santa Catarina 
(R$ 1,80), Paraná (R$ 1,64) e o Rio Grande 
do Sul (R$ 1,95). Com isso, o produtor passa 
a conhecer, a partir de agora, o gasto mensal 

que tem com a criação de frangos ou de 
suínos nos 10 estados pesquisados 
(SP, RS, SC, PR, MS, MT, MG, PE, CE, 
GO). Por outro lado o Governo Federal 
adotará uma política de abastecimento 
para grãos como o milho que tem 
mais de 60% da produção destinada à 
composição da ração de aves, suínos 
e gado leiteiro. A pesquisa, realizada 
por cerca de 40 técnicos, cobriu os 
diversos setores que envolvem a 
cadeia produtiva, como associações 
de produtores, órgãos estaduais de 
pesquisa e empresas fornecedoras 
de insumos. O trabalho de campo 
teve início em abril deste ano 
nos principais estados do Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste e 
Nordeste.

Suínos Estados Frangos
R$ 1,53 MT R$ 1,21
R$ 1,80 SC R$ 1,63
R$ 1,64 PR R$ 1,40
R$ 1,95 RS R$ 1,38

Exemplos de custos de 
produção em alguns Estados
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