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RESUMO 

 

No Brasil é comum a utilização de dejetos de suínos como biofertilizante na produção agrícola, 

uma vez que este material é rico em nutrientes. Contudo, além dos nutrientes, há presença de 

micro-organismos patogênicos, como vírus e bactérias. Esses micro-organismos podem 

representar um risco à saúde dos seres humanos, e ao meio ambiente, por permanecerem ativos 

por longos períodos no ambiente, como o solo. Na região oeste de Santa Catarina concentra-se 

a maior produção de suínos do estado, e consequentemente a aplicação de efluentes no solo é 

uma prática antiga. Dessa forma, este trabalho objetivou avaliar o comportamento 

(sobrevivência e percolação) de micro-organismos entéricos modelo (E. coli e S. Semftemberg) 

em solos argilosos biofertilizados com dejeto suinícola. Para isso foram montadas colunas com 

solo, os quais foram biofertilizados com efluente suinícola artificialmente contaminado com 

micro-organismos modelo. O comportamento dos micro-organismos foi acompanhado quanto 

a sobrevivência ao longo do tempo; e a percolação, com e sem a ocorrência de chuvas. As 

amostras de solo foram coletadas e submetidas a quantificação de E. coli e S. Semftemberg. Os 

resultados indicaram que E. coli sobrevive por um período maior (43 dias) do que S. 

Semftemberg (13 dias); ainda, E. coli, percolou rapidamente pelo solo, ultrapassando 60 cm de 

profundidade. Durante evento de chuva, as bactérias percolaram 60 cm em menos de 5 min, 

sendo possível encontrar bactérias viáveis até 24 horas após a chuva. Os resultados mostram a 

importância do tratamento de efluentes de modo eficaz, antes deste ser disposto no solo. 

Considerando as características das regiões produtoras de suínos, a carga de efluentes aplicadas 

no solo pode ser superior a capacidade de autodepuração do ambiente, podendo ocorrer 

percolação ou escoamento superficial e consequente contaminação de corpos hídricos por 

patógenos, além de excesso de nutrientes.  

 

Palavras-chave: Percolação; E. coli; Solo; Biofertilizantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In Brazil, it is common to use swine manure as a fertilizer in agricultural since this material is 

rich in nutrients. However, there are pathogenic microorganisms, such as viruses and bacteria, 

which can pose a risk to human health and the environment, as they remain active for long 

periods in the environment. In the western region of Santa Catarina, is concentrated the largest 

production of swine in the state, and consequently the application of effluents in the soil is an 

old practice. Thus, this work aimed to evaluate the behavior (survival and percolation) of model 

enteric microorganisms (E. coli and S. Semftemberg) in clayey soils fertilized with swine 

manure. For this, columns with soil were fertilized with swine effluent artificially contaminated 

with model microorganisms. The behavior of microorganisms was monitored in terms of 

survival over time; and the percolation with and without the occurrence of rain. Soil samples 

were collected during each experiment and subjected to quantification of E. coli and S. 

Semftemberg. The results indicated that E. coli survives for a longer period (43 days) than S. 

Semftemberg (13 days); E. coli percolated quickly through the soil. During a rainy event, the 

bacteria percolated 60 cm in less than 5 min, and it was possible to find viable bacteria up to 24 

hours after the rain. The results show the importance of treating effluents effectively, before 

being disposed in the soil. Considering the characteristics of the swine producing regions, the 

load of effluents applied to the soil may exceed the self-purification capacity of the 

environment, and percolation or surface runoff may occur and consequent contamination of 

water bodies by pathogens, as well as excess nutrients. 

 

 

Keywords: Percolation; E. coli; Soil; Biofertilizers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cadeia produtiva suinícola vem desenvolvendo-se significativamente, aumentando 

sua produção, principalmente por ser uma atividade de grande importância socioeconômica, 

uma vez que a carne suína é a fonte de proteína animal mais consumida no mundo (GERVÁSIO, 

2013). O Brasil destaca-se como o quarto maior produtor, quarto maior exportador, e sexto 

maior consumidor de carne suína no mundo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA 

ANIMAL, 2016), sendo a região sul o principal polo de produção suinícola (MIELLE et al., 

2006). Entretanto, tal produção está sendo concentrada em menor área, fazendo com que a 

geração de efluentes seja cada vez maior e os espaços disponíveis para tanto efluente cada vez 

menor (VIVAN, 2012; BONAMIGO et al., 2014). 

As atividades agrícolas intensivas, como a criação de suínos, geram grandes quantidades 

de dejetos, sendo que nos últimos anos, houve uma demanda crescente pela utilização desses 

resíduos como biofertilizantes, aumentando os níveis de matéria orgânica e nutrientes do solo 

e, consequentemente, melhorando suas características físicas, químicas e biológicas 

(WESTERMAN; BICUDO, 2005). A prática mais comum de utilização dos dejetos líquidos é 

a aplicação em superfície, devido ao sistema de plantio direto (UNC et al., 2004). Nesta prática, 

geralmente o efluente não passa por um tratamento prévio, e são armazenados em sistemas mal 

dimensionados, com infraestrutura de distribuição deficiente e pequenas áreas agrícolas para 

aplicação dos dejetos (cuja carga recebida é superior às necessidades das plantas destes locais) 

(SEMENOV et al., 2010). 

Os efluentes suinícolas são amplamente utilizados como biofertilizantes no solo, pois 

estimulam a atividade biológica, atuam nutricionalmente sobre o metabolismo das plantas, tem 

alta atividade microbiana e bioativa, proporcionando proteção à planta e atuando também na 

ciclagem dos nutrientes do solo (MEDEIROS, et al., 2003; OLIVEIRA, et. al., 2006; FNR, 

2010; JACOBSEN; BECH, 2012), tornando-se uma solução prática e econômica, 

proporcionando enriquecimento e melhoria na qualidade do solo, influenciando positivamente 

no aumento da produtividade agrícola e trazendo ganhos econômicos ao produtor rural. 

As atividades agrícolas intensivas geram grandes quantidades e diferentes tipos de 

resíduos orgânicos. Nos últimos anos, há uma demanda crescente pela reciclagem desses 

materiais na agricultura devido aos benefícios, aumentando os níveis de matéria orgânica do 

solo e, consequentemente, melhorando as características físicas, químicas e biológicas do solo 

(WESTERMAN e BICUDO, 2005). A utilização de dejetos animais como fertilizante é uma 

alternativa racional e de grande interesse em termos ambientais, econômicos, sociais e 
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agronômicos (HIGASHIKAWA et al., 2010).  A reciclagem de digestão é ecológica e 

economicamente viável, pois pode biofertilizar e irrigar simultaneamente várias culturas, como 

milho, trigo e soja, satisfazendo algumas ou mesmo todas as necessidades de nitrogênio e 

fósforo (HANSEN et al., 1998; TOPP et al., 2009). 

Sem o tratamento adequado, os dejetos de suínos podem tornar-se uma fonte de 

poluição ambiental devido a carga de nutrientes como nitrogênio e fósforo, resíduos de 

medicamentos, metais, e micro-organismos patogênicos (GESSEL et al., 2004; 

SEGANFREDO, 2007; ASSMANN et al., 2009; BARROS et al., 2011). A grande 

preocupação referente aos patógenos, deve-se ao fato que estes podem tornar-se uma 

ameaça à saúde pública (GERBA et al., 2005; WONG et al., 2009), uma vez que podem 

permanecer ativos no ambiente por longos períodos de tempo (BALODA et al., 2001; 

SEMENOV et al., 2010; JACOBSEN et al., 2012). 

Os micro-organismos presentes nos dejetos desempenham diversas funções de 

importância fundamental nas transformações do material orgânico e o tratamento biológico dos 

dejetos depende essencialmente da atuação desses microrganismos. A prática mais comum de 

utilização dos dejetos líquidos devido ao sistema de plantio direto é a aplicação em superfície, 

muitas vezes sem tratamento prévio, o que gera um passivo ambiental. Quando o dejeto é 

injetado no solo os microrganismos são menos susceptíveis a destruição por radiação 

ultravioleta (UV), do que os aplicados em superfície. Por outro lado a injeção do dejeto propicia 

a adsorção dos microrganismos pelas partículas de solo (UNC et al., 2004) 

A E. coli pode ser encontrada naturalmente no trato intestinal, mantendo relação 

comensal com o animal ou homem no qual habita (TRABULSI et al., 2002). No entanto, a 

E. coli também pode se comportar como um organismo oportunista, ocasionando doenças 

em hospedeiros suscetíveis (SOUSA, 2006) podendo ser classificada por mecanismos de 

patogenicidade: E. coli enteropatogênica (EPEC), E. coli enterotoxigênica (ETEC) e E. coli 

enterohemorrágica (EHEC) (SOUSA, 2006). Algumas dessas cepas possuem alta 

resistência a certos antibióticos, o que pode torná-las um dos principais patógenos da 

suinocultura (SILVA, 2015). 

A infecção por S. Senftemberg em suínos é preocupante, pois os suínos podem ser 

infectados por uma gama de sorotipos da mesma e podem ser fontes de contaminação de 

produtos de origem suína. Tais bactérias se multiplicam em temperaturas entre 7 a 45°C, e 

podem sobreviver por longos períodos em substratos orgânicos (GRIFFITH et al., 2006). 

Schmidt e Cardoso (2003,) isolaram S. Senftemberg de 65% das amostras de dejeto de suíno 

não tratado, sendo que destas, 94% eram resistentes a mais de quatro antibióticos diferentes. 
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S. Senftemberg e E. coli tem sido usadas como modelo ou indicadoras, para inferências 

sobre outros micro-organismos. A E. coli é considerada pela legislação vigente, o mais 

específico indicador de contaminação fecal recente e de eventual existência de organismos 

patogênicos (CONAMA, 2005).  

Sendo assim, para que os micro-organismos presentes no dejeto suíno, utilizado como 

biofertilizantes na agricultura, sejam capazes de provocar doenças o mesmo deve ser resistente 

aos processos de tratamento empregado ao efluente, sobreviver no meio ambiente em número 

suficiente (dose infecciosa) e encontrar o hospedeiro suscetível (BASTOS; MARA, 1993). 

Diante da atual dimensão da cadeia produtiva de suínos, e da crescente preocupação 

com a saúde pública e animal, o conhecimento da aptidão de sobrevivência desses micro-

organismos patogênicos torna-se imprescindível. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Para que não ocorram danos ambientais e à saúde, o conhecimento sobre as 

características dos dejetos de suínos é de fundamental importância, principalmente quando 

produtores usufruem deste fertilizante frequentemente. Assim, como consequência do próprio 

solo, qualquer membro da microbiota acabará em ambiente aquático ou disperso pelo ar 

(SANTAMARÍA, et. al., 2003; SAVIOTTI, et al., 2016). Através da aplicação do 

biofertilizantes no solo e com o auxílio dos principais processos para o transporte destes 

patógenos, escoamento superficial e a lixiviação, chegam até fontes d’água superficiais e 

subterrâneas, tornando-se um grande risco à saúde (REDDY et al., 1981). 

O aumento da produção suinícola enfrenta o grande desafio de produzir sem agredir o 

meio ambiente e exaurir os recursos naturais. A preocupação está relacionada aos grandes 

volumes de dejetos com elevada concentração de matéria orgânica e patógenos, capazes de 

causar contaminação do ambiente (DALLA COSTA, 2004; VIVAN et al., 2010). 

Se os dejetos não forem tratados adequadamente podem conter micro-organismos 

patogênicos, e consequentemente colocar em risco a saúde ambiental.  Considerando que 

algumas destas bactérias podem sobreviver por longos períodos no ambiente, é importante 

conhecer o comportamento destes patógenos em diferentes tipos de solo. A prática mais comum 

de utilização dos dejetos líquidos é a aplicação em superfície, muitas vezes sem tratamento 

prévio, o que gera um passivo ambiental.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a sobrevivência e percolação de micro-organismos entéricos modelo em solos 

biofertilizado com dejeto suinícola. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

✔ Avaliar o tempo de sobrevivência de patógenos entéricos modelos (Escherichia 

coli e Salmonella entérica sorovar Senftemberg) em solo argiloso.  

✔ Avaliar a mobilidade dos patógenos entéricos modelos (Escherichia coli e 

Salmonella entérica sorovar Senftemberg) em relação a diferentes 

profundidades de solo. 

✔ Investigar a percolação dos patógenos entéricos modelos em períodos de chuva. 

 

1.4 RELEVÂNCIAS E IMPACTOS POTENCIAIS ESPERADOS 

 

O Brasil ocupa a 4ª posição na produção de carne suína no mundo atrás da China, União 

Europeia e Estados Unidos (ABIPECS, 2020), tendo abatido 13.375.240 animais em 2021 

(SIDRA, 2022), sendo a maior produção encontrada nos estados de Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul e Paraná. Desta forma a suinocultura é citada como uma das grandes responsáveis pelo 

desenvolvimento econômico do Brasil (OLIVEIRA et al., 2006; FONSECA et al., 2009) e de 

destacada importância na região sul do País. Com o crescente aumento na produção de suínos 

ocorreu aumento na produção de efluentes suinícolas que são amplamente utilizados como 

biofertilizantes no solo.  

Associado a esta prática, destaca-se o fato de nessas regiões ocorrerem solos com 

diferentes características estruturais. Essas características influenciam na sobrevivência ou 

movimentação de micro-organismos patogênicos nestes ambientes. Estes patógenos 

provenientes dos dejetos suinícolas podem chegar aos corpos hídricos e infectar humanos e 

outros animais através de alimentos, água ou ar, apresentando risco de causar doenças 

(ALEGBELEYE e SANT’ANA, 2020).  

Diante disso, o conhecimento da aptidão de sobrevivência desses organismos 

patogênicos torna-se imprescindível. Dentre os micro-organismos potencialmente patogênicos 
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presentes em dejetos de suínos, destacam-se vírus entéricos, e bactérias como Escherichia coli 

(E. coli) e S. Senftemberg (VIANCELLI et al, 2013). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 UTILIZAÇÃO DE DEJETOS SUINÍCOLAS NA ADUBAÇÃO 

 

A produção de suínos no Brasil aumenta a cada ano, para atender a demanda interna e o 

mercado externo. O aumento dessa produção tem resultado o aumento do volume de dejetos 

gerados (QUEIROZ et al., 2004; EMBRAPA, 2019). Os dejetos suinícolas são resultado da 

mistura de fezes, urina, resíduo da lavagem das baias, restos de rações, pó e pelos dos animais 

(JÚNIOR et al., 2008). Essa mistura torna o efluente um excelente biofertilizante, rico em 

nitrogênio e fósforo, que pode melhorar as propriedades físicas do solo e suas características 

químicas e biológicas, podendo ser utilizado na agricultura para fornecer nutrientes para 

desenvolvimento e produção da planta (SCHERER et al., 2007). Embora tenham este grande 

potencial nutritivo, quando usados em doses que superam as condições nutricionais das plantas 

e o potencial de autodepuração dos ambientes, os fertilizantes podem tornar-se um 

contaminante (DIESEL et al., 2002). Esses nutrientes em excesso, podem ser carreados para os 

corpos hídricos acelerando a reprodução de organismos como algas, e desta forma iniciar uma 

reação em cadeia de desequilíbrio do ambiente aquático.  

Por volta da década de 70 iniciou-se o uso do dejeto suíno como biofertilizantes nas 

produções agrícolas das próprias famílias que possuíam a criação suinícola. O setor suinícola 

foi sendo aperfeiçoado com Sistemas de Produção de Animais Confinados (SPAC’s) e 

consequentemente ganham relevância as dificuldades no manejo dos resíduos produzidos 

(OLIVEIRA; HIGARASHI, 2006). 

A suinocultura é reconhecidamente uma atividade de elevado potencial poluidor, por 

produzir e compor grandes quantidades de resíduos com altas cargas de nutrientes (nitrogênio 

e fósforo), matéria orgânica, sedimentos, patógenos, metais pesados (cobre e zinco utilizados 

nas rações como promotores de crescimento), hormônios e antibióticos. O modelo de produção 

é caracterizado pela criação intensiva e em confinamento, concentra grande número de animais 

em áreas reduzidas, o que aumenta ainda mais os riscos de contaminação ambiental, gerando 

ainda problemas como armazenamento, distribuição, manejo (USDA; USEPA, 1999; KUNZ; 

HIGARASHI; OLIVEIRA, 2005). 

Quando manejado incorretamente, resíduos suinícolas podem causar sérios problemas 

como a contaminação das águas de rios e lagos, ocasionando a eutrofização artificial, 

popularmente conhecida como fenômeno da sociedade moderna. Ocorre onde o ciclo de 

renovação das águas é lento, e é dada pelo crescimento acelerado de microalgas e cianobactérias 
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resultando do excesso de nutrientes na água, advindo de resíduos da suinocultura. Diminuindo 

a qualidade do corpo hídrico, tais desenvolvimentos intensos podem diminuir a concentração 

de oxigênio no ambiente aquático levando à indução da produção e liberação de toxinas que 

comprometem a fauna aquática e a utilização dessas águas até mesmo no abastecimento público 

(ANDREOLI; CARNEIRO, 2005).  

A contaminação do lençol freático também ocorre, e se dá pelo aumento na concentração 

do íon nitrato nas águas. Este pode ser advindo de atividades antrópicas tais como a utilização 

de fertilizantes agrícolas e insumos nitrogenados. Sua formação se dá pela oxidação do 

nitrogênio orgânico primeiramente a nitrito e posteriormente a nitrato, processos estes 

realizados por bactérias (CUNHA, 2012).  

O solo igualmente é danificado, por patógenos e excesso dos nutrientes advindos do 

efluente suinícola, acaba por prejudicar o local onde é disposto, de forma a levar anos para se 

remanejar. E ainda tem a capacidade de poluir o ar, pelo fato de emitir gases fétidos como o 

metano (CH4), amônia (NH3), óxido nitroso (N2O) e sulfeto de hidrogênio (H2S), 

principalmente quando ocorre o processo de disposição do biofertilizante ao solo (SERPA 

FILHO, 2013).  

Tendo em vista seu potencial agronômico, seu uso inconsciente, não respeitando os 

preceitos agronômicos do balanço de nutrientes, pode causar um desequilíbrio químico, físico 

e biológico no solo ocasionando assim a redução da diversidade de plantas e organismos do 

local (VIVAN, 2012), e ainda apresentar riscos à saúde pois os micro-organismos patogênicos 

presentes no solo, advindos de dejeto suinícola contaminado podem acometer o ser humano e 

outros animais através de alimentos, água ou ar (SANTAMARÍA, 2003). 

A conservação ambiental tornou-se prioritária, independente da atividade ou local, e 

sua exigência está constantemente ativa. Em relação a produção suinícola, a cobrança e 

preocupação em relação ao tratamento e destinação correta dos afluentes suinícolas é cada vez 

maior. Algumas estruturas implantadas nas propriedades servem como reservatório do afluente 

produzido, por um período, até sua maturação por meio da digestão anaeróbia para posterior 

emprego em áreas agrícolas (RANZI; ANDRADE, 2004). 

Quanto à escolha de uma forma mais adequada para o tratamento e armazenagem 

destes afluentes, tem se tornado um grande desafio, pois busca-se algo altamente eficiente sem 

que haja danos ambientais (OLIVEIRA; HIGARASHI, 2006). O armazenamento e aplicação 

no solo são práticas comuns no Brasil, devido a sua simplicidade, baixo custo e possível 

substituição de adubos químicos (KUNZ, et al., 2005).  
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A prática amplamente utilizada, no Brasil, para tratamento deste afluente é o 

biodigestor (KUNZ, et al., 2009), e na região Sul, o método que está em evidência são as 

bioesterqueiras, sendo uma das principais técnicas empregada para o tratamento do efluente da 

suinocultura. A utilização de bioesterqueiras para armazenagem de dejetos de suínos destaca-

se pelo baixo custo quando comparada com demais alternativas (KUNZ, et al., 2004; 

OLIVEIRA; HIGARASHI, 2006).  

 

2.2 PATÓGENOS EM DEJETOS SUINÍCOLAS 

 

Os organismos patogênicos, normalmente presentes nos dejetos de suínos, podem ser 

divididos em cinco grupos: vírus (ex. enterovirus, parvovirus, rotavirus), bactérias (ex. 

Salmonella spp. e Escherichia coli), protozoários (ex. Giárdia spp., Cryptosporidium sp.), 

fungos e helmintos, representando potencial risco à saúde humana e animal (SCHMIDT et al., 

2007). 

Os sistemas de tratamento de efluentes convencionais não são capazes de eliminar 

totalmente os micro-organismos e parasitas (ASHBOLT et al. 2001; GRABOW, 2001; 

DALFIOR, 2005). Muitas são as alternativas para o tratamento dos dejetos de suínos, visando 

à destruição de micro-organismos patogênicos (VALENTE et al., 2009; VERGNOUX et al., 

2009). Um exemplo é o processo de compostagem, onde uma intensa atividade microbiológica 

durante o processo, permite o desenvolvimento de uma população de micro-organismos 

termófilos o que faz com que a temperatura se eleve por vários dias, eliminando os micro-

organismos mesófilos. Nesta fase ocorre a rápida decomposição dos materiais mais 

recalcitrantes e a destruição de grande parte dos patógenos, garantindo que o composto obtido 

não ameace a saúde pública ou o meio ambiente (BOULTER et al., 2000; KIEHL, 2004). A 

segurança biológica do uso de dejetos de suínos no solo depende de uma análise aprofundada 

dos níveis de contaminação, dos processos de desinfecção e dos componentes deste dejeto no 

solo (SAID-PULLICINO et al., 2007; ADAMS et al., 2008). 

 

2.3 COLIFORMES EM DEJETOS DE SUÍNOS 

 

Conhecer a concentração inicial de bactérias entéricas presentes nos dejetos dos suínos 

antes da aplicação destes no solo é essencial para a avaliação das consequências do manejo e 

da disposição inadequada desse resíduo, tendo em vista que um apreciável volume produzido e 

lançado resulta em consequências danosas (HAN et al, 2022).  
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Estudos realizados por Unc et al., (2004) sugerem que a taxa de sobrevivência de 

bactérias entéricas potencialmente patogênicas sejam maiores nos dejetos de suínos do que nos 

dejetos de aves e de bovinos, devido a quantidade de água presentes nestes resíduos. Desta 

forma estratégias no manejo de dejetos de suínos, são fundamentais para diminuir as 

concentrações de patógenos e diminuir o risco de contaminação antes que sejam aplicados ao 

solo (JAMIESON et al., 2002). 

Escherichia coli (E. coli) é uma bactéria gram-negativa, caracterizada por ser capaz de 

colonizar no intestino de humanos e outros animais, bem como na natureza em uma variedade 

de ecossistemas na forma de cepas simbióticas que aparecem alternadamente de várias maneiras 

(FRANZ et al., 2014). A E. coli tem sido usada desde 1892 como indicador de contaminação 

fecal, sendo uma das principais componentes do grupo de coliformes termotolerantes (JAY, 

2005; SILVA et al., 2004), uma vez que é encontrada no intestino humano e de animais de 

sangue quente chegando ao percentual de 95% das bactérias presentes (FRANCO et al., 2008).  

Muitos pesquisadores têm avaliado a sobrevivência de E. coli em diferentes ambientes, 

incluindo água salgada, água doce, sedimentos aquáticos, solos e locais de criação de animais 

com acúmulo de resíduos fecais (ELVING et al., 2009; RECHE et al., 2010). Apesar da E. coli 

não ser considerada persistente, uma vez que a mesma é lançada do trato digestivo através das 

fezes dos animais, quando misturada ao solo essa bactéria pode permanecer viável por várias 

semanas (GUAN et al.,2003, MEAYS et al.,2004, UNC et al., 2004). 

Salmonella entérica sorovar Senftemberg (S. Senftemberg) também é amplamente 

disseminada no meio ambiente. É uma bactéria gram-negativa e o patógeno mais conhecido 

transmitido por alimentos. Está relacionada a infecções gastrointestinais agudas e infecções 

alimentares tóxicas porque está relacionada a alimentos de origem animal (como carne) 

(CHAGAS, 2000; FRANZ, 2008). Essas bactérias geralmente entram no corpo do hospedeiro 

por meio da ingestão de alimentos ou água contaminados, e às vezes até pelas mãos (CHAGAS, 

2000).  

E. coli e S. Senftemberg podem sobreviver a longos períodos nos efluentes e na água.  

Portanto, são consideradas um risco para a saúde pública. O comportamento é variável devido 

principalmente à heterogeneidade de condições ambientais como temperatura, umidade, pH e 

presença de compostos bactericidas (FRANZ et al., 2014). Além disso, o comportamento destes 

e outros patógenos no solo pode variar de acordo com as características de cada solo. 
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2.4 SOLOS ARGILO 

 

Os solos são corpos naturais formados pela desagregação das rochas durante o processo 

de intemperismo. Os solos são classificados de diversas formas quanto à textura e à presença 

de areia ou argila em sua composição, e esta é influenciada pelos elementos presentes neles 

(POTTER, 2004). O Brasil, em decorrência da sua grande extensão territorial, possui diversos 

tipos de solo. Se observarmos diferentes paisagens brasileiras, verificaremos que os solos do 

país apresentam cor e textura diferentes em cada lugar observado (EMBRAPA, 2006). 

O solo argiloso é representado por uma terra vermelha-escura, bastante úmida e macia. 

Em sua composição, há mais de 30% de argila, grandes quantidades de ferro e alumínio. É um 

tipo de solo característico de regiões tropicais (quentes e úmidas), como é o caso do Brasil 

(EMBRAPA, 2006). Em geral, após a chuva, os terrenos de solos argilosos absorvem bastante 

água e ficam encharcados. Em compensação, nas fases mais secas, esse tipo de solo tende a 

formar uma camada dura e pouco arejada do terreno, o que pode trazer sérias dificuldades para 

o desenvolvimento da vegetação (POTTER, 2004).  

Esse solo também pode apresentar limitações sob o aspecto físico relacionadas à pouca 

profundidade e presença de cascalhos em superfície, principalmente quando localizados nos 

relevos mais íngremes (POTTER, 2004).  O solo argiloso é mais fértil para a produção agrícola, 

em relação aos outros tipos de solos que possuem uma produtividade mais baixa (EMBRAPA, 

2006). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 COLETA DE DEJETOS  

 

Amostras de dejetos foram coletadas em uma estação de tratamento de dejetos de suínos, 

após tratamento anaeróbio. O dejeto foi caracterizado quanto aos teores de nitrogênio, fósforo, 

carbono, Escherichia coli e Salmonella sp. seguindo metodologia de APHA (2012).   

 

3.2 COLETA DE SOLOS 

 

Amostras de solo argiloso foram coletadas até a profundidade de 60 cm, e avaliadas 

quanto as suas características. 

 

3.3 PREPARAÇÃO DE INÓCULO BACTERIANO 

 

Para a preparação do inóculo a ser adicionado ao dejeto de suínos, cepas padrão de 

Escherichia coli e Salmonella entérica sorovar Senftemberg, foram propagadas em ágar 

nutriente e incubadas a 37 ºC por 24 horas. Após este período, alçadas de colônias bacterianas 

foram gradativamente adicionadas a 10 mL de solução salina 0,9% até atingirem a turvação 

equivalente ao tubo 0,5 da escala de Mc Farland (Remel®), que contém 1,5x108 bactérias por 

mL. Essa suspensão foi adicionada ao dejeto suinícola e posteriormente utilizado para aplicação 

no solo.  O volume de efluente utilizado foi mimético ao aplicado em lavouras de milho, trigo 

e soja (50 m³ ha-¹). 

 

3.4 ENSAIO DE SOBREVIVÊNCIA MICROBIANA 

 

O solo amostrado foi acondicionado em reatores com capacidade de 1 L, onde 

receberam volumes equivalentes de dejeto artificialmente contaminado por suspensões 

bacterianas contendo Escherichia coli (E. coli) e Salmonella enterica sorovar Senftemberg (S. 

Senftemberg) nas concentrações equivalentes ao tubo 0.5 da escala de MacFarland (Remel®). 

Amostras foram coletadas no tempo zero (T0), diariamente ou em intervalos de 5 dias até a 

morte total dos micro-organismos. Para quantificação de E. coli, as amostras foram submetidas 

a diluição seriada na base 10, e então semeadas por profundidade em Agar Chromocult® 

(FINNEY et al., 2003), com incubação a 37°C por 24h onde, posteriormente foi realizada a 
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contagem de colônias típicas conforme orientação do fabricante (Merk). Os resultados foram 

expressos em unidades formadoras de colônias (UFC).  

Para quantificação de S. Senftemberg as amostras foram submetidas a diluição seriada 

na base 10 em solução salina e então foram semeadas em Ágar XLD (MAGRI et al., 2013). Os 

resultados são expressos em unidades formadoras de colônias (UFC). 

 

3.5 ENSAIO DE PERCOLAÇÃO MICROBIANA 

  

O experimento foi conduzido utilizando-se três colunas de solo construídas em reatores 

de polipropileno, com 70 cm de altura e 30 cm de diâmetro. Na parte inferior, foi instalada uma 

torneira para possibilitar a coleta do líquido lixiviante. Na parte lateral foram perfurados acessos 

de 1 cm de diâmetro, nas profundidades de 10, 20, 40 e 60 cm. 

 Os solos foram colocados nas colunas, na mesma ordem em que foram retirados (até 

60 cm de profundidade). As colunas foram deixadas sem perturbação por uma semana para 

permitir que o solo se estabilizasse. Os solos das colunas foram biofertilizados com efluente de 

suíno artificialmente contaminado com quantidades conhecidas de bactérias modelo. O volume 

de efluente utilizado foi mimético ao aplicado em lavouras de milho, trigo e soja (50 m³ ha-¹). 

Para acompanhar a percolação dos micro-organismos no solo, foram realizadas coleta 

de amostras de 10 g de solo nas diferentes profundidades. As amostras foram coletadas 

semanalmente até a morte total dos micro-organismos. 

 

3.6 LIXIVIAÇÃO MICROBIANA APÓS A CHUVA 

  

Para a realização dos ensaios de lixiviação, após a biofertilização, as colunas de solo 

foram expostas a precipitação de 53 mm.  Após foi coletado o líquido lixiviante (drenado por 

uma abertura inferior). O líquido drenado do solo foi coletado nos tempos 2, 4, 8, 12, 24, 36 e 

48 horas após a chuva e os micro-organismos entéricos quantificados (Fongaro et al., 2017).  

 

3.7 CINÉTICA DE INATIVAÇÃO 

 

O quociente de inativação e o tempo necessário para a redução de 1Log10 de micro-

organismos modelo (T90= 1/-k) foram calculados de acordo com Ottoson et al. (2008), 

considerando a curva de regressão linear com r2 ≥ 0,75. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE 

 

Os dados apresentados na tabela 1, demonstram as características físico-químicas do 

efluente suinícola (g L-1) utilizado no presente estudo. Observa-se que o material é rico em 

compostos nitrogenados (1,5 – 2 g L-1) e fósforo (0,048 - 0,07 g L-1), e por essa razão 

amplamente empregado como biofertilizante em lavouras. Destaca-se que este efluente passou 

por um sistema de separação física, e tratamento anaeróbio, e por essa razão os valores 

observados são inferiores aos encontrados em efluentes não tratados. No Brasil, os efluentes da 

suinocultura são normalmente acondicionados em esterqueiras, ou submetidos a processos de 

biodigestão anaeróbia (KUNZ et al., 2009).  

 

Tabela 1: As características físico-químicas do efluente suinícolas (g L-1). 

Parâmetro Valor 

Sólidos totais 3 – 8 

Carbono orgânico total 1,5 – 6,5 

DBO5 2,5 – 4,5 

Alcalinidade CaCO3 5 – 8 

Fósforo 0,048 – 0,07 

Nitrogênio total 1,5 – 2 

Nitrogênio amoniacal 0,9 – 1,5 

pH 7,9 

 

  

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO SOLO 

 

Na tabela 2 são apresentados os resultados da análise do solo utilizado no presente 

estudo, cuja principal característica é sua classificação como solo argiloso. Os tipos de solo 

podem variar dependendo da história geológica local, além de poder variar características 

específicas de acordo com o uso que se dá a ele, e as técnicas de cultivo utilizadas na preparação 

do solo para o plantio. Essas variações influenciam significativamente a sobrevivência de 

patógenos entéricos no solo (JAMIESON et al., 2002; ATKINSON et al., 2010).  
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Tabela 2. Resultados da análise do solo utilizado no presente estudo. 

Parâmetro Resultados 

Argila - Ø < 0,002 mm (%) 72,0 

Silte - 0,002 mm < Ø < 0,06 mm (%) 22,5 

Areia fina - 0,06 mm < Ø < 0,2 mm (%) 1,8 

Areia média - 0,2 mm < Ø < 0,6 mm (%) 2,2 

Areia grossa - 0,6 mm < Ø < 2,0 mm (%) 1,5 

Pedregulho - 2,0 mm < Ø < 60 mm (%) 0,0 

LL - Limite de Liquidez (%) 62 

LP - Limite de Plasticidade (%) 37 

IP - Índice de Plasticidade (%) 25 

Peso específico real dos grãos (g/cm³) 2,85 

Classificação Textural Argila 

H.R.B ou A.A.S.H.T.O. A7-5 

 

4.3 CINÉTICA DE DECAIMENTO DE PATÓGENOS 

 

A Figura 1 mostra os resultados da quantificação de bactérias Escherichia coli (E. coli) 

durante a análise de sobrevivência em solo fertilizado com dejeto de suíno. É possível observar 

que a concentração de E. coli reduziu 90% (>1 log10) após 7 dias em solo biofertilizado, 

mantendo-se sem decaimento por 25 dias. Após 43 dias observou-se a redução total dos 104 

UFC (Unidade Formadora de Colônia) de bactérias adicionadas ao solo. Um comportamento 

diferente foi observado com a bactéria Salmonella entérica sorovar Senftemberg (S. 

Senftemberg) (Figura 2), onde para redução de 90% (1 log10) da concentração total de bactérias 

no solo biofertilizado, foram necessários 9 dias. Para redução total dos 104 UFC adicionados ao 

biofertilizante, foram necessários 13 dias.  
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     Figura 1: Perfil de sobrevivência de E. coli ao longo do tempo, em solo fertilizado com dejeto de suíno. 

 

 

Figura 2.  Perfil de sobrevivência de S. Senftemberg ao longo do tempo, em solo fertilizado com dejeto de suíno. 

 
 

Com base nos resultados, foram calculadas as cinéticas de sobrevivência de cada 

patógeno. Para E. coli, os resultados indicam que para uma redução logarítmica decimal de 90%  

são necessários 27,7 dias (Tabela 3). Já para S. Senftemberg são necessários 10,42 dias para 

inativação de 90% (1 log10). 
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Tabela 3. Coeficiente de inativação (k), redução logarítmica decimal (T90) e coeficiente de correlação (r²) 

obtidos a partir do modelo linear da cinética de mortalidade de E. coli e S. Senftenberg em solo fertilizado com 

dejeto de suíno. 

E. coli S. Senftenberg 

 - k (dias-¹) 

T90 

(dias) r2  - k (dias-¹) T90 (dias) r2 

0,036 27,7 0,8848 0,0959 10,42 0,94 

 

Destaca-se que, embora no período de 7 dias sejam reduzidos 90% da carga de E. coli, 

as concentrações desta bactéria em efluentes não tratados pode ser de até 107 NMP / 100 mL 

(MORETTI et al., 2021), restando ainda uma concentração elevada de bactérias no solo, 

podendo permanecer ativas por períodos superiores a 30 dias. A sobrevivência de patógenos 

depende de fatores como condições climáticas, dessecação, aeração, tipo de solo, grau de 

incorporação de efluentes, entre outros (ALEGBELEYE et al., 2018). Nicholson et al. (2005) 

avaliou a sobrevivência das bactérias E. coli e Salmonella em solo argiloso e constatou que as 

mesmas sobreviveram no ambiente por aproximadamente quatro meses; os autores ainda 

afirmam que, de acordo com o tipo de solo, os patógenos comportam-se de maneiras totalmente 

distintas. 

Destaca-se desta forma a importância de tratamento eficiente destes efluentes antes de 

serem aplicados no solo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as recomendações 

para água de reuso (nome dado, por exemplo para a fração líquida obtida após o tratamento de 

efluentes) é de uma concentração de E. coli inferior a 10³ NMP/mL para fertirrigação de culturas 

não consumidas diretamente (BLUMENTHAL et al., 2020). No entanto, a ausência ou a baixa 

concentração de E coli não garante a ausência de partículas virais, os quais apresentam tempos 

de sobrevivência ambiental superiores a dois meses (SÁNCHEZ e BOSCH, 2016).  

Os dejetos produzidos pelos suínos, assim como de qualquer outro animal, é resultado 

do seu manejo. O correto manejo e a adoção de instalações adequadas são essenciais para 

prevenir a ocorrência e disseminação de doenças. De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde, após o tratamento do dejeto a concentração de Salmonella deve ser ausente 

(BLUMENTHAL et al., 2020).  

 

4.4 COMPORTAMENTO DOS PATÓGENOS NO SOLO 

 

Na figura 3 são apresentados os resultados referentes ao perfil de comportamento de E. 

coli em diferentes profundidades de solo fertilizado com dejeto de suíno. Observa-se que, após 

48 horas da aplicação do efluente, bactérias foram detectadas até a profundidade 60 cm, 
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possivelmente em consequência do arraste de efluente. Nas camadas superiores de solo (10 e 

20 cm) houve diminuição de 1 log10 nas primeiras 48 horas, e 2 log10 a partir do quinto dia após 

aplicação do efluente. As cepas de E. coli mantiveram-se viáveis ao longo da coluna de solo 

por 43 dias. Similar aos testes de sobrevivência apresentados na figura 1. Estes resultados 

corroboram com estudo prévio onde a lixiviação das bactérias entéricas (E. coli O157:H7 e S. 

enterica Typhimurium) ao longo de 48 h foi maior em solos argilosos do que em solos arenosos 

(FONGARO et al., 2017).  

Já a bactéria S. Senftemberg, (Figura 4) observou-se que as bactérias não alcançaram as 

camadas mais profundas de solo, tendo migrado apenas até a camada de 20 cm de profundidade.  

Nas camadas superiores de solo (10 e 20 cm) houve diminuição de 1 log10 nas primeiras 48 

horas, e morte total das bactérias a partir dos 16º dia após aplicação do efluente.  

 

Figura 3: Perfil de comportamento de E. coli em diferentes profundidades de solo fertilizado com dejeto de 

suíno. 
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Figura 4. Perfil de comportamento de S. Senftemberg em diferentes profundidades de solo fertilizado com dejeto 

de suíno. 

 

 

O que pode se verificar é que após a aplicação do dejeto no solo, se esse dejeto aplicado 

estiver contaminado, é provável que os patógenos se movam pela matriz do solo, seja vertical 

ou horizontalmente. Os fatores que auxiliarão na dispersão destes patógenos estão diretamente 

associados às características físicas e químicas do solo, como agregação das partículas, 

formação de rotas de percolação (microcanais formados pela água), além da interação entre as 

superfícies do solo e a célula bacteriana, que definirá o grau de adsorção entre eles 

(MAWDSLEY et al., 1995;  JIANG et al., 2002; JAMIESON et al., 2002;  ISLAM et al., 2004b; 

LEIFERT et al., 2008; SEMENOV et al., 2009). Solos argilosos adsorvem micro-organismos, 

e isso reduz as taxas de morte microbiana (REDDY et al., 1981). Além disso, essa adsorção 

pode proteger as bactérias da predação por protozoários (MOSADDEGHI et al., 2009). Nesse 

sentido, a adsorção também agirá na extensão da distribuição e o destino final dos patógenos, 

onde algumas bactérias se distribuirão pelo solo e se prenderão às raízes. Outros podem ser 

lavados para águas superficiais ou percolados para aquíferos (JAMIESON et al., 2002; 

VINTEN et al., 2002; AVERY et al., 2004a; AVERY et al., 2004b; ISLAM et al., 2004b).  

A aplicação de efluentes diretamente no solo, sem tratamento adequado, traz um risco 

de transferência de patógenos para corpos d'água (NICHOLSON, 2005). Sobre isso, Bilotta e 

Kunz (2013) esclarecem que é necessário primeiro estabelecer a destinação pretendida para o 

efluente tratado (biossólidos para uso agrícola e água de reuso para fins não potáveis), pois isso 

determinará a qualidade microbiológica necessária para disposição segura. No entanto, o Brasil 
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não tem ainda uma legislação específica que regulamente os padrões ideais e seguros, do ponto 

de vista microbiológico, para disposição de dejetos de suínos (MORETTI et al., 2021) 

  

4.5 LIXIVIAÇÃO DE PATÓGENOS EM EVENTOS DE CHUVA 

 

Na figura 5 são apresentados os resultados do comportamento de bactérias E. coli em 

solo argiloso fertilizado com dejeto de suíno, exposto à chuva.  As amostras coletadas nesta fase 

do experimento não foram de solo, mas da fração líquida que ultrapassava os 60 cm de solo, 

desta forma, mimetizando a água de uma chuva sobre solo previamente fertilizado com dejeto 

de suínos. Observa-se que, após 5 minutos de chuva, aproximadamente 10³ UFC de E. coli 

chegaram até a profundidade de 60 cm, e que em um período de 48 h toda a água percolou, e a 

concentração de bactérias diminuiu. Portanto, quando as lavouras são fertilizadas com dejetos 

suinícolas e em seguida ocorre a chuva (ou no período em que as células bacterianas ainda estão 

viáveis), nas primeiras horas o processo de percolação de patógenos será acelerado pelo arraste 

com a água, podendo chegar às águas subterrâneas (VINTEN et al., 2002). Vinten et al. (2002) 

ainda afirmam que E.coli no solo pode ser facilmente ser percolada pelo solo em períodos de 

precipitações frequentes, podendo chegar até águas subterrâneas, com o auxílio da água da 

chuva mesmo quando em menores quantidades, podendo contaminar e causar sérios danos 

ambientais (ELVING, 2009). 

E ainda Vinten et al. (2002) suspeitam que esse efeito seja em função da mobilização de 

coloides em suspensão, através dos impactos das gotas da chuva com o solo, quando o dejeto 

ainda estiver sob a superfície, e então quando a taxa de infiltração for baixa provavelmente 

ocorrerá o escoamento superficial. 
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Figura 5. Perfil de percolação de E. coli em solo fertilizado com dejetos de suínos e exposto a condições de 53 

mm de chuva. 

 

A percolação/infiltração é determinada pela capacidade de retenção de água do solo, 

também envolve o tipo de cobertura vegetal presente. Um solo arenoso, que possui poros 

maiores, proporcionará caminhos mais acessíveis, em oposição ao solo argiloso com espaços 

de poros menores. No entanto, solos argilosos são heterogêneos e contém macroporos, os quais 

fornecem caminhos alternativos onde a velocidade de deslocamento da água é mais rápida 

quando o solo está próximo à sua taxa de saturação (JACOBSEN e BECH, 2012). 

A capacidade natural de um solo em remover micro-organismos aumenta quando os 

teores de água no solo estão reduzidos e os teores de argila sobressalentes (REDDY et al., 1981). 

Porém, a taxa de inativação natural conhecida, é normalmente mais lenta e de pouca 

confiabilidade, principalmente pelo fato de não possuir o poder de controlar os mais variados 

fatores das mudanças ambientais, deste modo faz-se necessário a utilização de tratamentos 

controlados destes afluentes, uma vez que desta forma torna-se possível o controle e cuidado 

com tais fatores (SIDHU et al., 2001; SEMENOV et al., 2007). Conforme o caso da Escherichia 

coli avaliada no trabalho de Chandler e Craven (1980) apresentam resultados onde a mesma 

fora submetida por 14 dias em solo seco, e assim mostrou-se capaz de rebrotar quando 

humedeceu-se o solo novamente. 

Por fim Russ e Yanko (1981) observaram em determinado estudo que a compostagem, 

é o método mais utilizado como forma de estabilização do dejeto suinícola até hoje, o qual não 

possui a capacidade de estabilização do biofertilizante, indicando que ainda havia S. 

Senftemberg, no entanto alguns trabalhos relatam que este método não é confiável, e a 
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sobrevivência da mesma pode ocorrer em biofertilizantes compostos (RAO et al., 1986), isto 

pode ser explicado pois os micro-organismos presentes no dejeto continuam sua atividade vital 

no processo de compostagem até o momento em que os nutrientes presentes no mesmo não 

sejam mais suficientes para sua atividade vital (RUSS e YANKO, 1981). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A suinocultura gera um grande volume de dejetos, cuja carga de nutrientes e patógenos 

precisa ser reduzida antes que este seja aplicado no solo, para evitar o desequilíbrio dos 

ambientes (pelo excesso de nutrientes) ou pelos riscos para a saúde (devido a presença de 

patógenos).  A sobrevivência e movimentação de patógenos no ambiente, dependerá de vários 

fatores, mas principalmente do tipo de solo.  

Os resultados do presente estudo mostram a capacidade de sobrevivência (por até 43 

dias) e percolação (por mais de 60 cm) de patógenos modelo (em especial a E. coli) em solos 

argilosos quando fertilizado com dejeto suinícola. Destaca-se ainda que, em períodos de chuva, 

a migração vertical dos patógenos ocorrerá de forma mais rápida, dependendo da compactação 

do solo.  

Este cenário destaca, indiretamente, a fragilidade dos corpos hídricos, sejam eles 

superficiais ou subterrâneos, uma vez que outros micro-organismos (além dos avaliados neste 

estudo) podem estar presentes nos efluentes não tratados, e espalhar-se pelo ambiente. Neste 

sentido, a maneira mais adequada para evitar esta situação é o tratamento destes efluentes antes 

da aplicação no solo como biofertilizante. No entanto, para guiar essa tomada de decisão, é 

importante estabelecer diretrizes específicas. 

. 
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