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RESUMO 
 
A carne suína é um produto de ampla produção e comercialização mundial. No entanto, 
juntamente com a produção de suínos verifica-se o elevado volume de dejetos líquidos (DLS) 
gerados, que possuem alto potencial poluidor ao meio ambiente, quando mal geridos. Diante 
desta problemática, no presente estudo buscou-se avaliar a incidência da contaminação de 
corpos hídricos em propriedades produtoras de suínos, no noroeste do Rio Grande do Sul. O 
estudo foi desenvolvido em três propriedades no interior do município de Três Passos, com 
criação de 1.000 suínos cada, e que utilizam a aplicação dos DLS como forma de fertilização 
do solo. Inicialmente foi mensurada a geração de dejetos e avaliado o manejo adotado em 
cada propriedade, bem como as características químicas dos solos nas áreas de aplicação, 
declividade, cultura plantada e proximidade de corpos d’água. Foram realizadas seis 
campanhas de coleta e análise das águas superficiais em cada propriedade, após a aplicação 
dos DLS, sendo três realizadas sem a ocorrência de chuvas e outras três após chuvas. Os 
dados foram submetidos à análise de variância e teste t, sendo o valor de p <0,05 considerado 
estatisticamente significativo. Como resultados verificou-se que as três propriedades avaliadas 
geram volume de dejetos superior à área disponível para aplicação, tendo sido constatados 75, 
90 e 80 m³/ha/ano, respectivamente, nas propriedades 1, 2 e 3, enquanto que a recomendação 
máxima é de 50 m³/ha/ano. Os metais pesados detectados no solo (zinco e cobre) estão em 
concentrações abaixo dos valores orientadores estipulados pela Resolução CONAMA nº 
420/2009 para áreas agrícolas. No entanto, verificaram-se alterações na qualidade da água 
próximo aos locais de aplicação dos DLS, a exemplo da turbidez nas propriedades de maior 
declividade do terreno. Outros parâmetros influenciados pela declividade e ainda pela 
ocorrência de chuvas foram: nitrogênio amoniacal, fósforo, coliformes totais e Escherichia 
coli, que apesar do acréscimo das concentrações, essas não diferiram estatisticamente das 
concentrações obtidas sem a ocorrência de chuva. Desta forma, a aplicação dos DLS no solo 
pode ser uma alternativa para disposição final desses resíduos e de adubação do solo, desde 
que sejam determinadas as quantidades passíveis de aplicação, e evite-se áreas declivosas e 
próximas de corpos d’água.  
 
Palavras-chave: Suinocultura. Biofertilização. Lixiviação de nutrientes. Riscos de 
contaminação dos recursos hídricos. 
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ABSTRACT 
 

Pork meat is a product of wide production and commercialization worldwide. However, 
together with pig production, there is a high volume of liquid waste (DLS) generated, which 
has a high potential for polluting the environment when poorly managed. In view of this 
problem, the present study sought to evaluate the incidence of contamination of water bodies 
in pig-producing properties in the northwest of Rio Grande do Sul. The study was carried out 
on three properties in the interior of the municipality of Três Passos, with the creation of 
1,000 pigs each, which use the application of DLS as a form of soil fertilization. Initially, the 
generation of waste was measured and the management adopted in each property was 
evaluated, as well as the chemical characteristics of the soils in the areas of application, slope, 
planted culture and proximity to water bodies. Six campaigns for the collection and analysis 
of surface water were carried out in each property, after the application of the DLS, three of 
which were carried out without the occurrence of rain and another three after rain. The data 
were subjected to analysis of variance and t test, with a p-value <0.05 being considered 
statistically significant. As a result, it was found that the three properties evaluated generate a 
volume of manure higher than the area available for application, with 75, 90 and 80 m³ / ha / 
year, respectively, found in properties 1, 2 and 3, while the maximum recommendation is 50 
m³ / ha / year. The heavy metals detected in the soil (zinc and copper) are in concentrations 
below the guiding values stipulated by CONAMA Resolution No. 420/2009 for agricultural 
areas. However, there were changes in water quality close to the DLS application sites, such 
as turbidity in the land's most steep properties. Other parameters influenced by the slope and 
also by the occurrence of rains were: ammoniacal nitrogen, phosphorus, total coliforms and 
Escherichia coli, which despite the increase in concentrations, these did not differ statistically 
from the concentrations obtained without the occurrence of rain. In this way, the application 
of DLS in the soil can be an alternative for the final disposal of these residues and for 
fertilizing the soil, as long as the quantities that can be applied are determined, and avoiding 
steep areas close to water bodies. 
 
Keywords: Pig farming. Biofertilization. Leaching of nutrients. Risks of contamination of 
water resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A suinocultura possui grande relevância no setor econômico mundial e de produção de 

proteína animal, devido à carne suína possuir menor valor agregado de comercialização e ser 

uma ótima fonte de alimento altamente proteico (RODRIGUES et al., 2009; PEREIRA et al., 

2018). Por conta disso, a suinocultura possui grande relevância no mercado brasileiro, 

tornando-o o quarto maior produtor mundial de carne suína, atrás apenas da União Europeia, 

Estados Unidos e Canadá e na exportação atrás da China, União Europeia e Estados Unidos 

(EMBRAPA, 2019; USDA, 2020). Nesse cenário, os estados do Sul do País possuem grande 

importância e relevância no mercado. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), no ano de 2017, o estado de Santa Catarina (SC) foi considerado 

o maior produtor de suínos do país, com produção anual superior a 1 milhão de toneladas, 

seguido pelo Paraná (PR) com 828 mil toneladas, e Rio Grande do Sul (RS) com 727 mil 

toneladas. No entanto, no que se refere às exportações, no mesmo ano de 2017, o estado de 

SC se manteve em primeiro, com 281 mil toneladas, seguido pelo RS com 206 mil toneladas, 

e PR com 98 mil toneladas. O principal destino das exportações do Brasil, em 2017, foi a 

Rússia, porém com o embargo imposto no final desse mesmo ano pelo país, a China se tornou 

a principal importadora de carne suína brasileira em 2018 (ABPA, 2018). 

Juntamente com a expressiva produção de suínos na região sul do país, tem-se, 

consequentemente, o problema da disposição final dos dejetos líquidos de suínos (DLS), 

sendo muito empregada na região a disposição em áreas agricultáveis. Esta prática, além de 

dar destinação aos dejetos, tem como finalidade aumentar a produtividade das culturas, 

reduzindo o uso de fertilizantes químicos (QIAN et al. 2018). Isso é possível pela 

incorporação de nutrientes no solo a partir dos DLS que elevam os teores de fósforo (P), 

potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), além de micronutrientes, como cobre (Cu) e zinco 

(Zn). Por sua vez, a capacidade de troca catiônica (CTC) também pode ser aumentada, desde 

que obedecida a dose de reposição dos elementos, após a pré-estabilização dos dejetos em 

esterqueiras, conforme necessidade das culturas (YANAN et al. 2020). 

Apesar da disposição no solo ser a prática mais empregada na região sul do país para 

os DLS, este manejo quando realizado de forma inadequada possui alto potencial de ocasionar 

danos ao meio ambiente, principalmente em corpos hídricos, devido à elevada carga de 

matéria orgânica e nutrientes (BROETTO et al. 2014), bem como metais pesados 

(CHIKUVIRE et al., 2018), patógenos e poluentes orgânicos persistentes, a exemplo de 
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resíduos de fármacos e hormônios, que podem provocar multirresistência bacteriana, 

desregulações endócrinas e toxicidade (LIU et al., 2018). 

O potencial poluidor dos DLS é agravado pelo elevado volume e suas características. 

Segundo (KONZEN, 2000), cada fêmea alojada, durante a gestação, produz cerca de 16 litros 

de DLS por dia (L d-1), já na maternidade o volume se eleva para 27 L d-1, podendo chegar a 

40 L d-1 no caso de matrizes. Por sua vez, na creche, os leitões produzem 1,4 L d-1 e durante o 

crescimento o valor varia de 12 a 15 litros diários. Contudo, a composição dos DLS em 

termos de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) pode variar de 30.000 a 52.000 mg L-1, o 

que corresponde a 260 vezes a carga de DBO do esgoto sanitário (ASSIS, 2004). Os DLS 

também apresentam elevadas concentrações de P, nitrogênio amoniacal (NH3) e nitrogênio 

total Kjeldahl (NTK), podendo ultrapassar 1.000, 1.250 e 2.600 mg L-1, respectivamente 

(VIVAN et al., 2010).   

Diante dessas características, os DLS, em excesso, podem comprometer a qualidade 

dos solos e das águas superficiais e subterrâneas, devido a processos de lixiviação, infiltração 

e percolação (BHARTOLOMEU et al., 2007; MAGGI et al., 2013). Outra consequência da 

grande utilização dos dejetos é o fato de diversas culturas não assimilarem todos os nutrientes 

que o compõem, logo a descarga dos dejetos é cumulativa, e o ambiente possui capacidade 

natural limitada de absorver certos níveis de poluentes (SILVA, 2012). Sendo assim, o 

lançamento de dejetos diretamente em cursos hídricos pode acarretar grandes desequilíbrios 

ecológicos em virtude da redução do teor de oxigênio dissolvido na água, excesso de matéria 

orgânica, nutrientes e microrganismos (OLIVEIRA, 1993). 

Conforme a Organização das Nações Unidades para a Alimentação e Agricultura 

(FAO 2005), as principais formas de poluição, com intensa produção animal, incluem: 

eutrofização de corpos d’agua, contaminação de águas subterrâneas, excesso de nutrientes e 

metais pesados no solo, contaminação por patógenos e liberação de amônia e outros gases 

para a atmosfera. Além destas também podem ser observados efeitos prejudiciais à estrutura e 

macroporosidade do solo, bem como salinização, contaminação de plantas com metais 

pesados e outros compostos orgânicos e contaminação de homens e animais com agentes 

patogênicos (MATOS; SEDIYAMA, 1995). Nesse sentido, Cadoná et al. (2016) ressaltam 

que a utilização de DLS como fonte orgânica para adubação pode acarretar na contaminação 

de alimentos e seres vivos com bactérias do grupo coliformes, ocasionando sérios problemas 

no sistema gastrointestinal de humanos.  

Para minimizar o potencial de contaminação do lançamento de DLS no ambiente, são 

necessários sistemas de pré-estabilização dos dejetos antes da aplicação no solo. Os principais 
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sistemas de pré-tratamento contemplam o uso de esterqueiras e, em menor número, de 

biodigestores. As esterqueiras, desde que corretamente dimensionadas e operadas, 

representam uma alternativa de pré-tratamento de baixo custo ao produtor, porém sua 

eficiência está condicionada ao período de permanência dos dejetos na lagoa, cujo 

recomendável é de 120 dias, conforme Instrução Normativa nº 11/2014 elaborada pelo 

Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) (SANTA CATARINA, 

2014), para que haja redução da carga poluidora por meio de degradação anaeróbia. Já os 

biodigestores permitem a agregação de valor ao resíduo, mediante a utilização do biogás 

gerado em condições anaeróbias (KUNZ et al., 2005). Ainda assim, esses sistemas são 

indicados para remoção de matéria orgânica, sendo pouco efetivos na remoção de nutrientes, 

pelo contrário, por vezes disponibilizam maior carga de nitrogênio, pela decomposição de 

compostos nitrogenados, e de fósforo que é liberado na fase líquida, em condições anaeróbias, 

por organismos acumuladores de fósforo (OAP) (VON SPERLING, 2007).  

Portanto, apesar dos benefícios da adubação do solo com DLS, evidencia-se também o 

grande potencial de contaminação que o manejo e a disposição inadequada dos dejetos podem 

ocasionar ao ambiente. Diante dessa problemática, neste estudo buscou-se avaliar a qualidade 

dos corpos hídricos em propriedades rurais produtoras de suínos, no noroeste do RS, que 

utilizam a disposição dos dejetos na fertilização do solo. 
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2 METODOLOGIA 

 

O estudo foi conduzido de janeiro a dezembro de 2019 no Município de Três Passos 

(27º24’36” S e 53º54’36” W), situado na Região Noroeste do RS, em três propriedades 

suinícolas, uma em fase de creche e duas em fase de terminação. O clima na região é do tipo 

Cfa, subtropical úmido sem estação de seca definida, com verões quentes, conforme 

classificação de Köppen-Greiger (PEEL et al., 2007). Em Três Passos registra-se uma 

pluviosidade média significativa ao longo do ano de 1807 mm e temperatura média de 19,5 

°C (CLIMATE DATA, 2018). O solo característico da região é Latossolo Vermelho 

Distroférrico (EMBRAPA, 2013), sendo que nas propriedades verificam-se alguns pontos 

com características de neossolo, comum nas três áreas estudadas. 

 As três propriedades suinícolas foram previamente selecionadas, utilizando-se como 

critérios: produção de suínos semelhante (aproximadamente 1000 indivíduos), aplicação de 

DLS na fertilização do solo e presença de curso e/ou corpo hídrico próximo às áreas de 

aplicação dos dejetos.  

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES ESTUDADAS 

 

 As propriedades foram identificadas por números arábicos sequenciais, sendo 1, 2 e 3. 

Assim, a propriedade 1 possui 12 hectares (ha) de área total, sendo aplicados dejetos em 

aproximadamente 5 ha. A área de aplicação dos DLS caracteriza-se por ser de baixa 

declividade, cerca de 4%, sendo parte dela drenada para o ponto de amostragem de água, um 

açude. A produção suinícola é de 1000 suínos por lote, onde se produzem seis lotes por ano, e 

o estágio de produção é de creche. Todos os dejetos gerados são armazenados em uma 

esterqueira de 525 m³ antes da disposição em solo. A propriedade trabalha com suinocultura 

desde 2012. 

A propriedade 2 é constituída por 14,5 ha, sendo realizada a aplicação de DLS em 10 

ha, cuja declividade em relação ao local de coleta de água (açude) para as análises é de 

aproximadamente 11%. A fase dos suínos nesta propriedade é de terminação, com 1000 

animais por lote, sendo tratados dois lotes no ano. A propriedade conta com três esterqueiras 

de 800 m³ cada. Cerca de 9 anos os proprietários trabalham com suínos.  

A propriedade 3 também possui o estágio de terminação de suínos, com 1000 animais 

por lote, e dois lotes por ano. Esta propriedade possui 8 ha, sendo 5 ha destinados a aplicação 

DLS, cuja declividade da área de aplicação até o local de coleta (açude) é de 8%. Esta 
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propriedade possui uma esterqueira com capacidade de armazenamento de 450 m³ de dejetos, 

inferior ao volume necessário para a adequada maturação dos dejetos. Fazem 6 anos que a 

suinocultura foi implantada na propriedade. 

 

2.2 QUANTIFICAÇÃO DA GERAÇÃO DE DEJETOS DE SUÍNOS NAS 

PROPRIEDADES  

 

A estimativa da geração de dejetos foi realizada com base na capacidade de 

armazenamento das esterqueiras de cada propriedade, número de suínos e lotes por ano, 

considerando, ainda, os dados de geração compilados por Oliveira (1993) (Tabela 1), onde 

dejetos líquidos representam esterco + urina + água da limpeza do local.  

 

Tabela 1 – Produção média diária de esterco (kg), esterco + urina (kg) e dejetos líquidos (L) 
por animal e por fase 

Categoria de suínos Esterco Esterco + urina Dejetos líquidos 
25 – 100 kg 2,30 4,90 7,00 

Porcas em Gestação 3,60 11,00 16,00 

Porcas em Lactação 6,40 18,00 27,00 

Machos 3,00 6,00 9,00 

Leitão desmamado 0,35 0,95 1,40 

Média 2,35 5,80 8,60 

Fonte: Oliveira (1993) 

 

2.3 IDENTIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS EMPREGADAS E DO MANEJO DOS DEJETOS  

 

Foram avaliadas as formas de disposição dos DLS no solo, e foram feitas análises 

químicas completas do solo de todas as propriedades a fim de observar se há contaminação no 

solo. Além disso, a declividade das áreas foi analisada, os locais de aplicação dos DLS e quais 

culturas eram cultivadas nos locais de aplicação. A proximidade do local de aplicação com o 

local de captação das amostras também foi observado.  

Para caracterização química do solo com aplicação de DLS, em cada propriedade 

foram realizadas análises do solo, nos locais mais próximos dos corpos hídricos a fim de 

identificar excessos em algum dos atributos do solo que pudessem ser lixiviados à fase 

líquida, contemplando as porções mais próximas ao corpo hídrico e as mais distantes para que 

toda a área de aplicação fosse contemplada na análise em função da declividade do terreno. 
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Foram avaliados: os teores de argila; potencial hidrogeniônico (pH) em água; índice SMP; 

matéria orgânica; fósforo; potássio; cálcio; magnésio; saturação por bases, e os 

micronutrientes: enxofre; zinco; cobre e manganês. Para efeito de comparação, foi coletada 

uma amostra de solo em área sem aplicação de DLS e sem uso agrícola, próxima as 

propriedades, como efeito de área controle. As coletas foram realizadas entre os intervalos de 

aplicação e as amostras analisadas no laboratório de análises de solos da Universidade 

Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul (Unijuí), integrante da rede oficial de 

laboratórios de análises e tecido vegetal dos estados do RS e SC – ROLAS. A coleta das 

amostras foi realizada conforme o manual de adubação e calagem para os estados do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, retirando diversas amostras e homogeneizando-as, assim 

obtendo a amostra que foi enviada para análise no laboratório. 

 

2.4 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS PRÓXIMAS ÀS 

ÁREAS DE APLICAÇÃO DOS DEJETOS NO SOLO 

 

Foram realizadas coletas de água em açudes de cada propriedade, em períodos 

conforme a disposição de DLS. Foram realizadas seis campanhas de coleta em cada 

propriedade após a aplicação dos dejetos pelo agricultor, em duas condições. Três coletas 

foram efetuadas antes da ocorrência de chuvas, enquanto as outras três foram realizadas logo 

após ocorrência de chuvas. Alíquotas de 2 L de água foram coletadas, em cada ponto de 

amostragem (corpo hídrico de cada propriedade), e armazenadas em frasco âmbar até o envio 

ao laboratório de ensino e pesquisa da UERGS, Unidade em Três Passos. 

Foram analisados os parâmetros descritos no Quadro 1, seguindo-se os respectivos 

métodos e códigos de referência do Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA; AWWA; WEF, 2012). Para contagem de coliformes totais e Escherichia 

coli foram utilizados kits colipapers, marca Alfakit, com imersão das placas na amostra de 

água, seguida de incubação em estufa bacteriológica por 16 horas a 36 ºC.  

 
Quadro 1 – Parâmetros a serem analisados nas amostras de água superficial de corpos hídricos 

próximas às áreas de disposição de DLS 
 

Parâmetro (Unidade) Método Código* 
Turbidez (NTU) Nefelométrico 2130 B 

Sólidos totais (mg L-1) Gravimétrico 2540 B 

Sólidos suspensos (mg L-1) Gravimétrico 2540 D 

Temperatura (ºC) Termométrico 2550 B 
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pH Eletrométrico 4500-H+ B. 

Matéria orgânica Oxidação química - 
Condutividade elétrica (µS cm-1) Eletrométrico 2510 B 

Fósforo total (mg L-1) Espectrofotométrico 4500-P C 

Nitrogênio amoniacal (mg L-1) Titulométrico 4500-NH3 C 

Coliformes totais (NMP 100 mL-1) Contagem em placa - 

Escherichia coli (NMP 100 mL-1) Contagem em placa - 
*Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA; AWWA; WEF, 2012)      

 

Os dados foram avaliados por meio de análises de variância (ANOVA) de um fator, 

tendo as propriedades como variável explicativa, bem como por um teste t, tendo a variável 

“precipitação”, também como explicativa. O valor de p ≤ 0,05 foi considerado 

estatisticamente significativo para análise dos resultados. Adicionalmente foi realizada uma 

Análise dos Componentes Principais (Principal Component Analysis - PCA), a fim de avaliar 

se há separação das propriedades ou da influencia da precipitação sobre o ambiente avaliado. 

Antes da PCA foi realizada uma análise de correlação entre as variáveis de modo a excluir 

variáveis redundantes. A matriz contendo as variáveis foi então normalizada de modo que as 

variáveis apresentassem a mesma escala de medida para que se tornassem comparáveis, sendo 

usada a distância euclidiana como medida de dissimilaridade. Os procedimentos estatísticos 

foram realizados no pacote estatístico R (R CORE TEAM, 2018).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 QUANTIFICAÇÃO DA GERAÇÃO E MANEJO DOS DEJETOS NAS 

PROPRIEDADES  

 

 As propriedades apresentaram diferentes volumes de dejetos, apesar do mesmo 

número de animais. Na propriedade 1, por ser de creche, a geração foi menor que as demais, 

cerca de 360 m³ por ano, uma vez que a estimativa de geração diária é de 1,40 litros de 

dejetos por animal (OLIVEIRA, 2003). Na propriedade 2 a geração anual de dejetos foi de 

3024 m³, enquanto que na propriedade 3 verificou-se uma geração de 2000 m³ no ano, sendo 

considerado um volume de 7 a 9 litros de dejetos por animal dia (OLIVEIRA, 1993). Essa 

diferença de volume entre as propriedades 2 e 3 se deve as distintas práticas de manejo, 

principalmente de limpeza, aplicadas em cada propriedade.  

 Quanto à disposição dos dejetos no solo, na propriedade 1, esses são aplicados em 

áreas distribuídas em piquetes, formando um sistema de rotação, que permite a aplicação de 

375 m³ por ano em 5 ha, o que corresponde em média a 75 m³ por ha. Neste local, a 

esterqueira possui capacidade de armazenamento de 525 m³. 

Na propriedade 2, são aplicados 800 m³ dos 3024 m³ gerados no ano. Os proprietários 

utilizam uma área de 10 ha para aplicação, o que corresponde a 80 m³/ ha. O excedente (cerca 

de 2224 m³) permanece nas três esterqueiras de 800 m³, cada, e é cedido às propriedades 

vizinhas durante o ano, para aspersão no solo. 

 Na propriedade 3, os produtores aplicam cerca de 450 m³ de dejetos por ano em 5 ha, 

que é a mesma capacidade da esterqueira que a propriedade possui, o que acarreta em uma 

quantidade de 90 m³ por ha. A produção média anual de dejetos da propriedade é de 2000 m³, 

o que força os proprietários a aplicarem o excedente (1550 m³) em propriedades vizinhas, já 

que não possuem área suficiente para dispor todo o dejeto produzido.  

As propriedades 1 e 2 aplicam os dejetos em pastagens pois possuem gado de leite 

como fonte de renda, além dos suínos. Já na terceira propriedade, a adubação com dejetos é 

realizada, em maior parte da área, para o cultivo de grãos, e o restante, para forrageiras. Em 

todas as propriedades, a aplicação dos DLS é feita por aspersores acoplados em tratores, que 

possibilitam uma distribuição mais uniforme, ao invés de simplesmente derramar os dejetos. 

O mesmo é feito nas propriedades vizinhas. 

Todas as propriedades analisadas passaram da dosagem máxima recomendada pela IN 

nº 11/2014 do IMA, que é de no máximo 50 m³ de dejetos por ha, a ser usado como adubo 
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orgânico (SANTA CATARINA, 2014), assim como, apenas as propriedades 1 e 2 possuem 

esterqueiras que garantem o tempo de maturação superior a 120 dias, como recomenda a 

mesma IN (SANTA CATARINA, 2014). Logo, a propriedade 3 necessita ampliar a 

capacidade de armazenamento de dejetos, sendo aconselhável a construção de novas 

estruturas.   

Os resultados das análises dos solos das três propriedades e da área controle estão 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Análise de solos das três propriedades estudadas e de uma área controle, sem 
aplicação de DLS, no município de Três Passos/RS 

Parâmetros 
Propriedade 

Controle 
1 2 3 

Argila (%) 35 35 40 29 
pH 5,2 5,1 5,6 6,9 

Índice SMP 5,7 5,6 5,9 6,4 
Fósforo (mg/dm³) <3,0 8,7 5,1 3,4 
Potássio (mg/dm³) 77 181 189 136 

Matéria Orgânica (%) 2,7 3,1 2,4 1,9 

Al (Cmol/dm³) 0,2 0,2 0,1 0,0 
Ca (Cmol/dm³) 11,5 10,9 10,0 11,4 
Mg (mg/dm³) 4,0 4,6 4,1 3,7 

H+Al (mg/dm³) 6,2 6,9 4,9 2,8 
Cu (mg/dm³) 10,1 16,1 16,1 12,38 
Zn (mg/dm³) 21,9 23,7 12,6 7,4 
Mn (mg/dm³) 37,6 37,0 38,6 30,1 
S (mg/dm³) 0,5 1,0 7,1 0,8 

CTC pH 7,0 (Cmol/dm³) 21,9 22,9 19,5 18,2 
CTC efetiva (Cmol/dm³) 15,9 16,2 14,7 15,4 

Sat CTC pH 7,0 por bases (%) 71,8 69,8 74,9 84,9 
Sat CTC efetiva por Al (%) 1,3 1,2 0,7 0,0 
 

Com base nos resultados, observa-se o incremento no percentual de matéria orgânica 

das três áreas com aplicação de dejetos em relação a área controle. Comportamento muito 

similar foi observado com o fósforo e potássio, exceto para a área 1, cuja aplicação por ha é 

inferior as demais propriedades, além de que os dejetos gerados por leitões, em creche, são 

mais diluídos que os dejetos gerados por leitões em terminação (VIVAN et al., 2010).     

Verificou-se, que nas três áreas com aplicação de DLS as concentrações de zinco são 

superioras a concentração desse metal na área utilizada como controle. A concentração de 
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zinco na propriedade 2 é 3,2 vezes superior à da área controle (7,40 mg L-1). Relação similar 

foi observada na propriedade 1 em relação a concentração de zinco comparada a área 

controle, de 2,96 vezes superior (7,39 mg L-1). No entanto, estas concentrações estão bem 

abaixo dos valores de referência para investigação de contaminação com metais pesados em 

áreas agrícolas, segundo a Resolução CONAMA nº 420/2009. As maiores concentrações de 

zinco e cobre representam apenas 7% do valor máximo estipulado na mesma Resolução, ou 

seja, em conformidade para áreas de cultivo agrícola.      

 

3.2 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS PRÓXIMAS ÀS ÁREAS DE 

APLICAÇÃO DOS DEJETOS NO SOLO 

 

As concentrações de sólidos variaram a cada coleta nas três propriedades, conforme 

apresentado na Tabela 3, bem como se registrou variações de turbidez e pH.  

 
Tabela 3 - Influência da chuva nos sólidos suspensos (SS), sólidos totais (ST), turbidez e pH, 

registrados durante as coletas por propriedade estudada em Três Passos/RS 
 

Propriedade Condição SS (mg L-1) ST (mg L-1) Turbidez (NTU) pH  

1   
pós chuva 

  

63,00±46,00 101,67±56,44 125,00±68,00 7,43±0,31 
2 40,00±11,33 186,00±65,33 152,90±70,73 7,64±0,26 
3 12,67±6,89 117,67±34,89 43,30±17,67 7,05±0,1 
1   

sem chuva 
  

40,33±28,44 158,83±64,78 100,00±49,33 7,72±0,10 
2 39,33±24,89 176,80±69,47 83,20±44,53 7,49±0,34 
3 56,67±6,89 97,07±2,04 76,63±20,91 6,95±0,29 

 

 As concentrações de sólidos na água, tanto suspensos quanto totais, foram pouco 

afetadas pelos eventos de chuva, o que indica pouca perda de solo por lixiviação. A baixa 

observação de carreamento de solo para a água pode estar associada a suave declividade das 

áreas em relação aos pontos de coleta de amostras, ainda que os valores mais elevados tenham 

sido observados, predominantemente, nas propriedades 2 e 3 de maior declividade, 

respectivamente, 11 e 8%.   

A maioria das coletas foi realizada em períodos quentes em que a temperatura da água 

era de aproximadamente 26 ºC, provocando maior movimentação dos peixes e, 

consequentemente, suspensão de sólidos. Além desta característica, as propriedades 1 e 2 

possuem gado de leite que utilizam o açude para dessedentação. Nesse processo, os animais 

ao entrarem no açude revolvem parte do sedimento, aumentando, assim, a concentração de 
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sólidos em suspensão, o que para Almeida e Schwarzbold (2003) refletem a condição do local 

e podem indicar maior grau de poluição. 

A turbidez na propriedade 1 variou de 23 a 205 NTU no período de chuvas, enquanto 

que sem a interferência da chuva foi de 29,2 a 174 NTU. Na propriedade 2, a variação foi de 

49,7 a 259 NTU após a chuva e de 33 a 150 NTU sem chuva, enquanto que na propriedade 3, 

a variação da turbidez foi de 16,8 a 67 NTU após chuva e 50 a 108 NTU sem a interferência 

da chuva. A propriedade 2 apresentou os maiores valores de turbidez, especialmente na 

condição de coleta pós chuva, o que, nesse caso, reforça a ideia de maior arraste de partículas 

coloidais para o açude devido o escoamento superficial da água na área de maior declividade 

(11%), ou mesmo maior agitação da água e suspensão do material sedimentado. Segundo 

Buzelli & Cunha-Santino (2013), alterações na turbidez podem acarretar alterações no 

ecossistema aquático, e redução da atividade desses organismos. 

Os valores de pH da água variaram de 6,51 a 8,00, correspondendo a média geral de 

7,39. Na propriedade 1, verificou-se a média de 7,56, enquanto que na propriedade 2 e 3, os 

valores médios registrados foram de 7,6 e 7,0, respectivamente. Não se pôde observar um 

padrão nas alterações de pH, principalmente de acidificação da água, em função da ocorrência 

de chuvas, como destacado no estudo de Zucco et al. (2015). Contudo, concentrações mais 

elevadas de coliformes (Figuras 1 e 2) nas amostras de água da propriedade 3 podem indicar 

maior carga de poluentes e atividade microbiana e, por consequência, maior concentração de 

CO2 capaz de reduzir o pH da água. 

 O teor de matéria orgânica variou de 13,7 a 23,5 mg L-1 em todas as amostras de água, 

nas três propriedades, sendo os valores mais elevados observados nas propriedades 2 e 3. 

Comportamento similar foi identificado com as concentrações de nitrogênio amoniacal, como 

apresentado na Tabela 4, sendo observados alguns picos de concentrações que elevam o 

desvio padrão. 

 

Tabela 4 - Valores médios e desvio padrão de matéria orgânica (M.O.), nitrogênio amoniacal 
(NH3-N) e fósforo (P), em mg L-1, registrados durante as coletas das águas, por propriedade 

estudada em Três Passos/RS 

Propriedade Condição da coleta 
Parâmetros (mg L-1) 

M.O. NH3-N P 
1  

pós chuva 
17,17 ± 2,49 10,73 ± 2,18  1,94 ± 1,08 

2 18,70 ± 2,33 13,20 ± 5,20 2,21 ± 0,34  
3 17,43 ± 2,49 10,27 ± 1,24 1,07 ± 0,83 
1  

sem chuva 
17,60 ± 0,53 7,93 ± 3,11 1,87 ± 0,44 

2 19,83 ± 2,82 12,60 ± 2,80 2,75 ± 1,38 
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3  17,50 ± 0,53 11,67 ± 1,56 0,83 ± 0,38 
 

Foram registradas concentrações de NH3-N de 4,2 a 21 mg L-1 nas amostras de água, 

sendo que a propriedade 2 apresentou as maiores concentrações na maioria das análises, 

sendo está a propriedade mais declivosa entre as três. A elevação da concentração de NH3-N
 

na água pode reduzir a disponibilidade de oxigênio para os peixes, levando-os a morte 

(PERREIRA & MERCANTE, 2005; NOGUEIRA et al., 2008), uma vez que a conversão do 

NH3-N à NO3
- ocorre em condições aeróbias (VON SPERLING, 2007). Para fins de 

comparação com valores orientadores, a resolução nº 357/2005, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), estabelece para águas doces, com pH ≤ 7,5, o valor máximo de 

13,3 mg L-1 de NH3-N. Assim, apesar de ter sido evidenciado valores superiores ao máximo 

recomendável em algumas amostras, com o pico de 21 mg L-1 registrado na propriedade 2, 

pós chuva, os valores médios ficaram abaixo desse limite, indicando que a água, nesse 

parâmetro, poderia ser utilizada para consumo humano, após tratamento convencional ou 

avançado; à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à pesca amadora; à 

recreação de contato secundário; e à dessedentação de animais (BRASIL, 2005).  

Para o fósforo, a propriedade 2 apresentou os valores mais elevados, sendo registrado 

o pico de 4,83 mg L-1 na segunda coleta, sem a interferência da chuva. Este pico na 

concentração de fósforo pode estar associado aos dejetos de bovinos, uma vez que os animais 

tem livre acesso ao açude da propriedade. Outra explicação para os elevados valores de P 

após a ocorrência de chuvas é descrita por Fia et al. (2015), segundo os autores, o fósforo se 

liga com facilidade as partículas sólidas, sendo assim, lixiviado para os corpos hídricos em 

condições de chuvas. Cabe destacar que o fósforo é o principal causador de eutrofização 

artificial dos ecossistemas (GONÇALVEZ et al., 2015), podendo ser encontrado em altas 

concentrações em esgotos domésticos, industriais, nos fertilizantes agrícolas e nos dejetos dos 

animais (ESTEVES, 1988; WETZEL, 2001). Conforme a resolução nº 357/2005 do 

CONAMA, para a mesma aplicação anteriormente relatada à água, o valor máximo de fósforo 

é de 0,05 mg L-1, ou seja, o pico de 4,83 mg L-1 é superior a 96 vezes o valor máximo 

recomendado na resolução, o que indica influencia do uso e manejo do solo no entorno do 

corpo hídrico. 

A condutividade elétrica variou de 0,9 ao pico de 1.528 µS cm-1 na propriedade 3, sem 

a interferência da chuva. Os valores mais elevados de condutividade elétrica podem indicar 

contaminação por dejetos, que são caracterizados pela elevada concentração de íons 

dissolvidos (CRUZ et al., 2007). 
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Quanto à presença de coliformes totais nas águas dos açudes, verificou-se a 

predominância do aumento de coliformes nas coletas realizadas após a ocorrência de chuvas, 

conforme apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Contagem de coliformes totais nas amostras de água próximas aos locais de 
aplicação de DLS 

 

  

Comportamento similar foi verificado na contagem de Escherichia coli, ou seja, 

elevação no número de coliformes termotolerantes após a ocorrência de chuvas, conforme 

Figura 2. 
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Figura 2 - Contagem de E. coli nas amostras de água próximas aos locais de aplicação de DLS 

 

 

Segundo Dantas et al. (2010), a presença de coliformes na água indica que há 

contaminação de matéria fecal. No estudo realizado por Cadoná et al. (2016), os autores 

observaram que a aplicação de DLS sem incorporação ao solo aumenta consideravelmente os 

teores de coliformes, fosfatos, nitratos, sólidos, turbidez, e a demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO) das águas, favorecendo a contaminação de cursos hídricos próximos. 

Com os resultados elaborou-se a matriz de correlação apresentada na Figura 3, pela 

qual foi possível excluir os parâmetros com o mesmo comportamento (correlação igual ou 

superior a 0,7), ou seja, coliformes totais e E. coli e coliformes totais e condutividade elétrica, 

esta última por arredondamento. Portanto, o parâmetro E. coli representa os outros dois na 

PCA (Figura 4). Foi realizada a matriz para correlacionar os dados para assim analisar 

somente os que tinham correlação.      
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Figura 3 – Matriz de correlação dos parâmetros de qualidade das águas utilizados no estudo 

 

Nota:  pH, condutividade elétrica, turbidez, sólidos suspensos (SS), sólidos totais (ST), 
Escherichia coli (E. coli), coliformes totais, matéria orgânica (M.O.), Fósforo e Nitrogênio 

 

A análise estatística (ANOVA de um fator) não indicou diferença significativa nos 

parâmetros de qualidade da água por influência da precipitação. Ademais, os resultados foram 

considerados similares pela PCA, como pode ser visualizado na Figura 4A. A MO e ST 

influenciaram mais na PCA do que os demais parâmetros, com concentrações mais elevadas 

nas coletas que antecederam a precipitação. Quando analisados os parâmetros entre 

propriedades, apenas o pH da propriedade 3 apresentou diferença significativa das demais 

(p=0,002). Em geral, a propriedade 2 apresentou as concentrações mais elevadas dos 

parâmetros MO, ST NH3-N e P, em relação as demais propriedades, independentemente de a 

coleta ter sido realizada antes ou após precipitações, bem como registrou-se a concentração 

mais eleva de turbidez após a chuva. Ressalta-se que das propriedades estudadas, essa 

apresenta a maior declividade na área de aplicação dos DLS (11%), o que pode favorecer o 

carreamento dos dejetos para a água. A PCA mostra as análises no plano relacionando as 

propriedades e a influência da precipitação.  
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Figura 4 – Análise de componentes principais (PCA) dos parâmetros de qualidade da água 
investigados: A - Influência da precipitação nos parâmetros; B – Influência das características 

e condições de cada propriedade 
 

 

 

Nota: Escherichia coli (E. coli); matéria orgânica (M.O.); sólidos suspensos (SS); sólidos 
totais (ST); nitrogênio amoniacal (nitrogênio); fósforo total (fósforo); turbidez e pH. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com a realização deste estudo, pode-se inferir que: 

 Das três propriedades estudadas, uma delas não possui esterqueira dimensionada para 

o volume de dejetos gerados.  

 As três propriedades aplicam dose de dejetos superior a recomendação máxima de 50 

m³/ha/ano.  

 Apesar das alterações na concentração de zinco e cobre verificadas nas três 

propriedades, quando comparadas a uma área controle, esses metais ainda se 

encontram em concentrações bem abaixo dos valores recomendados para solos 

agrícolas e ainda a aplicação dos dejetos possibilitou o aumento da matéria orgânica 

do solo e nutrientes, comparado a mesma área controle. 

 Parâmetros como sólidos suspensos e sólidos totais não apresentaram relação direta 

com a ocorrência de chuvas, porém a turbidez das águas foi aumentada na maioria das 

coletas realizadas após índices pluviométricos. As maiores alterações desses 

parâmetros foram observadas na propriedade que apresenta a área de maior 

declividade em direção ao ponto de coleta de água. 

 O fósforo presente na água foi encontrado em concentrações elevadas para ambientes 

lênticos, tendo sido alterado, na maioria das análises, após eventos de chuva. 

 Foram registrados picos de condutividade elétrica que podem indicar contaminação 

com dejetos de animais.  

 A contagem de coliformes totais e Escherichia coli nas águas foi fortemente 

influenciada pelos eventos chuvosos, indicando lixiviação desses microrganismos para 

as águas. 

 

Diante dessas constatações, a aplicação de DLS em áreas declivosas deve ser evitada 

quando houver proximidade de cursos hídricos para impedir ou reduzir possíveis 

contaminações e a disseminação de doenças em animais e até mesmo em seres humanos.  
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