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IMPACTOS DA SUINOCULTURA INTENSIVA NA QUALIDADE DA ÁGUA 
DE UMA BACIA HIDROGRÁFICA DO SUL DO BRASIL 

 

Viviane Capoane1*; Tales Tiecher2; Gilmar L. Schaefer3 & Danilo Rheinheimer dos Santos4 

 

Resumo - A entrada excessiva de fertilizantes industrializados e dejetos de origem animal em solos 
cultivados causa a deterioração da qualidade da água superficial e coloca em risco a saúde da 
população. Este artigo analisa as mudanças na qualidade da água em uma bacia hidrográfica do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, onde o uso da terra predominante é a agricultura com 
produção intensiva de suínos. Os resultados obtidos demonstraram que a água dos arroios da bacia 
hidrográfica tem vários parâmetros físicos e químicos (turbidez, condutividade elétrica, nitrato, 
fósforo e sulfato) completamente alterados e já comprometem o equilíbrio natural do 
agroecossistema. O modelo de exploração das terras desse ambiente, e mais especificamente, o 
descarte inadequado dos dejetos de suínos são os responsáveis pela degradação da qualidade da 
água.  

Palavras-chave - Poluição pontual e difusa, qualidade da água, suinocultura intensiva. 

 

IMPACTS OF INTENSIVE LIVESTOCK ON WATER QUALITY OF A 
WATERSHED IN SOUTHERN BRAZIL 

 

Abstract - Excessive use of manufactured fertilizers and animal manure in soil can lower surface 
water quality and prejudice the health of the local population. This article analyzes the changes in 
water quality in a watershed located in the northwest of the State of Rio Grande do Sul where the 
predominant land use is agriculture with intensive pig production. The results show that several 
physical and chemical parameters (turbidity, electrical conductivity, nitrate, phosphate and sulfate) 
of the water basin have been completely changed, causing a severe compromise the natural balance 
of the agroecosystem. The current methods of pig manure disposal are deemed responsible for the 
degradation of water quality. 

Key-Words - Diffuse and point pollution, water quality, intensive livestock. 
 

INTRODUÇÃO 

Dentre as diversas atividades agrícolas, a produção intensiva de animais ocasiona graves 
impactos sobre os recursos hídricos (Kato et al., 2009). Em regiões produtoras, tradicionalmente, os 
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efluentes líquidos suínos têm sido utilizados como fertilizante orgânico, uma vez que contêm uma 
vasta gama de nutrientes e matéria orgânica. Contudo a alta concentração de animais em pequenas 
áreas faz com que sempre haja uma grande disponibilidade de dejetos, superando a capacidade de 
suporte dos solos, pelo menos para os elementos químicos zinco (Zn), cobre (Cu) e fósforo (P). 
Nesse sentido, apesar dos benefícios agronômicos, vários trabalhos têm associado à utilização de 
efluentes suínos com a degradação da qualidade das águas superficiais e subsuperficiais, devido, 
principalmente, a entrada excessiva de nutrientes (Steinfeld et al., 2006; Kato et al., 2009), matéria 
orgânica particulada (Borah et al., 2003; Stutter et al., 2008), bactérias (Bicudo e Goyal, 2003), 
estrogênio (Burnison et al., 2003)  e antibióticos (Kay et al., 2004). 

O aumento na produção de carne suína no país não veio acompanhado de medidas no sentido 
de minimizar os prejuízos causados ao meio ambiente. Ainda hoje se utiliza as mesmas práticas de 
destinação dos dejetos da década de 70, época em que a concentração de animais era pequena e os 
solos das propriedades onde os dejetos suínos eram aplicados como fertilizante tinham capacidade 
alta para adsorver os elementos neles contidos. O modelo de produção atual concentra grande 
número de animais em áreas reduzidas, o que aumenta os riscos de contaminação ambiental devido 
ao grande volume de efluente gerado e pequena área para a sua disposição no solo como 
fertilizante. 

No Rio Grande do Sul a produção de suínos está concentrada na região Oeste do Estado, 
predominantemente em pequenas propriedades. O sistema de criação é o intensivo, com mão de 
obra familiar. Exemplo disso é o município de Palmitinho, local onde está inserida a bacia 
hidrográfica (BH) em estudo, que com apenas 100 suinocultores em atividade mantém um plantel 
de mais de 125 mil animais em unidade de terminação. A quantidade de ração e produtos sanitários 
que entram nessas propriedades é enorme e obrigatoriamente mais da metade é descartada via 
dejetos. Não há possibilidade de descarte de todo o dejeto produzido na bacia hidrográfica e por 
questões puramente econômicas, não há sistema de tratamento desses dejetos, aliás, nem mesmo se 
tem sistemas de tratamento do esgoto domésticos nesses pequenos municípios, e a única alternativa 
que o suinocultor tem é aplicar inúmeras vezes e em doses superiores a capacidade de suporte do 
solo. Há inclusive, descarte dos resíduos diretamente no ambiente sem tratamento prévio. 

Neste artigo serão evidenciadas as relações entre a intensificação do uso da terra e a criação 
de suínos de forma intensiva sobre a qualidade das águas superficiais em uma bacia hidrográfica 
predominantemente rural. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Descrição da área de estudo 

Este trabalho foi realizado em uma bacia hidrográfica agrícola (1.336 ha), localizada no 
município de Palmitinho (236000 e 246000 E e 6974000 e 6980000 S), Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul. O clima da região corresponde ao subtropical muito úmido com inverno fresco e 
verão quente. A temperatura média anual varia entre 20-23ºC. A temperatura média do mês mais 
frio oscila entre 14-17ºC e a temperatura média do mês mais quente varia entre 23-29ºC. É a região 
com o conjunto de médias de temperaturas mais altas do Estado. A precipitação fica entre 1700-
1900 mm ao ano em 110-140 dias de chuva (Rossato, 2011). O substrato litológico é composto de 
basaltos da Formação Serra Geral (Fácie Paranapanema), com relevo ondulado e cotas altimétricas 
variando de 198 a 513 m. As classes de solos mais expressivas na BH são Neossolos e Cambissolos. 

A ocupação agrícola está adaptada principalmente às dificuldades impostas pelo relevo. As 
lavouras encontram-se principalmente nos vales, mas é possível encontrá-las também em áreas mais 
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íngremes. Os cultivos comerciais mais expressivos são milho e fumo no verão, no período de 
inverno pequenas áreas são cultivadas com forrageiras a maior parte fica em pousio hibernal. Da 
vegetação, outrora de mata nativa composta pela formação floresta estacional decidual submontana, 
restam fragmentos preservados em áreas onde não é possível a prática agrícola em função do relevo 
acidentado. Em algumas propriedades, devido ao êxodo de jovens para as cidades, observam-se 
lavouras abandonadas com matas em vários estágios de regeneração.  

As sedes das propriedades encontram-se nos vales, próximas a cursos d’água e nos topos de 
morros, próximas a nascentes, refletindo o histórico de ocupação em que o agricultor sempre 
começava próximo ao curso d’água e nascentes pelo fato de precisar de uma fonte segura de 
abastecimento para a família e para os animais, o que desde o início da ocupação causou o 
comprometimento das áreas de preservação permanente, como as matas ciliares por exemplo. A 
área da BH do Arroio Caldeirão é subdividida em 124 propriedades e a economia local baseia-se, 
principalmente, na suinocultura intensiva, bovinocultura de leite e aposentadorias. A bovinocultura 
de leite está presente em praticamente todas as propriedades, sendo que o número de animais varia 
bastante, desde um até 40 animais por propriedade. A atividade suinícola está presente em 15 
propriedades, sendo 12 em unidade de terminação (UT) e três em unidade de produção de leitões 
(UPL). O número de animais nas UTs é de 7.890 e nas UPLs é de 331 matrizes. 

 

Estruturação do banco de dado no Sistema de Informação Geográfica 

Em ambiente do SIG foi criada uma base de dados georreferenciada, o software utilizado foi o 
ArcGIS® 10. A base cartográfica foi obtida no formato digital de um banco de dados da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul na escala 1:50.000 (Hasenack e Weber, 2010). O mapa 
de uso da terra foi confeccionado utilizando uma imagem de satélite disponível no software Google 
Earth Pro do ano de 2007. Posteriormente, foi feita a atualização do uso da terra em campo para o 
ano de 2012. 

 

Coletas das amostras de água e análises físico-químicas 

As amostras de água foram coletadas no fluxo de base em 11 pontos, sendo oito no canal 
principal (P) e três em um tributário (T) (Figura 1). A localização dos pontos foi disposta a 
montante, médio curso e foz do arroio principal e num tributário, sempre situando os pontos à 
montante e à jusante das granjas de criações de suínos e outras fontes potenciais de poluição difusa, 
como lavouras (Tabela 1). 

As coletas foram realizadas em três períodos distintos, outubro (07/10/2012), dezembro 
(09/12/2012) e fevereiro (12/02/13). Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em caixa 
térmica com gelo e encaminhadas ao Laboratório de Análises de Águas Rurais da Universidade 
Federal de Santa Maria. 

Imediatamente após a chegada ao laboratório determinaram-se o pH, condutividade elétrica 
(CE) e a turbidez. As amostras destinadas à determinação do fósforo solúvel (Ps) foram filtradas em 
membrana de celulose com 0,45 µm de diâmetro de poro e, as destinadas à determinação dos ânions 
nitrato (NO3

-), cloreto (Cl-) e sulfato (SO4
2-), foram filtradas em membrana de celulose com 0,22 

µm de diâmetro de poro. Após a filtragem as amostras foram mantidas em geladeira (2-8°C) até o 
momento da análise. A concentração de fósforo solúvel foi determinada por 
espectrofotocolorimetria UV – Visível (Makris, 2002). Os ânions cloreto, sulfato e nitrato foram 
determinados por cromatografia iônica em um HPLC (High Pressure Liquid Chromathography). 
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Tabela 1 - Localização e caracterização dos pontos de monitoramento das águas superficiais da 
bacia hidrográfica do Arroio Caldeirão, Palmitinho, RS. 

Ponto Localização 
Distância 

entre os pontos (m) 
Área captação 

(ha) 
Lavoura 

(ha) 
Lavoura 

(%) 
Número de 

suínos 
Número de 

vacas 

P1 Área de mata - nascente  - 11 5 50 0 0 

P2 
Jusante de lavouras, estrada e 

granjas de suínos 
2088 230 84 37 1550 100 

P3 
Jusante de lavouras e granjas 

de suínos 
936 474 204 43 4550 194 

P4 Médio curso 1188 639 271 42 5917 250 

P5 Médio curso 928 799 338 42 5990 299 

P6 Jusante de um tributário 724 966 405 42 6490 385 

P7 
Inserido em área de campo 

antrópico 
1779 1143 471 41 7310 469 

P8 Exutório 1072 1333 521 39 8221 516 

T1 
Área de mata a jusante de uma 

granja de suínos 
0 10 4 43 700 0 

T2 
Jusante de lavouras e granja de 

suínos 
560 71 33 47 700 20 

T3 Exutório 841 97 47 49 2200 41 

 

A análise dos dados baseou-se na série monitorada e na influência dos usos antrópicos a 
montante e no entorno dos pontos amostrados. O P1 foi considerado como testemunha e foi 
utilizado como comparativo para os demais pontos, pois é o que apresenta menor influência 
antrópica na BH, além de estar protegido por matas ciliares bem preservadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uso da terra e fontes pontuais e difusas de poluição 

Na BH do Arroio Caldeirão as áreas de lavouras são mantidas predominantemente sob o 
sistema de cultivo convencional, com lavrações e gradagens antes de cada cultivo. Nas poucas áreas 
de lavoura em que o solo não é revolvido, a cobertura do solo com resíduos culturais é muito baixa, 
sendo insuficiente para amenizar a energia cinética da chuva. Além disso, não existe sistema de 
rotação de culturas, não há obras físicas de contenção da enxurrada e a semeadura em muitas 
propriedades é feita no sentido do declive, resultando em presença de erosão laminar forte. 

As classes de uso da terra identificadas na BH do Arroio Caldeirão foram: lavoras (539,07 ha 
– 39%), matas (547,88 ha – 40,19%), campo antrópico (197,7 ha – 15,5%), pastagem perene (20,51 
ha – 1,5%), sede de propriedades (24,9 ha – 1,83%), açudes (6,1 ha – 0,45%), área comunitária (1,6 
ha – 0,12%), escola e posto de saúde (0,46 ha – 0,03%), cemitério (0,11 ha – 0,01%) e estradas 
(25,02 ha – 1,84%) (Figura 1). 

Identificaram-se três fontes principais de poluição pontual na BH: granjas com suinocultura 
intensiva, salas de ordenha do gado de leite (estrebarias) e residências.  

A bovinocultura leiteira está presente em praticamente todas as propriedades, contudo, o 
número de animais varia bastante, desde um até 40 animais por propriedade. Somente quatro 
propriedades possuem esterqueiras para o direcionamento do efluente gerado durante a ordenha 
sendo que, em três delas, a atividade está consorciada com a suinocultura, onde os produtores 
aproveitam o mesmo sistema para canalização dos dejetos suínos e bovinos. Nas demais 
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propriedades a ordenha é feita em estrebarias mal dimensionadas ou a céu aberto, sendo todo 
efluente gerado descartado diretamente no ambiente. 

As sedes das propriedades também foram consideradas como fontes pontuais de poluição, 
pois na maioria delas não há sistema de tratamento de esgoto, sendo todo efluente gerado 
encaminhado para fossas negras. Além disso, a coleta de lixo passa esporadicamente e não 
contempla todos os moradores, é visível o acúmulo de lixo em alguns pontos da BH, principalmente 
sacos plásticos incluindo embalagens de agrotóxicos e vidro. 

 
Figura 1 - Mapa de uso da terra da bacia hidrográfica do Arroio Caldeirão e localização dos pontos de coleta de água. 

 

Na suinocultura, assim como no restante do país onde há produção intensiva de suínos, o 
tratamento dos dejetos ainda é uma prática pouco utilizada em virtude dos custos e da complexidade 
dos processos necessários para a eficiente depuração dessa matriz, que tem como característica 
inerente a sua alta carga poluente. Em 10 propriedades o dejeto de suíno produzido é armazenado 
em esterqueiras e, em cinco delas há biodigestores. Os biodigestores estão instalados em 
propriedades integradas a uma empresa e fazem parte de um programa que comercializa créditos de 
carbono. Tanto o dejeto armazenado nas esterqueiras quanto nos biodigestores são aplicados nas 
lavouras. A quantidade de esterco aplicado no solo é feita indiscriminadamente, sem análises de 
solo e com sucessivas aplicações nas mesmas áreas, inúmeras vezes ao ano. 

A aplicação do efluente suíno é feita, normalmente, antes do plantio das culturas, nesse 
momento há a incorporação mecânica do efluente ao solo, também há aplicação durante o 
crescimento das plantas, cuja aplicação é feita em superfície. Em decorrência da proximidade das 
lavouras aos cursos d’água, com pouca ou nenhuma mata ciliar, em eventos de chuva há 
transferência de grandes quantidades de água e sedimento aos sistemas aquáticos.  
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Dados oficiais demonstram que as áreas aptas para a aplicação de efluentes suínos nas 
propriedades do Sul do Brasil não comportam a totalidade dos dejetos produzidos (Seganfredo, 
2003). A quantidade de alguns nutrientes aplicados nas lavouras está muito acima da capacidade de 
absorção das plantas, provocando o acúmulo progressivo destes no solo e, consequentemente, o seu 
escoamento superficial e a sua percolação, colocando em risco os mananciais de água superficiais e 
subsuperficiais.  

Utilizando o calculo de Oliveira (1993), o volume de dejetos líquidos produzidos na BH do 
Arroio Caldeirão é de cerca de 70 m3 dia-1 perfazendo um total de 25.550 m3 ano-1. Isto significa 
que existe uma oferta de 49,04 m3 ha-1 ano-1 para as áreas de lavoura na BH (521 ha de lavoura), 
quantidade suficiente para causar grande acúmulo de P, Cu e Zn no solo, potencializando assim a 
transferência desses aos sistemas aquáticos (Girotto et al., 2010; Ceretta et al., 2010). A 
problemática é agravada devido a sistemas de armazenagem subdimensionados e infraestrutura de 
distribuição deficiente. Pior ainda é a constatação que há manejo inadequado das instalações, em 
especial por causa de vazamentos no sistema hidráulico, desperdício de água nos bebedouros e 
sistema de limpeza inadequado.  

 

Qualidade da água nos arroios 

Os parâmetros pH e turbidez correlacionaram-se com a ação antrópica da BH (Tabela 2). Os 
valores de condutividade elétrica da água coletada no canal principal aumentaram nas proximidades 
dos pontos de poluição pontual e diminuíram à medida que se aproximava do exutório (Tabela 2), o 
que foi atribuído ao efeito de diluição pela entrada de água de tributários menos antropizados.  Isto 
mostra a capacidade que muitas bacias hidrográficas têm de diluir os poluentes produzidos na sua 
área de captação. 

As concentrações de fósforo solúvel e de nitrato apresentaram a mesma tendência da 
condutividade elétrica, cujos maiores valores foram observados nas águas coletadas nos trechos 
com maior quantidade de suínos (Tabela 2). O P4 apresentou as maiores concentrações de sulfato, 
fósforo solúvel e nitrato nas três coletas efetuadas, inclusive ultrapassando o limite de 10 mg L-1  de 
NO3 estabelecido pela Resolução Conama nº 357 na segunda coleta. Este ponto encontra-se logo 
abaixo de duas granjas de suínos, com área de lavouras margeando o curso d’água. O P1, que é o 
ponto com menor influência antrópica com matas ciliares bem preservadas, localizado próximo a 
nascente do canal principal, apresentou os menores valores de todos os parâmetros medidos. 

As amostras coletadas no tributário, na primeira coleta, os parâmetros turbidez, condutividade 
elétrica, fósforo solúvel, nitrato e cloreto (Tabela 2) refletiram o uso antrópico, apresentando um 
aumento nas concentrações de montante para jusante. Na segunda coleta somente o ponto T3 pode 
ser amostrado, sendo que a água coletada estava represada, na terceira coleta em função da estiagem 
o canal estava seco. O mesmo ocorreu no P1, canal principal, na segunda e terceira coleta. Em 
regiões de relevo bastante ondulado com predomínio de solos rasos, como é o caso da bacia 
hidrográfica estudada, os canais de drenagem intermitentes secam com poucos dias sem chuva. 

Em trabalho desenvolvido por Capoane et al. (2008) na mesma área de estudo e nos mesmos 
pontos de amostragem (T1, T2, T3, P2, P3, P4, P6 e P8) os autores comprovaram que nos pontos de 
coleta de água mais distantes das granjas criadoras de suínos as concentrações de elementos 
químicos eram menores e estavam associados a uma maior proteção dos rios com mata ciliar, o que 
diminuiu a chance de entrada de solo e de contaminantes erodidos de áreas marginais para as águas 
superficiais. Nos pontos amostrados em áreas bastante antropizadas e a jusante de granjas de suínos 
houve uma elevação dos teores dos elementos químicos. 
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Os resultados obtidos no presente trabalho mantiveram o nível de degradação constatado por 
Capoane et al. (2008), sendo que em alguns pontos a situação encontra-se mais crítica como é o 
caso do P4. Isto demonstra que as práticas de manejo utilizadas pelos suinocultores continuam as 
mesmas e, em alguns casos, pioradas. Ou se adéqua a quantidade de suínos suportável 
ambientalmente na bacia hidrográfica e se investe em sistemas de tratamento dos dejetos ou o 
processo de contaminação da água continuará e comprometerá inclusive a qualidade da água 
subsuperficial. 

No geral, a criação de suínos de forma intensiva e a aplicação dos dejetos no solo sem 
critérios técnicos para quantificar doses e frequência de aplicação se refletiu na qualidade da água 
da BH do Arroio Caldeirão (Tabela 1). Na testemunha (P1) as concentrações de todos os parâmetros 
avaliados estavam baixas, refletindo a pouca influência antrópica, nos demais pontos as 
concentrações estavam bastante superiores às observadas no P1 o que foi atribuído ao antropismo e, 
principalmente, às inúmeras granjas de suínos, comprovando a grande contribuição destes 
estabelecimentos ao aporte de elementos químicos para os cursos d’água. 

 

Tabela 2 - Resultados dos parâmetros físicos e químicos monitorados na Bacia Hidrográfica do 
Arroio Caldeirão, Palmitinho, RS. 

Coleta Ponto CE (µS cm-1) Turbidez (UNT) pH Ps (mg l-1) Cl- (mg l-1) NO3
- (mg l-1) SO4

2- (mg l-1) 

P
ri

m
e

ir
a 

co
le

ta
  

(0
7

/1
0

/2
0

12
) 

P1 75,0 0,4 7,2 0,006 5,5 1,2 2,0 

P2 76,4 4,1 7,6 0,015 6,6 2,2 2,7 

P3 77,7 4,9 7,7 0,013 7,2 2,8 2,8 

P4 80,7 6,5 7,7 0,020 8,1 3,4 3,3 

P5 88,7 4,9 7,8 0,019 6,5 2,7 2,5 

P6 85,7 4,8 7,8 0,023 6,0 2,8 2,9 

P7 86,6 5,9 7,7 0,024 6,1 3,0 2,2 

P8 77,0 4,2 7,8 0,021 7,3 3,3 2,8 

T1 94,6 3,0 7,6 0,010 3,7 1,5 2,5 

T2 77,0 3,4 7,2 0,011 5,3 2,9 3,2 

T3 63,5 6,8 7,9 0,013 7,9 3,8 2,7 

S
eg

un
da

 c
ol

et
a 

 
(0

9
/1

2
/2

0
12

) 

P2 141,0 12,2 7,5 0,021 12,5 9,4 3,6 

P3 126,9 2,1 7,5 0,023 10,8 4,9 4,4 

P4 143,0 1,6 7,6 0,045 13,4 14,8 4,6 

P5 117,8 4,4 7,6 0,038 8,4 5,4 3,8 

P6 107,5 1,3 7,6 0,037 7,8 4,2 3,8 

P7 101,6 1,1 7,6 0,032 6,5 4,0 2,6 

P8 90,9 1,3 7,5 0,024 17,1 7,2 2,5 

T3 168,2 0,3 8,1 0,002 26,7 9,5 4,4 

T
er

ce
ir
a

 c
ol

et
a 

(1
2

/0
2

/1
3

) 

P2 164,7 2,3 7,8 0,017 9,5 0,8 2,5 

P3 131,2 2,1 8,0 0,001 14,8 0,5 3,4 

P4 146,0 0,6 7,6 0,027 11,2 2,7 3,8 

P5 138,0 1,8 7,6 0,025 12,7 0,9 3,9 

P6 103,1 1,1 7,7 0,021 9,4 0,5 2,2 

P7 97,7 0,1 7,5 0,026 8,0 0,7 1,9 

P8 77,1 0,1 7,4 0,011 7,3 0,3 1,7 
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CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que o manejo inadequado das atividades 
agropecuárias está causando a degradação da qualidade das águas superficiais na bacia hidrográfica 
do Arroio Caldeirão. A água coletada próximo a nascente do canal principal apresentou valores 
muito baixos de elementos químicos, pois há baixa interferência humana. No entanto, a água 
coletada em locais a jusante de áreas antropizadas, especialmente àquelas com intensa atividade 
suinícola, possuía teores de fósforo, nitrato, cloreto sulfato e condutividade elétrica mais elevados 
do que o padrão normal das águas da bacia hidrográfica. 
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