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Resumo
O objetivo foi avaliar a adição de caldo de cana-de-açúcar sobre a redução da população
de Escherichia coli, na codigestão anaeróbia de dejetos de bovinos leiteiros. Foram
divididos em dois tratamentos, dejeto sem caldo de cana-de-açúcar (DSC) e dejeto com
caldo (DCC), em biodigestores bateladas em escala menor, com capacidade para um
litro de substrato. A redução das populações de E. coli no decorrer do tempo foi
significativa no DSC (60 dias) e no DCC (20 dias). As altas concentrações de ácidos
voláteis, quando da adição de caldo, contribuíram para a inativação mais rápida da E.
coli.
Palavras Chave: Biodigestor, Bovinocultura de leite; Sustentabilidade ambiental;
Tratamento de resíduos.
INTRODUÇÃO
Escherichia coli é tipicamente ambiental e considerada, mundialmente,
indicadora de poluição fecal (KAPER; NATARO; MOBLEY, 2004). A deposição de
dejeto in natura no solo pode transferir micro-organismos capazes de contaminar os
recursos hídricos (AVERY; MOORE; HUTCHISON, 2004), colocando em risco a
saúde humana, animal e ambiental (GERBA; SMITH, 2005).
Além dos benefícios ambientais ocasionados pela redução na emissão de gases
de efeito estufa (ORZI et al., 2010), o processo de biodigestão anaeróbia como forma de
tratamento de dejetos animais, tem se mostrado um grande aliado na redução do
impacto gerado pelos micro-organismos (SAHLSTRÖM et al., 2008).
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O objetivo do estudo foi avaliar a ação da adição de caldo de cana-de-açúcar no
processo de codigestão anaeróbia de dejetos de bovinos leiteiros sobre a redução da
população de Escherichia coli.
METODOLOGIA
Foram utilizados dois tratamentos, dejeto de bovino de leite (DSC) e dejeto com
caldo de cana-de-açúcar (DCC). A contagem de E. coli, valores de pH e ácidos voláteis
foram realizadas a cada dez dias, em biodigestores bateladas, construídos com garrafas
plásticas de um litro. Os substratos foram calculados para conter 6 % de sólidos totais
(ST) e 7% de caldo de cana-de-açúcar.
A contagem de E. coli foi feita utilizando Violet Red Bile Agar with MUG,
(APHA, 2001), pH (APHA, 2012) e a determinação de ácidos segundo Dilallo e
Albertson (1961).
Os dados de variação da população de E. coli e tempo foram comparados pela
análise de regressão. Para a comparação dos valores de pH foi utilizado o teste de
Wilcoxon. Para concentração de ácidos voláteis foi realizado o teste t pareado para
comparação de médias (SIQUEIRA; TIBÚRCIO, 2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A redução das populações de E. coli no decorrer do tempo foi significativa para
DSC (p= 0,0006575) e DCC (p= 0,002578). Dessa forma, vale ressaltar que as reduções
de 3 log obtidas aos 60 e aos 20 dias de retenção, no DSC e DCC, respectivamente, têm
importância na minimização do risco de disseminação de patógenos no solo
(HUTCHISON et al., 2004).
Pandey e Soupir (2011) e Manyi-Loh et al. (2014) obtiveram redução de 1 log
em 7 a 8 dias e 1-2 log após 62 dias, respectivamente, no processo de biodigestão
anaeróbia mesofílica de dejetos de gado leiteiro.
Com relação aos ácidos voláteis e pH, foram obtidas diferenças significativas
(p=0,0005174) e (p=0,001953), respectivamente, entre DSC e DCC. O que contribuiu
para a rápida inativação da E. coli no processo com adição do caldo de cana-de-açúcar.
Abdul e Lloyd (1985) verificaram, durante digestão anaeróbia, que a
sobrevivência bacteriana teve correlação negativa com a quantidade de ácidos voláteis e
positiva com os valores de pH. Segundo Henry et al. (1983), a toxicidade dos ácidos
voláteis às bactérias varia com os valores de pH.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A adição de 7% de caldo de cana-de-açúcar pode influenciar positivamente na
sanitização dos dejetos e proporcionar menor risco à saúde pública, saúde animal e
ambiental.
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