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A suinocultura é uma atividade caracterizada por ter um alto potencial poluidor, por conta do 

grande volume de resíduos orgânicos gerado com a sua produção, com isso, uma das alternativas 

é a sua aplicação como adubo orgânico nas lavouras. Porém, quando aplicado em excesso pode 

afetar na diversidade de organismos presentes e a qualidade desse solo. O objetivo do presente 

estudo foi avaliar o efeito de doses crescentes de dejeto líquido de suínos (0; 10; 15; 20; 35; 50 e 

100 m3 ha-1), da fase de terminação, sobre a taxa de reprodução da espécie de Enchytraeus 

crypticus, em Cambissolo Háplico eutroférrico do Oeste de Santa Catarina, por meio de ensaios 

ecotoxicológicos padronizados (ISO). Os ensaios foram realizados no Laboratório de Solos da 

UDESC/Oeste em Chapecó – SC, sendo conduzido sobre delineamento inteiramente casualizado 

com cinco repetições e validados em solo artificial tropical (SAT). Para o experimento foram 

utilizados organismos adultos (clitelados) da criação da UDESC/Oeste, os quais foram mantidos 

em recipientes plásticos com 30 g de solo e com as suas respectivas doses de dejeto líquido de 

suínos. Em todos eles foram adicionados 10 indivíduos adultos. O experimento foi mantido em 

sala com a temperatura de 20 ± 2 oC e com fotoperíodo de 12 h (luz:escuro) controlado por 28 

dias. Ao final do teste foram adicionados 30 mL de álcool absoluto em cada recipiente, que tem 

como objetivo preservar os enquitreídeos e em seguida adicionou-se cinco gotas de solução Rosa 

Bengala, para colorir os organismos, facilitando assim a contagem dos juvenis. O resultado 

encontrado mostrou que a aplicação de dejeto de suínos líquido apresentou efeito negativo 

significativo (p ≤ 0,05) na reprodução dos Enchytraeus crypticus desde a menor dose, de 10m3 

ha-1, em comparação com o controle (sem aplicação de dejeto de suínos líquido). Com isso 

podemos perceber que a aplicação do dejeto líquido de suínos de forma indiscriminada, pode 

afetar a reprodução de enquitreídeos (E. crypticus) quando aplicado em Cambissolo Háplico 

eutroférrico, afetando o número de organismos presentes e os benefícios que os mesmos trazem. 

Os organismos da fauna edáfica presente no solo são responsáveis por diversos processos 

ecológicos nas diferentes classes texturais. Este trabalho enfatiza a importância de novos estudos 

avaliando outros tipos de solos representativos de Santa Catarina. 


