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Linha ISAC- Tarefa 5 

A Tarefa 5 da linha de investigação Inovação para Cadeias Agroalimentares Sustentáveis (ISAC) do Projeto INTERACT visa 
melhorar o ciclo de agronómico dos nutrientes e a reutilização de resíduos e estrumes animais. 
Um objetivo específico desta tarefa é avaliar o uso de diferentes tratamentos em efluentes animais para melhorar a sua 
valorização agronómica e mitigar os seus impactos ambientais nomeadamente, na contaminação microbiológica.

Microrganismos 

Recolha e análise de amostras 
provenientes de explorações leiteiras 

Foram estudadas 32 explorações 
leiteiras distribuídas ao longo de 
Portugal continental e das ilhas;
Análise da qualidade microbiológica:

# Água 
-Técnica da membrana filtrante 
-Presença ou ausência de:
• Coliformes totais/fecais
• Enterococcus

 19 das explorações estudadas 
apresentaram ocorrência de má 
qualidade de água

# Ar  
-Método gravimétrico em placas de 
Petri
- Avaliação da presença fungos 
filamentosos 

 Isolaram-se fungos filamentosos em 
todas as explorações

 Média de isolamento 85 UFC fúngicas 
por exploração 

 Penicillium foi o género mais 
frequentemente isolado 

Ensaios de sobrevivência na fração 
liquida de chorume de vacas leiteiras

A fração liquida de chorume de vaca foi 
sujeita a diferentes tratamentos:

• Nesta fração liquida foram inoculadas 
concentrações conhecidas de:

- Escherichia coli

- Enterococcus; 

- Salmonella;

• Ao longo de três meses (tempo mínimo 
de armazenamento dos efluentes em 
exploração) foram sendo avaliadas as 
capacidades de sobrevivência destes 
três microrganismos, recorrendo a 
analises microbiológicas

 Foi possível determinar que o 
tratamento químico recorrendo ao 
ácido sulfúrico (muito utilizado pela 
capacidade de reduzir as emissões 
gasosas pelos efluentes) foi o que mais 
potenciou a sobrevivência destes 
microrganismos

Os resultados obtidos são bastante promissores e permitem inferir as potencialidades da combinação de 
técnicas físicas e químicas no tratamento de efluentes e na mitigação dos respetivos impactes ambientais.
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