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RESUMEN: El hombre, al ejercer sus actividades cotidianas, provoca modificaciones en el suelo de forma 
rápida, y que al mismo tiempo impiden la propia precomposición del suelo. Estas alteraciones son básicamente: 
evasión, excavaciones, minoración, salinización, aplicación de fertilizantes, prácticas agropecuarias, 
lanzamiento de residuos sólidos urbanos, sepultamiento de cuerpos humanos en los cementerios, etc. En este 
trabajo estudiemos las alteraciones del suelo asociados a su contaminación: debido a la entrada de 
microorganismo a partir de los residuos sólidos urbanos. A materia orgánica fresca (residuo orgánico sin vida) 
cuando entra en contacto con el suelo le transmite los microorganismos que posee los cuales pueden sobrevivir 
muchos días en el producto resultante de su descomposición. Algunos de estos microorganismos pueden 
afectar la salud de los seres vivos, y en particular la salud del hombre. En este escenario se dice que el suelo 
está contaminado y los microorganismos son necrochorume. El presente artículo tendrá por objetivo identificar 
cuales son los microorganismos patogénicos presentes en el suelo y cuales las enfermedades que 
potencialmente tendrían capacidad de desarrollarse en el hombre en función de la utilización de este suelo 
contaminado. 
 
ABSTRACT: The man in the accomplishment of its activities, provokes modifications in the ground of sufficiently 
fast form, not allowing its resetting. These alterations understand deforestation, erosion, hollowing, aterros, 
mining, salinization, application of fertilizers, practical farming, launchings of urban solid residues, practical of 
burial of human bodies in cemeteries, launching of effluent urban (sewers), etc. The problematic of ground 
polluted by dangerous residues is not a restricted question to the developed countries, but it also occurs in 
developing countries with a more recent industrialization, as Brazil. The industrial profile of the metropolitan 
region of São Paulo is modifying, because some regions that were predominantly industrials are losing this 
characteristic and probably they will be used for another purpose, as leisure or housing. In this article, in 
particular, we will approach referring alterations to the contamination of the ground, due to entrance of 
microorganisms, that occurs through the urban solid residues, in garbage deposits; launching and treatment of 
urban sewers in the ground and the necrochorume, deriving of the decomposition of the human body when in 
contact with the ground. The cool organic substance, also identified as organic residue without life, when in 
contact with the ground it transmits the microorganisms present in it, that can survive many days in the resultant 
product of its decomposition. Some of these microorganisms can affect the health of the beings livings creature 
and, in particular of the man. In this scene it is said that the ground is contaminated and the microorganisms are 
pathogenic. The present article will have for objective to identify which are the pathogenic microorganisms in the 
ground and which the illnesses will be able to be developed in the man in reason of the use of this contaminated 
ground.  
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1. INTRODUÇÃO 

O homem, na realização de suas atividades, provoca modificações no solo, de forma rápida, não permitindo a 
sua recomposição. Essas alterações compreendem: desmatamento, erosão, escavações, aterros, salinização, 
aplicações de fertilizantes e pesticidas, lançamentos de resíduos, práticas agropecuárias, mineração etc. Como 
conseqüência, tem-se constatado a degradação do solo em várias áreas, com muitos prejuízos para o próprio 
homem. 
Todo projeto, onde se faz notar a presença de obras de engenharia, cujo objetivo seja a destinação final de 
resíduos sólidos urbanos, tem demonstrado que ocorre a necessidade do conhecimento de outros profissionais, 
entre eles, os microbiologistas, que têm sido inábeis em narrar aos engenheiros, o necessário, e os 
engenheiros têm sido inábeis em interpretar a função dos microbiologistas nos projetos básicos. 
É óbvio, que há a necessidade de dotar de conhecimentos de engenharia, os microbiologistas, assim como, de 
microbiologia os engenheiros e desta maneira o projeto atenderá, tanto as condições de engenharia quanto as 
condições de microbiologia, tendo em vista que em nossos dias para que um projeto seja considerado 
completo, deverá atender aos seguintes estudos de viabilidade: técnica, econômica, financeira, política, jurídica, 
social e ambiental. 
Um solo leva vários séculos ou até milhões de anos para se formar sob a ação dos agentes naturais, 
(intemperismo), enquanto que sua destruição poderá ocorrer em apenas um ou em poucos anos, devido às 
atividades humanas. É necessário tratar o solo como uma entidade viva e saber que sua morte ou degradação 
significará baixa produtividade agrícola, surgimento de parasitas, secas, fome, miséria e decadência de um 
povo. 
 
 
 
2. ESTRUTURA DO SOLO 

O solo é um sistema composto por três fases: sólidos (grãos); líquido (água); gasoso (ar). Segundo a 
Companhia de Saneamento do Paraná, SANEPAR (1997)7, o solo é constituído por uma fração sólida que 
corresponde à parte mineral e orgânica. A parte mineral representa a maior proporção em peso e volume (70% 
a 80%). A parte orgânica provém dos vegetais e animais do solo, podendo representar em média de 1% a 4% 
de seu peso. A fração líquida que provêm das chuvas e irrigações, é também chamada de solução do solo, por 
conter sais nutritivos em solução, representa em média de 15% a 17% do peso do solo. A fração gasosa, 
também chamada de atmosfera do solo, provém de trocas gasosas com o ar e da atividade biológica do solo. 
A medida que o chorume, produto resultante da atividade biológica sobre a matéria orgânica, percola para 
camadas mais profundas, a sua carga poluidora, é minimizada, isto é, ocorre uma redução na concentração de 
poluentes. A redução na concentração de poluentes, gera por outro lado a poluição em uma ou mais fases do 
solo. 
Segundo Silva (1998)8, a poluição do solo, não se deve somente às alterações que ocorrem na água, mas sim, 
as alterações que também ocorrem nos grãos ou nos gases do sistema, ver Figuras 1 e 2. As alterações nas 
fases sólida e gasosa ocorrem mais acentuadamente, na zona insaturada do sistema. Para o mapeamento da 
extensão da área poluída, pela percolação do chorume, poderá ser utilizado o Método Geoelétrico, 
especificamente a Sondagem Elétrica como o arranjo Schlumberger. 

  
Fig. 1. Alteração no desempenho do solo e identificação das fases do solo. 

Fonte: Vargas 9
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Fig. 2. Alteração no desempenho do solo e alteração no solo, mais acentuadamente na zona insaturada. 

Fonte: Vargas9

A percolação do chorume responsável por estas alterações, sobre o enfoque do saneamento ambiental, podem 
ser encaminhadas da seguinte maneira: 
• alterações na fauna microbiológica do solo, 
• alterações na estrutura do solo, devido à ação dos microrganismos. 
 
 
 
3. A ENTRADA DE MICRORGANISMOS NO SOLO  

A entrada dos microrganismos no solo dá-se através da disposição dos resíduos sólidos urbanos, em ‘lixões’, 
ver Figuras 3, 4 e 5. A fração correspondente à matéria orgânica, sofre uma decomposição aeróbia. A 
decomposição aeróbia é feita por organismos que utilizam o oxigênio como aceptor de hidrogênio. A oxidação é 
completa, havendo transformação, dos compostos orgânicos em gás carbônico, águas e sais minerais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Lixão em área de manancial. 
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Quando a disposição do resíduo sólido urbano ocorre em aterros sanitários, a matéria orgânica sofre 
decomposição anaeróbia. A decomposição anaeróbia é realizada por organismos que utilizam outros 
compostos que não o oxigênio como aceptores de hidrogênio. Neste tipo de decomposição, resultam 
subprodutos constituídos de compostos orgânicos, tais como gás metano, álcool e sulfetos. 

 
Fig. 4. Entrada de microrganismos no solo. 
Fonte: Castro Neto4 

 

 
  Fig. 5. Entrada de microrganismos no solo. 

Fonte: Pompéia5

Alguns microrganismos podem sobreviver muitos dias no produto resultante da decomposição. São exemplos: 
vírus, fungos, bactérias, protozoários, helmintos e outros. 
Segundo Andreoli. 1, o tempo de sobrevivência de alguns microrganismos no solo, é o seguinte: 
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ORGANISMOS MEIO TEMPO (dias) 
BACTÉRIAS (Fig. 6)   

Estreptococos solo 35 a 63 
Salmonella spp. solo 15 a > 280 
Salmonella typhi solo 1 a > 280 

Mycobacterium spp solo 10 dias a 15 meses 
Leptospira spp. solo 15 a 43 

PROTOZOÁRIOS   
Entamoeba histolytica solo 6 a 8 

VERMES (Fig. 7)   
Helmintos solo 2 a 7 anos 

NEMATÓIDES   
Ancylostoma spp. solo 15 a 42 (larvas) 

Ascaris spp solo até 7 anos 
VÍRUS   

Enterovírus solo 8 a 12 
Fonte: Andreoli1   

A determinação dos microrganismos no solo deverá atender ao ‘Método de Gram e Ziehl-Neelsen’. 

 
Fig. 6. Conceituação de microrganismos – Organismos vegetais 

Bactérias de vida livre: 1. Beggiatoa; 2. Thiopedia (sulfobactéria); 3.Cenothrix; 4. Gallionella (ferrobactéria). 
Fonte: Branco2
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Fig. 7. Conceituação de microrganismos – Organismos animais 

Vermes Rotíferos: 1. Enteroplea lacustris; 2. Philodina – vista dorsal; 3. Keratela taurocephala. 
Vermes Artrópodes – Tardígrados: 4. Echiniscus – forma ativa; 5. Macrobiotus – forma resistiva. 

Fonte: Sanches6

 
 
 
4. ENTRADA DA MATÉRIA ORGÂNICA NA ESTRUTURA DO SOLO  
A fração sólida do solo se estrutura formando agregados responsáveis pela estrutura do solo; característica 
física que tem muito influência na facilidade de penetração das raízes, a percolação e a armazenagem da água 
no solo, a resistência a erosão e a porosidade. A formação destes agregados depende de elementos de ligação 
que funcionam como uma espécie de ‘cola’ na sua formação. Estes elementos de ligação são os colóides, isto 
é, um estado de solução, cuja fase dispersa apresenta partículas com dimensões de 0,001µ a 0,1µ, podendo 
ser minerais (argila) ou orgânicos (húmus), ver Fig. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Entrada de matéria orgânica na estrutura do solo 
(O colóide é o elemento de ligação entre a fração sólida do solo, podendo ser mineral ou orgânico) 

Fonte: Caputo3
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O colóide não é uma substância, e a denominação correta é estado coloidal. Quando as partículas da fase 
dispersa têm menos de 0,001µ, diz-se ser uma solução verdadeira, e quando têm mais de 0,1µ, temos uma 
suspensão ou emulsão. Os colóides podem ser encontrados em estado sol, quando o sistema apresenta 
bastante fuidez, ou em estado gel, quando o mesmo apresenta grande rigidez. Além de estruturarem o solo, 
também se constituem na parte quimicamente ativa do sistema, armazenando os nutrientes minerais que são 
alimentos para as plantas e para os microrganismos. 
Na verdade, quando dizemos matéria orgânica do solo, estamos nos referindo de maneira sumária a pelo 
menos quatro grupos, que são os seguintes: vegetais e animais vivos (matéria vegetal, microrganismos e 
animais), matéria orgânica fresca (resíduos orgânicos sem vida, que dispostos no solo vão sofrer a ação de 
microrganismos), produtores transitórios (é a matéria orgânica já parcialmente modificada pelos 
microrganismos) e húmus estável (são compostos húmicos sintetizados ao longo do processo de humificação).  
 
 
 
5. ESTRUTURA DO SOLO, ALIMENTO DOS MICRORGANISMOS  

O chorume, ver Fig. 9, percolando através do solo, leva consigo alguns microrganismos, podendo impactá-lo 
favorável ou desfavoravelmente. O impacto desfavorável neste trabalho é aquele que produz o efeito de ‘Redução da 
Capacidade de Carga do Solo’. 

  
Fig. 9. Estrutura do solo – Alimento dos microrganismos Lagoa de chorume. 

  
A ‘Redução da Capacidade de Carga do Solo’, dá-se pelo aumento do número, em quantidade e tipo, de 
microrganismos no solo, que têm como nutrientes os colóides orgânicos, responsáveis pela formação da 
estrutura do solo. 
Na situação descrita, acima, o solo contém uma grande quantidade de microrganismos heterotróficos e 
autótrofos. Muitos microrganismos autótrofos são nutrientes para os heterotróficos. 
O tempo requerido, para os microrganismos, degradarem os compostos orgânicos dos colóides, pode variar 
desde poucos minutos, como é o caso da glicose, até cem anos, como é o caso dos compostos agregados 
complexos. 
Sob condições aeróbicas, a matéria orgânica é sintetizada, convertida em matéria celular, gás carbônico e 
água, pela ação de bactérias na presença de oxigênio dissolvido. Parte do carbono serve como fonte de energia 
para os microrganismos e, parte é utilizada juntamente com fósforo, nitrogênio e outros elementos, pelas 
plantas. Paralelamente as plantas utilizam o gás carbônico liberado na fotossíntese, para metabolizar energia.  
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Se a camada ativa do solo estiver funcionando anaerobicamente ocorre um mecanismo de degradação 
anaeróbia, que envolve a atividade de microrganismos facultativos na digestão ácida, seguida da atividade de 
bactérias fornecedoras do metano, na fermentação alcalina. 
Na digestão ácida e na ausência de oxigênio dissolvido, microrganismos facultativos produzem material celular 
e compostos intermediários, malcheirosos (gás sulfídrico, mercaptanas), e o pH baixa para 6 e até 5. 
Na fermentação metânica ou alcalina, há um desenvolvimento de bactérias formadoras do metano, que oxidam 
os ácidos orgânicos formados na fase anterior e produzem C02 e CH4, o pH sobe para 7,2 a 7,5, os maus 
odores desaparecem, mas há a formação de espuma, cor cinzenta, de aspecto não agradável, com 
possibilidade de obstrução dos poros do solo. 
Na fase anaeróbia, além da digestão ser mais lenta, pode ser incompleta, resultando em compostos 
estabilizados parcialmente, podendo ser lixiviado para o lençol freático ou permanecer no solo de forma 
cumulativa. 
 
 
 
6. POR QUE O SOLO TORNA-SE ALIMENTO 

Cada população microbiana, em particular, é capaz de apresentar uma grande diversidade de reações químicas 
características que alteram de local para local, dada as peculiaridades químicas da composição do solo, 
resultantes das especificidades do ecossistema em si. Essa população é responsável por certas alterações 
graduais no solo (pH, temperatura, níveis de nutrição, etc.). 
Mantendo-se o equilíbrio do ecossistema, tem-se como regra geral que os açúcares simples, amidos, 
hemiceluloses, celulose e proteínas têm uma decomposição relativamente rápida no solo, enquanto que, outros 
grupos como ligninas, cêras, taninos, cutinas e graxas apresentam uma resistência maior à decomposição no 
solo. 
A quebra do equilíbrio do ecossistema é o que permite aos microrganismos transformar o solo, no que se refere 
aos colóides orgânicos, no seu ‘alimento’. Essa quebra do ecossistema refere-se ao desequilíbrio dos seres 
vivos que constituem o ambiente biótico e, dos componentes não vivos que formam o ambiente abiótico.  
A causa desse desequilíbrio reside no chorume, que percola através do solo, oferecendo-lhe uma fauna 
‘diversa’ e em grande quantidade, além de uma enorme quantidade e tipo de matéria orgânica, resultando 
então, na quebra do ecossistema.  
 
 
 
7. CONCLUSÃO  

O resultado proveniente da disposição de matéria orgânica no solo, bem como a ação dos microrganismos, 
sobre ele, deverá ser analisado tendo em vista qual a utilização que será dada ao solo, isto é, área para 
agricultura, área para praças e lazer, áreas para a construção civil etc. 
A engenharia tem interesse em particular nas áreas para a construção civil e para estas áreas recomenda-se 
um estudo quanto a estrutura do solo, de modo a verificar se a formação do agregado, dá-se pela existência de 
colóides minerais ou orgânicos. 
Caso, o estudo apresente por resultado, os colóides orgânicos, haverá a possibilidade dos microrganismos tê-
los por nutriente, ocorrendo então o comprometimento da estrutura do solo. A importância na determinação do 
colóide, esta intimamente associada a taxa admissível do solo. 
Solo, que apresente colóide orgânico, quando ocorre a quebra do equilíbrio do ecossistema, terá seu valor de 
taxa admissível, reduzido. Portanto, estes solos não apresentam estrutura inalterada com o decorrer do tempo; 
a necessidade de monitoramento do solo será freqüente, de modo a evitar ou minimizar futuros impactos 
desfavoráveis e lesões nas construções nele apoiada ou incrustada. 
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