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 A geração total de dejetos para bovinos e equinos foi estimada

em 1.190.880 kg, em média, 218.880 kg/dia nos 8 dias de

realização do evento, sendo que 72% dessa quantidade é gerada

pelos equinos.

 O valor de DBO encontrado para equinos e bovinos é

significativo para a área dos rodeios.

Tabela 1 - Resultados dos cálculos para equinos e bovinos

Quantificar a carga orgânica animal gerada durante o Rodeio

Internacional de Vacaria, em termos de Demanda Bioquímica de

Oxigênio (DBO), Nitrogênio total (NT) e Fósforo total (PT).
 Os valores encontrados indicam que os dejetos gerados durante

o evento apresentam um significativo potencial poluidor,

principalmente por estar localizado em uma Bacia de Captação.

 A não realização de ações de manejo e tratamento desses

dejetos, poderá ocorrer a contaminação dos recursos hídrico e

consequentemente das águas do reservatório de acumulação do

município, destinadas ao abastecimento público.

 Além dos rebanhos citados, há ainda a contribuição dos

participantes e visitantes do rodeio que não foram calculados,

mas que igualmente contribuem com o impacto à bacia, ainda

que o evento ocorra em um local pontual e sazonalmente.
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Kg/no período do evento EQUINOS BOVINOS

DBO 28.560 9.216 

NT 5.040 1.958

PT 1.193 530

Área de 
estudo

• Rodeio Internacional de Vacaria

• Parque de Rodeios Nicanor Kramer da Luz

Animais 
Expostos

• 5000 equinos com peso médio de 420 kg 
• 2000 bovinos com peso médio de 360 kg

Cálculos

• Dejetos totais, DBO, Nitrogênio Total e Fósforo Total

• Valores de referência “Manure Production and 
Characteristics” (ASAE, 2003)
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Figura 1- Localização da área de estudo

 Dejetos com alto índice poluidor;

 Quando acumulados sem nenhum destino e tratamento pode 

ser carregado para área de nascentes e recursos hídricos, 

acarretando possivelmente em problemas futuros.
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