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INTRODUÇÃO 

 
O Brasil é o único país da América Latina incluído na lista dos 10 maiores 

produtores mundiais de carne suína, sendo responsável por 9% das exportações 
mundiais. Algumas regiões como o estado de Santa Catarina, destacam-se pela grande 
tecnificação de sua produção, exibindo taxa de desfrute em torno de 188%. A 
Suinocultura é uma atividade importante do ponto de vista econômico e social uma vez 
que se constitui em ferramenta de permanência do homem no campo e meio de geração 
de empregos diretos e indiretos em toda a cadeia produtiva. 

A suinocultura é considerada pelos órgãos de fiscalização e proteção ambiental, 
como atividade de grande potencial poluidor, face ao elevado número de contaminantes 
contidos no seus efluentes, cuja ação individual ou combinada, representam uma fonte 
potencial de contaminação e degradação do ar, dos recursos hídricos e do solo.  

Os gases, vapores e poeiras gerados pela suinocultura podem causar problemas de 
maus odores, comprometer a saúde dos tratadores e dos animais, corroer equipamentos 
e edificações, mas os elevados níveis de matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, sais e 
bactérias contidos nos dejetos suínos podem ser responsáveis pelo aumento da 
degradação dos recursos naturais nos áreas intensivas de produção. Dejetos não 
tratados, quando lançados no solo e nos mananciais de água podem causar 
desequilíbrios ambientais, a exemplo da proliferação de moscas e borrachudos, que 
dificultam a vida do homem do campo e da cidade e colocam em riscos a sua saúde. 

A recomendação para o manejo dos dejetos suínos gerados na suinocultura é o 
armazenamento em lagoas, o tratamento em biodigestores ou em leitos de compostagem 
para posterior uso em lavouras como biofertilizante. Vários trabalhos de pesquisa 
desenvolvidos em institutos de pesquisa, universidades ou pelas indústrias têm 
demonstrado que todos esses tratamentos, embora reduzindo o potencial poluidor dos 
dejetos, não permitem que o resíduo final seja lançado diretamente nos cursos d’água 
(MEDRI, 1997; ZAHN, 2001; DAÍ PRÀ, 2005; OLIVEIRA, 2004; 2015; 2017; Angnes et al. 
2014 e TAVARES, 2012; 2014; 2016). 

O poder poluente dos dejetos suínos, expresso pela "Demanda Bioquímica de 
Oxigênio" (DBO), concentração de nutrientes e microrganismos, vem exigindo a fixação 
de parâmetros cada vez mais rigorosos pela legislação ambiental, visando a preservação 
dos recursos naturais, do conforto e da saúde da população.  

Este é o grande desafio para um país que possui um rebanho em torno de 40 
milhões de cabeças, 4° maior rebanho mundial e 4° produtor mundial. 
 
1 Eng.-Agricº., Dr., Pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, BR 153, KM 110, Cx. Postal 

21, 89.700-000, Concórdia-SC. 
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O MANEJO DOS DEJETOS 

 
O manejo de dejetos suínos no Brasil, basicamente, é praticado sob a ótica da 

"armazenagem e uso como biofertilizante". As tecnologias disponíveis para tratamento da 
biomassa suína (separação de fases, reatores, lagoas em séries, biodigestores, 
compostagem, etc...) e utilização agronômica (fertirrigação, composto sólido) são de uso 
intensivo.  

O processo de depuração mediado por microorganismos anaeróbios é o mais 
comumente empregado pelos produtores de suínos para o tratamento dos dejetos. A 
modificação da composição química do substrato tratado é realizado pela eliminação ou 
transformação de certos elementos (N_orgânico transformado em N_amoniacal) e a 
modificação da consistência física, que consiste em aumentar a concentração em 
elementos nutritivos (N,P,K) em uma ou outra fase de tratamentos dos dejetos. Em se 
tratando de resíduos de suínos e devido ao elevado teor de carga orgânica e a 
complexidade físico-química do substrato, as diversidades de situações existentes e 
principalmente da situação técnico-econômica dos diferentes produtores (COSTA et al., 
1997; KERMARREC et al., 1998; OLIVEIRA, 1999/2003; ROBIN et al., 1999). Trabalho de 
avaliação do tratamento de resíduos da suinocultura realizado em sistemas de lagoas em 
serie e em estações de tratamento, em granja produtora de suínos, na região Oeste de 
Santa Catarina, demonstrou que embora a eficiência do sistema promova uma redução 
de praticamente 95% da carga orgânica o resíduo final da última lagoa não pode ser 
lançado em cursos d’água pois seus valores estão acima do permitido pela legislação 
ambiental vigente (OLIVEIRA et al., 1995 e 2015; COSTA et al., 1997). 

A obrigatoriedade do "Licenciamento Ambiental" (Resolução CONAMA 001/1986), a 
promulgação da Lei 9605/98 e as resoluções estaduais, representam um importante 
avanço para a preservação do meio ambiente, pois ao estabelecer o comprometimento da 
missão de preservação ambiental e da responsabilidade criminal, vem induzindo os 
produtores a adotarem medidas de controle da contaminação dos recursos naturais. 

A Embrapa desenvolveu projetos de pesquisa e determinou o consumo de água, 
produção de dejetos e características físico-química dos dejetos em todos as fases da 
produção de suínos IN 11 (FATMA); Gestão da água (Embrapa, 2015); Oliveira et al. 
(2014) e Oliveira et al. (2016), essas informações atualizadas são importantes e servem 
para serem usada em projetos de Licenciamento Ambiental da suinocultura.   
 
PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
A capacidade poluidora dos dejetos de suínos, em termos comparativos é muito 

superior ao de outras espécies, a exemplo da humana, pois enquanto a DBO5 percapita 
de um suíno com 85 kg de peso vivo varia de 189 a 208 g/animal/dia, a doméstica é de 
apenas 45 a 75 g/habitante/dia (ASAE, 1993).  

A degradação biológica do material orgânico (fezes, urina, ração e outros), 
produz gases tóxicos que podem afetar a saúde e o desempenho dos suínos. O metano 
(CH4), dióxido de carbono (CO2), Amônia (NH3) e hidrogênio sulfídrico (H2S) são os gases 
de maior interesse para a suinocultura. Na tabela 1, está o consumo de água, produção 
de dejetos e excreção de nutrientes de acordo com o sistema de produção de suínos 
usados como referencia pelo órgão ambiental de Santa Catarina para projetos de 
Licenciamento Ambiental da suinocultura. 
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Tabela 1. Consumo de água, produção de dejetos e excreção de nutrientes de acordo com o 
sistema de produção de suínos. 

Sistema de produção Unidade Água Dejetos Excreção de nutrientes 
N P2O5 K2O 

  -- L animal-1 dia-1 -- -------- kg animal-1 ano-1 -------- 
U.P. Ciclo Completo1 matriz 72,90 47,10 85,70 49,60 46,90 
U.P. Leitões Desmamados2 matriz 27,80 16,20 14,50 11,00 9,60 
U.P. Leitões2 matriz 35,30 22,80 25,70 18,00 19,40 
U.P. Leitões em Creche leitão 2,50 2,30 0,40 0,25 0,35 
U.P. Suínos em Terminação3 suíno 8,30 4,50 8,00 4,30 4,00 
Wean-to-finish (single stock) suíno 10,80 6,80 8,40 4,55 4,35 
Wean-to-finish (double stock) suíno 6,65 4,55 4,40 2,40 2,35 

1Considerando 2,35 partos por matriz alojada por ano, a produção de 28 leitões por matriz alojada por ano e 12 suínos 
terminados por matriz alojada por ano. 2Considerando 2,35 partos por matriz alojada por ano e a produção de 
28 leitões por matriz alojada por ano. 3Considerando 3,26 lotes por ano (lotes de 105 dias e 7 dias de intervalo 
entre lotes). Fonte: Tavares (2012; 2014); CORPEN (2003); Dourmad et al. (2007); Oliveira (2003; 2015). 

 
O CO2 é mais pesado que o ar, inodoro e asfixiante. Permanece nas camadas 

mais baixas das edificações e das estruturas de armazenagem, deslocando gradualmente 
os gases mais leves. A concentração máxima admissível na edificação é de 3.500 ppm 
(BENEDI, 1986) e 3.000 ppm CIGR (2002), sendo que valores superiores a 20.000 ppm 
provocam aumento dos batimentos cardíacos, sonolência e dor de cabeça (USDA, 1994). 
PERDOMO (1995) encontrou concentrações de 0,030% (300 ppm) em edifícios 
climatizados naturalmente e de 0,038% (380 ppm) naqueles climatizados artificialmente, 
muito abaixo daqueles referidos como tóxicos. 

 
Amônia - A NH3 é um gás mais leve que o ar, hidrosolúvel e de odor penetrante, 

irritante. Sua presença é detectada em concentrações de 5 ppm, mas a partir de 25 ppm é 
irritante para os olhos e trato respiratório e esta associada aos processos de acidificação 
do solo. 

DRUMOND et al. (1980) encontram reduções de 12,0; 30,0 e 29,9% do ganho de 
peso de suínos (8,5kg de peso vivo) quando expostos a concentrações de 50; 100 e 150 
ppm de NH3 durante quatro semanas, respectivamente. Para o maior conforto e 
segurança dos criadores e animais, recomenda-se que os níveis de NH3 não ultrapassem 
os 10 ppm (BENEDI, 1986). PERDOMO (1995) encontrou valores inferiores a 2 ppm no 
verão e 4,1 ppm no inverno para edificações com condicionamento natural, mas valores 
de 10,46 ppm no inverno para as climatizadas artificialmente. Todas abaixo dos limites 
com efeitos deletéreos. 

  
Hidrogênio Sulfídrico - O H2S é mais pesado que o ar, tem cheiro de ovo podre e 

extremamente tóxico. Exposições durante 1 hora a valores de 200 ppm podem provocar 
náuseas e excitação nas pessoas, dores de cabeça a 500 ppm e morte acima de 1 000 
ppm. A concentração máxima admissível na edificação é de 20 ppm (BENEDI, 1986). 

Embora sua produção em esterqueiras seja bem menor que a de outros gases, o 
fato de ser mais pesado que o ar, faz com que sua concentração aumente com o passar 
do tempo, requerendo cuidados especiais na retirada dos dejetos. É detectado  na 
concentração de 0,01 ppm ou mais., e na concentração entre 50-200 ppm pode acarretar 
sintoma nos leitões tais como:  perda de apetite, fotofobia, vômitos e diarréias (LE 
DIVIDICH, 1982). 

 
Outros poluentes - A concentração de bactérias (estafilococos, estreptococos e 

outras) no ar de pocilgas fechados, variam de 17.650 durante o verão e 353.000 no 
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inverno por m3 de volume de ar, mas em edifícios que possuem uma das laterais abertas, 
as concentrações reduzem-se a 3.530 e 175.500 por m3 de volume de ar durante o verão 
e inverno, respectivamente citado por PERDOMO et al (1996). Estas concentrações 
internas de bactérias podem ser consideradas elevadas quando comparadas a externa 
que é  da ordem de 353 por m3 de volume do ar. Um bom sistema de ventilação, 
possibilita manter a concentração de partículas suspensas no ar em níveis adequados.  

As poeiras são originárias, basicamente, do uso de camas e alimentos, sendo um 
problema comum a unidades com deficiência de ventilação. Recomenda-se para maior 
conforto e segurança dos operários, manter os níveis de poeiras abaixo do limite de 10,7 
mg por m3 de volume de ar, já que nesta faixa, exerce pequeno efeito sobre o crescimento 
dos animais.  

 
Qualidade da água e do solo 

 
A matéria orgânica, nutrientes (N e P) e bactérias fecais são os principais 

responsáveis pela contaminação das águas superficiais e do lençol freático. Os dejetos 
contribuem diretamente para aumentar a quantidade de materiais suspensos na água, 
alterando sua coloração por si mesmo ou pelo favorecimento ao crescimento de algas. Os 
efeitos indiretos sobre as água superficiais podem ser relacionados ao carreamento de 
partículas de lavouras ou pastagens superadubadas ou desprotegidas. 

O problema do contato de dejetos suínos com os recursos hídricos, resulta do 
rápido aumento populacional das bactérias e na extração do oxigênio dissolvido na água 
para o seu crescimento. Além de ser prejudicial aos peixes e outros animais aquáticos, 
que migram da área poluída ou simplesmente morrem por falta de oxigênio, a 
decomposição da matéria orgânica altera a cor, o gosto e o odor característico, tornando-
a imprópria para o consumo e o lazer. Grande parte desses microrganismos, quando 
expostos no solo aos raios solares são eliminados, o que reduz o risco de contaminação e 
riscos sanitários (LEVASSEUR et DUTRÉMÉ, 2007).  

 
Matéria orgânica- A matéria orgânica contem carbono combinado com um ou 

mais elementos, que ao ser degradada por microorganismos específicos é transformada 
em compostos mais simples, a exemplo de nitratos, orthofosfato, gases e outros. A 
matéria orgânica é determinada em laboratório através dos parâmetros: demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO5), demanda química de oxigênio (DQO) e sólidos voláteis 
(SV). 

As bactérias são as principais responsáveis pela decomposição da matéria 
orgânica. Se o corpo d'água contem oxigênio dissolvido (OD), os organismos envolvidos 
na decomposição da matéria orgânica são as bactérias aeróbias ou facultativas, sendo o 
dióxido de carbono e a água os subprodutos finais da digestão aeróbia.  
 

Nutrientes - nitrogênio (N) e o fósforo (P) são considerados como os principais 
problemas de poluição dos recursos hídricos e lençóis de água subterrâneo. 

Dietas ricas em proteína, e consequentemente nitrogênio, exigem maior consumo 
de água, uma vez que o metabolismo das proteínas gera menor produção de água 
metabólica, quando comparada ao de carboidratos e lipídeos. A excreta na urina é tanto 
maior quanto mais elevado for o nível de N da dieta. A importância deste detalhe pode ser 
facilmente percebida, pois ao se aumentar a digestibilidade da matéria seca de 85 para 
90% pode-se causar uma redução de 30% da matéria seca nas fezes (Tabela 2). Este 
mesmo raciocínio pode ser aplicado aos outros componentes da ração. 
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Tabela 2 - Redução da matéria seca (MS, em kg) nas fezes, de acordo com a 

digestibilidade.  
PARÃMETRO PESO VIVO ( kg) 

 10 a 30 25 a 105 
Ingerida  30 200 
Excretada nas fezes    
 85% digestibilidade 4,5 30 
 90% digestibilidade 3,0 20 
Diferença  
    Em (kg) 

 
- 1,5 

 
-10 

    Em % 33 - 33 
Fonte: INBORG (1992).  

 
 
O N é, entre os demais nutrientes, aquele que exige maiores cuidados, pois além de 

limitar o desenvolvimento da maioria das culturas, é o nutriente que mais está sujeito a 
transformações biológicas e perdas, seja na armazenagem ou no solo. A Tabela 3 
apresenta as perdas de N em função do sistema de estocagem e utilização. 

 
Tabela 3 – Perdas de Nitrogênio (%) em função do sistema de estocagem, tratamento e 

utilização.  
Sistema Perda de N 
Lagoa anaeróbia 
Esterqueira 
Aspersão 
Distribuição 
   Liquida 
   Sólida 
Injeção ou incorporação imediata 

70 a 85 
20 a 40 
15 40 

 
10 a 25 
15 a 30 

1 a 5 
Fonte: USDA (1994) 
 

Associados aos problemas de matéria orgânica estão as altas concentrações de 
fósforo, que difunde-se com maior rapidez do que a forma encontrada nos fertilizantes 
comerciais, pois a matéria orgânica favorece a solubilização dos fosfatos, especialmente, 
em solos arenosos. Os teores de nitratos detectados no lençol freático de solos tratados 
com altas quantidades de dejetos líquidos (160 m3/ha) são 10 vezes maiores que os de 
solos não tratados. Estudos realizados em Oklahoma, nos Estados Unidos, com 
observações a longo prazo (9 a 15 anos) em três tipos de solo, revelaram um aumento de 
27 kg/ha do fósforo disponível para cada 100 kg/ha de fósforo contido no esterco 
adicionado .  

Além dos macronutrientes essenciais, os dejetos de suínos, devido a 
suplementação mineral oferecida aos animais, contém micronutrientes como o Zn, Mn, Cu 
e Fe que, em doses elevadas,  também, podem ser tóxicos às plantas. A indústria de 
ração costuma usar doses elevadas de Zn (3.000 ppm) e de Cu (250 ppm) na ração de 
leitões para a prevenção de diarréias e  como estimulante do crescimento, 
respectivamente.  
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A	utilização	dos	dejetos	no	solo	para	fins	agrícolas	

	
Os dejetos suínos são uma ótima fonte de nitrogênio, já que apresentam mais de 

50% do N na forma amoniacal, ou seja, prontamente disponível para as plantas 
(SCHERER et al, 1995).	

Consumo de água, produção de dejetos e excreção de nutrientes de acordo com 
o sistema de produção de suínos.A análise de solo é a principal etapa do programa de 
avaliação da fertilidade do solo, utilizada para diagnosticar a necessidade de corretivos de 
acidez e de biofertilizantes, a qual é interpretada em razão dos teores de P, K, Ca e Mg 
do solo, bem como dos níveis de pH, CTC e V%, e, com menor ênfase, mas não menos 
importante, os micronutrientes. 

Para conseguir amostras representativas do solo em questão, há a necessidade 
de seguir procedimentos para coleta de amostras, as quais deverão ser orientadas pela 
assistência técnica, preconizando a recomendação de áreas homogêneas quanto às 
características de cor, topografia, textura, vegetação, uso e manejo do solo. Cada área 
homogênea não deve ultrapassar mais do que 20 ha. 

Para cada área homogênea deverá ser retirada no mínimo 20 amostras simples, 
as quais devem ser reunidas em um recipiente limpo, cuidadosamente destorroadas e 
perfeitamente homogeneizadas, para compor a composta. Com este procedimento, 
espera-se reduzir a variabilidade decorrente do manejo do solo. 

As profundidades a ser amostrado o solo devem ser de 0 – 20 e de 20 – 40 cm e, 
no sistema plantio direto, deverá ser amostrado também a profundidade de 0 – 10 cm 
para tomada de decisão e avaliação dos teores de P, a fim de evitar possíveis 
escorrimentos superficiais. 

Para a coleta do solo poderão ser utilizados trado de rosca, trado calador 
(sonda), o trado caneca e a pá de corte, coletando-se neste a fatia central de 3 a 5 cm de 
espessura. O caminho deve ser percorrido em zig-zag, a fim de não amostrar de forma 
tendenciosa e levar para o laboratório uma amostra que realmente represente a área 
homogênea de interesse. 

	

	
Figura	1.	Equipamentos	para	coleta	de	amostras	de	solo	e	coletas	de	amostras	para	formar	a	composta.	
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A amostra composta representativa deverá ser constituída de um volume 
aproximado de 250 cm-3 a qual deverá ser etiquetada, fornecendo ao laboratório o nome 
do proprietário, o município e o nome da propriedade. O laboratório deve ser idôneo e 
apresentar o selo de alguma rede de ensaios laboratoriais de análise do solo. Por 
exemplo, para a região Sul do Brasil é a Rede Oficial de Laboratórios de Análises de Solo 
e Tecido Vegetal (ROLAS, 2004). 

Para cada região do país existem Boletins de Recomendação de Adubação e 
Calagem, que com bases em vários estudos científicos nas diversas condições de solos 
predispõem a faixa de suficiência considerada adequada às culturas. No caso da região 
Sul, estes valores de nutrientes foram estabelecidos pela ROLAS, sendo os valores de 
interpretação das análises demonstrados nas Tabelas 4 e 5, e para a região Sudeste na 
Tabela 4. 
Tabela 4. Interpretação do teor de K conforme as classes de CTC do solo a pH 7,0, 

adaptado do Manual de Adubação e de Calagem para os estados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina (2004). 

	
INTERPRETAÇÃO	

CTCpH	7,0	(cmolc	dm
-3)	

>	15,0	 5,1	–	15,0	 ≤ 	5,0	

------------------	mg	dm-3	---------------	

MUITO	BAIXO	 ≤30	 ≤	20	 ≤	15	
BAIXO	 31	–	60	 21	–	40	 16	-	30	
MÉDIO	 61	–	90	 41	–	60	 31	–	45	
ALTO	 91	–	180	 61	-	120	 46	-	90	
MUITO	ALTO	 >	180	 >	120	 >	90	

	
Tabela 5. Interpretação do teor fósforo do solo extraído pelo método Mehlich-1, conforme 

o teor de argila, adaptado do Manual de Adubação e de Calagem para os 
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (2004). 

FAIXA	DE	TEOR	DE	P	
NO	SOLO	

CLASSE	DE	SOLO	

1	 2	 3	 4	

-----------------------------	mg	dm-3	--------------------------	

MUITO	BAIXO	 ≤2,0	 ≤3,0	 ≤4,0	 ≤7,0	
BAIXO	 2,1-4,0	 3,1-6,0	 4,1-8,0	 7,1-14,0	
MÉDIO	 4,1-6,0	 6,1-9,0	 8,1-12,0	 14,1-21,0	
ALTO	 6,1-12,0	 9,1-18,0	 12,1-24,0	 21,1-42,0	
MUITO	ALTO	 >12,0	 >18,0	 >24,0	 >42,0	
Teores	de	argila:	Classe	1:	>60%;	Classe	2:	41	a	60%;	Classe	3:	21	a	40%;	Classe	4:	≤20%.	
	

Tabela 6. Limites de interpretação de teores de fósforo em solos- RAIJ et al.(1996) 

TEOR	
PRODUÇÃO	RELATIVA	

%	
K	trocável	 P	RESINA	(mg	dm-3)	

	
mmolc	dm

-3	 FLORESTAS	 PERENES	 ANUAIS	 HORTALIÇAS	

MUITO	BAIXO	 0-70	 0,0	–	0,7	 0-2	 0-5	 0-6	 0-10	
BAIXO	 71-90	 0,8	–	1,5	 3-5	 6-12	 7-15	 11-25	
MÉDIO	 91-100	 1,6	–	3,0	 6-8	 13-30	 16-40	 26-60	
ALTO	 >100	 3,1	–	6,0	 9-16	 31-60	 41-80	 61-120	
MUITO	ALTO	 >100	 >	6,0	 >16	 >60	 >80	 >120	
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De acordo com a Resolução n.º 420, de 28 de dezembro de 2009, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), para a utilização de biofertilizantes de suínos 
deverá ser respeitado os limites de Cu e Zn no solo, de acordo com os valores listados 
abaixo: 

	
Tabela 7. Valores máximos admissíveis no solo. 

ELEMENTO	
TEOR	DE	INVESTIGAÇÃO	

(mg	kg-1)	
TEOR	LIMITE	NO	SOLO	

(mg	kg-1)	

Zn	 300	 450	
Cu	 60	 250	

	
De posse destes valores de nutrientes estabelecidos pelos Boletins de Adubação 

e Calagem para cada região do país, existe a possibilidade de escolher um nutriente em 
questão presente no biofertilizante de suíno para se determinar a quantidade necessária 
de acordo com sua extração e produtividade esperada pela cultura.  

Assim, para a escolha deste nutriente, deverá ser adotado o critério da análise do 
solo que possa promover o maior potencial de impacto ao ambiente, assegurando desta 
forma a proteção do meio. De acordo com estas informações deverão ser respeitados os 
seguintes critérios de escolha do nutriente a ser disponibilizado para a necessidade 
nutricional da cultura: 

−  Quando o teor de P no solo for igual ou superior ao teor considerado muito 
alto (Tabelas 4 e 5), a recomendação do biofertilizante de suíno deverá levar 
em consideração a demanda nutricional e a produtividade esperada da 
cultura para esse nutriente. Caso o teor de P no solo seja duas vezes 
superior ao nível máximo estipulado pelos Boletins, a recomendação do 
biofertilizante deverá ser feita com prudência, dando prioridade para a não 
aplicação no solo. Nesta última situação, é prudente recomendar a redução 
de parte do P no solo a teores considerados médios; e a partir deste 
momento retornar a adubação com fertilizantes, seja ele orgânico ou mineral, 
para evitar o escorrimento superficial e, consequentemente, a eutrofização 
(HEATHWAITE et al., 2000; SHARPLEY et al.; 2000). 

−  Em condições de solos onde os teores de P forem inferiores aos teores muito 
altos (Tabelas 4, 5 e 6), poderá se optar pelo elemento N para aplicação do 
biofertilizante, levando em consideração a demanda nutricional e a 
produtividade esperada da cultura para esse nutriente essencial. E no caso 
das leguminosas, opta pelo K. Para evitar o escorrimento superficial das 
formas de N e a lixiviação do NO3-, principalmente, em solos desprovidos de 
manejo de conservação, bem como em condições onde prevalece a textura 
arenosa, ou ainda naqueles solos com baixo teor de matéria orgânica, é pru-
dente preconizar a carga máxima de N ha-1 ano-1, para evitar níveis de NO3- 
superiores a 10 mg L-1 nas águas superficiais e subsuperficiais, de acordo 
com a Legislação Nacional do CONAMA, nas Resoluções 357 para corpos de 
água e a 396 para água subterrâneas. Trabalhos têm demonstrado que 
valores desde 125 kg ha-1 ano-1 para solos arenosos até 250 kg ha-1 ano-1 
para os de textura média a argilosa (Neeteson, 2000; European Environment 
Agency, 2005 e 2006, Nutrient Management Regulation, 2009) não causam o 
excesso de N no solo e alcançam níveis de NO3- abaixo dos limites 
preconizados pela legislação. 
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−  Quando os teores de Cu ou de Zn no solo forem iguais ou superiores aos 
padrões estabelecidos pela Resolução n.º 420 do CONAMA (Tabela 7), a 
aplicação do biofertilizante de suínos deverá ser proibida nos sistemas de 
produção agrícola e florestal. 

É imprescindível que seja realizado o monitoramento das áreas que receberam o 
biofertilizante. Esta análise deverá ser realizada antes da aplicação dos biofertilizantes 
para as camadas de 0 – 20 e de 20 – 40 cm em sistema convencional e sistemas 
florestais. No sistema plantio direto deverão ser realizadas as mesmas coletas, mais a 
coleta da camada de 0 – 10 cm para verificar os teores de P, a qual servirá como 
parâmetro de avaliação para tomada de decisão quanto a aplicação ou não do 
biofertilizante, afim de evitar possíveis escorrimentos superficiais.  

Em áreas de solos muito arenosos ou com lençóis freáticos próximos à 
superfície, deve-se fazer análises de NO3- em camadas entre 40 – 60 cm, ou superiores, 
para verificar se existe lixiviação deste nutriente para corpos de água subsuperficiais. Os 
parâmetros Cu total e Zn total deverão ser analisados.  
 Em trabalho recente de BENEDET et al. (2016) e GIROTTO et. al. (2013), no 
Brasil, estudando o acumulo de Cu e Zn no solo, após período de 10 anos de aplicação 
de dejetos suínos em lavouras para o plantio de milho, verificaram que não houve 
acumulo no solo destes minerais e a concentração observada estava abaixo da 
recomendação do CONAMA e da legislação americana.  

Os resultados dos trabalhos de BRUNETTO et al. (2012)  demonstraram que as 
aplicações de dejetos líquidos de suínos e cama sobreposta durante oito anos 
aumentaram o teor de COT e a CTC no solo até a profundidade de 30 cm. A aplicação de 
cama sobreposta de suínos (composto orgânico sólido) diminuiu os valores de acidez 
ativa e de saturação por Al e aumentou os valores de saturação por bases até 30 cm de 
profundidade. O uso de dejetos líquidos por oito anos não provocou nem acidificação nem 
correção da acidez do solo, indicando que o efeito desse resíduo nos atributos da acidez 
do solo foi pequeno ou nulo. 

As áreas para aplicação dos biofertilizantes deverão adotar obrigatoriamente as 
práticas de manejo e conservação do solo, com curvas de níveis ou terraços, para evitar 
possível escorrimento superficial de nutrientes para os corpos de água superficiais, 
inclusive no sistema plantio direto. 

As áreas para aplicação do biofertilizante poderá ser classificada de acordo com 
sistema de classificação de risco ambiental das terras para uso agronômico de dejetos de 
suínos, apresentada na Instrução Normativa IAP/DIRAM 105.006 (2009). 

−  CLASSE I - Terras sem risco ambiental aparente: pressupõe que os graus de 
risco ambiental das terras diagnosticados são nulos, portanto, se manejadas 
adequadamente não correm risco ambiental de degradação pela 
contaminação.  

−  CLASSE II - Terras de baixo risco ambiental: são terras com limitações 
ligeiras, que com práticas simples de manejo de solo (culturais ou mecânicas) 
poderão ser utilizadas para a disposição final de resíduo líquido.  

−  CLASSE III - Terras de médio risco ambiental: são terras com uma ou mais 
limitação moderada, necessitando de práticas complexas de manejo de solo 
(culturais ou mecânicas) para serem utilizadas para a disposição final de 
resíduo líquido.  

−  CLASSE IV - Terras de alto risco ambiental: apresentam pelo menos um 
aspecto ambiental com grau de risco forte, ou um conjunto de três ou mais 
aspectos com risco ambiental moderado. Somente podem ser utilizadas em 
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casos especiais, com culturas permanentes, pastagem ou reflorestamento, 
mediante projeto técnico específico. 

−  CLASSE V - Terras inaptas: apresentam algum risco ambiental de grau muito 
forte ou conjunto de riscos ambientais fortes que não as recomendam para o 
uso com dejetos de suínos, sob alto risco ambiental de contaminação. 

 
A	necessidade	de	se	conhecer	a	composição	química	do	dejeto	

	
A necessidade de conhecer a composição química do biofertilizante de suínos é 

de extrema importância. Só assim é possível disponibilizar a quantidade exata do 
nutriente que foi estabelecido como referência pela análise do solo e que a planta 
necessita para alcançar o nível de produtividade. A concentração de nutrientes e de 
matéria seca dos dejetos pode ser determinada através da sua caracterização em 
laboratório que apresente registros a alguma rede de ensaios laboratoriais. 

Caso a aplicação do biofertlizante de suínos preconize quantidades adicionais de 
outros nutrientes, que não seja o estabelecido pela recomendação, estes deverão ser 
fornecidos através de fertilizantes minerais, a fim de que a necessidade nutricional da 
cultura seja satisfeita, não prejudicando desta forma o desenvolvimento vegetal. 

Para as quantidades de nutrientes que forem superiores à necessidade 
nutricional da planta, e que foram fornecidos pelo biofertilizante, e se o excesso não for 
muito grande, permitirá a construção da fertilidade do solo, fator que contribuirá para o 
desenvolvimento da planta. Entretanto, neste caso deverá ser feito o monitoramento do 
solo, para que este elemento não se eleve em demasia com aplicações sucessivas, 
podendo vir a provocar o efeito antagônico entre nutrientes na absorção pela planta, fator 
que prejudicará seu desenvolvimento, como exemplo o aumento do teor de K em relação 
ao teor de Mg no solo, entre outros. 

 
A necessidade de se conhecer a necessidade nutricional da cultura 

 
A nutrição mineral de plantas trata da aquisição e utilização pelas plantas da 

grande maioria dos elementos químicos que entram em sua composição e de seus 
consumidores. Assim, para se alcançar altas produtividades e melhorar a qualidade dos 
produtos agrícolas, é necessário manter o adequado estado nutricional das plantas, tanto 
para os macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S) como para os micronutrientes (Cl, Fe, Mn, 
Zn, B, Cu e Mo). Entretanto, cada espécie vegetal, ou até mesmo entre cultivares ou 
variedades, existe diferença quanto às exigências nutricionais, as quais são influenciadas 
pelas mudanças que ocorrem no solo, clima, cuidados culturais, etc. 

Portanto, para se fazer a recomendação de adubação com biofertilizantes de 
suínos, é necessário que se conheça a necessidade nutricional da cultura em que se 
deseja trabalhar, para que se possa fornecer a quantidade exata do nutriente preconizado 
pela análise do solo, com base na composição química do resíduo orgânico. 

Abaixo, na Tabela 5, são colocadas algumas exigências nutricionais de 
exportação de N, P e K para se produzir uma tonelada de grãos, ou um tonelada de 
massa seca, no caso das pastagens. 

Os valores de exportação de nutrientes possibilitam a adubação de manutenção, 
ou seja, é a adubação que considera que os níveis de nutrientes e pH no solo estão 
adequados, não havendo necessidade de correção de acidez ou de nutriente no 
ambiente, sendo fornecida apenas a quantidade de nutrientes que a planta necessita para 
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alcançar a produtividade esperada, mantendo desta forma o nível de fertilidade do solo, 
por um período maior de tempo. 

Para sistemas de produção de pastagens deve ser respeitada a legislação do 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), através da Instrução 
Normativa n.º 25, de julho de 2009, a qual define como devem ser usados compostos de 
resíduos de origem animal e da criação de animais (cama de aves, esterco de aves ou de 
suínos), sendo o uso destes resíduos permitido em pastagens e capineiras apenas com 
incorporação ao solo. No caso de pastagens, deve ser permitido o pastoreio somente 
após 40 dias depois da incorporação do fertilizante ao solo. 
 
Culturas	recomendadas	

São	indicadas	para	o	cultivo	com	aplicação	de	biofertilizantes	de	suínos:	
− Grandes	 culturas:	 principalmente	 aquelas	 cujos	 produtos	 são	 consumidos	 após	 a	

industrialização	 ou	 alimentos	 não	 consumidos	 in	 natura,	 tais	 como:	 milho,	 feijão,	 soja,	
sorgo,	canola,	trigo,	aveia,	cevada,	forrageiras	para	adubação	verde.	

− Reflorestamento:	na	implantação.	
− Produção	de	grama:	incorporado	ao	solo.		
− Fruticultura:	com	exceção	das	frutas	que	tem	contato	direto	com	o	solo.	
− Pastagens:	 o	 dejeto	 poderá	 ser	 utilizado	 em	 pastagem,	 desde	 que	 seja	 respeitada	 a	

legislação	federal	que	prevê	a	 incorporação	e	carência	mínima	de	40	dias	para	utilização	
da	área	de	pastejo.	
	

Taxa	de	aplicação	(kg	de	nutriente/ha)	
	
Com o conhecimento da análise do solo, da composição química do dejeto e da 

necessidade nutricional da cultura, associadas ao conhecimento do tipo de solo, 
topografia e histórico das adubações já realizadas na área, será possível estabelecer a 
quantidade de nutriente a ser aplicado para a cultura de interesse, com a garantia de 
aumento de produtividade agrícola e sem prejudicar o ambiente. Porém, se forem 
aplicadas doses inadequadas, haverá o risco de reduzir a produtividade, com possíveis 
efeitos de contaminação do solo e da água. Portanto, o que irá decidir a ação que o 
adubo irá desenvolver, será a dose a ser recomendada e sua forma de aplicação no solo. 

Para que a recomendação da dose do biofertilizante de suínos seja calculada e 
aplicada adequadamente, se faz necessário todos os aspectos mencionados 
anteriormente, os quais estão de posse de profissionais das áreas agronômicas, florestais 
e de zootecnia, os quais poderão de posse destes critérios mencionados assegurar, com 
profissionalismo, o aumento de produtividade, sendo este resultado esperado pelo 
produtor, e a não contaminação do ambiente, resultado este esperado pela sociedade. 

Em condições onde não houver a necessidade da adubação de correção do solo, 
poderá se optar pela adubação de manutenção, onde, de acordo com os critérios para a 
escolha do nutriente com maior risco no agroecossistema, o engenheiro agrônomo ou flo-
restal deverá atender a fórmula: 
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Quantidade de nutriente = (quantidade exigida pela cultura – quantidade presente 
no solo) X quantidade disponibilizada pelo biofertilizante 
 

Lembrando que para o P e K é importante a quantidade destes dois nutrientes já 
presentes no solo; e para o N, como a análise básica ainda não traz este nutriente em sua 
rotina, a sua quantidade no solo poderá ser desprezada ou ainda fazer uma aproximação 
em razão do teor da MOS. Quanto à quantidade disponibilizada pelo fertilizante, para N, P 
e K deverá se obedecer aos seguintes valores 80, 90 e 100% da concentração destes 
nutrientes no dejeto de suínos, que foram estabelecidos pela Manual de Adubação e de 
Calagem para os estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina (2014). 

De posse destas informações e conhecendo-se a composição química do 
biofertilizante, será possível estabelecer a quantidade a ser aplicado para a cultura de 
interesse. A aplicação dos fertilizantes orgânicos, gerados a partir dos dejetos suínos, em 
solos agrícolas deve obedecer aos mesmos critérios agronômicos estabelecidos pela 
pesquisa para fertilizantes minerais. Cada Estado brasileiro tem um sistema de 
recomendações oficiais de adubação mais ou menos desenvolvido que, embora 
apresentem diferenças entre si de acordo com o tipo de solo, clima e plantas cultivadas 
na região, seguem os mesmos princípios agronômicos. Para os Estados do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, as recomendações oficiais de adubação são definidas pela 
CQFS-RS/SC através do Manual de Adubação e Calagem para os Estados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina em atualizações frequentes (1995, 2004 e 2015 – 
previsão). De maneira geral, entende-se que quando o solo apresenta baixos teores de 
nutrientes, a produtividade das culturas é limitada pela quantidade de nutrientes 
disponível no solo e espera-se elevada resposta (aumento de produtividade) à aplicação 
de fertilizantes (Figura 2). Nesta situação, deve-se realizar adubação de correção, 
fornecendo nutrientes para elevar a fertilidade do solo e nutrir adequadamente a planta. 
Quando o solo já corrigido apresenta teores altos de nutrientes, espera-se baixa resposta 
a adubação e neste caso adota-se a adubação de manutenção, que mantém o teor de 
nutriente no solo na classe alta de disponibilidade para as plantas. Já quando o solo se 
enquadra na classe de disponibilidade muito alta, não se espera resposta à adubação que 
deve se limitar apenas a fornecer a quantidade de nutrientes extraídas pelas plantas. Na 
figura 1 também consta uma tabela que relaciona a dose de fósforo a ser aplicada de 
acordo com o teor deste nutriente no solo e expectativa de rendimento de milho, conforme 
a CQFS-RS/SC (2004). 

 

 
Figura 2. Recomendação de adubação para fósforo em função da disponibilidade deste nutriente no solo. 
Fonte: adaptado de CQFS-RS/SC (2004). 
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No momento de dimensionar uma granja de suínos é importante considerar que 
este é um investimento de longo prazo e que o seu planejamento deve ser feito de forma 
a manter a propriedade sustentável ambientalmente no longo prazo. Assim, dimensiona-
se os rebanhos de modo que a oferta de nutrientes via dejetos mantenha os teores de 
nutrientes no solo estáveis em níveis adequados de fertilidade (classe alta) a fim de que 
se reduza a necessidade do uso de fertilizantes minerais, obtenha-se elevada 
produtividade agrícola mas sem o acúmulo excessivo de nutrientes no solo. Tomando 
como base as recomendações da CQFS-RS/SC (2004), as doses de fósforo que 
manteriam o teor deste nutriente na classe alta de disponibilidade seriam de 45 kg 
P2O5/ha para a cultura do Milho considerando uma expectativa de produtividade de 4 
ton/ha de grãos. Para expectativas de produtividade maiores, deve-se aumentar em 15 kg 
P2O5/ha para cada tonelada a mais de grãos a serem produzidas. O mesmo raciocínio é 
válido para as demais culturas agrícolas. Para os Estados que não contam com 
recomendações detalhadas como as disponíveis para os Estados do RS e SC, podemos 
adotar o critério da exportação de nutrientes pelas culturas agrícolas. Considerando que 
as recomendações de adubação variam conforme a cultura a ser adubada e também com 
a expectativa de rendimento de cada cultura e safra, é indispensável que o 
dimensionamento dos rebanhos de suínos seja realizado em função de um planejamento 
de uso dos dejetos (mínimo de quatro anos) nas áreas agrícolas da granja. Outros fatores 
relevantes a serem observados são o aporte de outros fertilizantes (minerais ou 
orgânicos), as perdas/remoção/exportação de nutrientes nos sistemas de 
armazenamento/tratamento dos dejetos e a eficiência agronômica do dejeto. Na figura 2, 
está descrita a equação para o dimensionamento do número de animais alojáveis em uma 
granja, de acordo com os critérios citados anteriormente. 

 

 
Figura 3. Dimensionamento do número de animais alojáveis em uma granja tendo o solo como destino final 
dos dejetos de suínos. Fonte: Nicoloso (2015). 

 
A análise da equação demonstra que o aporte de outras fontes de fertilizantes 

(minerais ou orgânicos) reduz a demanda de nutrientes das áreas agrícolas que pode ser 
suprida com os dejetos de suínos. Neste caso, pensando em termos de aumentar a 
capacidade de alojamento de animais em uma granja e também na preservação 
ambiental e economia do uso de fertilizantes minerais, é importante reduzir ao máximo o 
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aporte de outras fontes de fertilizantes na propriedade. Com base neste princípio, o uso 
de outros fertilizantes deve-se limitar a suprir aquela quantidade de nutrientes não 
disponíveis via dejetos. Outro fator preponderante nesta equação são as perdas (ou 
remoção e exportação) de nutrientes de acordo com o sistema de manejo, tratamento ou 
armazenamento a ser adotado na propriedade. Caso seja realizada a opção por um 
sistema de tratamento que permita a remoção de nutrientes da propriedade via 
fertilizantes ou outros co-produtos (compostagem, sistemas avançados de tratamento de 
efluentes líquidos), pode-se abater esta quantidade de nutrientes removida dos dejetos da 
oferta de nutrientes para as áreas agrícolas, o que promoveria aumento da capacidade de 
alojamento de animais na granja. A eficiência agronômica dos dejetos pode ser obtida 
para cada nutriente (NPK) nos manuais de adubação e calagem dos diferentes estados 
brasileiros. 
 
Monitoramento da qualidade do solo 

 
Um das questões preponderantes associadas à adubação com fertilizantes 

orgânicos é determinar até que ponto o solo é capaz de acumular nutrientes sem 
promover impacto ambiental e a contaminação das águas de superfície ou subterrâneas. 
Sabe-se que solos com maior teor de argila e de baixa fertilidade tem maior capacidade 
de reter nutrientes do que solos. No entanto, a medida que aumentam os níveis de 
fertilidade, mesmo solos argilosos passam a liberar quantidades crescentes de nutrientes 
para o ambiente e podem se transformar em fonte de poluição.  Um recente estudo 
desenvolvido pela UDESC-Lages determinou limites críticos ambientais para fósforo 
(LCA-P) em função do teor de argila para solos de Santa Catarina (Gatiboni et al., 2014). 
A partir deste limite, há risco elevado de poluição ambiental. A figura 4 demonstra de 
maneira gráfica a relação entre teor de argila no solo e os teores de P no solo 
classificados segundo critérios agronômicos e ambientais.

 
Figura 4. Limite crítico ambiental de fósforo em função do teor de argila na camada 0-10 cm de solos do 
Estado de Santa Catarina. Fonte: adaptado de Gatiboni et al. (2014). 
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Na faixa verde observam-se os teores de P classificados como alto (fertilidade) de 
acordo com o teor de argila no solo. Todo o dimensionamento dos rebanhos, realizado 
conforme o modelo descrito anteriormente, tem por objetivo manter os teores de P nesta 
classe de disponibilidade. Abaixo da classe alto (verde) encontram-se os teores de P 
classificados como limitantes para os rendimentos das culturas agrícolas. Acima, 
encontram-se os teores de P classificados como muito alto, de acordo com os critérios 
agronômicos (figura 3). A faixa hachurada indica os teores de P que estão acima do LCA-
P, enquanto que a faixa branca do gráfico indica os teores de P que são superiores ao 
LCA-P em mais de 20%. A interpretação deste gráfico é que quando o solo encontra-se 
com teores de P muito alto, mas ainda abaixo do LCA-P, os solos são reservatórios 
seguros de P e não são fontes poluidoras. Neste caso, pode-se aplicar dejetos ou outros 
fertilizantes de acordo com as recomendações agronômicas discutidas anteriormente, 
desde que empregadas as técnicas de manejo conservacionistas do solo, visando o 
controle da erosão. Quando o solo encontra-se acima do LCA-P até 20% (faixa 
hachurada), existe alto risco de que o solo libere fósforo para o ambiente. Neste caso, 
deve-se limitar o aporte de P em no máximo 50% da dose de manutenção ou exportação 
de P pelas culturas e adotar obrigatoriamente medidas mitigatórias visando à redução dos 
teores de P no solo. Já quando o solo apresenta teores de P acima de 20% do LCA-P, 
então o solo já está liberando fósforo para o ambiente (é, portanto, uma fonte de 
poluição). Neste caso, estas áreas não devem mais receber adubação fosfatada via 
dejetos ou qualquer outra fonte de fertilizantes e é obrigatória a adoção de medidas 
mitigatórias para a redução dos teores de P no solo. Entre as medidas mitigatórias 
possíveis de ser adotada, destacam-se: uso de culturas com elevada capacidade de 
remoção e exportação de fósforo do solo, práticas conservacionistas de controle da 
erosão e escoamento superficial (plantio direto, cobertura de solo, terraceamento, cultivo 
em nível), uso de “buffers” ou culturas em faixas visando à absorção de P escoado das 
áreas agrícolas, incorporação/injeção de fertilizantes/dejetos abaixo em subsuperfície, 
entre outras, de acordo com recomendação técnica. Note-se que o LCA-P foi 
desenvolvido para a camada 0-10 cm de solos de SC e que o método de extração de P é 
o Mehlich-I. Já estão em andamento iniciativas para determinar limites críticos ambientais 
para fósforo em outros tipos de solos nos diferentes Estados brasileiros. 
 
CONCLUSÃO 
 

A aplicação de biofertilizante orgânico (líquido ou sólido) em lavouras ou pastagens, 
quando utilizados dentro das recomendações técnicas de boas praticas, não causa 
problemas de contaminação ou concentração excessiva de nutrientes no solo. O 
biofertilizante deve ser aplicado conforme as necessidades das plantas e da análise da 
concentração de nutrientes no solo.  

O acompanhamento da concentração de nutrientes no solo, principalmente o P, 
deve ser realizada pela analise periódica do solo, nas propriedades, seguindo as 
recomendações estabelecidas na IN-11 (FATMA/SC), sendo este elemento um dos 
indicadores do manejo correto da aplicação do biofertilizante.  

Estudos sobre acumulo de Cu e Zn no solo, após período de 10 anos de aplicação 
de dejetos suínos em lavouras para o plantio de milho, verificaram que não houve 
acumulo no solo destes minerais e a concentração observada estava dentro das 
recomendações do CONAMA e de acordo com a recomendação da legislação americana. 

O uso de dejetos líquidos por oito anos não provocou nem acidificação nem 
correção da acidez do solo, indicando que o efeito desse resíduo nos atributos da acidez 
do solo foi pequeno ou nulo.   
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