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Conteúdo
1 A SUINOCULTURA E A QUESTÃO AMBIENTAL
As perdas de poluentes através das fezes, urina e gases demonstram que a eficiência do
processo de digestão do suíno é limitada, o que faz com que a suinocultura seja uma das
atividades agropecuárias com maior impacto ambiental e, como tal, vigiada com maior
intensidade pelos Órgãos de Proteção Ambiental.
A concentração de suínos por área tem sido um critério muito utilizado para avaliar o nível
de pressão exercida sobre o ambiente, mas esse método nem sempre reflete os problemas
existentes. Santa Catarina, com seus 95,442,9 km² de área territorial e efetivo suíno de
5.235.692 milhões de cabeças, é o Estado com maior densidade suína (54,9 suínos/km²),
sendo considerada baixa em relação aos padrões europeus, a exemplo da Alemanha (72,9
suínos/km²) e Holanda (301 suínos/km²). No entanto, ao se detalhar a análise para a região
Oeste (169,1 suínos/km²), os municípios de Concórdia (287 suínos/km²) e da Sub-bacia do
Rio do Lajeado Fragoso (613 suínos/km²), a situação passa a ser preocupante.
O grande volume de gases, matéria orgânica, bactérias e outras substâncias geradas pela
atividade constitui, efetivamente, um fator de risco para a contaminação do ar, do solo e da
água. Estudos da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
S.A. (Epagri) demonstraram que oito em cada dez amostras da água para consumo rural no
Oeste Catarinense estavam contaminadas por coliformes fecais. A Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) estimou em 60% a contribuição da suinocultura para as
altas taxa de nitrato (48,6 mg/L) encontrada em períodos de baixa vazão no Rio do Lajeado
Fragoso (Concórdia, SC).
As evidências de que o desequilíbrio ambiental está na base de muitas doenças infecciosas,
comportamentais e degenerativas, são irrefutáveis. A proliferação de insetos indesejáveis e
a emergência de linhagens de bactérias resistentes aos antibióticos também vêm sendo
associados à inadequação dos sistemas convencionais de manejo, tratamento e de
disposição de dejetos utilizados.
Embora existam mais de 60.000 criadores de suínos no Estado, somente 18.000 são
considerados como atividade comercial e destes, cerca de 80% possuem esterqueiras ou
bioesterqueiras. Ainda que haja problemas de subdimensionamento e de operação, não há
dúvidas que elas representam um avanço no controle da poluição, mas a reduzida
disponibilidade de área para a agricultura mecanizada (22% no Oeste) e a baixa capacidade
de investimento dos criadores, restringe a adequação da estrutura de transporte e
distribuição do volume total de dejetos como fertilizante vegetal ou condicionador do solo.
Ainda que os dejetos possam ser processados até o ponto de eliminar completamente o seu
poder poluente, nem sempre isso é compatível com a realidade econômica dos criadores,
mas, considera-se a contaminação ambiental como o resultado de um processo de
tratamento ineficiente e/ou incompleto e da utilização inadequada dos recursos existentes
ou gerados pela atividade.
Dentre os inúmeros tipos de processamento existente para o controle da poluição e
valorização de dejetos, destacam-se aqui aqueles que a Embrapa e seus parceiros
desenvolveram, testaram, ajudaram a conceber ou contribuíram de alguma forma para a sua
viabilização e validação. Dependendo das características dos dejetos e dos objetivos, eles
podem ser utilizados de forma isolada ou combinados.
O objetivo deste trabalho é o de apresentar algumas alternativas existentes para o controle
da poluição e valorização dos dejetos e auxiliar os criadores de suínos na seleção, no
dimensionamento e na análise do desempenho e dos investimentos necessários para a
consecução deste objetivo.
Para facilitar o acesso às informações, foi introduzido um capítulo sobre as classes de
tratamentos existentes, trazendo em seguida, sugestões para a estimativa do volume e
carga de nutriente e poluentes, além de uma tabela de estimativa do valor nutricional,
www.respostatecnica.org.br
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através da densidade, para orientação da adubação e, finalmente, um glossário com a
identificação e definição dos símbolos e termos técnicos utilizados neste documento.
1.1 Carga poluente
A estimativa da carga de elementos e do volume de dejetos é uma operação difícil, em
função das variações existentes entre criadores em relação ao clima, escala de produção,
nível tecnológico e outros. Erros nesta etapa podem comprometer a eficiência dos sistemas,
aumentar os custos de coleta, de armazenagem, de tratamento e de disposição de dejetos.
A carga é um dos parâmetros mais importante para a seleção e dimensionamento de
sistemas de tratamento e depende, basicamente, da produção de urina e fezes. O cálculo
em função do peso vivo do rebanho é um dos métodos empíricos mais seguros para estimar
a carga de elementos emitida pela granja. A existência de um certo padrão de uniformidade
genética e nutricional existente entre os criadores catarinenses, permite expressar o peso
total de um rebanho em cerca de 202 kg/matriz para as Unidades Produtoras de Leitões
(UPL), 68 kg/cabeça para as Unidades Produtoras de Terminados (UPT) e de 612 kg/matriz
para aquelas em regime de Unidade Produtora de Suínos em Ciclo Completo (UCC).
Exemplificando, o rebanho de uma UPL com 100 matrizes pesa cerca de 20.200 kg.
O Quadro 1 apresenta a carga emitida de Sólidos Totais (ST), Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO5), Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K) e coliformes fecais (CF) em
função do tipo de produção e do peso do rebanho.
ST

DBO5

N

P

K

CF

UPL (¹)

0,99

0,33

0,067

0,024

0,042

3,64 x 10¹²

UPT (²)

0,43

0,23

0,029

0,011

0,015

1,22 x 10¹²

UCC (¹)

3,59

1,72

0,240

0,090

0,132

11,5 x 10¹³

Nota: calculado com base numa granja com médio nível tecnológico, o peso total do estimado para o
rebanho catarinense e aplicando os índices de emissão de elementos preconizados pelo USDA (1994).

Quadro 1 - Quantidade (kg/dia) de elementos e de coliformes fecais (colônias) expresso por matriz (¹)
e suíno alojado (²), de acordo com o tipo de produção
Fonte: (EMBRAPA, [200-?]b)

Para saber a quantidade total de um elemento emitido por uma UPL ou UCC, basta
multiplicar os valores constantes no Quadro 1 pelo número de matrizes e para as UPT, por
suínos alojados, respectivamente.
1.2 Volume de dejetos
A produção de fezes e urina, a água de limpeza e higiene e as perdas de água pelos
bebedouros são os fatores que mais contribuem para a diluição dos dejetos. O volume é um
parâmetro importante para caracterizar a concentração de elementos, dimensionar as
estruturas de tratamento, armazenagem e o fluxo hidráulico. É uma tarefa muito difícil, em
função das variações existentes entre as granjas e dentro da própria granja, ao longo do
tempo.
O Quadro 2 apresenta o volume total e a contribuição de diferentes fontes de diluição dos
dejetos suínos em função do tipo de produção.

UPL (¹)
UPT (²)
UCC (¹)

Fezes e Urina
19,0
6,8
55,0

Higiene
16,0
2,8
32,0

Perda de Bebedouros
7,9
1,3
15,5

Total
42,9
10,9
102,5

Nota: calculado com uso de lava-jato (1600 lb), operário treinado e taxa de 2% de bebedouros com
problemas (pressão de 1,4 a 2,1 kg/cm²) numa granja de médio nível tecnológico.

Quadro 2 - Produção de fezes e urina, água de higiene e perdas através de bebedouro, expresso por
matriz alojada (¹) e por suíno alojado(²) em L/dia
Fonte: (EMBRAPA, [200-?]b)
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1.3 Biossistemas integrados
O conceito de biossistemas integrados (BSI) consiste em aplicar a integração de sistemas
biológicos em sistemas intensivos de produção.
Na suinocultura, esse conceito se reporta à integração de várias atividades rurais que
podem ser desenvolvidas numa mesma propriedade ou localidade e que se complementam
entre si, aproveitando totalmente todos os produtos gerados. Numa mesma propriedade, é
comum encontrar aves e peixes associados à criação de suínos. Porém, na realidade atual,
essas atividades ocorrem de forma isolada, sem nenhuma relação entre si, gerando
resíduos altamente impactantes ao ambiente.
Com a introdução do biossistema integrado, há uma agregação de valor e sinergia entre
vários cultivos, de forma que o tratamento de seus dejetos passa a ser uma consequência
natural, ocorrendo da seguinte forma: os dejetos de suínos e aves são tratados num
biodigestor, que consiste em um sistema fechado que evita a presença de oxigênio e onde
as bactérias promovem a digestão dos dejetos ali existentes, diminuindo em até 60% a sua
carga poluente.
Nesse processo ocorre a produção de um gás (biogás), que pode ter várias utilidades, como
na cozinha e no aquecimento do aviário. Logo após, o material sólido que sai do biodigestor
pode ser utilizado como um bom fertilizante, já que se encontra em uma forma facilmente
assimilável pelas plantas, sem o problema de cheiro e bactérias nocivas.
A parte líquida que sai do biodigestor vai para um tanque onde ocorre o desenvolvimento de
pequenas algas, as quais proporcionam o aumento da quantidade de oxigênio dissolvido na
água e crescem a partir dos nutrientes disponibilizados no biodigestor. Assim, ocorre nova
diminuição da carga poluente em aproximadamente 30%.
Essas algas, juntamente com a água, vão para um tanque de peixes, onde servirão de
alimento para eles, dispensando o uso de ração. Nesse mesmo tanque pode ser feita a
aquaponia, que é uma técnica de produção de plantas que para seu crescimento, utilizarão
os nutrientes existentes na água. A área ao redor dos tanques é ocupada com hortas e
pomares.
Todo este ciclo em cascata de resíduos e de geração de receita entrou em um circuito de
retro alimentação em um sistema denominado, dentro do conceito ZERI, de biossistema
integrado. Isto implica na geração de mais renda, com poucos investimentos adicionais, na
maior produção de alimentos e energia e na maior geração de empregos, sem matériasprimas extras e, ainda, sem gerar resíduos.
2 ESQUEMA GERAL DO BIOSSISTEMA INTEGRADO
Os dejetos de suínos e aves são tratados num biodigestor (FIG. 1), que consiste em um
sistema fechado, evitando a presença de oxigênio, onde as bactérias promovem a digestão
dos dejetos ali existentes, diminuindo em até 60% a sua carga poluente. Neste processo,
ocorre a produção de um gás (biogás), que pode ter várias utilidades como na cozinha e no
aquecimento do aviário. Logo após, o material sólido que sai do biodigestor pode ser
utilizado como fertilizante, pois se encontra em uma forma facilmente assimilável pelas
plantas, sem o problema de cheiro e bactérias nocivas.

www.respostatecnica.org.br
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Figura 1 - Secção vertical de biodigestor
Fonte: (TELUS, [200-?])

A parte líquida que sai do biodigestor vai para um tanque onde ocorre o desenvolvimento de
pequenas algas. Estas proporcionam o aumento da quantidade de oxigênio dissolvido na
água e crescem a partir dos nutrientes disponibilizados no biodigestor. Assim, ocorre nova
diminuição da carga poluente em aproximadamente 30%. Estas algas, juntamente com a
água, irão para um tanque de peixes, onde servirão de alimento para os mesmos,
dispensando o uso de ração. Neste mesmo tanque pode ser feita a aquaponia, que é uma
técnica de produção de plantas que para seu crescimento, utilizarão os nutrientes existentes
na água. A área ao redor dos tanques é ocupada com hortas e pomares. Esta visão macro é
representada a seguir (FIG. 2).
Este sistema é resultado de um trabalho conjunto entre o Instituto de Tecnologia do Paraná
(TECPAR), a Fundação Banco do Brasil (FBB), Sadia, Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e
a Prefeitura Municipal de Toledo, PR.

Figura 2 - Sequência de fases do biossistema integrado
Fonte: (TELUS, [200-?])

Todo este ciclo, em cascata de resíduos e de geração de receita, entrou em um circuito de
retroalimentação em um sistema que é denominado dentro do conceito ZERI, de
biossistema integrado. Isto significa que mais renda é gerada com poucos investimentos
adicionais, com produção de mais alimentos e energia, mais empregos, sem matériasprimas extras e sem gerar resíduo.
2.1 Biodigestor
A tecnologia de biodigestores já tem décadas no Brasil. Iniciou-se com modelos
provenientes da China e Índia. Nestes países, os biodigestores já são utilizados há, muito
tempo, e já existe a cultura de como adotar o manejo correto, desde a sua construção até
operação.
Vários países já adotam os sistemas de digestão anaeróbia. A China, por exemplo, possui
em torno de 7 milhões de biodigestores em operação. Destacam-se também, a Índia com
mais de 36.000 digestores, a Coréia do Sul com, aproximadamente, 27.000, a Tailândia com
225 e as Filipinas com 100.
7
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Se forem levadas em consideração as diferenças técnicas e econômicas dos países e a
disponibilidade de diferentes materiais de construção e matérias-primas para a digestão, os
biodigestores são construídos para atenderem objetivos distintos, o que, por sua vez, gera
concepções distintas de sistemas. Na Índia e na China, por exemplo, os digestores são
empregados na obtenção de combustível de alta qualidade para as áreas rurais, sendo, ao
mesmo tempo, preservado o valor do efluente como adubo. Nestes países, a maioria das
unidades destina-se a usos domésticos, tendo sido desenvolvidos projetos de baixo custo.
Já nos Estados Unidos, os digestores visam atender ao duplo objetivo de produção de
energia e de tratamento de dejetos, principalmente de animais em fazendas, o que
possibilita o manuseio de um material sem odores.
Apesar dos biodigestores empregados na China e na Índia terem tido grande sucesso, o
Brasil teve algumas dificuldades na sua implementação, fazendo com que esta tecnologia
caísse no descrédito no meio rural. Dentre as dificuldades encontradas podemos destacar:
- Construção em alvenaria inadequada, com vedação não eficiente, desta forma, o
biogás vaza e o oxigênio atmosférico contamina o interior do biodigestor, fazendo
com que a sua eficiência diminua ou encerre por completo;
- Entupimento da entrada, impedindo que a matéria orgânica alimente os microorganismos no interior do biodigestor;
- Introdução da eletrificação rural a preço subsidiado;
- O gás sulfídrico no biogás, causa mau cheiro e é corrosivo;
- A temperatura baixa no inverno, que diminui ou elimina a produção do biogás.
Nestes últimos anos, houve avanços tecnológicos significativos que possibilitaram a solução
dos problemas acima enumerados. Assim, o modelo de biodigestor adotado para o
biossistema integrado agregou estes avanços, além da simplicidade de manejo e baixo
custo de construção.
O biodigestor utilizado é do tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket - Reator
anaeróbico de fluxo ascendente com manta de lodo) modificado. Este tipo de biodigestor,
considerado de segunda geração, permite, através da manta de lodo que a matéria orgânica
insolúvel seja retida nesta manta. Como consequência, o tempo de retenção da matéria
orgânica insolúvel no biodigestor pode ser de 15 a 20 vezes menor que o tempo de retenção
hidráulica. A consequência prática deste fato é que o tamanho do biodigestor acaba sendo
bem menor.
2.2 Tanque de sedimentação
O tanque de sedimentação horizontal tem a função de decantar o lodo anaeróbio que sai do
biodigestor, para a obtenção do biofertilizante (FIG. 3).

Figura 3 - Secção vertical do tanque de sedimentação
Fonte: adaptado de (TELUS, [200-?])
www.respostatecnica.org.br
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2.3 Tanque de algas
O tanque de algas recebe o efluente que sai do tanque de sedimentação (FIG. 4). Este
efluente foi mineralizado no biodigestor, tendo nutrientes prontamente assimiláveis pelas
microalgas que se desenvolvem em grande quantidade com ajuda da luz solar
(eutrofização). Assim, realiza-se a fotossíntese que proporciona o crescimento de bactérias
aeróbicas as quais degradam, principalmente, a matéria orgânica solúvel.

Figura 4 - Secção vertical do tanque de algas
Fonte: adaptado de (TELUS, [200-?])

2.4 Tanque de peixes
O tanque de policultivo de peixes é diferente dos tanques para o monocultivo de peixes
(FIG. 5). O tanque para o policultivo é mais profundo (2,5 a 3 metros de profundidade) e
maior, a fim de permitir um equilíbrio ecológico neste habitat. Pelo menos 6 espécies de
organismos aquáticos são utilizadas: Carpa Capim, Carpa Cabeçuda (Aristichthys nobilis),
Curimbatá (Prochilodus lineatus), Carpa Prateada (Hypophthalmichthys molitrix), Carpa
Húngara e o camarão Gigante da Malásia (Macrobachium rosenbergii).

Figura 5 - Secção vertical do tanque de peixes
Fonte: adaptado de (TELUS, [200-?])

3 CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO
Segundo a Embrapa, Unidade Suínos e Aves, localizada em Concórdia (SC), os sistemas
de tratamento de dejetos são classificados em diferentes tipos, de acordo com os seus
objetivos.
3.1 Tratamento preliminar
Objetiva remover as partículas sólidas grosseiras (granulometria maiores que 0,25 mm) em
suspensão nos dejetos, através de processos físicos ou químicos. Peneiras estáticas e
vibratórias, caixas de areia para remoção de sólidos sedimentáveis (areia e farelo) e caixas
de separação de materiais insolúveis como óleos e gorduras, pertencem a esta classe.
9
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3.2 Tratamento primário
Objetiva a remoção de sólidos em suspensão através de equipamentos com tempo de
retenção maior que o dos tratamentos preliminares (decantação primária, flotação, filtração)
ou de precipitantes químicos.
3.3 Tratamento secundário
Objetiva a remoção de sólidos dissolvidos, a exemplo da matéria orgânica e sólidos
suspensos muito finos. Os processos biológicos de remoção utilizados, classificam-se em:
•

aeróbio – utiliza micro-organismos que necessitam continuamente de oxigênio
dissolvido no meio. De uma forma geral, o oxigênio é fornecido por aeradores
mecânicos (fundo ou de superfície) ou pela circulação de líquido em meio filtrante.

•

anaeróbio – utiliza micro-organismos que não necessitam de oxigênio livre no meio
e é empregado em dejetos com alta carga orgânica. Biodigestores, lagoas
anaeróbias e fossa séptica são os exemplos mais conhecidos. As esterqueiras e
bioesterqueiras objetivam o armazenamento temporário dos dejetos para uso
posterior como fertilizante. Embora empreguem processo anaeróbio para a
estabilização do material, não são consideradas como unidades de tratamento.

3.4 Tratamento terciário
Objetiva a remoção final da matéria orgânica, nitrogênio, fósforo e de outros elementos que
ainda persistiram nas etapas anteriores. De uma forma geral, são utilizados quando o
efluente da granja vai ser drenado para a calha de rios, lagos e represas ou para a
reutilização da água. Os filtros biológicos, lagoas de polimento, fitodepuração e carvão
ativado pertencem a esta classe.
4 TECNOLOGIAS PARA TRATAMENTO DE DEJETOS SUÍNOS
Dentro da classificação exposta no item 3, a Embrapa organizou o documento “Sistemas de
tratamento de dejetos suínos: inventário tecnológico”, do qual foram extraídas as
informações sobre as tecnologias disponíveis, que são tratadas a seguir.
4.1 Homogeneizador/equalizador de vazão
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........

Desempenho...........
Forma de operação..
Vantagens...............

Desvantagens..........
www.respostatecnica.org.br

tratamento preliminar.
Embrapa
homogeneizar e regular a vazão horária de operação para o sistema
de tratamento de efluente líquido.
estrutura de alvenaria retangular com um compartimento,
profundidade de (2,5 m) e sedimentadores com fundo em forma de
V (FIG. 6).
o volume total (em m³) é obtido em função do volume diário de
efluente (Vd, em m³/dia) e do tempo de retenção (Tr, mínimo de 1
dia) pela expressão Vt = Vd x Tr.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; esterqueira
para armazenagem de lodo e sistema de tratamento para a fase
líquida.
redução dos riscos de sobrecarga dos sistemas de tratamento em
90%.
alimentação e drenagem da fase líquida de forma contínua;
drenagem manual do lodo.
simplicidade operacional; regularização da vazão/hora de operação
do sistema independente das variações de volume existentes;
melhoria do fluxo hidráulico.
custo do investimento inicial.
10
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Recomendações......

criadores com grande volume de efluentes e com baixo controle da
vazão de operação.

Figura 6 - Homogeneizador/equalizador de vazão
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.2 Peneira de escova rotativa
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................

Descrição.................
Dimensionamento....
Estrutura
complementar..........

Desempenho...........

Forma de
operação..................

Vantagens...............

Desvantagens..........
Recomendações......
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tratamento preliminar.
Flowmec
agregar valor através da recuperação dos sólidos em suspensão
com granulometria superior a 1,0 mm e facilitar o tratamento da fase
líquida.
equipamento construído em aço inox, com crivo de até 1,0 mm e
escova rotativa para a remoção de sólidos (FIG. 7).
com base na vazão de pico do efluente. Modelos para vazões de
até 100 m³/h.
tubos e conexões para abastecimento e drenagem; sistema de
armazenagem, transporte e utilização de sólidos; sistema de
tratamento para fase líquida.
variável, dependente da característica dos dejetos. Cerca de 30%
de recuperação de sólidos. Recuperação de 0,25% de substrato
semiúmido em relação ao volume total de dejetos produzidos em
regime de UPL.
em regime contínuo, alimentação por gravidade ou motobomba;
acionamento manual, automático temporizado ou com sensor de
fluxo.
economia de mão de obra; produção de substrato semiúmido de
alto valor nutricional; redução dos custos de tratamento da fase
líquida.
custo do investimento inicial; dependência de energia.
criadores com interesse na produção de substrato nutricional para
usos diversos ou compostagem.
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Figura 7 - Peneira de escova rotativa
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.3 Peneira estática
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....
Estrutura
complementar..........

Desempenho...........
Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

tratamento preliminar.
Prominas
agregar valor através da recuperação de sólidos em suspensão e
facilitar o tratamento da fase líquida.
equipamento em aço, com câmara de abastecimento e redução de
turbulência; peneira externa para retenção dos sólidos e câmara
para escoamento da fase líquida (FIG. 8).
com base na vazão de pico de efluente (m³/hora); módulos para
qualquer tamanho.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; sistema de
armazenagem, transporte e utilização de sólidos; sistema de
tratamento para a fase líquida.
recuperação de 3 a 10% de sólidos com crivos de 1,5 mm e 10 a
25% com 1 mm com dejetos diluídos (2 a 3% de matéria seca).
alimentação e drenagem contínua; remoção manual de sólidos.
facilidade operacional; produção de substrato com alto valor
nutricional; redução do custo de tratamento da fase líquida.
exigência de mão de obra para manutenção e limpeza dos crivos.
criadores com interesse na produção de substrato nutricional para
usos diversos (piscicultura entre outras), compostagem.

Figura 8 - Peneira estática
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.4 Peneira-prensa
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

www.respostatecnica.org.br

tratamento preliminar.
Barriga Verde
agregar valor através da recuperação de sólidos em suspensão e
facilitar o tratamento da fase líquida.
conjunto formado por uma peneira vibratória com crivo de 0,50 mm
e prensa com crivo de 0,80 mm, construído em aço inox e ferro. A
12
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Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........

Desempenho...........
Forma de
operação..................
Vantagens...............

Desvantagens..........
Recomendações......

peneira é acionada por um motor de 1CV e a prensa por 5 CV (FIG.
9).
com base na vazão de pico de efluente (m3/hora). Os modelos
disponíveis possuem capacidade de recuperação de 250 até 1.000
kg de sólidos/hora.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; caixa de coleta
de dejetos; sistema de armazenagem, transporte e utilização de
sólidos; sistema de tratamento para a fase líquida.
variável, dependente das características dos dejetos, cerca de 30%
de recuperação de sólidos com 12% de proteína bruta.
em regime contínuo; abastecimento por gravidade ou motobomba.
produção de substrato semiúmido com alto valor nutricional;
economia de mão de obra; redução do custo de tratamento da fase
líquida.
custo do investimento inicial e de manutenção; dependência de
energia.
criadores com interesse na produção de substrato nutricional para
usos diversos ou compostagem.

Figura 9 - Peneira-prensa
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.5 Conjunto peneira/prensa
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........

Desempenho...........

Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
13

tratamento preliminar.
Pompeia
agregar valor através da recuperação de sólidos em suspensão;
facilitar o tratamento da fase líquida.
conjunto formado por uma peneira vibratória com crivo de 0,80 mm
e prensa desidratadora, construído em aço inox e ferro. O conjunto é
movido por um motor de 5CV com moto redutor (FIG. 10).
com base na vazão de pico de efluente (m3/hora). O modelo PA-3
possui capacidade para atender uma granja com 1.000 matrizes em
regime de ciclo completo ou uma população de 10.000 suínos
alojados.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; caixa de coleta
de dejetos e sistema de armazenagem, transporte e utilização dos
sólidos; sistema de tratamento para fase líquida.
remoção de 30% da DQO e de 33% de ST e dependente das
características dos dejetos, cerca de 500 kg de matéria seca/hora
com 25 a 30% de umidade. Os sólidos possuem 12% de proteína
bruta.
em regime contínuo; abastecimento por gravidade ou motobomba.
recuperação de substrato semiúmido com alto valor nutricional;
redução do poder poluente e do custo de tratamento da fase líquida.
custo do investimento inicial e de manutenção; dependência de
energia.
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Recomendações......

criadores com interesse na produção de substrato nutricional para
usos diversos ou compostagem.

Figura 10 - Conjunto peneira/prensa
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.6 Decantador de fluxo ascendente
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........

Desempenho...........

Forma de
operação..................
Vantagens...............

Desvantagens..........
Recomendações......

www.respostatecnica.org.br

tratamento primário.
WELLER & WILLETS
agregar valor através da recuperação de sólidos sedimentáveis
(lodo) e facilitar o tratamento da fase líquida.
estrutura de alvenaria retangular composta de duas câmaras para
depósito de lodo e uma rampa de sedimentação e palhetas verticais
(FIG. 11).
a área de decantação (A, m²) é obtida pela vazão horária de efluente
(Vd, m³) e da velocidade de sedimentação (Vs, 0,05 a 0,2 m/h) pela
expressão A = Vd x Vs.
tubos e conexões de abastecimento e drenagem; sistema de
armazenagem, transporte e distribuição de lodo; sistema de
tratamento da fase líquida.
recuperação de até 50% dos sólidos totais (9 a 12 kg de NPK/m³)
para uma taxa de remoção de lodo de 10 a 15% do volume total de
efluente. Remove cerca de 40% da DBO5, 30% de CF, 16% de N,
35% de P e 39% de K.
abastecimento em regime contínuo por gravidade; drenagem do
lodo manual em dias alternados.
simplicidade operacional; baixo custo de implantação e manutenção;
redução do poder poluente; produção de lodo com alto fertilizante;
maior concentração de NPK por m³ transportado.
mão de obra operacional para drenagem de lodo; maior controle
sobre a vazão/hora de alimentação.
criadores com interesse na produção de lodo fertilizante e com
restrição de área para uso agrícola.
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Figura 11 - Decantador de fluxo ascendente
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.7 Equalizador/decantador
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................

Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........

Desempenho...........

Forma de
operação..................
Vantagens...............

Desvantagens..........
Recomendações......

tratamento primário.
Embrapa
adequar a vazão horária de operação; agregar valor fertilizante
através da recuperação dos sólidos em suspensão e facilitar o
tratamento da fase líquida.
estrutura de alvenaria retangular profunda (2,5 m), semienterrada e
composta por dispositivo de redução de turbulência; sedimentadores
com fundo em forma de “V”; sifão para drenagem de líquido e de
“cachimbo” para o lodo (FIG. 12).
o volume total (em m³) é obtido em função da vazão diária de
efluente (Vd, em m³/dia) e do tempo de retenção (Tr, mínimo de 1,5
dias) pela expressão Vt = Vd x Tr. O volume dos sedimentadores
(em m³) é dado em função da vazão diária (Vd) e da taxa de
recuperação de lodo (Trl, 10 a 20%) pela fórmula Vs = Vd x Trl.
tubos e conexões de abastecimento e drenagem; sistema de
armazenagem, transporte e distribuição de lodo; sistema de
tratamento para fase líquida.
remoção de até 50% de sólidos totais (14 a 16 kg/m³ de NPK) para
uma taxa de remoção de lodo de 15% do volume total de dejetos;
remoção de até 45 % da DBO5, 35% de CF, 18% de N, 39% de P e
42% de K.
abastecimento e drenagem do líquido em regime contínuo; retirada
manual diária de sólidos.
facilidade operacional; redução do poder poluente; produção de lodo
com alto valor fertilizante; redução de sobrecarga; e maior
concentração de NPK por m³ de lodo distribuído.
custo de investimento inicial; mão de obra operacional para
drenagem do lodo.
criadores com grande volume de efluente e baixo nível de controle
da vazão horária de operação; com interesse na utilização de lodo
fertilizante e com restrição de área para uso agrícola.

Figura 12 - Equalizador/decantador
Fonte: (PERDOMO, 2003a)
15
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4.8 Fotossedimentador modular
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....
Estrutura
complementar..........

Desempenho...........

Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

tratamento primário.
Flowmec
agregar valor através da remoção de sólidos em suspensão e
sedimentáveis, facilitar o tratamento da fase líquida.
equipamento construído em fibra de vidro, dotado de raspador de
superfície para remoção do material flotado e módulos cônicos de
sedimentação para remoção do material decantado (FIG. 13).
com base na vazão média de efluente e taxa de aplicação de 30
m³/m²/dia. Possibilidade de modulação para escalas maiores.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; base de
alvenaria e sistema de armazenagem, transporte e distribuição de
lodo; sistema de tratamento para fase líquida.
remoção de até 80% da DQO de efluentes previamente peneirados
e com auxílio de agente químico; recuperação de 10% de lodo em
relação ao volume total de dejetos emitido em regime de UPL.
alimentação contínua por gravidade ou motobomba; drenagem
manual do lodo por gravidade.
economia de mão de obra; produção de lodo com alto valor
fertilizante; maior rapidez de processamento.
custo de investimento inicial de manutenção; dependência de
energia e insumos químicos.
criadores com grande volume de efluente; com restrição de área
para localização de unidades de tratamento e de uso agrícola; com
interesse na recuperação de lodo para uso fertilizante.

Figura 13 – Foto sedimentador modular
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.9 Biodigestor com gasômetro de PVC
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................

Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........

www.respostatecnica.org.br

tratamento secundário.
Sansuy
redução e estabilização da matéria orgânica; remoção de patógenos
e agregação de valor através da produção de biofertilizante e de
biogás para energia.
base de alvenaria retangular, profunda (2,5 m) e duas câmaras
interligadas. Gasômetro construído em manta flexível de PVC
(Vinimanta) fixa sobre uma valeta coberta de água que circunda a
base (FIG. 14).
o volume da câmara de digestão (Vcd em m³) pode ser estimado
pela expressão Vcd = Vd x Tr em função da vazão de efluentes (Vd,
em m³/dia) e do tempo de retenção necessário para a produção de
biogás (20 a 50 dias). Necessita de um tempo de aclimatação e de
inoculante (lodo) para a sua otimização.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; sistema de
armazenagem, de transporte e distribuição de biofertilizante; sistema
de transporte e conversão de biogás em energia térmica ou elétrica.
16
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Desempenho...........

Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........

Recomendações......

valorização dos dejetos para uso agrícola; remoção da ordem de
50% de ST; 80% da DBO5; 25% de N; 60% de P; 45% de K e de
99% de CF. A produção de biogás é da ordem de 0,25 a 0,60 m³/dia
para cada m³ da câmara de digestão.
alimentação e drenagem em regime contínuo.
simplicidade operacional; produção de biofertilizante e biogás para
uso energético; redução de maus odores.
custo de investimento inicial e de manutenção; remoção periódica
do lodo (1 a 5 anos); variabilidade da produção de biogás, em
função do clima.
criadores com disponibilidade de área para uso agrícola e interesse
no aproveitamento de biofertilizante e de biogás como fonte de
energia.

Figura 14 - Biodigestor com gasômetro de PVC
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.10 Biodigestor tubular solar
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........

Desempenho...........

Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......
17

tratamento secundário.
Biosolar
redução do poder poluente e valorização agronômica de dejetos
através da produção de biofertilizante e biogás para uso energético.
unidade composta de câmara de fermentação escavada e
impermeabilizada com manta plástica. Sistema de agitação da
massa com o próprio biogás pressurizado, filtros de limpeza de gás,
compressor, injeção de oxigênio e tanque de pressão (FIG. 15).
o volume da câmara de digestão (em m³) pode ser estimado pela
expressão Vcd = Vd x Tr em função da vazão de efluentes (Vd, em
m³/dia) e do tempo de retenção necessário para a produção de
biogás (30 dias).
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; sala de
máquinas; esterqueira para a armazenagem complementar e
estrutura de transporte e distribuição de biofertilizante;
equipamentos para a conversão e utilização do biogás em energia
térmica ou elétrica.
eficiência de remoção da ordem de 50% de ST; 85 % da carga
orgânica e 97% de CF. A produção de biogás é da ordem de 0,17
m³/suíno/dia.
abastecimento e drenagem em regime contínuo por gravidade;
controle manual de válvulas e equipamentos.
produção de biofertilizante e de biogás; redução de odores e de
moscas.
investimento inicial em mão de obra operacional; produção de
biogás altamente dependente das condições climáticas.
criadores com disponibilidade de área para uso agrícola; interesse
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na utilização de biofertilizante e de biogás para uso energético.

Figura 15 - Biodigestor tubular solar
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.11 Biorreator anaeróbico eco
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........

Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

tratamento secundário.
Hidrosul
redução e estabilização da matéria orgânica; valorização dos
dejetos para uso agrícola.
estrutura em fibra de vidro, composto de duas câmaras interligadas,
sendo uma de digestão anaeróbia e outra de sedimentação (FIG.
16).
com base no volume médio diário de efluente e no tempo de
retenção (8 dias). Sistema modulado para atendimento de diferentes
escalas de produção.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; base de
alvenaria e motobomba para transporte e distribuição dos dejetos.
remove cerca de 80% da DQO, concentra mais de 5,12 kg de
NPK/m³ em dejetos com 2,1% de MS; transporta os dejetos até 50
m de altura e 2 km de distância.
alimentação e drenagem em regime contínuo; por gravidade;
drenagem de substrato fertilizante por motobomba.
economia de espaço e redução do tempo de tratamento; produção
de fertilizante orgânico.
custo do investimento inicial.
criadores com disponibilidade de área para uso agrícola e interesse
na utilização de fertilizante orgânico.

Figura 16 - Biorreator anaeróbico eco
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

www.respostatecnica.org.br
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4.12 Bio-409
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........
Forma de
operação..................

Vantagens...............

Desvantagens..........
Recomendações......

tratamento secundário.
Produto Argal
redução de poluentes, de patógenos e agregação de valor através
do aumento do nitrogênio orgânico.
composto de bactérias saprófitas aeróbias, microaerófilos e
anaeróbias facultativas em suporte poroso, em meio líquido, de
silicato de alumínio e potássio (FIG. 17).
dosagem em função do número e fase animal; aplicação de 25 Kg
para 320 leitões desmamados ou 78 suínos terminados durante um
ano.
vasilhames para diluição e pulverização.
remoção de 92% da DQO, 84% ST, 43% de NH4, 86,7% de NT e
92% de PT.
choque inicial e dose de manutenção a intervalos de 14 dias;
aplicação sobre piso de baias, esterqueiras ou fossas; redução de
25% da dosagem a partir da terceira aplicação.
redução de odores, liquefação dos dejetos; melhoria do fluxo
hidráulico; aumento do nitrogênio orgânico e redução do tempo de
tratamento.
mão de obra operacional e dependência de catalizador biológico.
criadores com interesse na redução de odores, na melhoria da
fluidez dos dejetos e valorização de nitrogênio orgânico.

Figura 17 - Bio-409
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.13 Bioesterqueira
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........
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tratamento secundário.
EPAGRI
armazenamento e estabilização de dejetos para uso fertilizante.
estrutura retangular de alvenaria ou pedra, profunda (2,5 m) e
composta de duas câmaras: uma para digestão anaeróbia e outra
para armazenagem de dejeto (FIG. 18).
o volume da câmara de fermentação (Vcf, em m³) é estimado em
função do volume diário de efluentes (Vd, em m³/dia) e do tempo de
fermentação (Tf, mínimo de 40 dias) pela expressão Vcf = VdxTf e,
o depósito, em função da vazão de efluente (Vd, em m³/dia) e do
tempo de armazenagem (Ta, mínimo de 80 dias) pela equação Vcd
= Vd x Ta.
tubos e conexões de abastecimento e drenagem; sistema de
captação, transporte e distribuição de dejetos para uso fertilizante.
mantém as características básicas do efluente bruto. Como unidade
de tratamento secundário remove 85% da DBO5, 37% de P e 88%
de K.
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Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........

Recomendações......

alimentação e drenagem em regime contínuo; a retirada de material
para uso fertilizante é feita por gravidade ou bomba.
facilidade operacional; baixo custo de implantação e aproveitamento
integral dos dejetos para uso agrícola.
custo do investimento inicial; aumento do custo de armazenagem,
transporte e distribuição em função do aproveitamento integral dos
dejetos.
produtores com disponibilidade de área agrícola para uso de dejetos
como fertilizante e com bom controle sobre os desperdícios de água.

Figura 18 - Bioesterqueira
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.14 Deodorizer
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................
Dimensionamento....
Estrutura
complementar..........
Desempenho...........
Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

tratamento secundário.
Roebics/Resitec
redução de poluentes e controle de odores através da inibição dos
processos produtores de amoníaco e sulfetos.
produto biotecnológico líquido, composto de uma mistura de
enzimas naturais e extratos de iuca (FIG. 19).
de acordo com o volume de efluente (m³), da carga orgânica e do
sistema de manejo. Cerca de 20,04 a 30,05 g/m³ de dejetos líquidos.
dosadores ou vasilhames para diluição e aplicação.
remoção de 27,0% de SV, 47,4 de CF e de 25% da emissão de NH3
em regime de alimentação continua.
abastecimento e drenagem em regime contínuo.
facilidade de operação; redução do acúmulo de sólidos e de odores.
dependência de insumo biotecnológico; mão de obra operacional.
criadores com interesse na redução de odores e do tempo de
tratamento.

Figura 19 - Deodorizer
Fonte: (PERDOMO, 2003a)
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4.15 Esterqueira
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........
Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

tratamento secundário.
retangular com revestimento de lona plástica.
armazenamento e estabilização de dejetos para uso fertilizante.
estrutura retangular escavada na terra, profunda (2,5 m) e
impermeabilizada com lona plástica, com dispositivo para retirada de
dejetos (FIG. 20).
o volume (em m³) é calculado em função do volume de efluentes
(Vd, em m³/dia) e do tempo de armazenamento recomendado (Ta
mínimo de 120 dias) pela expressão V = Vd x Ta.
tubos e conexões para abastecimento; sistema de transporte e
distribuição como fertilizante.
mantém as características básicas do efluente bruto; baixa remoção
da DBO5 (18%).
em regime de batelada.
facilidade operacional; baixo custo de implantação e aproveitamento
integral dos dejetos para uso agrícola.
aumento do custo de armazenagem, transporte e distribuição em
função do aproveitamento integral dos dejetos.
produtores com disponibilidade de área agrícola para uso de dejetos
como fertilizante e com bom controle sobre os desperdícios de água.

Figura 20 - Esterqueira
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.16 Composteira para carcaças
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........
Forma de
operação..................

Vantagens...............
21

tratamento secundário.
Murphy
agregar valor através da compostagem de carcaças e resíduos da
suinocultura.
estrutura simples de madeira ou alvenaria, modulada, mínimo de
dois compartimentos e formato de caixa. Possui telhado e porta para
facilitar o manejo da pilha (FIG. 21).
em função do tamanho do rebanho, taxa de mortalidade, peso de
carcaça e tempo de compostagem. Carcaças de suínos adultos
necessitam de 120 dias, 30 dias para leitões de até 30 quilos e 15
dias para restos de parição e natimortos.
sistema de transporte de carcaças e resíduos da produção; sistema
de armazenagem, transporte e distribuição de composto.
substrato com relação C/N da ordem de 12/1 em no máximo 120
dias.
os resíduos são dispostos em camadas sobrepostas de 20 cm de
altura sobre maravalha ou outro resíduo vegetal; acréscimo de água
até 1/3 do peso de carcaça.
redução de odores e insetos; produção de substrato com alto valor
fertilizante, isento de patógenos e parasitas; baixo custo de
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Desvantagens..........
Recomendações......

investimento.
mão de obra operacional.
em qualquer circunstância e criadores com interesse na produção
de substrato fertilizante.

Figura 21 - Composteira para carcaças
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.17 Lagoa anaeróbica convencional
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................
Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........
Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

tratamento secundário.
retangular com revestimento de lona plástica.
destruição e estabilização de carga orgânica, remoção de poluentes
e coliformes fecais.
estrutura retangular escavada na terra, profunda (>2,5 m) e
revestida de lona plástica (FIG. 22).
o volume (em m³) é estimado pela expressão V = COA/CVA em
função da carga orgânica aplicada (COA, em kg de DBO5/dia) e da
carga volumétrica aceitável de operação (CVA, 0,1 a 0,32 kg de
DBO5/m³/dia). Também pode ser estimado em função da vazão de
efluente (Vd, em m³/dia) e do tempo de retenção necessário (Tr
mínimo de 35 dias) pela expressão V = Vd x Tr.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem.
remoção é de 80% da DBO5, 50% de ST, 25% de N, 60% de P,
45% de K e de 99% de CF para afluentes que sofreram decantação.
alimentação e drenagem em regime contínuo.
facilidade operacional; economia de mão de obra; custo de
investimento e de manutenção.
exigência de área; baixa eficiência de remoção de N; retirada
periódica do excesso de lodo acumulado (3 a 5 anos).
criadores com disponibilidade de área para a locação e baixa
capacidade de investimento.

Figura 22 - Lagoa anaeróbica convencional
Fonte: (PERDOMO, 2003a)
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4.18 Lagoa de alta taxa de degradação
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........

Desempenho...........

Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

tratamento secundário.
Oswald
remoção de nitrogênio e fósforo e agregação de valor através da
produção de biomassa algal.
estrutura de alvenaria em forma ovalada, rasa e dividida ao meio,
dois canais paralelos e um aerador para movimentação e
manutenção da biomassa em suspensão (FIG. 23).
o volume da lagoa é estimado em função do tempo de retenção
hidráulico (Tr mínimo de 30 dias), da carga orgânica aplicada (DQO,
máximo de 2000 mg/L) e velocidade de movimentação de 0,15 m/s
para a otimização da produção de algas.
tubos e conexões para abastecimento e drenagem; base suporte
para o aerador e motor dispositivo para o tratamento e utilização da
biomassa algal.
remove cerca de 41,2 a 73,5% dos ST, 70,1 a 82,8% da DBO5, 60,4
a 96,4 de N e 30,0 a 70% de P para condições de inverno e verão,
respectivamente.
alimentação por gravidade e operação em regime de batelada, com
movimentação de massa líquida durante 24 horas por dia.
facilidade operacional; economia de espaço e produção de massa
algal com alto valor nutricional.
custo do investimento e de manutenção; mão de obra operacional.
criadores com restrição de área para locação de unidade de
tratamento e interessados na produção de biomassa algal para uso
nutricional (piscicultura, ração etc.).

Figura 23 - Lagoa de alta taxa de degradação
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.19 Lagoa anaeróbica de alta carga
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
23

tratamento secundário.
Proacqua
redução e estabilização da matéria orgânica e remoção de
coliformes fecais.
estrutura retangular, profunda (3,5 m), revestida de lona plástica e
dispondo de caixas de distribuição principal, secundária e de
recolhimento de efluente tratado e dreno de gás; fluxo de
distribuição através de tubos (1 para cada 15 a 20 m) (FIG. 24).
o volume (em m³) é estimado pela expressão V = COA/CVA em
função da carga orgânica aplicada (COA, em kg de DBO5/dia) e da
carga volumétrica aceitável de operação (CVA). Também pode ser
estimado em função da vazão de efluente (Vd, em m³/dia) e do
tempo de retenção necessário (Tr mínimo de 4,5 dias) pela
expressão V = Vd x Tr.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem.
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Desempenho............
Forma de
operação..................
Vantagens................
Desvantagens..........
Recomendações......

remoção de 78% da DBO5, 40% de SV, 31% de SSV e de 46% de
SDV.
alimentação e drenagem em regime contínuo.
facilidade operacional; redução do tempo de tratamento;
custo de investimento inicial e manutenção e mão de obra
operacional.
criadores com baixa disponibilidade de área para a locação de
unidade de tratamento e com interesse na redução do tempo de
tratamento.

Figura 24 - Lagoa anaeróbica de alta carga
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.20 Lagoa facultativa
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo....................
Descrição.................
Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho............
Forma de
operação..................
Vantagens................
Desvantagens..........
Recomendações......

www.respostatecnica.org.br

tratamento secundário.
retangular com revestimento de lona plástica.
redução de carbono, de coliformes fecais e de nitrogênio e fósforo
através de atividade simbiótica com algas.
estrutura retangular escavada na terra, rasa (1,2 m) e revestida de
lona plástica (FIG. 25).
o volume (em m³) é estimado pela expressão V = COA/CSA em
função da carga orgânica aplicada (COA, em kg de DBO5/dia) e da
carga superficial aceitável (CSA, 90 a 270 kg de DBO5/ha/dia).
Também pode ser estimado em função da vazão de efluente (Vd,
em m³/dia) e do tempo de retenção necessário (Tr mínimo de 20
dias) pela expressão V = Vd x Tr.
tubos e conexões de abastecimento e drenagem.
remoção de 40% de ST, 45% de DBO5, 65% de N, 40% de P, 37%
de K e de 98% de CF para afluentes de lagoa anaeróbia.
alimentação e drenagem em regime contínuo.
facilidade operacional; baixo custo de implantação e economia de
mão de obra.
exigência de espaço.
criadores com disponibilidade de área para a locação de unidade de
tratamento e baixa capacidade de investimento.
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Figura 25 - Lagoa facultativa
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.21 Lagoa facultativa com chicanas
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................
Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........
Forma de
operação..................
Vantagens...............

Desvantagens..........
Recomendações......

tratamento secundário.
retangular com chicanas verticais.
redução de carbono, de coliformes fecais e de nitrogênio e fósforo
através de atividade simbiótica com algas.
estrutura retangular, rasa (1,2 m), revestida de lona plástica e com
chicanas verticais ao longo do eixo principal (FIG. 26).
o volume (em m³) é estimado pela expressão V=COA/CSA em
função da carga orgânica aplicada (COA, em kg de DBO5/dia) e da
carga superficial aceitável (CSA 90 a 270 kg de DBO5/ha/dia).
Também pode ser estimado em função da vazão de efluente (Vd,
em m³/dia) e do tempo de retenção necessário (Tr mínimo de 20
dias) pela expressão V = Vd x Tr.
tubos e conexões de abastecimento e drenagem.
remoção de 18% de ST, 33% da DQO, 47% de N, 51% de P e 98%
de CF para efluentes de lagoas anaeróbias.
alimentação e drenagem em regime contínuo.
facilidade operacional; baixo custo de implantação e aumento de
15% da eficiência de remoção de fósforo quando comparado ao
sistema sem chicanas.
exigência de espaço.
criadores com disponibilidade de área para a locação de unidade de
tratamento e baixa capacidade de investimento.

Figura 26 - Lagoa facultativa com chicanas
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.22 Liquefier
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
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tratamento secundário.
Roebics/Resitec
redução do poder poluente e do acúmulo de sólidos; melhoria da
liquefação dos dejetos.
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Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........

Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

produto biotecnológico composto de uma mistura de bactérias
anaeróbias, aeróbias e facultativas que digerem os sólidos do
esterco para mantê-lo em estado líquido (FIG. 27).
de acordo com o volume de dejetos a tratar (m³) e do sistema de
manejo (fossa, esterqueira, lagoa). Diluição na proporção de
1:10.000.
dosadores ou vasilhames para diluição e pulverização.
remoção de 58,6% da DQO, 32% de CF e de 80% para a NH3 em
regime de alimentação continua. Em batelada, a remoção de DQO
alcança 53,7%, 77,0% e 28,5%, respectivamente.
abastecimento e drenagem em regime contínuo ou em batelada.
facilidade de operação; aumento da fluidez dos dejetos; redução do
acúmulo de sólidos e problemas de entupimentos.
dependência de insumos externos; mão de obra operacional.
criadores com interesse na redução do tempo de tratamento e de
odores.

Figura 27 - Liquefier
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.23 Processo biológico de tratamento
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....
Estrutura
complementar..........

Desempenho...........
Forma de
operação..................
Vantagens...............

Desvantagens..........
Recomendações......
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tratamento secundário.
Tibagi
remoção de carga orgânica e de patógenos, agregação de valor
através de substrato fertilizante e biogás para uso energético.
equipamento em aço (container), contendo uma biocâmara,
aerorrotores, sedimentadores secundários e sistema de recirculação
de lodo por vasos comunicantes (FIG. 28).
em função da carga orgânica e do nível de remoção de poluentes
desejado.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; peneira para
remoção de sólidos grosseiros, areia e gordura; equalizador de
vazão.
remoções superiores a 95% da DBO.
em regime de batelada, com abastecimento por gravidade e
operação mecânica.
facilidade operacional; redução de espaço e tempo de tratamento;
eliminação de odores; economia de mão de obra e possibilidade de
modulação.
custo de investimento e manutenção.
criadores com restrição de espaço para locação de unidade de
tratamento e interesse na utilização de substrato fertilizante e de
energia.
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Figura 28 - Processo biológico de tratamento
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.24 Reator anaeróbico de fluxo ascendente
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................

Descrição.................
Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........

Desempenho...........
Forma de
operação..................
Vantagens...............

Desvantagens..........
Recomendações......

tratamento secundário.
UFSC
remoção da carga orgânica; agregação de valor agronômico através
da recuperação de substrato fertilizante (lodo) e biogás para uso
energético.
equipamento construído com material leve, compacto e com câmara
de digestão, de sedimentação e de gás (FIG. 29).
o volume (V) é dimensionado em função da vazão de dejetos (Vd,
em m³/dia), da carga orgânica e do tempo de retenção hidráulico (Tr,
7 dias).
tubos e conexões de abastecimento e drenagem, estrutura para
armazenagem, tratamento, transporte e distribuição de lodo;
equipamento para transporte e conversão do biogás em energia.
remoção de mais de 70% da DQO em dejetos com alta
concentração de carga orgânica.
alimentação em regime contínuo e drenagem manual do lodo.
facilidade operacional; economia de espaço e tempo de tratamento;
redução de odores; produção de substrato com alto valor fertilizante
e biogás para uso energético; alta remoção de carga orgânica.
custo de investimento e de manutenção; exigência de mão de obra
para remoção lodo.
criadores com restrição de área para locação de unidade de
tratamento; interesse na redução da dependência externa de
insumos fertilizantes e de energia e redução dos custos do
tratamento.

Figura 29 - Reator anaeróbico de fluxo ascendente
Fonte: (PERDOMO, 2003a)
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4.25 Reator anaeróbico de fluxo ascendente com manta de lodo
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo....................

Descrição.................

Dimensionamento....
Estrutura
complementar..........

Desempenho............

Forma de
operação..................
Vantagens................

Desvantagens..........
Recomendações......

tratamento secundário.
Flowmec/Sanitec
redução e estabilização da carga orgânica; agregação de valor
através da recuperação de substrato fertilizante (lodo) e biogás para
uso energético.
equipamento construído em fibra de vidro, contendo uma zona de
digestão na parte inferior e um decantador na superior, seguido de
um gasômetro (FIG. 30).
com base na vazão diária, carga orgânica e utilização de velocidade
ascensional de até 1 m³/m²/h.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; base de
alvenaria; sistema de transporte e distribuição do lodo e de
transporte e conversão do biogás em energia.
remoção de até 85% da DQO de dejetos previamente peneirado e
decantado; recuperação de 2 m² de lodo a cada 6 meses e
produção de 0,35 L de biogás/Kg de DQO removido.
alimentação contínua por gravidade ou motobomba; drenagem
semestral por gravidade de lodo.
facilidade operacional; redução de espaço e tempo de tratamento;
recuperação de material fertilizante produção de biogás para
energia.
custo de investimento inicial; mão de obra operacional.
criadores com restrição de área para locação de unidade de
tratamento e interesse na produção de substrato fertilizante e
energético.

Figura 30 - Reator anaeróbico de fluxo ascendente com manta de lodo
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.26 Reator Makarty
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....
Estrutura
complementar..........
Desempenho...........

www.respostatecnica.org.br

tratamento secundário.
Embrapa
redução do poder poluente e estabilização da carga orgânica de
dejetos.
estrutura de alvenaria, com profundidade de 2,5 m e chicanas
verticais distribuídas uniformemente para direcionamento de fluxo
(FIG. 31).
o volume (V) é dimensionado em função do volume de efluentes
(Vd, em m³/dia) e do tempo de retenção hidráulico (Tr, 30 dias).
tubos e conexões de abastecimento e drenagem.
remove 85% da DBO5, 34% de N e 41% de P de efluentes com
média concentração de carga orgânica.
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Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

alimentação e drenagem em regime contínuo.
facilidade operacional; economia de mão de obra; redução do custo
de tratamento da fase líquida.
investimento inicial.
criadores com restrição de área para locação de unidade de
tratamento e interesse na redução do tempo de tratamento.

Figura 31 - Reator Makarty
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.27 Filtro biológico
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........
Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

tratamento terciário.
Circular
polimento final de dejetos para reutilização de água na propriedade.
estrutura em fibra de vidro, com altura mínima de 1,5 m, contendo
camadas sucessivas de brita, areia grossa, carvão ou antracite.
Sistema de retrolavagem (FIG. 32).
volume (Vf, em m³) calculado em função da carga orgânica aplicada
(COA, em kg de DBO5/dia) e da carga orgânica específica (COE,
1,0 kg de DBO5/m³/dia) pela expressão Vfe= COA/COE. A área
superficial (As, em m²) é estimada em função do volume diário (Vd,
em m³/dia) e da COE por A = Vd/COE.
tubos e conexões de abastecimento e drenagem; sistema de coleta,
transporte e armazenagem da água a ser reutilizada.
remove 30% de ST, 40% de DBO5, 17% de N, 23% de P e 50% de
CF do afluente oriundo de lagoa de aguapé.
alimentação e drenagem em regime contínuo, a retrolavagem
periódica é realizada manualmente.
simplicidade operacional e reutilização da água para serviços
diversos.
custo do investimento e mão de obra operacional.
criadores com interesse na reutilização de água.

Figura 32 - Filtro biológico
Fonte: (PERDOMO, 2003a)
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4.28 Lagoa de aguapé
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................
Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........

Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

tratamento terciário.
retangular com revestimento de lona plástica.
redução de carbono, de coliformes fecais, de nitrogênio e de fósforo
através do uso de aguapé (Eichornia crassipes).
estrutura retangular rasa (1,2 m) e revestida de lona plástica (FIG.
33).
o volume (em m³), a semelhança das lagoas facultativas, pode ser
estimado pela expressão V = COA/CSA em função da carga
orgânica aplicada (COA, kg de DBO5/dia) e da carga superficial
aceitável (CSA, 90 a 270 kg de DBO5/ha/dia). Também pode ser
estimado em função da vazão de efluente (Vd, em m³/dia) e do
tempo de retenção (Tr mínimo de 15 dias) pela expressão V = Vd x
Tr.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem do líquido;
sistema de coleta e utilização do aguapé.
eficiência de remoção de 38% de ST, 40% da DBO5, 45% de N,
35% P, 30% de K e de 97% de CF para efluentes originários de
lagoas facultativas.
alimentação e drenagem contínua; remoção manual ou mecânica do
excesso de aguapé.
simplicidade operacional; custo do investimento inicial e produção
de massa verde.
exigência de espaço; mão de obra para manejo dos aguapés.
criadores com disponibilidade de área para locação; baixa
capacidade de investimento.

Figura 33 - Lagoa de aguapé
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.29 Policultivo de peixes - sistema de alimentação direta
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........
www.respostatecnica.org.br

tratamento terciário.
Epagri/Cepaf
remoção de poluentes e agregação de valor através da recuperação
de nutrientes e produção de pescado.
viveiros de piscicultura com peixes de diferentes hábitos alimentares
e com baias de suínos construídas em cima da área alagada para
abastecimento direto de dejetos (FIG. 34).
60 suínos (30 a 100 kg de peso vivo) por hectare de área alagada.
Recomenda uma composição de 43% de carpa comum, 21% de
tilápia, 13% de carpa prateada, 9% de carpa cabeça grande, 4% de
carpa capim, 4% de bagre, 4% de cascudo e de 2% de pacu. O
tempo de cultivo é estimado em 180 a 240 dias.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem dos viveiros;
baias para alojamento dos suínos.
eficiência de remoção é de 99% da carga orgânica e de 99,99% de
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CF. A produção máxima de pescado é de 6.000 kg/hectare.
Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

alimentação e drenagem em regime contínuo.
produção de pescado com baixo custo.
custo do investimento inicial; produção limitada de pescado.
criadores com área e água disponível para a piscicultura.

Figura 34 - Policultivo de peixes - sistema de alimentação direta
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.30 Policultivo de peixes - sistema de alimentação indireta
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........
Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações.....

tratamento terciário.
Epagri/Cepaf
remoção de poluentes e agregação de valor através da recuperação
de nutrientes e produção de pescado.
viveiros de piscicultura abastecidos com dejetos suínos para a
produção de fito e zooplâncton, organismos bentônicos, bactérias e
protozoários que servirão de alimentos para peixes com diferentes
hábitos alimentares (FIG. 35).
35 kg de matéria seca/hectare/dia para uma composição de 43% de
carpa comum, 21% de tilápia, 13% de carpa prateada, 9% de carpa
cabeça grande, 4% de carpa capim, 4% de bagre, 4% de cascudo e
de 2% de pacu. O tempo de cultivo é estimado em 180 a 240 dias.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem dos viveiros.
eficiência de remoção é de 99% da carga orgânica e de 99,99% de
CF. A produção máxima de pescado é de 6.000 kg/hectare.
abastecimento e drenagem em regime contínuo
produção de pescado com baixo custo.
custo do investimento inicial; baixo nível de utilização de dejetos e
produção limitada de pescado.
criadores com área e água disponível para a piscicultura.

Figura 35 - Policultivo de peixes sistema de alimentação indireta
Fonte: (PERDOMO, 2003a)
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4.31 Sistema integrado primário - anaeróbio
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................

Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........

Desempenho...........
Forma de
operação..................
Vantagens...............

Desvantagens..........
Recomendações......

sistema de tratamento integrado.
Sanitec/Flowmec
redução de poluentes e patógenos; agregação de valor através da
produção de substrato semiúmido, lodo fertilizante e biogás para uso
energético.
estação de tratamento composta de peneira e sedimentador
modular como etapa de tratamento primário; reator anaeróbio
(UASB) para tratamento secundário e lagoa de estabilização para o
polimento final (FIG. 36).
com base na vazão média e carga orgânica de dejetos utilizando
taxa de aplicação de 30 m³/m²/dia para o sedimentador e velocidade
ascensional de até 1 m³/m²/h para o reator.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; base de
alvenaria, sistema de transporte e distribuição de lodo e de
transporte e conversão do biogás em energia.
recuperação de até 30% de sólidos totais, produção de 10% de lodo
e remoção de 99% para a DQO e CF.
alimentação em regime contínuo por gravidade ou motobomba;
drenagem manual por gravidade do lodo.
facilidade operacional; economia de mão de obra e de espaço;
produção de substrato com valor nutricional; biofertilizante e biogás
para geração de energia.
custo de investimento inicial e de manutenção.
criadores com baixa disponibilidade de área para locação de
unidade de tratamento e de uso agrícola e interesse na utilização de
substrato nutricional, fertilizante e energético.

Figura 36 - Sistema integrado primário – anaeróbio
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.32 Biossistemas integrados
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................

Descrição.................

Dimensionamento....
www.respostatecnica.org.br

sistema de tratamento integrado.
Tecpar/FBB/Sadia/IAP/Toledo
redução de poluentes e patógenos e agregação de valor através da
produção de Biogás (energia), Biofertilizante (uso agrícola) e
nutriente (policultivo de peixe).
sistema composto por biodigestor de fluxo ascendente com manta
de lodo e tanque de sedimentação horizontal, de algas e de
policultivo de peixes, ligados em série (FIG. 37).
volume do biodigestor (Vbd, em m³) é calculado em função da vazão
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diária de dejetos (Vd, em m³/dia) e do tempo de retenção (Tr em
dias) pela expressão Vbd = Vd x Tr. O volume do tanque de
sedimentação e o de algas segue o mesmo critério utilizado para o
biodigestor. O tanque de peixes é 125 vezes maior do que o volume
do biodigestor.
Estrutura
complementar..........

Desempenho...........
Forma de
operação..................

Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

tubos e conexões de abastecimento e drenagem; sistema de
armazenagem, transporte e distribuição de biofertilizante e de
transporte e conversão de biogás.
remoção de 99,9% da DQO e DBO5, 92% de ST, 90% de SV, 99%
de N e 99% de P total.
alimentação e drenagem em regime contínuo por gravidade;
acionamento diário do sistema de pistonamento do biodigestor;
drenagem do tanque de sedimentação do biofertilizante três vezes
por semana.
produção de biofertilizante, de biogás e de peixes (sem gastos com
ração).
custo de investimento; área para locação do sistema; mão de obra
operacional.
criadores com disponibilidade de área para uso agrícola e interesse
na utilização de biofertilizante, produção de peixe e energia.

Figura 37 - Biossistemas integrados
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.33 Criação de suínos em leito de cama – regime de batelada
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....
Estrutura
complementar..........
Desempenho...........

Forma de
operação..................
Vantagens...............
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sistema de tratamento integrado.
Embrapa
redução do poder poluente, de patógenos e agregação de valor
através da produção de substrato sólido.
sistema composto de uma edificação simples, com divisórias
intermediárias opcionais, com 1/3 do piso do tipo compacto e 2/3 em
forma de tanque aberto (profundidade de 0,40 e 0,50 m), preenchido
totalmente com cama (FIG. 38).
área de 1,20 m² por suíno alojado na fase de terminação e volume
de cama na ordem de 0,60 m³ por suíno.
sistema de compostagem suplementar, de transporte e distribuição
de substrato seco.
obtenção de substrato com 20 a 26 Kg de NPK/m³; redução de 90%
de odores e patógenos; consumo de 0,15 a 0,25 m³ de cama
(maravalha, sabugo de milho etc.) por suíno alojado.
em regime de batelada com abastecimento inicial e descarga
manual ou mecânica; revolvimento periódico da cama.
redução do custo de edificação e de coleta, armazenagem,
tratamento, transporte e distribuição de dejetos; produção de
2022 c Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT
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Desvantagens..........
Recomendações......

substrato seco com alto valor nutricional.
custo de investimento; área para locação do sistema; mão de obra
operacional.
criadores com limitação de área para uso agrícola; baixa capacidade
de investimento e com bom controle sanitário sobre o rebanho.

Figura 38 - Criação de suínos em leito de cama – regime de batelada
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.34 Criação de suínos em leito de cama sobreposta
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....
Estrutura
complementar..........
Desempenho...........
Forma de
operação..................
Vantagens...............

Desvantagens..........
Recomendações......

sistema de tratamento integrado.
Embrapa
redução do poder poluente, de patógenos e agregação de valor
através da produção de substrato sólido.
sistema composto de uma edificação simples, com divisórias
intermediárias opcionais, com 1/3 do piso do tipo compacto e 2/3 em
forma de tanque aberto (profundidade de 0,40 e 0,50 m) para
recebimento de cama forma gradativa (FIG. 39).
área de 1,20 m² por suíno alojado na fase de terminação e volume
de cama na ordem de 0,48 a 0,60 m³, por suíno.
sistema de compostagem suplementar, de transporte e distribuição
de substrato seco.
produção de substrato com 43,4% de MS e 27,6 kg de NPK/m³;
eliminação de 85% da água existente no sistema.
abastecimento gradativo de cama; carga e descarga da cama,
manual ou mecânica.
redução do custo de edificação de alojamento; redução dos custos
de coleta, armazenagem, tratamento, transporte e distribuição de
dejetos; produção de substrato seco com alto valor nutricional.
dependência de substrato para cama e mão de obra operacional.
criadores com limitação de área para uso agrícola; baixa capacidade
de investimento e com bom controle sanitário sobre o rebanho.

Figura 39 - Criação de suínos em leito de cama sobreposta
Fonte: (PERDOMO, 2003a)
www.respostatecnica.org.br
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4.35 Sistema de tratamento e compostagem
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........
Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

sistema de tratamento integrado.
Ecoltec
redução do poder poluente e de patógenos e agregação de valor
através da produção de composto.
sistema composto por decantador central, equalizador, duas lagoas
anaeróbias, uma lagoa facultativa e uma de polimento para
tratamento da fase líquida e unidade de aeração forçada,
decantadores/leitos de compostagem (FIG. 40).
o número de decantadores/leitos de compostagem (Ndlc) estimado
com base no tempo total (Tt, 150 dias), tempo de decantação (Td,
90 dias), volume total a armazenar na decantação (Vd) e da
capacidade volumétrica do decantador (Cvd) pela expressão Ndlc =
[(Tt – Td) x Vd] /Cvd. O tanque de equalização é calculado com um
dia de retenção (1,20 m de altura) e as lagoas com base na
expressão V = COA/CVA em função da carga orgânica aplicada
(COA, em kg de DBO5/dia) e da carga volumétrica aceitável de
operação (CVA). O volume da facultativa e de polimento em função
da COA e da carga superficial aplicada (CSA, em kg de
DBO5/hectare/ dia) por V = COA/CSA.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; sistema de
armazenagem, transporte e utilização do composto.
remoção de 99,5% da DBO5 e 99,99 % de coliformes fecais.
alimentação e drenagem em regime contínuo; remoção manual de
lodo.
produção de composto de alto valor fertilizante.
custo de investimento e manutenção; exigência de mão de obra
operacional.
criadores com baixa disponibilidade de área agrícola para a
utilização dejetos como fertilizante.

Figura 40 - Sistema de tratamento e compostagem
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.36 Sistema de compostagem acelerada
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....
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sistema de tratamento integrado.
Tibagi/Kner
redução do poder poluente, de patógenos e agregação de valor
através da produção de resíduos sólidos para uso agrícola.
unidade compacta, composta de reatores anaeróbios em aço ou
concreto, sistema de insuflação de ar, biofiltros para gases e
dispositivo automático de operação (FIG. 41).
com base no volume médio diário de resíduo sólido, do tempo de
compostagem necessária (14 dias) e do tempo de cura (14 dias).
Exige efluentes com 25% de ST.

2022 c Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT

Biossistemas integrados na suinocultura

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........
Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; sistema de
armazenagem, transporte e disposição de composto.
100% de eliminação de patógenos e odores.
em regime de batelada; com opção manual ou mecânica para carga
e descarga.
economia de espaço e do tempo de tratamento; eliminação de
odores e chorume; produção de composto.
custo de investimento e de manutenção.
criadores com restrição de área agrícola e de espaço para locação
de unidade de tratamento e interesse na utilização de substrato
fertilizante.

Figura 41 - Sistema de compostagem acelerada
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.37 Sistema de tratamento de dejetos líquidos
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................

Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........
Forma de
operação..................
Vantagens...............

Desvantagens..........

www.respostatecnica.org.br

sistema de tratamento integrado.
EASA
remoção de poluentes, de patógenos e agregação de valor através
da remoção de sólidos em suspensão, produção de substrato seco e
reuso da água.
composto de três fases, a primeira para remoção de sólidos através
de peneira rotativa; a segunda para tratamento físico-químico
mediante agitadores, coagulante, floculação/decantação e
sedimentadores e, a terceira para o tratamento aeróbio do líquido,
com tanques de aeração, bactérias, misturador, coagulante e filtro
simplex. Possui leitos de secagem para o lodo (FIG. 42).
de acordo com as características dos dejetos, do volume diário e da
carga orgânica. O tempo de retenção do floculador-decantador é de
12 horas e o do digestor aeróbio de 15 dias.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; sistema de
transporte e distribuição para sólidos.
eficiência de remoção é 40% de SSV e de 99% da DBO5.
em regime de batelada para a etapa de tratamento físico-químico;
abastecimento e drenagem de forma contínua para as demais fases.
baixo tempo de retenção; eliminação de maus odores; economia de
espaço; produção de substrato nutricional seco e reutilização de
água.
custo de investimento e de manutenção; dependência de insumos
químicos.
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Recomendações......

criadores com restrição de área para uso agrícola e de espaço para
a locação de unidades de tratamento e com interesse na produção e
utilização de substrato seco.

Figura 42 - Sistema de tratamento de dejetos líquidos
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.38 Sistema Embrapa/UFSC
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........

Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

sistema de tratamento integrado.
Embrapa/UFSC
remoção de poluentes e patógenos e agregação de valor através da
produção de substrato fertilizante (lodo).
estação de tratamento composta por tanque de recepção,
decantador de palheta, duas lagoas anaeróbias, uma facultativa e
uma de aguapé e de esterqueira para armazenagem do lodo (FIG.
43).
a área de decantação é obtida pela expressão A = Vd x Vs, o
volume das lagoas anaeróbias pela expressão V = COA/CVA e a
das facultativas e de aguapé pela V = COA/CSA. O volume das
lagoas também pode ser estimado em função da vazão de efluente
(Vd, em m³/dia) e do tempo de retenção necessário pela expressão
V = Vd x Tr. O volume da esterqueira para lodo é calculado por
(Vd/Trl) x 120 dias.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem, sistema de
transporte e distribuição de lodo.
a recuperação de nutrientes é da ordem de 9 a 12 kg de NPK/m³ de
lodo para uma taxa de remoção de 10 a 15% do volume total de
efluentes. A eficiência de remoção é de 92% de ST, 98% de DBO5,
92% de N, 96% de P e 99,99 de CF, respectivamente.
alimentação e drenagem em regime contínuo; retirada manual de
lodo.
simplicidade de operação; baixo custo de investimento e de
manutenção; produção de substrato fertilizante.
grande demanda de área para a locação de lagoas e elevado tempo
de retenção.
criadores com disponibilidade de área para locação das estruturas
de tratamento e restrição de área para uso agrícola.

Figura 43 - Sistema Embrapa/UFSC
Fonte: (PERDOMO, 2003a)
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4.39 Sistema de tratamento com lagoa anaeróbica de alta carga
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................

Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........
Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

sistema de tratamento integrado.
Proacqua
redução de poluentes e patógenos e agregação de valor aos dejetos
através do tratamento biológico e recuperação de substrato seco e
de uso fertilizante.
sistema composto por unidade de gradeamento, equalizador,
peneira, decantador primário, duas lagoas anaeróbias de alta carga
orgânica, uma lagoa facultativa, uma lagoa aerada facultativa e três
lagoas fotossintéticas (FIG. 44).
o decantador primário e adensador calculado com tempo de
retenção de 7,8 horas; volume das lagoas estimado com base na
carga orgânica aplicada (COA, em kg de DBO5/dia) e da carga
volumétrica aceitável de operação (CVA), pela expressão V =
COA/CVA ou em função do tempo de retenção (Tr) pela expressão
V = Vd x Tr (4,5 dias para a primeira e 5,8 para a segunda). O Tr da
lagoa facultativa e da facultativa aerada é 8,7 dias (mínimo) e o
volume de aeração instalado de 3 m³/hora para cada mg de DBO5/L
de efluente.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; sistema de
armazenagem, transporte, e utilização de lodo.
remoção de 74% de ST; 74,4% de SV; 93,5 % de SST; 92,9% de
SSV e de 98,9% da DBO5.
alimentação e drenagem em regime contínuo.
recuperação de sólidos com alto valor nutricional e de lodo para uso
fertilizante.
custo de investimento e de manutenção; exigência de espaço e mão
de obra operacional.
criadores com baixa disponibilidade de área para uso agrícola e
interesse na produção e utilização de substrato sólido e lodo
fertilizante.

Figura 44 - Sistema de tratamento com lagoa anaeróbica de alta carga
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.40 Sistema Sidal
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

www.respostatecnica.org.br

sistema de tratamento integrado.
Dalquim/Embrapa
redução do poder poluente; agregação de valor através da produção
de substrato seco, de lodo e reutilização da água.
estação de tratamento composta por tanque de recepção, unidade
de peneiramento e secagem, equalizador de vazão, lagoa
anaeróbia, biofloculador, Dalscreener (flotador) e caixa para lodo.
Utiliza catalizadores biológicos e químicos para acelerar o processo
(FIG. 45).
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Dimensionamento....
Estrutura
complementar..........

Desempenho...........

Forma de
operação..................

Vantagens...............

Desvantagens..........
Recomendações......

em função da carga e do volume de dejetos.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; sistema de
transporte e distribuição de lodo e de armazenagem, transporte e
reutilização da água.
a recuperação de substrato sólido seco (81% MS, 11,4% de PB;
3.869 kcal/kg de EB e 17,7% de FB) com emprego de peneira
convencional é da ordem de 0,3 a 0,5% do volume total de dejetos.
A produção de lodo (1,3 kg de N, 1,14 kg de P e 2,11 kg de K/m³ de
lodo) é de cerca de 8% do volume total. A eficiência de remoção é
de 98% de ST, 98,2% de DBO5, 88% de N, 97% de P e 99,99 de
CF, respectivamente.
alimentação e drenagem em regime contínuo. A aplicação dos
catalizadores biológico e químico é realizada através de dosador
automático e o funcionamento do aerador (biofloculação) e do
flotador (Dalscreener) é controlado por timer.
menor tempo de retenção hidráulica, economia de espaço, baixa
produção de lodo, redução de odores, recuperação de substrato
nutricional e reutilização de água.
custo de investimento e de manutenção e dependência de insumos
biológicos e químicos.
criadores com baixa disponibilidade de área para uso agrícola e de
locação para estruturas de tratamento e interesse na produção de
substrato nutricional.

Figura 45 - Sistema Sidal
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.41 Sistema de tratamento com lagoa de estabilização
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................

Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
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sistema de tratamento integrado.
Energen
redução do poder poluente e patógenos, reutilização da água e
agregação de valor de dejetos suínos através da recuperação de
sólidos e produção de lodo e gás para uso energético.
sistema composto de homogeneizador, peneira–prensa, secador,
equalizador, reator UASB e leito de secagem para o lodo; lagoa de
estabilização, tanque para efluente tratado e reator de ozônio,
gasômetro e sistema de tratamento de gás (FIG. 46).
em função da carga, do volume diário e do nível de remoção de
poluentes e uso do gás pretendido. Tempo de retenção de 35 horas
para o reator UASB e 15 dias para a lagoa de maturação.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; sistema de
transporte e utilização de resíduos sólidos e de transporte e
conversão de biogás.
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Desempenho...........

Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......

recuperação de 30% de sólidos grosseiros; 0,30% de lodo e 0,50 m³
de biogás/suíno; remoção de 98% de ST; 99% da DBO5 e 100% de
patógenos.
alimentação e drenagem em regime contínuo; drenagem manual de
lodo.
produção de substrato seco, de lodo para uso fertilizante e de
biogás para uso energético; reutilização de água.
custo de investimento e de manutenção; mão de obra operacional;
espaço de locação.
criadores com baixa disponibilidade de área para uso agrícola e
interesse na produção substrato seco de valor nutricional, de lodo
fertilizante e utilização de biogás.

Figura 46 - Sistema de tratamento com lagoa de estabilização
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.42 Tratamento integrado de resíduos
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........

Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......
www.respostatecnica.org.br

sistema de tratamento integrado.
Tibagi
remoção de poluentes através do tratamento biológico e
recuperação de resíduos sólidos.
estação de tratamento com duas fases, sendo a primeira composta
de um equalizador/decantador em concreto (modelo Embrapa) e um
pátio de compostagem e, a segunda por uma unidade compacta
Stählermatic em aço para o tratamento da fase líquida (FIG. 47).
o equalizador/decantador é calculado para 2 dias de retenção
hidráulica e a unidade compacta Stählermatic em função da carga
orgânica e do nível de remoção desejado. O tempo de
compostagem completo é de 90 a 120 dias.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; sistema de
armazenagem e transporte de composto.
remoções superiores a 95% da DBO5, nitrificação parcial ou
completa, denitrificação e bioestabilização de P; produção de
composto de alto valor nutricional.
abastecimento e drenagem em regime contínuo; drenagem diária e
manual para o lodo e revirada periódica das leivas.
redução de espaço; produção de composto com alto valor
nutricional.
custo do investimento e de manutenção; mão de obra operacional.
criadores com limitação de área para uso agrícola e interesse na
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produção e utilização de composto.

Figura 47 - Tratamento integrado de resíduos
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.43 Sistema integrado de tratamento de resíduos
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................
Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........
Desempenho...........
Forma de
operação..................
Vantagens...............
Desvantagens..........
Recomendações......
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sistema de tratamento integrado.
Tibagi
redução de poluentes e patógenos e agregação de valor aos dejetos
através do tratamento biológico de efluentes líquidos.
miniestação composta de reatores biológicos aeróbios em aço ou
concreto, sistema de insuflação de ar, biofiltros, recirculação de
chorume e controle automático do processo para a etapa sólida;
reatores biológicos aeróbios aerorrotores, sedimentadores
secundários e sistema de recirculação de lodo para a etapa líquida
(FIG. 48).
em função da carga orgânica e do nível de remoção desejado para a
fase líquida e a sólida, em função do tempo de compostagem (14
dias) e de cura (14 dias).
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; equalizador de
vazão e de um sistema de desaguamento para o filtro.
remoções superiores a 95% da DBO5; 100% de eliminação de
odores e patógenos.
em regime de batelada, com opção manual ou mecânica para o
sistema de carga, descarga e operação do sistema.
facilidade operacional; redução de espaço, do tempo de tratamento
e de odores; produção de substrato seco com alto valor fertilizante.
custo de investimento e de manutenção; dependência de energia.
criadores com restrição de área para uso agrícola e locação de
unidade de tratamento e interesse na produção de substrato seco.
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Figura 48 - Sistema integrado de tratamento de resíduos
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

4.44 Sistema de tratamento com tanque de aeração
Classe......................
Modelo.....................
Objetivo...................

Descrição.................

Dimensionamento....

Estrutura
complementar..........

Desempenho...........

Forma de
operação..................
Vantagens...............

Desvantagens..........
Recomendações......
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sistema de tratamento integrado.
Tibagi
redução do poder poluente e patógenos, reutilização da água e
agregação de valor de dejetos através da produção de lodo
fertilizante e gás para uso energético.
sistema composto de homogeneizador, peneira-prensa, secador,
equalizador, reator UASB, leito de secagem para o lodo, tanque de
aeração, decantador secundário, tanque para efluente tratado e
reator de ozônio, gasômetro e sistema de tratamento de gás (FIG.
49).
em função da carga, do volume diário e do nível de remoção de
poluentes e de uso do gás pretendido. Tempo de retenção de 35
horas para o reator UASB e 24 horas para o tanque de aeração.
tubos e conexões para o abastecimento e drenagem; sistema de
transporte e utilização de resíduos sólidos e de transporte e
conversão de biogás.
recuperação de 30% de sólidos grosseiros; 0,30% de lodo e 0,50 m³
de biogás/suíno; remoção de 98% de ST; 99% da DBO5 e 100% de
patógenos.
alimentação e drenagem em regime contínuo; drenagem manual de
lodo.
produção de substrato seco, lodo para uso fertilizante; biogás para
uso energético; reutilização de água; economia de espaço e redução
do tempo de tratamento.
custo de investimento e manutenção; mão de obra operacional.
criadores com baixa disponibilidade de área para uso agrícola e
interesse na produção de substrato de valor fertilizante e utilização
de biogás para energia.
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Figura 49 - Sistema de tratamento com tanque de aeração
Fonte: (PERDOMO, 2003a)

5 ADUBAÇÃO COM DEJETOS SUÍNOS (SISTEMA EPAGRI)
• Objetivo: fornecer nutrientes às plantas, melhorar a aeração, retenção de água,
porosidade e atividade microbiana do solo.
• Descrição: método que leva em consideração a concentração de nutrientes dos dejetos,
as exigências nutricionais das plantas e a taxa de mineralização dos dejetos.
• Dosagem: a quantidade de dejetos a aplicar (Dej, em Kg/Ha) é dada em função da
quantidade de nutrientes a aplicar (Qna em Kg/Ha), da concentração dos nutrientes dos
dejetos (Cnd, em Kg/m³) e na taxa de mineralização (Tmi, em %) pela expressão
Qej=(Qna)/(Cnd.Tmi). A Qna é fornecida pelo “Manual de recomendação de adubação e
calagem para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina”; a Cnd pela utilização do
“kit densidade (Código 046 e Tabela 3)” e a Tmi é da ordem de 50% (0,5).
• Época de aplicação: preferencialmente, na primavera e verão para cultura e pastagens;
evitar aplicar em fim de semana e feriados, dias chuvosos e ventosos. Evitar áreas com
declividade maior que 8% e, na impossibilidade, parcelar o volume de aplicação.
• Forma de aplicação: a calibração do conjunto trator/tanque/distribuidor deve ser feita
antes da aplicação, através da seguinte forma:
- a taxa de aplicação (Tad, em m³/Ha) é obtida em função da largura de distribuição (Ld,
em m) e da distância percorrida (Dp, em m) pela fórmula Tad=(10000 m²)/(Ld.Dp);
- fixar um volume determinado, a exemplo de 1 m³ e uma distância específica, fazer o
teste de distribuição. Se o volume for maior ou menor que a taxa recomendada, corrigir
em função da velocidade do trator ou da faixa de aplicação.
• Recomendações: criadores com disponibilidade de área agrícola e com tanque
distribuidor.
• Tabela de conversão: para a utilização dos dejetos como fertilizante orgânico é
fundamental a elaboração de um plano de manejo e adubação, considerando a composição
química dos dejetos, a área a ser utilizada, o tipo de solo e as exigências da cultura a ser
implantada. Antes de qualquer uso é importante consultar um técnico especializado no
assunto.
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O método de estimativa da composição química dos dejetos através da sua densidade é
uma forma prática e segura para calcular a dosagem a ser aplicada numa determinada
cultura.
O Quadro 3 apresenta a concentração de matéria seca e de N, P2O5 e K2O em função da
densidade dos dejetos.
Densidade (kg/m³)

MS (%)

N (kg/m³)

P2O5 (kg/m³)

K2O (kg/m³)

1002
0.68
0.22
0.63
1004
0.27
0.98
0.52
0.75
1006
0.72
1.29
0.83
0.88
1008
1.17
1.60
1.14
1.00
1010
1.63
1.91
1.45
1.13
1012
2.09
2.21
1.75
1.25
1014
2.54
2.52
2.06
1.38
1016
3.00
2.83
2.37
1.50
1018
3.46
3.13
2.68
1.63
1020
3.91
3.44
2.99
1.75
1022
4.37
3.75
3.29
1.88
1024
4.82
4.06
3.60
2.00
1026
5.28
4.36
3.91
2.13
1028
5.74
4.67
4.22
2.25
1030
6.19
4.98
4.53
2.38
1032
6.65
5.28
4.84
2.50
1034
7.10
5.59
5.14
2.63
1036
7.56
5.90
5.45
2.75
1038
8.02
6.21
5.76
2.88
1040
8.47
6.21
6.05
3.00
Quadro 3 - Concentração de matéria seca (MS), nitrogênio (N), fósforo (P2O5) e potássio (K2O) de
acordo com a densidade dos dejetos
Fonte: (EPAGRI, 1997 apud PERDOMO, 2003a)

Epagri, Embrapa e outras empresas dispõem de kits para a determinação da densidade e
concentração de nutrientes nos dejetos. É um método de fácil aplicação, mas a
recomendação de adubação deve seguir as normas técnicas.
6 DETERMINAÇÃO DE NUTRIENTES DO ESTERCO (EPAGRI)
• Objetivo: estimar o teor de matéria seca e de N, P2O5 e K2O nos dejetos suínos, visando
subsidiar o cálculo de aplicação de dejetos.
• Descrição: o kit é composto de uma maleta, contendo vasilhame de coleta, proveta e
densímetro. Acompanha uma tabela de conversão e de recomendação de adubação.
• Estrutura complementar: materiais de limpeza e higiene de vasilhames e instrumentos.
• Desempenho: precisão superior a 82% quando comparada às análises laboratoriais
convencionais.
• Forma de operação: agitação prévia dos dejetos na esterqueira (homogeneização), coleta
de amostra e nova homogeneização, colocação na proveta e leitura com densímetro.
Consultar a tabela para conhecer os valores.
• Vantagens: facilidade operacional, baixo custo e rapidez na estimativa do valor fertilizante.
• Desvantagens: perda de precisão em dejetos muito concentrados, havendo necessidade
de diluição.
• Recomendações: para criadores que desejam utilizar um método rápido de análise de
dejetos para uso fertilizante.

www.respostatecnica.org.br
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7 BEBEDOURO “ECOLÓGICO” PARA SUÍNOS
• Objetivo: fornecimento de água; redução dos desperdícios e da diluição de dejetos.
• Descrição: bebedouro do tipo “concha” em ferro fundido, com válvula situada abaixo do
nível das bordas no corpo e com entrada de água de 1/2". Modelos disponíveis para creche,
terminação e reprodução (FIG. 50).
• Dimensionamento: o número de bebedouros por baia, depende da formatação da baia e
do tamanho do lote. A altura de colocação é de 15 cm para os de creche e de 20 para as
demais fases.
• Estrutura complementar: caixas, tubos e conexões para fornecimento de água.
• Desempenho: alto potencial de liberação de água (2,67 L/min); baixo nível de desperdício
de água (7,3%) e de contaminação por detritos (7,5%).
• Forma de operação: em regime automático.
• Vantagens: maior disponibilidade de água; 53,2% de redução do volume de dejetos
líquidos gerados e bom nível de higiene (92,5%).
• Desvantagens: custo do investimento.
• Recomendações: para criadores com interesse em reduzir os desperdícios, os custos de
coleta, de armazenagem, de tratamento e de distribuição de dejetos.

Figura 50 - Bebedouro “ecológico” para suínos
Fonte: (PEROZIN, [200-?])

8 BEBEDOURO AUTOMÁTICO PARA RECRIA/TERMINAÇÃO
• Objetivo: fornecimento e redução dos desperdícios de água.
• Descrição: bebedouro do tipo “chupeta” com dispositivo de regulagem de altura, em latão
laminado, com pino central e mola em aço inox, vedação de borracha sintética. Entrada de
água de 1/2" e regulador de vazão (FIG. 51).
• Dimensionamento: o número de bebedouros depende da formatação da baia e do
tamanho do lote. A altura de colocação é regulável de acordo com o tamanho dos animais.
• Estrutura complementar: caixas, tubos e conexões para fornecimento de água.
• Desempenho: bom potencial de liberação de água (1,62 L/min); baixa pressão de
liberação (0,63 kgf/cm2); baixo nível de desperdício de água (5,9%).
• Forma de operação: em regime automático.
• Vantagens: alta disponibilidade de água; redução do volume de dejetos líquidos gerados e
alto nível de higiene.
• Desvantagens: custo do investimento.
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• Recomendações: para criadores com interesse em reduzir os desperdícios de água, os
custos de coleta, de armazenagem, de tratamento e de distribuição de dejetos.

Figura 51 - Bebedouro automático para recria/terminação
Fonte: (SUIN, [200-?])

9 BEBEDOURO DE NÍVEL PARA SUÍNOS
• Objetivo: fornecimento e redução dos desperdícios de água.
• Descrição: sistema formado por uma caixa de água com boia de regulagem de nível, cano
de PVC para a rede principal de distribuição, chapa metálica para a fixação do terminal de
cano galvanizado (1/2") em ângulo e que constitui o próprio bebedouro. Modelos disponíveis
para creche, terminação e reprodução (FIG. 52).
• Dimensionamento: o número de bebedouros depende da formatação da baia e do
tamanho do lote. A altura de colocação é de 250 mm para os animais de crescimento e
acabamento.
• Estrutura complementar: caixas, tubos e conexões para abastecimento de água.
• Desempenho: liberação de água conforme a necessidade do animal; consumo médio de
7,86 L/cabeça, sendo 56,9% inferior à de bebedouros convencionais (18,24 L/cabeça).
• Forma de operação: em regime automático.
• Vantagens: alta disponibilidade de água; redução da demanda de água e dos
desperdícios; alto nível de higiene e baixo custo de investimento e manutenção.
• Desvantagens: investimento inicial.
• Recomendações: para criadores com interesse em reduzir os desperdícios de água, o
custo de investimento em bebedouros e de coleta, armazenagem, tratamento e distribuição
de dejetos.

Figura 52 - Bebedouro de nível para suínos
Fonte: (PERDOMO, 2003a)
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10 GEOMEMBRANA (IMPERMEABILIZANTE)
• Objetivo: impermeabilização de esterqueiras, tanques e lagoas de tratamento.
• Descrição: geomembrana sintética de Policloreto de Vinila (PVC) de grande estabilidade
dimensional, flexibilidade, resistência e durabilidade. É passível de manutenção a campo
quando sofre danos por ação mecânica (FIG. 53).
• Dimensionamento: a espessura de 0,8 mm ou superior é recomendada para a
impermeabilização de esterqueiras, tanques e lagoas de tratamento de dejetos suínos.
Módulos para quaisquer dimensões.
• Estrutura complementar: tubos e conexões para abastecimento e drenagem de dejetos.
A construção de drenos para gases é recomendável para evitar danos potenciais à manta e
ao fluxo de dejetos.
• Desempenho: 100% de impermeabilização e durabilidade superior a 7 anos quando
implantado de forma adequada.
• Forma de operação: após a instalação, exige inspeções rotineiras, cuidados gerais para
evitar danos mecânicos e intervenções eventuais para preservação da integridade do
sistema.
• Vantagens: versatilidade de uso, facilidade de instalação e de manutenção, durabilidade e
alto grau de impermeabilização.
• Desvantagens: investimento inicial.
• Recomendações: para criadores com interesse em preservar o meio ambiente e na
armazenagem de dejetos para uso agronômico ou tratamento.

Figura 53 - Geomembrana
Fonte: (SANSUI, [200-?])

Conclusões e recomendações
Os biossistemas integrados são uma opção ecológica e economicamente viável, tanto para
pequenos, quanto para grandes produtores, basta que seja escolhido o melhor conjunto de
tecnologias para cada caso. Para a implantação de um biossistema integrado é sempre
recomendável o acompanhamento de um técnico especializado, para isso, pode-se
consultar entidades de assistência agropecuária.
•

Entidades

EMBRAPA SUÍNOS E AVES
Rodovia BR-153, Km 110 – Distrito de Tamanduá
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CEP: 89715-899 - Concórdia – SC
Fone: (49) 3441-0400
Site: <https://www.embrapa.br/suinos-e-aves>. Acesso em: 07 jun. 2022.
EPAGRI/CENTRO DE PESQUISA PARA PEQUENAS PROPRIEDADES
Rodovia Ademar Gonzaga, 1347 – Itacorubi
CEP: 88034-901 - Florianópolis – SC
Fone: (48) 3665-5000
Site: <https://www.epagri.sc.gov.br/>. Acesso em: 07 jun. 2022.
O Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT informa que já existem, no banco de
informação, Respostas Técnicas que abordam este assunto e podem complementar as
informações aqui prestadas.
Para visualizar esses arquivos, acesse o site <www.respostatecnica.org.br> com seu login e
senha e realize a Busca Avançada utilizando as palavras-chave para encontrar os arquivos
recomendados para leitura: biodigestor; compostagem; gado suíno; suinocultura; tratamento
de efluente.
•

Leitura complementar

AFONSO, Esther Ramalho et al. Viabilidade econômica na construção e implantação de
biodigestor e esterqueira na suinocultura. Disponível em:
<https://www.pubvet.com.br/artigo/6327/viabilidade-econocircmica-na-construccedilatildeo-eimplantaccedilatildeo-de-biodigestor-e-esterqueira-na-suinocultura>. Acesso em: 09 jun.
2022.
ALCÓCER, Juan Carlos Alvarado et al. Uso do biodigestor na suinocultura: uma
alternativa à sustentabilidade ambiental na região do Maciço de Baturité, Ceará. Disponível
em:
<https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/gestao_ambiental/article/downl
oad/6411/5232/23747>. Acesso em: 09 jun. 2022.
ALMEIDA, Gustavo Villas Bôas Pires de. Biodigestão anaeróbica na suinocultura.
Disponível em: <https://arquivo.fmu.br/prodisc/medvet/gvbpa.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2022.
BARBOSA, José Hélio; SANTOS, Elton Lima; AMORIM, Eduardo Lucena Cavalcante de.
Biossistema integrado: tratamento e recuperação de energia a partir de resíduos de
suínos. Disponível em:
<https://www.confea.org.br/sites/default/files/antigos/contecc2017/civil/47_biterdea.pdf>.
Acesso em: 09 jun. 2022.
GELINSKI NETO, Francisco; GELINSKI JUNIOR, Eduardo; GUESSER, Filipe.
Biodigestores e biogás na suinocultura catarinense. Disponível em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/economia/article/viewFile/21758085.2019v22n1p204/40722>. Acesso em: 09 jun. 2022.
ITO, Minoru; GUIMARÃES, Diego; AMARAL, Gisele. Impactos ambientais da
suinocultura: desafios e oportunidades. Disponível em:
<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/9974/2/BS%2044%20Impactos%20ambie
ntais%20da%20suinocultura_P.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2022.
KUNZ, Airton; OLIVEIRA, Paulo Armando V. de; HIGARASHI, Martha Mayumi. Biodigestor
para o tratamento de dejetos de suínos: influência da temperatura ambiente. Disponível
em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/86220/1/DCOT-416.pdf>. Acesso
em: 09 jun. 2022.
OLIVEIRA, Rafael Montanhini Soares de; COSSICH Eneida Sala; GRANHEN, Célia Regina
Tavares. Sistema integrado para tratamento de resíduos gerados pela suinocultura.
Disponível em:
www.respostatecnica.org.br
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<https://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/1406/1/Sistema%20integrado%20para%20trat
amento%20de%20res%C3%ADduos%20gerados%20pela%20suinocultura.pdf>. Acesso
em: 09 jun. 2022.
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Anexos
Anexo A - Glossário
Para facilitar o entendimento do tema, a Embrapa elaborou um glossário contendo a
definição dos elementos tratados e da sua importância e simbologia.
Bioesterqueira

Biofertilizante
Biofloculação
Biogás
Biomassa
Catalisador
biológico
Chicanas

Coliformes fecais
(CF)
Composto
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estrutura escavada, semienterrada ou térrea, composta de uma
câmara de digestão e de um depósito para armazenamento temporário
de dejetos.
efluente resultante do processo de biodigestão. É empregado como
adubo orgânico.
processo de agregação de partículas leves (coagulação), através de
processos biológicos.
produto gasoso resultante do processo de fermentação anaeróbio. É
uma mistura de metano, gás carbônico e água.
quantidade total de material vivo (plantas ou animais) existente em
uma determinada área.
produto biológico utilizado para acelerar o processo de degradação
e/ou para assegurar a qualidade do processo.
sistema que consiste na colocação de obstáculos a intervalos
regulares para orientar o percurso do fluxo hidráulico na direção
desejada.
grupo de bactérias que habitam o intestino dos animais. Incluem a
Escherichia coli, considerada o coliforme fecal típico.
processo de decomposição aeróbico da matéria orgânica,
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Contaminação

DBO (demanda
bioquímica de
oxigênio)
Dejeto
Dejeto líquido

Digestão aeróbia
Digestão
anaeróbia
DQO (demanda
química de
oxigênio)
Efluente
Esterqueira
Flotação
Fluxo hidráulico
Gasômetro
Granulometria
Homogeneizador/
equalizador
K (potássio)
K2O

Kcal/EB
Lagoa

Lagoa anaeróbia

Lagoa aeróbia

Lagoa de aguapé

Lagoa facultativa
Lodo

N (nitrogênio)

Nitrogênio

caracterizado pela elevação da temperatura e que resulta em material
inerte, seguro e excelente condicionador do solo.
presença de substâncias estranhas (contaminantes) nos corpos de
água, solo ou ar em quantidades que não impeçam o seu uso
especifico. Depende da intenção de uso.
quantidade de oxigênio dissolvido requerido para a degradação
aeróbica da matéria orgânica (a 20° C). É uma medida indicadora da
quantidade de substâncias biodegradáveis presentes nos dejetos
líquidos, ou seja, do poder poluente dos dejetos.
termo utilizado para designar os excrementos, ou seja, mistura de
fezes e urina emitida pelos animais.
mistura de fezes, urina, água e de outros materiais gerados pelo
sistema de produção. A quantidade de sólidos totais, de uma forma
geral é menor que 10%.
processo de degradação biológica na presença de oxigênio.
processo de conversão da matéria orgânica na ausência de oxigênio
sobre condições controladas. Forma metano e gás carbônico.
medida indireta da carga bioquímica necessária para consumir o
conteúdo de oxigênio de um corpo de água quando os dejetos são
introduzidos.
descarga dos processos de tratamento de dejetos líquidos.
estrutura escavada, semienterrada ou térrea, destinada a
armazenagem temporária de dejetos.
processo de separação de sólidos de uma mistura, mediante a
formação de espumas para arraste de determinadas partículas.
comportamento e movimento do líquido pelas diferentes estruturas e
condutos de manejo.
estrutura de captação e armazenamento do biogás.
método de classificação e análise do tamanho das partículas.
dispositivo utilizado para uniformizar a vazão de operação desejada e
a uniformidade do material.
nutriente primário requerido para o crescimento das plantas.
formula convencional de expressão e recomendação do Potássio
comercial para a adubação. Equivale a uma quantidade de 0,830 de
Potássio.
expressão que indica a quantidade de calorias de Energia Bruta de um
alimento.
estrutura escavada, semienterrada ou térrea utilizada no tratamento
biológico de dejetos. De acordo com o seu objetivo e forma podem ser
aeróbicas, anaeróbicas ou facultativas.
processo de tratamento biológico na ausência de ar através de
organismos predominantemente anaeróbicos. São lagoas profundas
utilizadas para a remoção da carga orgânica.
processo de tratamento biológico na presença de oxigênio livre através
de organismos aeróbicos. Emprega sistemas mecânicos de agitação,
mistura ou incorporação de oxigênio.
processo de tratamento biológico através de organismos anaeróbicos e
facultativos e de aguapé (Eichornia crassipes). São lagoas rasas
utilizadas para a remoção de nutrientes.
processo de tratamento biológico através de organismos anaeróbicos e
facultativos. São lagoas rasas utilizadas para a remoção de nutrientes.
material pastoso resultante do processo de decantação, sedimentação
ou de evaporação parcial de dejetos líquidos. A quantidade de sólidos
totais é maior que 10%.
nutriente requerido em maior quantidade no crescimento das plantas e
presente em grande quantidade nos dejetos. É um dos responsáveis
pela proliferação indesejada de algas nos corpos hídricos
(eutrofização).
nitrogênio formado por moléculas complexas, originárias das fezes e
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orgânico

NPK
OD (oxigênio
dissolvido)
P (fósforo)

P2O5

Patógeno
Policultivo
Poluição

Relação C/N

Sedimentação
ST (sólidos totais)
Substrato seco
SV (sólidos
voláteis)
Tempo de
retenção
UCC
UPL

UPT
Vazão

de mineralização lenta.
NH3: a amônia é uma forma gasosa resultante da volatilização do
nitrogênio. É potencialmente tóxica a saúde humana e dos animais.
formula convencional de expressão e recomendação de Nitrogênio,
P2O5 e K2O para a adubação.
quantidade de oxigênio molecular dissolvido no líquido.
nutriente primário requerido para o crescimento das plantas. É
frequentemente referido como o nutriente limitante do crescimento de
plantas aquáticas e de algas. Tem participação importante na
proliferação indesejada de algas dos corpos hídricos (eutrofização).
formula convencional de expressão e recomendação do Fósforo
comercial para a adubação. Equivale a uma quantidade de 0,437 de
Fósforo.
micro-organismo causador de doenças, geralmente associado a
bactérias ou vírus.
sistema de produção de peixes que utiliza várias espécies com hábitos
alimentares diferentes.
presença de substâncias estranhas (contaminantes) nos corpos de
água, solo ou ar em quantidades tais que restrinjam o seu uso ou que
contribuam para alterar o seu aspecto, paladar ou odor.
relação entre a quantidade de carbono e nitrogênio de um material,
utilizado como indicador para a adequação do processo de
compostagem.
processo pelo qual as substâncias minerais ou orgânicas em
suspensão se depositam nos dejetos.
quantidade total de material sólido presente nos dejetos, seja em
solução ou em suspensão. Equivalente a matéria seca.
matéria seca resultante do processo de secagem de dejetos. É rico em
nutrientes.
quantidade de sólidos vaporizados quando os dejetos são submetidos
à combustão a 600° C.
é a relação tempo em que o material fica armazenado.
Unidade de Produção de Suínos para o mercado (100 kg). Abriga
todas as fases.
Unidade de Produção de Leitões (25 kg) para o mercado de
acabamento. Abriga as fases de matrizes, reprodutores e leitões de
creche.
Unidade de Produção de Terminados para o abate. Abriga as fases de
crescimento e acabamento.
volume de dejetos (abastecimento ou drenagem) na unidade de tempo,
expresso em m³/h ou L/h.

Anexo B – Fornecedores de produtos e equipamentos
ARGAL QUÍMICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA.
Rua Major Carlo Del Prete, 1596/1608 – Centro
CEP: 09530-001 - São Caetano do Sul – SP
Fone: (11) 2171-3333
e-mail: <argal@argalquimica.com.br>
Site: <https://www.argal.com.br/site/>. Acesso em: 09 jun. 2022.
BIOENERGIA E MEIO AMBIENTE
Rua Terra Roxa, 1257 – Alameda do Lago, 2
CEP: 85816-360 - Cascavel – PR
Fone: (45) 99838-1560
Site: <https://bioma-bioenergia-e-meio-ambiente.negocio.site/>. Acesso em: 09 jun. 022.
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DALQUIM INDUSTRIA QUÍMICA
Rua Jorge Lacerda, 245 – Santa Regina
CEP: 88317-100 - Itajaí – SC
Fone: (47) 3341-8200
EASA – AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA.
Rua Nicanor Rivas, 391 – São Braz
CEP: 82320-460 - Curitiba – PR
Fone: (41) 3374-2118
ECOLTEC CONSULTORIA AMBIENTAL S.A.
Rua Cel. Luís Vitorino Ordine, 1730 – São Pedro
CEP: 83005-040 - São José dos Pinhais – PR
Fone: (41) 3534.0504 / (41) 3534.0509
Site: <https://ecoltec.com.br/>. Acesso em: 09 jun. 2022.
FLOWMEC
Rua G - Distrito Industrial, 80 – Niterói
CEP: 92130-000 - Canoas – RS
Fone: (51) 3475-0170
e-mail: <flowmec@flowmec.com.br>
Site: <https://flowmec.com.br/>. Acesso em: 09 jun. 2022.
HIDROSUL MÁQUINAS HIDRÁULICAS LTDA.
Rua República, 620 – Mato Grande
CEP: 92320-000 - Canoas – RS
Fone: (551) 3472-5066 / (51) 99964-8182
e-mail: <hidrosul@hidrosul.com.br>
Site: <https://hidrosul.com.br/>. Acesso em: 09 jun. 2022.
INDÚSTRIA METALÚRGICA BARRIGA VERDE LTDA.
Rua 27 de Fevereiro, 557 – Primo Tacca
CEP: 89820-000 - Xanxerê – SC
Fone (49) 3433-5403
e-mail: <barrigaverde@saninternet.com>
INDUSTRIAL AGRÍCOLA SUIN LTDA.
Avenida Santos Dumont, 7600 – Aventureiro
CEP: 89226-435 - Joinville – SC
Fone: (47) 3145-1200
Site: <https://suin.com.br/>. Acesso em: 09 jun. 2022.
PROACQUA
Avenida Dr. Alberto Jackson Byington, 1671 – Industrial Anhanguera
CEP: 06276-000 - Osasco – SP
Fone: (11) 3658-6111
e-mail: <proacqua@proacqua.com>
Site: <http://www.proacqua.com/>. Acesso em: 09 jun. 2022.
PEROZIN INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
Rua Antonio Perusin 307 – São José
CEP: 89713-070 - Concórdia – SC
Fone: (49) 3442 1466
e-mail: <sac@perozin.com.br>
Site: <https://www.perozin.com.br/>. Acesso em: 09 jun. 2022.
SANITEC
Rua Gonçalves Chaves, 659
CEP: 96015-560 - Pelotas – RS
Fone: (53) 3225-0019
www.respostatecnica.org.br
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e-mail: <sanitec@sanitec.com.br>
Site: <https://sanitec.com.br/>. Acesso em: 09 jun. 2022.
SANSUY INDUSTRIA DE PLÁSTICOS S.A.
Rodovia Régis Bittencourt, 4981 – Km.280 – Gramado
CEP: 06830-900 - Embu – SP
Fone: (11) 2139-2600
e-mail: <contato@sansuy.com.br>
Site: <https://sansuy.com.br/>. Acesso em: 09 jun. 2022.
O SBRT não se responsabiliza pelos serviços a serem prestados pelas entidades/empresas
indicadas. A responsabilidade pela escolha, o contato e a negociação caberão totalmente ao
cliente, já que o SBRT apenas efetua indicações de fontes encontradas em provedores
públicos de informação.
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