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PARTE I- RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

1.0 Relatório de Estágio 
 

O estágio foi realizado no Hospital Veterinário das Faculdades Integradas De 

Ourinhos (HV-FIO), localizado na Rodovia BR153, Km338+420m, Bairro Água do 

Cateto, Ourinhos-SP, no período de 03/08/2015 à 30/11/2015. 

O Hospital Veterinário dispõe de 3 salas de atendimento, setor de imagem e 

diagnóstico, centro cirúrgico de grande e pequenos animais, laboratório clínico, 

patologia, Laboratório molecular e uma fazenda. 

No HV-FIO só realizados consulta, realizadas cirurgias em grandes e 

pequenos animais, no setor de Imagem temos exames de Raio-X e Ultrassom, na 

patologia são realizados exames de citologia, histopatológicos e necropsias, no 

laboratório clínico são realizados hemogramas, bioquímicos, cultura e antibiogramas, 

no laboratório molecular são realizados Polymerase Chain Reaction (PCR) e na 

fazenda onde ficam os grandes animais, onde se realiza a prática de ovinocultura, 

caprinocultura e bovinocultura de leite 

 Do dia 03/08/2015 à 02/10/2015 foi realizado o estágio no setor de Clinica 

Médica de Pequenos Animais, onde o Mestre Felipe Gazzo orientou nos  

atendimentos, coletas de sangue e ficar na internação aprendendo com se faz 

curativos, aplicação de medicamentos, canular veias e como deve tratar um paciente 

ao chegar na internação. 

 Na clínica de pequenos animais acompanhei o caso do negão um boxer de 3 

anos de idade, macho, não vacinado com histórico de incoordenação ao andar e ao 

se levantar, foram realizados os exames semiológicos no animal, no exame 

neurológico ele apresentou problema no sistema cerebelar e vestibular periférico, foi 

realizado hemograma onde teve alteração na parte células vermelhas, apresentava 

anemia normocitica normocromica, e baixas plaquetas, também foi realizado exame 

sorológico, não apresentou alteração. 

 O animal foi medicado e foi marcado um retorno para a semana seguinte. 

 O proprietário no animal no retorno falou que o animal apresentava piora com 

o tratamento, foi realizado todos os exames novamente (semiológicos e 

hematológicos) e apresentava o mesmo quadro da semana anterior, então foi 

considerado que o animal tinha um problema neurológico, principalmente diminuição 

do cerebelo, então o animal foi medicado novamente e foi marcado um novo retorno 



 
 

 

para a semana seguinte. 

 O animal apresentou piora durante 5 retornos, então foi pedido um exame de 

cinomose por PCR de urina, então o resultado do exame foi positivo e o animal foi 

tratado para a doença, durante 15 dias, o animal se apresentou estável na doença, 

mais o proprietário pediu a eutanásia no animal, alegando que o animal estava 

sofrendo, então foi realizado a eutanásia do animal no mesmo dia.    

A minha experiência na clínica de pequenos animais foi excelente, e aprovo o 

estágio pelo aprendizado e conhecimento que temos nesse setor. 

 Dos dia 01/10/2015 à 30/10/2015 foi realizado no setor cirúrgico tento como 

orientador Dr. Nazilton Reis, onde ensinou as técnicas cirúrgicas corretas de várias 

patologias, protocolos de com se deve comportar no centro cirúrgico e como 

devemos conversar com o proprietário no pré e pós cirúrgico do animal, além de 

aprender a fazer curativos pós-cirúrgicos e como devemos fazer todas as 

documentações da cirurgia. 

 No setor cirúrgico chegou o Cadu, um poodle de 5 anos, macho, vacinado, 

com histórico de claudicação, foi realizado os exames semiológicos e radiográficos, 

onde apresentou luxação no membro pélvico direito, então foi indicado a ressecção 

da cabeça do fêmur (tratamento cirúrgico), então o proprietário aceitou o tratamento 

cirúrgico.  

 Após o tratamento cirúrgico o animal está bem, sem claudicar. 

 Minha experiência no setor cirúrgico foi boa, recomento para quem gosta de 

cirurgia  

 Dos dias 02/11/2015 a 30/11/2015 foi realizado no setor de Diagnóstico por 

Imagem, onde fui orientado pelo Prof Dr. Emiliano Álvare, onde ensinou com o fazer 

exames de Raio-X correto, e me deixou muitas vezes fazer os exames, mostrou 

como fazer exames de ultrassom e como deve ser a preparação corretas do 

exames. 

 No setor de diagnostico por imagem foi excelente o estágio, ensinam muito 

bem.  

 Esse estágio proporcionou muitos aprendizados que vou utilizar no mercado 

de trabalho  

 

 

 



 
 

 

Parte II- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

RESUMO 
A atividade suinícola há vários anos foi caracterizada como uma atividade geradora de resíduos de 
alto índice de poluição, porém nos últimos anos governos e industrias são responsáveis por estudos 
para mudar esse conceito. O uso de biodigestor está bem disseminado para diminuir os impactos 
gerados pela suinocultura, ganhando estímulo de implantação nos últimos anos, pelo incentivo ao uso 
de energia renovável. O biodigestor é responsável pela produção do biogás, usado como energia 
alternativa em propriedades rurais que possuem o sistema de biodigestores. Observam-se muitos 
trabalhos que pesquisam a geometria dos biodigestores e seus efeitos no processo de digestão 
anaeróbia. Tal estudo apresentam conceitos básicos da gestão do meio ambiente, seguindo os 
conceitos e características importantes, justifica-se o desenvolvimento em questão da importância de 
se atentarem quanto a existência de tecnologia simples capaz de otimizar a questão dos resíduos 
advindos dos efluentes dos suínos, com o uso do biodigestor.  
Palavras-chave: Efluentes dos Suínos. Biodigestor. Meio Ambiente. Biogás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
The pig activity several years has been characterized as an activity that generates waste high pollution 
index, but in recent years, governments and industries are responsible for studies to change that 
concept. The use of digester is well disseminated to reduce impacts generated by pig farming, earning 
implementation of stimulus in recent years, by encouraging the use of renewable energy. The digester 
is responsible for the production of biogas, used as an alternative energy on farms that have the 
biodigester system. They observe many studies researching the geometry of the digesters and its 
effects on anaerobic digestion process. These study present basic concepts of environmental 
management, following the important concepts and features, justified the developing issue of 
importance to heed as the existence of simple technology to optimize the waste matter arising from 
effluent from pig with the use of digester. 

 
Key-words: Swine wastewater . Biodigester . Environment. biogas 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 
A suinocultura brasileira passou por mudanças tecnológicas nas últimas 

décadas, com o avanço da cadeia do agronegócio, essa atividade teve um 

crescimento nos últimos quatorze anos (ZEN; ORTELAN; IGUMA, 2015) 

Esse fato fica claro a partir de indicadores econômicos e sociais como 

participações de mercado, exportações, geração de empregos diretos e indiretos 

(ZEN; ORTELAN; IGUMA, 2015) 

Em 2014, os preços do suíno vivo e da carne atingiram recordes 

(considerando-se inflação do período). No dia 10 de novembro, a carcaça especial 

suína atingiu a maior média diária desde o início da série histórica do Cepea, em 

2004, para o produto, chegando a R$ 7,93/kg no atacado da Grande São Paulo 

(ZEN; ORTELAN; IGUMA, 2015) 

O Brasil é um país que consegue utilizar fontes renováveis de energia com 

baixo impacto ambiental, assim se destaca o uso de hidrelétricas que é responsável 

pela maior parcela de produção de energia, com cerca de 80% da geração de 

energia, em segundo lugar vem a produção de energia por etanol ou diesel. Em 

contrapartida temos ainda um enorme potencial de fontes renováveis de energia 

como a energia solar, eólica e de biomassa. Recentemente Brasil vem passando 

várias crises, crise econômica, crise de água no Sudoeste e a crise de energia, onde 

o valor do quilowatt subiu muito, e muitos criadores tiveram que mudar de fontes de 

energia. Por outro lado, existe ainda um grande potencial de fontes renováveis de 

energia, porém, com pouco aproveitamento, entre elas a energia solar, eólica e de 

biomassa, assim universidades, indústrias particulares e governos ainda pesquisam 

formas de produzir energia barata e que não provoque impacto ambiental. O meio 

ambiente é considerado uma consequência de todo espaço que é produzido pelo 

homem na sua trajetória, no seu dia a dia baseado nas relações que são 

estabelecidas entre eles (YADVIKA, 2004) 

Segundo Yadvika (2004) resíduos da produção animal, como os dejetos, 

representam grande quantidade de biomassa. Um dos processos de conversão 

energética da biomassa em biodigestão anaeróbica que é um processo natural de 

fermentação no qual microrganismos anaeróbicos produzem o biogás, utilizando 

como fonte de energia diretamente em queimadores ou motores geradores, para a 



12 
 

 

obtenção e armazenamento do biogás, utilizam-se os biodigestores que amenizam 

os odores dos dejetos, diminuindo a proliferação de insetos e roedores, e auxiliam 

no aspecto higiênico de sistema de produção animal (ZEN; ORTELAN; IGUMA, 

2015). 

          A boa degradação da matéria orgânica usada depende principalmente da 

atividade bacteriana e vê-se que a geração do gás acontece devido ao metabolismo 

das bactérias. Assim, esta fermentação resulta na liberação do biogás e ainda na 

produção de biofertilizante. Desta forma, define-se biodigestor como um aparelho 

que é destinado a degradação (ZEN; ORTELAN; IGUMA, 2015). 

          Essa trabalho tem o objetivo de mostrar que o biodigestor é uma fonte de 

energia sustentáveis que contribuam com a preservação do meio ambiente por meio 

de geração de energia limpa. Apresentar o processo do começo ao fim da produção 

de energia utilizando biodigestores anaeróbicos. Mitigar os impactos ambientais 

causados pela atividade suinícola (ZEN; ORTELAN; IGUMA, 2015). 

 

2.0 REVISÃO  

 

  2.1 Revisão Histórica  

 

O processo de criação do biogás é há muito tempo conhecido, sendo 

considerado um processo antigo, o qual surgiu antes mesmo da segunda metade do 

século XIX. O gás metano foi descoberto pelo pesquisador italiano Alessandro Volta, 

sendo resultado da decomposição de restos vegetais em ambientes confinados 

(GHOSH, 1975). 

Segundo Gaspar (2003) disse que a partir da crise de energia que aconteceu 

no ano de 1973, o uso dos biodigestores passou a ser significativo não só para 

países ricos mas para os de terceiro mundo. A China teve um grande interesse pelo 

seu uso devido as questões militares, temendo o ataque nuclear e a impossibilidade 

da atividade econômica do país. Hoje, ela o utiliza a fim de cultivar o solo, não 

causando um aumento no desemprego com a mecanização da atividade agrícola. 

De acordo com Gaspar (2003) diz que outra crítica existente é a oscilação de 

pressão de consumo. 

Na Índia, a fome e a falta de combustível motivaram o desenvolvimento da 
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tecnologia do biodigestor, ou seja, o país foi obrigado a procurar uma forma de 

produção de energia barata, e fez com que o biodigestor fosse propagado. Sendo 

assim, Barreira (1993) afirma serem dois extremos onde os chineses priorizam o 

biofertilizante para a produção de alimentos e os indianos que focam para o biogás, 

cobrindo assim o seu déficit de energia.  Desta forma, surgiram dois modelos 

principais de biodigestores, o chinês e o indiano. 

Segundo Gaspar (2003), o modelo indiano era considerado o mais usado no 

Brasil por ser totalmente funcional, e quando construído, tem o formato de um poço 

onde ocorre a digestão da biomassa, sendo assim coberto por uma tampa cônica a 

qual controla a pressão do gás metano e permitindo a regulagem da emissão do 

mesmo.  

Silva (2004) afirma que o biodigestor o qual é mais utilizado e difundido no 

Brasil é o modelo Canadense, feito com manta de PVC e que oferta um custo 

menor, tendo uma facilidade na sua instalação frente aos modelos antigos. Pode ser 

usado em pequenas ou grandes propriedades rurais e para outros fins. 

O desenvolvimento de biodigestores se deve ao setor privado junto as 

faculdades e universidades que tem pesquisado e mostrado as vantagens para 

quem o utiliza bem como para o meio ambiente( SILVA, 2004) 

Além da preocupação ambiental e da produção de biofertilizantes, pode-se 

aproveitar o biodigestor para a produção de energia devido a produção do biogás. 

Tal vantagem poderá ser usada pelas vilas rurais, produtores e sitiantes que terão 

seus custos reduzidos. Bom é que se destaque que a universal crise energética 

associado a alta nos preços do  barril de  petróleo tem determinado uma  procura  

por  alternativas energética  no meio rural e é  nesse  contexto que  o biogás é de 

grande valia (LUCAS  JUNIOR , 1987). 

 

2.2 INTRODUÇÃO AO BIODIGESTOR  

 
 

O Brasil possui muito potencial na geração de energia hidráulica, a recente 

incerteza relacionada ao regime hidrológico justifica a procura de novas fontes de 

energia. Em curto prazo, as termelétricas a gás natural deverão injetar uma grande 

quantidade de energia no sistema nos próximos anos, mas o crescimento 

sustentável exige a valorização de fontes de energia renováveis e menos poluidoras: 
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a geração de energia a partir de bagaço de cana, lixo e esgoto, conforme previsto no 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica. (Almeida et al., 

2008) 

De acordo com Oliveira (2000), na suinocultura encontrar um manejo 

adequado dos dejetos dos suínos é o maior desafio, tanto para a sobrevivência das 

zonas de produção intensivas como nas pequenas produções. As razões dessa 

preocupação partem dos riscos de poluição das águas superficiais e subterrâneas 

por nitratos fósforo e outros elementos minerais ou orgânicos, e do ar pelas 

emissões de amônia, água, dióxido de carbono, e parte também, dos custos e 

dificuldades do tratamento, armazenamento, transporte, distribuição e utilização na 

agricultura. 

 Um suíno na faixa de 20 a 100 kg produz de 8,5 a 4,9% de seu peso corporal 

em urina e fezes diariamente. As características físicas, químicas e biológicas dos 

dejetos estão associados aos sistemas de manejo adotado a aos aspectos 

nutricionais, apresentando algumas variações na concentração dos seus elementos 

entre produtores e dentro da própria granja. (PERDOMO et al, 2001) 

Biodigestão anaeróbia é processo fermentativo microbiano de flora mista 

onde a matéria orgânica, na ausência de oxigênio livre, é convertida a gases, 

compostos predominantemente de metano e dióxido de carbono (MASSEY & 

POHLAND, 1978). 

Segundo os autores Ghosh (1975), Tentscher (1995), Borja & Banks (1996), 

são vários os benefícios do emprego da biodigestão anaeróbia, como os higiênicos 

(eliminação de parasitas, bactérias e vírus), energéticos (produção de energia 

renovável e limpa), redução de poluição (tratamento parcial de resíduos) e produção 

de biofertilizantes. 

A utilização do biogás proveniente de lixo e dejetos sanitários como insumo 

para produção de energia representa grande benefício. Esse tipo de projeto 

proporciona vantagens, principalmente para os grandes centros urbanos, devido à 

redução de emissões de poluentes, como o metano, gás de grande impacto no 

efeito estufa (ALMEIDA et al., 2008). 

O principal componente do biogás é o metano representando cerca de 60 a 

80% na composição do total de mistura, o metano é um gás incolor, altamente 

combustível, queimado com chama azul lilás, sem deixar fuligem e com um mínimo 

de poluição, em função da porcentagem com que o metano participa na composição 
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do biogás, o poder calorífico deste pode variar de 5.000 a 7.000 kcal por metro 

cúbico. Esse poder calorífico pode chegar a 12.000 kcal por metro cúbico uma vez 

eliminado todo o gás carbônico da mistura ( ALVES et al., 1980). 

 

 

2.3 PROCESSO DA BIODIGESTÃO 

 

   2.3.1 MICROORGANISMO NO BIODIGESTOR  

 

 
Um dos maiores problemas da partida consiste na adaptação dos 

microrganismos ao efluente, principalmente se este for complexo e heterogêneo. 

Uma vez estando a biomassa estabilizada, o reator também está, por isso, 

recomenda-se introdução gradual do resíduo até a carga desejada (STRONACH et 

al., 1987).  

Segundo Hobson & Wheatley (1993), a partida de um biodigestor é 

basicamente fácil, pois as bactérias presentes no inóculo aumentam de número, 

sofrem mutações e expressam diferentes atividades enzimáticas conforme se 

adaptam ao substrato. 

Para iniciar um biodigestor podemos fazer com ou sem adição de inóculo rico 

em arqueas metanogênicas Nogueira, (1986), a vantagem da inoculação é reduzir o 

tempo de partida e alcançar mais depressa o período de estabilização do biodigestor 

com produção normal de biogás, no caso de não haver inoculação, alimenta-se 

continuamente o biodigestor com o substrato a ser tratado, até a obtenção de flora 

bacteriana desejável. Como prevenção, deve-se também partir com um tempo de 

retenção hidráulica elevado, diminuindo gradativamente de modo que os ácidos 

voláteis não se acumulem no reator (CRAVEIRO, 1982). 

 
 

   2.3.2 FASES DA BIODIGESTÃO  

 
 

No biodigestor temos quatro fases que acontecem a hidrolise, acidogenica, 

acetogênese e a metanogenica.  

No início do processo de digestão anaeróbia, mais especificamente na etapa 
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de hidrólise, ocorre a redução, através de enzimas, de polímeros orgânicos 

complexos para moléculas simples solúveis (LI et al., 2012). 

As bactérias não são capazes de assimilar matéria orgânica particulada, a 

matéria orgânica complexa é transformada em compostos solúveis mais simples, 

processo que ocorre pela atuação das enzimas extracelulares excretadas pelas 

bactérias fermentativas. Em paralelo as proteínas são hidrolisadas formando os 

aminoácidos, os açúcares são formados a partir da hidrólise dos carboidratos e os 

lipídios solúveis são hidrolisados em ácidos graxos (VERSIANI, 2005). 

A fase de acidogênica da biodigestão anaeróbia constitui-se na etapa onde 

microrganismos de diversas espécies degradam matéria orgânica complexa a ácidos 

orgânicos, gás carbônico e hidrogênio, a fase acidogênica é vista como dois 

processos ocorrendo em série. No primeiro, sólidos degradáveis são hidrolisados a 

moléculas menores, solúveis. No segundo processo, as bactérias formadoras de 

ácidos usam esses compostos intermediários solúveis como fonte de energia e para 

o crescimento, resultando em produtos de fermentação e biomassa celular. (YANG & 

GUO , 1990). 

As bactérias acetogênicas são responsáveis pela transformação dos produtos 

gerados na fase acidogênica em substratos intermediários apropriados para as 

metanobactérias, que são: hidrogênio, acetato e dióxido de carbono. Os gêneros 

conhecidos de bactérias acetogênicas encontradas em processos anaeróbios são 

Syntrophobacter e Syntrophomonas (CHERNICHARO, 2007). 

Já na fase metanogênica da biodigestão anaeróbia ocorre a conversão dos 

ácidos orgânicos da fase acetogênese a metano, gás carbônico e água, metanogêse 

pode ser realizada por bactérias acetotróficas, a partir da redução do ácido acético, 

ou por bactérias hidrogenotróficas, a partir da redução do dióxido de carbono com 

hidrogênio. Cerca de 70% do metano gerado nesta fase é proveniente da redução 

do acetato, e os outros 30% vêm, principalmente, da redução do gás carbônico com 

hidrogênio (Yang & Guo, 1990). 

 

2.4 TIPOS DE BIODIGESTOR 

 
 

Segundo Ortolani (1991) o modelo chinês é formado por uma câmara 

cilíndrica em alvenaria para a fermentação, com teto abobada, impermeável, 
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destinado ao armazenamento do biogás. Este biodigestor funciona com base no 

princípio de prensa hidráulica, forma que aumentos de pressão em seu interior 

resultantes do acúmulo de biogás resultarão em deslocamentos do efluente da 

câmara de fermentação para a caixa de saída, e em sentido contrário quando ocorre 

descompressão, neste tipo de biodigestor uma parcela do gás formado na caixa de 

saída é libertado para a atmosfera, reduzindo parcialmente a pressão interna do gás, 

por este motivo as construções de biodigestor tipo chinês não são utilizadas para 

instalações de grande porte. 

O modelo de biodigestor Indiano é caracteriza-se por possuir uma campânula 

móvel como gasômetro, a qual pode estar mergulhada sobre a biomassa em 

fermentação; e uma parede central que divide o tanque de fermentação em duas 

câmaras, acarretando a movimentação do resíduo por todo o biodigestor. O modelo 

Indiano, possui pressão interna sempre constante, pois quando o biogás é produzido 

e não é consumido, a campânula expande-se, aumentando o volume destinado para 

o armazenamento do biogás, garantindo de forma que a pressão não se altere 

(DEGANUTTI ET AL., 2002). 

Já na modelo batelada trata-se de um sistema bastante simples e de pequena 

exigência operacional, sua instalação poderá ser apenas um tanque anaeróbio, ou 

vários tanques em série. Esse tipo de biodigestor é abastecido uma única vez, 

portanto não é um biodigestor contínuo, mantendo-se em fermentação por um 

período maior, sendo o material descarregado posteriormente após o término do 

período efetivo de produção de biogás ( ORTOLANI et al., 1991) 

No Brasil é mais utilizado o modelo canadense que é um modelo tipo 

horizontal, com sentido de fluxo tubular, apresentando uma geometria retangular, 

construído em alvenaria e com a largura maior que a profundidade, assim tendo uma 

grande área de exposição ao sol, que em climas quentes contribui para a produção 

de biogás pela elevação da temperatura (CASTANHO & ARRUDA, 2008). Este 

modelo é indicado para grandes volumes de dejetos, pois apresenta um baixo custo 

financeiro, assim mais acessível para implantação (CUNHA, 2007). 

Lindemeyer (2008) afirma em seu trabalho que o modelo Canadense possui 

menor custo de implantação em relação a outros modelos, sendo este um dos 

motivos que contribuem para estudos sobre tal equipamento. 
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2.5 SUINOCULTURA NO BRASIL  

 

   2.5.1 POTENCIAL POLUIDOR DE UMA SUINOCULTURA  

 
 Há um conjunto de potenciais impactos ambientais envolvidos na produção e 

consumo de carne suína. Esses impactos estão presentes em todos os segmentos 

da cadeia produtiva, da produção de grãos, insumos e implementos, até o 

processamento, distribuição e consumo (OCDE, 2003; SPIES, 2003). 

 Existe segmentos da cadeia produtiva que são objeto de maior atenção em 

função do seu potencial de degradação dos recursos naturais (OCDE, 2003). 

 Um deles é o abate e processamento de carne suína e seus derivados, com 

um consumo expressivo de energia, água e materiais, a emissão de efluentes 

industriais (OCDE, 2003).  

Verifica-se, no entanto, que significativos investimentos têm sido feitos nesse 

segmento pelas principais agroindústrias, com destaque para a obtenção da ISO 

14.000 (GUIVANT, 1999) 

A suinocultura gera grandes quantidades de dejetos com altas cargas de 

nutrientes, matéria orgânica, sedimentos, patógenos, metais pesados, hormônios e 

antibióticos, com capacidade poluidora bem superior ao de outras espécies, como a 

humana (OLIVEIRA, 2000). 

Em função do tamanho e manejo do rebanho, da sua concentração 

geográfica, da estratégia de manejo dos dejetos e da nutrição, podem gerar diversas 

formas de poluição, poluindo as águas, o ar e o solo, com desdobramentos para a 

biodiversidade, os ecossistemas e a saúde humana (NOGUEIRA, 1982) 

A poluição do ar ocorre pela emissão de gases de efeito estufa com a amônia, 

o metano e o dióxido de carbono. A origem desses gases que também geram maus 

odores (JONGBLOED et al., 1999) 

O nitrogênio, fósforo e material orgânico são os principais problemas de 

poluição dos recursos hídricos, levando à eutrofização das águas superficiais e à 

presença de nitratos nas águas subterrâneas. Além disso, ocorre a contaminação 

por patógenos e a proliferação de moscas, borrachudos e outros insetos 

(PANDOLFO, 2006). 

A poluição das águas superficiais ocorre a partir do escoamento superficial de 

carga orgânica, patógenos e fosfatos (JONGBLOED et al., 1999). 
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A poluição das águas subterrâneas ocorre, sobretudo, pela lixiviação de 

Nitrogênio e patógenos contidos em excesso no solo (PANDOLFO, 2006). 

O solo, além de constituir-se em fonte difusa de poluição do ar e da água, 

também sofre transformações em suas características (JONGBLOED et al., 1999). 

O uso de dejetos não tratados como fertilizante do solo pode levar ao 

acúmulo de nutrientes e de metais pesados, como cobre, zinco, manganês e ferro, 

além de estar sujeito também à contaminação por patógenos (JONGBLOED et al., 

1999) 

Esses elementos têm impacto negativo na produtividade das lavouras e 

ocasionam toxicidade nas plantas, com desdobramentos para a saúde humana e 

animal (GUIVANT, 1999) 

 

    2.5.2 LEGISLAÇÃO E ATUALIDADES  

 
A suinocultura brasileira vem sendo marcada por altos e baixos nos últimos 

anos, mas é fato que tem conquistado seu espaço no cenário mundial e nacional 

(ZEN; ORTELAN; IGUMA, 2015) 

O ano de 2014, inclusive, pode ser considerado um dos melhores para a 

atividade (ZEN; ORTELAN; IGUMA, 2015) 

      Cerca de 81,7% dos suínos são criados em unidades de até 100 hectares, essa 

atividade emprega muita mão-de-obra principalmente familiar contribuindo em sua 

renda e estabilidade social (ZEN; ORTELAN; IGUMA, 2015) 

Apesar da evolução nas exportações, ainda é o mercado doméstico que absorve 

mais de 80% da produção brasileira. Em termos absolutos, a quantidade consumida 

só tem crescido no Brasil, dado o aumento da população e da renda (Zen et al, 

2015).  

No entanto, em termos per capita, o consumo de carne suína no Brasil cresce de 

forma gradativa. Segundo dados da ABPA (Associação Brasileira de Proteína 

Animal), em 2013, cada brasileiro consumiu, em média, 15,1 quilos de carne suína 

(ZEN; ORTELAN; IGUMA, 2015). 

Em 2014, o mercado internacional teve papel importante no desempenho 

positivo do setor suinícola. A Rússia, dessa vez, contribuiu para elevar as 

exportações de carne suína. Devido a conflitos com a União Europeia e os Estados 

Unidos, a parti r de agosto, os russos passaram a comprar mais carne de outros 
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países, entre os quais o Brasil. No acumulado de janeiro a novembro, a Rússia já 

havia importado 172,8 mil toneladas de carne brasileira, 28% a mais que todo o 

volume adquirido em 2013, de 134,9 mil (ZEN; ORTELAN; IGUMA, 2015). 

A Suinocultura é considerada pelos órgãos ambientais como uma atividade 

causadora de degradação ambiental, sendo enquadrada na lei com potencial 

poluidor, na lei 9.605/98- Lei dos crimes Ambientais diz que o produtor pode ser 

responsabilizado por crime de danos ao meio ambiente e a saúde de animais e 

Humanos (ZEN; ORTELAN; IGUMA, 2015). 

Na década de 70 não se preocupavam muito de como deviam se livrar dos 

dejetos dos suínos, já que na época a concentração de suínos no país era baixa e o 

solo das propriedades tinham capacidade para absorver os dejetos, com o 

crescimento do setor da suinocultura o governo brasileiro teve que tomar medidas 

para evitar a poluição do meio ambiente (ZEN; ORTELAN; IGUMA, 2015). 

 

2.6 USO DO BIODIGESTOR NA SUINOCULTURA  

 

   2.6.1 ANÁLISE ECONOMICA E FINACEIRA  

 

 Os custos de um biodigestor são muitos, entre eles a sua instalação, os 

materiais que serão usados, mão de obra para a manutenção e funcionamento do 

biodigestor, hoje esses custos giram em torno de R$163.000 Reais, tornando um 

biodigestor um investimento de longo prazo (DEUBLEIN, 2008). 

 Mais hoje em dia, o produto final do biodigestor pode ser vendido, tanto sua 

energia produzida, como sua queima que gera Créditos de Carbono (Cunha, 2007). 

 O mercado mundial de troca de créditos de carbono com base em projetos de 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo saltou de US$ 330 milhões em 2004 para 

US$ 4 bilhões em 2005. Em termos, o mercado de transações de Créditos de 

Carbono está começando agora, segundo o gerente de mudanças climáticas do 

banco ABN Amro Real (CUNHA, 2007). 

Assim cria-se o mercado de carbono e a principal razão para sua criação 

decorre das diferenças de custos de redução das emissões de Gases do Efeito 

Estufa em projetos de mitigação, como os previstos nos Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo, e o custo para se alcançar essa mesma redução em uma 
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grande unidade produtiva, ou seja, torna-se mais viável para os países (DEUBLEIN, 

2008). 

 

   2.6.2. VANTAGENS DA INSTALAÇAO DE UM BIODIGESTOR NA 
SUINOCULTURA 

 

 Segundo Nogueira (2001), os biodigestores são equipamentos apropriados ao 

recebimento dos dejetos que são formados pela urina e fezes, restos de 

alimentação. Podemos ressaltar as inúmeras vantagens de sua instalação junto as 

propriedades rurais. 

De acordo com Barrera (1993) os principais benefícios de instalação do 

equipamento adequado de biodigestor de dejetos suínos temos, Baixo custo de 

implantação e operacional; Adequada eficiência na remoção das diversas categorias 

de poluentes, Não há consumo de energia elétrica, uma vez que dispensa o uso de 

bombas, baixa demanda de área, reduzindo os custos de implantação, Produção de 

metano, gás de elevado teor calorifico, favorece a preservação das colônias de 

bactérias, dando sustentabilidade ao sistema e possibilita a recuperação de 

subprodutos uteis, visando sua aplicação com fertilizantes na culturas agrícolas. 

 

   2.6.3. RELAÇÃO DO BIODIGESTOR E O MEIO AMBIENTE  

 
 Dos processos de digestão resultam dois tipos de afluentes o solido e o 

Liquido, os quais apresentam outras aplicabilidades (EASTMAN, 1980). 

O biofertilizante e o afluente solido dos biodigestores, resultante do processo 

de fermentação anaeróbica da matéria orgânica ao produzir biogás. Estes contem 

muita fibra, sendo utilizado como adubação de fundação por ocasião de plantio e 

adubação periódica, por enterramento, em torno da copa da planta. Sua assimilação 

e lenta. Por sua vez, o biofertilizante liquido e a parte aquosa do biofertilizante 

natural quando se efetua o peneiramento e a filtração, provocando-se a eliminação 

do conteúdo solido. Sua utilização pode se dar por aspersão como adubo folhear, 

diretamente no solo, junto as raízes, ou ainda em sistemas de produção 

hidropônicos (SEIXAS, 1980). 
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O biofertilizante liquido apresenta uma assimilação rápida pelas plantas, 

sendo assim totalmente adequado nas culturas de ciclo curto. Como o adubo possui 

uma composição altamente complexa e variável; por ser um produto fermentado por 

bactérias, leveduras e bacilos, e a matéria orgânica vegetal servida de base 

alimentar; contem quase todos os macros e micros elementos necessários a nutrição 

vegetal (Nogueira, 2001). 

O biofertilizante age como um projetor natural das plantas cultivadas, contra 

doenças e pragas (TINICO, 2001). 

O maior benefício obtido por meio do uso do biofertilizante está relacionado 

ao baixo nível potencial de dano ao meio ambiente, contribuindo, portanto com a 

manutenção da biota e condições ideais de vida e saúde humana (Seixas, 1980) 

 

3.0 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 
          Atualmente o mercado exige inúmeras mudanças importantes e consideradas 

fundamentais na situação econômica frente a natureza das empresas em geral, 

sendo elas privadas ou publicas, bem como com a necessidade de uma nova 

referência na gestão do meio ambiente, tendo uma abordagem inovadora, 

compreendendo as novas realidades ambientais e as necessidades da população. 

          O uso do biodigestor tem há tempos mudado a história de muitas 

propriedades rurais. 

          É fundamental conscientizar e sensibilizar a todos da importância de não 

poluir o meio ambiente bem como de destinar os resíduos de efluentes líquidos de 

dejetos de suínos para seu local adequado e ainda, do uso do biodigestor. 

          Trabalhos mais expressivos podem ser realizados, em escolas de ensino 

fundamental, médio e utilizar meios de comunicação ( Radios, Tvs e redes sociais), 

mostrando à todos o funcionamento de um biodigestor, mostrar todo o seu processo 

e de conscientizar da destinação dos resíduos dos efluentes, desta forma, podemos 

educar as pessoas para não eliminar esse dejetos no meio ambiente. 

         Os problemas do efeito estufa tem aumentado excessivamente devido aos 

índices elevados do dióxido de carbono e do metano tendendo a aumentar trazendo 

graves consequências em escala global e colocando em risco a sobrevivência do 

homem. 

         Inúmeros estudos feitos por universidades americanas mostram que se a 
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emissão de gases do efeito estufa continuar a aumentar, a temperatura da terra 

também elevará tendo consequências drásticas como mudanças climáticas, 

desertificação, furacões e tornados em grande quantidade entre outras piores.  

        Assim, a população, a gestão pública, as gestões privadas devem se unir e 

buscar meios de amenizar o lançamento de poluentes no meio ambiente, tendo 

sempre resultados positivos e menos agressivos ao meio ambiente. 

       Desta forma o biodigestor é a melhor forma de dar destino final aos dejetos dos 

suínos, também faz que o produtor saia ganhando utilizando o a energia, o calor e o 

biofertilizante que são produzidos o biodigestor. 

       Além disso com o biodigestor fica mais fácil para o produtor conseguir a licença 

ambientar, além de ajudar o meio ambiente.     

       Desta forma, o objetivo deste trabalho de mostrar a representatividade do uso 

do biodigestor para a suinocultura, mostrando que a gestão ambiental junto aos 

gestores governamentais e empresar particulares devem agir em conjunto, 

buscando projetos que conscientizem a população e ao mesmo tempo que diminua 

a agressão ao meio ambiente, tratando os resíduos de suínos de forma adequada e 

deste tratamento tendo resultados positivos, como o reaproveitamento da biomassa 

e do biogás. 

      Percebe-se a grande importância e a representatividade do uso consciente dos 

recursos naturais para que tais sejam considerados limpos e sem poluentes. A 

tecnologia da biodigestão com a produção do biofertilizante e do biogás é 

considerada uma grande alternativa, sendo viável para todos envolvidos no projeto, 

beneficiando a sociedade, a economia local e o meio ambiente. 

     Conclui-se então que o uso do biodigestor para os resíduos de suínos é de 

extrema importância para todos, tanto para a população quanto para o Meio 

Ambiente. 
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