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O que fazer com o digestasto? 



Distribuição direta? 



Fertirrigação? 



Tratamento físico-químico e/ou 
biológico? 



• Dejetos e/ou resíduos da digestão 
são potencialmente poluidores? 

• Em quais situações? 

• Uso inadequado... 

• Outros exemplos: agrotóxicos, 
remédios, fertilizantes minerais 



• Qual a composição dos dejetos 
animais? 



O que existe nos DLS? 

• -Agua (95 a 98%); 

• -Matéria orgânica; 

• -Nitrogênio (N); 

• -Fósforo (P); 

• -Potássio (K) 

• -Cálcio; 

• -Sódio; 

• -Magnésio; 

• -Manganês; 

• -Ferro; 

• -Zinco; 

• -Cobre ...  



Mas Tchê!!! 

 

Qual dose devo 

aplicar? 

Quantos animais 

posso alojar? 





Definição de dose:   

 
Fatores a serem analisados 

 

1. Determinar o teor de nutrientes no solo 

- Análise de solo 

 

2. Demanda da cultura 

 

3. Concentração de nutrientes no 

biofertilizante 

- Análise do efluente 

 - Laboratorial 

4. Eficiência agronômica 



Recomendação de adubação 

Exercício: 

Recomendação de adubação para Milho, expectativa de rendimento de 11 ton/ha 

1. Análise de solo: MOS=3 %, Clas. text.=2; P=25 ppm (MA), K=200 ppm (MA) 

 

2. Demanda de nutrientes: N = 190 kg/ha, P2O5 = 165 kg/ha e K2O = 110 kg/ha 

 

3. Dejeto líquido de suínos: 2,83 kg N/m3, 2,37 kg P2O5 /m3 e 1,50 kg K2O/m3  

 

4. Eficiência agronômica DLS: N = 80%, P = 100% e K = 100% 

Dose base N = 190 / (2,83 x 80 /100) = 84,1 m3/ha 

 

Dose base P = 165 / (2,37 x 100 / 100) = 69,6 m3/ha 

 

Dose base K = 110 / (1,50 x 100 / 100) = 73,3 m3/ha 

 

Qual dose aplicar? 



• Qual a quantidade de suínos que 
podemos alojar por área agrícola? 

Dimensionamento de rebanhos 

Licenciamento ambiental em SC 



Dimensionamento de rebanho suíno 

Número de animais 

alojáveis 

Oferta média anual de 

nutrientes via dejetos 

excretados por animal 

alojável 

(kg/animal/ano) 

Demanda média anual de 

nutrientes nas áreas 

agrícolas (kg/ano) 

Perdas de nutrientes no 

armazenamento ou 

tratamento e exportação 

da propriedade (%) 

Eficiência agronômica 

do dejeto (%) 

Oferta média anual de 

nutrientes via outros 

fertilizantes minerais ou 

orgânicos (kg/ano) 



1. Esterqueira: média demanda nutrientes (milho grão, silagem e trigo) 
 

 

 

2. Esterqueira: alta demanda por nutrientes (milho grão, silagem e pastagem): 

 

 

 

3. Esterqueira: alta demanda mas com uso intensivo de fertilizantes minerais: 

- Tipo de granja: Unidade de Terminação (UT) 

- Excreção de P por animal alojável (UT): 4,3 kg 

P2O5/animal/ano 

DN (P) = 235 kg P2O5/ha/ano 

NA = (235 – 0) / 4,3 x 1 x 1 NA = 55 suínos/ha 

DN (P) = 335 kg P2O5/ha/ano 

NA = (335 – 0) / 4,3 x 1 x 1 NA = 78 suínos/ha 

DN (P) = 335 kg P2O5/ha/ano NF (P) = 90 kg P2O5/ano 

NA = (335 – 99) / 4,3 x 1 x 1 NA = 55 suínos/ha 

Dimensionamento de rebanhos 

Quantos suínos por hectare? 



SGAS – Sistema de Gestão 
Ambiental da Suinocultura 

• O que é? 

• Ferramenta para automatizar e padronizar 
a elaboração de projetos de gestão e 
licenciamento ambiental de produção de 
suínos. 



Funções do software 

• Cadastro de produtores e propriedades 
rurais/empreendimentos; 

• Cadastro de áreas agrícolas geoespacializadas; 

• Registro e interpretação de resultados de análises 
laboratoriais de solo; 

• Cálculo de recomendação de adubação e calagem; 

• Criação de planejamento agrícola; 

• Definição de cronograma de aplicação de dejetos; 

• Cadastro de sistemas de manejo de dejetos; 

• Cálculo do dimensionamento de rebanhos. 

 



Cadastro de produtores 



Cadastro de propriedades 
rurais/empreendimentos  



Cadastro das áreas agrícolas  



Registro e interpretação de resultados 
de análises 



Criação de planejamento agrícola 



Definição do cronograma de aplicação 
de dejetos 



Cadastro de sistemas de manejo de 
dejetos 



Cálculo do dimensionamento de 
rebanhos 



Monitoramento da qualidade do solo 



Obrigado 

  
evandro.barros@embrapa.br 


