
ARTIGO 

 
 

 

Faculdade Sul Brasil - Toledo – Paraná – 2015 

ISSN 2175-7135 

 

ANÁLISE DA DESTINAÇÃO CORRETA DOS DEJETOS SUÍNOS NA EMPRESA 

HECK 

 

 

BRICCIUS, Alexandre Henrique¹ 

JUNGES, Djeison Felipe¹ 

HECK, Marcel Cristian¹ 

SANTOS, Welisson Raimundo¹ 

STORCH, Jalusa Andreia² 

 

djeisonjunges@gmail.com 

 
 

RESUMO  

O artigo tem como intuito de investigar os métodos sustentáveis e corretos para a 
destinação de dejetos produzidos por suínos, gerando benefício na agricultura e na 
parte financeira da empresa já que os dejetos também podem ser utilizados como 
fertilizantes. Dejetos suínos são os resíduos sólidos e líquidos gerados por suínos, 
que geram gases, e se utilizados de maneira adequada, dentro de um planejamento, 
podem ser utilizados como fonte de energia renovável e fertilizantes, mas tudo isso 
após o processo de biodegradação. O objetivo principal é investigar métodos 
sustentáveis e corretos, em relação à legislação, para a destinação dos dejetos 
produzidos pelos suínos, a fim de gerar benefícios em outras áreas, pois é possível 
utilizar os dejetos como fertilizantes. Será investigada a possibilidade da 
implementação de um sistema de biodigestor que tem por base em armazenar os 
dejetos sem que este tenha contato direto com o ar, pois dessa maneira as bactérias 
existentes entram em fermentação, gerando assim gases que podem ser utilizados 
como forte de energia e o que sobra é usado como fertilizante para a terra. 
Biodigestores são estruturas projetadas e construídas de modo a produzir a 
degradação da biomassa residual sem que haja qualquer tipo de contato com o ar. 
Procurando visar lucro financeiro e bem estar ao meio ambiente, usaremos algumas 
formas para que essa necessidade seja suprida de forma adequada para que haja 
sucesso na empresa. 
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INTRODUÇÃO  

Para a realização deste estudo, foi feita uma visita na propriedade rural do pai 

de um dos integrantes do grupo, no distrito de Concórdia do Oeste, em Toledo, 

onde foi possível perceber que não há um sistema de destinação dos dejetos, que 

ficam simplesmente estocados numa esterqueira a céu aberto. Assim buscamos 

entender como poderíamos resolver este problema, através deste estudo.  

Os dejetos suínos precisam ser destinados de maneira correta, devido à 

grande concentração de gases que os dejetos contem. Por isso, a empresa decidiu 

que irá estudar as possibilidades corretas que existem para destinar os dejetos, 

fazendo com que além de ficar de acordo com a legislação, terá lucros, levando em 

consideração os futuros ganhos com a produção do biogás. 

É de suma importância a destinação correta dos dejetos produzidos pelos 

suínos, para que não seja prejudicial ao meio ambiente. Um método seria reutilizar 

estes dejetos como fertilizantes, mas são necessários alguns conhecimentos 

específicos sobre os tipos de plantas e alguns investimentos na parte do transporte 

e armazenamento. 

O objetivo principal é investigar métodos sustentáveis e corretos, em relação 

à legislação, para a destinação dos dejetos produzidos pelos suínos, a fim de gerar 

benefícios em outras áreas, pois é possível utilizar os dejetos como fertilizantes. 

 
1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 
 

Para a realização deste artigo, foi feita uma visita na granja de suinocultura do 

pai de um dos integrantes, onde os participantes do grupo puderam perceber que 

não há local apropriado para a destinação dos dejetos, que ficam expostos a céu 

aberto, o que é muito prejudicial, pois os dejetos emitem gases, que agravam o 

efeito estufa. 

Foi realizado uma entrevista com o proprietário da granja de suínos, que 
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passou um pouco de sua experiência na área, sobre a questão do meio ambiente de 

como não poluir com a destinação correta dos dejetos produzidos pelos suínos. 

O proprietário utiliza desses desejos também para gerar fertilizantes para 

poder usá-los em suas lavouras para maior produtividade e pouco desperdício, e 

para que isso aconteça de forma uniforme foi instalado na propriedade um 

Biodigestor para o maior cuidado em relação ao meio ambiente e evitar que os 

desejos não sejam completamente utilizados em seu processo de fermentação. 

 “A degradação biológica anaeróbia da matéria orgânica, presente 
nos resíduos sólidos agropecuários, produz uma mistura gasosa de metano 
(CH4) e dióxido de carbono (CO2), chamada biogás. Pode-se aproveitar seu 
potencial energético por intermédio da queima e obtenção de energia 
térmica. A geração do biogás traz aos produtores uma opção energética 
renovável de ótimo rendimento, custeando os gastos em energia elétrica 
externa e proporcionando energia limpa e distribuição correta dos efluentes 
gerados.” (COLATTO; LANGER, 2011) 

“Com uma geração de economia e benefícios, tanto para o produtor 
quanto para o meio ambiente, ainda é possível obter lucro através da venda 
de créditos de carbono e visibilidade para a propriedade com o 
desenvolvimento de um manejo sustentável.” (ANDRADE)   

 

 Ou seja, as vantagens do sistema biodigestor, não são apenas em relação a 

legislação da proteção ao meio ambiente, podem ser também em relação aos custos 

que podem ser reduzidos, como com energia elétrica, e fertilizantes que não 

prejudicam o solo. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados da pesquisa formaram a solução para o problema da empresa 

Heck, no caso, a destinação dos dejetos suínos de forma adequada, em relação a 

legislação e meio ambiente. 

A solução mais viável seria a implantação do sistema de biodigestor, que se 

baseia em, armazenar os dejetos de modo que não entre em contato com o ar, desta 

maneira, as bactérias existentes nos dejetos, entram no processo de fermentação, 

formando assim gases, que podem ser utilizados como fonte de energia. 

Biodigestores são estruturas projetadas e construídas de modo a produzir a 



ARTIGO 

 
 

 

Faculdade Sul Brasil - Toledo – Paraná – 2015 

ISSN 2175-7135 

 

degradação da biomassa residual sem que haja qualquer tipo de contato com o ar. 

Os biodigestores recebem alguns efluentes líquidos, criando um ambiente 

sem oxigênio e propiciando a liberação de gases. Devido à ação de microrganismos, 

a decomposição da matéria causa um gás chamado Biogás, que fica armazenado 

na área livre da cúpula do biodigestor; nesse caso, transformado em gasômetro ou 

com função de acumulação do gás no gasômetro. Após essa transformação, o 

biogás é canalizado e pode ser utilizado para diversos usos: Processos de 

aquecimento ou resfriamento e geração de energia elétrica da qual utilize esse 

combustível. 

Então, os gases resultantes poderiam ser utilizados como fonte de 

energia, para aquecimento ou simplesmente o gás para se utilizar na cozinha, mais 

precisamente no fogão a gás, e o restante dos dejetos, utilizados como fertilizantes, 

no caso, fertilizante para a lavoura e para a plantação de grama existente na 

propriedade. 

 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo de pesquisa foi possível entender que é de suma importância a 

destinação correta dos dejetos de suínos, pois não só fere a legislação, como 

prejudica o meio ambiente se destinado da forma incorreta. 

Foram obtidos os resultados esperados, pois alcançamos o objetivo principal, 

que era encontrar o meio mais viável para descartar os dejetos, sem prejudicar o 

meio ambiente, que seria a implementação de um sistema de biodigestor, que visa 

produzir a degradação da biomassa residual, sem contato algum com o ar, para a 

ação de microrganismos na decomposição dos dejetos, formando assim gases, e 

são esses gases que geram energia. 

A energia gerada é limpa, sustentável, e renovável, já que o número de 

produtores de carne suína vem aumentando com o passar dos anos, o que irá gerar 



ARTIGO 

 
 

 

Faculdade Sul Brasil - Toledo – Paraná – 2015 

ISSN 2175-7135 

 

muito mais dejetos, que precisam ter a destinação correta. Além de reconhecer que 

não causa mais danos ao meio ambiente, nem em ralação ao ar no caso da 

liberação do gás metano e dióxido de carbono, e danos ao lençol freático existente 

no subsolo. 
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