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A suinocultura no Brasil tem evoluído sensivelmente nas ultimas décadas, como 
comprovam os altos índices de produtividade alcançados, no entanto a atividade 
suinícola tem causado grande impacto ambiental, pela poluição dos recursos 
naturais, como água, solo e ar. Devido a atividade ser altamente poluidora vem 
sendo vigiada com maior intensidade pelo órgão ambiental, sendo em Santa 
Catarina a normalização ao licenciamento e a fiscalização uma prerrogativa da 
FATMA e exigido pelo órgão ambiental,que seja feito todo um processo de 
licenciamento ambiental para o funcionamento do empreendimento, tendo assim, um 
maior comprometimento com a proteção ambiental. O licenciamento ambiental 
requer uma serie de dados levantados sobre a propriedade e o empreendimento tais 
como: relevo do terreno, manancial, nascentes de água, descrição do uso do solo, 
reserva legal florestal, a quantidade de área é suficiente para o despejo de dejeto 
depois de seu armazenamento e tratamento entre outros dados que  o órgão 
ambiental julgar necessário.  

Palavras-chave: Atividade suinícola, órgão ambiental, licenciamento ambiental. 
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The Pigs in Brazil has evolved significantly in recent decades, as evidenced by the 
high rates of productivity achieved, but the pig activity has caused great 
environmental impact, the pollution of natural resources such as water, soil and air. 
Due to be highly polluting activity is being monitored with greater intensity by the 
environmental agency, and in Santa Catarina to the normalization licensing and 
monitoring the prerogative of FATMA is required by this that is made a whole process 
of environmental licensing for the operation of the enterprise, thus, a greater 
commitment to environmental protection. The environmental licensing requires a 
series of data raised on the property and undertaking such as: Topography of the 
land, wealth, sources of water, description of land use Legal Reserve Forest, the 
amount of area is sufficient for the dumping of dejeto after its stora ge and treatment 
among other data when necessary to make the environmental agency. 

Key-words: Pig activity, environmental agency, environmental licensing. 
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A atividade suinícola vem crescendo de uma forma muito rápida no Brasil 

principalmente na região sul do país, viabilizando a fixação do homem no campo, 

principalmente em pequenas propriedades.  

No entanto a produção de suínos é uma atividade agropecuária com maior 

impacto ambiental, devido a o grande volume de dejetos produzido, sendo este um 

forte fator de contaminação do ar, solo e da água necessitando de métodos mais 

eficazes para o tratamento dos dejetos para diminuição de seus poluentes. Hoje em 

nossa região os dejetos após passarem por um processo de fermentação em 

esterqueiras são muito usados como fertilizante na agricultura. 

 Devido a atividade ser potencialmente poluidora vem sendo vigiada com 

maior intensidade pelos órgãos de proteção ambiental, sendo em Santa Catarina a 

normalização ao licenciamento e a fiscalização  uma prerrogativa da FATMA 

(Fundação Nacional do Meio Ambiente) sendo exigido por esta que seja feito todo 

um processo de licenciamento ambiental  para o funcionamento de uma granja de 

suínos.  

O licenciamento Ambiental é um procedimento onde o poder publico  

representado por órgãos ambientais, autoriza a localização, instalação, ampliação e 

operação de empreendimento e atividades utilizadores de recursos naturais. 

A partir do licenciamento ambiental também é exigido uma série de dados  

sobre a propriedade e o empreendimento tais como: Reserva Legal Florestal, se a 

quantidade área é suficiente para a distribuição de dejetos depois de seu tratamento, 

relevo do terreno, manancial, nascentes de água, descrição do uso do solo entre 

outros dados que o órgão ambiental julgar necessário. 

No passado não se ouvia falar em licenciamento ambiental, pois a atividade 

suinícola era vista como forma de obtenção de renda. No entanto com o crescente 

problema ambiental junto com atividade é necessária a adequação do 

empreendimento a legislação ambiental, tento este trabalho como objetivo principal 
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suínos.      

Com isto, promove-se o desenvolvimento sustentável da suinocultura e da 

região, prospectando a possibilidade de adequação e ampliação da atividade tanto 

no Sul quanto em outras regiões do Brasil.  
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2.1 DESENVOLVIMENTO DA SUINOCULTURA NO OESTE CATARINENSE 

A suinocultura e uma atividade do setor da produção de alimentos que está 

crescendo em importância no Brasil.(SOBESTIANSKY, et al, 1998). 

E uma atividade desenvolvida principalmente em pequenas propriedades 

rurais, cerca de 80% dos suínos são produzidos em áreas de ate 100 hectares, 

constituindo –se em uma das importantes fontes de receita para 46,5% das 5,8 

milhões de propriedades no país.(GIROTTO, PROTAS, FASOLO,1995). 

Principalmente na região Oeste catarinense onde ocorreu o desenvolvimento 

de um modelo agropecuário e agroindustrial, com base na agricultura familiar 

integrada diretamente com a indústria,  possibilitando ao homem do campo um 

melhor lucro, demarcando seu espaço no cenário econômico nacional.( SILVA, 

2000). 

O sistema integrado consiste na parceria da industria com o produtor, sendo a 

primeira fornecedora de animais, dos insumos, da assistência técnica e coletora da 

produção e o segundo responsável pela construção das instalações produtoras e 

pelo fornecimento de mão de obra para a produção. (GUIVANT, 1999). 

Pois esta atividade exige muita dedicação do criador para alcançar bons 

índices de produtividade e, em resultados econômicos satisfatórios.(LIMA, FÁVERO, 

BRITO, 1993). 

Pode se afirmar que o sistema integrado de produção foi um marco do 

“modelo” de desenvolvimento rural da região que posteriormente veio a ser adotado 

em outras regiões (GUIVANT, 1997). 

Os avanços alcançados por este modelo nas propriedades rurais e 

agroindustriais até 1980, ocorreram sem qualquer preocupação com os problemas 

ambientais. Até então, o modelo de desenvolvimento rural da região baseava-se na 
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produtores, pois as perdas de poluentes através das fezes, urinas e gases 

demonstram que a eficiência do processo de digestão do suíno é limitada, o que faz 

com que a suinocultura seja uma atividade agropecuária com maior impacto 

ambiental. (PERDOMO, OLIVEIRA, KUNZ, 2003).               

O desenvolvimento a qualquer custo, sem preocupações ambientais e com a 

preservação, levou ao desequilíbrio do ecossistema regional.   

O Projeto de Recuperação, Conservação e Manejo dos Recursos Naturais em 

Microbacias Hidrográficas,  no estado de Santa Catarina – Projeto microbacias/BIRD 

I, foi assinado em 1991 entre o governo do estado de Santa Catarina com o aval da 

União e a participação do Banco Internacional para a Reconstrução e 

Desenvolvimento. Sua execução foi concluída em julho de 1999 e pode ser 

considerada como marco referencial em planejamento rural integrado no estado. 

O “Programa de Expansão de Suinocultura, Tratamento e Aproveitamento dos 

Dejetos” contempla a melhoria do ambiente e da qualidade de vida do suinocultor.  A 

operacionalização deste programa foi iniciada em março de 1994; com prazo de 4 

anos para conclusão. Aqui se tem como destaque a Melhoria Ambiental e a 

Qualidade de Vida, através de ações para reduzir a poluição causada pelos dejetos 

de suínos, agregando-lhe valor, principalmente no uso como fertilizante. Porem, face 

algumas distorções de objetivos durante a execução do plano, seus resultados 

foram mais significativos na expansão da suinocultura, do que no tratamento e 

aproveitamento dos dejetos (SILVA, 2000). 

As ações voltadas aos tratamentos de dejetos resumiram-se na construção de 

esterqueiras e bioesterqueiras, muitas vezes mal dimensionadas e sem 

comprovação de serem estas tecnologias as mais adequadas e eficientes para 

resolver os problemas de poluição. 
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O desenvolvimento da suinocultura  é também um fator de crescimento 

econômico nacional.Efeitos multiplicadores de renda e emprego nos diversos 

setores da economia, intensificação na busca de insumos agropecuários e expansão 

dos setores envolvidos com comercialização e industrialização, são tidos como 

conseqüência do crescimento da suinocultura. (GIROTTO, PROTAS, 

FASOLO,1995).  

A suinocultura também tem  grande importância no cenário agropecuário 

brasileiro, correspondendo aproximadamente 1.0% do PIB, sendo o sexto maior 

produtor mundial de carne suína e possuindo o terceiro maior rebanho do mundo. 

(IBGE,1995). 

No Brasil, estima-se que atualmente 733 mil pessoas dependam diretamente 

da cadeia produtiva da suinocultura brasileira, sendo responsável pela renda de 2,7 

milhões de brasileiros.  A região sul do Brasil, a partir da década de 50 detêm o 

maior rebanho suinícola do pais.(GIROTTO, PROTAS,FASOLO,1995). 

Com aproximadamente 4,5 milhões de cabeças, o rebanho suinícola 

catarinense representa aproximadamente 13,2%do rebanho nacional 

(EPAGRI,2002) em apenas 1,11% do território brasileiro, distribuído em 

aproximadamente 21.000 pequenas, 3.500 medias e 500 grandes propriedades 

(BELLI FILHO, at al., 2001). 

O setor da suinocultura possui uma importância considerável, tendo em vista 

que, gera mais de 150 mil empregos. (GUIVANT,1997).

Além da importância econômica, existe a importância social envolvendo a 

suinocultura, constituindo-se em um importante meio de fixação do homem no 

campo, pois emprega mão de obra familiar e é praticado, em sua maioria, em 

pequenas propriedades, gerando renda, reduzindo o êxodo rural e os problemas 

advindos desta questão.  
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80% da produção de suínos do estado de Santa Catarina. Apesar da importância 

socioeconômica, o setor da suinocultura caracteriza-se pela alta produção de dejetos 

que causa sérios danos ambientais pelo lançamento inadequado de dejetos no solo 

e na água. 

2.3 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

  

Segundo EPAGRI (2002) no estado de Santa Catarina, são produzidos 

anualmente 13 milhões de toneladas de dejetos líquidos. 

A concentração de suínos por área tem sido um critério muito utilizado para 

avaliar o nível de pressão exercida sobre o ambiente, Santa Catarina com seus 

95,442,9 km de área  territorial e efetivo suíno de 5.235.692 milhões de cabeça 

(IBGE,1999) é o estado com maior densidade suína (54,9 suínos/km) (PERDOMO, 

OLIVEIRA, KUNZ, 2003).  

Estes dejetos são comumente manejados através do armazenamento em 

esterqueira e bioesterqueiras para posteriormente usar na lavoura. 

Segundo a EMBRAPA (2004), estima-se que quase todas as propriedades 

em Santa Catarina já possuem alguma forma de armazenamento. 

Ainda que haja problemas de subdimensionamento e  de operação, não a 

duvidas, elas representam um avanço no controle da poluição, mas a disponibilidade 

de área para agricultura mecanizada restringe a adequação da distribuição do 

volume total de dejetos  para uso como fertilizante vegetal ( PERDOMO, OLIVEIRA, 

KUNZ, 2003). 

Devido o armazenamento não significar o tratamento dos dejetos, constitui um 

fator de risco para a contaminação do ar, do solo e da água.  
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O lançamento direto de dejetos fresco em cursos d’água permite um aumento 

da população bacteriana e de algas provocando eutrofização, a diminuição do 

oxigênio dissolvido na água e a mortalidade de peixes, além de impossibilitar o uso 

da água para diversos fins. Com a morte de peixes e a proliferação de borrachudos 

se dá  mais rapidamente pela ausência de seus maiores predadores. Um outro 

problema encontrado nas propriedades que desenvolvem a suinocultura é o 

aumento excessivo de moscas devido a falta de cuidado com esterco úmido, 

proporcionando um ambiente ideal pra o desenvolvimento das larvas.  

O nitrogênio presente nos dejetos de suínos também é uma preocupação pois 

a lixiviação de nitrato na forma inorgânica, após a aplicação de dejetos no solo, 

provoca a poluição da água e a eliminação da amônia (NH) na forma gasosa, causa 

a poluição do ar. 

Segundo KONZEN (1980) os nitratos, em concentração acima de 45 e 10mg/l 

na água, constituem risco para a saúde dos humanos e dos suínos, 

respectivamente. 

A poluição, provocada pelo manejo inadequado dos dejetos de suínos, cresce 

em importância a cada dia, seja por uma maior consciência ambiental dos 

produtores, como também pelo aumento das exigências  dos órgãos fiscalizadores e 

da sociedade em geral. (DIESEL et al.,2002). 

2.3.2 Impacto no Solo 

O desenvolvimento da suinocultura intensiva causou a produção de grandes 

quantidades de resíduos, os quais são lançados ao solo, na maioria das vezes, sem 

critério e sem tratamento prévio, transformando-se em uma grande fonte poluidora 

dos mananciais de água. O sistema de produção de suínos, no sul do Brasil, propicia 

elevada produção de dejetos, gerando problemas de manejo, armazenagem, 

distribuição e poluição ambiental. (DARTORA et al., 1998). 
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decorrente da sua alta concentração nas rações adicionadas em excesso para suprir 

a baixa taxa de absorção dos suínos. Nas áreas de suinocultura intensiva, os 

desejos são adicionados ao solo, e devido a sua alta reatividade com os grupos 

funcionais da matéria orgânica e argilominerais, a tendência é o acúmulo. No 

momento em  que é atingida a capacidade de retenção dos metais pelo solo, estes 

podem atingir camadas mais profundas, chegando ao lençol freático (MATTIAS et 

al., 2004). 

O acumulo de metais pesados leva a uma reação com os constituintes 

coloidais e biológicos, tanto na camada superficial do solo, como dissolvidos na 

água. Na eventual absorção por microorganismos ou vegetais, pode apresentar altos 

risco á saúde humana e ao ecossistema (AMARAL SOBRINHO, 1999). 

Segundo DieseL (2002), existem aspectos importantes relacionados á 

nutrição animal que poderão reduzir o potencial poluente dos dejetos e assegurar 

maior sustentabilidade aos sistemas de produção. Os fatores que destacam são a 

melhora da eficiência alimentar dos animais, o uso de nutrientes na ração, de acordo 

com as exigências dos animais, o emprego da técnica de restrição alimentar para 

suínos em terminação, a redução dos níveis de cloreto de sódio, fazendo com que 

haja uma utilização mais racional da água e, finalmente, o uso de promotores de 

crescimento, como o Cu e o Zn.  

2.3.3 Impacto na Atmosfera 

Outro problema grave acarretado nas regiões produtoras, é o odor dos 

dejetos. Isso ocorre devido à evaporação dos compostos voláteis, que causam 

efeitos prejudiciais ao bem-estar humano e animal. Os contaminastes do ar mais 

comuns nos dejetos são, a amônia, o metano, os ácidos graxos voláteis, o acido 

sulfidrico, o etanol, o propanol, o dimetil sulfidro e o carbono sulfidro. A emissão de 

gases pode causar graves prejuízos às vias respiratórias do homem e dos animais, 

bem como a formação de chuvas ácida através de descargas de amônia  na 
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1999). 

Os principais gases emitidos pelos sistemas de criação de suínos são o CO2  

CH4 e os gases de N (NH4, N2O e N2). Estudos de qualidades do ar indicam que as 

emissões dos sistemas de tratamento de dejetos de suínos têm alto potencial de 

afetar negativamente a qualidade do ar local, regional e até globalmente. As 

emissões de gases representam uma grande preocupação para a manutenção da 

qualidade do ar, devido aos seus efeitos prejudiciais na qualidade ambiental, no 

desconforto e na saúde humana (OLIVEIRA et al., 2003). 

2.4 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Devido o grande crescimento da suinocultura principalmente na região sul o 

correu também um grande aumento nos  níveis de dejetos suínos e 

conseqüentemente o nível de contaminação e maior e mais grave fazendo assim 

com que órgãos sanitários e florestais tomassem medidas vigorosas em relação ao 

tratamento dos dejetos dos suínos. (MATTIAS [et. al...], 2004). 

O licenciamento Ambiental é um procedimento pelo qual poder publico, 

representado por órgãos ambientais, autoriza a localização, instalação, ampliação e 

operação de empreendimento e atividades utilizadores de recursos naturais, e que 

possam ser consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, 

sob qualquer forma, possa, causar degradação ambiental. (FATMA, 2007). 

É obrigação do empreendedor, prevista  em lei, buscar o licenciamento  

ambiental junto ao órgão competente, desde as etapas iniciais do seu planejamento 

e instalação até a sua efetiva operação. A partir da homologação da Lei Federal 

6.938/81, o licenciamento ambiental tornou-se obrigatório em todo o território 

nacional. Desde então, atividades potencialmente causadoras de degradação 

ambiental que exerçam atividade sem Licença Ambiental estão sujeitas ás sanções 

previstas em lei, incluindo as punições relacionadas na Lei de Crimes Ambientais 

(OLIVEIRA [et. al...], 2004). 
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conhecido como lei da política nacional do  meio ambiente. (FATMA, 2007) Para 

o licenciamento de um empreendimento no Estado de Santa Catarina o interessado 

deve requer ao Órgão Estadual de Meio Ambiente e apresentar todos os 

documentos exigidos para a analise deste. Sendo que as Licenças  Ambientais se 

dividem em três fases: LAP (Licença Ambiental Prévia), LAI (Licença Ambiental de 

Instalação) e LAO (Licença Ambiental de Operação). A LAP é uma espécie de 

consulta de viabilidade, na qual são observados parâmetros para a possível 

implantação de um empreendimento num determinado local (FATMA, 2007). 

O licenciamento ambiental foi uma ferramenta encontrada para minimizar os 

impactos ambientais causados por estas atividades. No entanto, indo de encontro a 

esta realidade, constatou-se que dois terços das propriedades suinícolas não 

conseguiram o licenciamento para a sua adequação legal que esta problemática 

mereceu inclusive a atenção do Ministério Publico, que atua como representante da 

sociedade. 

Pereira (2003) constatou em seu estudo que grande parte das instalações 

físicas para a criação de suínos das propriedades situadas, em Santa Catarina, 

encontrava-se em desconformidade com a legislação ambiental e sanitária vigente. 

Deste modo foi proposto a Elaboração do Termo de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta para a suinocultura – TAC pelo Ministério Público, em 

2001, que buscou o envolvimento de todos os atores da cadeia produtiva, 

estabelecendo a responsabilidade de cada um dentro de prazos, condições e 

estabelecidos em comum acordo para buscar o licenciamento das propriedades 

suinícolas.  

Sendo assim as demais propriedades devem atender a atual  legislação 

referente ás distâncias mínimas entre pocilgas e divisa de propriedades, 

residenciais, açudes, estradas, rios e córregos e fonte de água (EMBRAPA- SUÍNOS 

E AVES ,2008).  

Tais distâncias que devem ser observadas estão de acordo com a legislação 

ambiental vigente: 



· Código Florestal Federal – Lei Federal n° 4.771/65 e alterações; 

• Decreto Estadual nº 14.250/81 – SC, que regulamenta dispositivos 

referentes à proteção e a melhoria da qualidade ambiental; 

• Código Sanitário – Decreto Estadual n° 24.980/85 e alterações, que dispõe 

sobre a habitação urbana e rural; 

• Resolução CONAMA – nº 302/02, que dispõe sobre os parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios 

artificiais e o regime de uso do entorno. 

 Podemos destacar a lei Nº 7.803 de 18 de julho de 1989 , do Código Florestal 

Federal e a resolução conama Nº 04 de 18 de setembro de 1985  onde considera-se 

que em faixas  ao longo dos cursos de água que variam dependendo da largura do 

rio que de um mínimos de 30 metros para águas correntes e de 50 metros para 

lagoas e lagos  (EMBRAPA-SUÍNOS E AVES, 2008).   

  É evidente que tais distancias devam garantir uma segurança sanitária das 

habitações próximas bem como garantir a integridade das matas ciliares nas áreas 

de Preservação Permanente (PPs). A função ambiental das matas ciliares ao redor 

das APP’s, é justificada por Frank et al. (2001) que afirma que essas áreas 

apresentam fundamental importância no gerenciamento ambiental, pois, além de 

contribuírem para a manutenção da qualidade dos recursos hídricos, funcionam 

como corredores úmidos entre as áreas agrícolas, favorecendo a proteção da vida 

silvestre local. 

Assim como as APP’s, a Reserva Legal também é um requisito necessário 

que deve ser respeitado de modo a condicionar a adequação ambiental da 

propriedade. A Reserva Legal é tratada no Código Florestal, define no Artigo 16º, § 

2°. De acordo com o código, a vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, 

podendo apenas ser utiliza sob regime de manejo florestal sustentável. 

Reserva legal é a área de cada propriedade particular onde não é permitido o 

desmatamento, mas que pode ser utilizada em forma de manejo sustentado. A 

reserva legal é uma área necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à 
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biodiversidade e ao abrigo da fauna e flora nativa.

2.5 ARMAZENAMENTO DE DEJETOS DE SUÍNOS  

O armazenamento dos dejetos, na maioria das vezes, é confundido com 

tratamento de dejetos. A armazenagem consiste em colocar os dejetos em depósitos 

adequados durante um determinado tempo, com o objetivo de fermentar a biomassa 

e reduzir os patógenos dos mesmos. Por não ser um sistema de tratamento, fica 

longe dos parâmetros exigidos pela legislação ambiental para o lançamento em 

cursos de água, ou para sua utilização como fertilizante (DIESEL et al., 2002).  

Perdomo (2001), enfatiza que a estratégia de armazenagem e uso de dejetos 

como fertilizante liquido processo predominante na maioria das granjas, ainda que 

represente um avanço para a questão ambiental, não pode ser  considerado como 

um tratamento para os dejetos, mas sim, como uma armazenagem temporária. 

2.6 MANEJO E TRATAMENTO DE DEJETOS DE SUÍNOS  

A exploração da suinocultura e considerada como altamente poluidora do 

meio ambiente, sendo extremamente preocupante em algumas regiões com maior 

densidade de granjas e topografias irregulares (EMBRAPA –SUINOS E AVES, 

2008). 

E estes dejetos de animais, não tratados, lançados no solo e nos mananciais 

de água podem causar desequilíbrio ambiental como por exemplo a proliferação de 

moscas e borrachudos podendo chegar ate a matar peixes e também mais de 20% 

das enfermidades que atingem o homem especialmente crianças ,estão direta ou 

indiretamente ligadas á contaminação da água. (SOBESTIANKY [et. al...], 1998). 

Os dejetos de suínos tem poder poluente de 4 a 5 vezes a mais que do 

homem.  Constituem-se basicamente de fezes, urina, água que sobra dos 



'�'�"��&��, (<�! ��!"! �! f�)��%! � !'!� ���)�� � "as lâminas e os 

desperdícios. 

Com a constante preocupação com o meio ambiente a ação de naturalistas e 

a divulgação da mídia, agentes financeiros e a própria sociedade vem exigindo 

ações especificas dos órgãos competentes para a adoção de medidas de tratamento 

e de  aproveitamento dos dejetos, bem como punições a os infratores. Desta forma a 

legislação de nosso estado prevê desde 1982, que toda atividade suinocultura esteja 

apta a realizar um manejo correto de seus dejetos. (EMBRAPA –SUINOS E AVES, 

2008).       

2.7 PROCESSO BIOLÓGICO DE MANEJO DE DESEJOS DE SUÍNOS 

O processo biológico dce manejo de dejetos consiste na decomposição da 

matéria orgânica dos dejetos pelas bactérias, o que pode ocorrer com ou sem a 

presença de oxigênio. 

Na presença de oxigênio e aeróbico, onde o processo ocorre em lagoas 

aeróbicas . E sem a presença de oxigênio o processo ocorre em lagoas e 

anaeróbico onde a decomposição e feita em esterqueiras, biodigestor e em lagoas 

(EMBRAPA SUÍNOS E AVES, 2008). 

A decomposição aeróbica e mais eficiente no controle de patógenos mas no 

entanto a decomposição anaerobica e mais utilizada principalmente em nossa região 

do meio Oeste  

Catarinense pelo fato de preservar o valor fertilizante dos dejetos que e muito 

usado para a adubação nas lavouras de milho. 
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DEJETOS    

22.8.1 Esterqueiras  

São estruturas simples, semelhantes a um grande tanque, com apenas uma 

câmara, onde os dejetos são armazenados e que deve possuir um tempo de 

retenção mínimo de 120dias (DARTORA , 1998).  

Geralmente o abastecimento da esterqueira é diário e quando o esterco está 

maturado, é utilizado como adubo orgânico para o enriquecimento do solo. 

Oliveira [et. al...], (2004) afirmam que o uso de esterqueira aberta é muito 

difundido na suinocultura brasileira, e que o sistema apresenta como vantagem o 

baixo custo de implantação e manutenção, mas que apresenta sérios inconvenientes 

pela emissão de odores, lodo e efluentes com alto potencial poluente, necessidade 

de áreas agrícolas suficientes para a aplicação adequada do dejeto armazenado, 

geração de gases de efeito estufa e alto risco ambiental pelo rompimento da 

esterqueira, ficando evidente, deste modo, a necessidade do desenvolvimento de 

alternativas para a gestão dos dejetos. 

Kunz [et. al...], (2007) relatam ainda que, as esterqueiras são abastecidas 

diariamente, permanecendo o material em fermentação até sua retirada. As mesmas 

podem ser usadas quando o produtor possuir área suficiente para aplicação do 

mesmo. 

2.8.2 Sistemas de Cama Sobreposta 

Muitos estudos foram realizados nos últimos anos a fim de testar o uso de 

sistemas de cama sobrepostas na suinocultura, tentando-se com isso amenizar os 

problemas decorrentes da disposição inadequada dos dejetos suínos em áreas de 

grande concentração de animais. Neste sistema, os animais são criados em 
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arroz, palha ou bagaço-de-cana, que vão se misturando com o esterco produzido 

pelos animais, o que leva ao processo de compostagem (OLIVEIRA, NUNES, 

ARRIADA, 2001).  

A pelo menos 10 fatores que devem ser considerados na escolha dos 

substratos a serem utilizados nos sistema de cama sobrepostas, dentre eles a 

capacidade de absorção, a taxa de evaporação / retenção de água, o teor de 

carbono, a disponibilidade de carbono, a estrutura, a integridade estrutural, efeitos 

na saúde animal, a facilidade no manejo, a disponibilidade e o custo. 

As bactérias naturalmente presentes nos dejetos degradam a matéria 

orgânica contida na cama através de reações aeróbias acompanhadas da produção 

de calor. 

Estudo desenvolvido por Oliveira [et. al...], (1998) demonstrou que no 

processo de compostagem desenvolvido nas camas a água contida nos dejetos é 

praticamente toda eliminada na forma de vapor. Esta eliminação corresponde a 5,7 

kg d’água por suíno/dia, enquanto que a quantidade de água ingerida ou gerada no 

sistema é em torno de 6,2 kg por suíno por dia. Entretanto, no sistema de criação 

convencional em piso ripado a totalidade de água ingerida ou gerada no sistema fica 

retida na fossa interna de dejetos ou nas esterqueiras. 

Estudos realizados por Oliveira (1999) demonstraram que o desempenho 

zootécnico de suínos criados sobre cama de maravalha quando comparado a 

sistema de piso ripado não obtiveram diferenças significativas, sendo piso médio dos 

animais ligeiramente superior no sistema de criação de suínos sobre camas. Não 

houve diferença para o consumo de alimento, conversão alimentar, ganho de peso e 

a taxa de músculos, bem como para o rendimento de carcaça e a espessura de 

gordura nos animais criados em cama de maravalha e piso ripado. 

Os resíduos de sistemas de produção sobre cama apresentam uma 

concentração muito maior de nutrientes quando comparados aos sistemas de 

produção de suínos sobre piso ripados e uma relação C/N entre 14 e 18, 



c�!'�f�%!�"� ��� ��� ��)� ��& �f�%!� � �&<v���� � �acilitando sua distribuição na 

lavoura. 

2.8.3 Biodigestores 

Segundo Cunha (2006), os dejetos suínos também têm influencia sobre o 

efeito estufa. Estes dejetos são, normalmente, acumulados em grandes 

quantidades, o que favorece a sua decomposição anaeróbica. Na ausência de 

oxigênio, os microorganismos decompositores produzem outras substancias, dentre 

elas o gás metano, que possui um efeito de aquecimento da atmosfera vinte vezes 

maior que o gás carbônico. 

É nesse contexto que ressaltamos a importância da utilização dos 

biodigestores, que são estruturas completamente fechadas nas quais se acumula 

grande quantidade de dejetos ou de qualquer matéria orgânica (EMBRAPA, 1998). 

Cunha (2006) enfatiza que isto estimula a digestão anaeróbica da matéria 

orgânica e, por conseqüência, a produção de metano, gerando um produto final 

chamado de biogás. Este gás, que após purificado, pode ser utilizado de diversas 

formas: em equipamentos adaptados a uma menor pressão em relação aos botijões 

em geradores de energia elétrica. Assim, apesar de o processo inicialmente 

estimular a produção de danoso metano, acaba por gerar somente gás carbônico e 

água, que são os resultados da queima do biogás, como se somente a digestão 

aeróbica tivesse ocorrido. 

Segundo o Instituto Ambiental (2007), os biodigestores são capazes de 

reduzir até 70% a matéria orgânica, e quando acoplados a biofiltros podem chegar a 

90% de eficiência. 

Com o Protocolo de Kyoto, a implantação dos biodigestores despertou o 

interesse dos produtores suinícolas.  

Os biodigestores permitem uma redução na emissão de gases do efeito 

estufa, e, portanto sua implantação pode permitir a comercialização dos créditos de 

carbono (CUNHA, 2007). 
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instalados na China até dezembro 1999, que tem um valor energético equivalente a 

cinco “Itaipus” ou 48 milhões de toneladas de carvão mineral (SILVA, 2000). 

2.8.4 Bioesterqueiras 

A bioesterqueiras é uma tecnologia que foi adaptada pelo Serviço de 

Extensão Rural de Santa Catarina – ACARESSC, atual EPAGRI, no ano de 1989. 

Tendo como base o biodigestor indiano.  

O que a difere do biodigestor é basicamente a não existência da campânula 

para coleta do biogás produzido durante a biodigestão. 

A sua estrutura consiste num tanque com dois compartimentos é o deposito 

do chamado biofertilizante, proveniente da digestão anaeróbica. 

2.8.5 Sistema de Lagoas em Série 

O tratamento do efluente liquido pode ser realizado com emprego de lagoas 

anaeróbias, facultativas e de aguapé ligadas em series (OLIVEIRA, NUNES, 

ARRIADA, 2001). 

 As lagoas têm o objetivo de remover a carga orgânica, nutrientes e os 

patógenos  indesejáveis e deixar o efluente liquido de acordo com a legislação 

ambiental. 

Uso de lagoas para o tratamento dos dejetos de suínos tem como principal 

objetivo a redução orgânica contida no efluente (DARTORA, 1998). 

A Embrapa suínos e aves, em parceria com a Universidade Federal de Santa 

Catarina, desenvolve já há algum tempo estudos que testam a eficiência de sistemas 

de lagoas em série para o tratamento de dejetos de suínos. Neste estudo foi 
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efluente. O tratamento é realizado através de três tipos de lagoas, ligadas em série. 

Destas, duas são anaeróbias, uma facultativa e a outra de aguapé.    
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3.1 PROPRIEDADE 

  

A propriedade citada é do senhor Leonildo Bertotto, localizada na Linha 

Garibaldi no município de Macieira – SC. Portanto os dados contidos em resultados 

e discussões foram extraídos da mesma. Os formulários em anexos não serão 

preenchidos por conter dados pessoais do proprietário.    

3.2 MÉTODOS  

  

3.2.1 Levantamento Bibliográfico 

As bibliografias citadas foram tiradas de livros e de sites que estivessem 

diretamente ligada ao setor suinocultura, para expor conhecimento e pesquisas feita 

por autores com conhecimento amplo sobre a atividade, tais como: Desenvolvimento 

da suinocultura no Oeste Catarinense, Problemática ambiental, Licenciamento 

ambiental, Armazenamento de dejetos e tratamento de dejetos. 

3.2.2 Levantamento a Campo 

Os levantamentos realizados na propriedade foram exigidos pelo órgão 

ambiental responsável para ter os seguintes conhecimentos: qual a área total da 

propriedade, qual o tipo de vegetação, Área de Reserva Legal Florestal, Área de 

Preservação Permanente (APP), mananciais e nascentes de águas, vestígios de 

material arqueológico, área disponível para a distribuição de dejetos após seu 

armazenamento e tratamento, e localização do empreendimento. Dados estes que 

foram coletados com auxilio de GPS (Sistema Global de Posicionamento) para o 



�&����L�)�� � "�� ��&)�f(&��� �e�<�"�� ��f! p�5�� Cue seguem em anexos e a 

elaboração do mapa que segue em apêndice com o trabalho. 

3.2.3 Localização do Empreendimento 

A área determinada para o empreendimento é de fácil acesso com área limpa 

respeitando os mananciais e nascentes de água exigidos pela legislação, podendo 

ser observado no mapa que segue em apêndice com o trabalho. 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DO EMPRENDIMENTO/ATIVIDADE 

 4.1.1 Características técnicas 

Será construído um galpão com capacidade de 522 suínos. 

Cada galpão possuíra 8,8 m de larguras x de comprimento, distante 12,0 m 

um do outro. 

Os galpões serão dotados de bebedouro ecológicos, evitando desperdício de 

água.  

O beiral dos galpões será de 1,0 m, impedindo a entrada se água nas 

caneletas dos dejetos. 

As fossas para armazenamento do biofertilizante serão construídas em blocos 

de concreto rebocados internamente. 

O dimensionamento das fossas será objeto do projeto a ser apresentado para 

obtenção da LAI. A Instrução Normativa – IN 11 suinocultura da FATIMA  que 

estabelece os parâmetros técnicos para licenciamento ambiental da atividade 

suinícola, toma por base a produção de 7,0 litros de efluente liquido/ suíno em 

terminação/ dia, ou seja, 0,007 m³. 

Quando o empreendimento estiver concluído com 1050 cabeças alojadas, 

será utilizada sistema de bioesterqueira para armazenamento de dejetos para o 

tratamento. 

Os animais que por ventura morrerem durante o processo de criação, serão 

encaminhadas para uma composteira construídas especificamente para estes fim, 

sendo que naquele local os animais serão subdivididos em pedaços formando uma 
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processo de fermentação e decomposição. A composteira é construída de alvenaria 

com piso de concreto não permitindo a infiltração do material em decomposição ou 

inundação através de água de chuva ou outros. 

4.1.2 Obras e Ações Inerentes a sua Implantação  

A área objeto do empreendimento foi georeferenciada, identificando as áreas 

de Área de Preservação Permanente e Reserva Legal. 

O empreendimento se valera de água oriunda de poço, nascente, vertente. 

As obras especificam de edificação dos galpões, silos de ração e demais 

estruturas de apoio, como escritórios, serão alvo de projetos a serem  elaborados 

pela equipe  de engenharia e apresentados a FATMA por ocasião da solicitação da 

lei. 

O mapa georeferenciado do empreendimento está em anexo ao projeto de 

averbação de reserva legal, sendo que nele estão contidas as áreas de APP, 

Reserva Legal de Áreas de utilização dos dejetos. 

4.1.3 Municípios Afetados 

O empreendimento será localizado somente no município de Macieira – SC,                             

localizado na Região Meio Oeste catarinense, na linha Garibaldi.    

Possui boas condições de acesso com estrada com topografia ondulada e 

suporta o forte transito de caminhões com quaisquer condições climáticas. 

As águas das nascentes e as águas pluviais do empreendimento fazem parte 

da Bacia do Rio do Peixe. 
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A propriedade conta com uma área própria de 28.4 há. A produção anual será 

de aproximadamente 3150 animais de 110 kg cada por ano com um consumo de 

ração 866.600 kg de ração composta de 70% de milho, 26% de farelo de soja e 4% 

de outros componentes como minerais etc. 

4.1.5 Mão de Obra para a Implementação e Operação 

  

Para a implementação, os empreendedores pretendem contar com uma 

construtora, num total de 06 pessoas para a construção do empreendimento. 

Quanto à operação, serão necessários  uma pessoa, contando com a escala 

repouso, remunerado semanal, férias, etc. este quantitativo refere-se ao 

empreendimento completo. 

4.1.6 Cronograma para Implementação 

Após a expedição da LAP, a empresa   apresentará o projeto da LAI em 30 

dias. A construção do empreendimento deverá concluída em 03 meses. 

4.1.7 Valor Total do Investimento 

Na construção de um galpão o orçamento é de R$ 85.000,00, incluso nestes 

custos também estão terraplanagem, levantamentos topográficos,  entre outros 

referentes ao projeto. 
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4.2.1 Identificação da Bacia Hidrográfica dos Corpos D’Água e Respectivas Classes 

de Uso 

O empreendimento está localizado  na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe. Os 

corpos d’agua existentes na propriedade são afluentes do Rio do Peixe. O uso do 

solo é de aproximadamente 30% da área total com culturas anuais como feijão, 

milho, trigo, soja, etc. 

 4.2.2 Feições da Área – Presença de Terrenos Alagadiços ou Sujeitos a Inundação 

A área de empreendimento estará situada em uma superfície fortemente 

ondulada em meia encosta de morro com declividade de aproximadamente 15%, 

sem presença de terrenos alagadiços sujeita a inundação. 

4.2.3 Suscetibilidade do Terreno a Erosão 

O local do empreendimento apresenta uma classificação de solo 2 d em 

função da declividade, sendo que este possui baixa susceptibilidade a erosão desde 

que de solo como aveia, azevém, brachiaria, capim elefante entre outros, sendo que 

estas intervenções são recomendadas principalmente em áreas onde ocorreram 

aterros e cortes provenientes da terraplanagem. 
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A área em que vão ser construídas as instalações é atualmente utilizada com 

pastagem para gado, sendo assim, não haverá supressão de vegetação. 

4.2.5 Área de Proteção Permanente (APP) 

A APP, da área onde será realizado o empreendimento totaliza 28,4 há, o que 

representa 205 do total da área. 

4.2.6 Unidade de Conservação  

A única unidade de conservação existente é a Reserva Legal, que 

corresponde a  5,6 há. 

 4.2.7 Uso do Solo no Entorno 

A propriedade em questão é utilizada, na sua maioria ocupada para cultivos 

anuais tais como, milho feijão, e também para a criação de gado. 

4.2.8 Existência de Equipamentos Urbanos 

Sem existência  
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Não há registros de qualquer elemento desde natureza na área de 

abrangência do empreendimento  

4.3 MEDIDAS METIGADORAS, COMPENSATORIAS E DE CONTROLE 

4.3.1 Processos Erosivos Associados à Implantação do Empreendimento 

Devido à realização de cortes e aterro em função da terraplanagem realizada 

para a construção dos galpões, haverá uma exposição de solo e este ficara 

susceptível a  erosão em função desta situação. As medidas para a minimização 

destes eventos é a semeadura de espécies para contenção de águas e solo como a 

capim elefante, logo após finalizados os serviços de terraplanagem. Além destas 

medidas recomenda-se a construção de canais de escoamento de água de chuva 

para evitar a ação destas nos locais de corte e aterro. 

4.3.2 Impactos na Qualidade das Águas Superficiais ou Subterrâneas 

O empreendimento não afetará a qualidade das águas superficiais e nem 

subterrâneas quanto a construção dos galpões sendo que estes serão locados de 

acordo com a legislação ambiental em vigência. Quanto a distribuição e 

armazenamento será construído sistema de esterqueira de dejetos o qual gera 

efluentes líquidos. 
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próximo a propriedade. 

4.3.3 Impactos Decorrentes da Emissão Atmosférica e Emissão de Ruídos 

Os impactos referentes a emissão atmosférica é a emissão do metano (CH4) 

proveniente da fermentação de dejetos gerados pelos animais e depositados no 

sistema de esterqueiras. 

 4.3.4 Supressão de Cobertura Vegetal Nativa 

Não haverá supressão de cobertura vegetal nativa, pois as instalações serão 

construídas no local que esta sendo utilizado para o gado leiteiro. 

4.3.5 Interferência em Área de Preservação Permanente (APP) 

Não haverá interferência em APP, pois as instalações a serem construídas 

serão locadas fora da faixa de APP, atendendo todas as citações da legislação 

ambiental em vigência.  

4.3.6 Interferência sobre Infra-Estruturas Urbanas 

Não haverá interferência sobre infra-estrutura urbana devido o 

empreendimento localizar-se em área rural. 

4.3.7 Conflito de Uso do Solo 
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serão incorporados como adubação orgânica conforme orientação técnica baseada 

nas analises de solo. 

4.3.8 Conflito do Uso da Água 

A água para o consumo dos animais será proveniente de poço, vertentes, rio 

ou poço artesiano. Para a redução do consumo da água serão instalados 

bebedouros tipo ecológicos onde praticamente não existe desperdício de água. Além 

desta medida é recomendado o monitoramento periódico de vazamento nos 

encanamentos e praticas de limpeza que visem minimizar a qualidade da água.   

4.4 OBJETIVO DO REQUERIMENTO 

  

É a etapa em que se encontra o empreendimento (projeto, implantação, 

operação ou ampliação), (FATMA, 2008). Sua adequada identificação implicara na 

orientação correta da documentação necessária à formalização do processo de 

licenciamento pretendido. 

4.5 TIPOS DE LICENCIAMENTO   

 Licença Ambiental Previa (LAP): declara a viabilização do projeto e/ou 

localização de equipamento ou atividade, quanto aos aspectos de impactos e 

diretrizes de uso de solo. 

 Licença Ambiental de Instalação (LAI): autorização a implantação da 

atividade ou instalação de qualquer equipamento, com base no projeto executivo 

final. 
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equipamento, atividade ou serviço, com base em vistoria, teste de operação ou 

qualquer meio técnico de verificação.  

4.6 FORMULÁRIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – 

INTEGRADO (FCEI) 

O início do procedimento de formalização do processo se dará 

obrigatoriamente mediante o preenchimento do Formulário de Caracterização do 

Empreendimento - Integrado - FCEI. Nele, o requerente prestará informações de 

caracterização do empreendimento e uso de recursos naturais, o que permitirá a 

identificação das autorizações necessárias e a integração do processo. 

Com este procedimento será possível definir corretamente a documentação 

necessária à instrução dos processos autorizativos, incluindo o ressarcimento pelo 

serviço de análise técnica, o que otimizará de recursos humanos e financeiros da 

FATMA, e a conseqüente agilização da tomada de decisão, (FATMA, 2008). 

4.7 TERMO DE COMPROMISSO 

Para que se inicie o processo de licenciamento ambiental o empreendedor 

deve assinar o termo de compromisso  se responsabilizado da construção de 

estesqueiras com a capacidade de 474,925m³ num prazo de 120 dias e também 

para a construção de composteira com capacidade  de 13,5m³ num prazo de 120 

dias.
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De acordo com as descrições feitas neste trabalho conclui-se que é 

extremamente necessária para atividade suinícola  uma política abrangente de apoio 

a sustentabilidade ambiental, que possibilite a adequação ambiental de acordo com 

as normas vigentes. A suinocultura é uma atividade caracterizada potencialmente 

poluidora e utilizadora dos recursos naturais, sendo necessário à autorização dos 

órgãos ambientais para o seu funcionamento. O processo de licenciamento 

ambiental é obrigação do suinocultor, desde as etapas iniciais do seu planejamento 

através da licença prévia (LAP), com auxilio de um profissional habilitado, onde 

serão  caracterizados os dados da propriedade, para que o órgão ambiental 

identifique as Áreas de Reserva Legal Florestal,  de Preservação Permanente, a 

quantidade de área suficiente para o despejo dos dejetos após seu tratamento, 

relevo do terreno, mananciais e nascentes de água, descrição do uso do solo, entre 

outros dados quando necessários. Após o licenciamento prévio aprovado o 

requerente ira solicitar a licença de instalação (LAI) do empreendimento, sendo 

aprovada iniciara a instalação propriamente dita. Quando concluída as instalações, o 

próximo procedimento ambiental é a solicitação da licença ambiental de operação 

(LAO), sendo que somente poderá iniciar suas atividades quando aprovada.  

Através do licenciamento ambiental o Estado tem por objetivo a regulação e 

controle dos possíveis  impactos ambientais, sendo esta ferramenta utilizada para o 

uso sustentável dos recursos naturais.      
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Modelo de Requerimento 

  

  

À 

Fundação do Meio Ambiente - FATMA 

Eu, .............................requer a análise das informações em anexo                            

                                           

com vistas a manifestação da FATMA  para a atividade de  ................. 

                                                                                                                             



�! �&��&��"!"� ��) (&�!  � !f "� �������������>L�� ares ou metros), 

localizado em .............................. 

                                                                                                                             

no município de ................................  

                               (Cidade,estado, cep)                                         

Termos em que pede deferimento, 

                                                        ................,de......... 

                                                      (Local, mês, ano)                                          

Nome: .......................... 

Endereço/telefone: ................................

Assinatura: ......... 

  

  

* Preencher novamente este requerimento para cada Licença solicitada. 

** Apenas a LAO é renovável. 
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Pessoa:  () Física    ( ) 

Jurídica 

Nome ou Razão Social:  

Inscrição estadual: CNPJ/CPF nº: 

Rua e nº: 

Linha/Bairro/Distrito: Município: CEP: 

Contato junto a FATMA 

Telefone Fax:  e-mail: 

Associação/Integração:  
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Nome da Propriedade 

Rua e nº:  

Linha/Bairro/Distrito:  Município:  CEP: 

Ano das edificações:2008 

     
CONDIÇÃO DO PRODUTOR:   
(  )   proprietário     (   )   Parceiro   (  )  Outros
  
(   )   Arrendatário     (   )   Posseiro 
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Disponibilidade de Terra Área (ha) 
Terras próprias (total)   
Arrendadas de terceiros   
Parcerias com terceiros   
TOTAL   
  

3.1 UTILIZAÇÃO DO SOLO: 

  
ESPECIFICAÇÕES Área (ha) 
Culturas Anuais / Permanente (milho, feijão, soja, arroz, etc.)   
Pastagem  
Reserva nativa 
Reflorestamento 
Outras 

  

Área Útil Para Distribuição dos Dejetos:  
   Cálculo m³/há/ano: m³/dia x 365    
                         Área útil 

4. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE  SUINÍCOLA:  
  
Códigos FATMA: 01.54.00 Terminação    01.54.01 U.P.L.   01.54.02  Creche                 
01.54.03  Ciclo Completo  
Animais por Categoria nº 

Atual 
Nº Futuro Produção de Dejetos 

(m3/d) 
                                                                                    Fêmeas / Leitões 

Fêmeas c/ Leitões (em lactação)     
Fêmeas em Gestação    
Leitões em Creche    
Suínos em 
Crescimento/Terminação 

   

Machos    
TOTAL    

  

5. FONTES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA:   ( ) Poço �      ( )Vertente �         ( )Rio 
�      ( )Outro �  
  
Citar o nome do Rio:____________________________________ 
  
5.1. Consumo de Água:  m3/d 
  
5.2. Tipo de Bebedouro:      ( )Em nível �         ( ) Chupeta �            ( ) Ecológico �             
( ) outros 
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Construído: �                                        Em construção: �������60  dias  �  
  
Unidade de manejo 
e tratamento **

Dimensões em 
metros Compr. x 
Larg. x Prof. Útil 

Volume 
(m3) 

Tempo de 
retenção 
(dias) 

Material de 
construção e ou 
tipo de 
revestimento 

          
Câmara de 
Fermentação -
F1 

 -  -  -  - 

Depósito                      
-D1 

    Bloco revestido 

Câmara de 
Fermentação  -F2 

    - 

Depósito                      
-D2 

    Bloco revestido 

Esterqueira 
Convencional-E1 

    - 

Esterqueira 
Convencional-E2 

 -  - -   - 

total  -    - 
  
6.1.1 - Identificar na planta ou croqui, as unidades conforme sigla adotada acima 
(F1, E1 Etc.) e o plantel de animais que atende. 
  
6.1.2 - A capacidade de armazenagem dos dejetos, deve ser de no mínimo 120 
(cento e vinte) dias, em unidades dotadas de revestimento, quando não houver 
sistema de tratamento dos dejetos (efluentes). 
  

6.2 - Sistema de Tratamento (detalhar através de projeto a ser anexado, 
conforme item 2 - LAI):  
  
6.2.1 Unidades de manejo e tratamento:  Separador de Sólidos �   Sistema de 
Lagoas (x )     
Cama Sobreposta �     Outros �      
  
7. DESTINO DOS DEJETOS TRATADOS 
  
Equipamentos para retirada e distribuição:  (x)Próprio �    ( )da Prefeitura �   ( )de 
Terceiros �  
Tipos: Fertirrigação( ) �   Caminhão(x) �    Dist. de esterco líquido( ) � Forma de 
manejo e destinação final da cama (descrever)( )       � outros( )      
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- Animais mortos: Fossa  Revestida dotada de tampa: __________m2 �    
compostagem  �           outros (especificar)______________________________ 
  
- Embalagens de agrotóxicos: �  Tríplice lavagem ( )  � Recolhimento pela empresa 
revendedora.( ) 
  

9 Nomes/Identificação dos corpos d’água mais próximos (córrego, sanga, etc.) e do 
Rio Receptor do 
despejo:_____________________________________________________________
______ 
  
Data: 

  
Assinatura do Produtor: 
  

  

10. Profissional habilitado responsável pelo preenchimento do formulário, 
incluindo o croqui/plantas/projeto etc.:
  
Nome:____________________________________Empresa:  
___________________________ 
  

Telefone/Fax para 
contato:_______________________________________________________ 
  


