Anexo 11
Recomendações para Elaboração do Projeto de Tratamento de Dejetos de Suínos em Sistemas
de Camas Sobrepostas
São as seguintes as recomendações para elaboração do projeto para tratamento de dejetos de
suínos em sistemas de camas sobrepostas:
a) O dimensionamento dos projetos de sistema de cama sobreposta, para produção de suínos, deve
seguir as recomendações da EMBRAPA.
b) As edificações destinadas a criação de animais em sistemas de camas sobrepostas (composto
sólido) devem possuir sistema de drenagem e serem cobertas com material adequado (palha, lona
plástica, telhado, etc.), com a finalidade de protegê-las da chuva evitar escorrimento dos dejetos e/ou
chorume.
c) O substrato disposto sobre o piso dos animais e entre as paredes deve ser de origem vegetal, com
boa capacidade de absorção e retenção dos líquidos, garantindo uma espessura mínima após
compactação, de0,5m.
d) O substrato deve ser substituído em pelo menos 1/3, na sua totalidade, em até 15 meses de uso
ou a cada 4 lotes de suínos em crescimento e terminação.
e) O substrato deve ser revolvido semanalmente, devendo ser completado sempre que o nível for
menor do que o 0,5m. Além disto, periodicamente, devem ser retirados ou incorporados ao leito de
compostagem, os dejetos que estiverem na forma de crostas ou o material com excesso de umidade,
devendo ser complementado, na quantidade retirada, com material novo.
f) O manejo do sistema deve prever minimamente, os seguintes procedimentos: procedimentos que
evitem a propagação de odores e dispersão de poeiras, técnicas de revolvido do substrato,
complementação da camada de substrato sempre que a altura do leito for menor do que o0,5m.
g) Os equipamentos de coleta e transporte dos resíduos até a área de aplicação devem ser dotados de
dispositivos que impeçam a perda do composto até a área destinada à distribuição.
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