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Problema proposto 

 A Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão em Melhoramento de Suínos da 

Universidade Federal de Viçosa possui área de aproximadamente 3 hectares, onde os 

animais recebem dieta formulada com base em (verificar). A granja possui cerca de 80 

matrizes e um total de 600 animais no rebanho. A unidade, de ciclo completo, apresenta 

seis galpões para confinamento, todos cobertos e com piso de concreto, um escritório e 

uma sala de abate. 

 Diante do manejo rotineiro da granja, há a necessidade de dispor, de maneira 

ambientalmente apropriada, os resíduos sólidos resultantes do abate dos animais, como 

sangue, resíduos de carne e gordura, pêlos e partículas de couro, materiais terrosos, 

conteúdo estomacal e intestinal, bem como resíduos de parto e carcaças de animais 

mortos. Além da destinação adequada, favorecendo a preservação do solo e dos cursos 

d’água, este material pode ser aproveitado como fertilizante, contribuindo com a 

reciclagem de resíduos orgânicos de forma ecologicamente correta. 

 Demanda 

 Foi solicitado o planejamento e projeto completo de composteira para as 

condições apresentadas anteriormente.  
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 Solução 

 Dimensionamento da composteira  

1. Massa total de resíduos sólidos 

A primeira etapa para o dimensionamento da composteira é determinar a massa 

total de resíduos produzidos. O montante de resíduos sólidos é determinado por meio da 

Equação 1:  

365

RpRa
Mrs


                Eq. (1) 

 

Onde:  

Mrs: Montante de resíduos sólidos, em kg.dia-1; 

Ra: Resíduos gerados no processo de abate, em kg.ano-1; 

Rp: Resíduos gerados durante o parto, em kg.ano-1; 

 

 

2. Resíduos do abate (Ra) 

O resíduo proveniente do abate inclui o material não-comestível, como ossos, 

gordura, cabeça, partes condenadas, entre outros; sangue; conteúdo estomacal e intestinal, 

além de partículas de couro e pelos. A quantidade média dos principais resíduos gerados 

em abate de suínos, de acordo com Pacheco e Yamanaka (2006), pode ser visto na Tabela 

1: 

 

Tabela 1: Quantidades médias de resíduos gerados em abatedouros de suínos1.   

Resíduos (origem) 
Quantidade 

(kg.cabeça-1, suíno 
de 90kg de peso vivo) 

Pêlos / partículas de couro (depilação) 1,0 / 1,0 

Material não-comestível para graxaria (ossos, 

gordura, cabeça, partes condenadas, etc.)  

18 

Conteúdo estomacal e intestinal (bucharia e triparia) 2,7 

Sangue 3,0  

1Adaptada de Pacheco e Yamanaka, 2006. 
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Com base nos dados médios da Tabela 1, a quantidade de resíduos gerada no abate 

é calculada por meio da Equação 2: 

 

      )( SPcCeiNcNRa                           Eq. (2) 

 

Em que:  

N: Número de animais abatidos; 

Nc: Peso médio do material não-comestível, em kg.cabeça-1; 

Cei: Peso médio do conteúdo estomacal e intestinal, em kg.cabeça-1; 

Pc: Peso médio de pêlos e partículas de couro, em kg.cabeça-1; 

S: Peso médio do sangue, kg.cabeça-1.  

 

3. Resíduos gerados durante o parto (Rp) 

Para estimar a quantidade de placenta resultante em cada parto, considerou-se o 

número total de matrizes, o número médio de leitões nascidos de cada matriz e o peso 

médio da placenta de cada leitão. Segundo Baxter et al. (2008), o peso médio de placenta 

fica em torno de 227g. Somado aos restos de parto, foram levados em conta o nível de 

mortalidade e o peso médio do leitão na fase da maternidade (que neste caso, representa 

a mais sensível à mortalidade). Segundo Nicoloso et al. (2017), a mortalidade rotineira 

de suínos na maternidade é em torno de 6%, e o peso médio dos animais, cerca de 3kg.  

Assim, os resíduos de parto, que de forma geral inclui taxa mortalidade até a fase da 

maternidade, foram estimados por meio da Equação 3: 

 

            )
100

())(( Pml
M

NtlPpNlNmRp                           Eq. (3) 

Onde: 

Nm: número de matrizes; 

Nl: número médio de leitões que nascem no parto, para cada matriz; 

Pp: Peso médio da placenta para cada leitão, em kg.leitão-1; 

Ntl: Soma do número de leitões de todas as matrizes, em um parto; 

M: Taxa de mortalidade rotineira na maternidade, em %; 

Pml: Peso médio de um leitão na maternidade, em kg. 

 

http://arquivo.ufv.br/dea/ambiagro/


4 

*Publicado no site <http://arquivo.ufv.br/dea/ambiagro/> em Outubro de 2017. 

 

 

4. Volume total de resíduos sólidos gerados 

A próxima etapa é calcular o volume correspondente ao montante de resíduos 

sólidos gerados na granja, que envolve o montante de resíduos gerado em determinado 

período e sua densidade. De acordo com Nicoloso et al. (2017), a densidade da carcaça 

leitões é 1000 kg.m-3, e de matrizes, 1050 kg.m-3.  Simulando a pior situação para o 

problema apresentado, foi considerada a densidade da carcaça de leitões no cálculo. 

Sendo assim, o volume requerido pelos resíduos sólidos pode ser calculado pela Equação 

4: 

               
d

Mrs
Vst                                                   Eq. (4) 

Onde:  

Vst: Volume de resíduos sólidos total, em m3; 

d: Densidade da carcaça , em kg.m-3. 

 

5. Área da cela 

 A partir do volume requerido para o armazenamento e considerando-se a altura de 

0,45m de massa de resíduos, a área necessária para a cela de compostagem pode ser 

determinada por meio da Equação 5. 

     P
h

Vst
Ac                                                   Eq. (5) 

Em que: 

Ac: Área da cela, em m2; 

Vst: Volume de resíduos sólidos total, em m3; 

h: Altura da massa de resíduos, em m; 

P: Período de fermentação de acordo com o material a ser compostado, em dias. 

  

 É importante destacar que a área da cela não deve ultrapassar 20m2. Caso 

necessário, sugere-se subdividir a cela de modo a atender a área máxima proposta. Para 

o problema proposto, recomenda-se a construção de três celas de compostagem, sendo 

uma para o enchimento; uma para a compostagem/maturação; e a terceira, para estocagem 

por, no mínimo, 30 dias (NICOLOSO et al., 2017), visto que a granja não possui área 

destinada à estocagem do composto originado ao final do processo. 
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6. Tanque de chorume 

Dimensionada a composteira, é de suma importância dimensionar um tanque para 

armazenamento do chorume. Este tanque deve estar vinculado a composteira por meio de 

um sistema de coleta composto por tubulação subterrânea, de modo a conduzir ao tanque 

o chorume produzido no processo. Para o dimensionamento do tanque de chorume, 

considerou-se produção de 50 litros de chorume por metro quadrado de cela (Souza, Teles 

Junior e Oliveira, 2014), como pode ser visto na Equação 6. 

  2.50 mlAcCh                                       Eq. (6) 

Onde:  

Ch: Chorume produzido, em l; 

 O volume do tanque é proposto em função da quantidade de chorume estimada 

(Equação 7): 

    ³1000 m

Ch
Vt                                       Eq. (7) 

Onde: 

Vt: Volume do tanque de chorume, em m3. 

 

A profundidade fixada para o tanque é de 1,0 m. No entanto, para o projeto, 

considerou-se uma folga de 20 cm para margem de segurança, a fim de evitar 

transbordamento. Com isso, a área do tanque é calculada pela Equação 8: 

   
ht

Vt
At                                                   Eq. (8) 

Onde: 

At: Área do tanque de chorume, em m2; 

ht: Altura do tanque de chorume, em m. 

 

 A partir da área do tanque de chorume é possível calcular o diâmetro do mesmo, 

conforme a Equação 9: 


At

d  4(                                            Eq. (9) 

Em que: 

d: diâmetro do tanque, em m. 
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 Local de instalação da composteira 

Recomenda-se que a instalação seja construída em local plano, afastado de cursos 

d’água, instalações animais e residências. Otênio, Cunha e Rocha (2010) sugerem que o 

local seja bem drenado e com distância mínima de 61m de qualquer curso d’água. 

 

 Características construtivas da composteira 

Segundo Paiva (2006), a composteira pode ser tanto em alvenaria de tijolos quanto 

em madeira e apresentar beiral largo para evitar incidência de chuva na pilha de 

compostagem, evitando assim qualquer interferência na fermentação.  

A área deve ser plana, leve declividade no piso, em direção à parte frontal de cada 

cela, para possibilitar o escoamento de chorume até o sistema de coleta e condução ao 

tanque de chorume. Além disso, o piso deve ser impermeabilizado para evitar infiltração 

no solo.  

As paredes devem ter no máximo 1,60m de altura e possuir aberturas protegidas com 

tela na parte superior, a fim de favorecer a circulação de ar necessária para o processo e 

evitar a entrada de moscas e outros animais. Sugere-se que a face frontal das celas sejam 

fechadas com tábuas sobrepostas, com o propósito de facilitar o manejo (revolvimento e 

descarga).  

 

 Como fazer a compostagem de carcaça de suínos e restos de parto? 

De acordo com o proposto por Paiva (2006), é necessário colocar camada inicial de 

20 cm de material aerador com alto teor de carbono e que seja um bom absorvente (que 

pode ser serragem, maravalha, palha de arroz etc, de acordo com a disponibilidade na 

região). Este material deve estar seco e apresentar entre 1,5 e 3 cm.  

O próximo passo é preparar os resíduos para que possam entrar no processo de 

compostagem. Leitões de até 30 kg são colocados inteiros e as vísceras devem ser 

perfuradas. Para animais maiores que 30 kg, a carcaça deve ser esquartejada em 

fragmentos menores. Em seguida, estes resíduos devem ser colocados sobre a camada de 

material aerador, mantendo-os a 15 cm de distância das paredes da cela e entre as peças. 

Com isto, as carcaças vão sendo depositadas sobre o material aerador, e cobertas pelo 

mesmo. 

http://arquivo.ufv.br/dea/ambiagro/


7 

*Publicado no site <http://arquivo.ufv.br/dea/ambiagro/> em Outubro de 2017. 

 

As placentas devem ser dispostas uma ao lado da outra, enquanto os leitões natimortos 

podem ser colocados sobre elas. 

A quantidade de água a ser colocada varia de acordo com o clima da região. 

Recomenda-se, no mínimo, a quantidade equivalente a 33% do peso do animal (com 

exceção de material placentário e natimortos, que já possuem umidade suficiente para 

iniciar a compostagem).  

Estas etapas devem ser seguidas até que a pilha atinja 1,5m de altura. Por fim, a pilha 

deve ser coberta com camada mais espessa de material aerador (sugere-se camada final 

de 30cm). 

 

 Período de fermentação 

O período necessário para a fermentação do material vai depender das condições 

climáticas do local. O tempo de fermentação é de aproximadamente 10 dias para placentas 

e natimortos, 30 dias para leitões e 120 dias para suínos com mais de 30 kg. 

A temperatura e a umidade devem ser monitoradas durante o processo. Nicoloso et 

al. (2017) sugerem valores ótimos de temperatura maiores que 60°C e umidade em torno 

de 50 a 60%. Se a temperatura ficar abaixo do ideal, o operador deve tentar algumas 

alternativas, como usar menor quantidade de água e usar mais palhada. Se o problema 

persistir, é necessário mudar de material aerador.  

 

 Uso do composto 

Segundo Paiva (2006), o composto formado ao final da compostagem pode ser 

utilizado como condicionador de solos e adubo em reflorestamento, frutíferas e cereais, 

por meio de instruções agronômicas. Não aplicar em cultivo de hortaliças e frutas 

rasteiras.  

 

 

Memorial de cálculo para o dimensionamento da composteira e tanque de 
chorume para as condições apresentadas no problema 

 

 Dimensionamento da composteira 

 

Resíduos do abate: 
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Levando em consideração que na granja de melhoramento da UFV são abatidos 

30 animais por semana: 

1.771

)327,218(30




semanakgRa

kgkgkgkgRa
 

 

Resíduos do parto e mortalidade: 

       Na granja são realizados dois partos por ano. Assim: 

1.6,325

)3
100

6
800())227,010(80(





partokgRp

kgkgleitoesmatrizesRp
 

 

Montante de resíduos sólidos: 

 Para igualar as unidades das variáveis resíduos de abate e de parto, multiplicou-se 

a quantidade de resíduos gerados no abate em uma semana pelo número de semanas em 

um ano (52 semanas). Com isso, a quantidade de resíduos de abate em um ano é 40092kg 

e resíduos de parto, 651,2 kg. O montante de resíduos sólidos, dado em kg.dia-1, é:  

1.6,111

365

2,65140092






diakgMrs

dias

kgkg
Mrs

 

 

Volume correspondente ao total de resíduos sólidos gerado em um dia: 

3

3

1116,0

.1000

6.111

mVst

mkg

kg
Vst





 

 

Área de cada cela: 

Considerando o período médio de 60 dias para fermentação do composto e altura 

da massa de resíduos de 0,45m: 
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2

3

15

45,0

601116,0

mAc

m

diasm
Ac






 

Logo, será considerado um conjunto de três celas, onde cada uma apresenta 

dimensões de 4,5 x 3,4m. 

 

 Dimensionamento do tanque de armazenamento do chorume 

Conforme mencionado por Souza, Teles Junior e Oliveira (2014), considera-se 50 

litros de chorume para cada m2 de cela em carregamento. Assim: 

3

22

75,0750

.5015

mlCh

mlmCh





 

 

Com profundidade fixada em 1 metro e utilizando 20 cm para margem de segurança, 

a área do tanque para atender as três celas é:  

22

3

9,13625,0

2,1

75,0

mcelasmAt

m

m
At





 

 

Com isso, é possível calcular o diâmetro do tanque: 

md

m
d

55,1

9,1
4(

2






 

  

Portanto, o tanque de chorume possui 1,55m de diâmetro e 1,2m de profundidade. 
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ANEXO 

Planta baixa da composteira projetada para resíduos sólidos de parto e abate de suínos 
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