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RESUMO 

As preocupações com o aumento da temperatura média global têm trazido à tona a necessidade de 
discutir questões relacionadas ao aumento da emissão dos gases de efeito estufa (GEE). Em termos de 
agropecuária, a bovinocultura tem sido levantada como uma das principais emissoras de GEE, no 
entanto, outros setores agropecuários, como a suinocultura, também têm sido considerados impactantes. 
Além da vertente ambiental, práticas de mitigação da emissão de GEE podem trazer benefícios 
econômicos à suinocultura, como é o caso do aproveitamento energético do metano e a redução da 
emissão de óxido nitroso com aumento do potencial fertilizante deste resíduo. Diferentes estratégias são 
citadas como pertinentes da redução do impacto de emissão de GEE pela suinocultura. Neste contexto, a 
pesquisa deve fornecer subsídios para tornar a suinocultura menos impactante. A avaliação de gases 
deixou de ser apenas uma ferramenta importante para garantir a ambiência nos sistemas produtivos. 
Passa a ser também uma forma de medir o quanto cada atividade contribui para o aquecimento global e 
quais as formas de minimizar tais consequências.  
 
Palavra-chave: Aquecimento global, suínos, impacto ambiental 

 

ABSTRACT 

Concerns about the increase in global average temperature have brought to light the need to discuss 
issues related to the increased emission of greenhouse gases (GHG). In terms of agriculture, cattle raising 
has been raised as a major emitting GHGs, however, other agricultural sectors, such as swine, have also 
been considered impactful. Besides its environmental practices to mitigate the emission of greenhouse 
gases can bring economic benefits to the pig, such as the energy utilization of methane and the reduction 
of nitrous oxide emissions with increased fertilizing potential of this residue. Different strategies are cited 
as relevant to the reduction of the impact of GHG emissions for the pig. In this context, research should 
provide subsidies to make swine less impactful. The assessment of gas stopped being just an important 
tool to ensure the ambience in production systems. Also becomes a way of measuring how each activity 
contributes to global warming and what are ways to minimize such consequences. 

 

Keyword: global warming, swine, environmental impact 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As preocupações com o aumento da temperatura média global têm trazido à 

tona a necessidade de minimizar os impactos ambientais das atividades humanas. 

Neste contexto, o aumento da emissão dos gases de efeito estufa (GEE) tem sido 

considerado o principal fator no aumento da temperatura global.  

Estimativas mostram que a temperatura média global pode aumentar de 2,8 a 

6,4ºC com a duplicação do nível de CO2 atmosférico, além de ser prevista uma maior 

probabilidade de eventos extremos de calor e variabilidade nos padrões climáticos 

(MADER et al., 2009). 

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre mudanças climáticas, os 

GEE são referenciados em “CO2 equivalente”, sendo citados os seguintes gases como 

passíveis de negociação pelo Protocolo de Kioto: Dióxido de Carbono (CO2), Metano 

(CH4), Óxido Nitroso (N2O), Hidrofluorcarbonos (HFCs), Perfluorcarbonos (PFCs) e 

Hexafluoreto de Enxofre (SF6). 

A bovinocultura tem sido levantada como uma das principais emissoras de GEE 

(IPCC, 2007), uma vez que o Brasil é considerado o país de maior rebanho bovino do 

mundo, com fins comerciais. Outros setores agropecuários, como a suinocultura, 

também têm sido considerados como impactantes na produção de GEE (COSTA & 

GUARINO, 2009). 

É importante destacar que, além da vertente ambiental, práticas de mitigação 

da emissão de GEE podem trazer benefícios econômicos à suinocultura. O metano 

pode ser utilizado como fonte energética, produzindo tanto calor como eletricidade. 

Além disso, a redução da emissão de óxido nitroso significa maior retenção de 

nitrogênio no dejeto, o que aumenta o potencial fertilizante deste resíduo (VERGÉ et al., 

2009) 

Apesar das controvérsias inerentes à real contribuição que o setor agropecuário 

possui na emissão de GEE, é importante que sejam criadas iniciativas em prol do 

desenvolvimento de sistemas que minimizem este impacto ambiental, respondendo 
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desta forma às exigências da sociedade consumidora de produtos de origem animal. 

Neste sentido, objetiva-se nesta revisão apresentar os dados de emissão de GEE pela 

suinocultura, bem como a exploração científica de alternativas produtivas que reduzem 

este impacto ambiental. 

 

2. FATORES DE IMPACTO E VALORES DE EMISSÃO DE GEE PELA 

SUINOCULTURA 

Em termos de suinocultura, CO2, CH4 e N2O são GEE considerados relevantes. 

O CO2 é produzido pela respiração dos animais e fermentação do dejeto, no entanto, 

este composto é consumido pela agricultura por meio de processos fotossintéticos, 

tornando-o menos importante em termos de efeito estufa quando comparado ao CH4 e 

ao N2O. Além disso, CH4 e  N2O apresentam potencial estufa 23 e 296 vezes maior do 

que o CO2 (IPCC, 2005).  

O CH4 produzido pela suinocultura origina-se principalmente da decomposição 

de dejetos sob condição anaeróbica, crescente com os teores de sólidos voláteis da 

excreta, além de ser também produzido pela fermentação entérica. Já o N2O é um gás 

gerado a partir dos sistemas de estocagem de dejetos como um produto intermediário 

dos processos de nitrificação e denitrificação, com a degradação da matéria orgânica 

(COSTA ; GUARINO, 2009). A nitrificação requer condição aeróbica, enquanto que a 

denitrificação requer condições anaeróbicas, condições que ocorrem prioritariamente 

em sistemas de cama profunda, no entanto, emissões a partir do dejeto estocado 

podem ocorrer também em sistemas de piso ripado (PHILIPPE et al., 2007). 

Os valores de emissão de gases devem ser relacionados com o tipo de sistema 

utilizado na produção de suínos, para que estes parâmetros sejam utilizados como 

indicadores de sustentabilidade e, assim, seja realizada uma adequada caracterização 

ambiental da atividade. No entanto, uma dificuldade encontrada refere-se à falta de 

padronização das unidades e metodologias utilizadas na quantificação dos GEE 

produzidos, que será demonstrada pelos dados a seguir. 
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A emissão de gases nos sistemas de produção animal pode ser influenciada 

pelo estágio de criação, genética, tipo de dieta, plano nutricional, tipo de instalação, 

manejo de dejetos e condições climáticas. Assim, a adoção de valores pré-

estabelecidos de emissão obtidos em diferentes situações de ambiente e sistema 

produtivo gera problemas de interpretação, uma vez que pode superestimar ou 

subestimar o impacto da emissão dos sistemas produtivos. 

Para a realidade da China, foram encontrados valores diferenciados para as 

emissões de CH4, N2O e CO2 nas diferentes fases produtivas (Tabela 1). Os valores de 

emissão encontrados indicam diferenças principalmente em relação ao sistema de 

coleta de dejetos adotado nas diferentes etapas produtivas.  

 

Tabela 1.  Taxas de emissão de GEE (CH4, N2O e CO2) verificadas em instalações da 
China, em diferentes fases de produção. 

Fase 
Emissão de Gás (g/dia/UA*) 

CH4 N2O CO2 

Creche 58,4+21,8 1,29+0,37 29.670+1.090 

Crescimento 

Terminação 
32,1+11,7 0,86+0,75 16.730+1.060 

Gestação 9,6+1,9 0,75+0,56 5.920+440 

Maternidade 9,6+3,6 0,54+0,15 7.490+110 

*UA: 500 kg de peso vivo 

Fonte: DONG  et al., (2007) 

 

Na fase de creche, onde os dejetos são coletados com sistema de descarga de 

água e ocorre acúmulo de resíduos nas canaletas, são verificados os maiores valores 

de CH4 emitidos devido às condições mais propícias para a digestão anaeróbica. Além 

deste fator, a maior taxa metabólica específica de leitões na fase de creche e a 

manutenção de maiores temperaturas nas instalações contribuem  para estes 

resultados. Em relação à fase de crescimento-terminação, as maiores taxas de emissão 

de CH4 em relação às fases de gestação e maternidade estão ligadas ao regime 
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alimentar (à vontade) em contrapartida com as dietas restritas das fases de gestação e 

maternidade (DONG et al., 2007).  

Os valores verificados com relação à emissão de N2O, embora também maiores 

para a fase de creche (Tabela 1), mostram ter uma diferença menor do que os valores 

apresentados para a emissão de CH4. Esta menor diferença pode estar atribuída ao 

fato de todas as instalações contarem com ventilação natural, uma vez que a taxa de 

emissão de N2O é dependente da concentração de carbono e nitrogênio e da taxa de 

ventilação sobre o dejeto estocado (semelhante nas diferentes fases em estudo). 

Seguindo a mesma linha de pesquisa, no entanto, utilizando medidas de 

emissão constantes (a cada 15 minutos, com sensores localizados nas saídas das 

instalações) e em instalações localizadas no Norte da Itália, foram verificados valores 

de emissão de GEE em diferentes etapas do ciclo de produção (Tabela 2). 

 

Tabela 2.  Taxas de emissão de GEE (CH4, N2O e CO2) verificadas em instalações na Itália, em 
diferentes fases de produção. 

Fase 
Emissão de Gás (g/dia/UA*) 

CH4 N2O CO2 

Creche 24,57 3,62 5997 

Crescimento terminação 189,82 3,26 13636 

Gestação 132,12 2,72 8851 

Maternidade 4,68 0,66 1278 

*UA: 500 kg de peso vivo     

Fonte: Modificado de COSTA & GUARINO (2009) 

 

Os valores apresentados na Tabela 2 mostram que as maiores emissões de 

CO2 foram obtidas nas instalações de crescimento-terminação, o que foi atribuído ao 

maior peso dos animais em relação à fase de creche, condição que não foi verificada 

nos resultados de Dong et al. (2007), provavelmente em função de variações em termos 

de instalações e manejo. Na maternidade, foram obtidos os menores valores de CO2, o 

que pode ter sido ocasionado pela menor movimentação dos animais. Com relação à 

emissão de CH4, os maiores valores encontrados na fase de crescimento-terminação 
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estão ligados ao tempo de estocagem dos dejetos nas canaletas, uma vez que a 

freqüência de descarga de água é menor nesta fase (COSTA ; GUARINO, 2009).   

No entanto, a abordagem apresentada nos dados acima pode ser considerada 

incompleta, pois menospreza características de produtividade e outras etapas do ciclo 

de produção. A análise de ciclo de vida da produção suína estima que o resultado de 

referência para mudanças climáticas é de 2,30 kg de equivalentes carbono por kg de 

suíno produzido, ou 4.236 kg de equivalentes carbono por hectare (BASSET-MENS et 

al., 2006). A comparação com outros produtos de origem animal, utilizando-se também 

da metodologia de análise de ciclo de vida, mostra que a suinocultura apresenta como 

resultante a produção de 3,9–10 kg de equivalente carbono para cada kg de carne 

suína produzida, valores próximos à produção de carne de frango (3,7-6,9 kg de 

equivalente carbono) e expressivamente inferiores à carne bovina (14–32 kg de 

equivalente carbono). Estes resultados são justificados pelas diferenças destas cadeias 

produtivas em termos de uso da terra e tipo de fonte energética utilizada, em condições 

européias de produção (VRIES ; BOER, 2010). 

Os dados originados de avaliações holísticas, como a análise de ciclo de vida, 

permitem realizar extrapolações com relação ao impacto que o aumento da 

produtividade gera na diminuição dos GEE, além de ser uma abordagem mais real em 

termos de considerar todas as etapas da cadeia produtiva. Neste sentido, Halberg et al. 

(2005) mencionam que a escolha de indicadores ambientais deve estar relacionada 

com a definição das fronteiras  do sistema em questão. Além disso, recomendam que a 

avaliação ambiental da emissão de gases de efeito estufa (GEE) deve estar orientada 

ao produto, ou seja, deve ser quantificada a emissão de GEE por quilograma de carne 

suína produzida.  

Vergé et al. (2009), ajustando a metodologia preconizada pelo Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) para os censos de produção suína 

de 1981 a 2001, verificaram que a emissão de GEE no período pelo setor aumentou em 

54%, no Canadá. Apesar deste aumento, os autores verificaram que houve uma 

redução de 2,99 kg para 2,31 kg de equivalente carbono por kg de suíno vivo produzido 
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no Canadá, em função de modificações de manejo adotadas no período de 1981 a 

2001.  

 

4. EMISSÃO DE GEE EM SISTEMAS COM USO DE CAMA 

 

Diversos sistemas de produção de suínos têm sido desenvolvidos visando o 

atendimento de questões ambientais e relativas ao bem-estar animal. A criação de 

suínos sob um leito de substrato tem sido denominada no Brasil “cama sobreposta”, 

sendo vista como uma forma de reduzir impactos ambientais em regiões de alta 

concentração de animais. A emissão de gases de efeito estufa por sistemas de 

produção em cama foi apresentada por Groenestein (2006), em revisão sobre o 

assunto. Nota-se uma grande variação dos valores apresentados (Tabela 3), uma vez 

que vários são os fatores que interferem na emissão de gases, entre eles o tipo de 

cama, o manejo realizado e a fase produtiva em questão.  

 

Tabela 3. Emissões de CH4, N2O e NH3 de sistemas de produção de suínos em 
cama. 

Categoria Tipo de cama 
g/dia/animal 

Referência 
CH4 N2O NH3 

Terminação Maravalha  1,7-10,0 9,0-16,2 Hoy et al., 1997 

Terminação Maravalha  3,3 7,8 Thelosen et al., 1993 

Terminação Serragem  7,5-11,3 3,5-7,0 
Groenestein & Van 

Faassen, 1996 

Terminação Serragem 6,8-11,2 4,7-9,3 5,1-5,5 Kaiser, 1999 

Terminação Serragem 4,8 3,2 9,5 Delcourt et al., 2001 

Terminação Serragem 5,0 2,1 12,2 Nicks et al., 2004 

Terminação Serragem 7,2 0,67 6,4 Aarnink et al., 2004 

Terminação Serragem + palha 13,4 6,0 6,2 Kaiser, 1999 

Terminação Palha 7,4 0,03 13,6 Nicks et al., 2004 

Terminação Palha 11,1 0,15 10,1 Kaiser,1999 

Terminação Palha 2,5-3,0 0,3  
Ahlgrimm et al., 1998, 

2000 

Terminação Palha 1,9 0,07 6,9-9,2 Aarnink et al., 2001 

Porcas Palha 39,0 0,5 6,2-8,7 
Groenestein et al., 1999; 
Hol & Groot Koerkamp, 

1999 

Fonte: Groenestein (2006).  
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Em sistema de cama sobreposta, a mistura de dejeto e cama não resulta na 

obtenção de um material estável, uma vez que se inicia um processo de degradação 

microbiana. Altas relações carbono/nitrogênio (C/N), comuns em ambientes contendo 

camas novas, ocasionam maior atividade microbiana, caso haja disponibilidade de 

material altamente biodegradável. Em condições aeróbicas, ocorre a estimulação do 

processo de compostagem, com a oxidação de amônio (NH4) em nitrato (NO3), via 

nitrificação. No entanto, em condições não adequadas para o processo de 

compostagem, estes processos podem não ocorrer de forma satisfatória, e sub-

produtos podem ser formados em decorrência disto, dentre eles o gás N2O.  

Groenestein (2006), ao analisar a emissão de N2O de dois manejos 

diferenciados de cama sobreposta, bem como de um sistema de piso ripado, verificou 

que ambos os sistemas de cama emitiram maiores concentrações de N2O, o que, para 

o autor significou uma desvantagem ambiental do sistema de cama. 

No entanto, avaliações como a realizada por Groenestein (2006) não levam em 

conta uma abordagem holística, pois o uso de sistemas de piso ripado, em geral, é 

acompanhado por tratamento de dejetos em lagoas ou esterqueiras, o que tem como 

impacto o aumento da emissão de metano na fase de armazenamento e/ou tratamento 

dos resíduos.  

Philippe et al. (2007) compararam o sistema de cama sobreposta e o piso 

ripado com relação à emissão de amônia e GEE. Neste estudo, foi constatado que o 

piso ripado reduziu em 18% a emissão de equivalentes-carbono, em relação ao sistema 

de cama.  

Cabaraux et al. (2009) compararam o alojamento de leitões em cama com a 

utilização de dois tipos de substrato (palha e serragem) e em piso plástico ripado, no 

que diz respeito à emissão de GEE. Apesar de algumas vantagens ambientais do uso 

da cama, os autores ressaltam que este sistema apresentou, para ambos os substratos 

testados, em especial a serragem, uma maior quantidade de equivalentes carbono 

emitidos em relação ao piso ripado. 

Amon et al. (2007) citam que sistemas baseados no uso de palha são 

confundidos com o tradicional sistema de cama sobreposta. Porém, estes autores 
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apresentam o sistema de fluxo de palha (straw flow system) como uma alternativa para 

reduzir as emissões de GEE, ao mesmo tempo em que proporcionam ganhos em 

termos de bem-estar animal. O diferencial deste sistema em relação à cama sobreposta 

refere-se à separação da área de descanso da área de defecação.  

 

5. UTILIZAÇÃO DE BIODIGESTORES E COMPOSTAGEM  

 

A cobertura de sistemas de armazenamento de dejetos é efetiva em mitigar a 

emissão de gases de efeito estufa durante a estocagem de dejetos (1,4 kg/m3 contra 

4,7 kg/m3 em sistemas sem cobertura da esterqueira). Estes estudos mostraram uma 

influência climática nas taxas de emissão de metano, sendo estas menores em 

períodos frios (AMON et al., 2007). 

Assim, a utilização de biodigestores parece ser uma alternativa interessante 

para reduzir o potencial estufa de sistemas de produção de suínos. Para Angonese et 

al. (2007), a utilização de biodigestores possibilita a redução da emissão de GEE, além 

da obtenção de receitas por meio de créditos de carbono. Em estudo realizado em 

granja suinícola sobre o potencial de redução de equivalente carbono de um sistema 

composto por biodigestores (Figura 1), os autores encontraram um valor anual estimado 

de redução de emissão certificada de 325,16 tCO2eq, o que possibilitaria redução de 

emissão de 0,54 tCO2eq ano- 1 animal-1.  

 

Figura 1.  Esquema de limites de um sistema avaliado sob o ponto de vista de redução de   
emissão de equivalente carbono com o uso de biodigestor.  

                  Fonte: Angonese et al. (2007). 
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Discutindo as possíveis formas de reduzir os GEE na suinocultura canadense, 

Vergé et al. (2009) mencionam que a compostagem de dejetos, em substituição ao 

manejo de dejetos líquidos, pode ser uma importante forma mitigadora. A comparação 

entre os sistemas de estocagem na forma líquida e os sistemas de compostagem 

mostrou que o último reduz em 60 vezes a emissão de metano. Apesar dos sistemas 

aeróbicos emitirem mais N2O em relação aos sistemas anaeróbicos, Vergé et al (2009) 

apresentam a compostagem como sistema de tratamento de dejetos mais viável em 

termos de emissão de GEE pela suinocultura. 

 

6. EMISSÃO DE GEE NA APLICAÇÃO DE DEJETOS NO SOLO 

 

A emissão de gases durante a aplicação dos dejetos no solo como fertilizante 

orgânico também deve ser considerada, uma vez que esta é uma prática muito 

utilizada. De acordo com Dendooven et al. (1998), a aplicação de dejetos suínos no 

solo pode levar a uma substancial produção e emissão de N2O. Apesar da quantidade 

deste gás ser produzida em pequena quantidade no processo de nitrificação, esta pode 

ser significativa quando o resíduo apresenta quantidades altas de amônio (NH4).  

O desenvolvimento de linhagens mais eficientes, além de contribuir para a 

redução do tempo de abate e, conseqüentemente, reduzir a emissão de gases nocivos, 

pode ser uma ferramenta para modificar as características do dejeto e reduzir a 

emissão de GEE deste após sua aplicação no solo. Yang et al. (2008), avaliando a 

aplicação de dejetos no solo oriundos de suínos convencionais e transgênicos (com 

maior habilidade de uso do P alimentar), verificaram que a emissão de CO2 mostrou-se 

reduzida na aplicação de dejeto do animal modificado geneticamente. Os autores 

justificam tal diferença em função do resíduo do animal convencional apresentar 

maiores quantidades de carbono.  
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7. ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS E DE INCREMENTO DA PRODUTIVIDADE 

 

Apesar desta não ser a abordagem mais comum da problemática relativa à 

emissão de gases pelas atividades pecuárias, a melhoria da eficiência produtiva do 

rebanho através de técnicas nutricionais e de melhoramento animal acaba por trazer 

reflexos positivos na redução das emissões de gases nocivos por quilograma de carne 

produzida. 

Da mesma forma, diferentes estratégias nutricionais ocasionam alterações na 

dinâmica de emissões dos GEE. Philippe et al. (2009), em estudo comparando fêmeas 

suínas gestantes mantidas em cama de palha com dieta de alta fibra (com uso de polpa 

de beterraba) e dieta convencional, encontraram redução nas emissões de equivalentes 

carbono, sendo de 0,88 kg/dia/porca vs. 1,55 kg/dia/porca, para a dieta de alta fibra e 

convencional, respectivamente (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Fator de emissão de GEE (média e desvio padrão) de baias de gestação suína em  cama, 
com dieta restrita (R) e à vontade (A) 

 

 Porca/dia UA*/dia Significância 

N2O (g N) 

*** R 2,48 + 1,12 5,41+ 2,44 
A 0,96 + 0,22 2,09+ 0,48 

CH4 (g) 

** R 15,21+ 8,08 33,19+ 17,63 
A 17,20+ 5,00 37,52+ 10,91 

CO2(kg) 

*** R 2,41+ 0,26 5,26+ 0,57 
A 3,0+ 0,26 6,54+ 0,57 

CO2eq(kg) 

*** R 1,55+ 0,52 3,38+ 1,13 
A 0,88+ 0,21 1,92+ 0,46 

** P <0.01  *** P < 0.001 UA: 500 kg de peso vivo 
 

 

Os maiores valores de CH4 obtidos nas fêmeas mantidas com fibra à vontade 

estão ligados à intensificação da produção entérica provocada pela maior ingestão de 

fibra. No entanto, apesar destes valores superiores de CH4, o cálculo do equivalente 

carbono (CO2eq) mostra que as fêmeas mantidas com fibra à vontade apresentaram 
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menores valores de CO2eq, o que esteve diretamente relacionado aos seus menores 

valores de N2O. A emissão de N2O maior no sistema de ingestão de fibra restrita 

possivelmente esteja relacionada à cama de palha resultante deste sistema. A 

formação de N2O ocorre durante a nitrificação e desnitrificação incompletas, em função 

destes processos requererem ambiente aeróbico e anaeróbico, respectivamente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As diferentes formas de redução dos gases de efeito estufa devem ser 

implantadas a fim de diminuir o impacto ambiental da atividade. O crescimento 

populacional e o aumento do poder aquisitivo fomentam o consumo de proteína animal, 

o que, por consequência, contribui para o aumento da produção. Assim, a pesquisa 

deve cada vez mais fornecer subsídios para tornar a atividade menos impactante em 

diferentes aspectos ambientais. Neste contexto, a avaliação de gases deixou de ser 

apenas uma ferramenta importante para garantir o bem-estar animal no ambiente de 

produção. Passa a ser também uma forma de medir o quanto cada atividade contribui 

para o aquecimento global e quais as formas de minimizar tais conseqüências.  
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