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APRESENTAÇÃO

A atual expansão da suinocultura tem como principal característica a
concentração de animais por área, visando atender ao consumo interno e externo de
carne, produtos e derivados. Observa-se, como conseqüência, generalizada
poluição hídrica (alta carga orgânica e presença de coliformes fecais) proveniente
dos dejetos que, somada aos problemas de resíduos domésticos e industriais, tem
causado sérios problemas ambientais como a destruição dos recursos naturais
renováveis, especialmente água.

 O impacto ambiental causado pelo manejo inadequado dos dejetos líquidos de
suínos tem causado severos danos ao meio ambiente. Para a sobrevivência das
zonas de produção intensiva de suínos é preciso encontrar sistemas alternativos de
produção que reduzam a emissão de odores, os gases nocivos e os riscos de
poluição dos mananciais de água superficiais e subterrâneas por nitratos. Além
disso, devem solucionar os problemas de manejo, custos e dificuldades de
armazenamento, de transporte, de tratamento e de utilização agronômica dos
resíduos gerados nos sistemas de produção de suínos.

Em tempos de economia globalizada, o grande desafio dos produtores de
suínos é a exigência da sustentabilidade ambiental das regiões de produção
intensiva. De um lado existe a pressão pela concentração de animais em pequenas
áreas de produção e pelo aumento da produtividade e, do outro, que esse aumento
não afete o meio ambiente.

Nesse contexto, as instituições de pesquisa e extensão rural desenvolveram
tecnologias, processos e metodologias que minimizam o impacto poluidor dos
dejetos suínos e permitem monitorar e acompanhar criteriosamente esse problema.
No entanto, as soluções para as questões ambientais não podem ser geradas e
difundidas de forma isolada, uma vez que as mesmas envolvem uma abordagem
multidisciplinar onde os diferentes atores precisam encontrar pontos de
convergências que permitam a busca de soluções negociadas.

Com esse propósito o PNMA II oferece este curso, de Capacitação em Práticas
Ambientais Sustentáveis, para produtores e técnicos. Esse curso reúne os principais
especialistas no assunto, de diferentes instituições, para abordar as questões
referentes à legislação ambiental e discutir e avaliar as tecnologias disponíveis, no
momento, para o manejo, armazenamento e tratamento dos resíduos dos sistemas
de produção de suínos.

O material, além do mérito de reunir as mais atuais informações sobre o
assunto, acrescenta algo que julgo fundamental para a Sustentabilidade Ambiental
que é o enfoque da inter-disciplinariedade.

Paulo Armando Victória de Oliveira
Eng. Agrícola – Pesquisador da Embrapa Suínos e Aves

Coordenador Técnico do Programa
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