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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi analisar a contribuição da suinocultura na economia do município 
de Taquaruçu do Sul/RS através da evolução do número de suínos, abates, participação no 
retorno fiscal e a elevação do PIB (Produto Interno Bruto). Buscou-se com essa proposta 
conhecer e analisar a participação e importância econômica da suinocultura neste pequeno 
município que tem aproximadamente 2.966 habitantes, o qual localiza-se no norte do estado 
do Rio Grande do Sul. Ainda, verificou-se o comportamento e a evolução da suinocultura do 
município, procurando identificar os incentivos da administração municipal em seu 
desenvolvimento. Para tanto, foi necessário efetuar uma pesquisa bibliográfica por meio de 
livros, teses, dissertações, artigos, jornais, arquivos eletrônicos e outras fontes de informações 
para obter e construir a base de conhecimento. Foram coletadas e analisadas as informações 
disponíveis nos meios digitais que envolvem a suinocultura como a ACSURS (Associação de 
Criadores de Suínos do Rio Grande de Sul), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatística), FEE (Federação de Economia e Estatística), ABCS (Associação Brasileira dos 
Criadores de Suínos), EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), MAPA 
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), como também, informações 
disponibilizadas pela Secretaria da Agricultura do município, as quais não estão disponíveis 
em meios eletrônicos e que serviram de base para complementar esta pesquisa, bem como 
realizar a análise com informações mais próximas à realidade do município. A partir da 
análise foi possível visualizar a importância socioeconômica que a suinocultura tem no 
município, através do retorno financeiro aos cofres públicos e também na geração de emprego 
e renda. Dessa forma, conclui-se que o município de Taquaruçu do Sul está entre os cinco 
primeiros municípios da região Médio Alto Uruguai que mais abatem suínos, ficando à frente 
de municípios com maior número de habitantes, evidenciando que o número de habitantes não 
interfere nos investimentos realizados no setor. A suinocultura é a principal atividade 
econômica da produção primária, e que, a partir dela, outras atividades são favorecidas 
indiretamente, como é o caso da produção de grãos e leite, onde os produtores se beneficiam 
da fertilização com a aplicação dos dejetos na lavoura. Além disso, ela proporciona ao poder 
público, por meio do retorno dos impostos produzidos na cadeia, que é o caso do ICMS, 
realizar investimentos em benefício do bem-estar e da qualidade de vida dos munícipes.  
 
Palavras-chaves: Contribuição. Suinocultura. Taquaruçu do Sul. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to analyze the contribution of pig farming to the economy of 
the municipality of Taquaruçu do Sul / RS through of the evolution of the number of pigs, 
slaughter, participation in the tax return and the increase in GDP (Gross Domestic 
Product).With this proposal, we sought to know and to analyze the participation and the 
economic importance of pig farming in this small municipality that has approximately 2,966 
inhabitants, that is located in the North of the state of Rio Grande do Sul. In addition, the 
behavior and evolution of the pig farming in the municipality were verified. In this way, we 
seek to identify the incentives of the municipal administration in its development. For this, it 
was necessary a bibliographic survey and a researching through books, theses, dissertations, 
articles, newspapers, electronic files and other sources of information to obtain and build the 
knowledge base. The information available on digital media involving the pig farming was 
collected and analyzed, such as ACSURS (Association of Swine Breeders of Rio Grande de 
Sul), IBGE (Brazilian Institute of Statistical Geography), FEE (Federation of Economics and 
Statistics), ABCS ( Brazilian Association of Pig Breeders), EMBRAPA (Brazilian 
Agricultural Research Corporation), MAPA (Ministry of Agriculture, Livestock and Supply), 
as well as information from the municipality's Agriculture Secretariat, which is not available 
on electronic media, but they crontributed to complement this research, as well to realize the 
analysis with information closer to the reality of the municipality. From the analysis it was 
possible to visualize the socioeconomic importance that pig farming has in the municipality. It 
contribute with generation of jobs and income and also the financial return to public coffers. 
Thus, it is concluded that the municipality of Taquaruçu do Sul is among the first five 
municipalities in the Middle Upper Uruguay region that slaughter more pigs, being ahead of 
municipalities with a larger number of inhabitants. This show that the number of inhabitants 
does not interfere in investments in the sector. Pig farming is the main economic activity of 
primary production, and from that, other activities are indirectly favored, such as the 
production of grains and milk. Througt them, the producers benefit from fertilization with the 
application of manure in the fields. In addition, it possible the public authorities to make 
investments in favor of the well-being and quality of life of the citizens, through the return of 
taxes produced in the chain, as the ICMS. 
 
Keywords: Contribution. Pig farming. Taquaruçu do Sul. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional no mundo exerce fortes pressões nos setores alimentícios, 

visto que implica diretamente no aumento da demanda por alimentos, sobretudo grãos e 

carnes produzidas em sistemas agrícolas. A carne suína, por sua vez, está entre os alimentos 

de maior representatividade no sistema agroindustrial, pois atualmente é a proteína animal 

mais consumida no mundo.  

No Brasil, a atividade vem representando perspectivas favoráveis, devido ao seu 

potencial, onde tal condição atribui ao país à posição de 4º lugar no ranking dos países que 

produzem e exportam a carne suína no mundo, conforme levantamento realizado pela USDA 

– United States Departamento of Agriculture e disponibilizado junto ao site da Embrapa 

(2020). Entre os elementos que auxiliaram para esta colocação de destaque do país, estão 

alguns fatores como inovações nas áreas da genética, nutrição, sanidade, adequado manejo 

das granjas, produção integrada e, sobretudo, aperfeiçoamento gerencial dos produtores. Além 

dos motivos econômicos referente à cadeia suinícola, uma das principais dificuldades 

brasileira é possibilitar aos animais bem-estar e conforto térmico, relacionados à 

sustentabilidade. 

E em decorrência dessa expansão produtiva, benefícios a economia brasileira podem 

ser vistos por meio de indicadores socioeconômicos, como por exemplo, a geração de 

empregos diretos e indiretos, agregação de renda, a participação no mercado nacional e 

volume elevado de exportações.  

Em virtude da importância da produção e do consumo da carne suína no país, e em 

especial, no município analisado, esta pesquisa teve por propósito realizar um “Estudo sobre a 

contribuição da suinocultura na economia do município de Taquaruçu do Sul/RS”. Para tanto, 

buscou-se com essa proposta conhecer e analisar a importância econômica da suinocultura 

neste pequeno município, o qual localiza-se ao norte do Estado do Rio Grande do Sul. O 

estudo procurou abordar a evolução do número de suínos, abates, a participação no retorno 

fiscal e a elevação do PIB (Produto Interno Bruto), no período de 2009 a 2019 no referido 

município. 

Todavia, a produção mundial de carne suína vem crescendo rapidamente nos últimos 

anos, muito por causa do consumo nos países em desenvolvimento, onde esta crescente 

produção está associada ao consumo interno, à expansão das exportações, a transformação do 

perfil tecnológico na produção e comercialização do produto brasileiro. 
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Nos últimos anos, o sistema produtivo foi direcionado para a chamada “integração”, 

onde as empresas integradoras e frigoríficas fazem parcerias com os produtores, participando 

de todo o processo produtivo, desde o fornecimento dos animais, os insumos (ração e 

medicamentos), e a assistência técnica aos suinocultores. Estes por sua vez participam com as 

instalações (pocilgas) e mão-de-obra para a engorda final. Depois disso, as empresas 

integradoras e frigoríficas recolhem, comercializam e distribuem os suínos até a produção 

industrializada, por fim, pagam uma porcentagem aos produtores conforme os parâmetros 

técnicos obtidos durante a engorda dos animais. 

A suinocultura vem ganhando destaque no estado do Rio Grande do Sul, haja vista 

expressiva expansão do número de suinocultores. A região onde se localiza o município de 

Taquarucu do Sul/RS é caracterizada por ter uma grande representatividade de suinocultores, 

considerada por índices elevados de crescimento econômico voltados a produção da carne 

suína. Diante do exposto, considerando a importância da suinocultura para o município, 

formulou-se a seguinte problemática deste estudo: A suinocultura contribui diretamente na 

economia do município de Taquaruçu do Sul? 

Considerando que a suinocultura faz parte de uma grande fatia da economia do Brasil, 

torna-se importante destacar sua evolução no município de Taquarucu do Sul. Sendo assim, o 

objetivo principal foi analisar o desenvolvimento da economia através da suinocultura do 

município estudado. Como objetivos específicos têm-se: (i) verificar a participação e a 

importância da suinocultura para a economia do município de Taquaruçu do Sul no período 

de 2009 a 2019; (ii) analisar o comportamento e a evolução da suinocultura no município de 

Taquaruçu do Sul/RS no período proposto; (iii) identificar os incentivos por parte da 

administração municipal no desenvolvimento da suinocultura do município.  

A justificativa do estudo decorre da importância que o setor tem adquirido no contexto 

econômico nacional e internacional. Visto que envolve as diversas atividades produtivas, 

contribuindo diretamente para a geração de emprego e renda, colabora também de maneira 

indireta com outros setores da economia, participando efetivamente no aumento de 

indicadores de crescimento econômico. 

Nesse sentido e a partir de dados e informações coletados em fontes secundárias, 

seguras e confiáveis, como Secretaria da Agricultura do Município, ACSURS (Associação de 

Criadores de Suínos do Rio Grande de Sul), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística), FEE (Federação de Economia e Estatística), ABCS (Associação Brasileira dos 

Criadores de Suínos), EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), MAPA 

(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) juntamente com livros, artigos, 
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dissertações e teses, buscou-se apresentar um estudo da contribuição da suinocultura na 

economia do município de Taquaruçu do Sul/RS. 

O município de escolha para o desenvolvimento deste estudo deu-se a partir de 

pesquisas piloto em fontes secundárias, onde revela que está dentre os principais produtores 

de suínos da região Médio Alto Uruguai. Com incentivos da administração pública afim de 

alavancar a economia do município, criou-se a Lei Municipal nº 1.567/2017 que trata sobre o 

programa municipal de incentivos à implantação e ampliação de unidades de suínos e de 

unidades de produção de aves, com o objetivo de aumentar o coeficiente de participação do 

município na arrecadação estadual, com intuito o aumento do percentual de retorno fiscal.  

De acordo com a Secretaria de Agricultura do Município, desde 2003 a suinocultura já 

representa grande parte da economia predominante do município que é a produção primária, 

chegando a 60% em 2010. Em relação ao número de abates, no ano de 2018 ocupava a 

posição de 28º lugar no ranking dos municípios do Rio Grande do Sul, com um número de 

80.807 suínos abatidos, já no ano seguinte, subiu para a posição de 22º lugar com 91.980 

suínos abatidos. Quando comparado com a produção da região ocupa as posições de 6º e 5º 

lugar respectivamente (ACSURS, 2020). Com isso demonstra que houve nos últimos anos 

uma evolução na produção suína do município. 

Diante disso, torna-se necessário apresentar dados e informações sobre o 

desenvolvimento da suinocultura, já que possui uma boa representatividade na economia do 

município. Devido a relevância da suinocultura, é fundamental compreender sua atuação 

através de incentivos fiscais e políticas públicas voltadas ao setor. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste item será apresentada a caracterização do município onde foi realizado o estudo, 

além de referencial bibliográfico que auxiliam para melhor entendimento acerca do assunto. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  

 

De acordo com dados obtidos no site oficial do município de Taquaruçu do Sul 

(2020), a área do município de estudo era pertencente ao Município de Frederico Westphalen, 

localizado ao norte do Estado do Rio Grande do Sul. O município recebeu este nome porque 

descendentes de imigrantes italianos vindos da região da Serra Gaúcha, Nova Palma, Ivorá e 

Faxinal do Soturno em 1919, firmaram-se no interior de Frederico Westphalen. Logo 

avistaram uma fonte de água coberta por taquaruçus. Assim, esta área passou a denominar-se 

distrito de Taquarussu pela Lei Municipal nº 146, de 18/10/1957, no município de Frederico 

Westphalen/RS. 

O município foi criado pela Lei nº 8.599/88, assinada pelo Governador do Estado no 

dia 09 de maio de 1988, sendo instalado no dia 01 de janeiro de 1989. Esta, foi alterada pela 

Lei nº 8.972, de 08 de janeiro de 1990, que retificou os limites com os municípios vizinhos e 

corrigiu sua área. Para tanto, a atual administração é formada pelo prefeito Sr. Luiz Blanco 

Alves e o vice-prefeito Sr. Gilberto Carlos Chiele. 

Ainda conforme dados da prefeitura municipal de Taquaruçu do Sul, deve-se ressaltar 

quanto ao seu contexto histórico, onde as primeiras atividades que os descendentes de 

imigrantes italianos tiveram foram o cultivo da terra e a criação de gado, surgindo assim o 

primeiro núcleo de moradores. Com o passar do tempo, foi-se criando condições de 

infraestrutura necessárias para a concretização do município autônomo e independente. 

Ainda, explicita-se a organização social do município, onde seus desbravadores fundaram e 

construíram as bases de 19 comunidades no interior do município.  

Segundo o IBGE (2020) a maior concentração da população é predominante no meio 

rural, cerca de 60% vive neste meio. A predominância sempre foi de agricultores e os 

incentivos dados pela Prefeitura Municipal sempre buscaram valorizá-los objetivando também 

a permanência da vida no campo e em especial o desenvolvimento da suinocultura, objeto de 

estudo. 

Taquaruçu do Sul pertence à região do Médio Alto Uruguai, cujo suporte para fomento 

do desenvolvimento regional se dá por meio do Conselho Regional de Desenvolvimento do 
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Médio Alto Uruguai (CODEMAU). Como se pode ver no mapa da região na figura 01, o 

município está situado ao norte do estado do Rio Grande do Sul, possui como vizinho os 

municípios de Vista Alegre, Palmitinho, Frederico Westphalen, Seberi e Erval Seco.  

Figura 01 - Mapa da região do Médio Alto Uruguai 

 

Fonte: Conselho Regional de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai - CODEMAU (2020). 

O município possui uma boa infraestrutura elaborada na parte de produção 

agropecuária, evidenciando a cultura de fumo, soja, milho, trigo, produção de leite e criação 

de suínos. O setor industrial, possui hoje, registrados vários estabelecimentos. No setor de 

comércio e serviços há uma diversidade, mesmo com poucos estabelecimentos (PLANO 

AMBIENTAL TAQUARUÇU DO SUL, 2012). 

Conforme o Censo Agropecuário de 2017, o município de Taquaruçu do Sul, conta 

com um total de 416 produtores registrados (IBGE, 2020). Já quanto ao comércio e a indústria 

ainda existe uma grande dependência e ligação com o município de Frederico Westphalen, o 

qual é considerado pólo regional. A administração municipal vem buscando recursos e 

investindo em diversos setores da economia, visando garantir a sustentabilidade e melhores 

condições de vida para os munícipes. 

Na figura 02, pode-se localizar o município em relação aos demais quanto ao estado 

sulino. 
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Figura 02 - Mapa do Rio Grande do Sul 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2020). 

Todavia, de acordo com o último Censo realizado em 2010 e disponibilizado no site 

do IBGE (2020) a população total era de aproximadamente 2.966 habitantes, deste total de 

habitantes, 1.802 residiam no meio rural e 1.164 na área urbana. Já para o ano de 2019, 

conforme dados do SEBRAE (2019) a população estimada encontra-se dividida em 1.862 no 

meio rural e 1.182 na área urbana, representando um total de 61,17% que vivem no meio 

rural, distribuídas em aproximadamente 531 domicílios rurais no município, caracterizando 

uma realidade basicamente rural. Com relação a propriedades rurais, pode-se destacar 416 

propriedades, destas, 321 propriedades desenvolvem a criação de suínos, conforme Censo 

Agropecuário de 2017 (IBGE, 2020). 

Na Região do Médio Alto Uruguai, localiza-se a maior parte da concentração de 

pequenas propriedades agrícolas do Rio Grande do Sul e a população rural simboliza 53,08% 

do montante da região, uma vez que a área média das propriedades é de 15 hectares (IBGE, 

2020), prevalecendo assim a agricultura familiar. O avanço dessa região, desde o início, vem 

sendo construído com apoio na agricultura familiar, sobretudo em função das particularidades 

fundiárias, representada por pequenas e médias propriedades, que dispõem a mão de obra 

familiar para administrar e conservar as propriedades rurais (BRIXIUS et al., 2006).  

O município de Taquaruçu do Sul criou um programa de incentivo à suinocultura com 

o objetivo de fomentar a implantação e ampliação de unidades de produção de suínos, tendo o 

intuito de elevar o coeficiente de participação na arrecadação do ICMS – Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte 
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Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. Por isso a suinocultura é tão importante, 

pois é uma atividade que precisa de menos área para produção, e é mais intensiva em mão de 

obra.   

Ressalta-se ainda que o setor agropecuário é um dos principais ramos da economia 

regional, capaz de gerar emprego e renda as famílias. Nesse segmento, para o município de 

estudo, destaca-se a cadeia produtiva de suínos que além do peso econômico da atividade, é 

necessário considerar também sua relevância social. 

 

2.1.1 Suinocultura no Município de Taquaruçu do Sul 
 

A administração municipal vem buscando vários meios de incentivos para a produção 

de suínos no município, através de suportes necessários para fazer a terraplanagem, retirada 

dos dejetos para aplicação nas lavouras, facilitando o trabalho dos produtores e impulsionando 

o desenvolvimento da economia. 

Afim de alavancar a economia do município, criou-se a Lei Municipal nº 1.567/2017 

que trata sobre o programa municipal de incentivos à implantação e ampliação de unidades de 

suínos e de unidades de produção de aves, com o objetivo de aumentar o coeficiente de 

participação do município na arrecadação estadual, com intuito o aumento do percentual de 

retorno fiscal. Conforme entrevista do atual secretário municipal da Agricultura, Sr. Tiago 

Pessotto (2020), a suinocultura representa 71% da arrecadação municipal. Portanto, quanto 

maiores forem as receitas municipais, mais recursos tem para serem investidos em saúde, 

educação, segurança, infraestrutura, esporte e lazer. Além de agregar renda as famílias, gera 

empregos para a população local. 

Ao realizar um comparativo, o rebanho de suínos no município evoluiu de 24.913 para 

48.050, entre os anos de 2007 a 2017, conforme dados do SEBRAE (2019). Quando 

comparado com as unidades de produção, no ano de 2017 possuía 36 pavilhões de terminação 

(engorda), 03 creches e 05 maternidades (criação de leitões). Já para o ano de 2018, aumentou 

expressivamente o número de unidades no município, passando a ter 42 pavilhões de 

terminação, 05 creches e 05 maternidades (PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU 

DO SUL, 2020). Estima-se que esse aumento ocorreu devido a implantação da lei de 

incentivo municipal.  

 Ainda conforme dados da Prefeitura Municipal, mais especificamente da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente, no ano de 2020 possui 50 produtores de suínos registrados, 
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gerando um pouco mais de 20 empregos diretos, proporcionando renda às famílias e 

participação efetiva na receita municipal através do retorno fiscal. 

 

2.2 MODERNIZAÇÃO DA SUINOCULTURA 

 

Grandes foram as alterações em relação à produção e as estratégias para se alcançar 

uma produção de maior eficiência. Com a modernização das técnicas da agricultura, ocorreu 

consequentemente a modernização da suinocultura.  

Carvalho et al. (2016), salientam que a criação de suínos antes da modernização da 

agropecuária discordava completamente dos procedimentos atuais em muitas questões, pois as 

raças, a alimentação, os locais onde os animais estavam e a maneira como eram levados até os 

abatedouros eram completamente contrário do padrão estabelecido no período da 

modernização.  

No que se refere a mudanças, Siqueira (2014), evidencia que a chave principal na 

modernização da suinocultura foi a troca dos suínos que forneciam muita banha por aqueles 

que produziam mais carne, passando a ser o principal produto das agroindústrias desde a 

década de 1960. Ainda conforme a autora, nos dias atuais, a produção de suínos soltos, tipo 

banha, juntamente, com a integrada não é autorizada pelas agroindústrias, mas, ainda é 

comum os próprios integrados rejeitarem o consumo de carne de porco da integração por 

julgá-la inadequada para a ingestão, o que se deve a dois motivos, em especial: a nutrição 

artificial e o abuso de medicamentos aplicados, tornando uma carne de má qualidade e 

prejudicial à saúde. 

A adoção de novas linhagens julgadas “puras” foi considerada primordial para o 

sucesso da modernização, já que eram classificadas como mais produtivas. Neste sentido, 

conforme menciona Racherd (2009), até o início do século XX produzia-se carne suína de 

maneira básica, mas durante o final do século passado ocorreu um profundo processo de 

modernização, no qual teve acréscimo na produção e a alteração do suíno tipo banha para 

animais com gordura corpórea inferior, assim cumprindo as condições do mercado 

consumidor. Vista disso, os suínos passaram a ser substituídos por raças melhoradas e 

produzidos através de procedimentos mais avançados. 

Esse processo de transformação ocorreu através de uma necessidade dos consumidores 

que procuram um alimento menos gorduroso e com mais carne. E para que estes animais não 

criem tanto gordura o processo deve-se iniciar desde os primeiros dias de nascimento. 
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O que se buscava com a mudança dos padrões de criação de suínos era ampliar a 

produção e a produtividade por meio de uma sequência de estratégias cientificas, mas 

geralmente sem pensar no bem-estar dos suínos e consequentemente dos consumidores. 

Atualmente, vem se desenvolvendo várias ações ecológicas e de proteção dos animais, sempre 

buscando uma qualidade de vida melhor principalmente àqueles que estão em confinamento 

(OLIVEIRA, 2017). 

Apesar do processo de fortalecimento da criação de suínos que sucede hoje em dia 

com animais confinados, em algumas regiões, a existência de procedimentos tradicionais de 

produção ainda não chegou ao fim. De acordo com Siqueira (2014), o porco banha é 

característico de épocas passadas, de cultura étnica históricas em determinadas regiões, de 

outros meios de viver e de se relacionar com a natureza e com os animais. 

A suinocultura moderna passa por um período com técnicas de adaptação meio-

ambiental. As mudanças políticas, econômicas e ambientais tornaram-se essenciais para a 

conservação da pecuária intensiva e a disseminação da responsabilidade meio-ambiental. Os 

dejetos oriundos da produção de suínos, quando não é feito um tratamento apropriado, são 

potencialmente ofensivos ao homem e ao meio ambiente, interferindo negativamente no bem-

estar da população e também na qualidade de vida no campo. 

Foram necessárias várias transformações no modo de se produzir animais, na maneira 

de se cultivar grãos, na condição de produção e comercialização da carne para importação e 

exportação, para que a suinocultura se consolidasse como tal potencial. 

 

2.2.1 Cadeia Produtiva da Suinocultura 

 

A cadeia produtiva pode ser entendida como o conjunto de práticas alinhadas e 

estruturadas em sequência desde os insumos básicos necessários para a produção até a 

distribuição e comercialização final do produto. Para Mielke (2002) a cadeia produtiva é um 

conjunto produtivo articulado de atividades integradas, sendo esta uma interação consecutiva 

às articulações do mercado, tecnológica e de capital. 

Corroborando com assunto, segundo Monfort (1983, apud MIELKE, 2002), o conceito 

de cadeia produtiva faz referência à ideia que um produto, bem ou serviço é uma sucessão de 

operações efetuadas por diversas unidades interligadas como um todo. Trata-se de uma 

corrente que vem desde a produção e manuseio da matéria prima até a distribuição do produto 

final. O canal de comercialização é o caminho percorrido pelo produto desde sua produção até 

o consumidor final. 
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Considerando a cadeia produtiva de suínos, a mesma abrange desde o produtor de 

grãos as indústrias de rações, os transportadores, os abatedouros e frigoríficos, incluindo 

medicamentos, materiais, distribuição e o consumidor final. E ligado a isto está a pesquisa, 

que contribui em todos os elementos desta cadeia, auxiliando o produtor e a indústria na busca 

de soluções efetivas e tecnologias para garantir uma carne de qualidade, seguindo as regras de 

produção, sanidade e inspeção determinadas pelos órgãos responsáveis dentro de seus níveis. 

A produção suína está entre as cadeias produtivas mais difundidas do setor 

agroindustrial, visto que a carne suína é a principal fonte de proteína animal consumida no 

mundo, mesmo existindo países onde consumo de carne predominante não é o suíno. Assim 

acontece no Brasil, onde a carne mais consumida atualmente é a bovina. Para Weydmann et 

al. (2011), o baixo consumo per capita nacional da carne suína decorre de uma série de 

motivos como o consumidor julgar que a carne suína demonstra elevados níveis de gordura, 

colesterol e fundamentos prejudiciais à saúde, além da concorrência de produtos equivalentes 

(carne bovina e de frango) e renda baixa dos consumidores. 

A cadeia suinícola brasileira também se sobressai por apresentar ampla conexão entre 

os diferentes agentes que a compõem, bem como pela quantidade de investimentos inserido 

na atividade (GOMES, 2002). Neste mesmo viés, Miele (2007) acrescenta que a cadeia 

produtiva de carne suína indica um excelente desempenho econômico no âmbito 

internacional. Os princípios desse desempenho são as estratégias empresariais e os avanços 

tecnológicos e organizacionais incorporados no decorrer das duas últimas décadas, assim 

participando efetivamente na expansão do rebanho e aumento da produtividade.  

A composição da cadeia produtiva no Brasil é constituída pelos elos de insumos, 

produção, abate e processamento, distribuição/comercialização e consumo. 

No elo de insumos estão incluídos os fornecedores da principal matéria-prima que é 

ração feita de soja e milho, empresas de genética, nutrição, veterinárias e de equipamentos, 

que buscam através do melhoramento e desenvolvimento de novas técnicas o ganho de 

produtividade. 

O processo de produção inclui os produtores dos diversos tipos de ciclos de 

desenvolvimento, desde ciclo completo, unidades apenas de produção de leitões, unidades de 

terminação (engorda) e granjas de reprodutores suínos certificadas. Após, são destinados aos 

abatedouros ou frigoríficos, representando a relação de abate e processamento. Os 

abatedouros concentram-se apenas no abate dos animais, comercializando somente os cortes 

de carne, já os frigoríficos procuram agregar valor ao produto, processando a carne, e 

produzindo embutidos e temperados. O elo distributivo deste processo é formado por 
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transportadores, atacadistas, varejistas e serviços alimentícios (restaurantes, padarias, entre 

outros). Onde nesta etapa os ciclos de produção e o fechamento de exportações/mercados, 

podem causar instabilidades nos preços da carne. 

O consumo como último elo deste processo, fica muito dependente da cultura, 

costumes e hábitos dos consumidores, pois é uma carne com níveis elevados de gordura, e 

quando industrializada com alta concentração de conservantes e aromatizantes.  

Por fim, cadeia produtiva da carne suína é caracterizada como uma das mais bem 

estruturadas do país. Os elos participantes deste processo, buscam se organizar e se relacionar 

numa linha de integração sólida, amplamente administrada e controlada pelas agroindústrias 

responsáveis. 

 

2.2.2 O Sistema Agroindustrial da Suinocultura 
 

Historicamente a agricultura apresenta um lugar de destaque na economia do Brasil e 

principalmente no Rio Grande do Sul, tanto no que tange ao valor de produção e do número 

de pessoas participantes, como também a partir dos seus encadeamentos com o setor da 

indústria, serviços e comércios, os quais são dependentes do bom desempenho do setor 

agrícola. Em um contexto geral, nos últimos anos, a atividade agrícola tem passado por 

grandes transformações, resultante das alterações na base tecnológica e do processo de 

abertura da economia e exportações. 

Estas alterações tecnológicas apresentaram inovações e progressos marcantes no 

sistema agroindustrial da suinocultura nos últimos anos, ocasionando mudanças no ambiente 

institucional e organizacional do sistema. Associado principalmente aos avanços da 

tecnologia, o sistema agroindustrial da suinocultura ainda teve que se adaptar a uma maior 

exigência dos consumidores por qualidade e segurança dos alimentos produzidos, além da 

preocupação no que envolve o meio ambiente e bem-estar dos animais. 

Assim, as tecnologias usadas nas diferentes fases de produção do sistema 

agroindustrial da suinocultura, podem ser adquiridas, adaptadas ou copiadas, e a falta de 

acesso por alguns produtores de suínos, seja por falta de recursos ou por conhecimento, 

podem prejudicar sua presença e inserção no mercado.  

Neste sentido, Coser (2010, p. 60) refere-se que a intensificação tecnológica na 

produção de suínos está:  

associada aos ganhos de escala entre as agroindústrias e a redução da capacidade 
ociosa, leva a maior eficiência produtiva e maior rentabilidade das agroindústrias e 
dos suinocultores. O melhoramento genético suíno é um segmento fundamental para 
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a compreensão dessa dinâmica, pois atende tanto aos interesses dos criadores, como 
da agroindústria e principalmente dos consumidores. 
 

Ainda, a inovação tecnológica tem colocado uma maior parceria do suinocultor em 

relação à indústria de insumos, pois se não houver o acesso a ela, poderá correr o risco de 

conseguir menor rentabilidade, produtividade e produção de suínos fora do padrão imposto 

pelas agroindústrias e consequentemente pelos consumidores, e logo terá grandes dificuldades 

de inserção comercial.  

Estas inovações da indústria de insumos proporcionaram a utilização de uma ração 

mais balanceada, a aplicação de medicamentos e o controle de doenças dos animais, a 

chegada de novos equipamentos e instalações hidráulica e elétrica as pocilgas, garantindo 

assim melhor produtividade ao sistema, além de segurança, produtos com quantidade e 

qualidade de carnes necessárias aos diferentes integrantes que compõem o Sistema 

Agroindustrial da carne suína. 

Fazendo parte do Sistema Agroindustrial e das inovações tecnológicas, a suinocultura 

no Brasil atualmente é representada por dois grandes grupos de empresas. Um é formado por 

pequenas e médias empresas de abate e processamento, com atuação limitada ao território do 

país ou regionalizada. O outro grupo é formado principalmente por grandes multinacionais de 

agroindústrias, que são em menores números e grandes empresas frigoríficas, que 

normalmente operam em sistemas de integração. 

Neste viés Saab (2009, p.412) define que:  

o melhoramento genético, como ferramenta inovadora, permite o melhor rendimento 
de carcaça a ser processado pela agroindústria, facilitando a manipulação e 
elaboração dos produtos processados. A produção de embutidos (presunto, linguiça 
e outros) e industrializados da carne suína é uma importante estratégia de 
concorrência utilizada pelas agroindústrias, ou seja, a diferenciação, e por meio dela 
tornar os produtos de uma empresa diferentes dos seus concorrentes na mente do 
consumidor. A cadeia produtiva de suínos é bem organizada, com boa coordenação 
das agroindústrias, que tem cada vez mais se desenvolvido, equiparando-se às dos 
países desenvolvidos. 
 

Posterior o processo de industrialização, vem o trabalho do varejo e atacado sendo 

uma das etapas do Sistema Agroindustrial, onde a relação da distribuição e comercialização 

da carne suína pode ocorrer na forma “in natura”, isto é, a carne sem industrialização, que 

será resfriada e posterior desossada pronta para venda, ou em cortes já embalados no ponto de 

venda. A rede varejista conhecida principalmente por mercados e açougues, vem perdendo 

espaços para os supermercados, onde estes realizam parceria com grandes frigoríficos, 

possibilitando a oferta de produtos com prazos de validades maiores, menor valor e 
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consequentemente diminuição de desperdícios, agregando vantagens perante seus 

concorrentes.  

Por fim, e sendo a etapa mais importante do Sistema Agroindustrial da suinocultura, a 

busca por satisfação dos consumidores, deve-se atender qualidade e preço, fato que pode ser 

apresentado pelo sistema de integração, como já citado neste trabalho. A suinocultura 

brasileira busca, através do melhoramento genético e de outras ferramentas, tornar seus 

produtos com menor camada de gordura e maior quantidade de carne magra, mas ainda 

precisa acabar com lendas e crenças sobre o animal suíno, para que desta forma intensifique a 

participação no mercado interno, e consequentemente, aumente o consumo de carne suína 

pelo brasileiro. 

 

2.2.3 Sistemas Produtivos 
 

O sistema produtivo de suínos está diretamente associado aos procedimentos de 

criação, incluindo a genética, nutrição, sanidade do rebanho, manejo alimentar, mão de obra e 

instalações, processos estes essenciais à segurança e qualidade dos produtos. Possui dois 

sistemas produtivo que prevalece: o sistema produtivo integrado e o sistema produtivo 

independente.  

No sistema de integração, ocorre uma parceria entre os suinocultores e as empresas 

frigoríficas. A empresa integradora (frigorificas) fica responsável por fornecer a seus 

integrados os suínos para reprodução e os insumos essenciais para sua criação, e em 

contrapartida, são de responsabilidade do produtor oferecer as instalações físicas, os 

investimentos e a manutenção da infraestrutura, junto com a mão de obra e demais cuidados 

com o processo de criação.  

No sistema produtivo independente, os produtores não possuem ligações com 

empresas para comercialização dos animais, estão livres para decidir sobre os insumos 

utilizados, a quantidade produzida e o método de manuseio e cuidados até a venda da 

produção. Neste sistema, o produtor apresenta um risco maior, já que o capital de giro é 

próprio e não conta com garantia de comercialização dos suínos.  

Nas últimas décadas o sistema produtivo foi direcionado para o regime de integração. 

Esse sistema possibilitou uma produção mais eficiente, tornando mais simples a 

administração das propriedades, promovendo o crescimento da suinocultura. 

Segundo Gomes et al. (1992), a integração na criação de suínos deu-se em meados dos 

anos 60 e tem se expandido frequentemente, visto de que o produtor vê benefícios nesta 
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maneira de relação com o comprador de seus animais. Cavalcanti (1984) fala que ao escolher 

o sistema integrado, o produtor valoriza a segurança e comodidade, isto é, quer assegurar o 

mercado para a sua produção sem necessitar sair de casa para adquirir insumos ou vender sua 

produção. Além disso, ele preza a assistência técnica, que visa, cada vez mais, englobar todas 

as atividades da propriedade. A desvantagem existe por conta da pequena atuação dos 

produtores na definição dos preços e no impedimento de optarem pelos compradores que 

pagam os valores mais altos para venderem sua produção nos períodos de escassez de suínos. 

O sistema de integração na maneira de comodato com agroindústrias ou frigoríficos, é 

um modo de assegurar amparo técnico e o sustento dos animais, por parte da empresa 

parceira, como também a estabilidade da comercialização ao fim do processo de engorda dos 

suínos, e por sua vez, os produtores rurais entram com a mão de obra e o capital (instalações). 

Espíndola (1999, p. 104) busca trazer alguns objetivos e vantagens deste sistema da 

seguinte maneira:  

a adoção do sistema de integração faz parte do projeto modernizante da agricultura 
brasileira, com o objetivo explícito do aumento da produção e da produtividade 
agrícola; do estabelecimento de novas relações de produção e da dissolução da 
estrutura produtiva rural autossuficiente, mediante a utilização de métodos, técnicas, 
equipamentos e insumos modernos, isto é, do aumento considerável da composição 
orgânica do capital. 
 

Neste sentido, o autor Santos (2001), traz vantagens e desvantagens na aplicação do 

sistema de integração de suínos tanto para os frigoríficos quanto para os produtores, conforme 

o quadro 01 a seguir:  

Quadro 01 - Vantagens e desvantagens para o Sistema de Integração de Suínos 
ABATEDOUROS/FRIGORIFICOS PRODUTORES RURAIS 
Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens 
Garantia de qualidade e 
padronização. 

Custo da assistência do 
produtor. 

Garantia de venda para a 
produção. 

Pouco poder de barganha 
dos produtores frente ao 
integradores. 

Garantia de 
abastecimento. 

Rotatividade dos 
integrados. 

Eliminação de custos de 
aquisição. 

Problema de fixação de 
preço do produto. 

Controle e programação 
dos preços praticados. 

Baixa produtividade dos 
integrados de menor 
porte. 

Atualidade tecnológica 
promovida pela 
agroindústrias. 

Dependência muito 
grande do produtor frente 
a integradora. 

Poucos investimentos na 
produção de animais. 

Distância entre a 
produção integrada e a 
agroindústria. 

Obtenção de 
financiamentos em 
condições facilitadas. 

 

Melhor eficiência na 
gestão dos processos. 

   

Maior possibilidade de 
diferenciação de produtos. 

   

Fonte: Santos (2001). 

O procedimento de integração é indicado como aspecto de articulação vertical entre 

empresas agroindustriais e produtores agrícolas, em que a técnica de produção é organizada 

industrialmente, ou o mais perto possível desse padrão, com utilização maciça de tecnologia e 
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capital. São produtores integrados aqueles que, recebem insumos e orientação técnica de uma 

empresa frigorífica ou agroindustrial, assim produzindo matéria-prima somente para ela. 

(CAVALCANTI, 1984).  

A empresa executa um monitoramento rígido do processo produtivo, assegurando 

vantagens de escala e domínio da qualidade genética. Os insumos são disponibilizados aos 

poucos à medida que os suínos vão se desenvolvendo, e o produtor controla a quantidade de 

insumos utilizados. Além disso, a integradora determina uma data de entrega dos lotes e 

estabelece o preço pago ao produtor, sendo a diferença entre o custo total dos insumos e a 

receita bruta decorrente da produção. O valor dos suínos é ajustado de acordo com o preço 

que está em vigor no dia de entrega e com base em cotações do mercado local e regional. 

Existe um impasse na elaboração de preços entre integradores e integrados. Para 

diversos produtores, os preços pagos pelas agroindústrias ou frigoríficos são baixos, não 

compensando nem os recursos aplicados nas instalações, nem a despesa com mão de obra. Já 

as indústrias julgam que o valor pago se enquadra perfeitamente às peculiaridades dos 

produtores, na proporção em que dispensam da atividade o seu risco inerente, visto que o 

capital de giro da produção não é desembolsado pelo produtor (SANTOS, 2011).  

Morreto e Brandt (2019, p.240), apontam que,  

No sistema integrado, a agroindústria controla a produção, determinando inclusive o 
momento do abate. O produtor comercializa apenas com aquela empresa, que 
determina tudo o que é relativo à criação dos animais, como por exemplo, a 
introdução de novas raças de suínos, que produziam mais carne do que banha. 
 

O intuito desse sistema é fomentar um fornecimento regular de suínos para abate, 

saindo do produtor para as agroindústrias e, consequentemente, ampliar a produtividade 

agropecuária, expandindo a produção dessa matéria-prima.  

Com isso, o produtor se beneficia de inúmeras oportunidades produtivas e de 

comercialização, que raramente seria capaz de alcançar se permanecesse sozinho no processo. 

As parcerias iniciaram a partir das necessidades das agroindústrias ou frigoríficos com o 

intuito de fornecer a matéria prima, garantir aos produtores o acesso ao mercado e facilidade 

de acesso aos insumos de produção. Porém, para participar nesse sistema é preciso ter a 

compreensão das normas estabelecidas pela integradora, de maneira a corresponder aos 

parâmetros definidos e estar disposto a seguir a novas regras. Quando isso é entendido pelo 

produtor, que visualiza neste processo, entre outras, a oportunidade de garantia da 

comercialização, a assistência técnica e ter a possibilidade de trabalhar com tecnologia de 

ponta. 
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2.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA SUINOCULTURA 

 

Neste tópico, serão apresentadas as características da produção de suínos a nível 

mundial, aspectos relacionados ao consumo, produção, importação e exportação da carne 

suína, bem como importância econômica para o Brasil, Estado do Rio Grande do Sul e região 

do Médio Alto Uruguai. 

 

2.3.1 A Suinocultura no Mundo 

 

No âmbito mundial de consumo, a carne suína tem a maior preferência dos 

consumidores, aonde sua produção e oferta vem aumentando consideravelmente nas últimas 

décadas e segundo a FAO (2003, apud Roppa, 2003), o processo de concentração e integração 

na criação, abate e processamento de suínos, a exemplo do que ocorre no caso do complexo 

agroindustrial avícola, sustentará essa tendência de crescimento, permitindo expressiva 

ampliação da produção e dos mercados. 

 A busca mundial por proteína animal tem ampliado cada vez mais a procura por 

suínos, por serem animais de rápido desenvolvimento e com taxas altas de conversão em 

alimento, fato que é importante para o desenvolvimento deste ramo no setor pecuário. 

Segundo FAO (2019), o número de animais existentes não é bem distribuído mundialmente, a 

Ásia possui maior quantitativo, seguido da América do Norte e Europa, que mantêm 

crescimento estável.  

Ainda segundo a FAO (2019), para que se atenda a demanda mundial, os sistemas de 

produção pecuária de grande escala têm alcançado altos padrões de uniformidade, pois os 

animais possuem a mesma genética e, são submetidos a condições de infraestrutura e 

alimentação semelhantes, o que preserva a uniformidade do sistema produtivo. 

De acordo com dados da USDA – United States Departamento of Agriculture, 

disponíveis no site da Embrapa (2020), considerando a União Europeia como sendo um único 

país, e conforme demonstrado em milhões de toneladas na figura 03, os quatro maiores 

produtores mundiais de carne suína são: China, União Europeia, Estados Unidos e Brasil, 

representado assim mais de 80% da produção mundial. 
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Figura 03 - Produção de carne suína mundial 

 
Fonte: USDA – United States Departamento of Agriculture (2019). 

O consumo da carne suína, mesmo que com exceções em alguns países devido a 

costumes ou crenças, ainda assim mantém-se no topo do ranking mundial e, conforme 

divulgado pela USDA (2019) e demonstrado em milhões de toneladas na figura 04, seus 

maiores consumidores são: China, União Europeia, Estados Unidos, Rússia e Brasil.  

Figura 04 - Consumo de carne suína mundial. 

 
Fonte: USDA – United States Departamento of Agriculture (2019). 

Enfatiza-se neste item, que a China apesar de ser o maior produtor de carne suína no 

mundo, ainda precisa importar, pois a demanda interna de produção não é suficiente para 

suprir o consumo. 
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No quesito importação os números são menores, devido a quase todos os países 

produzirem carne suína, sendo importados somente os que não consegue suprir com a 

produção interna, o que relata um grande consumo desta proteína por parte da China, que 

novamente encontra-se em primeiro lugar de importação, bem como também se coloca na 

mesma posição no quesito produção, conforme divulgado pela USDA (2019) e demonstrado 

em milhões de toneladas na figura 05, seguido assim pelo país vizinho Japão, México, Correia 

do Sul e em quinto lugar os Estados Unidos.  

Figura 05 - Importação de carne suína mundial. 

Fonte: USDA – United States Departamento of Agriculture (2019). 

Em contraposto, conforme divulgado pela USDA (2019) e demonstrado em milhões 

de toneladas na figura 06, no que se refere a exportações a China apesar de ser o maior 

produtor de carne suína, atualmente é o sétimo maior exportador mundial do setor, ficando 

inclusive atrás do Brasil, quarto colocado. Isso se explica pela China fornecer maior parte da 

sua produção ao mercado interno. Neste quesito completam os quatros maiores exportadores 

os Estados Unidos e o Canadá. 
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Figura 06 - Exportação de carne suína mundial. 

 
Fonte: USDA – United States Departamento of Agriculture (2019). 

Em resumo a atividade suinícola é um dos grandes potenciais de riqueza para muitos 

países, os dados de produção, consumo, importação e exportação mostram um cenário 

extremamente favorável para os próximos anos. Além disso, o surgimento de novos mercados 

com potenciais de consumidores, aumentam a expectativa de expansão do mercado. 

 

2.3.2 A Suinocultura Brasileira 

 

A suinocultura é uma atividade imprescindível para o comércio nacional e 

internacional. Quando comparada com outras práticas produtivas do agronegócio, evoluiu 

consideravelmente, tendo em vista os vários indicadores econômicos e sociais. Possibilita a 

geração de novos empregos, novas oportunidades para agregar maior valor aos produtos 

derivados e uma maior atividade econômica. 

O desenvolvimento da suinocultura no Brasil se deu inicialmente como uma atividade 

desempenhada somente por pequenos produtores que produziam para o consumo próprio e 

para trocas entre agricultores. Com o passar dos anos, esse ramo foi inserindo princípios 

organizacionais de produtividade e comercialização, evoluindo para um sistema de produção 

para termos comerciais (MIOR, 2005). 

De acordo com Miranda (2005), a produção de suínos praticada no Brasil está 

centralizada em um número menor de produtores e menor área geográfica, próprio para o 

alcance de elevados ganhos e maior eficácia logística. Para mais, em nosso país a criação de 

suínos demonstra alguns proveitos competitivos em relação aos demais países produtores. 
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Dentre eles, pode-se mencionar: clima proveitoso e amplas áreas a serem cultivadas; boa 

disponibilidade de matéria-prima e derivados; métodos de produção tecnologicamente 

avançados, entre outros, permitindo a adaptação dos animais às diferentes regiões e também 

aos mais variados sistemas de produção. Essas vantagens apontam para um mercado em plena 

evolução e com perspectiva de crescimento. 

Para Gomes et al., (1992), a suinocultura é um agente importantíssimo no cenário 

nacional brasileiro, devido aos fatores envolvidos, a geração de empregos diretos e indiretos, 

ao fato de produzir grande quantidade de proteína de alta qualidade em pequeno ambiente 

físico e em estreito tempo quando comparado a outras classes de animais de meio e grande 

porte. Para os autores, o desenvolvimento da suinocultura gera efeitos multiplicadores de 

renda e emprego em todos as esferas da economia, impulsionando a procura de insumos 

agropecuários, a expansão e a modernização dos setores de comercialização e das 

agroindústrias. 

A suinocultura brasileira avançou muito nos últimos anos até chegar ao nível de 

qualidade atual, desde a produção de animais até as conquistas novos mercados. Passou-se por 

evoluções significativas, iniciando de um animal destinado apenas a produção de carne e 

banha, para um animal geneticamente adaptado para produzir alta quantidade de carne e 

pouca concentração de gordura. 

Uma questão fundamental para a intensificação da suinocultura nas regiões é a criação 

de mercado, por exemplo, as instalações de frigoríficos, claro que eles não se instalam em 

uma região à toa, geralmente a região já tem uma história de produção. Mas, a partir do 

momento que esse tipo de empreendimento se instala, a demanda aumenta muito e, com isso, 

existe a potencialização dos investimentos na atividade produtiva. 

Assim, o Brasil vem se firmando como um importante agente no mercado mundial de 

carne suína, e com grande potencial para expandir ainda mais sua participação sólida nesse 

mercado. Como consequência, o país tem se organizado no caminho de atender a demanda do 

mercado externo já trabalhado e prospectar novos mercados. A exportação passou a ter 

significativa importância para a produção brasileira, pois, de um lado, distribui o excedente 

interno produzido permitindo a ampliação da produção interna e, por outro, possibilita melhor 

remuneração para toda a cadeia. 

 

2.3.3 A Suinocultura no Rio Grande do Sul e na Região Médio Alto Uruguai 
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Para o Rio Grande do Sul, a suinocultura simboliza um papel extremamente 

importante para a economia do estado e municípios, levando em consideração que a atividade 

intervém diretamente na geração de emprego e renda para inúmeras pessoas que se 

beneficiam da importância econômica do setor.   

De acordo com Hentges (2000), no Rio Grande do Sul, a produção de suínos ampliou-

se principalmente nas regiões colonizadas pelos imigrantes de origem europeia, como, 

italianos, poloneses, alemães e austríacos, tanto nas “Colônias Velhas” como nas “Colônias 

Novas”. Seu intuito principal era a assistência ao consumo, com a comercialização da sobra, 

em especial a banha, que tinha canais de comercialização e mercado com vasto potencial. 

Também com a colonização promoveu a inserção de raças mais especializadas na produção de 

carne. 

Rohr et al., (1996) ressaltam que a produção de carne suína com pequena quantidade 

de gordura levou a mudanças de manejo e de raças utilizadas. Salientam que, a partir de 1989, 

percebeu-se uma modificação estrutural na produção suína no estado, referente a evolução da 

produtividade que resultou da utilização de novas tecnologias, do aperfeiçoamento da 

genética do rebanho suíno, da seleção de matrizes e do desenvolvimento do vínculo de 

produção integrada entre suinocultor e agroindústria. Estas práticas agregadas, permitem 

maior conversão alimentar e diminuição dos custos da produção.  

Ainda, os autores citados revelam que estas alterações estabeleceram a implantação da 

suinocultura no conjunto das atividades econômicas do Estado, considerando que uma maior 

parcela da produção suína passou a ter aspectos mais definidos de uma economia de mercado, 

isto é, a produção de suínos foi deixada de ser apenas um meio de subsistência e passou a ser 

comercializada até em escala internacional, com isso, houve uma maior contribuição na 

geração de receita tributária e aumento de empregos e renda. 

O Rio Grande do Sul é atualmente o terceiro maior produtor de suínos do Brasil, 

superado apenas pelos estados de Santa Catarina e Paraná. Conforme a Pesquisa Agrícola 

Municipal do IBGE e disponibilizado no site do Atlas Socioeconômico (2020), o Rio Grande 

do Sul apontou em média uma produção de 5,8 bilhões de cabeças nos triênios 2016-2018. 

Observando o espaço entre os anos de 2008 e 2018, verifica-se que o Estado manteve em 15% 

efetivo de suínos na participação brasileira. A cadeia produtiva de suínos é classificada como 

uma das mais tradicionais do Estado e possui enorme importância social e econômica, 

habilidade de integração regional, perspectiva de aumento de valor agregado de seus produtos 

finais e de melhoria da linha de exportações.  
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O rebanho suíno está presente em praticamente todo Estado, embora a maior 

concentração está localizada no norte do estado, na região do Vale do Taquari e Serra, 

trazendo benefícios as regiões através do processo integrado. A Região do Médio Alto 

Uruguai, está localizada ao norte do estado, possuindo uma economia local e regional 

predominantemente agrária.  

Na região do Médio Alto Uruguai, Mantelli (2006), expõe que há um predomínio 

maior de propriedades rurais de porte pequeno, compostas por uma variada diversidade de 

produção. Baseiam-se principalmente em propriedades familiares, que além de produzirem 

para seu sustento, tem uma ou mais atividades direcionada à geração de renda para a 

subsistência da família. 

Contribuindo com o assunto, Trennepohl e Paiva (2012) procuram conhecer a 

capacidade de geração direta e indireta de emprego e renda das atividades presentes na região, 

apresentando um enfoque especifico naquelas atividades que indicam uma cadeia produtiva 

mais significativa na região, os autores citam a importância das cadeias da soja, do trigo, da 

pecuária leiteira, da suinocultura e da avicultura, sendo que nas duas últimas atividades, pode 

haver formalização dos vínculos de produção e comercialização da produção por meio de 

parcerias, que é o caso do sistema de integração, onde são determinado os métodos e as 

responsabilidades dos elementos envolvidos. 

Com este viés, a suinocultura desenvolvida na região é fundamental para o 

desenvolvimento regional, pois além de receita gerada pela atividade que traz incremento na 

economia das famílias e ao comércio local, os dejetos oriundos da produção dos suínos 

também auxiliam na redução dos custos de produção de outros produtos e pastagens, devido 

aos nutrientes presentes nos dejetos serem fertilizantes, se forem aplicados de maneira correta. 

 

2.4 AGRICULTURA FAMILIAR E A ATIVIDADE SUINÍCOLA 

 

A agricultura familiar é um meio de produção que se demonstra pela ocupação da mão 

de obra da família na prática das atividades produtivas. Possui procedimentos e características 

específicas quando comparada com agricultura não familiar. Nela, a administração da 

propriedade é distribuída à família e este sistema de produção é a principal fonte geradora de 

renda.  

Neste sentido, Bittencourt e Bianchini (1996, p. 48) afirmam que:  

agricultor familiar é todo aquele (a) agricultor (a) que tem na agricultura sua 
principal fonte de renda (+ 80%) e que a base da força de trabalho utilizada no 
estabelecimento seja desenvolvida por membros da família. É permitido o emprego 
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de terceiros temporariamente, quando a atividade agrícola assim necessitar. Em caso 
de contratação de força de trabalho permanente externo à família, a mão-de-obra 
familiar deve ser igual ou superior a 75% do total utilizado no estabelecimento. 
 

Sabendo do destaque histórico desse método de produção, foi apenas a partir dos anos 

90 que a agricultura familiar passou a ser mais reconhecida e fixar a sua marca, chamando a 

atenção para variedade da produção, principalmente para os produtos indispensáveis da cesta 

básica estabelecendo segurança alimentar da família e sociedade (NUNES E NUNES, 2001).  

A consolidação da agricultura familiar, na esfera normativa, se justifica a partir da 

promulgação da lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece a agricultura Familiar. 

Esta lei traz exigências básicas no que se refere ao enquadramento nessa modalidade, 

determina o limite de quatro módulos fiscais, mão-de-obra predominantemente familiar nas 

atividades econômicas, renda familiar gerada principalmente de atividades econômicas 

ligadas ao próprio empreendimento ou estabelecimento, para que a propriedade seja 

considerada como familiar. 

No âmbito de diversificação da produção brasileira na agricultura familiar, Paula et al. 

(2011), explica que consiste em produção de suínos, grãos (principalmente o milho para o 

próprio consumo) e produção de leite, fazendo o uso da mão de obra familiar tendo em vista o 

seu sustento. No panorama da agricultura familiar existem diferentes tipos de agricultores, os 

quais tem interesses específicos, estratégias individuais de subsistência e de produção.  

De acordo com Guilhoto et al. (2006), algumas variedades de plantações e produção 

necessitam de métodos mais adequados ao perfil familiar, como os produtos que exigem 

maior número de mão-de-obra, ao mesmo tempo que outros são realizados com mais 

benefícios em grandes propriedades, fazendo o uso da mecanização tornando mais vantajoso. 

Além disso, as regiões do Brasil diferenciam-se em particularidades físicas (relevo, clima, 

tipo de solo) e sociais (época e modo de colonização). 

Partindo dessa perspectiva, a suinocultura é uma possibilidade na geração de renda nas 

propriedades, devido as suas peculiaridades produtivas, principalmente se for levado em 

consideração a área devida para execução do sistema de produção. A atividade pode ser 

incrementada em pequenas áreas, podendo ser encaixada com serviço de mão de obra familiar 

no desempenho das práticas produtivas. A criação de suínos pode relacionar-se com outras 

estratégias produtivas na propriedade, possibilitando subsídios e recursos nos demais sistemas 

produtivos com etapas bem definidas, os dejetos provenientes da suinocultura podem ser 

aproveitados como opção na adubação de pastagens e lavouras, atuando como substituto de 

adubos industrializados (COLETTI;  LINS, 2011). 
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A gestão eficiente da atividade suinícola proporciona uma produção mais aproveitável 

na tentativa de aumento de emprego e renda, melhores preços pelo suíno, além de colaborar a 

consolidação do homem no campo. Isso é possível através do uso de tecnologias, sobretudo as 

oriundas de estudos realizados e difundidos pelo governo, através de políticas públicas 

direcionada à agricultura familiar (PAULA et al., 2011).  

É notório, a importância da agricultura familiar na agropecuária brasileira, e torna-se 

necessário evidenciar que a produção familiar, além de ser fonte de recursos para as famílias 

com menor renda, também colabora significativamente para a qualidade de vida, geração de 

emprego, melhoria da renda, produção de alimentos, com a segurança alimentar, com a 

questão ambiental, econômicas e sociais, promovendo riquezas. 

 

2.5 IMPACTOS AMBIENTAIS DA SUINOCULTURA 

 

Com a crescente busca mundial por carne suína, ampliou se a produção de suínos e em 

consequência o volume de dejetos. Até o final do século XX, a suinocultura no Brasil era 

representada pela pequena concentração de suínos nas propriedades, no qual os dejetos destes 

não significava um impacto negativo tão grande ao meio ambiente, já que as superfícies 

dessas propriedades possuíam capacidade de absorvê-los, além de serem usados em grande 

parte como adubo orgânico.  

A resolução do CONAMA nº. 237 de 1997, em seu artigo 6º define impacto ambiental 

como sendo: 

“a alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas resultante das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente, afetam as saudáveis condições de vida, 
inclusive, para as futuras gerações. Pode-se afirmar então, que o impacto ambiental 
local é aquele em que essa alteração se restringe aos limites do município. ” 
 

Neste viés, a suinocultura é um ramo com alta capacidade de poluição e impacto 

ambiental, devido ao tratamento muitas vezes inadequado dos resíduos produzidos. Em 

contraposto, a importância do manejo correto dos dejetos de suínos aumenta a cada dia, quer 

seja por uma maior consciência ambiental dos produtores, quer seja por condições de mercado 

para o produto ou pelo crescimento das obrigações impostas pelas instituições fiscalizadoras e 

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

O Brasil tem hoje, uma grande diversidade de sistemas de tratamento à disposição no 

mercado, pode-se citar como exemplos, os biodigestores, lagoas de decantação e esterqueiras. 

Não existe um método que seja conhecido como o mais correto, mas a escolha deve adequar-

se conforme a realidade do produtor, isso significa, a relação custo/benefício no processo 
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produtivo. A técnica mais usada e conhecida é a das esterqueiras, embora não seja classificada 

como uma estratégia de tratamento e, sim de manejo, com a estocagem dos dejetos gerados. 

Estes sistemas de tratamento são dispositivos que contribuem para a minimização dos 

impactos dos dejetos no meio ambiente. Em granjas suinícolas, quase sempre o destino dos 

dejetos líquidos é adubação agrícola. Nessa etapa é que entra a importância do tratamento, por 

existirem vários problemas de manejo destes dejetos, o que pode acarretar em risco a poluição 

ambiental. 

Miranda (2005), revela que as principais atitudes, adotadas para proteger os recursos 

naturais referente à exploração da suinocultura, são os quesitos de licença ambiental para os 

suinocultores, que utilizam a atividade e fomento à adesão de medidas tecnológicas, e que tem 

por objetivo reduzir os efeitos dos dejetos produzidos. 

Na produção agrícola, o reflexo ambiental das ações vem se estendendo de maneira 

bem preocupante. Além da proteção ambiental, esses métodos de tratamento podem promover 

enormes benefícios aos produtores, como uma melhoria na produtividade e maior rendimento.  

Conforme Diesel et al. (2002) os dejetos aplicados a curto prazo podem agir de modo 

positivo na produtividade das culturas, mas a médio prazo pode ocorrer instabilidade entre a 

composição química dos dejetos e a quantia certa para a planta, que pode provocar acúmulo 

de nutrientes no solo.  

Ainda, entende-se que quando os dejetos animais aplicados corretamente, 

transformam-se em grandes aliados na produção agrícola dos produtores de suínos. 

Entretanto, é necessário saber dosar a carga de nutrientes colocado nas lavouras, a fim de 

estabelecer quantidades adequadas de aplicação, bem como em intervalos corretos entre uma 

e outra dosagem. Em alguns sistemas integrados de lavouras, ou seja, dentro da mesma 

propriedade ter as granjas e as lavouras produtoras, consegue-se gerir de forma racional a 

geração e utilização de dejetos, em virtude das mesmas estarem próximas as granjas, e o 

custo/benefício para o integrado e produtor ser baixo, porém quando em áreas diferentes 

destas, a distância do transporte pode levar a altos custos com a aplicação. 

Esta situação que envolve o tratamento correto dos dejetos de suínos por parte dos 

produtores, exige a definição de critérios de emissão cada vez mais rígidos e rigorosos pelos 

órgãos de fiscalização municipal, estadual e federal. 

Neste sentido, a partir da criação da Lei 6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional 

do Meio Ambiente, onde a Lei objetiva preservar, melhorar e recuperar a qualidade 

ambiental, além de estabelecer penalização por ato prejudicial ao meio ambiente. Houve a 

necessidade de adaptar os sistemas de produção agropecuários a fim de evitar possíveis danos 
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causados por atividades potencialmente poluidoras, como o caso da suinocultura, que se 

enquadra nesses moldes pelo alto volume de dejetos gerados. 

Já no Rio Grande do Sul, a Lei Estadual nº 11.520/2000 institui o Código Estadual do 

Meio Ambiente que traz em seu artigo 1º a definição de que, 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos 
municípios, à coletividade e aos cidadãos o dever de defendê-lo, preservá-lo e 
conservá-lo para as gerações presentes e futuras, garantindo-se a proteção dos 
ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais, de acordo com a presente 
Lei. 
 

Ainda, no artigo 69 da referida lei estadual, dispõe que “Caberá aos municípios o 

licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades consideradas como de impacto 

local, bem como aquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou 

convênio”.  

Atendendo as exigências dessa Lei e do Artigo 1º Resolução do CONSEMA nº 

167/2007 que dispõe sobre o exercício da competência municipal do licenciamento de 

atividades que causam impacto local, o município de Taquaruçu do Sul criou o Conselho 

Municipal de Meio Ambiente – COMMA e o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, 

que visam acompanhar, fiscalizar e auxiliar o órgão ambiental nas decisões como também em 

trabalhos e projetos desenvolvidos. 

Estes órgãos são formados por representantes da sociedade civil e do poder público, 

onde reúne-se bimestralmente em reuniões ordinárias e extraordinárias, para discutir os 

problemas ambientais do município, apontar as ações necessárias para melhoria e encontrar 

formas e ferramentas de trabalhar em parceria com o Poder Público e outras entidades 

envolvidas. 

Além disso e atendendo ao item F do Artigo 1º da Resolução do CONSEMA nº 

167/2007, que dispõe sobre  a criação de um “Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, 

para Municípios com população superior a 20.000 habitantes e demais situações previstas no 

art. 177 da Constituição Estadual, ou Lei de Diretrizes Urbanas para os demais”, o município 

de Taquaruçu do Sul criou e organizou o Departamento de Desenvolvimento Rural e Gestão 

Ambiental - DDRGA, com quadro de profissionais legalmente habilitados para a realização 

do licenciamento e fiscalização ambiental, junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. 

Como última exigência do Artigo 1º da Resolução do CONSEMA nº 167/2007, que 

dispõe sobre o “Plano Ambiental, aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, de 

acordo com as características locais e regionais” o município desenvolveu um Plano 

Ambiental que foi elaborado pela administração municipal em 2007/2008, que após, nos anos 
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de 2010 e 2012 foi revisado, com base na III Conferência Municipal do Meio Ambiente. Esse 

plano aborda a realidade atual da época, apresentando objetivos e as ações a serem 

desenvolvidas pelo município pela área ambiental.   

Em Taquaruçu do Sul, bem como em todos os municípios, a gestão dos impactos 

ambientais é de extrema importância e o principal instrumento na busca de melhoria da 

qualidade de vida das pessoas, pois é onde se concretizam as políticas públicas executadas no 

município.  

Analisando o outro lado, o maior problema por parte dos produtores para a adaptação 

das propriedades às exigências da fiscalização e legislação, é que estas ações para a correta 

utilização dos dejetos e a melhoria da qualidade do ar, bem como a diminuição do lastro 

poluente dos dejetos suínos a níveis aceitos pelos órgãos responsáveis, necessitam de 

investimentos consideráveis, na maioria dos casos acima da capacidade financeira do 

produtor. A aplicação dos dejetos suínos como fertilizante nas lavouras exige técnicas, 

ferramentas e conhecimentos específicos para cada situação, bem como alguns recursos e 

investimentos em armazenagem, transporte e distribuição, o que nem sempre estão 

disponíveis para os pequenos e médios produtores, que representam uma fatia considerável na 

cadeia suinícola. 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada com base no município de Taquaruçu do Sul, foi escolhida pela 

importância do setor agropecuário para o desenvolvimento do mesmo e a suinocultura pelo 

seu grande poder produtivo no município como também na região. Para Marconi e Lakatos 

(2001), a metodologia da pesquisa abrange um maior número possível de itens que respondem 

a um só tempo questionamentos como: com quê, onde e quando. 

 

3.1 QUANTO AOS OBJETIVOS 

 

Segundo Gil (2002), as pesquisas quanto aos seus objetivos se classificam como: 

exploratória, descritiva e explicativa. De acordo com os conceitos e definições apresentados a 

seguir, esta pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva, pois buscou-se 

conhecimentos em normas, teses, livros, artigos científicos, dissertações, documentos 

eletrônicos, revistas e sites especializados. 

O estudo foi realizado com estrutura em uma pesquisa descritiva, a qual de acordo 

com Gil (2002) tem por objetivo descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relação entre as variáveis. O estudo apresenta um 

panorama geral do sistema agroindustrial suinícola, mostrando a relevância deste para a 

economia do município. Este tipo de método pode ser classificado como sendo de caráter 

bibliográfico, por utilizar vários materiais escritos para o entendimento de questões relativas 

ao objetivo da pesquisa.   

Para Marconi e Lakatos (2001), a pesquisa exploratória tem como objetivo adequar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a levantar 

hipóteses. Na maioria dos casos, envolve o embasamento bibliográfico, a prática de 

entrevistas com pessoas que possuem conhecimento prático com o problema pesquisado e a 

análise de exemplos que estimulem a compreensão.  

 

3.2 QUANTO AOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

 

De acordo com os conceitos e definições abaixo apresentados, para fundamentar este 

estudo, como primeira etapa no projeto de pesquisa, foi preciso efetuar uma pesquisa 

bibliográfica por meio de livros, publicações, internet, jornais, revistas, pesquisas, teses, 

artigos, e outras fontes de informações para obter e construir a base de conhecimento. 
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Para Gil (2002), as pesquisas quanto ao método de procedimentos podem se classificar 

em: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental e estudo de caso. 

Segundo Cervo e Bervian (2002), uma pesquisa bibliográfica se caracteriza por uma tentativa 

de se obter respostas ao problema proposto, buscando meios e referências já publicadas. 

 

3.3 QUANTO A COLETA DOS DADOS 

 

O método de coleta de dados é formado por um conjunto de preceitos ou processos de 

que se serve uma ciência. É de suma importância na utilização de preceitos ou normas na 

obtenção dos seus propósitos que correspondem à prática de coleta de dados e está 

subdividida em documentação indireta e direta (LAKATOS; MARCONI, 2001). 

De acordo com os mesmos autores, a documentação indireta abrange a pesquisa 

documental e bibliográfica. A documentação direta se divide em: observação direta intensiva 

e observação direta extensiva. A observação direta intensiva se subdivide em: observação e 

entrevista; e a observação direta extensiva se subdivide em: questionário, formulário, medidas 

de opinião e a de atitudes, teses, análise de conteúdo, história de vida e pesquisa de mercado. 

 Dessa forma, a coleta de dados foi realizada por meio de documentação indireta e 

direta extensiva, com a finalidade de coletar dados necessários para apresentar as 

contribuições da suinocultura para a economia do município de Taquaruçu do Sul. 

Esta coleta teve foco em buscar dados numéricos, leis e projetos públicos que possam 

responder os objetivos propostos na introdução desta pesquisa, onde foi realizado uma 

abordagem acerca de documentos, teses e conteúdos informativos, nos principais meios 

digitais que envolvem a suinocultura como a ACSURS (Associação de Criadores de Suínos 

do Rio Grande de Sul), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), FEE (Federação 

de Economia e Estatística), ABCS (Associação Brasileira dos Criadores de Suínos), 

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), MAPA (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento).   

Ainda, através de contato direto com os responsáveis pelo setor na Secretaria da 

Agricultura do município de Taquaruçu do Sul, buscou-se dados mais específicos da 

suinocultura no município, os quais não estão disponíveis em meios eletrônicos, e que 

serviram de base para complementar esta pesquisa, bem como realizar a análise com 

informações mais próximas da realidade do município. 
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3.4 QUANTO ANÁLISE DE DADOS 

 

De modo geral, a análise dos dados pode ser apresentada de duas formas, qualitativa e 

quantitativa, e para esta pesquisa utilizou-se as duas formas, onde os dados após coletados 

foram apresentados em forma de tabelas e gráficos, com intuito de apresentar sentido a análise 

e comparar os resultados obtidos. Sendo assim, conforme os autores abaixo mencionados 

buscam conceituar esta etapa. 

Para Malhotra (2001), pesquisa qualitativa concede melhor visão e entendimento do 

encadeamento do problema de pesquisa. O autor acrescenta que a pesquisa qualitativa é uma 

metodologia de pesquisa não estruturada, exploratória, baseada em pequenas amostras, que 

propicia ideias e torna possível o entendimento da composição do problema. Segundo Hair 

(2005), o método quantitativo traduz dados e opiniões em números e o método qualitativo usa 

descrições dos dados sem atribuição direta aos números. 



41 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os próximos tópicos discorrem acerca dos resultados obtidos nesta pesquisa, nos quais 

foram buscados responder os objetivos propostos, bem como ligações com os conceitos 

abordados nos tópicos anteriores. Inicialmente e, com intuito de ambientar o leitor aos 

processos utilizados no decorrer da cadeia produtiva de suínos, apresenta-se um fluxograma 

que demonstra e distingue cada etapa do processo e, as relacionam com às modalidades de 

produção. 

Figura 07 -  Fases do processo de criação e produção de suínos 

 

Fonte: Elaborado pela autora, conforme dados da Embrapa (2020). 

A gestação é o período que dura aproximadamente três meses, três semanas e três dias, 

onde as fêmeas gestantes são transferidas para locais especiais aproximadamente 7 dias antes 

da data prevista para o parto, para que consigam se adaptar ao ambiente. Em seguida, e dentro 

do mesmo ciclo, a maternidade e também chamada de UPL é o local onde os leitões nascem e 

ficam até aproximadamente 28 dias. 

Após esses 28 dias, os leitões já em um porte maior são levados à creche, local onde 

ficam até completar aproximadamente 9 semanas de vida. Costumam entrar pesando 8kg e 

saem com aproximadamente 20kg. É preciso que estes leitões cheguem à creche com um bom 

peso após o desmame, uma vez que isso influenciará no seu desempenho futuramente, dado 

que leitões desmamados com mais peso apresentam melhores resultados na creche e, por 

consequência, crescem e engordam mais. 

A unidade de terminação é a fase final da criação dos suínos, onde permanecem nela 

até atingir o peso de abate. Normalmente são abatidos quando atingem um peso entre 100 kg e 
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120 kg, com 114 dias de alojamento. Essa fase ainda é subdividida em outras duas: 

inicialmente a recria, em que os nutrientes absorvidos através dos alimentos têm como 

objetivo o crescimento dos animais e deposição de carne magra, e por fim a terminação, até 

que atinjam o peso ideal para abate. 

Os períodos e pesos apresentados na figura 07 são valores aproximados e médios, e na 

análise em questão, serão abordados dados considerando todas as fases deste processo. 

Ressalta-se que existe propriedades com produção distintas para cada processo, bem como 

possui muitas propriedades que possuem o ciclo completo, possuindo a mesma parceria com 

as empresas frigorificas. 

 

4.1 DIVISÃO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO 
 

O fator econômico predominante no município é baseado no setor agropecuário, 

conforme o gráfico 01 abaixo. Este, representa 82% da economia do município, seguido pelo 

setor do comércio com 10%, sendo que estes dois setores possuem uma ligação forte de 

interatividade, dependendo muito um do outro para se manterem. O setor que fica em terceiro 

lugar na representatividade do município é o setor de serviços, com 6% da economia 

municipal, e por último, com menor porcentagem, está o setor de indústrias com 2% do total 

da economia, evidenciando que setores que não se baseiam ou estão atrelados ao de 

agropecuária do município, tendem a não evoluir tão consideravelmente. 

Gráfico 01 -  Economia do Município 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados fornecidos pela Secretaria de Agricultura do município 

(2020). 
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 No setor agropecuário, destaca-se principalmente a cadeia produtiva de suínos, a qual 

será demonstrada no decorrer deste estudo, onde esta possui um grande peso econômico e 

social para a economia do município. Além da produção de suínos, apresenta-se dados de 

outros produtos agrícolas da produção primária, como pode-se evidenciar a produção leiteira e 

produção de grãos, possibilitando assim visualizar a importância agropecuária no 

desenvolvimento do município.  

 

4.1.1 Produção primária e a relação da suinocultura com a produção de leite 
 

Conforme já citado, a produção agrícola está baseada principalmente na suinocultura, 

seguida pela produção de leite, produção de soja, milho, trigo e fumo, além dos demais 

alimentos tradicionalmente produzidos para a subsistência familiar, como por exemplo: frutas, 

ovos e carne. Porém, as atividades de maior importância e relevância conforme demonstrado 

no quadro a seguir são a suinocultura e a produção de leite, respectivamente. 

O quadro 02, mostra a representatividade de cada item da produção agropecuária no 

setor primário do município entre os anos de 2009 a 2019. Neste quadro é possível perceber a 

grande relevância que a suinocultura representa para o município, sendo que entre os anos 

estudados manteve-se uma média superior a 62% do total da produção primária. Ainda, 

conforme identificado no quadro 02, as somatórias da produção de suínos são muito 

superiores que o somatório dos demais itens da produção agropecuária do município de 

Taquarucu do Sul. 

Quadro 02 - Participação agrícola na produção primária do município 
 

Produtos 
Anos 

2009 
(%) 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

2013 
(%) 

2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2017 
(%) 

2018 
(%) 

2019 
(%) 

Suínos 67,94 65,60 64,24 60,75 55,44 58,23 61,22 60,46 64,47 57,92 66,85 
Leite 10,96 12,62 15,01 19,00 21,40 18,48 15,32 18,46 16,31 16,10 14,16 
Fumo 11,41 9,96 7,48 6,59 5,55 6,26 2,97 1,90 2,56 1,76 1,50 
Soja 4,43 4,49 4,85 3,57 5,82 4,11 9,41 6,94 5,02 12,13 5,85 

Milho 1,93 2,84 3,20 2,50 4,48 2,95 3,92 4,64 4,15 5,42 3,70 
Bovinos 1,20 2,30 2,20 2,03 2,21 3,78 1,79 2,94 2,61 2,02 1,95 
Laranjas 0,19 0,32 0,83 0,42 0,43 0,17 0,10 0,26 0,12 0,06 0,04 

Trigo 1,36 1,03 0,94 2,08 1,37 1,04 1,35 0,94 1,08 1,69 2,01 
Lenha 0,08 0,25 0,28 0,12 0,18 0,11 0,10 0,09 0,13 0,09 0,04 
Aves - - 0,45 2,16 2,91 3,48 3,26 2,41 3,15 1,68 0,74 
Ovos - - - - - - - - - - 0,62 

Outros 0,50 0,59 0,46 0,78 0,21 0,78 0,53 0,96 0,67 1,08 2,53 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaborado pela autora, conforme levantamento efetuado pelo setor de ICMS do município (2020). 

O quadro 02, apresenta a participação do retorno de ICMS agrícola das diferentes 

culturas agropecuárias desenvolvidas no município. Em 2019, o retorno de ICMS agrícola foi 
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de R$ 100.799.022,96, desse valor de retorno de ICMS, 67,94% se referiu a produção de 

suínos, 10,96% produção de leite, 11,41% cultura de fumo e assim por diante. 

Como já evidenciado, a suinocultura auxilia outras atividades relacionadas a 

agricultura, a exemplo da produção de milho, soja, trigo e com grande ênfase para a produção 

leiteira. Isso acontece devido à grande quantidade de dejetos produzidos pelos animais no 

processo de produção. Estes dejetos, após o devido manuseio, são utilizados nas lavouras de 

pastagens como adubos, proporcionando melhores condições de fertilização ao solo para o 

desenvolvimento e produção das culturas, bem como diminui o gasto com fertilizantes 

químicos. 

Neste sentindo, de acordo com dados obtidos junto a secretaria de agricultura do 

município de Taquarucu do Sul (2020), de um total de 50 produtores de suínos, 28 produtores 

também trabalham com a bacia leiteira, representando que 56% são adeptos a duas produções, 

o qual utilizam os dejetos de suínos nas lavouras como fertilizante, proporcionando melhores 

condições de fertilidade ao solo para o desenvolvimento e produção das culturas, bem como 

complementam a sua renda de forma mensal. 

 

4.2 ABATE DE SUÍNOS 

 

A produção de suínos em Taquaruçu do Sul vem crescendo exponencialmente nos 

últimos anos, isto é fruto dos vários investimentos realizados no setor. Investimentos estes 

criados por empresários do setor na região e principalmente por parte dos produtores 

familiares do município, demonstrando cada vez mais a importância socioeconômica que 

representa a suinocultura para o município.  
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Gráfico 02 -  Abates de suínos no município no período de 2013 a 2019 

 
Fonte: Elaborado pela autora, conforme dados da ACSURS (2020). 

 De acordo com dados da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande de Sul – 

ACSURS (2020), em 2013 foram abatidos 44.258 suínos no município, e nos anos posteriores 

o número de abates só foi aumentando, chegando no ano de 2019 a duplicar o número de 

abates, representando um crescimento superior a 51,4% em um curto espaço de tempo. Nestes 

valores estão incluídos os abates sob inspeção federal, estadual e municipal. 

O avanço tecnológico e a intensificação do vínculo com empresas integradoras 

fizeram com que a produção de suínos houvesse aumento, e consequentemente, o aumento no 

número de abates. Esse aumento também se levou devido à grande demanda do mercado por 

carne e produtos derivados da carne suína, inclusive por frigoríficos da região que 

influenciam no aumento dos abates. É importante evidenciar que a suinocultura é uma 

atividade com muito incentivo pela administração municipal, como também há incentivos por 

parte das instituições financeiras, onde são disponibilizadas linhas de crédito de total 

incentivo para a atividade, fazendo que seja uma prática viável e de fácil desempenho, em 

razão das tecnologias estarem presentes e disponíveis em praticamente todas as propriedades. 

Ainda, conforme dados da ACSURS (2020), em 2013 o município de Taquarucu do 

Sul classificava-se como 38º maior produtor de suínos do estado do Rio Grande do Sul, e com 

o crescimento elevado ano após ano, em 2017 pulou para 28º lugar na classificação, já para o 

ano de 2019 chegou ao 22º no ranking entre os maiores produtores de suínos do estado. 

Ao analisar a classificação do município de Taquarucu do Sul perante a região do 

Médio Alto Uruguai, o qual o município faz parte, identifica-se novamente um grande 

crescimento deste comparado aos demais. Ainda conforme os dados obtidos junto ao site da 
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ACSURS (2020), a região representa 12,24% da produção estadual de carne suína, e como é 

possível visualizar no gráfico 03, o município passou de 6º maior produtor da região no ano 

de 2018, para a 5ª posição no ano de 2019, demonstrando a relevância que a produção do 

município tem para a sua região. 

Gráfico 03 - Ranking de abates dos municípios da região Médio Alto Uruguai.   

 
Fonte: Elaborado pela autora, conforme dados da ACSURS (2020). 

O gráfico 03 demonstra dados muito importantes sobre a grande importância que o 

município de Taquarucu do Sul tem para região referente a produção de suínos, onde ao 

comparar o número de habitantes de municípios maiores, como Seberi (10.713 habitantes), 

Erval Seco (6.802 habitantes), Planalto (10.019 habitantes) e Caiçara (4.700 habitantes), a 

produção de suínos destes, encontra-se abaixo do município de Taquarucu do Sul, 

representando que o número de habitantes não interfere nos investimentos realizados no setor 

da suinocultura. 

 

4.3 RETORNO DE ICMS  
 

Além da influência direta da suinocultura na geração de emprego e renda para o 

produtor, ela contribui indiretamente para outros setores da economia do município. 

Conforme já destacado anteriormente, sua participação está principalmente ligada na redução 

dos custos de produção do milho, do trigo, da soja, forrageiras, da produção do leite, assim 

como, contribui efetivamente para o aumento de outros indicadores de crescimento do 

município, como é o caso do ICMS através do Índice de Participação do estado, e 

consequentemente no aumento do orçamento público municipal. 
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Para facilitar o entendimento do leitor, apresenta-se os valores oriundos do retorno de 

ICMS da produção de suínos no período de 2014 a 2019, para possibilitar a contextualização 

da representatividade que a suinocultura tem no município de Taquaruçu do Sul. 

Gráfico 04 - Retorno de ICMS de suínos e ICMS total da produção primária 

 
Fonte: Elaborado pela autora, conforme levantamento efetuado pelo setor de ICMS do município (2020). 

Ao analisar os valores da participação da suinocultura perante a produção primária de 

Taquaruçu do Sul, observa-se no gráfico 04, que em 2014 ela representava 58% do total de 

retorno de ICMS da produção primária. Em 2017 teve um elevado crescimento, chegando a 

64%, e para o último ano de análise que foi 2019, este índice representou 67% do total. 

O gráfico 04 evidencia o quanto a suinocultura é representativa dentro da produção 

primária, ao ponto que, se for retirar os valores oriundos de ICMS que a suinocultura retorna 

para o município, todas as outras atividades pertencentes a produção primária somaria um 

pouco mais de 40% de que se retorna atualmente. 

 

4.4 ANÁLISE DO PIB DO MUNÍCIPIO E REGIÃO MÉDIO ALTO URUGUAI 

 

A dependência econômica no Brasil e principalmente no município de Taquarucu do 

Sul em relação aos setores do agronegócio é perceptível quando se analisa o Produto Interno 

Bruto – PIB. Conforme dados do CEPEA (2017) o agronegócio respondeu por cerca de 27% 

do PIB brasileiro nos últimos dez anos, e prevê um crescimento maior para os próximos anos. 

Isto é reflexo no crescimento que existe na suinocultura no município de Taquarucu do 

Sul, sua expressiva representatividade na produção primária e que contribui para o 
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crescimento do PIB per capita do município. O gráfico abaixo apresenta o PIB do município 

no período de 2010 a 2017, demonstrando a importância para a economia do município. 

Gráfico 05 - PIB per capita do município de Taquaruçu do Sul nos anos de 2010 a 2017 

 
Fonte: Elaborado pela autora, conforme dados do IBGE (2020). 

Conforme apresentado no gráfico 05, o PIB per capita de Taquarucu do Sul em 2010 

era de R$ 13.122, 73, no ano de 2013 deu um grande salto chegando R$ 25.821,75, e para 

2017 alcançou os valores de R$ 31.853,85, de acordo com o IBGE (2020). Ao analisar a 

composição do PIB, o setor do agronegócio que a suinocultura faz parte, representou mais de 

27% do PIB municipal, ou seja, o crescimento do setor vem acompanhando o índice nacional, 

conforme apresentado no primeiro parágrafo deste tópico. 

Gráfico 06 - PIB per capita dos Municípios da região Médio Alto Uruguai no ano de 2017. 

 Fonte: Elaborado pela autora, conforme dados do IBGE (2020). 
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Se comparar o PIB de Taquarucu do Sul com PIB dos demais municípios da Região 

Médio Alto Uruguai, observa-se que Taquarucu do Sul apresenta um dos maiores PIB da 

referida região. Isso se deve aos expressivos valores gerado na suinocultura local e a 

contribuição dos dejetos dos suínos na adubação das pastagens e na produção dos cereais. 

 

4.5 INCENTIVOS MUNICIPAIS 
 

A atividade suinícola se destaca no município por meio dos incentivos que a 

administração municipal viabiliza. Em um olhar mais objetivo, pode-se perceber que a 

atividade da suinocultura se tornou nos últimos anos uma das maiores arrecadadoras de 

ICMS, além de ser uma das alternativas de geração de renda e emprego para o produtor rural, 

que encontra neste ramo agropecuário um meio de incrementar sua renda e um maior 

crescimento da economia familiar. 

O poder público do município sabe e entende a importância da contribuição da 

suinocultura para os cofres públicos, para isso mantém incentivos para continuação e também 

ampliação do setor. A primeira Lei municipal a se tratar de suínos foi Lei Municipal nº 445, 

de 20/05/1999, que permite o Poder Executivo Municipal a disponibilizar o uso de um 

conjunto de equipamentos de fertirrigação à Associação dos Suinocultores de Taquaruçu do 

Sul – ASTASUL. 

Com o passar dos anos, criou-se a Lei Municipal nº 761 de 19/12/2005 onde concebe 

ao poder executivo municipal adquirir área rural de terras e realizar a sua doação a um grupo 

de agricultores do município para a implantação de uma unidade de produção de suínos. Além 

disso, já eram oferecidos incentivos como: a ajuda das despesas de perfuração de um poço 

artesiano para servir ao projeto e a realizar, com máquinas do município ou às suas despesas, 

os serviços de terraplanagem e escavações necessárias a instalação da Unidade e a abertura de 

acesso ao empreendimento. 

Já no ano de 2011, publica-se a Lei Municipal nº 1.084 de 25/02/2011 que dispõe 

sobre a concessão de incentivos para a implantação e ampliação de unidades de produção de 

suínos. Pode-se citar alguns dos incentivos dessa lei, tais como: serviços de terraplanagem da 

área da instalação ou ampliação, juntamente com obras e equipamentos, obras para 

implantação de unidade de compostagem e aquisição de equipamentos para aproveitamento 

do destino final dos dejetos e geração de energia, implantação de energia elétrica e serviços de 

captação de água superficial e/ou subterrânea através do poço artesiano. 
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No ano de 2017, esta lei foi revogada, entrando em vigor a Lei Municipal nº 1.567 de 

26/04/2017 que trata sobre o programa municipal de incentivos à implantação e ampliação de 

unidades de suínos, com o objetivo de aumentar o coeficiente de participação do município na 

arrecadação estadual, com intuito o aumento do percentual de retorno fiscal. Com isso, conta 

com incentivos à produtores interessados, tais como: fornecimento de serviços de 

terraplanagem, concessão de recursos financeiros na modalidade de financiamento para 

aquisição de materiais, serviços, obras e equipamentos, e demais incentivos contidos na lei 

que foi revogada. 

Esta lei possui como objetivo, o aumento da arrecadação de ICMS para o município; 

Geração de renda e emprego nas propriedades rurais; Permanência do jovem ao meio rural; 

Auxílio no desenvolvimento de outras atividades como bovinocultura de leite e corte, entre 

outras atividades que necessitam de adubo orgânico.  

A suinocultura pode ser considerada uma grande aliada na geração de emprego e 

renda, proporcionando uma movimentação da economia local, gerando retorno tanto para o 

município quanto para os produtores. Além disso, incentiva a permanência dos jovens no 

setor agropecuário para que ocorra a sucessão familiar, e assim garantir a continuidade da 

produção suinícola. Ela também é uma alternativa de incrementar a renda familiar através da 

aplicação dos seus dejetos nas lavouras substituindo o adubo industrializado.  

Com isso, mostra que o poder público vem a anos investindo em relação a 

suinocultura, na esperança de alcançar níveis de retorno cada vez maiores para o município, 

fomentando a economia em busca do desenvolvimento da cidade.  Acredita-se que estas 

medidas incentivarão cada vez mais a produção local, aumentando o desenvolvimento da 

agricultura municipal. 

 

4.6 A CONTRIBUIÇÃO DA SUINOCULTURA 

 

A cadeia suinícola brasileira, a exemplo de outras produções do agronegócio, evoluiu 

significativamente nos últimos anos. Esse crescimento é perceptível quando se analisa os 

vários indicadores econômicos e sociais que envolvem essa produção, pode-se citar, o volume 

de exportações, aumento do consumo interno e externo, número de empregos diretos e 

indiretos, agregação de renda aos produtores, entre outros. A criação de suínos do passado 

também evoluiu na questão técnica e no método de gestão das atividades, como fornecedores 

de insumos, os próprios suinocultores, novas agroindústrias, consumidores, atacado e varejo. 
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Idealizou-se uma cadeia de produção de suínos, beneficiando a atividade de forma econômica 

e muito mais competitiva. 

Observa-se após toda essa análise que a atividade suinícola tem grande importância 

para o desenvolvimento dos municípios que compreendem a Região do Médio Alto Uruguai, 

e que servem de auxílio a compreender melhor as discussões e estudos sobre os novos rumos 

que agronegócio vem tomando e sua real contribuição para o desenvolvimento social e 

econômico dos municípios que a compõem. Esse desenvolvimento, passa muito pelo setor 

industrial da carne suína na região, no qual pode-se citar os frigoríficos da JBS em Seberi/RS 

e Palmali em Frederico Westphalen/RS, onde vem se mantendo como um dos grandes 

responsáveis pela sustentação do desenvolvimento econômico e social de muitos municípios 

da região, gerando empregos na indústria, no comércio e nos serviços.  

Neste sentido e analisado durante o desenvolvimento desta pesquisa, evidenciou-se a 

importância da suinocultura no desenvolvimento econômico e social do município de 

Taquarucu do Sul, bem como, a importância que a região teve e vem mantendo no avanço da 

suinocultura no estado. Assim como, evidenciou-se que a região de Taquarucu do Sul foi 

pioneira no desenvolvimento da suinocultura gaúcha. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escolha para análise neste estudo foi o município de Taquarucu do Sul, pois destaca-

se na produção de suínos dentro da região pertencente, sendo esta a principal atividade 

econômica do município, onde também registra uma forte representatividade na agricultura 

familiar. Ainda, a suinocultura no município tem grande representatividade econômica e 

social para os produtores rurais, pois além de terem outras atividades, podem agregar a 

suinocultura como primeira, segunda e até mesmo como terceira fonte de renda, gerar 

empregos, bem como dispor do consumo da proteína animal.  

Para isto, pode-se apontar algumas questões importantes na suinocultura do município, 

onde observou-se que detém uma cadeia produtiva em torno das propriedades familiares, os 

suinocultores mantém mais de uma atividade em conjunto, ou seja, trabalham no comércio ou 

repartições públicas, realizam a produção de grãos (milho, soja, trigo, etc), produção leiteira, 

sendo que para isto se aproveita os dejetos, que se transforma em adubo, para boa produção 

de forrageiras e pastos para alimentação de vacas leiteiras ou bovinos de corte. 

De modo geral, observou-se que as atividades suinícolas desenvolvidas no município 

de Taquarucu do Sul, em sua maioria, são através do sistema de integração, aonde há um 

vínculo direto entre as empresas integradoras e os produtores rurais, sendo que a gestão deste 

sistema é realizada pelas empresas integradoras, que tomam a maior parte das decisões. 

No que se refere a produção de suínos no município, notou-se através do número de 

abates que houve uma grande evolução nos últimos anos analisados, comprovando que a 

atividade vem se desenvolvendo a cada ano, tornando-se a principal atividade desenvolvida 

no município, onde o município é um dos melhores colocados no ranking de abate da região e 

com grande representatividade no estado do Rio Grande do Sul. 

Ao analisar o retorno de impostos através do ICMS para o município, a suinocultura 

apresenta um retorno de 58% do ICMS da produção primária, isto representa a grande 

importância da atividade suinícola para Taquarucu do Sul. E se considerar a ligação com as 

demais atividades da produção primária, este número se torna ainda mais considerável para a 

economia do município. 

Em termos do Produto Interno Bruto – PIB, os dados revelam que este índice vem 

acompanhando o crescimento da produção e de seus retornos econômicos, onde durante os 

anos analisados, o PIB per capita do município mais que dobrou, elevando os números do 

setor dentro do índice, se tornando carro chefe da atividade agrícola municipal. 
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Para justificar todo esse destaque na suinocultura do município demonstrado durante 

esta pesquisa, evidenciou-se os incentivos por parte da administração pública perante as 

propriedades rurais, dando ênfase principalmente para os projetos e leis criados diretamente 

para apoiar os suinocultores na implantação ou ampliação de suas pocilgas, sendo estes 

incentivos primordiais para que se busque o sucesso de uma atividade tão rentável para o 

município.  

A suinocultura é um setor forte com importância social e econômica para o município 

de Taquaruçu do Sul, pois, além de estar presente em boa parte das propriedades rurais, 

envolve um grande número de pequenos produtores, o qual é capaz de gerar muitos empregos 

e agregar renda em toda sua cadeia produtiva, sendo responsável por assegurar o crescimento 

do município em indicadores de desenvolvimento socioeconômicos. 

Diante de toda esta análise, conclui-se que a atividade suinícola está constantemente 

em evolução e crescimento, e que isto não simboliza o encerramento de estudos acerca desta, 

mas que seja o primeiro passo para novos estudos e pesquisas, afim de proporcionar maior 

conhecimento e informações sobre a cadeia produtiva e suas contribuições para o município. 

Ainda, ressalta-se que produção de suínos traz incremento a economia do município e 

principalmente das famílias e ao comércio local, gerando mais empregos, e sobretudo, 

evitando que os jovens deixem a atividade para outros centros, obtendo outras oportunidades, 

o qual é a realidade de quase toda cadeia atualmente. 
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