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RESUMO 
 

Esse artigo aborda a atividade da suinocultura de engorda que hoje está cada vez mais forte na 

região oeste do Estado do Paraná. Este trabalho tem como o objetivo principal identificar a 

importância da gestão na suinocultura de engorda, os objetivos específicos são: identificar se 

há monitoramento em relação à atividade; identificar os pontos positivos e negativos na 

atividade suinocultura de engorda; verificar melhorias nas instalações e na infraestrutura e 

apurar a satisfação do produtor perante esta atividade. O problema da pesquisa resume-se na 

seguinte questão: qual a importância da gestão na atividade da suinocultura de engorda? Esta 

pesquisa utiliza abordagem qualitativa, é de carácter-exploratório, foi aplicada uma entrevista 

com perguntas pré-elaboradas para o produtor. Para o produtor a agroindústria representa uma 

relação segura, tanto no fornecimento da matéria-prima, como na comercialização dos seus 

produtos. Os resultados apontam que a gestão é muito importante para obter um retorno 

maior, para atenuar a agressão ambiental tratando de acordo os dejetos, para conservar o 

patrimônio predial e para gerar maior satisfação com a atividade. A suinocultura está 

ganhando espaço no mundo, por ser atividade que gera empregos e renda para as famílias que 

nela operam. A atividade é excelente nas propriedades de pequenos produtores que podem 

aliar esta atividade com outras para o sustento da família. O produtor afirma que está 

satisfeito com a produtividade e a remuneração recebida com a atividade de suinocultura de 

engorda. 
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INTRODUÇÃO 

 

A administração do agronegócio é forte na região oeste do Paraná, vem se 

aperfeiçoando e ganhando cada vez mais destaque no cenário político, econômico e social. 

Dentro do meio do agronegócio existe a suinocultura que cada vez mais está ganhando a 

atenção pela importância que tem na produção de alimentos e pela viabilidade da agricultura 

familiar. Essa atividade é realizada em pequenas e médias propriedades rurais, que se tornam 

importantes no ponto de vista social e econômico na cadeia produtiva da região. 
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A produção da suinocultura gera empregos e estabelece uma fonte de renda 

considerável para o homem do campo. 

O artigo aborda a importância da gestão na atividade de suinocultura de engorda, tem 

por objetivo principal identificar a importância da gestão na atividade da suinocultura de 

engorda, a partir de estudo aplicado junto a uma pequena propriedade do Sr. Alexandro Graff 

no interior do município de Quatro Pontes. Os objetivos específicos são: identificar se há 

monitoramento em relação à atividade; identificar os pontos positivos e negativos na atividade 

suinocultura de engorda; verificar melhorias nas instalações e na infraestrutura e apurar a 

satisfação do produtor perante esta atividade. O problema de pesquisa resume-se na seguinte 

questão: qual a importância da gestão na atividade da suinocultura de engorda?  

Este trabalho se justifica pelo fato da suinocultura ser uma das atividades mais 

importantes do agronegócio, que está em crescente desenvolvimento e que possui um grande 

destaque na região oeste do Paraná. É um setor com grande geração de empregos e renda, 

bem como ferramenta de desenvolvimento econômico para esta região. No cenário econômico 

atual, a produção de suinocultura de engorda é de imensa instabilidade, por este motivo 

busca-se identificar, analisar e avaliar a opinião de um produtor rural, que está ingressando 

recentemente neste ramo. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa científica utiliza abordagem 

qualitativa, é de carácter-exploratório, que se baseia em um estudo de caso que permite 

melhor compreensão do contexto do problema. Inicialmente o trabalho utiliza a pesquisa 

bibliográfica para fundamentar o estudo para alcançar os objetivos pretendidos. Quanto aos 

fins, utiliza-se uma entrevista descritiva com aplicação de perguntas pré-elaboradas com o 

proprietário da granja de suínos que está atuando nesse ramo cinco á seis anos, que visa 

descrever a realidade de uma granja de suinocultura de engorda, procurando sempre 

identificar possibilidades de melhorias na adoção de técnicas de melhorias na gestão. A 

contribuição cientifica pretendida neste trabalho é demonstrar tanto para o suinocultor quanto 

para o meio acadêmico os resultados obtidos na pesquisa e principalmente apontar os 

principais indicadores positivos e negativos de uma propriedade do município de Quatro 

Pontes-PR. 

Para a realização do trabalho utilizou-se os autores: ABCS boletim informativo 

(2015), Brum (2001), Canziani (2001), Coutinho e Ferraz (2004), Dias (2011), Embrapa 

(2015), Gonçalves (2015), Jornal do Comércio (2015), Lanfredi (2014), Padilha (2015), 

Paulilo (1992), Perdomo (2015), Sbrissia (2005). O artigo está dividido em partes iniciando 

com o resumo trazendo ao conhecimento o estudo de forma sucinta, em seguida tem-se a 



 

introdução abordando o conteúdo estudado. Na fundamentação teórica metodológica procura-

se conhecimentos já realizados por outros autores, na apresentação dos Resultados e 

discussões aborda-se os resultados da entrevista realizada e por fim tem-se as considerações 

fianais e as referências. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA  

 

O agronegócio é um dos setores mais forte da nossa economia, tendo contribuído 

significativamente com parte do PIB brasileiro. Atualmente as discussões situam-se nas 

transformações que ocorrem de forma global e no setor organizacional, que afetam de forma 

direta as atividades e a economia de uma região ou nação. Desde o início da colonização, até 

os dias atuais a agricultura sempre teve grande destaque na economia brasileira, sendo de 

fundamental importância para a geração de riquezas e o aumento do bem-estar social.  

De acordo com Brum (2001) no século XX em especial após a década de 30, a 

indústria brasileira começa a desenvolver-se com maior intensidade, e o financiamento desse 

crescimento é baseado na riqueza gerada pela agropecuária. A maior parte dos incentivos e 

políticas governamentais, de lá para cá, esteve voltada para o desenvolvimento da indústria, 

em detrimento da agricultura. Mesmo assim, a riqueza interna gerada pela indústria só se 

distancia da riqueza interna gerada pelo setor agrícola no final da década de 50, ainda 

conforme o mesmo autor. 

A gestão e a busca pela competividade nos negócios, segundo Coutinho e Ferraz 

(2004, p. 23) demonstra que os fatores internos à empresa são aqueles que estão sob sua 

esfera de decisão e através dos quais procura se distinguir de seus competidores. Incluem os 

estoques de recursos acumulados pela empresa, ás vantagens competitivas que possuem e a 

sua capacidade de ampliá-las.  

Pode-se citar baseado no entendimento de Coutinho e Ferraz (2004), entre outros, a 

capacitação tecnológica e produtiva; a qualidade e a produtividade dos recursos humanos; o 

conhecimento do mercado e a capacidade de se adequar às suas especificidades: a qualidade e 

a amplitude de serviços pós-vendas; as relações privilegiadas com usuários e fornecedores.  

Os fatores estruturais são aqueles que, mesmo não sendo inteiramente controlados pela 

firma, estão parcialmente sob a sua área de influência e caracterizam o ambiente competitivo 

que ele enfrenta diretamente, conforme Padilha (2015) e integram esse grupo aqueles 

relacionados:  

 



 

 

a) à caracterização dos mercados consumidores em termos de sua distribuição 

geográfica e em faixas de renda; grau de sofisticação e outros requisitos impostos 

aos produtos; oportunidades de acesso a mercados internacionais; as formas e os 

custos de comercialização predominantes; b) à configuração da indústria em que a 

empresa atua, tais como grau de concentração, escalas de operações, atributos dos 

insumos, potencialidade de alianças com fornecedores, usuários e concorrentes, grau 

de verticalização e diversificação setorial e ritmo, origem e direção do progresso 

técnico, e c) à concorrência no que tange às regras que definem condutas e estruturas 

em suas relações com consumidores, meio ambiente e competidores; o sistema 

fiscal-tributário incidente sobre as operações industriais; práticas de importação e 

exportação e a propriedade dos meios de produção (inclusive propriedade 

intelectual).  

 

Padilha (2015) afirma que os fatores sistêmicos da competitividade são aqueles que 

constituem externalidades stricto sensu para a empresa produtiva, também afetam as 

características do ambiente competitivo e podem ter importância nas vantagens competitivas 

que firmas de um país têm ou deixam de ter ante as suas rivais no mercado internacional.  

Ainda no modo de pensar de Padilha (2015) os fatores podem ser de diversas 

naturezas:  

 

a) macroeconômicos, como taxa de câmbio, oferta de crédito e taxas de juros; b) 

política-institucionais, como as políticas tributária e tarifária, as regras que definem 

o uso do poder de compra do estado e os esquemas de apoio ao risco tecnológico; c) 

regulatórios, como as políticas de proteção à propriedade industrial, de preservação 

ambiental, de defesa da concorrência e proteção ao consumidor; d) infra-estruturais, 

tais como disponibilidade, qualidade e custo de energia, transporte, 

telecomunicações e serviços tecnológicos; e) sociais, como a situação da 

qualificação da mão-de-obra (educação profissionalizante e treinamento), políticas 

de educação e formação de recursos humanos, trabalhistas e de seguridade social, 

grau de exigência dos consumidores; f) referentes à dimensão regional, como os 

aspectos relativos à distribuição espacial da produção; g) internacionais, como as 

tendências do comércio mundial, os fluxos internacionais de capita, de investimento 

de risco e de tecnologia, relações com organismos multilaterais, acordos 

internacionais e políticas de comércio exterior. 

 

Segundo Zylbersztajn (2000) o sucesso e difusão de conceito de agronegócio 

resultaram do fato de sua aplicação imediata para a formulação de estratégia corporativa, sem 

muita necessidade de um suporte teórico de natureza complexa. A segunda característica que 

motivou o sucesso tem a ver com a precisão com que as tendências do agronegócio atual, 

sendo que se discute crescente especialização da atividade de produção agrícola e 

agropecuária que conflita com a persistência da atividade da unidade de produção 

diversificada. 

Os suínos usados para alimentação foram trazidos para o Brasil em 1532 pelos 

portugueses, conforme Gonçalves (2015). Ainda no entender do autor o país recebeu as raças 

já existentes em Portugal, entre elas: o porco ibérico, céltico e asiático e dessas raças originais 



 

provieram ás raças mestiças. “Com o surgimento das raças mestiças, originadas pelo 

cruzamento de espécies de vários países, surgiu também a necessidade de se criar novas raças 

que fossem mais resistentes às doenças e ao clima” (GONÇALVES, 2015).  

A suinocultura é uma atividade pecuária bem firme no Brasil, tem um mercado interno 

em alto desenvolvimento. O país conta com o uso da tecnologia nas diversas áreas de 

produção de suínos: genética, nutrição, sanidade, manejo, instalações e equipamentos. No 

Brasil a produção de engorda e cria acontece de forma confinada. 

O atual cenário da suinocultura mostra uma redução nas margens de lucro, com isso 

busca-se produzir de forma melhor mais também de forma econômica para sobreviverem no 

setor. Conforme Dias (2011 p. 05),  

 

a alimentação dos suínos representa 70% do custo total da produção de qualquer 

sistema desde o ciclo completo, lembrando sobre a importância do valor desses 

insumos. Alguns fatores que contribuíram como quebras de safra, aumento das 

exportações de grãos e a grande concorrência de outras atividades por ser os mesmos 

produtos, colocam um aumento considerável no valor da produção. 

 

O preço do kg do suíno é nomeado por ações internas, pode ser a renda das pessoas, a 

concorrência de outras carnes, e também por ações de fora, como por exemplo, a diminuição 

das exportações. Com isso, acontece muitas vezes momentos de atratividade econômica que 

procedem no aumento dos plantéis ou a entrada de novos produtores nessa atividade, que 

geram o aumento da oferta e a diminuição do preço.  

A produção de carne suína vem crescendo cada vez mais, afetando de costume 

substancial os sistemas de produção da carne suína e o avanço das escalas de produção, as 

questões ambientais, e a mudança no perfil do consumidor.  Segundo Dias (2011, p. 07), 

 

No final da década de 1990, o Brasil já se apresentava como importante exportador 

de carne suína e, após o acesso ao mercado da Rússia em 2001, o país se consolidou 

como o quarto maior exportador mundial.  Em 2010, o Brasil abateu 32,5 milhões de 

suínos inspecionados, com a produção de 3,3 milhões de toneladas de carne – 

situação que mantém entre os quatro maiores produtores mundiais, atrás apenas da 

China, União Européia e Estados Unidos.  

 

O setor suinícola brasileiro está passando por uma reestruturação desde a grande crise 

de 2002, quando recebiam baixos preços pelo quilo do animal vivo, e a alta de alguns insumos 

utilizados na suinocultura que fizeram com que muitos produtores abandonarem essa 

atividade. Ainda no modo de pensar de Sbrissia (2005, p. 47) foram estipuladas algumas 

medidas para tentar mudar esse cenário, como a: 

 



 

redução do alojamento de matrizes e o abaixamento do peso de abate em 2002 e 

2003, fez com que pensaram de alguma forma positiva sobre os preços internos no 

primeiro trimestre de 2004. Outra alteração ocorreu no sistema de produção. Muitos 

suinocultores trocou o ciclo completo por fases específicas de produção. Uns se 

especializaram na produção de leitões enquanto outros só na terminação, adotada 

por empresas integradoras. 

                                        

Muitas pessoas envolvidas nesse setor mostram-se atentos aos sinais que podem 

recordar o cenário agitado que aconteceu em 2002 e refletem a precaução no ritmo de 

aumentar as matrizes. Trabalham para garantir uma imagem positiva e saudável da carne 

suína no exterior, com isso busca-se maior número de parceiros comerciais. Além de 

aumentar as vendas, visa proteger o setor nacional das advertências comerciais. 

Para Miele e Waqui (2007) o sistema de produção de carne suína no Brasil tem um dos 

melhores desempenhos econômicos frente ao cenário internacional, crescendo de forma 

constante na sua participação de mercado, mesmo com as barreiras técnicas ao comércio 

internacional e do crescimento da concorrência.  

Segundo Sbrissia (2005, p. 47)  

 

os dados da FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação), a produção brasileira de suínos cresceu cerca de 70% nos últimos dez 

anos, atingindo aproximadamente 2,1 milhões de toneladas em 2003. Em termos 

mundiais, a produção cresceu em torno de 27% no mesmo período, chegando a 95 

milhões no último ano. No entanto, os impactos da crise do setor nacional em 

2002/03 resultaram na diminuição de 8,5% do total de abates em 2003 frente a 2002 

e também na redução de 6,1% da produção. Além disso, a situação econômica do 

país gerou a redução de quase 8% do consumo interno, segundo a Associação 

Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (Abipecs). A 

suinocultura atual nos revela um mercado enxuto, com os preços mais 

remuneradores ao produtor. 

 

Para Lanfredi (2014) o produtor de suínos vem já há algum tempo buscando parcerias 

com empresas da região para poder se manter na atividade suinícola geralmente ele é 

auxiliado pela família, no manejo desta atividade dentre outras atividades na propriedade. No 

momento que a dimensão da empresa suinícola cresce o número de pessoas envolvidas, na 

atividade embora não na mesma proporção também evolui, sendo que frente à falta de mão de 

obra os produtores buscam a automatização na medida em que aumenta a atividade o 

produtor, deve buscar maior nível de especialização, para reduzir custos e minimizando os 

riscos. 

O setor agrícola brasileiro vem nas últimas décadas sendo deteriorada por não 

acompanhar as mudanças econômicas e tecnológicas que estão ocorrendo, bem como pela 

falta de uma política agrícola que estimule o desenvolvimento agrícola no país.  



 

Para Canziani (2001), as alterações das mudanças na economia mundial estão 

provocando a queda dos preços dos produtos "in-natura", no qual os insumos agrícolas têm 

sidos alterados acima da inflação, sendo que no nível internacional, o governo brasileiro tem-

se mostrado ineficiente em combater o "dumping" no comércio internacional, e a prática de 

altos subsídios que os outros países desenvolvidos destinam à agricultura. 

Para Lanfredi (2014) a gestão em propriedades rurais vem sendo necessária devido as 

frente atual mudanças do mercado competitivo o qual exige mais atenção por parte dos 

administradores rurais, buscando planejar bem como controlar a atividades rurais sendo 

preciso para que a propriedade possa estar sempre se aperfeiçoando e produzindo de maneira 

eficiente e com qualidade com crescimento dos mercados cada vez mais competitivos. O 

produtor de suínos para ser competitivo, deve ter contato com os custos de produção, ampliar 

a atividade e buscar parcerias. Hoje o pequeno produtor sobreviver economicamente na 

suinocultura sendo preciso se unir a integrações, sendo que para conseguir o sistema de 

comercialização que garante o produto final, independentemente da situação do mercado. 

A propriedade de produção suína consiste em uma unidade de capital (próprio e 

empréstimos financeiros), e trabalho (familiar e assalariado) devendo gerar um resultado. 

(LANFREDI, 2014). A suinocultura para Lanfredi (2014) representa a atividade de grande 

expansão no conjunto do agronegócio brasileiro, onde ocorre a evolução tecnológica e as 

exigências do mercado. O consumidor exige mais no momento de adquirir produtos com 

melhor qualidade fazem com que o produtor ou empresário rural, busque a ampliação de suas 

técnicas, financeiras e de produção eficiente. 

O Jornal do Comércio (2015) ainda afirma que o cenário favorável é realçado pela 

elevação do preço dos bovinos, o que pode levar a uma migração do consumidor para outros 

tipos de proteína. Desta forma, como um melhor retorno da atividade com suínos, a satisfação 

do produtor, é maior neste seguimento que na atividade bovina. 

A pesquisa foi realizada no mês de agosto de 2015 com o produtor rural Alexandro 

Graff no interior do município de Quatro Pontes-PR, que é proprietário de uma unidade 

denominada de terminação de suínos. Foi aplicada uma entrevista com questões previamente 

formuladas para que o artigo pudesse responder aos objetivos propostos. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os dados coletados com o produtor rural Alexandro Graff orientam a análise e permite 

entender como o produtor age na administração da sua propriedade. Na sua propriedade tem 



 

um galpão de alvenaria de 130m² dividido em 75 baias com capacidade para 10 animais cada, 

somando um total de 750 suínos, que são recebidos com média de 20kg cada e no final de 114 

dias são levados para a agroindústria para o abate com média de 115kg. Existe um silo para o 

armazenamento da ração trazida pela integradora de acordo com a necessidade para a 

alimentação dos suínos. A água é encanada distribuída em todas as baias e controlada para 

nunca haver a falta, são as canaletas que conduzem os dejetos até as esterqueiras que são 

revestidas com lona preta para posterior destino dos mesmos em diversos terrenos de forma 

planejada. Ainda tem um espaço coberto para acondicionar os suínos que morrem durante os 

114 dias que permanecem na propriedade. 

O produtor entrevistado afirma ser um agricultor de pequeno porte e trabalha no 

sistema integrado com a engorda de suínos. O sistema de suinicultura rural familiar tem 

algumas características peculiares, o sistema integrado, que não visa lucro somente uma renda 

segura distribuida por diversas etapas do ano. O entrevistado assegura que esta não é a única 

atividade que exerce como pequeno produtor rural, diversas atividades agrícolas compõe sua 

renda mensal. Conforme Paulilo (1992) um produtor rural é integrado quando produz matéria-

prima para uma empresa, sob supervisão direta da mesma, recebendo dela insumos e 

orientação técnica, e comprometendo-se a entregar-lhe sua produção. 

Foi questionado ao produtor sobre o preço atualmente pago pela engorda de suínos. 

Algumas considerações são importantes antes de analisar a resposta. O produtor rural, 

historicamente, nunca teve a possibilidade de estabelecer os preços dos produtos que 

disponibiliza para o mercado, no sistema integrado esta realidade se repete, e mais uma vez 

fica sob o domínio das agroindústrias que decidem os pagamentos a serem efetuados pela 

produção. Para o produtor a agroindústria representa uma relação segura, tanto no 

fornecimento da matéria-prima, como na comercialização dos seus produtos. A autonomia do 

produtor está vinculada ao contrato do sistema de integração. O integrado não recebe mais por 

quilo produzido de suíno, mas é pago por uma fórmula chamada de conversão alimentar, ou 

seja, quanto mais quilo de carne produz com menos ração fornecida, maior será o valor a ser 

recebido. Conforme a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos - ABCS (2015)  

 

A notícia do avanço das exportações em agosto e a recente valorização do cambio 

tiveram forte reflexo nos preços do suíno vivo, já que ao tomar conhecimento dos 

bons resultados das vendas externas e da elevação dos preços pagos devido ao 

aumento do dólar, suinocultores reforçaram sua argumentação em busca de reajustes 

dos preços que, de fato, têm sido concedidos por muitos compradores do mercado 

independente. 

 



 

“O preço está bom, mas precisamos fazer cálculos dos custos de implantação antes de 

aumentar a produção”, conforme o Sr. Alexandro a resposta do produtor espelha a 

necessidade da importância da gestão e controle dos custos para poder definir sobre novos 

investimentos na atividade de engora de suínos. 

A produtividade e o desempenho também estão relacionados à quantidade de animais 

recebidos e a quantidade entregue após os 114 dias de engorda. Para o Sr. Alexandro a média 

de mortalidade nos últimos lotes está entre 2 a 3% do total recebido. Foi questionado ao 

mesmo sobre a conversão alimentar dos últimos lotes, disse que foi bom, mas poderia ser 

melhor pelo fato que a empresa integradora disponibiliza ao produtor o uso do soro na 

alimentação dos suínos. 

Perguntado ao produtor sobre as instalações dos galpões e se os mesmos são manuais 

ou automatizados. O manual é feito com um carrinho de mão onde o produtor joga a ração 

com uma conchinha nos cochos dos suínos onde os mesmos se alimentam, o automatizado é 

um sistema programado para facilitar a distribuição da ração que é por meio de dois modelos 

um de cocho funil e o outro multi trato. As instalações em estudo são manuais, o serviço é 

todo manual por ser instalações antigas, e se fosse fazer automatizado os custos de 

implantação seriam altos, mas facilitaria o serviço, por enquanto não pretende mudar o 

sistema. 

Foi questionado para o produtor se ele tem um controle de custos fixos e custos 

variáveis. A resposta foi positiva, sim tenho controle tanto dos custos fixos como dos 

variáveis. O produtor considera que os custos fixos são a luz, água, mão-de-obra e 

manutenção dos galpões, e os custos variáveis são os medicamentos, desinfetantes e 

assistência do técnico e outras eventualidades não previstas. 

O Sr. Alexandro acredita que a questão ambiental não é uma ameaça à 

sustentabilidade da atividade suinícola, pois há uma atenção cada vez mais, aperfeiçoando 

todos os processos para melhorar seus sistemas e assim proteger a natureza. Foi perguntado 

também se ele acha que os envolvidos na cadeia produtiva da carne suína (criadores, indústria 

e associações) estão, de alguma forma, preocupando-se com o impacto ambiental causado 

pela atividade. Ele se posicionou positivamente, trabalhar juntos para que a atividade de 

produção de suinocultura não seja penalizado por nenhum órgão fiscalizador, comentou o Sr. 

Alexandro. 

Foi questionado também qual era a maior dificuldade atualmente na empresa. Disse 

ser a quantidade de animais mortos ao longo do período de engorda, por contrair doenças 

generativas que causam a sua morte. Com isso, os animais mortos vão para um lugar chamado 



 

de com póstera, o suíno é cortado em partes menores e é colocada uma camada de maravalha 

em cima para que não haja contaminação e nem odores. 

Os dejetos dos suínos merecem uma atenção especial do criador, pois são 

considerados os dejetos mais agressivos para a natureza. Manter um planejamento de controle 

de tratamento e correta utilização dos dejetos são obrigação para evitar poluição. Conforme o 

engenheiro agrícola Perdomo (2015)  

 

O programa deve atender às exigências e as características específicas de cada 

criador. Deve-se levar em conta, no planejamento, cinco etapas quais sejam: a 

produção; coleta; armazenagem; tratamento; distribuição e utilização dos dejetos na 

forma sólida, pastosa ou líquida. O conhecimento de cada etapa é fundamental para 

o sucesso e a sustentabilidade do sistema. 

 

Quando questionado ao Sr. Alexandro sobre o destino dos dejetos, afirmou que vão 

para a pastagem, que é realizada com equipamentos de aspersão, com aplicação uniforme no 

solo. Afirmou também que a esterqueira é revestida com lona para que não haja a 

contaminação dos solos através de infiltramento. O produtor tem consciência que os dejetos 

dos suínos são os mais agressivos para o meio ambiente. Ele também tem conhecimento de 

que é possível a produção de energia a partir dos dejetos, considera que ainda significa um 

investimento com altos custos e atualmente não permite a sua implantação, mas tem interesse 

no futuro em melhores condições a implantar o sistema. 

O Sr. Alexandro contou que não possui reservatório de captação da água do telhado, 

mas acha importante ter para reutilizá-la na desinfecção das baias dos suínos para que as 

doenças dos suínos tenha um maior controle. Para produzir suínos é necessário o uso de muita 

água. De acordo com a Embrapa (2015) “a preservação ambiental, preocupação básica de 

qualquer sistema de produção, deve estar presente em qualquer atividade, em especial no 

manejo dos dejetos e rejeitos de animais”, neste sentido o uso da água deve ser feita de forma 

consciente para atenuar os impactos no ambiente. O produtor tem autorização do IAP, órgão 

que controla e autoriza a produção de suínos com instalações e procedimentos de acordo com 

a legislação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a entrevista aplicada percebe-se que o produtor considera necessário e importante 

uma boa gestão para potencializar o retorno sobre a atividade, motivado pelas normas da 

empresa que recebe os animais, que aplica um conversor sobre diversos fatores na engorda 



 

dos suínos e serve para o pagamento final do lote ao produtor. A suinocultura é uma boa 

opção de renda familiar, considera-se uma relação segura entre cooperado e cooperativa, 

principalmente quando a gestão demonstra interesse pela atividade. 

O Sr. Alexandro manifestou sua satisfação com a atividade, viabiliza os pequenos 

proprietários a obter uma renda maior e conquistar uma qualidade de vida para a família. 

Mesmo não podendo estabelecer os preços da sua produção considera justa a prática atual de 

remunerar seu trabalho. 

Conclui-se com os resultados obtidos que os objetivos foram plenamente alcançados e 

o questionamento respondido. Fica evidente que a atividade da suinicultura de engorda 

necessita uma boa gestão para gerar resultados satisfatórios aos produtores. A própria 

remuneração da atividade tem relação com a boa gestão, remunera conforme os fatores de 

conversão estabelecidos levando em conta a quantidade de ração, a mortalidade e a 

quantidade de quilos produzidos. 
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