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RESUMO 
 

 

Tratar o meio ambiente, considerando os modos e o modelo de exploração de seus recursos, é 
um dos principais compromissos que o homem deve ter quando pensa em desenvolver uma 
atividade produtiva. Sendo assim, o estudo realizado concentra-se na descrição de 
informações que possam trazer à tona assuntos relativos às práticas adotadas pela atividade 
suinícola no Oeste Catarinense. O presente estudo descreve dados técnicos e estatísticos 
aplicados à exploração da atividade pecuária, que é o tipo de negócio que define o atual 
modelo de desenvolvimento da Região Oeste. Em conseqüência disto, é estudado o fator de 
trato e manuseio na atividade suinícola, visando saber como este afeta a qualidade final do 
trabalho, a própria qualidade da carne a ser consumida. Através deste estudo, são retratadas as 
questões sobre o sofrimento do animal, de um ponto de vista ético, visando uma indicação da 
maneira correta de criá-lo sem que ocorram prejuízos à sua qualidade de vida e transtornos 
para o agricultor. O estudo realizado teve como principal objetivo abordar o destino correto 
para os dejetos criados na exploração deste tipo de produção, considerando-se a origem dos 
danos à sustentabilidade ambiental. Na intenção de minimizar os impactos ambientais e ao 
mesmo tempo dar uma nova oportunidade de trabalho ao agricultor regional, o estudo também 
apresenta algumas informações voltadas à prática de exploração e de uso das energias 
renováveis, para dar ao agricultor nova oportunidade de trabalho. É apresentada na fase final 
do estudo, a pesquisa realizada com os agricultores, através da qual investigou-se o 
conhecimento destes sobre a prática de trabalho aplicada na atividade suinícola e levantaram-
se os possíveis casos de futuro interesse em implantar um novo tipo de atividade em suas 
propriedades rurais.  
 
Palavras-chaves: Atividade Suinícola. Sustentabilidade Ambiental. Ética e Sofrimento 
Animal. Energia Renovável. Desenvolvimento Regional.  
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ABSTRACT 

 

 

To treat the environment considering the ways and the resources exploration models, is one of 
the principal commitments that man has when he thinks in developing a productive activity. 
Being like this, the accomplished study concentrates in describing informations that can bring 
subjects related to the development of pig breeding in the West of Santa Catarina State. This 
study describes technical and statistic data related to cattle raising exploration which is the 
type of business that defines the present development model of the West Region. In 
consequence, the factor of treatment and handling in the activity of pig breeding is studied 
with the purpose of knowing how this factor affects the final work quality, the quality of meet 
to be consumed.  Through this study, subjects on animal suffering are showed under an 
ethical point of view, searching an indication for the correct way of creating it without 
prejudices to its life quality and upsets for the farmer. The accomplished study had, as its 
principal objective, to think about the correct destiny of the dejections created in the 
exploration of this kind of production. Intending to reduce environmental impacts and, at the 
same time, give a new work opportunity to the regional farmer, the study also presents some 
informations related to the exploration practice and use of renewable energies. This allowed 
that if he could know each possible type of renewable energy and your application and use for 
the farmer giving to this a new work opportunity, much less degasser to this and with much 
more attractive results than the developed current practice. The research accomplished with 
the farmers is presented in the final phase of this study. Through this research, the knowledge 
of these farmers about the work practice in pig breeding was investigated and were collected 
possible cases of future interest in implanting a new type of activity in their rural properties.   
   
Word-keys: Renewable energy. Pig breeding activity. Environmental Sustenance. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 INTRODUÇÃO 
 

 

Quando se estuda ou se comenta sobre a sustentabilidade ambiental, percebe-se que 

muitas vezes as pessoas dão pouca importância a este tema. Diversas são as discussões e os 

debates sobre o assunto, mas as ações aplicadas e percebidas, muitas vezes são ineficientes e 

desestruturadas quanto ao alcance de estudos mais específicos e técnicos sobre o tema. 

Este tipo de pensamento faz com que a sociedade não crie ações e nem atitudes que 

consideram devidamente à questão da sustentabilidade ambiental, gerando tentativas de 

aplicação prática que somente ocasionam discursos emoldurados e sem objetividade. 

Quando se fala em sustentabilidade ambiental, é observado que este tema inclui desde 

a preservação ambiental quanto à relação entre florestas, rios e ar até a própria origem, criação 

e desenvolvimento de animais, sejam estes silvestres, domésticos ou para consumo. 

Portanto, se, até então, o pensamento sobre a sustentabilidade ambiental é algo ainda 

não tão prático sobre a ordem de reeducação e aplicação de novas condutas humanitárias em 

prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas e da natureza, por outro, quando se aplica 

este pensamento sobre a ordem de manuseio e trato com animais, o homem deve ter a ciência 

e o conhecimento de que lidar com a criação de animais é um dever e uma responsabilidade 

que lhe exige aptidão e informação suficientes sobre como executá-la sem agredir o meio 

ambiente. 

De maneira mais específica, este tipo de trabalho, sendo feito pelo homem que exerce 

a função e a responsabilidade do cargo de agricultor, estabelece e define que a prática de 

trabalho deve ser executada de maneira que ele possa adquirir retorno sobre os investimentos 

realizados, e que através disto, os seus comportamentos e atitudes não tragam prejuízos 

ambientais e nem lhe condenem consciencialmente sobre possíveis prejuízos a natureza. 

No trato de animais como os bovinos, suínos, ovinos e aves, o agricultor deve saber 

tanto sobre os procedimentos de sua criação, visando não prejudicar a sua qualidade de vida e 

nem o seu sofrimento, como também deve saber tratar e eliminar os seus dejetos criados. Pelo 

que se observa junto às cinco regiões do Estado de Santa Catarina, a Região Oeste é a que 

mais tem influência a este tipo de atividade. 

As estatísticas informam que a produção agroindustrial existente no Oeste Catarinense 

é considerada uma das maiores e mais importantes do Brasil, principalmente devido ao fato de 
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sua economia regional ser voltada ao agronegócio de sustentabilidade familiar. Disto 

depreende-se que toda a família residente na zona rural de um dos 118 municípios 

pertencentes à Região Oeste, de uma maneira ou outra, executa atividades agroindustriais e/ou 

agropecuárias como principal tipo de função operacional. Tendo este conhecimento, uma das 

principais preocupações que se origina, quando se insere o pensamento sobre a 

sustentabilidade ambiental, é justamente a preocupação a respeito do método e o modo pelo 

qual são eliminados os dejetos criados por estes animais, como já ditos acima. 

Neste sentido, o estudo que se apresenta tem seu foco de pesquisa na investigação do 

método de criação e dos destinos ocasionados e/ou dados aos dejetos gerados pela prática da 

criação de suínos junto às propriedades agrícolas locais e regionais. Através desta 

investigação, e sabendo das condições usuais de criação dos suínos e das conseqüências 

nocivas destas práticas ao meio ambiente, as idéias desenvolvidas têm por objetivo propor um 

novo método de trabalho, de prática comercial e de sustentabilidade familiar a este agricultor, 

fazendo com que o mesmo possa ter o conhecimento e a oportunidade de, em um período de 

médio prazo, vir a iniciar a exploração operacional das energias renováveis em substituição à 

exploração agropecuária de suínos como é executada neste momento. 

Através deste pensamento, são apresentados no estudo em questão informações que 

possam traduzir a origem e o próprio desenvolvimento da atividade suinícola, informando as 

suas características, os seus métodos de trabalho e a sua influência através do próprio 

desenvolvimento da Região Oeste Catarinense.  São discutidas, durante os capítulos 

específicos, informações que dizem respeito à (in) sustentabilidade ambiental, ao sofrimento 

animal e como conseqüência disto, às pesquisas relacionadas sobre energias renováveis, sua 

importância e aplicação, visando um novo modelo de desenvolvimento regional, que possa 

substituir no futuro a atual prática suinícola, através da aplicação, da inserção e da exploração 

de energias renováveis nas propriedades agrícolas. 

Entendendo este pensamento generalizado, observa-se que a exploração da energia 

renovável já vem sendo praticada em algumas propriedades agrícolas na Região Oeste - o que 

traduz o interesse e a vontade do próprio agricultor local e regional em explorar este tipo de 

atividade em sua área territorial. Em substituição, a exploração das energias renováveis é livre 

de impactos ambientais, gerando energia limpa tanto para a propriedade como também para a 

própria economia do agricultor. Observando isto, e considerando o modo de trato que é 

aplicado a atividade suinícola, observa-se que esta atividade provoca elevados índices de 

poluição ambiental, devido ao modo de tratamento e de exploração da atividade.  



 3

No caso da criação animal, uma das preocupações atuais tem relação com o próprio 

sofrimento dos animais - através do stress proporcionado pela própria qualidade de criação, o 

que permite, ao final do processo, uma queda/diminuição da própria qualidade da sua carne, 

prejudicando o consumo.  

Este prejuízo também ocorre com o próprio animal ali desenvolvido. A prática de 

criação e o trabalho até então executado, permite dizer que este animal se submete à técnica 

da produção em massa, onde estes são aglomerados em pocilgas, em grande quantidade, 

fazendo valer, principalmente neste caso, a questão quantitativa no resultado a ser alcançado 

para a obtenção de uma renda maior. O stress dos animais provocado por este tipo de 

valorização da produtividade é percebido de maneira transparente, pois além destes ficarem 

submetidos a um sistema de alimentação forçado e ininterrupto, os mesmos ainda sofrem com 

a aglomeração e com o calor. Tal pensamento permitirá a execução de um rápido estudo sobre 

o sofrimento animal envolvendo o modo pelo qual este é criado e da própria questão ética de 

desenvolvimento. 

Já, a propriedade sofre com o descanso dos dejetos junto ao reservatório devido, 

principalmente, ao odor e ao mau cheiro causados. Isto causa muitos prejuízos. Por mais 

seguro que seja o reservatório, há danos ao meio ambiente, afluentes e vertedouros de água 

potável são poluídos. Uma prática aplicada com a intenção de eliminar ou de dar um destino 

correto a este tipo de dejeto é a sua reutilização na lavoura de milho, soja ou feijão, agregando 

maiores nutrientes a terra, fazendo desenvolver mais a sua produção. 

Este tipo de operação, com o decorrer do tempo também prejudica o meio ambiente.  

Em um primeiro momento pode vir a enfraquecer o solo devido à acidez desprendida pelo 

dejeto suíno e, a seguir, com a ocorrência de chuvas, estes dejetos podem ser escoados para 

rios e afluentes, contaminando a água e prejudicando a sua sustentabilidade ambiental. Assim 

sendo, a crítica à agricultura e a este tipo de trabalho esboça uma crítica à idéia de natureza 

subjacente à sua concepção tecnológica. 

Este tipo de produção pecuária e agrícola, sendo referência e tendo características 

enraizadas na prática operacional das propriedades rurais oestinas, define o perfil no qual se 

insere a Região Oeste, estabelecendo sua influência quanto à origem de recursos e de renda 

obtida pelas famílias. 

Considerando este tipo de produção, os comentários e os próprios resultados 

encontrados, pode se saber que a criação de suínos no Oeste Catarinense é visualizada 

enquanto fonte de renda, como a principal atividade desenvolvida no que se relaciona à 

prática pecuária regional. Pode-se verificar se observado algumas estatísticas específicas, que 
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a atividade da suinocultura é um marco de existência e desenvolvimento regional em 

praticamente 90% das propriedades rurais existentes na Região Oeste. Esta situação é 

retratada pela própria CIDASC (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa 

Catarina) através de estudos executados para a formação do perfil da propriedade agrícola 

catarinense. 

Estes dados estatísticos traduzem o quanto à atividade suinícola é marca registrada e 

importante para o desenvolvimento regional. Fazer uma proposta de substituição desta 

atividade para a prática da energia renovável é um desafio que deve ser pensado e estruturado 

para que a sua aplicação seja bem entendida e ao mesmo tempo, aceita como processo de 

substituição à prática suinícola. Para tanto, deve haver pessoas comprometidas e conhecedoras 

do assunto, que possam auxiliar o agricultor nesta transição e que a mesma possa ser feita de 

maneira tal que nem este último personagem sofra por não saber explorar a atividade, - 

quando for se pensar em eliminar a criação de suínos num primeiro momento, e dos demais 

tipos de animais produzidos na propriedade agrícola (bovinos, ovinos e aves) num segundo 

momento. E também, para que os animais não sofram e não sejam eliminada, de maneira 

repentina e desorganizada, causando prejuízo operacional, monetário e estrutural para a 

família que tanto se envolveu com este tipo de criação animal. 

Portanto, para que isto ocorra de maneira organizada e bem orientada, a referida 

proposta de substituição se caracteriza primeiramente em se saber quais os conhecimentos 

aplicados pelos agricultores com referência à energia renovável.  Num segundo momento, 

deve haver a correta aplicação da exploração das energias renováveis, fazendo valer a 

inserção deste novo conceito através de um método bem compreendido para que cada um dos 

personagens possa entender e aceitar as suas prerrogativas de trabalho. 

Em termos de atividade produtiva relacionada à energia renovável, o agricultor terá a 

possibilidade de trabalhar com diversas fontes: a energia solar (luz do sol), a energia eólica 

(força os ventos), a energia hídrica (pequenas centrais hidrelétricas), e a energia da biomassa 

(biodiesel e substâncias vegetais como principais tipos de fontes energéticas). 

 

 

1.1 PROBLEMAS DE PESQUISA 
 

 

O atual modelo de desenvolvimento operacional executado pela atividade pecuária 

existente no Oeste Catarinense produz um crescimento econômico insustentável e 
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desorganizado, se visto em termos de seu impacto ambiental. Isto assim ocorre, devido aos 

métodos atuais de trabalho que contribuem para o crescimento dos prejuízos causados pela 

contaminação do meio ambiente.  

Considerando o método praticado e relacionando este com os modelos operacionais 

desenvolvidos pelo setor produtivo da suinocultura, percebe-se que a atividade desenvolvida 

tem gerado atrativas fontes de renda, mas nem sempre tecnicamente orientadas à preservação 

ambiental. A energia hídrica tende a fazer com que se gere energia para diversas 

propriedades. Devem-se considerar os diversos tipos de obstáculos presentes entre os atores 

sociais e dentro das estruturas institucionais que assumem a importância de programar um 

método participativo para o desenvolvimento rural (GUIVANT, 1997).  

Assim, torna-se necessário a ocorrência de uma mudança de pensamento quanto à 

prática dos atuais métodos de trabalho agrícolas, pensando em fazer com que o agricultor 

tenha uma nova opção de trabalho, criando referências para mudar o foco operacional e 

direcionando este para novos tipos de atividade econômica na Região Oeste de Santa 

Catarina. 

Diante desta necessidade, a presente dissertação explora a potencialidade da produção 

de energias renováveis como atividade que potencialmente poderia contribuir para se obter 

menores impactos ambientais, éticos e sociais. 

Por outro lado, quando se fala em energia renovável e, confrontando esta com a atual 

prática da produção pecuária, (uso de energia não-renovável como é o caso da energia 

elétrica), o agricultor acaba por não ter opção de escolha e com isto acaba por não agregar 

valor à atividade desenvolvida, gerando apenas despesas e custos de manutenção e de 

produção. 

Portanto, esta proposta de estudo sugere a consideração da produção de energia 

alternativa, através dos agro-combustíveis, como possibilidade para que ocorra uma mudança 

no processo da execução do trabalho, permitindo a substituição de práticas não-renováveis por 

práticas energéticas renováveis a fim de reeducar tanto o agricultor como também o próprio 

agro-industrialista na execução de seus serviços. 

No desenvolvimento desta perspectiva este trabalho parte do seguinte questionamento: 

Os atores locais reconhecem os problemas e desafios (ambientais éticos e sociais) 

decorrentes do atual modelo de desenvolvimento regional?  

 

 

 



 6

1.2 HIPÓTESES DA PESQUISA 
 

 

A hipótese de trabalho é de que não há um suficiente reconhecimento dos problemas 

do modelo, o que leva a uma defesa quase incondicional do mesmo e inibe a reflexão crítica 

local e a busca de alternativas. 

Os fatores que justificam tal hipótese são os seguintes: 

a) O atual sistema produtivo voltado à agropecuária da suinocultura praticado no Oeste 

Catarinense decorre de um processo que inicia nos tempos da colonização; 

b) A cultura e a própria atividade de subsistência remetem diretamente à exploração da 

agropecuária animal; 

c) Essa cultura de raiz histórica tem sido apropriada pelo sistema agroindustrial cujo 

caráter é capitalista. As agroindústrias estão voltadas à maximização dos seus lucros 

através da concentração da produção, do aumento da produtividade, e do 

estabelecimento de contratos de integração com produtores individuais; 

d) O uso de energias renováveis pode trazer um novo subsídio ambiental no que diz 

respeito à manutenção e conservação do meio ambiente somado a novas possibilidades 

de ganho para o agricultor; 

e) A existência e a possibilidade de implantação de novas alternativas produtivas não-

poluidoras carecem de uma conscientização mais específica sobre os benefícios que o 

uso de energias renováveis pode trazer à pequena propriedade agrícola e de um pacto 

social que lhe dê sustentação política, como ocorre com o caso da suinocultura; 

 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 
 
 

1.3.1 Objetivo Geral 
 

 

Conhecer as percepções dos atores locais em relação aos problemas que apresenta o 

atual modelo de desenvolvimento regional. 
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1.3.2 Objetivos Específicos  
 

 

a) Descrever o que leva a definição da ‘vocação’ pela prática operacional da pecuária na 

Região Oeste de Santa Catarina; 

b) Descrever os problemas do modelo atual com ênfase nos aspectos éticos, ambientais e 

sociais da pecuária existentes na Região Oeste Catarinense; 

c) Conhecer e analisar as perspectivas de suinocultores em relação aos problemas do 

atual modelo; 

d) Apresentar informações sobre o uso de energias renováveis, permitindo a criação de 

novas fontes de receita para o agricultor atual da microrregião de Chapecó como uma 

alternativa possível. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS PARA O ESTUDO DO TEMA 
 
 

A justificativa para estudar esta temática se baseia na importância do setor 

agroindustrial para a Região Oeste de Santa Catarina que tem destaque na prática da atividade 

pecuária da suinocultura e como fator secundário, pela grande produção de grãos realizada, 

fazendo com que a Região Oeste tenha disposição não só a atividade pecuária como fonte de 

receita econômica, mas a de produção de grãos como fator principal desta fonte de renda, 

permitindo um considerável nível de desenvolvimento regional. 

A opção pela prática deste estudo junto à microrregião de Chapecó se justifica pela sua 

expressão na produção do agronegócio e pela sua expressiva participação na economia 

regional. A colonização do Oeste Catarinense iniciou-se no início do século XX e a economia 

regional apoiou-se inicialmente na extração da madeira e da erva-mate. Com a crise da 

madeira nos anos 1950, conseqüência da queda das exportações e do esgotamento das 

reservas florestais, o setor de alimentos, representado principalmente pelos frigoríficos, 

começou a se desenvolver, se expandindo no mercado nacional, apoiado num sistema de 

integração com a pequena propriedade subordinada ao grande capital (GOULARTI FILHO, 

2002). 

Para Silvestro (2001) e Ferrari (2004), a Região Oeste foi colonizada por emigrantes 

do Rio Grande do Sul, na maioria agricultores familiares que vieram em busca de terra para se 

instalar. O desenvolvimento da agropecuária foi mais intenso depois das décadas de 
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1940/1950, auge da migração dos gaúchos para o Estado de Santa Catarina. Já Goularti Filho 

(2002) diz que nos anos de 1940 a 1950, os agricultores chegados no Oeste se tornaram mão-

de-obra para os frigoríficos ou passaram a criar suínos. 

Desde então, percebe-se que poucos foram os trabalhos feitos ou desenvolvidos que 

culminaram com a mudança de comportamento das famílias agrícolas que residem na referida 

Região. O fator relacionado ao destino dado aos dejetos criados pela atividade pecuária da 

suinocultura tem feito com que diversos problemas ambientais venham ocorrendo. 

A FATMA (Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina) tem participado e 

acompanhado ativamente as condições de trabalho executadas por tais famílias e, orientando 

com isso, as agroindústrias a criarem políticas de orientação e aconselhamento sobre a busca 

por melhor preservação ambiental, sem prejudicar os trabalhos operacionais desenvolvidos. 

Com base em tal fato, a idéia que completa esta justificativa se traduz através do 

desenvolvimento de uma nova discussão, visando criar uma nova fonte de trabalho, 

concentrada na exploração econômica e comercial de energias renováveis. 

O estudo da energia renovável associado ao pensamento sustentável visa estabelecer e 

criar um novo pensamento de conservação ambiental através do uso de energias que não 

contaminem o meio ambiente e que ainda, além disso, tragam resultados atrativos e lucrativos 

para os seus investidores. 

 

 
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO CIENTÍFICO 
 

 

O primeiro capítulo compreende esta introdução, apresentando o problema e suas 

questões de pesquisa, concluindo com o seu pressuposto e, na seqüência, pela demonstração 

dos seus objetivos, fazendo com que estes possam ser conhecidos e interpretados através da 

descrição do objetivo geral e dos objetivos específicos. Como complemento deste, há o relato 

da justificativa prática e teórica do estudo do tema, tendo por conclusão a demonstração da 

estrutura do trabalho científico apresentado. 

No desenvolvimento do segundo capítulo, o compromisso se dá com o conjunto de 

informações relacionadas à prática da pecuária na Região Oeste de Santa Catarina, fazendo 

valer, num primeiro momento, os dados sobre uma visão macro que envolve o agronegócio 

brasileiro, focando suas origens, importância e fundamentos de estudo de sua participação 

socioeconômica na execução dos trabalhos em atividades agrícolas. Junto a este capítulo, 

também são descritas informações relacionadas ao estudo das agroindústrias familiares e a sua 
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relação de sustentabilidade com a prática pecuária regional. Na conclusão de tal capítulo, 

ainda são apresentadas referências de estudo sobre um conhecimento geral envolvendo o 

próprio Oeste Catarinense bem como a própria micro-região de Chapecó, tendo como base a 

descrição sobre a sua divisão territorial e operacional relacionada à prática da agricultura 

familiar. 

O capítulo três se fixa no estudo das funções sobre as questões éticas, ambientais e 

sociais que se aplicam ao exercício da prática pecuária no Oeste Catarinense. Este capítulo é 

definido e, ao mesmo tempo, estruturado com base numa relação de estudo ambiental, 

utilizando-se a demonstração de citações e dados que permitem valorizar o tema: ética, 

sociabilidade e ambientalismo sustentável. O mesmo capítulo também se concentra na 

demonstração e, automaticamente, na descrição de informações que envolvem um estudo um 

pouco mais aprofundado sobre a sustentabilidade, com base na aplicação da ética e a relação 

da mesma com o bem-estar animal. Este último caso envolve fatores, referências e 

argumentos que são transpassados por questões de ordem ética considerando-se o sofrimento 

por qual o animal passa no período de preparo para posterior abate e automático consumo. 

A seguir apresenta-se um estudo aplicado aos valores sociais de uso de energias 

renováveis na prática da suinocultura. Este, sendo considerado como capítulo quatro, tem 

como foco o estudo sobre o mercado orgânico e os tipos de atividades agrícolas desenvolvidas 

com base na agricultura orgânica, determinando uma possível prática a ser adotada na Região 

Oeste de Santa Catarina. Consequentemente, ainda são abordadas neste capítulo informações 

referentes à sustentabilidade ambiental e ao próprio conhecimento sobre as diversas fontes de 

energia renovável que podem vir a ser utilizadas e/ou exploradas pelos possíveis interessados.  

Estes devem também atender e, ao mesmo tempo, respeitar o meio ambiente e a sua geração 

de energia pura. 

O capítulo cinco se fixa pela estruturação, na descrição de assuntos sobre a pesquisa 

de campo desenvolvida com os pecuaristas atuantes na prática da atividade da suinocultura 

regional. Neste capítulo se apresentam informações relacionadas a possíveis respostas sobre o 

pensamento do agricultor em relação ao tema que é abordado neste estudo. Através das 

proposições apresentadas neste capítulo, busca-se a aplicação de possíveis alternativas de 

trabalho para que a energia renovável se torne popular no espaço territorial estudado. 

As considerações finais elaboram uma justificativa direta e simplificada relacionando 

as informações até então apresentadas, valorizando e destacando aquelas que podem ser vistas 

como principalmente relevantes para o novo pensamento ambiental e que abrem 

possibilidades para o pensamento da reorganização do trabalho. 
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CAPÍTULO II 
 

 

2. PRÁTICA OPERACIONAL DA PECUÁRIA NA REGIÃO OESTE DE SANTA 
CATARINA 
 

 

Os argumentos que sustentam a prática da pecuária definem direta e justamente um 

sistema de atividade voltado ao vínculo produtivo operacional, relacionando condições de 

existência desta prática com sistemas específicos para sua execução. 

No entanto, a partir de meados da década de 80, devido às diversas mudanças no perfil 

técnico produtivo da cadeia suinícola, ocorreu uma forte redução nas margens de lucro da 

atividade e os produtores foram levados a aumentar a escala de seus plantéis, gerando 

desequilíbrio no balanço entre a capacidade interna de produção de grãos e a necessidade de 

consumo dos animais. (TESTA et al., 2003).  

Para isto, é interessante que se possa ter a ciência e o conhecimento da importância da 

pecuária para a evolução, amadurecimento e próprio desenvolvimento de um espaço físico, 

indiferentemente a princípio quanto à sua localização ou extensão da área ocupada. O que se 

pretende com as informações desenvolvidas junto a este capítulo, é deixar claro que o mesmo 

se caracteriza na descrição de elementos que dizem respeito à origem da pecuária, à sua 

importância e à sua influência no desenvolvimento de um espaço territorial específico que, 

neste caso, dado como de principal atributo e certeza, é a Região Oeste de Santa Catarina. 

Para se chegar a esta descrição, num primeiro momento é apresentado um rápido 

histórico da evolução da pecuária em nível nacional, com uma filtragem de dados e 

informações, até se chegar às observações sobre a presença deste tipo de atividade junto ao 

Oeste Catarinense. 

 

 

2.1 AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 
 

 

Segundo Neves et al. (2005), as riquezas geradas pelo agronegócio alimentam a 

economia como um todo e propiciam condições para a melhoria de qualidade de vida, 

principalmente nas pequenas e médias cidades brasileiras, aquelas que em sua grande maioria, 
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têm economias voltadas e alicerçadas no campo do agronegócio. Se a agropecuária se 

desenvolve bem, as economias dessas cidades apresentam um bom desempenho. 

O setor do agronegócio brasileiro tem uma importância significativa, pois em 2003, 

este teve uma participação de 30,0% a 35,0% do PIB (Produto Interno Bruto). Se 

observarmos nas entrelinhas seguintes, estas refletem a participação no PIB por segmentos do 

agronegócio (NEVES et al., 2005): 

a) Insumos agropecuários – 6,42%; 

b) Agropecuária – 30,35%; 

c) Indústria – 30,80%; 

d) Distribuição – 32,44% 

Nos estudos e pesquisas feitos por Neves et al (2005) o ano de 2004 foi marcante para 

o agronegócio brasileiro, pois o país terminou exportando US$ 96,4 bilhões, (17,0% do PIB e 

1,0% do mercado mundial) sendo que este correspondeu a 42,0% dessas exportações, 

crescendo 30,0% em relação a 2003 e somando um saldo na balança comercial de mais de 

US$ 32 bilhões, sendo o maior saldo comercial do agronegócio mundial.   

Gasques et al. (2006) diz que os dados descritos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) indicam que o setor agropecuário é responsável pelo emprego de 17,4 

milhões de pessoas, correspondendo a 37,0% da população economicamente ativa do Brasil. 

O setor do agronegócio garante ao país a sétima posição dentre os maiores 

exportadores de produtos agropecuários do mundo, conforme dados do Fundo das Nações 

Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO).  Neves et al (2005) ainda diz que, com base 

no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), os mais 

importantes produtos de exportação incluem o complexo soja (grãos, farelo e óleo), carnes 

(frango, boi e porco), café (grãos e solúvel), açúcar, suco de laranja, folhas de tabaco e cacau. 

Tendo os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) como base, a União Européia é o maior importador de produtos do agronegócio 

brasileiro, com 36,4% do total. O bloco Norte Americano (NAFTA) importou 18,1% e a Ásia 

ficou em 18,1%. 

Neves et al (2005) afirma por final, que o Brasil é a ‘última fronteira agrícola’ e tem o 

maior potencial produtivo do mundo. A cada ano novos recordes são batidos nas safras 

colhidas. No ano de 2004, por exemplo, a produção foi próxima de 120 milhões de toneladas 

de grãos. Segundo dados do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, de 1990 a 

2003, a produção de carne bovina aumentou 85,2%, passando de 4,1 milhões para 7,6 milhões 

de toneladas. Nesse período a suinocultura cresceu 173,3%, saltando de 1,0 milhão para 2,87 



 12

milhões de toneladas, permitindo que o Brasil fosse considerado o país com o maior 

desempenho do mundo neste tipo de atividade comercial. 

Sobre esta avaliação de desempenho observa-se, por um lado, o quanto estas 

estatísticas reforçam determinados valores do desenvolvimento econômico nacional, mas por 

outro lado, também se observa que este tipo de crescimento, às vezes considerado como 

desordenado, acaba trazendo prejuízos para a própria atividade agrícola. Este tipo de 

introdução decorre do fato de que a prática agrícola voltada ao agronegócio tem feito do 

Brasil um país de destaque mundial, seguidamente batendo números e percentuais de 

crescimento. O lado negativo disto é que o meio ambiente tem sofrido com tal situação, pois a 

exploração ambiental acaba sendo desordenada, fazendo com que as ordens de desmatamento, 

poluição e inadequado uso da terra venham a prejudicar a sua qualidade e a sua produtividade, 

além de ainda comprometer as suas próprias limitações. 

Espaços territoriais que passam por isso são principalmente demarcados pela área 

Amazônica e pelos vastos espaços territoriais do Pantanal mato-grossense, onde o 

desmatamento irregular transmite causas e efeitos diretamente relacionados ao agravamento 

da poluição e do efeito estufa, decorrente do uso de herbicidas e inseticidas de maneira 

desregulada e descontrolada. 

Ainda sobre estas estatísticas, é dito que as mesmas significam, conforme é explicado 

por Gasques et al. (2006) que, atualmente o Brasil é um dos maiores produtores e 

exportadores mundiais de carne de aves.  Considerado moderno e competitivo, o agronegócio 

brasileiro é uma atividade próspera, segura e rentável. Tudo isto se deve ao clima 

diversificado existente no Brasil, que possui chuvas regulares, energia solar abundante e 

quase 13,0% de toda a água doce disponível no planeta. Além disso, possui 388 milhões de 

hectares de terras agricultáveis férteis e de alta produtividade, dos quais 90 milhões ainda não 

foram explorados. 

Batalha et al. (2001) contribui com estas citações, permitindo que seja entendido que 

as propriedades vêm implementando novas técnicas de produção e administração com a 

preocupação de se manterem no mercado e de se tornarem empreendimentos competitivos a 

médio e longo prazo. Esses produtores sentem a necessidade de uma maior aproximação com 

seus mercados consumidores, fazendo com que atualmente, este possa apresentar duas 

grandes opções, sendo uma decorrente do crescente processo de industrialização e a outra, 

provocada pelas alterações dos canais de distribuição. 

Ambas as exigências descritas permitem entender que estas se tornam mais 

acentuadas, sendo necessária maior diversidade, com menores custos, maior regularidade na 
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entrega e maior qualidade dos produtos, permitindo ao final, a elevação sobre a escala de 

produção da atividade da suinocultura propriamente. 

A transição da propriedade rural para um empreendimento que atenda a esses 

requisitos não é fácil de realizar, pois se deve ter o entendimento que o empreendimento rural 

não deve mais ser encarado como uma unidade independente, mas como elo de uma cadeia de 

produção. Os seus objetivos devem estar alinhados com os demais segmentos da cadeia 

produtiva (BATALHA et al., 2001). 

Diante disto, o agronegócio busca a modernidade que se entende como um 

empreendimento que superou a etapa de transição, estando alinhada com o mercado 

consumidor e sendo suficientemente flexível para ajustar-se às novas demandas. A 

flexibilidade deve ser entendida como a nova capacidade gerencial para encontrar as 

alternativas diante das alterações do mercado que são inerentes aos produtos agropecuários 

(BATALHA et al., 2001). 

Gasques et al (2006) permite o entendimento de que o Brasil tem uma série de 

vantagens comparativas no agronegócio que não serão eliminadas por crises conjunturais de 

preços.  

Entre as principais citações que envolvem este assunto, o autor citado permite chegar 

aos seguintes destaques: 

a) A elevada oferta de áreas agricultáveis, com clima, solos e relevos favoráveis, 

podendo ser considerada a última fronteira agrícola a ser explorada do mundo; 

b) O Brasil tem o maior potencial produtivo do mundo. Novos recordes de safras são 

colhidos a cada ano; 

c) Há um bom potencial no avanço da produção vertical, através de ganhos de 

produtividade. Podem-se considerar estes avanços como ainda recentes em pesquisa, 

tecnologias e desenvolvimento de variedades adaptadas aos cultivos regionais. 

Entre as vantagens sobre o agronegócio, as de principal relevância são: 

a) Consolidação do binômio de exploração da lavoura e da pecuária; 

b) Maior profundidade e permeabilidade dos solos, reduzindo os riscos ambientais; 

c) A tendência natural de aumento de renda interna com excelente potencial de consumo 

‘per capita’, sobretudo carnes; 

d) A consolidação da produção de carnes tanto externa como internamente, sendo esse 

processo mais forte nas carnes brancas, o que produz um efeito quase proporcional na 

demanda de soja e milho.  



 14

2.1.1 Adaptação das Agroindústrias e dos Produtores Rurais e a Modernização do 
Agronegócio 
 

 

Nas explicações vindas de Batalha et al. (2001), chegou-se ao entendimento de que, 

tanto a legislação quanto a concorrência e a evolução da sociedade impõem sistematicamente 

ao processo agroindustrial alterações que afetam sua necessidade tecnológica, de operação e 

de desempenho. Exemplos disto são refletidos através do empreendedorismo agroindustrial, 

os seguintes argumentos: 

a) Melhores condições de qualidade dos produtos; 

b) Menores preços; 

c) Pronta disponibilidade; 

d) Diversidade de opções. 

Essas condições fazem com que as empresas tenham que adquirir maior flexibilidade 

para comportar a produção mais freqüente de lotes menores, processos mais precisos e 

confiáveis para obtenção de níveis de qualidade exigidos e a eliminação de atividade que não 

agreguem valor aos produtos. As agroindústrias têm procurado focalizar seus esforços em 

atividades específicas da transformação industrial que mais dominam. 

Essa postura incorpora o problema fundamental de atrelar às necessidades da 

agroindústria a oferta de matéria-prima isenta de pragas e doenças, com maturação 

homogênea, sem mistura de variedades e com propriedades físicas e químicas definidas, no 

mínimo, com certo grau de especificação. Exige também oferta constante em prazo e volume, 

com certo nível de investimento em tecnologia que proporcione tais condições (BATALHA et 

al., 2001). 

Para Callado (2006), os entendimentos acerca deste assunto são visualizados como 

decorrentes da competitividade e da modernização no agronegócio, devido ao fato deste ter 

uma capacidade sustentável de sobreviver e crescer nos mercados concorrentes ou em novos 

mercados, através de um sistema de informação capaz de suprir as necessidades gerenciais 

derivadas do planejamento em longo prazo. 

A competitividade nos sistemas agroindustriais, em decorrência da globalização, pode 

ser dividida em três blocos Callado (2006): 

a) Capacidade produtivo-tecnológica, relacionada às vantagens de custos que são 

reflexos da produtividade dos fatores de produção e/ou logística; 
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b) Capacidade de inovação, relacionada aos investimentos públicos ou privada em 

ciência, tecnologia e capital humano; 

c) Capacidade de coordenação, envolvendo o recebimento, o processo, difundindo, indo 

e utilizando informações de modo a definir e a viabilizar estratégias competitivas, 

efetuadas por controles, permitindo reagir às mudanças no meio ambiente.    

Estas variáveis estão relacionadas ao ambiente competitivo do agronegócio, tornando-

se vital para a elaboração de políticas específicas que possam criar as condições favoráveis, 

incluindo instrumentos legais financeiros e técnicos, a fim de tornar possível o 

desenvolvimento de estratégias organizacionais competitivas. 

 

 

2.2 AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES 
 

 

A atividade agroindustrial compreende, conforme Marion et al. (1996): 

a) Beneficiamento de produtos agrícolas; 

b) Transformação de produtos zootécnicos; 

c) Transformação de produtos agrícolas; 

d) Transformação de produtos florestais; 

e) Produção de embriões de rebanho em geral. 

Com base em Testa et al (1996), a agricultura familiar caracteriza-se pelo trabalho 

familiar e pela diversificação agrícola, alicerçado nos recursos naturais de solo, floresta e 

água. O solo propiciou condições competitivas à produção de milho, feijão, trigo, soja, cana-

de-açúcar. 

Altmann et al (2002), contribuem com esta explicação, fazendo entender que a 

exposição à competição internacional, o progresso tecnológico e o acesso mais fácil às 

informações, estão induzindo os produtores rurais a processos de reorganização 

socioeconômica com vistas a se adaptarem a esta nova situação. 

Na economia globalizada, não é suficiente que os autores saibam aperfeiçoar as 

instituições e empresas na gestão microeconômica. É necessário que saibam definir suas 

estratégias de gestão, a fim de defenderem os seus interesses perante o Estado e outros atores 

sociais, considerando, sobretudo, que sejam capazes de desenhar um contexto 

macroeconômico, através de uma organização política, jurídica e econômica favorável à 

competição. 
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Testa et al. (1996), asseveram que o desenvolvimento da agroindústria familiar, a 

exemplo do que ocorre em outros países, tem despertado a atenção de produtores, de 

lideranças e de instituições ligadas ao agronegócio, os quais buscam identificar alternativas 

rentáveis de agroindustrialização em pequena escala. Entretanto, isso dependerá de inúmeros 

fatores, dentre os quais pode se destacar a capacidade de gestão destes pequenos 

empreendimentos. 

A simples expansão horizontal ou o aumento da atividade agrícola desenvolvida não 

gera renda satisfatória para o pequeno produtor. Para compensar esta perda, busca-se, em 

geral, aumentar a produtividade da estrutura da propriedade rural, intensificando o uso de 

tecnologia, ou identificando alternativas que tragam maior agregação de valor, como as 

agroindústrias familiares rurais que visam processar e comercializar os produtos produzidos 

(BONACCINI, 2000), 

A agroindústria vem adquirindo importância com impactos diretos no 

desenvolvimento rural brasileiro, impulsionando a geração direta e indireta de novas formas 

de trabalho, podendo gerar uma distribuição de renda mais eqüitativa. Sendo assim, pode-se 

representar uma importante forma de re-inclusão social e econômica destes agricultores, 

melhorando a geração de renda e a qualidade de vida no campo. 

Para a instalação de uma agroindústria, são necessários alguns cuidados para que esta 

alternativa se adapte a uma nova estrutura de produção e se torne uma atividade rentável.  

Devem, portanto, ser analisados os fatores que interferem diretamente na eficiência e eficácia 

do negócio, onde o seu principal pensamento se fixa em realizar um estudo sobre a 

disponibilidade de matéria-prima, mão-de-obra, tecnologia, legislação, infra-estrutura de 

produção e comercialização, bem como de um layout, mercado e um sistema de gestão 

essencial para iniciar um projeto agroindustrial. 

Na concepção de Altmann et al (2002), a agroindústria de pequeno porte tem o seu 

desenvolvimento por um ambiente institucional que lhe é desfavorável por considerar as suas 

peculiaridades. Compõem este ambiente: leis de caráter previdenciário, comercial, tributário, 

civil, sanitário. 
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2.3 ORIGEM DA PECUARIA 
 

 

Conhecida e interpretada como um conjunto de processos técnicos usados na 

domesticação e criação de animais com objetivos econômicos, feita no campo,, a pecuária é 

uma parte específica da agricultura. 

Para Callado (2006) o entendimento que se tem sobre a atividade pecuária, tem a sua 

relação como fato de que as pessoas que trabalham com este tipo de negócio tendem a utiliza-

lo de maneira que se possa alcançar beneficios sobre os seus esforços operacionais praticados. 

Por assim dizer, a pecuária corresponde a qualquer atividade ligada a criação de gado. 

Geralmente ocorrida na zona rural, a pecuaria é destinada à produção de alimentos, tais como, 

carne, leite, couro, lã, entre outros. 

Através destas explicações, vale ainda mencionar o entendimento do trabalho de 

Schuch (2000), ao indicar que a pecuária pode ser praticada de duas maneiras específicas, 

relacionadas aos seguintes tipos: 

a) Pecuária de corte – destinada à criação de rebanhos com objetivo de produção de carne 

para o consumo humano. Na intensiva, o gado é criado preso ou em pequenos espaços, 

alimentado com ração específica. Neste tipo de criação, a carne produzida é macia e de boa 

qualidade para o consumo. Pode ser também pecuária extensiva (o gado é criado solto e 

alimenta-se de capim ou grama). A carne produzida é dura, pois o gado desenvolve uma 

musculatura rígida; 

b) Pecuária leiteira – destinada à produção de leite e seus derivados (queijos, iogurtes, 

manteigas, etc.) 

O Brasil é, mundialmente, um dos países mais fortes na pecuária. Em termos de 

quantidade de cabeças de gado, nosso país encontra-se na liderança. Somos também um dos 

maiores exportadores de carne de boi e frango, sendo que os países asiáticos e europeus são os 

principais importadores da carne brasileira. Com relação ao leite, os estados de Minas Gerais 

e São Paulo destacam-se na produção nacional. 

Assim, como conclusão de tais argumentos, deve-se  refletir sobre a interpretação  da 

palavra ‘pecuária’ que vem do latim pecus, que significa cabeça de gado. Ela é praticada 

desde o período Neolítico (Idade da Pedra Polida), quando o homem já tinha a necessidade de 

domesticar o gado para a obtenção de carne e leite. 
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2.3.1 A Importância da Pecuária no Brasil 

 

 

Introduzido no Brasil por volta de 1530 em São Vicente (SP), e logo após no Nordeste 

(Recife e Salvador), o gado bovino espalhou-se com o tempo para as diversas regiões do país 

da seguinte maneira: 

a) De São Vicente, o gado atingiu o interior paulista (região da França) e daí dirigiu-se 

para as regiões Sul e Centro – Oeste; 

b) Do litoral nordestino, o gado se espalhou pelo Vale do São Francisco, Sertão 

Nordestino, região Norte e Minas Gerais. 

A partir do séc. XIX  as raças indianas (zebu) foram introduzidas na Região Sudeste, 

principalmente no Estado de Minas Gerais, onde se adaptaram bem e expandiram-se. Seu 

cruzamento com raças nacionais de qualidade inferior originou um gado mestiço indubrasil.  

No final do século XIX iniciou-se a importação de raças européias selecionadas, 

principalmente para o Sul do país, região que permitiu boa aclimatização e grande expansão. 

No decorrer de sua expansão geográfica, a pecuária desempenhou importante papel no 

processo de povoamento do território brasileiro, sobretudo nas regiões Nordeste (sertão) e 

Centro Oeste, mas também no Sul do país (Campanha Gaúcha). 

O gado bovino representa a principal criação do país, e apresenta como características: 

a) O rebanho brasileiro, em sua maioria, é de baixa qualidade e baixo valor econômico; 

b) A relação bovino/habitante no Brasil é muito baixa quando comparado a países 

Argentina, Austrália e Uruguai. 

A idade  média do gado para abate no Brasil é de 04 anos, muito elevada em relação a 

países como Argentina, Estados Unidos e Inglaterra (cerca de dois anos). O peso médio 

também é muito baixo ainda, 230 a 240 quilos, contra mais de 600 quilos na Argentina, 

Estados Unidos e Inglaterra (ANUALPEC, 2003). 

Como conseqüência dos fatores de idade e peso, ocorre que a taxa de desfrute 

(percentual do rebanho abatido anualmente) no Brasil é muito baixa, cerca de 15,0% a 20,0% 

contra 30,0% da média mundial e 40% dos Estados Unidos. A pecuária brasileira é 

caracterizada pelo baixo valor econômico e pelo mau aproveitamento do potencial do 

rebanho, resultantes principalmente de deficiências tecnológicas tais como: 

a) Zootécnicas – falta de aprimoramento racial; 

b) Alimentos – deficiência das pastagens (a maior parte é natural) e de rações 

complementares; 
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c) Sanitário – elevada incidência de doenças infecto-contagiosas e precária inspeção 

sanitária. 

A Região Sudeste possui o 2º maior rebanho bovino do país, distribuídos em Minas 

Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nesta região predomina a raça zebu 

(Nelore, Gir, Guzerá), aparecendo raças européias e mistas, destinadas tanto ao corte como a 

produção de leite.  

As principais áreas de gado de corte são: 

a) São Paulo: Alta Sorocabana (Presidente Prudente) e Alto Nordeste (Araçatuba); 

b) Minas Gerais: Triângulo Mineiro e Centro - Norte do estado (Montes Claros); 

c) Espírito Santo: Norte do estado (bacia do rio S. Mateus). 

As principais áreas de gado leiteiro estão em: 

a) São Paulo: Vale do Paraíba, encosta da Mantiqueira (S. João da Boa Vista, S. José do 

Rio Pardo e Mococa) e região de Araras Araraquara; 

b) Minas Gerais: Zona da Mata, região de Belo Horizonte e Sul do estado; 

c) Rio de Janeiro: Vale do Paraíba e norte do estado; 

d) Espírito Santo: Sul do estado (Cachoeirinha de Itapemirim). 

Já em relação à Região Sul, pode-se comentar que esta possui o 3º maior rebanho 

distribuído pelo Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Esta região destaca-se por 

possuir um rebanho que além de numeroso é o de melhor qualidade no Brasil. O rebanho é 

constituído por raças européias (Hereford, Devon, Shorthorn) e conta com técnicas 

aprimoradas de criação e condições naturais favoráveis, como: relevo suave, pasto de melhor 

qualidade, clima subtropical com temperaturas mais baixas e chuvas regulares. 

No Sul prevalece a pecuária de corte. A principal área de criação é a Campanha 

Gaúcha, onde se localiza a maior parte do rebanho e importantes frigoríficos, tais como o 

Anglo (Pelotas) e o Swift (Rosário). A pecuária nesta região destina-se principalmente à 

obtenção de carne, couro e charque para atender ao mercado interno e externo. A pecuária 

leiteira é menos importante, aparecendo principalmente nas áreas: 

a) Rio Grande do Sul – porção norte: nordeste, abrangendo Vacaria, Lagoa Vermelha e 

Vale do Jacuí; 

b) Santa Catarina – regiões de lagoas e Vale do Itajaí; 

c) Paraná – porção leste do estado, abrangendo as regiões de Curitiba, Castro e Ponta 

Grossa. 

Além da pecuária bovina, a região Sul possui os maiores rebanhos de ovinos a nível 

nacional, concentrados principalmente na Campanha Gaúcha (Uruguaiana, Alegrete, Santana 
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do Livramento e Bagé) e de suínos, que aparecem no Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul 

(Santana Rosa e Erechim), Sudoeste do Paraná e no Oeste Catarinense (Concórdia e 

Chapecó), onde se localizam os principais frigoríficos, como a Sadia. 

Outra região de destaque é a própria Região Centro Oeste. Esta região tem como 

principal fator de destaque o seu próprio quantitativo de bovinos e é considerada a maior do 

Brasil. 

A sua distribuição se dá pelos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e 

Distrito Federal. A pecuária do Centro Oeste é predominantemente extensiva de corte e 

destinada, na maior parte, ao abastecimento de mercado paulista. Apesar de estar disseminada 

por toda a região, abrangendo tanto as áreas  de cerrado como o pantanal, as maiores 

densidades de gado aparecem no sudoeste de Mato Grosso (Chapada dos Parecia) e centro 

leste (vales dos rios: Cristalino e das Mortes), sudeste de Goiás e maior parte de Mato Grosso 

do Sul (Pantanal e Centro Sul). 

A maior parte do Centro Oeste oferece boas possibilidades de expansão pecuária 

porque  sua posição geográfica é favorável, é muito exterior, tem abundância de pastagens 

naturais, boa pluviosidade no verão, os preços das terras são mais acessíveis em relação aos 

do Sudeste e Sul e é próxima do maior centro consumidor do país. Na verdade a quantidade 

de cabeças vem crescendo, porém a qualidade deixa muito a desejar. A pecuária leiteira é 

pouco significativa ainda, aparecendo principalmente na porção sudeste de Goiás (Vale do 

Paraíba), que abastece as regiões de Goiânia e Distrito Federal (ANULAPEC, 2003). 

A Região Nordeste possui o 4º maior rebanho bovino do país, concentrado 

principalmente nos Estados da Bahia, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Piauí. A pecuária 

bovina do nordeste é predominantemente extensiva de corte. Apesar de estar difundida por 

toda a região, a principal área pecuarista é o Sertão. A pecuária leiteira ocupa posição 

secundária e está mais concentrada no Agreste, onde se destacam duas bacias leiteiras, a bacia 

do Recife (Pesqueira, Cachoeirinha, Alagoinhas e Guaranhum) e a de Batalha em Alagoas. A 

produtividade do rebanho nordestino é das mais baixas do país, tanto em carne como em leite. 

Por final, ainda se descrevem dados característicos sobre a existência do rebanho 

bovino na Região Norte do país. Nesta região, por ainda possuir elevada quantidade de 

florestas nativas, a exploração da atividade pecuária não é tão intensa, o que a define como a 

de menor rebanho bovino do país, concentrado principalmente no estado do Pará. 

Apesar de ser o menor, foi o que mais cresceu no último decênio. Nesta região, a 

predominância é voltada à pecuária extensiva de corte, e as áreas tradicionais de criação 

correspondem aos seguintes campos naturais: 
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a) Pará: Campos de Marajó, médio e baixo Amazonas; 

b) Amazonas: médio Amazonas e as regiões dos rios: Negro e Solimões; 

c) Acre: Alto Peirus e alto Jureiá; 

d) Amapá: Litoral; 

e) Rondônia: Vale do Rio Madeira. 

Nas últimas décadas a expansão pecuária na Região Norte tem sido muito grande, 

mesmo a custa de desmatamento indiscriminado, invasão de terras indígenas e restrição das 

áreas de lavoura. Essas áreas de expansão estão principalmente no leste e sudeste do Pará 

(Paragominas, Conceição do Araguaia), Amazonas, Rondônia e Acre. 

A pecuária leiteira é muito restrita e aparece nas proximidades das capitais: Belém e 

Manaus. Esta região conta ainda com o maior rebanho de búfalos do país, concentrado 

principalmente na ilha de Marajó, no Estado do Pará. 

 

 

2.3.2 A Produção Pecuária em Santa Catarina 
 

 

O Estado de Santa Catarina é o maior produtor brasileiro de suínos. Em 1975, 

respondia por 16,3% (2.145 milhões de cabeças) do abate brasileiro. Este percentual elevou-se 

para 34,4% (6.857 milhões de cabeças) em 1996 (INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E 

ECONOMIA AGRICOLA DE SANTA CATARINA – ICEPA, 2002). 

A região Oeste destaca-se por possuir o maior rebanho de suínos do estado de Santa 

Catarina. Em 1985 possuía 2.180.000 cabeças (68,5% do rebanho estadual) e em 1995-1996, 

seu rebanho passou para 3.431.900 cabeças, 75,7% do rebanho estadual (INSTITUTO DE 

PLANEJAMENTO E ECONOMIA AGRICOLA DE SANTA CATARINA – ICEPA, 2002). 

O Sistema de produção regional foi denominado por Testa et al. (1996) de 

“policultura  subordinada a suinocultura”. O desenvolvimento da suinocultura no Oeste é 

dividido pelos autores em duas fases. A primeira, que vai da colonização até o final da década 

de sessenta, é caracterizada pela abundância de madeira para a construção das pocilgas e a 

pela fertilidade do solo permitindo a produção de milho a um baixo custo. 

A segunda fase compreende a década de setenta, a qual foi caracterizada pela 

disponibilidade de crédito rural subsidiado proveniente do governo Federal. Neste período, os 

agricultores ainda desfrutavam da madeira e da fertilidade dos solos. Além disso, nesse 

período, surgem as agroindústrias que foram eficientes em tirar proveito do enorme potencial 

de produção de matéria-prima pela agricultura familiar. 
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2.4 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O OESTE CATARINENSE 
 
 

Considerada uma das regiões agrícolas economicamente muito importante no contexto 

do Estado de Santa Catarina, o Oeste Catarinense é dito e conhecido de maneira geral como o 

‘Celeiro da Região Sul do Brasil’, devido principalmente ao seu sistema de plantio e à 

diversidade de produção. 

Nesta região, se plantam e se colhe os mais diversos tipos de grãos, o que se relaciona 

a variados setores da produção agroindustrial aí desenvolvida. Exemplos disto é a plantação 

de grãos como o milho, o feijão, a soja e o trigo, e as atividades agroindustriais como a 

criação de ovinos, bovinos, suínos e aves. 

O Oeste Catarinense teve a sua emancipação quanto a questões econômicas por volta 

da década de 1940, quando os imigrantes, chamados de ‘Desbravadores’. Adentraram o seu 

espaço territorial com a intenção de adquirir novas terras para o plantio e de criar novas 

colônias agrícolas de subsistência. 

Nesta época, por volta de 1940 a 1950, o desbaste e o desmatamento tornaram-se as 

principais atividades, devido à necessidade de abertura de espaço para a execução de plantio e 

para o início das primeiras atividades agroindustriais, através da criação de bovinos, suínos e 

aves. 

Ferrari (2003) nos diz que: 

 

No Oeste Catarinense, a agricultura responde por mais de 50% da produção total 
do Estado e as atividades primárias ocupam mais de 51% da sua população 
economicamente ativa (PEA). Em 76% dos municípios da região, a agropecuária 
ocupa mais de 50% da PEA, o que evidencia que sua economia é dependente da 
agropecuária. Ferrari (2003 apud TESTA; MELLO; FERRARI; SILVESTRO e 
DORIGON, 2003, p.16). 

 

O Oeste Catarinense tem grande presença no desenvolvimento econômico estadual, 

pois contribui com consideráveis percentuais para transformar o Estado de Santa Catarina em 

um centro de referência, principalmente no que se relaciona às atividades agrícola e 

agroindustrial. 

Considerando dados que são demonstrados com base na produção agropecuária 

ocorrida entre os períodos de 1995 a 1996, podem-se visualizar os seguintes números 

representativos: 
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Tabela 01 - Alcance social da produção e das vendas das principais atividades 
agropecuárias no Oeste Catarinense em 1995/1996.  

 

Agricultores Leite Milho Suínos Feijão Fumo Aves 
Produtores 70.000 80.000 65.000 60.000 18.000 9.000 
Vendedores 40.000 - 32.000 - 18.000 9.000 

 Fonte: Censo Agropecuário (1998 apud Testa; Mello; Ferrari; Silvestro e Dorigon, 2003, p.17).  
 

Por mais que os dados apresentados sejam considerados já ocorridos, pode-se 

argumentar que estes ainda continuam correspondendo aos dados que são obtidos no 

momento, devido ao fato que os mesmos somente tiveram crescimento, devido a forte 

presença agrícola existente. 

Os autores então referenciados dizem que: 

 

A diversidade de atividades e a combinação delas sob diferentes formas dentro do  
estabelecimento agropecuário se traduzem em produção diversificada na 
propriedade, sendo esta uma das características mais importantes para a 
visualização da agricultura familiar. As análises e proposições aqui apresentadas 
estão em sintonia com o entendimento de que a diversificação da produção se 
constitui num elemento chave para a sustentabilidade da agricultura familiar do 
Oeste Catarinense. (TESTA; MELLO; FERRARI; SILVESTRO e DORIGON, 2003, 
p. 18). 

 

Isto permite que se faça o entendimento de que o Oeste de Santa Catarina tem sua 

potencialidade voltada para a prática da agricultura devido ao tempo em que já vem 

acontecendo este tipo de atividade produtiva. 

Assim, pode-se dizer que o desenvolvimento econômico e social que caracteriza a 

evolução regional se dá com base nestes tipos de atividade. Comparado a outras regiões do 

Estado Catarinense, o desenvolvimento desta região segue à risca um foco específico e 

concentrado devido ao seu sistema de trabalho e ao próprio pensamento comportamental de 

culturas que estão enraizadas com afinco, como as culturas italiana e alemã. 

Estas duas culturas tem fortemente marcado o desenvolvimento regional, através 

principalmente de seus hábitos, do seu comportamento e das suas práticas de trabalho nas 

atividades agrícola, pecuária e agroindustrial. 

 

 

2.4.1 Delimitação da Região Oeste Catarinense 
 

 

Diante da complexidade do debate sócio-ambiental na perspectiva da sustentabilidade 

e com o propósito de facilitar este estudo, torna-se oportuno situar e delimitar 
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geograficamente à Região Oeste de Santa Catarina. A opção por tal espaço territorial quanto à 

aplicação deste estudo se justifica pela complexidade da produção e pela sua expressividade 

sócio-econômica nas diferentes cadeias produtivas. 

O Estado de Santa Catarina divide-se em seis mesorregiões e por regiões hidrográficas 

e sub-bacias hidrográficas. Estas regiões são constituídas pelos municípios que formam os 

principais rios das respectivas bacias hidrográficas.  

 

A regionalização foi criada pela resolução PR nº. 51, de 31/07/1989 que aprovou a 
divisão do Brasil em Meso e Microrregiões Geográficas, cujo sistema caracteriza-
se por áreas individualizadas, que tem formas de organização espacial com 
identidade regional, contemplando as seguintes dimensões: processo social como 
determinante, o quadro natural com condicionante e rede de comunicação e de 
lugares como elementos de articulação (ICEPA, 2002 p.177-189). 

 

Para se visualizar claramente a própria demarcação das mesorregiões existentes em 

Santa Catarina, a figura 01 permite o conhecimento da mesma e o seu espaço territorial.  

 

 
Figura 01 – Mesorregiões Geográficas 
Fonte: http://www.google.com.br/imgresimgurl=http://www.sul-sc.com.br/afolha/cidades/image/mapasc. 
 

Na demonstração feita, as seis mesorregiões existentes em Santa Catarina são: 

a) Mesorregião Oeste Catarinense; 

b) Mesorregião Norte Catarinense; 
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c) Mesorregião Serrana; 

d) Mesorregião Vale do Itajaí; 

e) Mesorregião Grande Florianópolis; 

f) Mesorregião Sul Catarinense. 

Cada uma destas mesorregiões é composta por microrregiões, definindo a própria 

relação de abrangência territorial e de municípios que participam das mesmas, visando 

facilitar os meios de contatos para decisões futuras de melhorias ambientais. 

 

 

2.4.2 A Mesorregião Oeste Catarinense 
 

 

Concentrando as informações que envolvem a Mesorregião Oeste Catarinense, pode-

se dizer que a mesma compreende 117 municípios, totalizando uma área territorial de 

27.303,5km², tendo uma densidade demográfica de 40,90 hab/km² através dos seus 1.116.766 

de habitantes (IBGE, 2004). 

Através destas informações é interessante que seja demonstrado através de uma 

ilustração específica, o mapa que condensa a visualização sobre os municípios que pertencem 

a Mesorregião Oeste Catarinense (ver figura 02). 

 

 
Figura 02 – Mesorregião do Oeste Catarinense 
Fonte: http://cepa.epagri.sc.gov.br/agroturismo/mapa_meso.htm 
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Esta Mesorregião é dividida em microrregiões, sendo composta por cinco grupos de 

municípios titulados de: 

a) Micro-região de Chapecó (abrange 38 municípios); 

b) Micro-região de Concórdia (abrange 15 municípios); 

c) Micro-região de Joaçaba (abrange 27 municípios); 

d) Micro-região de Miguel do Oeste (abrange 21 municípios); 

e) Micro-região de Xanxerê (abrange 17 municípios). 

São citados os municípios que constituem cada uma das microrregiões, devido à 

importância que os mesmos possuem em termos sociais, econômicos, ambientais e culturais 

para o próprio desenvolvimento do Oeste Catarinense. 

Ocupando uma área de 25,3 mil km2, o Oeste Catarinense é uma das maiores regiões 

do Estado Catarinense, tanto em âmbito econômico como também geográfico e populacional. 

Esta referência se faz devido à importância que a referida região tem para com a evolução 

social do Estado Catarinense. 

Analisando cada um destes casos, pode-se comentar que ambos têm ligação direta 

interagindo automaticamente, criando características que determinam a real importância 

evolutiva deste sistema. No caso que referencia a estrutura geográfica, segundo descrições 

advindas do IBGE (2004), a Região Oeste se localiza em uma das áreas geográficas de melhor 

qualidade fértil de Santa Catarina, sendo que é dos seus campos e de suas lavouras que sai boa 

parte da produção de grãos do Estado. 

Sobre as questões que envolvem o lado populacional, a mesma fonte de pesquisa 

(IBGE, 2008) permite saber que o Oeste Catarinense se destaca por apresentar cicatrizes 

marcantes da imigração e posterior descendência européia, pois muitas de suas cidades 

possuem considerável comportamento ao que se relaciona a cultura alemã, italiana e austríaca. 

Há, no momento atual, um quantitativo aproximado de dois milhões de habitantes, 

considerando-se os 94 municípios que compõem o Oeste Catarinense. Este tem como 

principal destaque, a cidade de Chapecó (SC), com cerca de 170 mil habitantes e, outras de 

menor tamanho, sendo caracterizadas pelos municípios de Concórdia (SC), Xanxerê (SC), 

Joaçaba (SC), Maravilha (SC), São Miguel do Oeste (SC) e São Lourenço do Oeste (SC), 

todas as cidades com uma variação mínima de 30 mil a 60 mil habitantes residentes. 

Estas explicações são relacionadas a fatores econômicos. Relembrando o que é dito 

por alguns autores, a tomar como exemplo, Nottar (2004), a Região Oeste, sendo considerada 

como o ‘celeiro’ do Estado Catarinense, é visualizada como um dos principais produtores de 

grãos, aves e suínos do Brasil. Daqui saem mais de 35% do total de carne de aves e suínos 
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consumidos no país. Além disso, é permitido o conhecimento de que as empresas aqui 

localizadas contribuem com elevado percentual de participação no contexto geral das 

exportações brasileiras. 

Pelo que é comentado junto ao Jornal Tribuna Catarinense editado em 23 de junho de 

2005, o que se observa a partir de dados expostos é o seguinte: A carne de frango é o principal 

produto exportado, com vendas acumuladas de US$ 339,5 milhões de janeiro a maio, um 

crescimento de 14,38% em relação ao mesmo período de 2004. A carne suína cresceu 

96,41%. Móveis de madeira, motos-compressores e motores elétricos completam a lista dos 

cinco mais vendidos. 

Estes dados definem de uma maneira primária, os principais tipos de produtos 

exportados, destacando-se principalmente aqueles que são relacionados à carne de frango e de 

suínos bem como aos móveis de madeira, motos-compressores e motores elétricos. A análise 

geral que se faz sobre tais produtos é a de que os dois primeiros são bem característicos da 

própria Região Oeste, devido ao excessivo trabalho feito na atividade agroindustrial. 

A madeira também tem considerável importância, pelo fato de que basicamente os 93 

municípios existentes neste espaço territorial possuem algum tipo de atividade madeireira ou 

moveleira. Já no caso das demais atividades industriais desenvolvidas então citadas, podem-se 

argumentar que estas tem a sua participação até, por assim dizer, atrativa, mas não sendo o 

principal foco produtivo do Oeste Catarinense, ficando muito mais a cargo da Região Norte 

de Santa Catarina, com destaque para o município de Joinville. 

Considerando este assunto, pode-se dizer que a agroindústria local e regional é 

formada por pequenas propriedades e pequenos empreendimentos e negócios. Silvestre (et al, 

2001, p.32) comenta que “em apenas cinco décadas, a Região Oeste se tornou o maior pólo-

agroindustrial de aves e suínos do país”. Assim, pode-se dizer que o Oeste Catarinense se 

desenvolveu economicamente através da forte presença da atividade primária que nele é 

executada, tornando-se, como é citada, a principal região na produção de aves e suínos. 

A marca de tal referência se determina pelo fato da atividade agroindustrial ser um 

serviço de subsistência e de foco atrativo para o meio rural, evitando com isso o êxodo rural e 

fazendo com que o agricultor fique no campo desenvolvendo uma produção significativa para 

a economia local e regional. 

 

 

 

 



 28

2.4.3 A Origem da Agricultura Familiar no Oeste Catarinense 
 

 

No início do século XX, a região Oeste de Santa Catarina começou a ser ocupada por 

agricultores familiares oriundos do Rio Grande do Sul. Esses agricultores compravam, em 

geral, uma colônia de terra, ou seja, um lote de 24,2 hectares e procuravam desenvolver uma 

agricultura inserida no mercado, apesar das dificuldades resultantes da inexistência de 

estradas e canais de comercialização.  

A região conta com um pouco mais de 88 mil estabelecimentos Agropecuários, sendo 

que 70% deles possuem área inferior a 20 hectares (IBGE, 2004). O relevo ondulado a 

fortemente ondulado e os solos pedregosos contribuem para diminuir, ainda mais, a área que 

cada estabelecimento dispõe para o cultivo de lavouras anuais. 

Nesse contexto, o agricultor adota uma estratégia de diversificação de atividades, 

buscando a melhor utilização da terra e a diminuição dos riscos climáticos e econômicos 

(comerciais). A combinação de policultura vegetal com criação animal é de particular 

interesse, porque confere algumas vantagens comparativas à produção de leite da região 

(MELLO; SCHMIDT, 2003). 

Considerando estes dados e definindo a agricultura familiar como um dos principais 

focos comerciais, vale dizer que a mesma passa a ser uma opção estratégica atrativa para o 

Oeste Catarinense, pois permite obter um alto grau de dinamismo, flexibilidade e até mesmo 

de competitividade econômica no atual contexto de mercados globalizados. O grande desafio 

atual, ao planejar o desenvolvimento, é criar oportunidades de trabalho e renda, utilizando os 

recursos naturais de forma a recuperá-los e conservá-los, num ambiente nacional e mundial de 

desemprego estrutural crescente. 

Conclui-se que a Região Oeste Catarinense ocupa 25,3 mil km², tendo sua colonização 

intensificada a partir de 1940, momento em que iniciam o estabelecimento de empresas 

agroindustriais. A Região Oeste ainda conta com um pouco mais de 88 mil estabelecimentos 

agropecuários, sendo que 70% deles possuem área inferior a 20 hectares (IBGE, 2004). O 

relevo é fortemente ondulado e os solos pedregosos contribuem para diminuir ainda mais a 

área que cada estabelecimento dispõe para o cultivo de lavouras. Nesse contexto, o agricultor 

adota uma estratégia de diversificação de atividades, buscando a melhor utilização da terra e a 

diminuição dos riscos climáticos e econômicos (comerciais). A combinação de policultura 

vegetal com criação animal é de particular interesse, porque confere algumas vantagens 

comparativas à produção de leite da região (MELLO; SCHMIDT, 2002). 
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O Oeste Catarinense, com 1,1 milhão de habitantes, dos quais meio milhão residente 

no meio rural, tem sua economia baseada na agropecuária, da qual dependem os demais 

setores. Caracteriza-se pelo predomínio da agricultura familiar diversificada voltada ao 

mercado e integrada à agroindústria. Este modelo constituiu a base histórica do crescimento 

econômico regional, propiciando a construção, em apenas cinco décadas, do maior parque 

agroindustrial de suínos e aves da América Latina (TESTA et al., 1996). Embora existam 

outras indústrias – metal-mecânica, moveleira e outras -, o setor secundário é dominado pelas 

indústrias agro alimentares e as atividades comerciais e de serviços estão direta ou 

indiretamente ligadas à agropecuária, que constitui o núcleo dinâmico da economia regional. 

Apesar da diversificação na agricultura, são poucos os produtos que representam 

oportunidades de mercado para os agricultores, destacando-se o trinômio milho/suínos/aves, o 

feijão, a soja e, mais recentemente, o leite, os quais respondem por mais de 90% do Valor da 

Produção Primária. O sistema de produção agrícola predominante pode ser denominado de 

policultura subordinada à suinocultura (TESTA et al., 1996). 

Pode-se, portanto dizer que, de maneira mais específica, no caso da estratégia aplicada 

à policultura e a criação animal, se for posta em prática pelos agricultores, propiciará a busca 

de certa auto-suficiência na produção de alimento para a unidade familiar, revestindo-se de 

outros aspectos importantes, segundo Testa et al. (1996), como: 

a) Utilização intensiva das exíguas áreas de terra favoráveis ao cultivo anual; 

b) Aproveitamento da mão-de-obra durante todo o ano; 

c) Diminuição dos riscos de perdas econômicas por frustração de safra e por flutuação de 

preços; 

d) Interação entre atividades visando uma sinergia econômica e ecológica.   

A diversificação das atividades é uma prática agrícola, em geral, mais favorável ao 

meio ambiente do que a monocultura e a produção familiar, mesmo sendo uma estrutura 

altamente flexível no que diz respeito às suas formas de produção e renda, permitindo que 

possa exibir uma ‘vocação’ para a policultura. 

A suinocultura sempre foi uma forma de diversificação das atividades da propriedade 

familiar porque se traduz em alternativa a pouca terra e porque permite uma melhor utilização 

da força de trabalho. Nessa estrutura produtiva deveria haver uma relação direta entre o 

número de suínos presentes na propriedade e a capacidade que ela tem de produzir os 

alimentos (principalmente o milho) utilizados na criação desses animais e, também a própria 

capacidade da propriedade para absorver os dejetos. 
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Até meados dos anos de 1960, o sistema de produção de suínos não criava, para os 

agricultores, grandes barreiras para a entrada na atividade. Isso permitia que a produção de 

suínos estivesse presente na maioria das propriedades. A partir da década de 1980, as 

agroindústrias buscaram aumentar a escala de produção nas propriedades dos agricultores 

procurando diminuir os custos industriais pela melhoria da eficiência nos transportes de ração 

e de animais e, na assistência técnica. O aumento da criação de suínos, especialmente pela 

falta de capital para investimento, não aconteceu em demasia em todas as propriedades. 

Enquanto alguns agricultores conseguiram aumentar a produção, a maior parte destes ficou 

obrigada a abandonar a atividade, devido à falta de recursos para investimento.  

No final dos anos de 1980 e início dos de 1990, as agroindústrias buscaram substituir o 

sistema de produção de suínos de ‘ciclo completo’ (maternidade, recria e terminação na 

mesma propriedade) por um sistema mais especializado, onde surgem as ‘unidades produtoras 

de leitão’ (UPL) e os ‘produtores terminadores’. Este novo sistema deve ter estrutura mais 

completo para alojar cinqüenta matrizes, considerando ainda que deva ter uma estrutura 

específica para fazer o desenvolvimento físico do total de suínos criados a cada três meses. 

Ao final desse período de transformações, constata-se que se em 1980, no Oeste 

Catarinense, 67 mil famílias tinham na suinocultura uma importante fonte de renda, em 1995 

somente restaram não mais que 20 mil nesta condição (TESTA et al. 1996). No processo de 

transformação do modelo técnico priorizaram-se apenas os aspectos econômicos da produção 

(MELLO; SCHMIDT, 2002). Esta nova modalidade de produção centrada no aumento da 

produtividade através da concentração de animais em confinamento, também será responsável 

pelo incremento do impacto ambiental da suinocultura, como será discutido mais adiante. 

Com efeito, as propriedades especializadas tornaram-se também muito poluidoras, incapazes 

de absorver os dejetos nelas produzidos. 

O Oeste de Santa Catarina começou a ser explorado basicamente na década de 1830 

por tropeiros e imigrantes. Pelo Vale do Rio Uruguai avançou povoando do Oeste ao Extremo 

Oeste Catarinense. Segundo Rover (2005) as propriedades na década de 1960 eram de 

agricultura familiar, onde produziam grãos como feijão, soja, milho e trigo. Além disso, ainda 

criavam suínos para a produção de ‘banha’ (gordura animal) e carne voltadas para o consumo 

familiar.  

Rover (2005) destaca ainda que a economia predominante na região fosse à agricultura 

familiar de subsistência. Em 1970, grande parte da população morava no meio rural. A partir 

de 1970 a região sofreu grandes transformações, onde se tem como conseqüência, a expansão 

da atividade industrial, permitindo que surgissem assim as agroindústrias conhecidas 
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atualmente na Região Oeste como a Sadia, a Perdigão e a Aurora. Com a agricultura da época 

já em crise, muitos agricultores não conseguiram acompanhar as exigências do mercado, 

fazendo com que fosse iniciado o forte processo de êxodo rural.  

Em 1980 chegou à primeira crise da suinocultura, devido a vários aspectos, onde se 

tem como exemplos de tal acontecimento os seguintes fatos, segundo Rover (2005): 

a) Grande oferta de suínos no mercado; 

b) Diminuição do volume de recursos de crédito para o setor; 

c) Aumento das taxas de juros; 

d) Redução na área cultivada na região; 

e) Redução na rentabilidade dos produtos, especialmente milho e suínos. 

Além das grandes oscilações no preço dos suínos, a inflação foi o que implicou com a 

redução na renda dos agricultores familiares. O preço baixo fez com que a suinocultura 

passasse por sérias dificuldades e os produtores não conseguiam mais pagar suas dívidas, 

acabando por vender grande parte de seus bens e recursos de trabalho. 

As conseqüências da crise da suinocultura favoreceram o êxodo, permitindo que este 

se tornasse intenso. A população rural diminuiu consideravelmente e as agroindústrias 

tiveram que investir em tecnologia para conseguir atender à demanda de produtos para 

exportação que estava crescendo significativamente. O complexo agroindustrial tornou-se 

importante para a economia da Região Oeste, fazendo com que os produtores se 

aperfeiçoassem na atividade, com apoio das agroindústrias para produzir mais e com melhor 

qualidade. 

Mas, deve-se entender que este benefício não aconteceu de maneira simples. Sempre 

que existe uma relação entre a atividade agrícola e a atividade agroindustrial, esta última 

tende a se beneficiar mais do que a atividade agrícola. Isto porque são estabelecidos contratos 

de ‘integração’, executados e formalizados entre o agricultor e a agroindústria, como se 

explicará a seguir. 

Este tipo de contrato visa estabelecer regras que são direcionadas principalmente à 

criação de certo tipo de animal considerando-se o seu desenvolvimento e a necessidade do uso 

de uma estrutura física específica. O agricultor entra na relação contratual com este tipo de 

apoio, ficando a agroindústria com o compromisso de fornecer complementos alimentares 

(ração) com o objetivo de garantir o desenvolvimento do animal para futuro abate e consumo 

comercial. Este tipo de relação de parceria permite certeza de consumo e de obtenção de 

renda por parte do agricultor, com a posterior industrialização e comercialização ficando a 

cargo da agroindústria envolvida. 
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Os pontos negativos, por assim dizer, neste tipo de relação contratual estão 

diretamente relacionados ao uso do espaço territorial ocupado para tal produção, pois este 

tende a ser submetido a condições às vezes inadequadas de trabalho quanto ao destino dos 

dejetos, onde toda a responsabilidade, a princípio, fica a critério do agricultor. Sabe-se que 

para o agricultor implantar uma atividade, isto é, para ter à disposição um valor monetário 

suficiente para este tipo de negócio, deve obedecer às exigências de projetos específicos. 

Estas condições fazem com que o agricultor - até então, não endividado - crie um negócio que 

o endividará pelo decorrer de aproximadamente três a quatro anos, fazendo com que, até 

mesmo, venha a prejudicar a própria relação familiar.  

Fica como ponto positivo o ganho que a agroindústria tem, pois esta somente 

acompanha tecnicamente a produção suinícola neste caso, ali existente. Esta não sofre 

basicamente nenhum dano patrimonial, pois sua estrutura está assegurada. Pode funcionar 

mesmo quando acontecem grandes alterações climáticas, como tempestades, ou rapidamente 

retomar a produção e recuperar perdas quando ocorrem acidentes como incêndios. 

Diferentemente do agricultor que responde por quaisquer danos dessa ordem ocorridos em sua 

propriedade, arcando com os prejuízos. Além disso, ainda existe a causa de perda produtiva, 

onde a responsabilidade pela morte de animais é automaticamente atribuída ao agricultor que 

sofre descontos monetários ao final da produção, mesmo que tenha sido pago pelos nutrientes 

consumidos pelo animal morto, sem que ocorra a indenização sobre isto. 

Segundo Araújo (2005), a evolução sócio-econômica, e tecnológica, mudou totalmente 

a fisionomia das propriedades rurais. Houve uma grande evasão das pessoas do meio rural 

para as cidades, passando, nesse período, de 20% para 70% no meio urbano, exigindo um 

avanço tecnológico e automático aumento de produtividade. 

Diante disso, para alguns o conceito de setor primário ou de ‘agricultura familiar’ 

perdeu seu sentido, porque deixou de ser somente rural, agrícola e primário. A agricultura 

depende também do que ocorre depois da produção, como abastecimento de armazéns, 

implantação de infra-estruturas diversas, desenvolvimento das agroindústrias, funcionamento 

dos mercados atacadista e varejista, atividades de exportação. Por isso surgiu a necessidade de 

uma concepção diferente de agricultura. Já não se trata de propriedades auto-suficientes, mas 

de todo um complexo de bens, serviços e infra-estrutura que envolve agentes diversos e 

interdependentes. 

Isso gerou uma nova realidade da agricultura, possibilitando a criação do termo 

‘agribusiness’: 
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Os pesquisadores da Universidade de Harvard, John Davis e Ray Goldberg, já em 
1957, enunciaram o conceito de agribusiness como sendo a soma das operações de 
produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas 
unidades agrícolas, do armazenamento, processamento e distribuição dos produtos 
agrícolas e itens produzidos a partir deles. Batalha et al (2001, p. 27). 

 

Na concepção de Davis e Goldberg (apud BATALHA, 2001), a agricultura já não 

poderia ser abordada de maneira indissociada dos outros agentes responsáveis pelas atividades 

que garantiriam a produção, transformação, distribuição e consumo de alimentos. Eles 

consideram as atividades agrícolas como uma parte de uma extensa rede de agentes 

econômicos que abarcam desde a produção de insumos e transformação industrial até a 

armazenagem e a distribuição de produtos agrícolas e seus derivados. 

Assim, a suinocultura, através da integração às agroindústrias, tornou-se agribussines, 

ou seja, tornou-se um negócio rentável e atrativo de ser trabalhado. Este fato decorre 

principalmente do valor pago ao agricultor e da própria questão de representatividade que este 

vai adquirindo com a prática de tal trabalho, criando para isto, um modelo moderno e 

evolutivo de criação animal.  

 
 

2.4.4 Colonização e o Desenvolvimento da Agropecuária no Oeste Catarinense 
 

 

Quando se fala em colonização do Oeste Catarinense, este assunto traz pensamentos 

antigos desde quando se iniciou o povoamento da região pelos próprios imigrantes alemães e 

italianos, principalmente, vindos do norte do Rio do Grande Sul no início do século XX. 

 

Com a instalação e o desenvolvimento das atividades frigoríficas e a colocação dos 
seus produtos no mercado, desencadeou-se um processo de elevação da demanda, 
tanto da produção da matéria-prima para produção dos suínos (milho e soja para 
fazer ração), quanto dos próprios suínos, para atender o crescimento do mercado 
consumidor (NOTTAR, 2004, p.23). 

 

Mais especificamente, este assunto é retratado por Silva (2000) quando o mesmo 

permite o conhecimento de informações que descrevem a colonização da Região Oeste 

dizendo que o seu povoamento se iniciou no final do século XIX, com a vinda das primeiras 

famílias vindas do Rio Grande do Sul que vinham para este território a fim de explorar a 

madeira e a boa qualidade da terra. 

Esta, por si só, uma terra vermelha e fértil, diferente da terra arenosa do litoral, 

permite com consideração de escala, a produção atrativa de grãos como a soja, o milho e o 
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feijão, sendo estes os principais produtos de subsistência, comercialização e exportação da 

Região. 

Tal espaço territorial teve o seu maior desenvolvimento demográfico por volta da 

década de 1940, onde vários focos de povoação surgiram em locais distantes das principais 

cidades da época. Assim surgem cidades de menor tamanho físico, mas com foco em alguma 

atividade específica. Este tipo de povoamento se deu em sua maioria por descendentes 

germânicos e italianos vindos do Rio Grande do Sul e conhecidos como os ‘Desbravadores do 

Oeste’, trazendo com isso, o seu modo de viver, de se comunicar, se relacionar e, por fim, de 

criar as suas atividades específicas de trabalho, o que é denominado atualmente de cultura 

regional. 

Segundo dados do IGBE (2007), a Região Oeste possui aproximadamente 2 milhões 

de habitantes, com suas culturas nacionalistas, diferentes raças e vários costumes étnicos, 

fortemente ligados ao comportamento cotidiano da vida do povo europeu. Subdivida em 

micro-regiões (08 micro-regiões), o Oeste Catarinense tem como destaque em termos de 

estudo econômico, social, populacional e evolutivo, a AMOSC – Associação dos Municípios 

do Oeste de Santa Catarina, micro-região esta que abrange 20 municípios e que comporta uma 

população em torno de 400 mil pessoas. Esta tem como cidades de destaque, Chapecó (maior 

cidade do Oeste Catarinense), Pinhalzinho, São Carlos Coronel Freitas e Nova Erechim. 

O crescimento demográfico regional pode ser visto como não homogêneo, ou seja, são 

poucos os municípios que realmente possuem mais de 30 mil habitantes, devido em certos 

casos, segundo aos pesquisadores, ao pouco investimento empresarial executado, a certas 

dificuldades de acesso e, ao fato de a sua concentração ainda ser muito mais agrícola do que 

comercial e de prestação de serviços. 

A própria cidade de Chapecó, apesar de ser considerada a maior do Oeste, tem esta 

característica específica quando o assunto é investimento, pois apesar do seu tamanho 

populacional em relação aos principais municípios do Estado de Santa Catarina, percebe-se 

que os de principal relevância são aqueles voltados à atividade agroindustrial. 

No demais, os municípios que são descritos com uma média mínima e máxima de 10 a 

40 mil habitantes possuem, segundo a AMOSC, uma renda per capita anual média de 

aproximadamente R$6.000,00 por habitante. A renda per capita da região é considerada boa, 

girando em torno de R$ 4.000,00/ano por habitante, o que faz com que os municípios do 

Oeste possuam poucos focos acentuados de pobreza e miséria. 

A população urbana da Região é composta por aproximadamente 75% de sua 

totalidade. Na cidade de Chapecó, considerada como pólo econômico, industrial e comercial 
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esta situação acaba sendo ainda mais grave. Segundo dados da Secretária de Desenvolvimento 

Econômico do Município, 92% da população total vive na zona urbana e apenas 8% na zona 

rural. Em números, isto demonstra que apenas 15.000 pessoas vivem no campo, o que causa 

um sério problema social para o município. 

Nos últimos anos, não só em Chapecó como também na Região em sua totalidade, 

vários programas para o desenvolvimento econômico e social da zona rural vêm sendo 

desenvolvidos, originário de incentivos tanto do governo municipal, como do estadual e 

também federal. Estes programas vêm sendo realizados e os resultados colhidos até o 

momento demonstram bons resultados. 

Como exemplos disto são os programas voltados à fabricação e comercialização de 

produtos agrícolas através das cooperativas populares familiares – programa este, onde várias 

famílias se unem com o objetivo principal de agregar valor aos seus produtos, obter maior 

retorno financeiro e melhor qualidade de vida (NOTTAR, 2004). 

O povo oestino é considerado como exemplo no trabalho, pois através dele surgiram 

muitas garantias de crescimento econômico tanto para a Região como para o Estado. 

Destacam-se as excelentes colheitas de grãos, a avicultura e a suinocultura. Conhecidos como 

os “Desbravadores do Oeste”, este povo sabe o que é valorizar as coisas nos mínimos detalhes 

– desde o tempo em que a construção de estradas era feita com enxadas, picaretas e pás até a 

fundação de cidades – muitas delas planejadas; cada um sabe as dificuldades pelas quais se 

passou para que o Oeste Catarinense conquistasse tanto respaldo e reconhecimento como nos 

dias de atuais. 

 

 

2.5 DESCRIÇÃO DE DADOS SOBRE A MICRO-REGIÃO DE CHAPECO 
 

 

Tomar por base a Micro-região de Chapecó como fonte populacional de estudo desta 

pesquisa é um dos principais pressupostos para obter dados práticos e reais sobre as atuais 

condições de trabalho que são desenvolvidas na atividade agrícola mais especificamente 

voltada a pecuária existente no Oeste Catarinense. 

A escolha pela micro-região demanda basicamente a busca por informações que sejam 

de fácil alcance e, ao mesmo tempo, de prática realidade e rápida obtenção. Ainda outro fator 

que contribui para a escolha desta se caracteriza por dois focos subjetivos, sendo: 
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a) A demarcação e incidência produtiva que a micro-região de Chapecó possui em 

relação ao Oeste Catarinense, por ser considerada a maior em termos de abrangência 

de municípios; 

b) Facilidade de contato, decorrente da proximidade dos municípios e, automaticamente 

dos agricultores que são pesquisados. 

Estes dois marcos de interpretação definem e justificam, basicamente, a escolha do 

referido espaço territorial. 

A colonização substancial da microrregião se deu quando os desbravadores se 

estabeleceram para explorar os recursos naturais, em especial a madeira para a 

comercialização na Argentina. Esse impulso fez com que colonos italianos, alemães e 

poloneses, oriundos do Rio Grande do Sul, migrassem para a região durante a metade do 

século XX, formando então a base cultural da microrregião de Chapecó. 

Pode-se argumentar que a micro-região de Chapecó, pertencendo a Mesorregião Oeste 

Catarinense é visualizada como uma das cinco micro-regiões que são existentes em tal 

universo territorial, onde esta abrange em sua totalidade 38 municípios, sendo estes 

reconhecidos e citados por Águas de Chapecó, Caibi, Chapecó, Cunha Porã, Formosa do Sul, 

Irati, Modelo, Novo Horizonte, Planalto Alegre, Santa Terezinha do Progresso, São Carlos, 

Saudades, Tigrinhos, Águas Frias, Campo Erê, Cordilheira Alta, Cunhataí, Guatambu, 

Jardinópolis, Nova Erechim, Palmitos, Quilombo, Santiago do Sul, São Lourenço do Oeste, 

Serra Alta, União do Oeste, Bom Jesus do Oeste, Caxambu do Sul, Coronel Freitas, Flor do 

Sertão, Iraceminha, Maravilha, Nova Itaberaba, Pinhalzinho, Saltinho, São Bernardino, São 

Miguel da Boa Vista e Sul Brasil. 

Através deste impulso de ocupação e de desenvolvimento territorial, com o 

estabelecimento da Região Oeste em micro-regiões, a de Chapecó acaba por incluir os 

municípios citados acima, demarcando uma área territorial de 6.045,917 km2, tocando as 

extremidades Sul e Norte da Região Oeste de Santa Catarina. Tal fato faz entender que os 

municípios com maior população nem sempre são aqueles que possuem maior área territorial. 

Isto caracteriza o município que é visualizado e interpretado muito mais como populoso do 

que como povoado. Para que isto possa ser entendido, cabe primeira dizer que a Micro-região 

de Chapecó permite a existência populacional de um quantitativo de aproximadamente 

380.000 habitantes, sendo estes com forte presença nas etnias alemã e italiana. 

Com base nisto, pode-se dizer que os municípios principais, os de maior abrangência 

territorial e populacional, adquirem respaldo para investimentos e práticas produtivas, este 
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último aspecto sendo definidor do próprio perfil de desenvolvimento. Na tabela 02, tem-se a 

oportunidade de conhecer estes municípios. 

 
Tabela 02 - Relação dos Municípios de Destaque na Micro-Região de Chapecó 

Principais Municípios Extensão em Km2 População 
Campo Erê 478,730km2 10.437 habitantes 
Chapecó 624.318km2 174.187 habitantes 
Coronel Freitas 234,157km2 10.520 habitantes 
Cunha Porã 217,870km2 11.079 habitantes 
Guatambu 206,300km2 4.702 habitantes 
Maravilha 169,100km2 23.099 habitantes 
Palmitos 350,690km2 16.596 habitantes 
Pinhalzinho 128.298km2 15.692 habitantes 
Quilombo 279,279km2 11.259 habitantes 
São Bernardino 210,480km2 3.138 habitantes 
São Carlos 158.988km2 10.938 habitantes 
São Lourenço do Oeste 369,478km2 23.015 habitantes 
Saudades 205,554km2 8.929 habitantes 

Fonte: IBGE (2007). 
 

Estes municípios são demarcados em proporções atrativas quanto a sua área territorial. 

O destaque destes fica por conta da cidade de Chapecó que apresenta em sua área urbana, 

92,0% de habitantes e, somente 8,0% a no máximo 10,0%, residente na zona rural. 

Portanto, através deste rápido esclarecimento, é de se destacar que as atrativas áreas 

territoriais somadas à população existente nos municípios citados, em sua maioria cedem 

espaço territorial para a prática da atividade agrícola, que acaba por ser uma das suas grandes 

fontes de receita e renda através da arrecadação de impostos. Entre as principais situações de 

destaque em relação a tal pressuposto, pode-se argumentar que a atividade produtiva se fixa 

na pecuária (criação de bovinos – corte e leite, suínos e aves e, a produção de grãos como 

feijão, soja, milho e trigo). 

Sua economia está basicamente atrelada às atividades agrícolas, sendo pólo de uma 

região onde se encontram as principais empresas processadoras e exportadoras de carne de 

suíno, aves e seus derivados da América Latina. Seu pólo industrial, atualmente encontra-se 

bastante diversificado, sendo a metal mecânica, plástico e embalagens, bebidas, ‘softwares’ e 

biotecnologia, os setores que mais se destacam. 
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CAPÍTULO III 
 

 

3 ASPECTOS ÉTICOS, AMBIENTAIS E SOCIAIS DA PECUÁRIA  EXISTENTE NA 
REGIÃO OESTE CATARINENSE 
 

 

3.1 OBJEÇÕES ÉTICAS AO DESENVOLVIMENTO APOIADO NA PECUÁRIA 
 

 

Em se tratando de fatores sociais, o que é considerado como de real discussão envolve 

a proposta de organização ambiental quanto à demarcação e quanto à aproximação da 

exploração produtiva de afluentes e margens de rios. Este assunto continua em discussão 

promovendo defesas e contra-ataques de políticos e de órgãos vinculados à categoria agrícola, 

com a intenção de se estabelecer regras que possam atender às demandas ambientais e sociais, 

sem prejudicar a produtividade e o trabalho do produtor rural. Já a dimensão ética, como se 

verá, não é ainda sequer uma controvérsia reconhecida no Oeste de Santa Catarina. 

Segundo Singer (1994, apud Negrão, 2007), quando se faz um juízo ético, deve-se ir 

além de um ponto de vista pessoal ou grupal e levar em consideração os interesses de todos os 

que forem por ele afetados. Numa perspectiva ética, devemos refletir sobre os interesses 

considerando-os simplesmente como interesses, não como “meus interesses” ou interesses de 

um “outro” específico. Isso proporciona um princípio básico de igualdade, o princípio da 

igual consideração de interesses. A justificativa de um princípio ético não se pode dar em 

termos de qualquer grupo parcial ou local. “A ética exige que extrapolemos o “eu” e o 

“você” e cheguemos à lei universal, ao juízo universalizável, ao ponto de vista do espectador 

imparcial, ao observador ideal, ou qualquer outro nome que lhe dermos “(SINGER, 1994, 

p.20). Singer (1994) constrói sua ética animal, tanto por meio da crítica às tradições religiosas 

e filosóficas, quanto pela manutenção do ideal da igualdade. Sempre buscando o ideal da 

igualdade e a exigência da coerência, luta pela ampliação do princípio da igualdade que serve 

como norma para a moralidade humana (NEGRÃO, 2007).   

Do ponto de vista de Singer “o princípio de que todos os seres humanos são iguais 

hoje faz parte da ortodoxia ético-política predominante”, faz emergir a busca pelas razões 

que justificam tal afirmação, uma busca dos fundamentos éticos do princípio da igualdade. Ao 

afirmar que a igualdade é um princípio ético básico, não uma assertiva factual, Singer volta 

sua atenção à discussão sobre o aspecto universal dos juízos éticos (NEGRÃO, 2007). 
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O pensamento de transformar os animais em comida para produzir carne tem levado as 

agroindústrias a tratar os animais como objetos e mercadorias sem que haja respeito e valores 

perante os animais.  

Na prática o que se percebe é que os produtores de suínos estão tão poucos 

preocupados com a questão ética perante os animais. Na verdade o que mais se visualiza é o 

lucro a ser obtido com o atual modelo de “desenvolvimento” no Oeste de Santa Catarina. 

Ética, para estes agentes, é uma questão que diz respeito ao animal-humano.   

Além da capacidade de sofrer, evidenciada pelos animais, Singer (1994) aponta outras 

duas razões para não matar animais para a alimentação humana. A primeira, é que a produção 

animal nas sociedades industrializadas não constitui uma forma eficaz de produção de 

alimentos, uma vez que praticamente todos os animais consumidos como alimentos são 

engordados com grãos e outros alimentos que poderiam ter sido ingeridos diretamente pelos 

humanos. Efetivamente, essa não é uma forma eficaz de se obter comida, se existe a 

preocupação com a fome humana. A segunda razão é a utilização que nós humanos fazemos 

dos animais, considerando-os como meros objetos a serem explorados de qualquer forma para 

a nossa conveniência, colocando-os ao nosso dispor e pelo menor custo possível. Por essas 

razões, Singer (2002) defende a dieta vegetariana, e argumenta que não importa se há 

circunstâncias nas quais comerem carne possa ser necessário. O que importa é se há algo que 

possamos fazer para não contribuirmos para essa imensa quantidade de sofrimento dos 

animais (NEGRÃO, 2007). 

Segundo o que comenta Leis (1999), os problemas éticos, políticos e sociais que se 

inserem sobre as decisões organizacionais quando envolvem questões ambientais tendem a 

gerar diversos pensamentos, causas e efeitos, podendo ser analisados em várias dimensões. 

Este fator permite o entendimento de que muito se fala e pouco se faz quando o assunto é 

preservação ambiental, sustentabilidade ecológica e desenvolvimento socioeconômico. 

A estratégia que se destaca no campo da ética prática por todo aquele que pretende 

pensar na questão do status moral dos animais é o chamado “argumento dos casos não-

paradigmáticos”. De fato, este tem sido o mais importante argumento a fim de sustentar 

teoricamente a visão de que alguns animais devem ser incluídos na esfera moral, a partir da 

reflexão sobre a atribuição de direitos a todos os seres humanos (OLIVEIRA, 2004). 

Concentrando-se no que acontece no Oeste Catarinense quanto a questões éticas e 

ambientais, percebe-se que o próprio meio ambiente local e regional vem apresentando 

prejuízos significativos, devido ao atual sistema aplicado ao destino dos dejetos de origem 

animal. 
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Com o passar do tempo, a construção ética ajustada às proibições ditadas pela 

sociedade faz com que as pessoas portadoras de manuseio animal reflitam conjuntamente na 

busca de alternativas pela sobrevivência.  

 

 

3.2 SOFRIMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL 
 

 

Para aguçar a discussão e fazer com que ocorra um melhor entendimento sobre este 

tema, se estabelecem dois paradigmas específicos de discussão, sendo em primeiro lugar a 

questão de que o homem deve saber que não se tem direito algum de propriedade privada 

sobre quaisquer espécies vivas que devem estar livres para a sua vivência e sobrevivência. 

No segundo caso, o homem deve saber que não se tem direito algum de infligir dor, 

sofrimento, privação ou tormento a qualquer ser vivo senciente, pois todos esses males já são 

condenados moralmente. Ainda que se admita o erro destas práticas principalmente em 

relação aos seres humanos, já foi dado o primeiro passo no sentido de inclusão dos animais 

nesta questão. 

 

 

3.2.1 O Sofrimento Animal 
 

 

A criação de animais no Brasil teve início na colonização portuguesa. A carta ao Rei 

Dom Manuel, escrita por Pedro Vaz de Caminha em 1500, relata o susto que os índios 

levaram quando lhes mostraram uma galinha ainda na nau portuguesa, “quase tiveram medo 

dela, e não lhe queriam por a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados”. Na Terra de 

Santa Cruz, parecia não haver agricultura nem pecuária. Caminha continua, “eles não lavram 

nem criam”. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que 

esteja acostumado ao viver do homem. Em 1532, o navegador Martim Afonso de Souza 

trouxe os primeiros porcos ao litoral paulista. (NEGRÃO, 2007) 

Segundo Singer (2002) ao eleger o princípio da igualdade como critério para definir o 

tratamento a ser dispensado a todos os seres capazes de sofrer, argumenta que os interesses 

daqueles que sofrem a ação devem constituir o parâmetro ético para a execução de um ato. A 

questão do sofrimento animal tem na maioria das vezes certa relação com o fato de aplicação 
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da própria regra do bem-estar animal. Tanto a agroindústria como também os órgãos que tem 

relação direta de contato com a propriedade agrícola, como CIDASC, EPAGRI , desenvolvem 

seguidamente regras e normas que possam reduzir as causas do sofrimento animal e da 

elevação da qualidade do produto. 

O que geralmente acontece na prática é que o pensamento para diminuir o sofrimento 

animal tem direta relação com o modo pelo qual o produtor é instruído para garantir a 

qualidade final do produto obtida através de controle sanitário, o que nos faz pensar que a 

idéia de diminuir o sofrimento animal não tem relação direta apenas com o bem-estar animal, 

mas, principalmente, tem em vista o mercado econômico.  

O problema do sofrimento animal traz consigo um leque de questões a ela associadas, 

que são de relevância crucial para se refletir sobre os sentidos normativos dos padrões de 

desenvolvimento (FLORIT, 2004). 

Na aplicação de instruções sobre as normativas do bem-estar animal, faz-se entender 

que este tem direta relação com o próprio desenvolvimento do animal, pois o mesmo estará se 

alimentando de maneira mais adequada e, com isso, sendo produzida uma carne mais 

saudável e mais saborosa na mesa dos consumidores.  

Os hábitos que deveriam estar em prática seriam os de trazer ao suinocultor a 

consciência de que é possível alcançar bons resultados na criação de seu rebanho suinícola  

sem depender das instruções técnicas vindas das próprias agroindústrias ou de órgãos 

competentes relacionados à prática agrícola, agindo em defesa do bem-estar animal pelo seu 

próprio bem-estar e não pelo ponto de vista do bem mercadológico.  

O sofrimento animal não é discutido com veemência pelas agroindústrias. Os casos 

são discutidos basicamente quando resultados negativos causados pelo sofrimento animal 

venham a refletir economicamente nas agroindústrias e conseqüente no bolso dos produtores. 

Segundo Regan (2006, apud NEGRÃO, 2007), para os defensores dos direitos dos 

animais, a produção animal comercial só é possível através da violação dos direitos dos 

animais criados nas granjas, através da violação de seu direito à vida e do direito de serem 

tratados com respeito: “nunca há justificativa para os nossos atos de ferir os corpos, limitar a 

liberdade ou tirar a vida dos animais por causa do benefício que nós, seres humanos, teremos 

com isso, mesmo na hipótese de que tenhamos mesmo”. 

A visão e a consciência que o produtor possui quanto ao desenvolvimento das 

atividades de criação de suínos em sua propriedade tem relação com o próprio comportamento 

adotado, pois caso este produtor não seja muito preocupado com a manutenção do seu próprio 
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investimento e da sua fonte de renda, automaticamente, este poderá também sofrer com as 

condições adversas na ordem de resultados obtidos. 

Na condição humana de produtor cabe a este tratar o animal de maneira que não 

aconteçam situações de sofrimento e de stress ao próprio animal na sua fase de engorda e 

crescimento. Para muitos produtores o fato do animal sofrer não caracteriza sinal de 

sofrimento humano, pois para estes produtores o animal pode até sofrer sim. Por incrível que 

pareça, em termos de pensamento animal, muitos produtores até certo ponto concordam que o 

animal sofre no seu desenvolvimento por que ele esta ali justamente para este propósito.  

É importante fazer uma diferenciação entre o sofrimento dos animais e dos humanos. 

Sem dúvida, um leitão não sofre com pensamentos de que irá morrer dentro de quatro meses. 

Porém, isso não significa que ele não sofra quando é confinado numa gaiola minúscula, 

quando lhe é cortada à cauda ou castrado sem anestesia ou quando possui ferimentos nos 

cascos que o impedem de ficar em pé. Equívocos podem existir, quando supomos que os 

animais sentem dor e sofrem, tanto física quanto psicologicamente, mas na mesma proporção 

em que podemos nos equivocar quanto à dor e ao sofrimento de outro ser humano (NEGRÃO, 

2007). 

O desenvolvimento regional vem ao desencontro de práticas pelo não sofrimento 

animal ou pelo seu bem-estar, ocasionando fatores que não tem relação com o 

desenvolvimento da produção suinícola apresentada tanto pelos produtores como as 

agroindústrias. “Desenvolvimento sem dó e aflição – Desenvolvimento meramente 

econômico”.  

 

 

3.2.2 Bem Estar Animal 
 

 

 A questão da tratativa que envolve o bem-estar dos animais analisa questões que 

envolvem animais criados nas propriedades e encaminhados para o abate nas agroindústrias 

para posterior consumo humano na forma de alimento.  

Broom (2006, apud IMPROTA, 2007), declara que o bem-estar animal (BEA) 1 diz 

respeito ao estado do indivíduo, no que se refere ao esforço para enfrentar as dificuldades do 

                                                 
1 A definição de bem-estar animal (BEA) ainda é um assunto controverso e multifacetado, em função das várias 
correntes de pensamento relacionadas com o assunto. (IMPROTA, 2007) 
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ambiente, em relação à saúde, para superar a patologia. Afirma que bem-estar é um termo 

amplo do qual saúde e sentimentos são partes importantes.  

 Duncan (2005, apud IMPROTA, 2007) comenta que é muito difícil definir bem-estar 

animal. Indica que uma descrição ampla deve incluir a noção do animal em completa saúde 

mental e física, em harmonia com o seu ambiente e possuindo aptidão para adaptar-se sem 

sofrimento em um ambiente proporcionado pelo ser humano, e que os sentimentos do animal 

devem ser levados em conta. Duncan (2005) também sugere que em uma descrição de 

sofrimento deve ser considerada toda uma relação de estados emocionais desagradáveis para 

os animais. O autor ainda classifica duas escolas em termos de BEA: a do “funcionamento 

biológico”, que correlaciona saúde física com bem-estar e a do “sentimento” que propõe que 

bem-estar está mais relacionado com saúde psicológica. 

 Para Florit (2004), a noção de bem-estar animal, incorporada pelas políticas públicas 

do setor e pela indústria da carne, constitui uma resposta a esta nova compreensão que ressalta 

tanto a relação entre saúde humana e saúde animal quanto à demanda pela diminuição ou 

abolição de formas de tratamento que signifiquem condições de sofrimento evitável para os 

animais.  

O autor afirma que no Brasil a incorporação da noção de bem-estar animal tende a 

privilegiar os aspectos relacionados com a qualidade do produto final e o atendimento às 

exigências dos compradores estrangeiros (FLORIT, 2004). 

Isto acontece também no Oeste de Santa Catarina, onde se percebe na esfera 

agroindustrial a grande preocupação da colocação do produto no mercado, principalmente no 

mercado internacional que exige tal prática para aceitação do produto em seu mercado.    

Segundo Maciel (2009, apud FLORIT, 2004), o próprio conceito de bem-estar animal 

está longe de apresentar uma compreensão unívoca no Brasil. Para o autor, os usos desta 

noção parecem ilustrar o caráter ‘híbrido’ da problemática, na medida em que a mesma reflete 

a conjunção de demandas e interesses que estão em jogo na questão. Uma pesquisa, realizada 

junto a frigoríficos, empresas certificadoras e ONG’s locais que atuam no setor em Santa 

Catarina, confirmou que a noção de bem-estar animal decorre de uma mescla de preocupações 

éticas, sanitárias e econômicas, sendo que os atores dão a essas dimensões pesos 

diferenciados, o que resulta em “dissonâncias interpretativas” no que diz respeito a quais 

práticas estão ou não de acordo com o bem-estar animal.  

Já os produtores da Região Oeste, introduzidos no sistema de tais políticas de 

mercado, muitas vezes acabam tendo que se enquadrar, para que as agroindústrias mantenham 

parceria com suas granjas. Estes produtores temem o fim do relacionamento com as 
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agroindústrias, pois isto causaria no momento a queda de receita para o sustento de seus 

familiares.  

Com a introdução dos princípios da agricultura industrial, na década de 50, 

transformando o processo criatório numa indústria de produção de carne, lã ou leite, os 

principais conflitos se intensificaram. Esse tipo de agricultura é definido por Improta (2007) 

como “uma série de conjuntos de processos industriais, fisicamente situados mais ao ar livre 

do que sobre um teto”. Vários movimentos em prol de uma ética na condução e criação de 

animais geraram legislações que se contrapõem à teoria mecanicista cartesiana (IMPROTA, 

2007, p.32). 

Para Maciel (2009), com relação a esta formação de exigências de bem-estar animal, 

percebe-se que apenas a partir da soma das ações de diferentes atores o tema “bem-estar 

animal” foi reconhecido como relevante. A própria Medicina Veterinária enaltece como 

necessidade prioritária o bem-estar animal.    

Para a mesma autora os maus tratos aos animais não se justificam, pois a própria 

legislação brasileira, tem como marco de proteção animal correspondente ao Decreto 

24.645/34 assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, que prescreve como crime a 

crueldade e maus-tratos aos animais.  

Veran (2005 apud Improta 2007), em termos de Santa Catarina, do ponto de vista de 

interesse sócio-econômico, a não obediência às normas determinará prejuízos incalculáveis, 

atingindo diretamente agricultores e agroindústrias e toda a economia do Estado.  

 A percepção que temos é que por parte de alguns atores que manejam os animais, a 

tese que sustenta que os animais têm direitos é controvertida, por ir além da mera obrigação 

de o tratarem bem, vistas as exigências legais e de mercado.  

 
A questão do bem-estar animal tornou-se uma reivindicação mundial, 
diante das denúncias dos maus-tratos aos animais, tanto por parte de 
escritores como por parte das organizações de proteção animal. A 
carência de BEA nos sistemas criatórios nas agroindústrias foi percebida 
e questionada. O sistema agroindustrial orienta a maximização da 
produtividade e o animal é percebido como uma máquina, fato explicitado 
até na publicidade. Assim, a condição de animal senciente desapareceu 
frente ao interesse econômico de produzir mais com menores custos e 
maiores lucros (IMPROTA, 2007, p. 26).  

 

Para o autor o bem-estar animal foi encarado como um entrave a esse tipo de 

exploração que considera o animal como algo sem sentimentos e suas necessidades são 

apenas para a produção dentro da sua aptidão zootécnica. 
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De acordo com Maciel (2009) presume-se a demanda por bem-estar animal como um 

discurso que resultou da revisão das práticas de tratamento aos animais em razão dos novos 

conhecimentos sobre a senciência dos animais (natureza ética), sobre a relação entre mal-estar 

e saúde animal e humana (natureza sanitária) e sobre a relação entre bem-estar e maior 

produtividade ou mal-estar e perdas produtivas (natureza econômica).  

Segundo Carla Molento (2005, apud MACIEL, 2009), na medida em que a sociedade 

passa a reconhecer o sofrimento animal como um fator relevante, pode-se inferir ao bem-estar 

animal um valor econômico. Por conseguinte, o bem-estar animal passa a ser considerando 

dentro da esfera econômica como elemento integrante dos cálculos do valor econômico dos 

produtos. Esta perspectiva coaduna-se com a leitura da modernização ecológica de Mol e 

Spaargaren, o que possibilitaria dizer que o mal-estar dos animais de produção deixa de ser 

considerada uma externalidade inconveniente para ser administrado como uma estratégia de 

promoção do produto por meio da implementação do bem-estar. 

O que se percebe na nossa observação de campo é que o que se passa entre o produtor 

e o animal, quanto ao modo de tratamento, acaba por gerar certo sentimento de ‘pena’ ou ‘dó’ 

em relação ao suíno, pois o produtor o desenvolve em termos de estrutura física e saúde e, 

após isto, ele o destina ao abate.  

De acordo com Maciel (2009), observa-se que a relação entre animais e humanos se 

diferencia conforme a época e as culturas, com base nos valores sociais vigentes e nas 

possíveis utilidades (esportiva, científica, afetiva ou alimentícia).  

Entende-se que o suinocultor tem direta relação sobre a minimização de resultados 

corporais relacionados ao stress, à desmotivação e às causas físicas oriundas de ‘batidas’ ou 

‘pancadas’ corporais, que causam hematomas no referido animal. 

Complementando este assunto, as agroindústrias que orientam o produtor na prática 

das suas atividades suinícolas, em sua totalidade, estão vinculadas a órgãos governamentais 

agrícolas e ambientais como a FATMA, EPAGRI e CIDASC.  

O que precisa ser percebido e respeitado é a identificação por parte do produtor em 

tudo o que pode vir a favor do próprio bem-estar do animal que ali é criado e desenvolvido 

junto à pocilga suinícola. 
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3.3 IMPACTO AMBIENTAL DA SUINOCULTURA NO OESTE CATARINENSE 
 

 

Segundo o que comenta Mário Lanznaster, a suinocultura brasileira é uma das mais 

avançadas do planeta, mas a produção precisa ser tecnificada em face do potencial poluente 

dos dejetos. No Brasil, o rebanho suíno alcança 35 milhões de cabeças e metade da 

suinocultura nacional se concentra no Sul. Santa Catarina, o maior produtor, apresenta 5,5 

milhões de cabeças, com média de 55 suínos por quilômetro quadrado. Municípios como 

Concórdia, no Oeste do Estado, atinge uma densidade de 287 suínos/km2.2   

Para Guivant e Miranda (1999), já desde meados dos anos 80 começaram a ser 

acumuladas evidências técnicas parciais sobre a dimensão da contaminação dos rios no Oeste 

do Estado de Santa Catarina, apontando níveis muito superiores aos parâmetros 

recomendáveis.  

Atualmente é notório e visível o tamanho do problema bastando percorrer os rios e 

riachos próximos das propriedades rurais. A quantidade elevada de dejetos suínos espalhados 

nas lavouras e riachos faz com que esta percepção torne-se visível a olho nu. A contaminação 

das águas, antes potáveis, pelas bactérias oriundas dos dejetos suínos no Oeste está causando 

profundos problemas de saúde humana.  

Segundo Relatório da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina 

(AMOSC), o suíno é um animal monogástrico, incapaz de dirigir tudo o que come. O 

processo digestivo dos suínos é imperfeito. Aproximadamente 30% dos alimentos ingeridos 

na ração saem nos dejetos suínos (fezes e urinas). Alguns nutrientes chegam a 90% de perda. 

A água utilizada no manejo e limpeza das pocilgas avoluma o chorume. Uma granja de 

tamanho médio, com 300 matrizes, ciclo completo, equivale à poluição de uma cidade de 75 

mil habitantes. 

Segundo relatório da AMOSC (2009), no Brasil o rebanho suíno alcança 35 milhões 

de cabeças. A concentração territorial é baixa (4,1 suínos Km2), mas a média esconde a 

verdade. Ocorre que metade da suinocultura nacional se concentra no Sul do país. Santa 

Catarina, o maior produtor, apresenta 5,5 milhões de cabeças, com média de 55 suínos Km2. 

Municípios como Concórdia atinge 287 suínos Km2. Certas microrregiões ultrapassam 600 

suínos Km2. 
                                                 
2 A atividade suinícola brasileira concentra-se principalmente nos estados do Sul do Brasil, sobre tudo na Região 
Oeste do Estado de Santa Catarina, onde, em vários municípios, o número de suínos ultrapassa o de moradores, 
acarretando uma elevada produção de dejetos por unidade de área territorial existente (SILVA; PERUZZO; 
PERUZZO BOHRER, 2003). 
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A suinocultura possui a capacidade de produzir grande quantidade de proteína em 

reduzido espaço físico e curto espaço de tempo, quando comparada à criação de outras 

espécies animais de grande e médio porte.  

Segundo Seganfredo (2000), somente na região Oeste em 2000, estimava-se que a 

suinocultura produzia diariamente cerca de 30 mil m3 de dejetos que, não sendo 

adequadamente reciclados ou tratados, tornaram-se fonte potencial de poluição das águas 

superficiais por compostos nitrogenados (amônia e nitrato), fósforo, bactérias e/ou vírus e 

outros nutrientes. Além disso, aplicações excessivas de dejetos no solo podem ser prejudiciais 

por provocarem a acumulação de nutrientes no solo.  

Nos estudos feitos por Guivant e Miranda (1999) tirou-se como conclusão que os 

impactos ambientais têm importância sobre a que à produção intensiva de animais provocada 

destacando-se os seguintes argumentos: 

a) A produção, transporte e consumo de alimentos ricos em energia e proteína e o 

consumo de recursos escassos de terra, água e energia; 

b) A produção intensiva de alimentos demanda o uso de fertilizantes artificiais e 

agrotóxicos que eliminam a fauna silvestre e reduzem a biodiversidade; 

c) Os nutrientes excedentes das granjas industriais contaminam os rios, lagos, águas 

subterrâneas e do mar, destruindo a vida vegetal e animal. 

Estes autores contribuem permitindo que se possa determinar tal pensamento sobre a 

abordagem feita sobre o documento “Agricultura sustentável: estratégias de elaboração e 

implementação da Agenda 21 Brasileira” coloca a poluição das águas e do solo pelos dejetos 

suínos entre os principais problemas ambientais existentes no bioma Mata Atlântica. Nesse 

documento a problemática está descrita da seguinte forma: “Talvez o caso mais gritante de 

contaminação das águas no Brasil seja o verificado no Sul, por conta da suinocultura”. 

A água ocupa um lugar específico entre os recursos naturais. É a substância mais 

abundante no planeta, embora disponível em diferentes quantidades, em diferentes lugares. 

Possui papel fundamental no ambiente e na vida humana, e nada a substitui, pois sem ela a 

vida não pode existir. Os problemas ambientais provocados pelo despejo nos rios de dejetos 

suínos não são uma decorrência direta do aumento do rebanho e sim de sua concentração e 

dos métodos de criação atuais.3  

                                                 
3 Entre 1985 e 1998, técnicos de Santa Catarina realizaram 18.000 exames bacteriológicos da água de consumo 
de famílias rurais, abrangendo todo o estado e os resultados foram impressionantes: “de cada dez amostras 
examinadas, oito, em média, apresentaram contaminação bacteriológica” (BEZERA; VEIGA, 2000, p.19).  
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Observa-se que as legislações brasileiras sobre as questões ambientais estão mais 

eficientes em relação às atividades potencialmente poluidoras, como a poluição de efluentes 

líquidos como ocorre na atividade suinícola. Cabe destacar que a Resolução CONAMA nº. 

237/1997, que dispõe sobre Licenciamento Ambiental, Art. 3º obriga a licença ambiental para 

empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de 

significativa degradação de impacto ambiental (MIRANDA, 1999). 

Assim, a suinocultura, que até pouco tempo atrás era considerada como exemplo de 

uma atividade bem sucedida, em virtude de sua grande capacidade de gerar renda para os 

agricultores, especialmente para os pequenos, contribuindo para a estabilidade da propriedade 

devido aos ingressos monetários distribuído em diversos períodos do ano agrícola, à 

utilização intensiva da mão-de-obra e ainda aos nutrientes que fornece através dos dejetos 

para a fertilização das áreas de lavoura, passou, mais recentemente, a ser considerada como a 

principal atividade degradadora do meio ambiente rural do estado de Santa Catarina 

(FRANCO; TAGLIARI, 1994). 

Os resíduos de serviços de saúde animal (RSSA) oriundos de unidades de produção de 

suínos são bastante diversificados e, quando submetidos a diferentes tratamentos de destino 

final, representam através de suas frações infectantes um habitat para microrganismos 

patogênicos perigosos e/ou possíveis indicadores de contaminação ambiental com impacto 

direto na saúde pública e na produção (MENIN; RECK; PILATI; TREVISAN; 2008).  

O Oeste do estado concentra a maior parte do plantel de suínos do Brasil, em torno de 

30% do plantel nacional. A questão intrigante é o grande número de dejetos produzidos pelos 

suínos. Segundo dados da ACCS um suíno pronto para o abate produz em média de sete a oito 

litros de dejetos dia.  

A atividade suinícola, essencial para a economia de muitos municípios do oeste 

catarinense, tem contribuído para o desencadeamento de problemas ambientais, 

marcadamente, em relação aos recursos hídricos. Os principais resíduos resultantes dessa 

atividade, os dejetos, podem ser caracterizados como poluidores de grande magnitude 

(ASSIS; MURATORI, 2007). 

Fica evidente que o modelo de desenvolvimento que tinha ganhado destaque como 

exemplar e rentável, está se esgotando em virtude da problemática ambiental que tem 

causado. Basta percorrermos a região Oeste que iremos identificar o tamanho da problemática 

ambiental causada pelos dejetos suínos que são desbriados das esterqueiras até os rios e 

riachos, além da emissão de dióxido de carbono e metano, contribuindo diretamente com a 

diminuição da camada de ozônio e consequentemente com o aquecimento global.  
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3.4 IMPACTO SOCIAL DA CONCENTRAÇÃO NA SUINOCULTURA NO OESTE 
CATARINENSE  
 
 

Testa et al. (1996) colabora para o entendimento de que apenas 36,0% dos cerca de 

100 mil estabelecimentos agrícolas podem ser considerados viabilizados nas condições atuais, 

enquanto outros 36,0% estão em franca descapitalização. Estes ainda podem ser viabilizados 

se forem adotadas medidas intensivas e urgentes de apoio. Os demais 28,0% são constituídos 

de famílias em exclusão. Acredita-se que a maioria deste grupo dificilmente poderá ser 

mobilizada somente na atividade agropecuária, mesmo com as medidas preconizadas. 

A partir dos anos 1980, constataram-se grandes alterações no sistema produtivo 

regional. Ocorreu a redução do número de propriedades dependentes da suinocultura 

enquanto fonte de renda, bem como aumentou a escala de produção entre os agricultores 

remanescentes, refletindo uma tendência de seleção/exclusão. Começa, nesse momento, a 

busca por atividades produtivas alternativas pelos agricultores excluídos, como leite, fumo, 

laranja e a avicultura. 

Segundo relatório anual de 2008, da Associação Catarinense de Criadores de Suínos 

(ACCS), Santa Catarina possui cerca de 12 mil suinocultores com produção em escala 

comercial e outras 12 mil com produção de subsistência; possui um rebanho permanente de 

6,2 milhões de cabeças; é responsável por 25% da produção nacional, que é de 2,7 milhões de 

toneladas/ano; produz 0,7% da produção mundial; participa com 31% das exportações 

brasileiras; o mercado de suínos nacional está concentrado em cinco grandes empresas, todas 

com matriz em Santa Catarina; essas empresas detêm 60% dos abates e 70% dos negócios 

suinícolas do país; dos abates totais, 82% originam-se nos Sistemas Integrados; paralelo a 

estes existem cerca de 120 pequenos e médios frigoríficos com inspeção federal, estadual e 

municipal que abatem em média 100.000 animais/mês oriundos de pequenos e médios 

produtores, mas que tem uma importância econômica e social muito grande; dos abates 

inspecionados, 90% dos suínos são dos Sistemas Integrados; no Estado, na Região oeste, 

concentram-se 79% do rebanho, 7,8% no Sul e 13,2% nas demais regiões (ACCS, 2002). 

Segundo dados do IBGE (2006), a Região Sul concentra 45,4% do rebanho brasileiro 

de suínos e Santa Catarina é o principal estado produtor, com 20,4%. O Brasil é o quarto 

maior produtor de suínos, atrás somente da China, União Européia e Estados Unidos. O 

efetivo do país no final de 2006 era de 35,2 milhões de cabeças. O município maior produtor 

de suínos nacional é Uberlândia-MG, entorno de 538.000 cabeças. Já Concórdia, no Oeste de 

Santa Catarina possui em torno de 308.000 cabeças de suínos (IBGE, 2007). 
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Segundo Florit (2009), através de dados levantados no ano de 2008 junto ao IBGE, a 

população de animais de corte é hoje, no Brasil, muitas vezes maior do que a população de 

pessoas. Em 2007, foram abatidos no Brasil em torno de 4310 milhões de animais, 

considerando bovinos, suínos e aves. Isto significa uma relação de aproximadamente 27,8 

animais abatidos por pessoa em um ano. Em Santa Catarina a quantidade de animais abatidos 

em 2007 foi em torno de 803 milhões, o que significa aproximadamente 160,4 animais 

abatidos por pessoa.   

 
Tabela 03 - Resumo Estatístico de Suínos no Brasil (Rebanho Suíno – ano 2006)  

ESTADOS REBANHO (MIL) Nº. MATRIZES (MIL) 
Acre 180,0 13,50 

Alagoas 160,0 12,0 
Amapá 30,0 2,25 

Amazonas 200,0 15,0 
Bahia 1.630,0 122,25 
Ceará 880,0 66,0 

Espírito Santo 400,0 30,0 
Goiás + DF 2.150,0 161,25 
Maranhão 1.600,0 120,0 

Mato Grosso 1.400,0 105,0 
Mato Grosso do Sul 1.200,0 90,0 

Minas Gerais 3.770,0 282,75 
Pará 1.020,0 76,5 

Paraíba 300,0 22,5 
Paraná 4.650,0 348,75 

Pernambuco 500,0 37,5 
Piauí 1.000,0 75,0 

Rio Grande do Norte 180,0 13,50 
Rio Grande do Sul 4.720,0 354,0 

Rio de Janeiro 300,0 22,5 
Rondônia 850,0 78,75 
Roraima 60,0 4,50 

Santa Catarina 5.130,0 384,75 
Sergipe 120,0 9,00 

São Paulo 2.120,0 159,00 
Tocantins 650,0 48,75 

Total 35.200,0 2.655,0 
 

Região Sul 14.500 41,20% 
Região Sudeste 6.590 18,72% 
Região Nordeste 6.370 18,10% 

Região Norte 2.990 8,49% 
Região Centro-Oeste 4.750 13,49% 

Total 35.200 100% 
FONTE: IBGE/2007. 
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Produção de carne suína no Brasil (mil ton)
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Gráfico 02 – Alojamento de Matrizes no Brasil (mil cabeças 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02 – Alojamento de Matrizes no Brasil (mil cabeças)  
Fonte: Abipecs e Embrapa e Sindicato da Indústria da Carne Suína. 

Gráfico 01 – Produção de Carne Suína no Brasil (mil ton.) 
Fonte: Abipecs e Embrapa - Levantamento Sistemático da Produção e Abate de Suínos (LSPS) 
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Abates de suínos no Brasil (milhões de cab)
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Os números estatísticos em termos de Brasil, melhor ainda para Santa Catarina, são 

aparentemente maravilhosos. A questão é que devido a esta grande concentração e produção 

de suínos a problemática ambiental tem se agravado cada vez mais.  E isto se concentra ainda 

mais na região Oeste do Estado de Santa Catarina. Com o propósito de resolver o agravante 

problema da poluição no Oeste de Santa Catarina em virtude dos dejetos suínos, se propôs um 

grande projeto de construção de esterqueiras para estocá-los. 

O programa obteve participação do governo do Estado apoiado e estimulado por 

órgãos suinícola, como a própria Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS) 

concentrada na cidade de Concórdia - SC, e por fim financiado pelo BNDS. A estimativa do 

programa era de que a poluição dos recursos hídricos causada pelos dejetos deveria estar em 

total controle num prazo de cinco anos, a partir de 1994.  

Para Florit (1998), a proposta do Projeto Microbacias, em relação ao controle da 

poluição por dejetos suínos, optou por seu armazenamento em esterqueiras e bioesterqueiras e 

sua utilização com adubo nas lavouras. Esta estratégia ia ao encontro do consenso entre 

diversos atores sociais da região, o que implicava considerar os dejetos suínos não como um 

problema senão como alternativa para melhorar a produtividade de áreas agrícolas. Na visão 

de Florit, essa percepção, embora apoiada num discurso técnico-científico, pode ser afirmada 

como parte de um processo de construção social da poluição.  

Passada mais de uma década, o que constatamos foi simplesmente uma prorrogação do 

problema, pois o que de fato houve foi à concentração e posterior distribuição dos dejetos nas 

lavouras, quando estes não escoaram para os recursos hídricos. Pena que foram investidos 

Gráfico 03 – Abate de Suínos no Brasil (milhões de cabeças). 
Fonte: Abipecs e Embrapa e Sindicato da Indústria da Carne Suína. 
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cerca de 100 milhões de dólares no programa. Não podemos ignorar a forte aliança entre 

Governo, BNDS, ACCS, EPAGRI, atores e técnicos que se envolveram mutuamente para 

solucionarem o problema. Mas também não podemos deixar de alertar que agora o momento é 

outro e, portanto a solução talvez seja outra.  

Para isso se tornar uma realidade há a necessidade de investimentos em pesquisas e 

estudos viabilizando alternativas, como a extração de energias renováveis das próprias 

lavouras agrícolas para a produção de agro combustíveis.    

Devido a estes fatores, grupos organizados, principalmente em áreas com alta 

densidade populacional, tendem a desenvolver forte oposição organizada contra a ampliação e 

implantação de explorações suinícolas. Em conseqüência, é grande a vigilância pública sobre 

as unidades produtoras, fazendo crescer o número de denúncias de produtores que 

descumprem a legislação ambiental. 

O controle da atividade econômica é restrito: sete em cada dez porcos existentes e 

produzidos na Região pertencem a cinco grandes agroindústrias. Enquanto impulsionam seus 

lucros, as empresas assumem um discurso vagamente humanitário. Com isso, os resultados 

são marcantes onde os reflexos se dão por conta das próprias lagoas de contenção de dejetos. 

Estas, por não possuírem um cuidado criterioso e um acompanhamento técnico adequado, 

acabam por exalarem mau cheiro, afetando a saúde humana, criando um impacto negativo no 

preço de propriedades próximas às áreas de produção suinícola (RHODES, 1998), além de 

apresentar risco de vazamento que pode contaminar as águas públicas. 

Guivant (2004) diz que os agricultores são fundamentais e capazes para 

desenvolverem não só seus conhecimentos existentes, mas também para absorverem e 

desenvolverem novas idéias e tecnologias. (Com isto ela quer buscar novas opções de 

produção em busca da sustentabilidade).  

A autora considera como ponto central de seu artigo “Heterogeneidade de 

Conhecimentos no Desenvolvimento Rural Sustentável”, a idéia em sistematizar as 

confluências quanto às estratégias teóricas e metodológicas, bem como ressaltar o 

significativo subsídio na desmistificação de pressupostos ao encontro de propostas do 

desenvolvimento rural sustentável. Ela propõe isto através do conhecimento e da busca de 

uma agenda de pesquisas científicas para tratar sobre a agricultura sustentável. 

Ela defende a lapidação dos conhecimentos locais dos agricultores, introduzindo 

conhecimentos tecnológicos e científicos, transformando o meio rural em um meio 

sustentável. Para isto é preciso que haja a construção de projetos coletivos em busca de novas 
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alternativas de produção familiar, através de um compromisso de todos e um desafio a ser 

vencido (GUIVANT, 2004). 

 

 

3.5 VOCAÇÕES REGIONAIS 
 

 

 O destino da prática suinícola no Oeste do Estado de Santa Catarina se deu 

devido ao plantio de milho na região. Inicialmente, os suínos foram produzidos nas pequenas 

propriedades rurais, e conseqüentemente abocanhados pelos abatedouros e pelas grandes 

agroindústrias, a partir de então, instaladas na região.  

Para Florit (1998), as operações que tornaram possível considerar a ‘vocação’ de uma 

região para a criação e abate de animais vem requerendo hoje uma verdadeira biopolítica que 

oriente as ações do Estado em relação a estes seres vivos. Para o autor as chamadas ‘vocações 

regionais’ ou ‘vocações naturais’ muitas vezes também estão associadas a processos de 

construção social da natureza. Nestes contextos, a expressão ‘vocação’ decorre de outra forma 

de naturalização das paisagens e configurações territoriais construídas através de relações 

sociais e políticas, vinculadas a atores específicos, beneficiários da visão que a suposta 

vocação exprime (FLORIT, 2009).  

Para Negrão (2007), no século XX, a suinocultura e a avicultura brasileira viveram 

dois cenários distintos. Praticamente até o início da década de sessenta, o porco era criado por 

causa de sua capacidade para produzir banha. Este sistema de criação de suínos toma outro 

rumo depois que a soja, oriunda da China, conquistou espaço na agricultura ocidental, 

especialmente nos Estados Unidos, onde surgiram as grandes agroindústrias e um poderoso 

lobby para derrubar a banha e implantar em seu lugar o óleo de soja. Assim, nos anos setenta, 

especialmente, o “porco-banha” teve que mudar sua vocação (NEGRÃO, 2007, p.139). 

Segundo o autor nesse período, os produtores eram independentes, os 

empreendimentos eram de pequeno porte, e os sistemas de produção eram em semi-

confinamento em ciclo completo (o produtor possuía suas porcas e cachaços e os animais 

eram criados na mesma propriedade desde o nascimento até o abate). Nos anos oitenta, 

principalmente no sul do Brasil, o sistema de produção transforma-se, incentivado pelas 

empresas de genética e por grandes frigoríficos. Consolida-se o sistema de integração. É no 

início daquela década que o sistema de produção passa a ser industrial, em confinamento 

completo. Consolidam-se esquemas nutricionais com base nos cereais, na eficiência 

alimentarem e na produção de carne magra (NEGRÃO, 2007). 
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No Brasil, a produção de suínos e aves, especialmente, em Santa Catarina, assume 

importância econômica e social, porque além de ser fundamentada na pequena e média 

propriedade familiar, é modelo de produção para outros Estados. A diferença básica entre o 

modelo norte-americano e o brasileiro, é que nos EUA a produção agroindustrial se concentra 

nas grandes corporações agrícolas, nas suas fazendas de produção.  

 

No Brasil, apesar de existirem grandes corporações agrícolas produtoras de 
animais nos mesmos moldes dos norte-americanos, localizadas, principalmente, no 
centro-oeste brasileiro, a agroindústria trouxe os pequenos produtores rurais para 
a atividade, como forma de terceirizar uma etapa da produção animal, mantendo 
um ciclo de dependência financeira entre as agroindústrias e os produtores, 
sustentada por contratos de parcerias (NEGRÃO, 2007, p.141). 

 

O Oeste Catarinense, sendo considerado o celeiro produtivo do Estado de Santa 

Catarina, tem a sua característica por assim dizer deste tipo de atividade, devido 

principalmente à imigração que ocorreu no início do século XX, quando diversas famílias 

vindas do norte gaúcho adentraram as fronteiras regionais, em busca de novas terras para o 

cultivo de suas atividades agrícolas. 

Por possuir uma área territorial fértil e até então inexplorada na época, estas famílias 

tomaram posse de diversas extensões, iniciando com isso diversas vilas e localidades e, 

criando a característica de ser uma região voltada ao agronegócio de sustentação familiar e 

com diversas pequenas propriedades. Isto fez com que novos pensamentos de trabalho fossem 

criados e, assim moldou-se o foco de negócios e de trabalho do Oeste Catarinense. Devido às 

circunstâncias operacionais de trabalho e aos próprios valores investidos, a agricultura 

familiar destacou-se com o decorrer dos anos por se tornar uma das principais atividades 

econômicas da Região. 

Com este comportamento, a atividade pecuária acabou se destacando, criando assim 

um novo campo de trabalho. A pecuária local e regional é desenvolvida principalmente pela 

produção de bovinos, suínos e aves e, como conseqüência disto, ainda adentra a produção de 

grãos, como o milho, a soja, o feijão e o trigo. Assim, a pecuária criou suas raízes no Oeste 

Catarinense, tornando-se a sua principal atividade de trabalho. Em alternativa a atividades de 

prestação de serviços, tecnológicas ou comerciais que não tiveram investimento suficiente 

para desenvolverem mercados. Na região.4.  

                                                 
4 Apesar das restrições e limitações quanto ao uso do solo, a Região Oeste é considerada o “celeiro” do estado de 
SC. Segundo Testa et al. (1996), a Região apresenta um alto grau de dependência econômica do setor 
agropecuário.  
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Aproximadamente dois terços do movimento econômico dos municípios, representado 

pelo valor adicionado fiscal, provém da agropecuária (suínos, aves e milho). O setor 

secundário, por seu turno, é dominado pelas indústrias agro alimentares e, por fim, as 

atividades comerciais e de serviços estão direta ou indiretamente ligadas ao setor 

agropecuário.  

Mas este “desenvolvimento” de nada adianta se continuar degradando o meio 

ambiente e prejudicar as atuais e futuras gerações. Precisa-se pensar no bem-estar humano, 

dando-nos a oportunidade de respirar ar puro e beber água potável. Por isso há necessidade de 

mudar esta “vocação” pela suinocultura na região Oeste.  

 

 

3.5.1 Sustentabilidade 
 

 

Quando se fala em sustentabilidade, percebe-se que a sociedade tem estado 

preocupada com este fato, devido o mesmo ser um dos assuntos mais comentados e mais 

discutidos atualmente. Esta discussão se fixa em relação à preocupação que tal sociedade tem 

com relação ao seu estado futuro de qualidade de vida das novas gerações.  

Sabendo das condições que são referenciadas, esta preocupação tem apresentado 

diversos projetos, ações e debates sobre o assunto. Entende-se e, ao mesmo tempo, percebe-se 

que a sociedade está preocupada com a sua própria sustentabilidade. A sustentabilidade é 

buscada através de uma reeducação das pessoas. Até agora o que se percebia era apenas um 

simples cuidado com o uso dos recursos naturais, mas nada que pudesse ser considerado 

como controlado ou específico. 

“Desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente sem afetar 

a habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades” (CABRERA, 2009, 

p.97). A sustentabilidade deve ser praticada e apresentada seguidamente à sociedade. Esta 

tem, e ao mesmo tempo, precisa saber e entender que se não economizar, preservar, utilizar e 

cuidar dos atuais recursos que possui certamente problemas drásticos irá ocorrer. 

Em termos mais práticos, pode-se também argumentar que a sustentabilidade é algo 

complexo e difícil de alcançar. Por mais que a mesma esteja seguidamente em pauta, o que se 

percebe é uma necessidade de educação ambiental a ser vivenciada pelas pessoas. Estas 

precisam ter a ciência e a certeza de que precisam mudar. Para Merico (2002, p.99) 

“desenvolvimento sustentável significaria, portanto, discutir a permanência ou durabilidade 

da estrutura de funcionamento de todo o processo produtivo”. 



 57

Um fator primordial para se alcançar a sustentabilidade é renovar o pensamento de 

consumo e de desenvolvimento da sociedade. E, para que isto aconteça, deve haver um novo 

conceito e um novo pensamento de evolução econômica e social. A educação deve ser voltada 

mais à preservação do que ao uso descontrolado, mais voltado ao reaproveitamento do que ao 

simples consumo e deve atribuir valor à correta utilização dos recursos para se evitar a 

contaminação ambiental. Enfim, tudo deve mudar e, para que isto comece a acontecer, a 

primeira iniciativa que se visualiza está por conta das próprias pessoas e do interesse que estas 

possam ter em querer mudar. 

Há a necessidade de um novo sistema de trabalho através do desenvolvimento de 

novos materiais que não venham a agredir tanto o meio ambiente como os atuais fazem. 

Também é necessária a criação e o desenvolvimento de um novo pensamento social, 

pensamento este que possa ser muito mais voltado à preservação e a criação de um novo 

sistema de sustentabilidade e de qualidade de vida. 

Isto implica a criação de novos métodos, onde estes podem trazer diretamente um 

aprendizado mais específico sobre a sustentabilidade. Para que isto aconteça, é necessário 

criar uma metodologia voltada à facilidade de se obter o conhecimento, onde este se traduza 

principalmente por uma educação facilitada e atrativa de se praticar. 

 

A educação ambiental é individual e coletiva. Tem o propósito de formar cidadãos 
com consciência local e planetária que respeitem a autodeterminação dos povos e a 
soberania das nações [...]. Ela deve estimular a solidariedade, a igualdade e o 
respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias democráticas e interação 
entre as culturas (TRATADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA SOCIEDADES 
SUSTENTÁVEIS E RESPONSABILIDADE GLOBAL apud LEONARDI, 2002, 
p.399). 

 

O que mais se busca no momento atual é o entendimento sobre sustentabilidade. As 

organizações, indiferentemente do seu foco comercial ou empresarial devem criar políticas 

sustentáveis que possam vir a trabalhar o reaproveitamento, visando fazer com que haja o 

respeito no modo de trabalhar o consumo. 

Entende-se que a sociedade atual tem um forte marco como desenvolvimento 

econômico e, para isto, a mesma tem feito todo o possível para se modernizar e alcançar 

evolução tecnológica. Mas, percebe-se que este tipo de ação tem feito com que a mesma se 

torne consumista e potencialmente agressora do meio ambiente. 

A preservação ambiental não é vista como primordial e, a conseqüência disto, são os 

diversos problemas ambientais ocorridos, devido ao uso descontrolado de combustíveis 

fósseis e da emissão de gases poluentes junto à atmosfera. Souza (1997, p.21) diz que: “o 
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desenvolvimento econômico se dá [...] pela transformação de uma economia arcaica em uma 

economia moderna, eficiente”. Isto se reflete diretamente no modo como são trabalhados os 

comportamentos, as atitudes e o sistema de relação entre sociedade econômica e sociedade 

ambiental. 

Para discutir esta questão, é interessante que se conheça a vocação pela construção 

regional quanto ao trabalho organizacional, envolvendo o modo de exploração da atividade 

pecuária e, no caso mais específico deste estudo, da própria suinocultura.   

Neste tipo de pensamento, entende-se que o atual comportamento do produtor rural em 

certos locais de trabalho é influenciado por uma visão consumista, onde é estabelecida a regra 

de que, quanto mais se quer, mais se explora e mais se obtém. Este é o sistema atual e 

desenfreado de consumo, que resume o modo como à sociedade atual pensa e se comporta, 

sendo totalmente adverso ao que determina o sistema de estudo e de trabalho voltado à 

sustentabilidade. Portanto, quando se fala em sustentabilidade e desenvolvimento, esta tem a 

sua direta relação com certos aspectos de entendimento e de interpretação, onde estes são 

citados através do lado econômico, do lado ecológico e do lado social. 

Neste sentido, pode-se dizer que ambos os casos tendem a ser trabalhados de maneira 

coletiva e correlativa, já que os mesmos devem interagir de maneira a poder criar um novo 

pensamento quanto ao comportamento, à atitude e a relação entre as pessoas, sejam estas 

físicas ou jurídicas. Para Nottar (2004, p.41) “se não melhorar as condições de vida e de 

bem-estar das pessoas de maneira duradoura sem dilapidar os recursos naturais, tem-se 

somente crescimento econômico e não desenvolvimento”. 

 

 

3.5.2 Características e Critérios Aplicados ao Desenvolvimento da Sustentabilidade 
 

 

Quando se argumenta sobre a sustentabilidade a sua relação com as pessoas, pode-se 

dizer que a mesma visa fazer com que estes venham a tomar uma consciência ecológica e 

socialmente responsável no uso dos recursos que lhes são dispostos pela natureza. 

Assim, ser sustentável requer muito mais do que apenas saber utilizar os recursos, 

requer ter o pensamento voltado à preservação e a conservação dos recursos que são 

utilizados no momento em certa abundância. Gliessman (2000, p.52/53) diz que “a 

sustentabilidade é uma versão do conceito de produção eqüitativa – a condição de ser capaz 

de perpetuamente colher biomassa de um sistema, porque sua capacidade de se renovar ou ser 

renovada não é comprometido”. 
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Tal citação permite dizer que a sustentabilidade tem direta relação com o que se 

produz e com o que se desenvolve. Vive-se em uma situação e uma condição de saber utilizar 

os recursos que possui, relacionando principalmente a sua aplicação e os resultados que este 

pode trazer. Com isso, pode-se então criar certas características em âmbito estratégico, onde 

as mesmas se relacionam as seguintes citações:  

 

a)  Ser ecologicamente correto; 
b)      Ser economicamente viável; 
c)  Ser socialmente justo; 
d) Ser culturalmente aceito (OTERO, 2009, p. 145). 

 

Cada qual destas características tem a sua importância no desenvolvimento de uma 

organização, considerando que esta organização pode ser um grupo de pessoas, uma família, 

uma empresa ou até mesmo uma cidade, região ou Estado. 

Quando se comenta sobre a questão do que é ‘ecologicamente correto’, permite-se o 

entendimento de que a sociedade precisa de um novo tipo de sistema de conservação 

ambiental, ou seja, ela precisa saber utilizar os materiais disponíveis e aplicados as mais 

diversas áreas da indústria, do comércio e da prestação de serviços, visando não agredir o 

meio ambiente. 

Por isso, muito se argumenta sobre a conservação ambiental e sobre o modo de utilizar 

as fontes naturais energéticas. Sabe-se que o meio ambiente tem muito a dar quanto à criação 

de energias renováveis, devido principalmente à riqueza do ecossistema e à excelente 

produção natural de recursos. Para isto, ser ‘ecologicamente correto’ é saber não prejudicar o 

meio ambiente através da disposição de recursos que este dá a sociedade. “O aumento da 

eficiência no uso de um recurso não-renovável é, neste sentido, apenas uma medida 

transitória (um exemplo é o aumento da eficiência energética na produção, produzindo mais 

PIB/PNB com menos unidades de energia)” (MERICO, 2002, p.103). 

Sobre esta ordem, ser economicamente viável condiz com o sistema aplicado no 

consumo dos recursos disponíveis. Para se trabalhar com recursos naturais, primeiramente 

torna-se necessário saber como utilizar este recurso. Tal situação compensa diretamente a 

criação de sistemas de exploração, de manuseio e de utilização dos recursos naturais 

disponíveis. Claro que, também deve ser levado em conta que ser economicamente viável é 

permitir que a atividade dê retorno de ganho aos seus investidores. 

Através de um trabalho focado e bem desenvolvido, deve-se buscar ganho atrativo 

para quem aplicar recursos monetários, mas com a certeza de que o trabalho desenvolvido 
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seja voltado à preservação ambiental. “Do ponto de vista econômico, por exemplo, uma das 

condições mais evidentes, relacionada a um desenvolvimento econômico sustentável, é a 

manutenção ou aumento do capital natural, o que permitiria que ele continuasse 

desempenhando sua função de complementaridade” (MERICO, 2002, p.101). 

 

A nossa civilização enfrenta um forte desafio: compatibilizar os processos 
econômicos e sociais com os limites biofísicos dos ecossistemas e da própria 
biosfera. Em outras palavras, devemos harmonizar-nos com a natureza, já que não 
podemos alterar as leis gerais do universo. Esta é atarefa prioritária do século XXI. 
Os estoques de água, de solo, de biodiversidade, bem como os serviços ambientais 
que a natureza nos proporciona, tal como a absorção de resíduos, a regulação 
climática, vem declinando progressivamente. Cabe-nos gerar emprego e renda, 
mantendo a capacidade produtiva da natureza (MERICO, 2002, p.111).    

 

Todas as regiões, indiferentemente do espaço de ocupação precisam, necessitam e 

exigem que seja tomada consciência sobre os riscos que estão sendo gerados pela sociedade 

em decorrência do seu atual comportamento e, quando se argumenta sobre ser socialmente 

justo, deve ser levado em conta o fato de que o consumo deve ser praticado de tal maneira que 

haja um correto consumo e o mínimo possível de desperdício. .  

Este mesmo autor (LEIS, 1999, p.42) ainda complementa tal informação, dizendo que 

“a sociedade evolui à medida que se intensificam seus fluxos de pessoas, informação, energia 

e mercadorias”. Portanto, ser socialmente justo requer a certeza de que o uso dos recursos 

existentes será utilizado de maneira a não permitir uma possível agressão ao meio ambiente. 

Deve ser percebido que toda a sociedade deve vir a desenvolver um novo pensamento 

sobre a sua relação com o meio ambiente e com os recursos que este lhes disponibiliza. Saber 

utilizar este tipo de recurso, minimizando o uso de outros recursos que, apesar de virem da 

natureza, quando industrializados poluem o meio ambiente, é uma das principais tarefas da 

nova sociedade. 

 

Um desafio ambiental, histórico ou cultural provoca uma resposta criativa que 
induz uma sociedade a definir uma nova corrente civilizatória. A Civilização 
continua a crescer até que a resposta inicial leve a sociedade para além do 
equilíbrio, colocando-se então um novo desafio a ser respondido (LEIS, 1999, p.44). 

 

Desta forma, pode-se dizer que, quando se fala sobre cultura socialmente aplicada e 

respeitável, percebe-se que esta, para ser criada, desenvolvida e aplicada à atual sociedade, 

necessita principalmente de um envolvimento desta própria sociedade na intenção de querer 

mudar o seu pensamento tradicional. As lideranças e o poder político, por terem direta e 

principal influência no comportamento, devem desenvolver um novo método de relação entre 

as pessoas e o meio ambiente – das organizações e do uso de energias renováveis. 
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“Será preciso adotar novos hábitos quanto ao consumo, à educação dos jovens e à 

poupança para o futuro” (NORGAARD apud CAVALCANTI, 2002, p.83). Assim, torna-se 

necessário reinventar, criar novas atitudes e novas relações de comunicação e de utilização de 

recursos, permitirem a possível e direta criação de uma nova cultura social, cultura esta 

voltada a sustentabilidade ambiental. 

Segundo a determinação da própria Agenda 21 Brasileira (2000), para se criar 

possíveis critérios de aplicação da sustentabilidade, devem-se em primeiro momento 

desenvolver os alicerces que fundamentam a origem deste tema. 

Estes alicerces, conforme explicado na Agenda 21 Brasileira (2000), tem a sua base 

através da construção dos seguintes alicerces: 

 

a) Construção da gestão de recursos naturais para o desenvolvimento 
sustentável (envolve saber utilizar os recursos naturais disponíveis, tendo a 
ciência de explorá-los de maneira adequada a não prejudicar a os recursos 
disponíveis e, permitir que estes possam ser automaticamente renovados); 

b) Construção da sustentabilidade na agricultura (permitir que a exploração 
agrícola seja executada de maneira ordenada, sem que esta agrida ao meio 
ambiente e que possa respeitar os limites territoriais definidos e 
estabelecidos de trabalho quanto a margens de rios ou de áreas de 
reflorestamento); 

c) Construção da sustentabilidade nas cidades (para desenvolver a 
sustentabilidade é de necessidade básica a criação de políticas públicas que 
possam ser aplicadas à redução dos atuais meios de poluição existentes, 
fazendo com que as pessoas tomem consciência da necessidade pela 
preservação ambiental e pelo correto uso dos recursos naturais que lhes são 
disponíveis sem que para isto, seja necessário agredir o meio ambiente); 

d) Construção da sustentabilidade na infra-estrutura e na integração regional 
(a sustentabilidade deve ter regras quanto ao desenvolvimento social, 
industrial e urbano e, para isto, a mesma precisa e necessita de ações que 
possam ser aplicadas a evolução ordenada deste tipo de infra-estrutura, 
fazendo com que aconteça uma adequada ocupação dos espaços territoriais, 
sem que para isto, os recursos naturais sejam explorados e/ou utilizados de 
maneira inadequada); 

e) Construção ampliada e desigualdades sociais (dita como uma das principais 
preocupações políticas, a desigualdade social remete a sociedade a um 
sistema de aquisição e de consumo totalmente desencontrado, devido às 
condições econômicas que são apresentadas. Para isto, é necessário criar 
condições que possam melhorar a distribuição de renda e, focar na educação 
ambiental socialmente sustentável, fazendo com que os menos favorecidos 
tenham melhores condições de infra-estrutura, social, política, econômica, 
urbana e educacional); 

f) Construção da ciência e da tecnologia para desenvolvimento sustentável (é 
um dos principais desafios da atual situação social e política existente – 
construir uma nova sociedade que possa pensar na preservação ambiental, 
que saiba reciclar o pensamento e reinventar. A sociedade deve desenvolver 
novas atitudes e novos comportamentos, visando principalmente preservar o 
ambiente para as novas gerações) (Agenda 21 Brasileira, 2000, p. 17). 

 

Estes argumentos definem o pressuposto inicial para se criar a sustentabilidade. Ainda, 

deve ser dito que a sustentabilidade deve se tornar algo necessário às pessoas, fazendo com 
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que estas tenham a ciência e o pensamento voltado a poupar energia e a preservar os recursos 

naturais que lhes são disponíveis através de uma correta utilização dos mesmos. 

 

O desafio da construção da sustentabilidade é particularmente complexo e difícil na 
gestão dos recursos naturais, principalmente por causa da multiplicidade de atores 
– governo federal, governos estaduais e municipais, empresários, universidades, 
organizações da sociedade, interesses pessoais contraditórios – que será preciso 
conjugar nessa construção (AGENDA 21 BRASILEIRA, 2000, p.17). 

 

Quantos aos critérios que são prejulgados e diretamente percebidos na criação da 

sustentabilidade, podem-se dizer que estes são: 

 

a) Cumprimento de um ou mais critérios descritos no Decreto Estadual nº. 50.170 
de 2005; 

b) Cumprimento da legislação ambiental; 
c) A matéria-prima deve ter origem legal, preservando a sua conservação e a 

reposição do seu estoque natural; 
d) O reaproveitamento de resíduos devem ser padrões e práticos dentro da 

própria organização que os utiliza; 
e) A aplicação de descarte, seleção, ordenação e organização no uso dos insumos, 

priorizando a não degradação desregulada e desestruturada dos mesmos no 
ambiente; 

f) Priorizar o uso de embalagens que possam ser retornáveis através de um 
sistema de reciclagem; 

g) A relação com fornecedores próximos permite a rápida relação de contato e a 
minimização de gastos com energia para as decisões de compra, transporte, 
gerando renda local e melhorando os processos atuais de desigualdade. 
(Agenda 21 Brasileira, 2000, p.). 

 

Conforme é dito por Sheng apud Cavalcanti (2002), para se alcançar uma sociedade 

sustentável ou o tipo de sociedade que se almeja ter, é preciso definir os seguintes pontos: 

 

a) Uma sociedade sustentável é aquela onde se consegue dar solução aos 
problemas sociais, ambientais e econômicos; 

b) Muitos problemas com os quais se tem que lidar é induzido pelos seres 
humanos; 

c) As atividades humanas são condicionadas pelas instituições sociais; 
d) As instituições sociais são baseadas em sistemas de informação que 

supostamente expressam os valores de uma sociedade; 
e) Os sistemas de informação existentes podem refletir valores verdadeiramente 

impróprios de uma sociedade ou falharem em realmente refletir valores sociais 
apropriados; 

f) Precisa-se mediante a publicidade da informação, da educação e da 
conscientização, mudar os valores sociais impróprios existentes, ou modificar 
os sistemas de informação existentes que falham em expressar valores 
apropriados; 

g) Quando os valores e sistemas de informação forem corrigidos, é preciso então 
assegurar que as instituições sociais operem à base de sistemas de informação 
que verdadeiramente exprimam valores representativos e informados, e que 
sejam nutridos pela sociedade como um todo. Sheng apud Cavalcanti (2002, 
p.170). 
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Portanto, o desenvolvimento sustentável até então existente, permite fazer com que 

aconteçam tipos específicos de interpretação e de execução de pensamentos ambientais, 

relacionando questões e fatores que envolvem direta e justamente a aplicação de um novo tipo 

de comportamento humano. 

 

 

3.5.3 (In) Sustentabilidade Ambiental 
 

 

A (In) Sustentabilidade Ambiental ocorre por meio de vários motivos e segmentos de 

produção. A revolução industrial trouxe com sigo o desenvolvimento fabril e 

consequentemente matérias poluentes ao nosso planeta. No Estado de Santa Catarina a 

situação não é diferente. Um dos setores que mais tem concentrado emissões de gás 

carbono/metano são os dejetos dos suínos, concentrados em sua maior parte e quantidade na 

Região Oeste do estado. 

A Suinocultura surgida no vale do Itajaí por volta de 1940 e depois direcionada ao 

Oeste, devido ao grande número de plantação de milho nas pequenas propriedades rurais, 

desencadeou este modelo de desenvolvimento suinícola. Com vistas grossas à produção de 

suínos na região, começaram a se instalar pequenos abatedouros e posteriormente 

agroindústrias, ambas com o fim de industrializar a carne e banha produzida. Daí em diante se 

originou um processo desbriado de produção suinícola, mas também poluente, tornando a 

região viciosamente poluidora.   

Na visão de Sachs (2002) ‘sustentabilidade’ é uma dimensão ambiental, no sentido do 

meio ambiente natural. No que diz respeito a desenvolvimento, este é um novo nome do 

próprio desenvolvimento sob uma perspectiva sistêmica englobando todas as outras 

dimensões, inclusive a social.  

‘Sustentabilidade ambiental’ segundo Goodland (1979) significa mudanças no estilo 

de vida que permitam manter capital natural. Manter o capital constante, por sua vez, significa 

manter inalterados os serviços ambientais tanto de fonte quanto de fossa ou despejo do 

ecossistema. A maior parte da sustentabilidade ambiental será alcançada na medida em que o 

mundo atingir a transição para a energia renovável.  

Para se pensar em desenvolvimento sustentável, precisa-se tecer críticas à noção 

desenvolvimentista atual. Critica-se a ‘necessidade’ de modernização e os caminhos que 

levaram a sociedade a produzir a crise ambiental em que se vive.  
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Em 1972, em Estolcomo, na Suécia, realizou-se a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente, evento marcado como primeira iniciativa do gênero com a função de 

examinar a questão ambiental de maneira global e organizada, buscando respostas e 

definições de ações futuras para a problemática ambiental. A perspectiva do evento não ficou 

isenta de críticas, uma vez que o que interessava era preservar um circuito de acumulação de 

riquezas baseado em um sistema de produção que poderia ser afetado pelo esgotamento dos 

recursos naturais (SACHS, 2002). 

Sachs (2002) ainda desponta como um nome que traz importantes contribuições com 

seus trabalhos sobre o ecodesenvolvimento. Suas críticas apontam para, entre outras coisas, 

que a degradação ambiental ocorre da pobreza e tem sua correlação com a riqueza da 

sociedade contemporânea, causada por um desenvolvimento produtor de desigualdade 

socioambientais. 

Sachs (2002) denomina as cinco dimensões do desenvolvimento sustentável do eco 

desenvolvimento, que seguem com destaque nas principais idéias: 

 

a) Sustentabilidade social – desenvolvimento em sua multidimensionalidade, 
necessidades materiais e não materiais; 

b) Sustentabilidade econômica – eficiência econômica medida em critérios 
macrossociais, alocação e gestão eficiente; 

c) Sustentabilidade ecológica – natureza e novos equilíbrios, preservação de 
recursos energéticos; 

d) Sustentabilidade espacial/geográfica – evitar a excessiva concentração de 
populações, equilíbrio entre cidade e campo; 

e) Sustentabilidade cultural – ecodesenvolvimento como uma pluralidade de 
soluções particulares (SACHS, 2002, p.). 

 

O desenvolvimento sustentável é a principal discussão que circunda as sociedades 

civis organizadas, os setores produtivos e o poder público. Conseguir o progresso, criar novas 

máquinas e tecnologias sem atingir o meio ambiente é o desejo de todos aqueles que prezam 

pela garantia de um planeta saudável.  

A relação entre a pecuária e a insustentabilidade ambiental se dá na medida em que a 

prática da pecuária demanda um consumo de recursos hídricos cerca de cinco vezes maior do 

que o necessário para se produzir a mesma quantidade de cereais, de acordo com estudo 

realizado pela FAO. Além disso, dados do Banco Mundial também demonstram que o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) das cidades com grandes rebanhos é similar a dos países 

mais pobres do mundo.  

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, no Brasil, a pecuária é o grande 

motor de desmatamento da Amazônia. Cerca de 75,0% da área desmatada na região é 
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ocupada pela pecuária, sendo 70 milhões de bovinos. Se num primeiro momento o principal 

argumento da maior parte dos vegetarianos era a dos direitos dos animais, agora há ainda a 

questão da sustentabilidade. 

Evidenciado que no Estado de Santa Catarina, mais precisamente no Oeste do Estado a 

(in) sustentabilidade ambiental se identifica com mais ênfase devido à poluição causada pelos 

dejetos suínos, degradando principalmente os recursos hídricos ainda existentes, o que torna 

tal “modelo de desenvolvimento” insustentável. O que se precisa é chegar a um consenso em 

torno de um novo modelo a substituir o existente, ou seja, repensar se a suinocultura ainda 

tem espaço no meio ambiente do estado e região.  
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CAPÍTULO IV 
 

 

4 O USO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS: UMA ALTERNATIVA FUT URA 
POSSÍVEL PARA O AGRICULTOR ATUAL DO OESTE CATARINEN SE 
 

 

O desenvolvimento de energias renováveis pode beneficiar comunidades rurais, 

através da produção agrícola vislumbrando uma possibilidade de economia em substituição ao 

atual modelo de desenvolvimento utilizado na Região Oeste.  

Tudo se indica que as energias limpas desempenharão um papel cada vez mais 

importante com o abastecimento energético, porque contribuem na redução dos gases que 

provocam o efeito estufa, o que contribui na amenização do aquecimento global. Além de 

contribuir para o desenvolvimento regional pela introdução nas comunidades rurais de uma 

nova fonte de renda. O atual modelo tem proporcionado intensamente o êxodo rural. Através 

da implantação de um novo modelo certamente se amenizaria o desemprego rural, e os 

agricultores não mais teriam que presenciar seus filhos imigrando para os centros urbanos em 

busca de seu sustento.  

Os atributos que envolvem a descrição sobre o uso de energias renováveis condizem 

com um momento de transformações relacionadas principalmente com a própria mudança de 

hábito das pessoas, considerando as novas alternativas de consumo em detrimento de teorias e 

de preceitos antigos através do uso de materiais fósseis. 

Entende-se que a própria sociedade como um todo está preocupada com as chamadas 

mudanças climáticas ocorridas devido ao degelo nos pólos e também às fortes ondas de calor 

e frio.  Tem havido consideráveis debates e discussões em prol do estabelecimento de novas 

políticas ambientais. Um exemplo que se coloca em prova é o próprio Tratado de Quioto, 

onde diversas nações têm feito mútuos acordos visando à redução sobre a emissão de gases 

poluentes, principalmente no que diz respeito ao gás carbônico (VIANNA; WEHRMANN; 

DUARTE, 2007). 

Sobre as circunstâncias que envolvem a emissão de gases poluentes no próprio Oeste 

Catarinense, pode-se argumentar que algumas iniciativas sobre a diminuição de poluentes têm 

sido tomadas. A se ver o fator intrínseco, observa-se mais especificamente fatos que ocorrem 

nas propriedades rurais existentes, onde os diversos trabalhos e determinações legais 

estabelecidas pelos órgãos competentes (âmbito municipal, estadual e federal – Vigilância 
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Sanitária, FATMA e IBAMA respectivamente) têm feito com que estes locais possam 

trabalhar de uma maneira mais adequada quanto ao destino dos dejetos animais existentes. 

No entanto, deve ser esclarecido que a agricultura moderna, por assim, dizer, tem 

demonstrado ainda certos níveis de ineficiência quando da aplicação de novas tecnologias. 

Considera-se este como um fator intrínseco.  Já os comentários feitos sobre o fator extrínseco 

dizem respeito principalmente ao modelo praticado pelas agroindustriais locais e regionais. 

As mesmas têm criado e estabelecido políticas de trabalho voltadas à produção de suínos de 

maneira adequada, obedecendo às leis e os programas ambientais existentes. Exemplos disto 

ocorrem na criação de projetos técnicos visando o adequado enquadramento da propriedade 

agrícola na exploração produtiva e comercial de tal foco operacional.   

Este conjunto de medidas visa colocar ao conhecimento do produtor que a atividade 

pecuária, em especial aquela voltada à produção da suinocultura, ainda é uma atrativa e 

importante operação de lucro, e que a contaminação ambiental pode ser resolvida através de 

uma maneira que, tanto de um lado como de outro, possam se obter resultados atrativos, com 

a correta execução dos serviços. 

Sustentavelmente falando, este tipo de comportamento faz com que o agricultor não 

veja novas possibilidades de trabalho, muito menos cansativas e operacionais, concentrando 

os seus esforços única e exclusivamente a exploração da atividade de produção de suínos. 

Observa-se que neste campo de estudo e conhecimento, muitas alternativas de trabalho 

através do uso de energias diferenciadas podem permitir receita e valor ao agricultor. Ehelers 

(1996) diz que hoje em dia, a concepção da natureza apenas como fornecedora dos nossos 

meios de vida começa a perder força, dando lugar a uma percepção mais requintada que 

assume a natureza e nós mesmos como parte integrante deste planeta o qual temos a 

responsabilidade de respeitar e conservar. 

Este pensamento diz respeito ao novo campo de trabalho que está sendo explorado, 

condizente com fatores relacionados à prática da exploração produtiva de energias renováveis 

em detrimento do atual sistema arcaico e poluente existente nas propriedades agrícolas. 

Exemplos disto são traduzidos através da exploração vinda por sistema de uso de 

energias renováveis onde se destacam: o uso de energia solar, os biocombustíveis, a energia 

eólica e os gases em GNV (Gás Natural Veicular). Estes sistemas emitem consideravelmente 

menos poluentes que os atuais praticados através de compostos químicos originários de fontes 

fósseis como é o caso da gasolina e do diesel, originários do petróleo (GLIESSMAN, 2000). 

Neste sentido, este capítulo aborda esta temática fazendo valer a descrição dos dados 

que envolvem a criação de um novo sistema de uso de energias, que tende a ser mais voltado 
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à redução de poluentes e à preservação ambiental. Considera-se também a disposição de um 

novo método de trabalho lucrativo, por assim dizer, com a exploração produtiva de energias 

renováveis.  

A idéia assim exposta visa abranger diretamente o agricultor atuante na Região Oeste 

Catarinense, permitindo que este possa ter à sua disposição novos métodos de obtenção de 

receita, vindo a reduzir com isso os danos resultantes da prática do sistema agropecuário 

atual. Pretende-se mostrar as possibilidades e os benefícios que o uso de energias renováveis 

pode trazer à sua propriedade e ao meio ambiente. 

O momento é de um grande debate sobre energias alternativas, e a Região Oeste não 

pode ficar de fora no projeto dos biocombustíveis que evolui rapidamente. É o momento para 

se abraçar a oportunidade de discutir e criar a adoção de modelos alternativos. A região não 

pode ignorar que energia limpa está no vento, no sol, na água e na biomassa.  

 
 Energia: Brasil x Mundo - Tabela 04 

Energia Brasil (%)  Mundo (%)  
Petróleo e Derivados 43,2 34,9 

Biomassa 27,2 11,5 
Eletricidade 13,6 2,3 
Gás Natural 7,5 21,0 

Carvão 6,6 23,5 
Urânio 1,9 6,8 

Fonte: Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás – IBP 
 

 

4.1 AGROCOMBUSTÍVEIS E A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 
 

 

A produção agrícola carece claramente de alternativas sustentáveis do ponto de vista 

da competitividade no mercado e da preservação dos recursos naturais. Uma alternativa que 

combine a competitividade econômica e a preservação ecológica é representada pelo uso de 

conhecimentos fornecidos pela agro ecologia. 

Na atual etapa do capitalismo financeiro e pela existência das transnacionais, percebe-

se que o aumento da pressão pelo controle da agricultura e de todos os recursos naturais acaba 

sendo um ditado direto à nova oportunidade de preservação e de criação de negócios. Essa 

voracidade espoliativa contra o planeta tem se expressado veemente na forma de organização 

da produção agrícola mediante o chamado agronegócio, materializado na aliança entre o 

capital financeiro e as empresas transnacionais com os fazendeiros capitalistas. 
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Nesse modelo, reedita-se a monocultura extensiva agregada ao uso abusivo de 

agrotóxicos e mecanização intensiva, cujo objetivo é produzir matérias-primas agrícolas que 

apenas interessam aos mercados da América do Norte. 

Gliessman (2000), nos seus estudos, permite enfatizar que a partir da década de 1980, 

pesquisadores e instituições norte-americanas buscaram definir o que seria uma ‘agricultura 

sustentável’. Das várias definições, o que se chegou a estabelecer sobre o tema foi que a 

manutenção em longo prazo dos recursos naturais da produtividade agrícola, somado ao 

mínimo de impactos adversos ao ambiente, pode permitir retorno adequado aos produtores, 

vinculando com isso a otimização da produção das culturas com o mínimo de insumos 

químicos (agrotóxicos), oportunizando a satisfação das necessidades humanas de alimentos e 

de renda e, atendendo as necessidades sociais das famílias e das comunidades rurais. 

O novo pensamento sobre este caso traduz que o atual perfil do agricultor tenderá a se 

transformar em um novo comportamento, onde este passará do atual relacionamento 

produtivo para um mais voltado à habilidade de absorver continuamente informações, fazendo 

com que isto possa re-transformar idéias em tecnologias sustentáveis emergentes. Isto permite 

dizer que, o agricultor atual, será indiretamente e conscientemente.  

 

Forçado a repensar o seu papel na atividade agrícola atual, fazendo valer 
principalmente a busca por novas alternativas de sobrevivência e de obtenção de 
receita, onde a exploração correta e adequada de energias renováveis tende a ser 
vista como a principal chave para a criação da nova agricultura de sustentação 
familiar (GUIVANT, 1997, p. 45).  

 

Com estas explicações, pode-se dizer que é visível à chegada do fim da chamada era 

do petróleo, onde por mais que se saiba que grandes partes dos produtos perecíveis e 

imperecíveis oriundos desta fonte ainda são consideravelmente consumidas, assim mesmo as 

pessoas já estão buscando novas alternativas que vem ao encontro da substituição destas. Se 

por um lado isto já é consciente para as pessoas no que se relaciona a eliminação de produtos 

que poluem o meio ambiente, por outro lado, a alternativa está fixada na criação de 

alternativas de consumo, onde a existência e o desenvolvimento de novas energias, 

consideradas renováveis, podem se tornar a grande solução para os problemas energéticos do 

futuro. 

Com base nisto, o que se propõe é fazer com que o agricultor atual possa utilizar novas 

alternativas de métodos de trabalho através da exploração de energias renováveis em 

substituição gradativa, considerada de médio prazo para as atuais então praticadas e, voltadas 

à produção da suinocultura. Este comentário permite o surgimento da chamada agricultura 
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sustentável, onde esta se concentra em fazer com que se posa explorar o uso de energias 

renováveis sem agredir ao meio ambiente. Tal possibilidade é visível. Basta enxergarmos as 

áreas ociosas de pastagens que poderiam ser utilizadas para dobrar a capacidade de produção 

de grãos, utilizando-os na produção de alimentos e biocombustíveis.   

Diante de tais fatos, o que se alerta e propõe é a criação de cooperativas oestinas com a 

finalidade de industrialização dos produtos vegetais, incrementando o agronegócio na 

produção de biodiesel num avançado projeto de produção de biocombustíveis através dos 

agros combustíveis, que é a grande solução para os problemas energéticos futuros. A sugestão 

é gerar a produção de matéria prima, armazenar, industrializar e posteriormente comercializar 

agro combustíveis, estimulando a cooperação entre pequenos e médios agricultores.  

 

 

4.2 ENERGIAS RENOVÁVEIS E NOVAS ALTERNATIVAS 
 

 

O momento é de diálogo sobre energias renováveis e consumo, envolvendo diferentes 

atores sociais com o assunto, sejam esses atores políticos (executivo ou parlamentares, nas 

três esferas), ou ligados a empresas privadas, universidades, centros de pesquisa tecnológica, 

mídia e organizações sociais. No campo das fontes renováveis de energia, é preciso que se 

intensifiquem os esforços ainda incipientes no país para sua valorização (AGENDA 21 

BRASILEIRA). 

O centro das discussões atuais é o biodiesel, como alternativa ao petróleo e para 

diminuição da poluição causada pelos combustíveis fósseis. Contudo, a discussão sobre as 

energias deveria ser tratada de forma mais aprofundada. As fontes energéticas não devem 

estar limitadas ao petróleo e às grandes hidrelétricas. Há inúmeras possibilidades de geração 

de energia, mas percebe-se que nem todas atendem aos interesses dos lucros desenfreados 

apresentados pelas grandes companhias interessadas. 

Segundo Goldemberg apud Theis (2006, p.29), as fontes energéticas não-

convencionais se concentram em “entender a aplicação daquelas cuja tecnologia já está 

demonstrada, mas que ainda apresenta problemas de aceitação na sociedade moderna, que 

por razões econômicas, quer por não se conciliarem com os padrões específicos de 

consumo”. 

Ainda que a condução de alguns debates sobre as mais importantes questões 

ambientais possa dar-se mediante o apelo exclusivo aos interesses de longo prazo, percebe-se 
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que este interesse, no momento atual, ainda é mais individual do que coletivo voltado 

principalmente para a obtenção de receitas atrativas e menos para a qualidade das atividades 

praticadas.  

Estes argumentos permitem dizer que falar sobre energias renováveis relacionadas à 

sustentabilidade ambiental é, atualmente, um foco essencial para com a prática de exploração 

de novas fontes de receita e de novas atividades, que visem à redução dos gases poluentes e à 

melhoria da qualidade de vida das pessoas. As diversas alternativas podem ser trabalhadas 

para melhorar a qualidade de vida, oportunizando principalmente ao agricultor regional vir a 

desenvolver um novo sistema de trabalho, voltado mais especificamente às novas fontes de 

energias renováveis como o biodiesel, a energia verde, energia solar, energia eólica e as 

pequenas centrais hidrelétricas com baixo impacto ambiental.   

 

 

4.2.1 Algumas Possibilidades de Energia 
 

 

Dentre algumas das possibilidades de tipos de energia que futuramente poderiam ser 

estudados detalhadamente para implantação nas pequenas propriedades rurais do Oeste de 

Santa Catarina, poderíamos citar algumas.  

Uma seria o biodiesel que é um biocombustível produzido a partir de matérias-primas 

renováveis como a gordura animal ou os óleos vegetais. Pode ser utilizado em motores, para 

transporte, ou para gerar outra fonte de energia. Podendo ser misturado aos combustíveis de 

origem fóssil ou na substituição total desses.  

O Biocombustível “é o combustível derivado de biomassa renovável para uso em 

mores a combustão interna, ou conforme regulamento, para outro tipo de geração de 

energia, que possa substituir os combustíveis de origem fóssil” (Lei 9.478/1997).  

Aos benefícios ambientais que o biodiesel pode trazer, pode-se citar que este tende 

também a permitir benefícios sociais. A produção de biodiesel, neste caso, pode com elevada 

veemência, contribuir na geração de emprego e na melhoria da renda das famílias, 

determinando assim, uma nova fonte de receita sem agressão ao meio ambiente. 

Pala produção de biodiesel se entende que este tipo de fonte energética tende a fazer 

com que o carbono se torne neutro, ou seja, este seja eliminado, dando origem a uma energia 

limpa renovável, sem poluentes, evitando com isso, a referida emissão de tal gás poluente 

junto à atmosfera. Porém, para que a produção se torne adequada e suficientemente 
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necessária, diversos mecanismos podem ser utilizados, a exemplo de novas culturas e práticas 

de colheita bem como da criação de um novo sistema de produção, visando eliminar com 

certos tipos de produção como aquela que acontece atualmente através da produção agrícola 

de suínos (objeto deste estudo). 

A cadeia produtiva do biodiesel exige a produção agrícola de oleaginosas, o 

esmagamento para produção de óleo vegetal e a transesterificação. Neste último passo, é 

possível adotar pelo menos três processos tecnológicos independentes: 

a) O craqueamento; 

b) A esterificação; 

c) A transesterificação.  

Na produção de biodiesel, geram-se outros co-produtos como a glicerina, a torta e o 

farelo, que também são aproveitáveis na agricultura, para o consumo humano e animal ou na 

indústria. A fabricação do biodiesel também pode ocorrer através da exploração de diversas 

sementes, onde no caso do Brasil, estas são citadas através de espécies vegetais oleaginosas 

como girassol, amendoim, mamona, tungue, pinhão-manso, canola, dendê, babaçu, gergelim, 

nabo forrageiro, linhaça, cana de açúcar, soja e milho. 

Com a propagação do biodiesel a tendência é a substituição total ou parcial do diesel 

de origem fóssil em motores veiculares. Tratando-se de um combustível renovável emite 

menos gases poluentes, contribuindo para melhorar a qualidade do ar.  

Outra possibilidade seria a Energia Verde que é considerada como uma das principais 

fontes de energia renovável, a energia verde também conhecida pela exploração e uso 

industrial de folhas vegetais através da transformação destas em energia química, é vista 

como uma atrativa fonte para a geração de novas oportunidades de negócios e não-poluição 

ao meio ambiente. 

Na visão de Rudolf Diesel, (1912) a possibilidade do uso de combustíveis de origem 

vegetal é conhecida há mais de 100 anos, embora os combustíveis de origem vegetal tenham 

relação com o desenvolvimento da indústria automobilística. “O uso de óleos vegetais como 

combustíveis para motores pode parecer insignificante atualmente”. Mas pode tornar-se, 

com o tempo, tão importante quanto o petróleo e o carvão nos dias de hoje. 

Segundo Cavalcanti (2002), 99% da biomassa terrestre são vegetais, o que permite 

dizer que a possibilidade de se gerar energia através do uso deste tipo de composição química 

é de atrativa importância para quem tem seu real interesse. As plantas mantêm 

simultaneamente dois processos para sobreviver: a respiração e a fotossíntese. Através da 

fotossíntese, as plantas produzem tecidos vegetais, que por sua vez crescem e se reproduzem. 
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Explicando em maiores detalhes tal situação, pode-se dizer que a fotossíntese é 

conhecida como uma reação bioquímica que converte a energia solar que é inesgotável em 

termos humanos em energia química, armazenada nos tecidos vegetais sob a forma de 

compostos orgânicos que forma a biomassa: as folhas, caules, raízes, sementes, frutos, entre 

outros. A biomassa pode ser uma grande opção energética, além de renovável ela gera baixas 

quantidades de poluentes, como é o caso dos resíduos de cana-de-açúcar (bagaço).  

Como fator que envolve este tipo de energia, pode-se argumentar que três são os 

procedimentos que se fixam a utilização dos recursos biológicos de maneira sustentável, 

sendo estes: 

a) O monitoramento da oferta dos recursos, que passa pelo conhecimento da 
historia de vida dos organismos, do conhecimento do tamanho dos estoques e 
da distribuição no território quanto a sua exploração relacionado à 
biodiversidade; 

b) A determinação das taxas de desfrute, em bases experimentais; 
c) A fiscalização do mercado, para saber se as taxas de desfrute estão sendo 

respeitadas pelas indústrias. (CAVALCANTI, 2002, p. 78). 
 

Portanto, pode-se dizer que a energia ‘verde’, ainda sendo utilizada em pouca escala, 

tende a se elevar gradativamente em termos de consumo, o que faz com que esta energia seja 

vista por especialistas como uma atrativa e promissora fonte renovável. 

Outra fonte a ser explorada seria a Energia Solar que é aquela proveniente do Sol 

(energia térmica e luminosa). Este tipo de energia é captado por painéis solares, formados por 

células fotovoltaicas, e transformada em energia elétrica ou mecânica sendo instalada em 

residências, estruturas prediais e empresariais, em substituição â energia elétrica. Há dois 

tipos de usos para a energia solar: a fotovoltaica, usada para produzir energia, e a térmica, 

usada para aquecer a água, por meio de painéis. A energia solar é importante na preservação 

do meio ambiente, pois tem muitas vantagens sobre as outras formas de energia. Por não ser 

poluente ela não influi no efeito estufa. 

Como é considerada uma fonte inesgotável, já que a sua energia é captada das ondas 

de calor do sol, a energia solar permite a função de aquecer a água e, em certos casos, fazer 

funcionar até mesmo motores. A energia solar é considerada uma fonte de energia limpa e 

renovável, pois não polui o meio ambiente e não acaba.  

Uma das fontes de energias renováveis, que exigiria estudos bem aprofundados em 

virtude da densidade demográfica da região oeste, seria a Energia Eólica, que é gerada pelo 

vento. Utilizada há anos sob a forma de moinhos de vento, pode ser canalizada pelas 

modernas turbinas eólicas ou pelo tradicional cata-vento. Os ventos são considerados como 

grandes deslocamentos de ar. Ele se movimenta a partir das diferenças de temperatura e 
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pressão, onde o ar quente sobe e o frio desce. Essa força natural pode ser transformada em 

energia elétrica através de grandes cata-ventos, também conhecidos como eólicos.  

O aproveitamento da energia eólica para a realização de trabalho ou geração de 

energia elétrica tem sido considerado com interesse por, pelo menos, dois motivos: “trata-se, 

em primeiro lugar, de uma forma de energia renovável e, em segundo, de um energético não-

poluente” (THEIS, 1990, p. 31). 

Além disso, a energia eólica é relativamente barata, onde o preço atual praticado custa 

apenas 5,8 centavos de dólar por kilowatt/hora, preço que a coloca lado a lado com a 

eletricidade gerada com gás natural. Uma única objeção: para obter esse tipo de eletricidade 

de baixo custo são necessários ventos que soprem continuamente em uma única direção, 

como costuma acontecer nas grandes planícies, mas não em outras áreas (THEIS, 1996). 

A energia eólica é considerada uma das mais promissoras fontes naturais de energia, 

principalmente porque é renovável, ou seja, não se esgota. Além disso, as turbinas eólicas 

podem ser utilizadas tanto em conexão com redes elétricas como em lugares isolados. A 

energia eólica é renovável, limpa, amplamente distribuída globalmente, e, se utilizada para 

substituir fontes de combustíveis fósseis, auxilia na redução do efeito estufa. 

Por fim há a evidência da possibilidade do aumento de instalação do número de 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH). Este tipo de energia utiliza a força das águas de um 

rio e a converte em energia elétrica, com a rotação de uma turbina hidráulica, que na queda de 

água faz funcionar um gerador elétrico, produzindo assim energia. É a mais utilizada no 

Brasil, em virtude da grande quantidade de rios que o país possui.  

A maior parte do potencial hidrelétrico brasileiro não aproveitado (100 GW) é 

constituída por usinas de pequeno e médio porte e por aproveitamentos localizados na 

Amazônia (região Norte 50%). Em relação às usinas de pequeno porte, abaixo de 10 MW, 

este potencial é ainda mais importante se forem levar em consideração os reduzidos impactos 

sócio-ambientais destes empreendimentos. Em função disso e de outros fatores relevantes, o 

setor elétrico vem concedendo paulatinamente maior atenção à contribuição das pequenas 

centrais hidrelétricas – PCH (BRUEL, 1993).  

No presente, a reordenação da matriz energética nacional é orientada pela falta de 

recursos públicos para investimentos em grandes empreendimentos e preocupações com 

projetos que tenham impactos ambientais importantes. Nesse contexto, as quedas d’água de 

pequeno e médio porte representam uma importante opção de geração de energia. As 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s) surgem como uma alternativa viável, devido ao 

custo acessível, ao menor prazo de implementação e maturação do investimento, às 
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facilidades oferecidas pela legislação e à disposição das concessionárias de energia elétrica de 

comprarem o excedente de energia gerada por auto-produtores, além de disponibilizarem o 

acesso às suas linhas de transmissão a longa distância (FABRIZI; PERI, 1993). 

A utilização prevista para a instalação, em termos de consumo, constitui um elemento 

determinante na escolha desta instalação e do investimento correspondente. Nesse contexto, 

uma pequena central pode atender as necessidades de uma condição existente: cidade ou 

grupo de aldeias e povoados, servir, em locais pré-determinados, de pólo de desenvolvimento 

da demanda: pequenas fábricas e indústrias. Como exemplo, apresenta-se a seguir um balanço 

de potências, geralmente utilizadas. 

 
Tabela 05 - Demonstração da Capacidade de uma PCH 

Potência (kW) Uso Final da Energia 
50 kW Iluminação e força motriz para uma pequena fábrica 
500 kW Iluminação e força motriz para uma vila com 200 famílias 

5.000 kW Alimentação de uma rede local 
Fonte: MME/DNAEE/ELETROBRÁS, 1982.   
 

Segundo dados de 2008 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as 

hidrelétricas de pequena escala tem potencia entre 1.000 e 30.000 quilowatss.  

Nesses casos, o estudo das necessidades projetado em longo prazo, permite determinar 

os limites-objetivos de uma instalação. Os locais favoráveis encontram-se, na maioria dos 

casos, nas ribeiras de grande declives, com rápidos ou cascatas. As obras de tomada de água e 

de prevenção de enchentes são, em geral, de dimensões limitadas e, portanto, de custos 

reduzidos. A maior parte dos investimentos de construção civil é constituída pelo conduto 

hidráulico. 

As PCH’s oferecem economia em matéria de investimentos relacionados à 

transmissão, redução de perdas de transmissão e auxilia a estabilidade do serviço de energia 

elétrica porque possuem pequeno porte e são integradas ao sistema elétrico local, estando 

próximo ao local de consumo. O aproveitamento hidrelétrico de potência máxima até 30 mW 

é atrativo sob o ponto de vista financeiro, pois possui custo acessível e rápida implementação. 

Estes projetos produzem pequeno impacto ambiental, pois a área alagada e a região da 

obra são de pequeno porte. Essa condição proporciona agilidade no processo de licenciamento 

ambiental, visto que este tem sido o maior obstáculo dos empreendimentos hidrelétricos. 

Diante disto vimos algumas das futuras possibilidades de sustento para um novo 

modelo de desenvolvimento para a Região Oeste do Estado, em substituição ao atual modelo.  
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4.3 OS DESAFIOS DA BIOENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
BRASILEIRO 
 

 

Considerando as novas atitudes e os novos pensamentos sobre a conservação 

ambiental, percebe-se que as pessoas tendem a agir conforme as condições e as circunstancias 

que lhes são colocadas. 

Este norteia a relação de busca por melhorias e por uma reeducação ao pensamento 

que até então é praticado, buscando fazer com que as pessoas possam agir de maneira 

diferente, visando à conservação da sua propriedade e a própria melhoria da sua qualidade de 

vida. Nas condições macro, percebe-se que o Brasil fez a opção por priorizar as rodovias para 

o transporte pesado ao invés de optar pelo transporte ferroviário. 

Nas explicações feitas por Figueiredo (2007), se estabelece que este tipo de opção é 

feito pela poluição emitida pelos veículos automotores se tornasse uma das principias 

preocupações dos grandes centros urbanos, pois o gás carbônico ali emitido acabou com o 

clima saudável e natural, prejudicando a própria população e assim, alterando 

consideravelmente ao ambiente em que se vive. 

Na discussão que se faz sobre este tipo de pensamento, observa-se que um dos fatores 

que pode fazer com que tal situação venha a melhorar diz respeito à aplicação de políticas e 

regras de emissão de poluentes, visando reduzir estes a fim de fazer com que ocorra um ajuste 

mais ordenado e de conservação do ar. Como proposta que se aplica a isto, surge o biodiesel, 

um tipo de combustível que minimiza a poluição. 

Neste sentido, “o biodiesel melhora a lubrificidade do combustível, com efeitos 

positivos sobre a durabilidade da bomba injetora convencional” (FIGUEIREDO, 2007, 

p.97). Este autor (FIGUEIREDO, 2007) ainda permite dizer que a aplicação do biodiesel no 

transporte nacional fez atrativos resultados e, um deles se deteve ao fato de que diversas 

foram as aplicações e testes deste tipo de combustível em máquinas e equipamentos e, os 

resultados foram atrativos, possibilitando que este se tornasse um tipo de combustível de 

consumo popular. 

Percebe-se que as pessoas, as cidades e as empresas estão se adaptando a este novo 

caso e, muitos locais já comercializam tal tipo de combustível. Em estudos recentes, a 

produção de oleaginosas, para atender à demanda de biodiesel no país, foi desenhada mais 

recentemente no quadro de Políticas Públicas, algumas das quais estão objetivamente voltadas 

para a inclusão da agricultura familiar, ainda carente em mecanismo de geração de emprego e 

renda (FIGUEIREDO, 2007). 
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4.3.1 Dependência Energética e o Espaço para a Agricultura Familiar  
 

 

Quando se trata este sobre o espaço da agricultura familiar, percebe-se que a aplicação 

de biocombustíveis ainda é pequena. Com isso, as políticas de trabalho são aplicadas na visão 

de criar novos meios de produção e, esta produção deve ser voltada a sustentabilizar o que é 

consumido e, em segundo momento, permitir que o agricultor da pequena e, em certos pontos, 

média propriedade pode ter novos argumentos para elevar o trabalho deste personagem, 

visando fazer com que este tenha novos atributos a sua propriedade e a sua família, tendo a 

disposição de um novo tipo de renda e de atividade produtiva junto à mesma. 

 

Para atender à demanda interna de combustíveis e derivados, o Brasil refinou, em 
2005, 92 milhões de m3 de petróleo. Embora a produção na terra e no mar tenha 
alcançado a expressiva cifra de 86,8 milhões de m3 o país importou 22% do total de 
petróleo que é refinado (FIGUEIREDO, 2007, p.99). 

 

Estes dados definem que o Brasil está se reinventando, apesar de ainda serem poucos 

os fluxos de trabalho, mas assim mesmo, o processo continua através do estudo e da pesquisa 

de novas tecnologias. 

Apesar de tal situação e da real possibilidade que pode vir a ocorrer, observa-se que o 

país ainda é dependente da energia vinda do petróleo. A maior parte dos seus recursos 

naturais até então explorados são trabalhados, investidos e pesquisados visando elevar a 

tecnologia do combustível e da energia vinda do petróleo. Isto tem relação direta quanto aos 

esforços desenvolvidos, pois se percebe que a população ainda terá que conviver com 

diversos investimentos e tecnologias vindas da industrialização deste tipo de combustível 

fóssil. 

Os derivados do petróleo, como o diesel e a gasolina, tem destaque em termos de 

produção. São os combustíveis que ainda tem real importância sobre o fluxo diário de 

consumo neste país, porém distantes da realidade de trabalho do agricultor familiar. 

Os grandes números da produção dos derivados de petróleo remetem á discussão do 

papel que a agricultura familiar possa vir a ter nesse contexto. O Programa Nacional de 

Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), de 2004 foi desenhado para incentivar essa agricultura, 

sobretudo aquela localizada no Semi-Árido Nordestino, região propícia para o cultivo de 

algumas dessas oleaginosas, como a mamona e o pinhão manso. 

Segundo a lei 11.097/2005, que criou o programa do biodíesel, um dos objetivos do 

esforço por difundir sua produção é a inclusão social, em particular de pequenos agricultores. 
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A lei estabelece isenção e incentivos fiscais para a agricultura familiar e para os empresários 

que comprarem os produtos desses agricultores.    

Assim, é tido como regra que as funções da agricultura familiar têm sido ressaltadas 

para além do plano puramente econômico, sobressaindo-se, em especial. Com isso, podem-se 

descrever alguns casos sobre tal situação, onde estes são relacionados através dos seguintes 

casos: 

a) A garantia da sobrevivência da unidade familiar pela produção para o 
consumo e garantia da capacidade produtiva e da segurança alimentar; 

b) A geração de emprego, que também é analisada como fator de melhoria social; 
c) A preservação ambiental; 
d) O resgate de um modo de vida que associa conceitos de cultura, tradição e 

identidade; 
e) A valorização do local e de seu desenvolvimento, especialmente na 

conformação de novas territorialidades. (DUARTE; SAYAGO, 2006 apud 
FIGUEIREDO, 2007, p. 99).  

 

Estes argumentos se traduzem na questão de que a participação da agricultura familiar 

em um futuro próximo quanto à exploração do biocombustível e, neste caso, do biodiesel, 

permite que se possa compor uma nova desempenho sobre a produção agrícola e o 

desenvolvimento da agricultura familiar. 

Portanto, para que a agricultura familiar pudesse ser integrada a esse complexo, foi 

criado o Selo Combustível Social, cuja função é a de certificar as indústrias que compram 

suas matérias-primas da agricultura familiar e conceder-lhes vantagens tributárias, com 

redução de alíquotas do PIS/Pasep e Cofins. 

Aos benefícios ambientais, podem ser somados os benefícios sociais. Espera-se que a 

produção de biodiesel contribua para a geração de emprego e renda no meio rural, com a 

inclusão da agricultura familiar, que é o foco do PNPB, uma vez que grande parte da matéria 

para as usinas deveria em teoria ser oriunda dessas unidades produtivas. 

Com a aceleração de programas e projetos de energia limpa haverá a contribuição na 

redução das emissões poluidoras, além de contribuir na elevação de renda e geração de 

empregos no campo, via incentivo à agricultura familiar.  

 

 

4.3.2 Emissões de Poluentes e Impactos Ambientais 
 

 

No que diz respeito ao meio ambiente, o que se percebe sobre a emissão de poluentes 

tem direta relação com o próprio desenvolvimento das cidades e da criação de novas 
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tecnologias. Percebe-se que diversas são as discussões para a redução de poluentes. O Tratado 

de Quioto é um bom exemplo, mas que surtiu pouco efeito. 

Outro esforço apresentado e que também não permitiu grandes sobressaltos para o 

avanço na redução de poluentes foi a Conferência Ambiental realizada em Copenhague, na 

Dinamarca (FIGUEIREDO, 2007). 

O que mais se discutiu neste local foi a aplicação de investimentos voltados à 

exploração mais aprofundada de energias renováveis bem como mudanças sobre o atual grau 

de emissão de poluentes, principalmente junto aos paises desenvolvidos. O resultado de tudo 

isso se fez através de nenhum acordo concreto ou diretamente aplicável. 

Com isso, percebe-se que a própria humanidade esta caminhando para a sua 

destruição. Além das questões relacionadas aos impactos sobre o meio ambiente e sobre a 

saúde, quando examinado sob a ótica da inclusão social, o setor petrolífero apresenta 

desempenho questionável: o setor de exploração, produção e transportes de derivados do 

petróleo absorve pouca mão-de-obra. No Brasil, tem-se um contingente de 48.798 

empregados no setor que gera um faturamento bruto de 95,7 bilhões de reais (FIGUEIREDO, 

2007). 

Em termos de modificações, o que pode acontecer é única e exclusivamente o fato de 

que cada ser humano deverá se reinventar para que a emissão de gases poluentes venha a ser 

reduzida. Não só pelo uso de novas fontes de energia, mas também pelo novo modelo de uso 

deste e das atuais fontes até então trabalhadas. 

Essa substituição tem dimensões estratégicas, contribuindo para amortecer os impactos 

dos aumentos de preço internacional do petróleo, devido a causas estruturais e conjunturais do 

setor, bem como pode ser utilizado como um instrumento de Políticas Públicas que resultem 

em melhor qualidade de vida nas cidades e no campo, de emprego e renda para setores ainda 

marginalizados dos processos econômico e produtivo, como é o caso da agricultura familiar. 
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CAPÍTULO V 
 

 

5. ANÁLISE DAS PERSPECTIVAS DOS ATORES LOCAIS EM RELAÇÃO AOS 
PROBLEMAS DO ATUAL MODELO 
 

 

Considerando as atuais demonstrações que são relacionadas ao tipo de atividade 

produtiva executada na Região Oeste de Santa Catarina, no setor agrícola e pecuário, a busca 

a partir deste momento se dá pela ciência de saber sobre as atuais condições, visões e 

conhecimentos em relação à prática pecuária desenvolvida e, através disto, relacionar a 

intenção e o próprio conhecimento sobre a aplicação de alternativas renováveis quanto da 

exploração de fontes energéticas que não venham a agredir o meio ambiente. 

Focando a investigação sobre tal pensamento, e relacionando com os impactos que a 

prática pecuária faz a agricultura familiar, a idéia que se tem é em saber do próprio agricultor 

qual o seu conhecimento e pensamento sobre o uso de energias renováveis em sua 

propriedade. 

   Portanto, o estudo referenciado visa cumprir a investigação propriamente dita, a fim 

de saber dados, informações e assuntos específicos voltados à prática da atividade da 

suinocultura e, relacionando esta com elevado grau de complexidade na ocorrência de 

contaminação do meio ambiente, definindo assim a necessidade de mudanças no seu modo de 

exploração. 

Outro caso percebido sobre tal atividade diz respeito à questão envolvendo a origem e 

principal fonte de renda de muitas famílias agricultoras, que numa situação de prejuízo tende 

a prejudicar o próprio planejamento da referida família. 

Neste caso, a intenção que se tem é de se perceber o uso e a própria exploração de 

energias renováveis através do conhecimento destas e das condições que podem torná-las 

novas alternativas de renda futura em substituição a um período de médio prazo, da própria 

atividade suinícola. 

Mas, para que isto venha a ser modificado, o grande desafio está traçado – tirar o atual 

pensamento de exploração da prática suinícola, mudando este e, direcionando o agricultor ao 

pensamento da exploração de recursos renováveis. O comentário principal que se faz sobre 

isto, tem relação ao fato de que a atividade da suinocultura é considerada um marco histórico 

de desenvolvimento econômico e produtivo para o Oeste Catarinense, o que se percebe por 

sua existência junto à maioria das propriedades agrícolas existentes. Este tipo de 
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acontecimento faz com que os índices de contaminação e de prejuízo ao meio ambiente sejam 

elevados, definindo através disto, consideráveis riscos à manutenção do equilíbrio ambiental. 

Além disso, outro fator que se observa diz respeito ao próprio modo de tratamento, 

que faz com que os dejetos decorrentes da atividade suinícola, - em certas condições, expostos 

em decantadores - sejam aplicados junto a plantações de grãos diversos. 

Sabendo disto, este capítulo tem por ordem, investigar esta relação através de conversa 

com os agricultores localizados na micro-região de Chapecó, buscando saber destes quais as 

atuais atividades de exploração produtiva e comercial de criação de suínos, e qual a possível 

disposição dos mesmos em vir futuramente a trocar este tipo de trabalho pela exploração de 

energias renováveis. 

 

 

5.1 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS COLETADOS NA PESQUISA 
 

 

Na execução da pesquisa de campo, a decisão de aplicação de um questionário junto 

aos agricultores foi estabelecida, onde este permitiu que se pudessem obter informações que 

traduzissem a atual situação de trabalho quanto à exploração produtiva e comercial da criação 

de suínos. 

Neste sentido, a metodologia de busca e obtenção de dados se deu através de 

informações específicas, onde estas foram caracterizadas pela definição inicial de se aplicar 

um questionário junto a 24 produtores de seis municípios específicos próximos a cidade de 

Chapecó (SC). Estes municípios são os seguintes: 

a) Chapecó (SC); 

b) Cordilheira Alta (SC); 

c) Coronel Freitas (SC); 

d) Guatambu (SC); 

e) Nova Itaberaba (SC); 

f) Planalto Alegre (SC).   

 A decisão de investigar a atual situação da prática da suinocultura junto a estes 

municípios e, mais especificamente, junto aos agricultores que nele se inserem, se deu com 

base na definição onde somente seriam investigados os profissionais que podem ser 

considerados de porte médio em relação à prática da suinocultura. 
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Para estabelecer a categoria de porte médio, definiu-se como base aqueles agricultores 

que já atuam na atividade produtiva citada, a pelo menos 03 anos ou mais. A metodologia de 

aplicação de tal pesquisa se deu com base no contato direto com o agricultor. Num primeiro 

momento, este contato foi realizado via telefone, buscando marcar um horário específico para, 

posteriormente ser feita a visita até a sua propriedade e, decorrente disto, coletar os dados que 

eram apresentados na pesquisa. 

O questionário apresentado foi composto de quatro categorias específicas de 

perguntas, onde as mesmas se concentram nas seguintes subjeções: 

a) Identificação; 

b) Dados gerais sobre a atividade suinícola; 

c) Saneamento básico e meio ambiente; 

d) Energias renováveis. 

Cada qual destas categorias deteve um número específico de perguntas, onde se 

buscou saber a opinião do agricultor e, através disto, definir um possível comportamento 

quanto ao trabalho suinícola desenvolvido e, da prévia possibilidade de instalação e/ou 

aplicação quanto à exploração de energias renováveis junto à propriedade. 

A demonstração dos resultados se dará com base tanto na exposição de tabelas e 

gráficos ilustrativos, indicando as respostas obtidas através da demonstração de seus 

percentuais obtidos bem como também de respostas feitas decorrente de perguntas 

consideradas abertas, onde o agricultor pôde descrever o seu pensamento sobre a questão 

proposta em relação ao uso de energias renováveis. No caso específico da demonstração dos 

gráficos, estes ainda são completados, em termos de análise, através da demonstração de 

comentários gerais sobre o resultado apresentado, considerando-se a resposta de maior 

referência individual coletada. 

Por fim, a amostra definida, como já indicada acima, sendo de 04 produtores por 

município, totalizando 24 produtores, descreve que estes se definiram através de dois tipos de 

produtores integrados: o que executa atividades suinícolas voltadas a maternidade/creche e o 

que trabalha com a engorda/terminação. Foram selecionados dois produtores de cada tipo. 

Para buscar as informações demonstradas através dos resultados desta investigação, se 

esclarece que a mesma ocorreu durante o período da segunda quinzena do mês de outubro e 

da primeira quinzena do mês de novembro de 2009.  
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5.1.1 Identificação 
 

 

A identificação do produtor suinícola foi determinada através da pesquisa sobre 

localização, tipo de residência, condição de trabalho, uso da mão-de-obra e, 

representatividade tanto qualitativa como quantitativa da suinocultura na receita familiar. Os 

dados coletados e analisados são apresentados nas explicações que seguem.   

 

 

5.1.1.1 Identificação (Comunidade, Chefe de Família, Naturalidade) 
 

 

Nas informações que foram coletadas dos produtores, as mesmas definiram respostas 

sobre o local de residência deste bem como da sua origem de nascimento e procedência. A 

tabela 06 indica estas respostas com base nos municípios pesquisados. 

 
 Tabela 06 - Identificação (Comunidade, Chefe de Família, Naturalidade)   

Cidade/Resposta Comunidades Chefe de Família Naturalidade 
 

Chapecó (SC) 
Colônia Cella, Sede 

Figueira e Colônia da 
Bacia. 

 

100% do sexo 
masculino 

 

100% do município de 
Chapecó (SC). 

 
Cordilheira Alta (SC) 

 

Marechal Deodoro, 
Ipiranga e Bento. 

 

100% do sexo 
masculino 

Xanxerê (SC), Chapecó 
(SC) e Cordilheira Alta 

(SC). 
 

Coronel Freitas (SC) 

 

Rui Barbosa, Julio de 
Castilhos, São Miguel e 

Fernando Machado. 

 
100% do sexo 

masculino 

São Lourenço do Oeste 
(SC), Chapecó (SC), 

Cordilheira Alta (SC) e 
Coronel Freitas (SC). 

 

Guatambu (SC) 
Linhas: Anes, Schneider, 

Flor e São José. 
100% do sexo 

masculino 
Guatambu (SC) e 
Chapecó (SC). 

 
 

Nova Itaberaba (SC) 

 
Linhas: Amizade e 

Pessegueiro. 

 
100% do sexo 

masculino 

Pinhalzinho (SC), Nova 
Erechim (SC) e, o 

próprio Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 
Planalto Alegre (SC) 

 

Linhas: Amizade e Flor 
da Serra. 

 

100% do sexo 
masculino 

Caxambu do Sul (SC) e 
do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 
 

Observam-se nas demonstrações feitas na Tabela 06 que, em se tratando de 

comunidades de residência dos entrevistados, estas são consideradas as mais importantes de 

cada município investigado, o que traduz a própria popularidade da mesma e o seu 

desenvolvimento agrícola voltado à atividade da suinocultura. 
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No caso do chefe de família ser considerado em 100% dos casos do sexo masculino, 

comenta-se que este é assim considerado tanto por ser este o principal decisor na propriedade 

como também o nome direto na identificação da propriedade quando do seu vínculo com 

atividades agroindustriais. 

Ao final, considerando-se os municípios de procedência de tais agricultores, vale 

comentar que os mesmos estão principalmente relacionados à proximidade das cidades onde 

os agricultores residem, devido a motivos de vínculo familiar, facilidade de acesso a serviços 

e praticidade na execução dos serviços produtivos e comerciais realizados na propriedade.      

 

 

5.1.1.2 Residência 
 

 

São determinadas, quanto à questão de moradia titulada pela palavra residência, 

respostas encontradas nos seguintes casos em relação aos municípios citados. 
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    Gráfico 04 – Residência 
    Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Observam-se nas respostas indicadas no gráfico 04 que a de principal incidência se 

concentrou na residência própria, representando 79,17% das indicações de respostas vindas 

dos seis municípios selecionados e, dos 24 agricultores entrevistados. 

79,17% (19) 

12,5% (3) 

0,0% (0) 
8,33% (2) 



 85

Isto faz entender que ter residência própria caracteriza a aplicação e/ou criação de 

qualquer tipo de atividade produtiva, pois o agricultor acaba tendo autonomia para a tomada 

de decisões quanto ao tipo de negócio produtivo e comercial que este pode fazer em sua 

propriedade territorial. 

 

 

5.1.1.3 Condição do Produtor 
 

 

Em se tratando das condições do produtor, esta pergunta define a conseqüência de 

respostas sobre o próprio assunto citado acima. O gráfico 05 detalha acentuadamente as 

respostas obtidas neste item. 

 

66,67%

8,33%

25,00%

0,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Proprietário Arrendatário Parceiro Posseiro

Condição do Produtor

 
    Gráfico 05 – Condição do Produtor 
    Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

As informações e respostas que são obtidas sobre este assunto confirmam que em 

66,67% das indicações, o agricultor e/ou produtor entrevistado é real proprietário do local 

onde reside, obtendo com isso, a liberdade tanto no tipo de vínculo com atividades produtivas 

como também na tomada de decisão sobre a exploração operacional do local. 
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25,0% (6) 

0,0% (0) 
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5.1.1.4 Mão-de-obra 
 

 

A execução de serviços produtivos junto à propriedade do agricultor entrevistado 

define o sistema e o modo de operação das atividades, o que condiz diretamente com a 

possível questão de ser um serviço feito de maneira familiar ou, se for o caso, através de 

envolvimento com mão-de-obra terceirizada e/ou contratada. As respostas obtidas junto aos 

agricultores entrevistados são demonstradas no Gráfico 06. 
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    Gráfico 06 – Mão-de-obra 
    Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Seguindo com os comentários citados até então se observou, pelas respostas dos 

agricultores, o fato de que 41,66% dos mesmos trabalham em sua propriedade com a própria 

família, o que permite dizer que a maioria dos entrevistados é caracterizada através da 

ocupação de pequenas propriedades rurais, exercendo atividades produtivas voltadas à 

melhoria das condições de vida e de remuneração da própria família. Isto define que a média 

de pessoas trabalhando na propriedade é de duas a três pessoas.  

A inserção de outros tipos de mão-de-obra também acontece, até pelo fato de que tanto 

os empregados eventuais como também os permanentes são inseridos na atividade. O 

permanente, por já estar vinculado à própria propriedade agrícola e, os eventuais, quando a 

demanda de serviço é ocasionada por excesso de trabalho ocorrendo principalmente em 

épocas de colheita ou de manuseio com atividades suínas terminais. 
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41,67% (14) 
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 87

Além disso, esta incidência ainda é pequena, devido ao fato do possível tipo de 

vínculo trabalhista que pode vir a acontecer com tais profissionais, onde o produtor toma 

cuidado ante a atenção correta e adequada de vínculo, buscando evitar a ocorrência de pontos 

problemáticos de relação trabalhista e previdenciária tanto para si com também para o terceiro 

envolvido. Este tipo de comportamento se fixa em princípio desta maneira, visando à redução 

das despesas familiares, onde isto permite uma maior renda para a própria família.    

 

 

5.1.1.5 Atividades que mais Contribuem na Composição da Receita Anual da Propriedade 
(%) 
 

 

Das diversas e possíveis atividades que são desenvolvidas por uma propriedade 

agrícola, observa-se que as de maior relevância, se analisado as propriedades entrevistadas, 

acaba por ser estabelecido informalmente pela criação de suínos e grãos. 

Este entendimento não só é comprovado na pesquisa feita como também define a 

representatividade que ambos possuem para a propriedade. Portanto, as respostas obtidas 

neste assunto são apresentadas junto à tabela 07. 

 
Tabela 07 - Atividade que mais Contribui na Composição da Receita Anual da Propriedade (em %)  

 
Cidade/Resposta 

 
Produtor 

 
Leite 

Aves de 
Corte 

 
Suínos 

 
Grãos 

Venda de 
Animais 

Salários / 
Aposentadorias  

 
Outras 

 

Total 

 
Chapecó (SC) 

Produtor I   80%    20% 100% 
Produtor II 30%  50% 20%    100% 
Produtor III   80%  20%   100% 
Produtor IV   70% 30%    100% 

 
 

  Cordilheira Alta (SC) 

Produtor I   65%  25%  10% 100% 
Produtor II   80%   20%  100% 
Produtor III 20%  70% 10%    100% 
Produtor IV   60% 10%  30%  100% 

 
 

    Coronel Freitas (SC) 

Produtor I 20%  50%   30%  100% 
Produtor II   85%    15% 100% 
Produtor III 30%  50%  20%   100% 
Produtor IV   65% 20%   15% 100% 

 
 
 

   Guatambu (SC) 

Produtor I 30%  40% 30%    100% 
Produtor II   50% 20%   30% 100% 
Produtor III   60%   40%  100% 
Produtor IV   60% 40%    100% 

 
    Itaberaba (SC) 

Produtor I   90%    10% 100% 
Produtor II   60%    40% 100% 
Produtor III 20%  40% 40%    100% 
Produtor IV   70%  10% 20%  100% 

 
 
Planalto Alegre 
(SC) 

Produtor I   60%   40%  100% 
Produtor II   50%  10% 40%  100% 
Produtor III   50% 30%   20% 100% 
Produtor IV 30%  65%    5,0% 100% 

Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 
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As respostas obtidas nesta fase da pesquisa traduzem que realmente a suinocultura é a 

principal atividade praticada por estes produtores, fazendo valer o próprio foco de 

investigação que este estudo adotou. 

Fazendo comentários específicos sobre as respostas obtidas e, analisando estas sobre o 

município e produtor selecionado, pode-se perceber que, no caso de Chapecó (SC) 

praticamente todos os produtores tem elevado percentual de representatividade na produção 

de suínos, onde as indicações ficaram transparentes em 70% a 80% das indicações. 

No caso do município da Cordilheira Alta (SC), este assunto também é semelhante, mas só 

que com algumas referências e representatividades menores, onde por mais que as respostas 

sejam todas acima de 50% de prática na criação e produção de suínos, em certos casos 

específicos este teve variação entre 10% a 15% do que acontece no município de Chapecó 

(SC). 

Já em Coronel Freitas (SC), a prática na produção de suínos acaba por semelhante ao 

que acontece em Cordilheira Alta (SC), onde se observa que, na sua essência principal este 

tipo de atividade, por mais que seja representado em percentuais superiores a 50%, assim 

mesmo não são muito elevados deste, o que permite entender que o agricultor local também 

conta com a prática da produção de leite através da criação de bovinos. 

Em Guatambu (SC), a incidência na produção de suínos tende a ficar equivalente para 

praticamente todos os agricultores entrevistados, devido ao fato de que as respostas obtidas 

definiram uma representatividade monetária quanto à execução destes serviços entre 50% a 

60% fazendo valer opções de alcance monetário equivalente para outras atividades, onde se 

destaca principalmente a produção de grãos com maior incidência individual para a plantação 

de soja, de trigo e de feijão.   

No município de Nova Itaberaba (SC), a produção suína fica representada de maneira 

oscilante, indo de percentuais mínimos de 40% até a percentuais máximos de 90% de prática 

operacional e produtiva. Esta oscilação caracteriza principalmente o fato de que no município, 

a presença de agroindústrias ainda não é tão elevada, definindo que o próprio interesse pelo 

agricultor neste tipo de atividade acaba sendo seletivo, devido aos altos custos de 

investimento que a construção de uma pocilga pode apresentar em relação ao retorno que se 

tem com a atividade. 

Por fim, no município de Planalto Alegre (SC), a produção suinícola fica previamente 

equivalente na representatividade de 50% a 60% em maior incidência, onde as explicações 

que se faz são semelhantes às apresentadas ao município de Nova Itaberaba (SC). No caso 

específico deste município, um dos itens expostos para resposta que tiveram considerável 
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indicação em relação a sua representatividade foi aquele que cita ‘salários / aposentadorias, 

onde se percebe que uma considerável renda familiar é obtida através deste tipo de fonte de 

recurso monetário. 

Esta indicação permite dizer que estes agricultores entrevistados tendem a atuar nas 

propriedades agrícolas através de vínculo trabalhista eventual ou permanente, buscando obter 

benefícios monetários do próprio governo através de contribuição ao INSS (Instituo Nacional 

sobre a Seguridade Social). 

 

 

5.1.2 Dados Gerais sobre a Atividade Suinícola 
 

 

A investigação que se faz sobre esta categoria de pesquisa permite concentrar a 

somatória de dados e respostas voltadas mais especificamente a assuntos que possam 

aprofundar a prática de exploração produtiva e comercial da suinocultura junto às 

propriedades entrevistadas. 

Entre os assuntos investigados, vale dizer de antemão, que a intenção foi investigar 

aqueles que pudessem expor dados voltados ao conhecimento da sua entrada na atividade, 

sistema de produção praticado e manuseio, utilização e destino dos dejetos criados bem como 

da ocorrência de tratamento da água utilizada na criação dos animais e, fatores 

comportamentais que incidem sobre a continuidade operacional neste tipo de trabalho. 

Esta categoria é composta por 27 perguntas, sendo focadas de maneira específica em 

relação a cada tipo de foco investigativo citado. As respostas obtidas são apresentadas tanto 

de maneira descritiva como também de maneira qualitativa, onde neste último caso, a mesma 

conserva uma análise executada através da exposição de dados via demonstração de gráficos 

ilustrativos.   

Outro assunto a ser comentado antes da indicação das respostas é que, as mesmas 

serão apresentadas de maneira geral, ou seja, serão demonstradas com base na totalidade 

apresentada pelos 06 municípios selecionados e, automaticamente, pelos 24 agricultores 

entrevistados. 
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5.1.2.1 Qual é o Período Dedicado a Prática da Suinocultura? 
 

 

A suinocultura é uma praticada já antiga de execução junto ao Oeste Catarinense e, 

isto traduz a sua importância na própria definição do perfil produtivo local e regional. Neste 

sentido, é considerável o período de exploração produtiva e comercial deste tipo de atividade. 

Sendo assim, as respostas indicadas a este questionamento são demonstradas junto ao gráfico 

07. 
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    Gráfico 07 – Qual é o Período Dedicado a Suinocultura 
    Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

As respostas indicadas confirmam com o comentário apresentado acima onde este 

traduz sobre o considerável tempo de prática da atividade suinícola junto ao Oeste 

Catarinense. Mais especificamente, a resposta de principal incidência se deu através daqueles 

produtores que já executam este tipo de atividade a mais de 04 anos (54,17% de 

representatividade), o que indica que os mesmos conhecem consideravelmente bem este tipo 

de produção, definindo esta como uma das suas principais fontes de renda. 
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5.1.2.2 O Senhor Continua Praticando a Atividade da Suinocultura? 
 

 

Focando o conhecimento sobre a prática da atividade de suinocultura, devido ao fato 

de que esta é uma atividade característica da própria Região Oeste, onde vale dizer que a 

mesma é marcada por grande fator de contribuição para como desenvolvimento, 

principalmente de municípios pequenos, por ser um dos principais tipos de atividade para a 

geração de emprego e renda. 

Este comentário permite entender que à prática da atividade da suinocultura é 

diretamente fundamentada, onde em 100% das respostas obtidas, as mesmas definiram que o 

agricultor entrevistado pratica a exploração da atividade produtiva da suinocultura.   

 

 

5.1.2.3 O Senhor é Produtor Integrado? 
 

 

Considerando o fato de que a Região Oeste tem através de diversas organizações 

privadas e cooperativistas, a prática produtiva, operacional e comercial de exploração da 

suinocultura, entende-se que, automaticamente, o produtor existente na mesma tende a se 

vincular com alguma agroindústria local. 

Nas respostas obtidas, praticamente todos os produtores entrevistados responderam 

que são integrados a algum sistema de trabalho para a atividade da produção de suínos. Em 

investigação mais específica, esta integração se dá através de duas cooperativas em 

específico, onde a primeira se insere produtiva e operacionalmente sobre a segunda. 

Esta explicação traduz que tais cooperativas são identificadas através da Cooperativa 

Regional Alfa – Cooperalfa, onde esta cooperativa está integrada a própria Cooperativa 

Central Oeste Catarinense conhecida também como Aurora Alimentos. 

 

 

5.1.2.4 Qual é o Sistema de Produção Praticado? 
 

 

Em relação ao sistema de produção praticado para fins de desenvolvimento da 

atividade produtiva, o produtor de suínos tem, a princípio, três específicos tipos de sistema, 

onde cada um dos mesmos tende a permitir um tipo de operação, relacionando o foco e a 

prática operacional desejada. 
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Na disposição das três possibilidades de prática operacional sobre o sistema 

apresentado, as respostas obtidas são demonstradas no gráfico 08. 
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    Gráfico 08 – Qual é o Sistema de Produção Praticado 
    Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

As respostas indicadas definiram que o principal tipo de atividade e/ou sistema de 

produção praticado se traduz através do exercício do ciclo completo de produção (41,67% de 

representatividade), o que faz entender que este abrange todos os possíveis sistemas 

existentes, envolvendo desde a parte de maternidade até a parte de terminação. 

Além disso, vale também citar que a prática do sistema UPL também adquire 

considerável representatividade (33,33%) onde se considera este como a parte inicial da 

prática de exploração da suinocultura junto ao produtor entrevistado. 

 

 

5.1.2.5 Quanto ao Material Utilizado na Estrutura Física da Pocilga, este é? 
 

 

Decorrente da mudança no cenário da produção e da própria exigência do mercado 

quanto a melhorias nas condições físicas da pocilga, diversas foram às melhorias 

estabelecidas, onde o produtor teve que se adequar a estas modificações, enquadrando e 

ajeitando o seu estabelecimento produtivo conforme as novas regras de qualidade produtiva 

apresentadas. 
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Nas opções de respostas dadas a este assunto, vale dizer que três podem ser as opções, 

onde as mesmas foram definidas pela pocilga de madeira, de alvenaria e mista. No gráfico 09, 

que é apresentado em seqüência, as respostas indicadas ficam mais claras de conhecimento 

sobre este comentário. 
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     Gráfico 09 – Quanto ao material utilizado na estrutura da pocilga este é 
     Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

As informações descritas acima permitem comprovar que em 58,33% dos casos 

indicados, a estrutura da pocilga se dá através do uso da madeira e da alvenaria, 

caracterizando assim, ser uma estrutura mista. 

Além disso, também é interessante descrever que em 41,67% destes casos, a estrutura 

em alvenaria é totalmente representada, onde a mesma é executada através de um modelo 

específico e moderno de projeto civil e arquitetônico de pocilga para criadores interessados na 

prática da produção de suínos. 

 

 

5.2.1.6 Qual é o Sistema de Criação Praticado em sua Propriedade? 
 

 

Seguindo as mesmas tendências de explicação sobre o que é comentado em relação ao 

sistema de produção, neste item, este tipo de atividade se relaciona diretamente a prática e 

opção de três específicos casos, onde os mesmos são identificados através do sistema 

0,0% (0) 

58,33% (14) 

41,67% (10) 
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Convencional (confinado), Siscal (ao ar livre) e cama sobreposta (crescimento e terminação, 

cama com uso de maravalha ou palha).  

Na entrevista realizada com os 24 produtores, os mesmos permitiram indicações para a 

própria formação do gráfico 10, apresentado na seqüência desta análise. 
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    Gráfico 10 – Qual é o Sistema de Criação Praticado em sua propriedade 
    Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Considerando as opções de resposta, a indicação que mais teve êxito quanto ao tipo de 

sistema de criação praticado junto à pocilga, foi a que se definiu com base no sistema 

convencional (83,33% de representatividade), onde o mesmo é definido como sendo o mais 

popular e o mais praticado pela propriedade, por permitir a prática de um sistema comum e 

normal para a exploração de suínos. 

Este tipo de sistema convencional é executado através de um padrão estabelecido por 

projeto vindo e orientado pela própria agroindústria na qual o produtor é vinculado como 

associado. 

 

 

5.2.1.7 O Senhor Enfrenta Problemas no Manejo dos Dejetos dos Suínos? 
 

 

Decorrente das diversas leis e determinações que envolvem o atual sistema de controle 

ambiental, todo e qualquer agricultor que queira explorar produtiva e comercialmente uma 

atividade de criação de suínos devem se enquadrar às exigências que são expostas. 

0,0% (0) 

16,67% (4) 

83,33% (20) 

0,0% (0) 
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No caso específico desta pesquisa, as opções de resposta permitiram a formação do 

gráfico 11 que é apresentado em seqüência.  
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    Gráfico 11 – O Senhor enfrenta Problemas no Manejo dos Dejetos dos Suínos 
    Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

O manejo com os dejetos suínos, segundo as indicações feitas pelos produtores 

entrevistados ficou estabelecido em 83,33% dos casos, há problemas, sendo que em 29,17% 

dos casos este problema é ocasional. 

Esta ocorrência se caracteriza principalmente pelo sistema e pelo modo de manuseio 

de tal dejeto, onde é exigido certo serviço aprofundado e dedicado para o correto destino e a 

eliminação deste. Exemplo disso acontece na aplicação de tal dejeto em lavouras diversas 

bem como através do recolhimento por parte de caminhão pipa, que estará dando um destino 

previamente adequado a tal substância química. 

Os possíveis problemas podem ser referenciados através do manuseio, do translado e 

do próprio destino dado. Se este não for correta e adequadamente executado, pode prejudicar 

a natureza e o meio ambiente através da poluição pelos dejetos. 
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29,17% (8) 
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5.2.1.8 Os Dejetos já Foram Causa de Atrito/Constrangimento com Algum Vizinho? 
 

 

A aplicação e própria criação de diversas legislações de controle sobre os dejetos 

suínos ocorreram principalmente pela contaminação ao meio ambiente. Além disso, há  

discussões com vizinhos devido ao mau cheiro que o mesmo apresenta quando da sua 

armazenagem. 

No caso deste estudo, este comentário tem atrativa importância, pois as opções de 

respostas indicaram fatores específicos sobre a ocorrência de tal substância química que neste 

caso é o próprio dejeto suíno. O gráfico 12 demonstra as respostas obtidas. 
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    Gráfico 12 – Os Dejetos já foram causa Atrito/Constrangimento com algum vizinho 
    Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Considerando as informações já citadas acima, os entrevistados indicaram que em 

79,17% dos casos, estes já tiveram algum tipo de atrito com seus vizinhos decorrentes da 

existência de dejetos suínos. Destes, 37,50% admitem dificuldades elevadas no trato como 

dejeto e quanto ao seu destino correto.  
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41,67% (11) 37,50% (9) 
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5.2.1.9 Qual é o Tipo de Armazenamento Praticado aos Dejetos? 
 

 

Sobre o tipo de armazenamento a ser praticado, pode-se argumentar que o produtor 

tem a opção de construir piscinas de contenção, visando o correto descanso do dejeto até este 

ser ocupado e/ou destinado corretamente para fins de eliminação. No caso das respostas 

indicadas a este assunto, o gráfico 13 permite o conhecimento sobre o assunto. 
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    Gráfico 13 – Qual é o Tipo de Armazenamento praticado aos Dejetos 
    Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Em 83,33% das indicações feitas, as mesmas se definiram com elevado fator de 

representatividade de que os dejetos suínos são armazenados através de esterqueira, onde este 

é semelhante a uma piscina, fazendo este o tratamento adequado e, por fim, permitindo a 

eliminação correta do dejeto ali depositado.   

 

 

5.2.1.10 Caracterização das Estruturas de Armazenagem. 
 

 

Concentrando os dados relacionados à informação que ficam dispostos sobre os 

dejetos suínos ocasionados da produção suína, os assuntos que são descritos neste 

questionamento tiveram dados específicos vindos dos municípios. 

12,50% (4) 

83,33% (18) 
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Por investigar dados referentes ao tipo, metragem cúbica, revestimento e cobertura, as 

respostas obtidas a este assunto tiveram declarações momentâneas, onde nem todos os 

entrevistados responderam a tal item. 

No caso da investigação de dados sobre este assunto, os quatro agricultores 

entrevistados nos municípios de Chapecó (SC), Coronel Freitas (SC), Guatambu (SC) e 

Planalto Alegre (SC) abstiveram-se de responder. 

Já em relação a este assunto, à busca por respostas junto aos agricultores dos 

municípios de Cordilheira Alta (SC) e Nova Itaberaba (SC) teve a sua totalidade indicada por 

respostas que permitiram que acontecessem indicações voltadas ao armazenamento dos 

dejetos junto a espaços de alvenaria e na maioria dos casos, com a sua cobertura sendo feita 

através de lona refreativa, que evita a passagem de odor ou mau cheiro, caso não seja 

corretamente lacrado. 

 

 

5.2.1.11 Qual é a Freqüência de Esvaziamento do Reservatório de Dejetos? 
 

 

Sabe-se que a permanência de dejetos suínos em um reservatório por um período 

excessivo tende a prejudicar e, ao mesmo tempo, poluir o meio ambiente. Com isso é de 

extrema importância que, a cada momento específico este reservatório seja esvaziado, 

permitindo a sua limpeza. 

Nas respostas que foram obtidas dos agricultores, as mesmas fizeram valer tal 

explicação, onde os dados colhidos e analisados definiram importante representatividade pela 

necessidade da execução de tal trabalho. O gráfico 14 demonstra as respostas coletadas. 
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    Gráfico 14 – Qual é a freqüência de Esvaziamento do Reservatório de Dejetos. 
    Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Observa-se pelas respostas obtidas que a preocupação com a limpeza e o próprio 

esvaziamento de tal reservatório de dejetos está presente entre os produtores e, para isto, os 

mesmos elegeram o período de 03 meses (95,83% de representatividade) como ideal para se 

fazer tal trabalho, evitando assim, a ocorrência de danos físicos à propriedade e poluição ao 

meio ambiente. 

Esta ordem de esvaziamento é padronizada, sendo estabelecida pela própria 

agroindústria à qual o produtor é associado. Mas, é de se comentar que em certos casos, este 

trabalho não ocorre com assiduidade, devido à falta de programação e/ou de acompanhamento 

do produtor tanto no seu processo de manutenção como também de enchimento.  

 

 

5.2.1.12 Distância das Instalações de Armazenamento dos Dejetos.  
 

 

Considerando as informações que detalham este item, é dito que o mesmo buscou 

fazer valer uma investigação que pudesse permitir conhecimento sobre o distanciamento da 

estrutura de armazenamento de dejetos em relação à residência do agricultor, ao rio e ao 

riacho, a divisas com outras propriedades, lavouras e estradas e também com relação à própria 

sede da comunidade. 
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Com base neste detalhamento de distância sobre tal objeto de estudo, pode-se dizer 

que os respondentes dos municípios de Chapecó (SC), Guatambu (SC) e Planalto Alegre (SC) 

não indicaram nenhum tipo de informação sobre o assunto. Isto fez entender que os mesmos 

preferiram não responder por entenderem que a distância das instalações não interfere na 

própria propriedade. Já no caso das cidades de Cordilheira Alta (SC), Coronel Freitas (SC) e 

Nova Itaberaba (SC) as informações coletadas representaram dados específicos, onde os 

produtores de tal município indicaram que a estrutura de armazenamento de dejetos fica a 

uma média de até 30m da residência, de 50m a 150 m de distância do rio e riacho e, ainda de 

150 m a 300 m das divisas com outras propriedades. 

Concluindo isto, ainda as informações vindas de tal município definiram que a média 

de distanciamento de tal estrutura da lavoura fica em aproximadamente 50 m, 100 m das 

estradas que passam próximas da propriedade e da própria estrutura e, por fim, em média 500 

m da sede da comunidade onde a propriedade faz parte. 

 

 

5.2.1.13 Qual é a Origem dos Equipamentos de Distribuição de Dejetos? 
 

 

Quanto à origem dos equipamentos de distribuição, pode-se dizer que estes tendem a 

surgir através de fornecedores com considerável representatividade no mercado e, dinâmica 

agilidade na entrega e instalação destes. Concentrando os itens sujeitos de respostas, os 

mesmos permitiram a formação do gráfico 15. 
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    Gráfico 15 – Qual é a Origem dos Equipamentos de Distribuição de Dejetos. 
     Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Observam-se nas respostas indicadas em relação ao assunto investigado de que o 

principal ponto de origem de tais equipamentos é justamente através de distribuição feita pela 

prefeitura municipal do município selecionado, onde esta tem como destaque os possíveis 

incentivos governamentais estaduais para o correto desenvolvimento agrícola destas cidades. 

 

 

5.2.1.14 Qual é o Destino Dado aos Dejetos? 
 

 

O correto destino aplicado ao dejeto suíno permite que a propriedade possa estar livre 

de possíveis ocorrências de autuações ambientais, o que pode causar danos e prejuízos 

principalmente ao próprio produtor, já que este terá que arcar com o resultado de um destino 

incorreto. 

Neste sentido, considerando indicações como da aplicação do dejeto na própria 

lavoura, da sua doação, aplicação ao pasto e/ou comercialização e venda, o gráfico 16 

contribui com o alcance e o conhecimento das respostas obtidas junto aos produtores 

suinícolas. 
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    Gráfico 16 – Qual é o Destino dado aos Dejetos. 
    Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Como comentado, a descrição sobre o destino dos dejetos é principalmente feito 

através de doação que o próprio produtor faz. Este tipo de doação (45,83%) vai para outros 

agricultores que lhe rodeiam na aplicação direta deste junto à lavoura. 

 

 

5.2.1.15 Há quantos anos vem Aplicando Dejetos? 
 

 

Concentrando as respostas indicadas acima, este item buscou investigar um 

detalhamento sobre a aplicação de tal dejeto e, para que isto fosse possível de alcance das 

respostas, este item permitiu que se formulasse o gráfico 17. 
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    Gráfico 17 – Há quantos Anos vem Aplicando Dejetos. 
     Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Considerando que a aplicação dos dejetos se dá através do direcionamento à lavoura, 

como caso exclusivo, este se dá principalmente por períodos superiores há cinco anos 

(37,50%), onde já se percebe certa e até então, correta aplicação do dejeto para algum 

beneficio próprio. 

 

 

5.2.1.16 Qual é a Quantidade de Dejetos Armazenada em cada Período?  
 

 

Em se tratando de espaço físico onde o dejeto é armazenado, vale dizer que em média, 

segundo orientação de fornecedores de piscinas esterqueiras, estas chegam a possuir espaço 

para até 300m3. Considerando o caso mais específico que se aplica a interrogação feita a este 

estudo, o gráfico 18 permite conhecer as indicações de destaque apresentadas. 
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   Gráfico 18 – Qual é a Quantidade de Dejetos Armazenada em cada período  
    Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Como dito acima, a média de armazenamento de tal local, tendo aquela variação 

atende as próprias práticas existentes nas propriedades entrevistadas. Neste sentido, as 

respostas de maior indicação se fizeram aquele local que possui de 251m3 a 300m3 para o 

armazenamento de dejetos suínos.   

 

 

5.2.1.17 Qual é a Quantidade Aplicada por Hectare? 
 

 

Vinculado as próprias descrições feitas acima, neste assunto são investigados dados e 

informações mais específicas, onde se busca saber sobre o quantitativo de dejetos aplicado a 

cada hectare de plantio existente na propriedade. 

O gráfico 19 determina a apresentação das respostas obtidas por todos os respondentes 

em relação a tal assunto. 
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   Gráfico 19 – Qual é a Quantidade aplicada por Hectare  
    Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Em se tratando de aplicação ao hectare, o dejeto é aplicado em quantidades de 101m3 a 

150m3/ano (50,0%) o que acaba permitindo um quantitativo atrativo e adequado, contribuindo 

com o desenvolvimento adequado da lavoura e, ao mesmo tempo, não prejudicando o meio 

ambiente. Os demais percentuais estabelecem a aplicação de tal dejeto em quantidades 

específicas, dependendo do tamanho da área plantada. Mas, isto não quer dizer que o produtor 

tenha ciência de que a aplicação do dejeto suíno junto à lavoura venha, com o decorrer do 

tempo, a prejudicar o meio ambiente.     

 

 

5.2.1.18 Qual é a Periodicidade de Execução de Assistência Técnica junto ao Local de 
Armazenamento de Dejetos?  
 

 

A prática da assistência técnica define a preocupação que o produtor possui em ter a 

disposição um local /ou, estrutura com atrativo sistema de conservação e preservação física.  

Para este caso, o gráfico 20 permite a formulação adequada e organizada das respostas 

obtidas sobre o assunto apresentado. 
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    Gráfico 20 – Qual é a Periodicidade de Execução de Assistência Técnica junto ao Local de  
     Armazenamento de Dejetos 
     Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Considerando a necessidade por uma seqüencial manutenção devido ao fato de que o 

local de armazenamento de dejetos exige limpeza e organização de uso, este ficou claro 

quando se buscou saber sobre o seu período de manutenção, indicando que 50,0% das 

atividades são feitas de maneira bimestral. 

Este período é considerado adequado já que o dejeto precisa ficar certo tempo e/ou 

período em fase d descanso para que se possa tirar o seu melhor nutriente para a lavoura. Em 

se tratando de cuidados ambientais, por ficar um bimestre estocado, este dejeto pode causar 

prejuízos pelo odor, emissão de gás carbônico, prejudicando o próprio oxigênio que lhe 

circunda, diminuindo o ar puro e a própria qualidade de vida da família proprietária da área 

territorial. 

 

 

5.2.1.19 Quais são os Problemas mais Comuns Enfrentados no Manejo dos dejetos de Suínos?  
 

 

Por lidar com um suprimento com considerável nível de prejuízo ao meio ambiente 

devido aos componentes químicos que este pode trazer ao meio ambiente, os agricultores 

indicaram através de conversa espontânea, assuntos que traduziram respostas sobre os 

seguintes assuntos: 
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a) Distribuição incorreta; 

b) Falta de depósito adequado; 

c) Fiscalização sanitária e ambiental elevada; 

d) Falta de lavoura para destinar o dejeto; 

e) Incomodo por parte dos vizinhos devido ao mau cheiro; 

f) Preconceito da sociedade em criar suínos devido ao mau cheiro; 

g) Vazamento dos dejetos pela esterqueira, causando discórdias entre visinhos; 

h) Falta de distribuidor deste tipo de produto. 

 

 

5.2.1.20 Quais são as Origens e Procedências da Água para Dessedentação dos Animais e 
Higienização das Instalações? 
 

 

Considerando este assunto, pode-se dizer que o mesmo leva certo grau de importância 

devido ao fato de que a água é prioridade de preservação em decorrência do atual sistema de 

redução dos recursos ambientais naturais existentes. No caso específico, o agricultor 

respondeu a diversas atribuições, permitindo que as suas respostas gerassem o gráfico 21. 
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    Gráfico 21 – Quais são as origens e Procedências da Água para Dessedentação dos Animais e  
     Higienização das Instalações. 
     Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 
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Com relação à preservação da água, o agricultor acaba por preferir ter água de maneira 

particular e, para isto, o mesmo obtém a água necessária para o processo de dessedentação de 

animais e higienização das instalações via uso da água oriunda de poço artesiano, o que 

acabou representando 66,67% das indicações de resposta. O uso de um poço artesiano 

minimiza certa incidência de prejuízo na ocorrência de contaminação devido este não utilizar 

combustíveis fósseis para se obter a água. 

 

 

5.2.1.21 Existe Algum Tipo de Tratamento Feito na Água antes do seu Uso? 
 

 

Em se tratando de cuidados que são feitos com a água decorrente do seu uso, vale 

dizer que este é feito com base na própria fonte de origem da mesma, preservando o modo e o 

método de sua obtenção. 

Sabe-se que grande parte das propriedades rurais utiliza a água proveniente de poço 

artesiano. A preservação e o próprio trato na sua obtenção são prioritários através do uso de 

equipamentos específicos que possam valorizar a sua qualidade. 
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    Gráfico 22 – Existe algum tipo de tratamento feito na Água antes do seu uso. 
     Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 
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Observando as indicações feitas pelos produtores e, considerando que a água utilizada 

na limpeza do local de armazenamento de dejetos em parte não carece de um tratamento 

específico, para 58,33% das indicações feitas, isto se comprovou, atestando que o produtor 

não tem costume de fazer algum tipo de tratamento antes de usar a água para a limpeza do 

local.  

 

 

5.2.1.22 Situação da Suinocultura na Propriedade nos Últimos Anos. 
 

 

Sabe-se que quando uma família de agricultores decide por investir em uma atividade 

de suinocultura, automaticamente esta tem a ciência e conhecimento de que este tipo de 

atividade num primeiro momento pode trazer elevados desembolsos, mas em médio prazo, o 

retorno financeiro pode se tornar atrativo. 

Através desta questão, decidiu-se por saber junto aos próprios produtores selecionados 

nos municípios entrevistados se estes tiveram mudanças físicas, monetárias ou semelhantes 

em sua atividade nos últimos anos de prática da suinocultura na sua propriedade. O gráfico 23 

permite saber sobre isso. 
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    Gráfico 23 – Situação da Suinocultura na propriedade nos Últimos Anos. 
     Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 
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Portanto, apesar de pensar positivamente em decorrência de uma exploração que possa 

trazer retorno para a propriedade, observa-se que, segundo as respostas obtidas, a atual 

situação econômica dos produtores, está estabilizada, onde este caso representou 54,17% das 

indicações. 

Tal situação pode ser definida através das atuais situações econômicas nacionais que, 

automaticamente, acabam refletindo diretamente no consumo dos suínos e na sua própria 

criação junto à propriedade agrícola.  

 

 

5.2.1.23 A sua Vocação na Atividade é Originaria de que Procedência? 
 

 

Observa-se que a inserção de uma pessoa em uma atividade profissional se fixa 

através da orientação que esta recebe de um outro profissional já conhecedor da atividade e 

que já convive consigo de maneira próxima. A intenção deste é sempre em influenciar o mais 

novo, se assim for, a seguir e/ou dar continuidade ao seu negócio. 

No caso do produtor suinícola, este tende a ser influenciado pela própria família a 

seguir a atividade que a mesma desenvolve. Esta busca fazer com que o filho tenha uma 

profissão e que possa ter uma renda adequada na geração da sua família. Tal subjeção é 

indicada nas respostas que foram obtidas e que são demonstradas no gráfico 24. 
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    Gráfico 24 – A sua Vocação na atividade é originária de que procedência 
     Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 
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O comentário realizado acima é comprovado pelas próprias respostas que são obtidas 

na entrevista realizada com os produtores, onde em 37,50% dos casos, estes são aconselhados 

a seguir na atividade suinícola em decorrência de influência da própria família. 

 

 

5.2.1.24 Qual é o Nível de Satisfação que o Senhor tem com a Atividade Praticada? 
 

 

Quando se busca medir o grau de satisfação, busca-se saber se a pessoa entrevistada 

está satisfeita e motivada com o tipo de negócio que desenvolve. Nesta relação, a formação 

das respostas sobre o assunto estudado permite dizer que as pessoas podem variar de 

comportamento sobre o grau de satisfação, dependendo das circunstancias apresentadas para 

aquele caso. 

O gráfico 25 permite conhecer as respostas indicadas sobre cada situação apresentada.  
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   Gráfico 25 – Qual é o nível de Satisfação que o senhor tem com a Atividade Praticada. 
    Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Os respondentes indicaram que em 54,17% dos casos, os mesmos estão pouco 

satisfeitos com a atividade da suinocultura, mas por não terem outra opção até então, com o 

mesmo nível de lucratividade, acabam por continuar a investir neste tipo de negócio, 

pensando na possibilidade de conseguir atrativos honorários sobre os trabalhos realizados.  
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5.2.1.25 O Senhor Sente Algum Tipo de Aflição ou Sofrimento quando o Animal vai para o 
Abate ou pelo Tratamento Dispensado a eles Durante a Criação? 
 

 

Considerando o fato de que o suíno é uma fonte de receita para um produtor rural, 

pode-se dizer que esta tende a se concentrar muito mais no processo de produção e engorda 

destinado ao abate, do que em outro tipo de beneficio. Com base nisto, as opiniões emotivas 

relacionadas a sentimento sobre o abate do suíno acabam caracterizando a vida do produtor 

devido ao relacionamento de cuidado que este tem com o animal. 

Nas respostas obtidas, este fator permitiu saber opiniões sobre tal caso. Para isto, vale 

observar o desenho do gráfico 26.  
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    Gráfico 26 – O Senhor Sente Algum Tipo de Aflição ou Sofrimento quando o Animal vai para o Abate ou 
     pelo Tratamento Dispensado a eles Durante a Criação 
     Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Observando as respostas obtidas, percebe-se que a relação entre o produtor e o animal 

quanto ao modo de tratamento acaba por relacionar certo sentimento de ‘pena’ ou ‘dó’ sobre o 

suíno, pois o produtor o desenvolve em termos de estrutura física e saúde e, após isto, ele o 

destina ao abate. Este comentário aprova a indicação feita, pois estabelece que 58,33% dos 

produtores de suínos têm certo sentimento pelo modo como o suíno é tratado. 
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5.2.1.26 O Senhor Recebe ou Recebeu Algum Tipo de Assistência Técnica em Relação ao 
Bem-estar Animal? 
 

 

Considerando o bem-estar animal, entende-se que este tem direta relação sobre a 

minimização de resultados corporais relacionados ao stress, a desmotivação e a causas físicas 

oriundas de ‘batidas’ ou ‘pancadas’ corporais, causando hematomas no referido animal. 

No caso deste estudo, o agricultor entrevistado foi questionado sobre possíveis 

orientações que este tenha recebido de técnicos que são vinculados às agroindústrias 

existentes no Oeste Catarinense e, que através destas, este agricultor tenha relação de 

fomento. Isto fez perceber o alcance dos seguintes resultados. 

91,67% (21)

8,33% (3)

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Sim Não 

Assistência Técnica Recebida

 
     Gráfico 27 – O Senhor Recebe ou Recebeu Algum Tipo de Assistência Técnica em Relação ao Bem-estar 
      Animal. 
      Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Através das respostas obtidas, 91,67% dos entrevistados indicaram ‘sim’ em possíveis 

orientações sobre o bem-estar animal. Entre as respostas espontâneas que justificaram as 

respostas obtidas, citam-se as seguintes quanto à orientação recebida: 

a) Orientação sobre o manejo com os animais; 

b) Orientações sobre a limpeza e a organização da pocilga; 

c) Orientação sobre o fato de não machucar os suínos quanto do seu trato e 

carregamento. 
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Complementando, as agroindústrias que orientam o produtor na prática das suas 

atividades suinícolas, em sua totalidade, estão vinculadas a órgãos governamentais agrícolas e 

ambientais como a EPAGRI e a CIDASC. 

 

 

5.2.1.27 Quais são, no seu Entender, as Principais Razões para se Preocupar com o Bem-estar 
Animal? Enumere as Seguintes por Ordem de Importância. 
 

 

Neste quesito, as principais razões devem ser identificadas em tudo o que pode vir a 

favor do próprio bem-estar do animal que ali é criado e desenvolvido junto à pocilga 

suinícola. Nas citações feitas pelos próprios entrevistados, estes indicou como de maior 

relevância quanto de destaque em termos de razões para atender e minimizar prejuízos com o 

animal na sua propriedade então criado. 
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     Gráfico 28 – Quais são, no seu Entender, as Principais Razões para se Preocupar com o Bem-estar  
      Animal 
      Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Sendo assim, os três assuntos que são expostos no questionamento realizado onde fica 

estabelecido como de maior importância o controle sanitário tendo 50% das indicações. Em 

segundo lugar e com uma indicação de 30% fica definida a diminuição das perdas e dos 

custos, considerando como a terceira indicação (20%) a qualidade do produto final. 
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5.2.1.28 Até Ponto o Senhor Concorda com a Seguinte Afirmação: Os Animais não Sofrem 
na sua Criação? 
 

 

Executar uma atividade de produção suinícola define que o seu envolvido deve possuir 

um considerável e, até mesmo, elevado nível de conhecimento e de disposição para a prática 

deste trabalho.  

Ao ter este conhecimento, automaticamente, este tratará do animal de maneira que não 

aconteçam situações de sofrimento e de stress para o próprio animal durante a fase de engorda 

e crescimento. Neste assunto, os entrevistados, através de respostas específicas, permitiram o 

conhecimento sobre o seu pensamento. 
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     Gráfico 29 – Até Ponto o Senhor Concorda com a Seguinte Afirmação: Os Animais não Sofrer na sua 
      Criação 

   Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 
 

Ao observar, portanto, as respostas indicadas, observam-se que as opiniões ficam 

divergentes em relação ao assunto. Para 41,67% das indicações, até certo ponto positivas, há a 

concordância parcial com o fato de o animal não sofrer. 

Relacionado a este caso, ainda é citado e, que pode até certo ponto confirmar a 

justificativa aqui já realizada, que para 41,67% dos entrevistados, o animal sofre sim, onde 

estes discordam totalmente. 
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5.2.1.29 Até que Ponto o Senhor Concorda com as Seguintes Afirmações: os Animais 
Sofrem, mas é Inevitável porque Estão para isso? 
 

 

As afirmações relativas a este assunto dizem respeito à própria questão que é 

observada acima. A importância da questão é a relação direta com o fato de que o animal esta 

ali para isso. 

Nas respostas obtidas, as mesmas permitiram um conhecimento interessante sobre o 

assunto, como se expõe no gráfico 30.  
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     Gráfico 30 – Até Ponto o Senhor Concorda com as Seguintes Afirmações quanto ao Fato de os Animais 
      Sofrem, mas é Inevitável porque Estão para isso. 

  Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 
 

Por incrível que pareça, em termos de pensamento animal, muitos agricultores até 

certo ponto concordam que o animal sofre no seu desenvolvimento por que ele esta ali 

justamente para este propósito. Esta tendência se confirma em 89,55% das indicações 

recebidas quanto às entrevistadas totais realizadas. 
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5.2.1.30 A Principal Razão para Diminuir o Sofrimento é a Busca de mais Qualidade do 
Produto e o Controle Sanitário? 
 

 

Este assunto tem relação com a aplicação da própria regra do bem-estar animal. Tanto 

a agroindústria como também os órgãos que tem direta relação de contato com a propriedade 

agrícola como é o caso da CIDASC e da EPAGRI. As mesmas desenvolvem seguidamente 

regras e normas que possam reduzir as causas do sofrimento animal e da elevação da 

qualidade do produto. 

As indicações recebidas permitiram um conhecimento atrativo sobre este caso, 

possibilitando a formação do gráfico 31. 
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 Gráfico 31 – A Principal Razão para Diminuir o Sofrimento é a Busca de mais Qualidade do Produto e o  
 Controle Sanitário 
 Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 
 

Quase que em unanimidade, o pensamento para diminuir o sofrimento animal tem 

direta relação com o modo pelo qual o agricultor é instruído e, ainda com o próprio fato que 

envolve a qualidade final do produto bem como do controle sanitário. 

Este tipo de comentário é afirmado 66,67% de onde pode se concluir que o 

agricultor/produtor tem consciência deste assunto. 
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5.2.1.31 A Principal Razão para Diminuir o Sofrimento e a Principal Razão para Diminuir o 
Sofrimento é Tentar Fazer o Bem? 
 

 

Na aplicação de instruções sobre as normativas do bem-estar animal, faz-se entender 

que este tem direta relação com o próprio desenvolvimento do animal, pois o mesmo estará se 

alimentando de maneira mais adequada e, com isso, sendo produzida uma carne mais 

saudável e mais saborosa. 

Através deste comentário, os agricultores entrevistados indicaram como resposta o 

fato de as condições deve carecer principalmente do modo como o animal é tratado e cuidado. 
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 Gráfico 32 – A Principal Razão para Diminuir o Sofrimento e a Principal Razão para Diminuir o 
  Sofrimento é Tentar Fazer o Bem 
  Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 
 

As respostas sobre tal assunto pesquisado indicaram que o agricultor não concorda 

que, sendo feita à prática do bem-estar animal, esta venha a diminuir o sofrimento do animal 

durante o seu processo de desenvolvimento e criação (50,0% das indicações recebidas). 

Aleatoriamente, o que deve ser comentado sobre isso é o caso de que o próprio 

agricultor deve tomar a consciência de criar o seu rebanho suinícola através de 

comportamentos que possam trazer resultados, sem que para isso tenha que se aplicarem 

instruções técnicas vindas das próprias agroindústrias e/ou dos órgãos competentes 

relacionados à prática agrícola. 
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5.2.1.32 A Principal Razão para Diminuir o Sofrimento dos Animais é Algo que Cria muita 
Aflição para um Suinocultor? 
 

 

A própria consciência que o agricultor/produtor possui quanto ao desenvolvimento das 

atividades de criação de suínos em sua propriedade, tem relação com o comportamento 

adotado, pois, caso este agricultor não seja muito preocupado com a manutenção do seu 

próprio investimento e da sua fonte de renda, automaticamente, poderá também sofrer 

situações e condições adversas sobre a ordem de resultados obtidos. 

Neste sentido, as indicações definiram os dados e as informações sobre a própria 

opinião do agricultor quanto a este caso. 
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  Gráfico 33 – O Sofrimento Animal Cria Aflição ao Suinocultor 
  Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 
 

Na visão do agricultor, na maioria das indicações, não se cria total relação de aflição 

ao agricultor/produtor, pois o mesmo acaba adotando a busca de apoio com os locais e 

profissionais competentes de maneira correta. 

Tal caso é traduzido pelo fato de que para 83,33% das indicações, a concordância é 

tanto parcial como também total, ocasionando fatores que não tem relação com o 

desenvolvimento da produção suinícola apresentada. 
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5.2.2 Saneamento Básico e Meio Ambiente 
 

 

Os assuntos a serem abordados nesta categoria permitem um entendimento voltado e, 

ao mesmo tempo relacionado a uma análise sobre o saneamento básico praticado através da 

pocilga e da sua estrutura de armazenagem de dejetos. 

Este se concentra através de tais pressupostos, permitindo que possa haver um melhor 

entendimento sobre o assunto, pois através do referido foco de estudo, o mesmo terá a sua 

relação voltada ao meio ambiente. 

Sendo assim, pode-se dizer que os principais assuntos abordados nesta categoria se 

determinam através de um conhecimento sobre a origem da água utilizada na propriedade 

bem como de possíveis análises que esta é submetida. 

 

 

5.2.2.1 Qual é a Origem da Água para Consumo Humano Feita na Propriedade? 
 

 

Entende-se que a água, na maioria dos casos, utilizada em propriedades rurais tende a 

vir principalmente de poço artesiano particular ou comunitário, dependendo principalmente 

do seu destino e do seu meio de obtenção. 

Neste sentido, a água, sendo proveniente de lençóis freáticos próximos à propriedade, 

tende a ser captada com certo cuidado, pois pode possuir considerável nível de poluição e/ou 

acumulo químico de nutrientes animais. 

Os itens colocados como indicações de respostas, permitiram um entendimento mais 

específico e aprofundado sobre esta questão. A apresentação dos dados é demonstrada junto 

ao gráfico 34. 
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    Gráfico 34 – Qual é a Origem da Água para Consumo Humano Feita na Propriedade 
     Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Como exposto acima, a obtenção direta de água junto a um poço artesiano é 

caracterizada como a de principal estilo de obtenção. O que fica claro a partir das respostas é 

que esta fonte acaba sendo acertada em termos de obtenção através de parcerias feitas com a 

própria comunidade, onde se entende que a mesma tende a se reunir para decidir pela 

perfuração de um poço artesiano, já que a prática disto envolve um valor considerável. 

Na pesquisa aplicada aos produtores suinícolas, este passo foi assim identificado, 

determinando que 58,33% dos mesmos obtêm água para o seu consumo próprio através de 

poço artesiano e, mais especificamente, através de poço artesiano existente na própria 

comunidade. 

 

 

5.2.2.2 O Senhor já fez Algum Tipo de Análise com a Água que é Consumida em sua 
Propriedade? 
 

 

Considerando a real necessidade de estar seguidamente buscando melhorar a qualidade 

de vida das pessoas, várias são as ações praticadas por órgãos governamentais visando 

desenvolver programas que possam proporcionar tal objetivo. 

Mais especificamente, no que relaciona a água em si, vale dizer que a mesma vem para 

proporcionar, sendo saudável, uma melhor qualidade de vida através do seu consumo e, para 
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0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 
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0,0% (0) 



 122

isto, cabe ao seu captador, executar testes que possam permitir uma água saudável e com 

adequada provisão e condição de consumo. 

Este caso é interpretado como importante pelos respondentes a este questionário, o que 

traduz certa preocupação com a qualidade da água que é consumida na propriedade rural. As 

respostas obtidas definiram a formação do gráfico 35. 
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  Gráfico 35 – Análise Feita na Água Consumida 
  Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Considerando as informações acima, para 75,0% das indicações feitas, o produtor 

suinícola executa análises periódicas na água que consome. Mais especificamente, esta análise 

é feita em períodos de três a seis meses, priorizando a qualidade da mesma e os riscos de 

contaminação. 

 

  

5.2.2.3 Qual é o Destino Praticado às Embalagens de Agrotóxicos? 
 

 

Outra preocupação que se deve ter em uma propriedade agrícola quanto ao risco de 

contaminação e agressão ao meio ambiente através da poluição de nutrientes nela utilizados, é 

com relação ao próprio agrotóxico,  
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Neste sentido, o uso de tal produto químico tem que ser cuidadoso, pois não pode ser 

utilizados em lavouras próximas a riachos, rios e/ou fontes de captação de água 

principalmente, devido aos elevados riscos de contaminação. 

Outro fato é o próprio destino dado à embalagem deste produto. Sabe-se que existem 

empresas particulares que fazem este tipo de coleta, dando um destino final, a princípio, 

correto sobre os mesmos. Ao serem interrogados sobre isto os agricultores entrevistados 

responderam o que está indicado no gráfico 36. 
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  Gráfico 36 – Qual é o Destino Praticado as Embalagens de Agrotóxicos 
  Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Para 41,66% dos entrevistados, o destino dado à embalagem de agrotóxico se fixa 

através do seu recolhimento feito em programas de coleta seletiva, o que é uma das melhores 

alternativas, considerando o correto destino deste recipiente. 

 

 

5.2.2.4 Quais são os Destinos e Práticas de Destino dadas aos Animais Mortos 
Involuntariamente? 
 

 

O assunto abordado neste item é comum de acontecer em propriedades agrícolas, pois 

há a muitas mortes de animais em situação de criação seja por causa de temporais que 
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prejudicam a estrutura do local onde o animal está abrigado ou devido a doenças que são 

comuns de acontecer. 

Nas respostas obtidas através da entrevistas realizadas, as opções indicadas foram à 

fossa séptica, queima ou a prática de enterrar, pela construção de uma vala, onde o animal é 

colocado e, após isto, é soterrado. Esta última é a prática mais realizada. 

Tal sistema adotado prioriza a questão de fazer valer a eliminação de possíveis focos 

de contaminação e/ou problemas aparentes de decomposição de tal animal. 

O que tem que ser observado é o local de realização de tal atividade, pois este não 

pode ficar próximo a rios, a riachos e/ou a fontes de captação de água, uma vez que pode 

gerar algum tipo de contaminação, vindo a prejudicar a qualidade de vida dos habitantes da 

propriedade. 

 

 

5.2.2.5 Qual é a Distância das Fontes de Rios e Riachos Existentes na Propriedade? 
 

 

Dependendo muito da propriedade, as fontes de água provenientes de rios e riachos 

são fáceis de acontecer ou às vezes complexas, devido ao fato de que nem toda propriedade se 

estabelece com facilidade de acesso a fontes de água. 

Para minimizar isto, algumas adotam o sistema de uso da água através de poço 

artesiano, enquanto que outras adotam a captação de água vinda de rios e/ou riachos. Nas 

respostas obtidas pelos suinocultores entrevistados, este campo foi mais específico e, permitiu 

saber sobre a proximidade das propriedades em relação às fontes de água como também sobre 

se as mesmas obedecem às normas ambientais legais de permissão e uso. O gráfico 37 

permite o conhecimento sobre isso. 
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    Gráfico 37 – Qual é a Distância das Fontes de Rios e Riachos Existentes na Propriedade 
     Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Considerando o gráfico acima, soube-se que as fontes de rios ficam em certos casos, 

próximas a sua propriedade, mas em 75,0% das indicações feitas, estão provadas e 

obedecendo as normas legais de exploração e uso da água que por elas são geradas. 

 

 

5.2.3 Energias Renováveis 
 

 

Sendo considerado um dos principais focos atuais de investigação, estudo e debate em 

diversos campos da economia, da sociedade e da ciência, a energia renovável visa fazer com 

que as pessoas possam ter alternativas quanto ao uso de fontes energéticas que não causem 

poluição tamanha como aquela que acontece atualmente através do uso de combustíveis 

fósseis. 

Concentrando este fato ao tema que é abordado neste estudo, pode-se dizer que a 

energia renovável é pode ser investigada possibilitando ao agricultor ter à sua disposição, um 

novo instrumento tanto de trabalho como também de obtenção de renda, diminuindo os seus 

atuais sistemas de trabalho (criação de animais e/ou plantação de grãos), vindo a explorar 

mais um tipo de atividade que possa minimizar os seus esforços em somatória a melhoria dos 

seus resultados. 
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Mais especificamente, a investigação realizada neste estudo coletou dados vindos do 

próprio agricultor quanto ao seu conhecimento e intenção sobre a exploração e o uso de 

energias renováveis. Entre os itens investigados, os de principal resposta se basearam no 

conhecimento de assuntos voltados ao entendimento, conhecimento e planejamento de 

trabalho sobre o uso de energias renováveis bem como dos possíveis benefícios resultantes, e 

que tipo de energia renovável estaria interessado em obter para fins de exploração produtiva e 

comercial. 

 

 

5.2.3.1 Para o Senhor, o que Seriam Energias Renováveis? 
 

 

Em questionamento aberto feito aos agricultores entrevistados, à busca por resposta 

sobre este assunto visou obter a informação de como estes tem conhecimento sobre a energia 

renovável. 

As indicações de respostas se traduziram através dos seguintes assuntos: 

a) Energia verde; 

b) Oleoguaminosas para a fabricação de biodiesel; 

c) Gás natural; 

d) Etanol; 

e) Energia eólica; 

f) Energia que não atinja o meio ambiente como o biodiesel; 

g) Centrais hidrelétricas de baixo impacto. 

Observando as respostas coletadas, entende-se que o agricultor tem certo nível de 

conhecimento sobre os possíveis tipos de energias renováveis. O que se permitiu saber através 

de conversas paralelas com os mesmos foi que este tipo de energia até então, na Região Oeste 

de Santa Catarina, ainda irá demorar a se popularizar, devido à forte presença das atividades 

agroindustriais voltadas à produção de aves e suínos. 

Outro fator a se argumentar diz respeito à questão de investimentos, pois poucas ainda 

são as linhas de crédito possíveis de uso, devido ao fato de que o uso de energias renováveis 

vem contra o interesse do atual sistema de consumo de combustíveis fósseis. Para que ocorra 

uma popularização de tal prática, deve haver uma grande reviravolta econômica, social e 

cultural no país. Isto pode, num primeiro momento, demandar um problema social para o 

governo, pois precisará se modificar o atual sistema sócio-econômico, ocasionando um 
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possível desemprego, devido à sociedade não estar totalmente preparada para tal mudança 

organizacional. 

 

 

5.2.3.2 O Senhor possui Planejamento Estabelecido para Iniciar algum Tipo de Atividade na 
Produção de Energias Renováveis em sua Propriedade? 
 

 

Considerando as descrições feitas acima, e sabendo que no momento atual, a energia 

renovável é vista muito mais como um modismo do que como uma real e urgente necessidade 

de mudança na questão ambiental para a redução da poluição fóssil, percebe-se que poucos 

são os incentivos publicitários e mercadológicos direcionados a este tipo de negócio. 

As respostas obtidas pelos produtores entrevistados, ao se traduzirem na formação do 

gráfico 38, também permitiram abrir um comentário mais específico sobre o assunto no que 

diz respeito à essência do planejamento para novos tipos de atividades produtivas junto às 

propriedades agrícolas locais e regionais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gráfico 38 – O Senhor possui Planejamento Estabelecido para Iniciar algum Tipo de Atividade na  
   Produção de Energias Renováveis na sua Propriedade.  
  Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

Seguido as explicações anteriores, devido ao não incentivo e massificação na 

divulgação do uso de energias renováveis, o que se percebe é que grande parte dos 
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agricultores entrevistados, até o momento, ainda não possuem nenhum tipo de planejamento 

para a troca da atividade suinícola pela de energia renovável. 

Este item ficou claro quando se argumenta que para 70,83% dos agricultores este 

assunto ainda é uma novidade e que por não saberem detalhes e nem terem à disposição, 

orientação técnica sobre a produção, exploração e uso de energias renováveis, acabam não 

planejando a inserção desta em sua propriedade. 

 

 

5.2.3.3 O Senhor Conhece os Benefícios e os Resultados que a Produção de Energias 
Renováveis pode Trazer a sua Propriedade e ao Meio Ambiente? 
 

 

Por não haver uma massificação em termos publicitários de tal tipo de combustível 

natural, percebe-se que o conhecimento sobre possíveis resultados do uso de energias 

renováveis ainda é uma incógnita. 

O que se observa é um conhecimento prévio e geral sobre o fato de que a energia 

renovável não polui o meio ambiente, mas como explorá-la e/ou, como utilizá-la ainda é um 

fator de pesquisa e investigação. Para os agricultores entrevistados, este ponto é interessante e 

pontual, o que determina o seu conhecimento ou não dos benefícios e resultados de tal 

combustível natural por assim dizer. 
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     Gráfico 39 – O Senhor Conhece os Benefícios e os Resultados que a Produção de Energias Renováveis  
      pode Trazer a sua Propriedade e ao Meio Ambiente 
      Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 
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Como citado acima, as respostas obtidas indicam corretamente o que se pensa 

atualmente sobre a publicidade quanto ao uso de energias renováveis. Os entrevistados 

indicaram que conhecem mais ou menos os benefícios e os próprios resultados de tal 

exploração natural (54,17% de indicação), o que demonstra  que ainda não existe um interesse 

tanto por parte governamental como também por parte privada em popularizar este tipo de 

atividade produtiva em decorrência da substituição do atual sistema agrícola produzido por 

um outro que ainda é observacional de resultados. 

 

 

5.2.3.4 Ao seu Entendimento, quais seriam os Possíveis Benefícios e Resultados que a 
Produção de Energias Renováveis Poderia Trazer a sua propriedade? 
 

 

Considerando fato de que o uso de energias renováveis ainda é uma prática pouco 

executada não só na Região Oeste, mas em todo o Estado nacional, percebe-se que, na prática 

os benefícios e os possíveis resultados a serem obtidos ainda não são muito conhecidos. 

Em investigação feita com o produtor, este permitiu citar respostas específicas sobre 

tal investigação, o que se traduziu no que segue: 

a) Benefício de comercialização devido ao valor agregado aplicado; 

b) Aquecimento natural das pocilgas; 

c) Uso em creches com foco no aquecimento da água; 

d) Melhoria ambiental. 

As respostas obtidas condizem diretamente com a própria atividade relacionada à 

criação de suínos em princípio. 

 

 

5.2.3.5 Qual o Tipo Principal de Energia Renovável o Senhor Estaria Disposto a Aplicar em 
sua Propriedade como Forma de Teste de Produtividade? 
 

 

Permitindo saber qual o tipo de energia a ser utilizado, observa-se que em citações e 

investigações bibliográficas, são diversas as fontes de energia renovável: a energia eólica, gás 

natural, energia solar, biodiesel e a disposição de centrais hidrelétricas de pequeno porte. 

Nas indicações feitas no assunto exposto, o entrevistado teve a possibilidade de 

indicar, de maneira espontânea, até três possibilidades como resposta quanto ao uso de 

energia renovável em sua propriedade. O gráfico 40 permite saber sobre as respostas obtidas. 
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     Gráfico 40 – Qual o Tipo Principal de Energia Renovável o Senhor Estaria Disposto a Aplicar a sua 
      Propriedade em Forma de Teste de Produtividade. 
      Fonte: Pesquisa realizada por Adelar Bilha em outubro de 2009. 

 

As indicações feitas no item estudado definiram que a energia verde é a mais 

entendida e de possível exploração por parte dos atuais produtores suinícolas do Oeste 

Catarinense, considerando não somente os que foram entrevistados, mas no geral, pois estes 

se concentram muitas vezes na plantação de sementes diversas como as de girassol, soja e 

outras que podem ser utilizadas para fins de gerar energia limpa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A abordagem teórica viabilizou atingir os objetivos dos quais foram traçados. Um dos 

principais objetivos deste estudo foi identificar as percepções dos atores locais em relação aos 

problemas que apresenta o atual modelo de desenvolvimento regional, pela atividade 

agropecuária, mais precisamente voltada aos problemas e desafios ambientais éticos e sociais, 

devido ao atual sistema de produção de suínos na região.  

O que se percebeu tanto pela abordagem teórica como na pesquisa aplicada que o atual 

sistema movido pela intenção econômica, inicialmente deu pouca relevância aos aspectos 

éticos, ambientais e sociais. Em conseqüência desta cultura os suinocultores tornaram-se 

praticamente alheios à questão ética perante o animal.  

O presente estudo viabilizou a afirmativa de que as práticas adotadas e a vocação pela 

suinocultura na região Oeste de Santa Catarina, se deram em decorrência da colonização 

imigrante na região, passando de pai para filho, sendo posteriormente impulsionada pelas 

investidas de cooperativas e empresas interessadas na industrialização e comercialização dos 

produtos de origem animal. 

Este estudo buscou se nortear pelo desenvolvimento de uma pesquisa que pudesse 

determinar a evolução do Oeste Catarinense quanto ao marco de sua economia local e 

regional. Observou-se a influência adquirida bem como os pontos que foram determinantes 

para estabelecer tanto o perfil como o padrão de atividade operacional da zona rural oestina. 

Concentrando em sua maioria, a existência por pequenas propriedades agrícolas, a 

Região Oeste é demarcada pela exploração da atividade suinícola como principal fonte de 

renda e produtividade, devido justamente à incidência considerada de cooperativas e empresas 

privadas que desenvolvem produção junto a este segmento de trabalho. 

Através desta questão, decidiu-se por saber e, ao mesmo tempo, investigar junto aos 

próprios produtores, o pensamento dos mesmos em relação às mudanças físicas, monetárias 

ou semelhantes que a atividade suinícola trouxe a sua propriedade. Antecipando comentários 

sobre isso, pode-se dizer de início que estas mudanças foram determinadas principalmente 

pela evolução enquanto maior exploração da atividade suinícola na propriedade onde a 

mesma foi implantada, determinando com isso, a principal fonte de receita para o próprio 

agricultor e a criação de animais para industrialização. 

Mas, para que esta se tornasse uma atividade essencial e que demarcasse as 

características de desenvolvimento econômico para a Região Oeste Catarinense, a criação de 

suínos exigiu que o agricultor tivesse que criar um desempenho mais organizado e mais 
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focado a prática de trabalho executada, considerando o fato de que este trabalho deveria 

preservar o surgimento de uma profissão bem como de uma segurança de subsistência para a 

sua família. Para que se chegasse a este pensamento, a inserção da atividade suinícola se fez 

presente em uma prática de família, onde a atividade operacional passou de pai para filho, 

dando continuidade ao seu negócio, bem como por incentivos de agroindústrias parceiras.  

Neste sentido, a garantia pela sustentabilidade da família acabou por se manter e se 

estabelecer com a criação da atividade suinícola, determinando um novo trabalho e com isso, 

caracterizando a atual propriedade agrícola regional. A preservação ambiental até este 

momento não era considerada como prioridade devido ao fato que não existia uma 

fiscalização específica e mais aprofundada. O que existia eram alguns tipos de controle e 

tratamento vindos do próprio agricultor até que este começasse a receber orientação sobre o 

modo de trabalhar e preservar o meio ambiente na exploração suinícola. 

Cuidados com o animal, no seu desenvolvimento e na sua criação eram pouco 

observados e até o momento ainda não muito referenciado, devido ao fato de que a prioridade 

era produção e não preservação. Com isso, as opiniões emotivas relacionadas a sentimento 

sobre o abate do suíno acabaram caracterizando a vida do produtor com o relacionamento de 

cuidado que este tem com o animal. O que é levado em consideração sobre isto diz respeito ao 

bem-estar animal onde se entende que este tem direta relação com o que se aplica sobre a 

minimização de resultados corporais relacionados ao stress, a desmotivação e a causas físicas 

oriundas de ‘batidas’ ou ‘pancadas’ corporais, causando hematomas no referido animal, mas 

que até pouco tempo atrás não era praticada. 

Minimizando isto, as agroindústrias locais e regionais tiveram que iniciar um processo 

de orientação e preservação da qualidade da carne animal e para isto, o sistema de bem-estar 

animal tornou-se prática em qualquer tipo de exploração animal devido ao cuidado na criação 

e no desenvolvimento deste. Conforme é descrito no próprio capítulo que relaciona a este 

assunto, a orientação repassada se deteve sobre o manejo com os animais, envolvendo a 

limpeza e a organização da pocilga, visando este não machucar os suínos quanto do seu trato e 

carregamento. Complementando este assunto, as agroindústrias que orientaram o agricultor 

sobre tal questão tiveram subsídios técnicos vindos através de órgãos governamentais 

agrícolas e ambientais como a EPAGRI e a CIDASC. Assim, o agricultor teve que se 

preocupar com um novo fator produtivo – a qualidade do bem-estar animal para a qualidade 

da carne produzida e consumida. 

Na aplicação de instruções sobre as normativas do bem-estar animal, faz-se entender 

que este tem direta relação com o próprio desenvolvimento do animal, pois o mesmo se 
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concentra em orientar sobre a melhor maneira de o animal ser alimentado de maneira mais 

adequada e, com isso, se produzir uma carne mais saudável e mais saborosa. Na própria 

consciência que o agricultor/produtor possui quanto ao desenvolvimento das atividades de 

criação de suínos em sua propriedade, tendo esta relação com o comportamento adotado. 

Em relação ao fator acima dito, ficou claro que os suinocultores possuem pouca 

relação com a preocupação sobre o sofrimento e o bem-estar animal, norteando suas 

preocupações mais especificamente em direção ao controle sanitário, diminuição das perdas e 

custos e pela qualidade do produto, quando da sua venda.  

Outra informação que é discutida de maneira direta quando se explica sobre a questão 

da atividade agrícola executada na propriedade rural em relação à exploração da suinocultura 

tem relação com a exploração da água tanto para o consumo na propriedade em termos de 

residência da família como também para a manutenção da atividade suinícola. Neste sentido, 

a água sendo obtida e/ou absorvida de lençóis freáticos próximos à propriedade, tende a 

permitir certo cuidado ao seu sistema de captação, devido ao fato de que esta água vinda do 

referido lençol freático pode estar sendo captada próxima de locais que possuem 

aparentemente, considerável nível de poluição e/ou acumulo químico de nutrientes animais, 

em decorrência do despejo dos dejetos suínos. Dependendo muito da propriedade, as fontes de 

água provenientes de rios e riachos são fáceis de acontecer ou às vezes complexas, devido ao 

fato de que nem toda propriedade se estabelece com facilidade de acesso a fontes de água. 

Para minimizar isto, algumas adotam o sistema de uso da água através de poço 

artesiano enquanto que outras adotam o uso da água vinda de rios e/ou riachos. O que fica 

claro em termos de respostas vindas dos agricultores que se manteve contado foi que a origem 

da água que é utilizada tanto para consumo próprio como também aquela destinada ao 

consumo animal vem de poços artesianos coletivos próximos à própria residência. Estes 

assuntos são relacionados às questões aplicadas a pesquisa executada com os próprios 

agricultores sobre este tema em específico. 

Outra preocupação que se deve ter em uma propriedade agrícola quanto ao risco de 

contaminação e agressão ao meio ambiente através da poluição de nutrientes nela utilizados, 

respeito ao trato, uso e ao destino dado as embalagens de agrotóxicos. Quando se relaciona 

este com a questão ambiental, observa-se que os mesmos têm grande influência ao fator 

determinante a preservação ambiental local. 

Sendo temas específicos na discussão que se faz sobre esta conclusão, o bem-estar 

animal, a questão ética e a água, e os próprios dejetos suínos são vistos como os principais 

temas para a discussão, já que é através destes que o fator ambiental trabalha e se desenvolve. 
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Desta prática de trabalho e dos pensamentos relacionados, o caminho feito para 

minimizar os prejuízos e os danos que principalmente os dejetos suínos causaram ao meio 

ambiente, permite que ocorra um novo pensamento de produção através da prática da 

exploração e ao mesmo tempo, da implantação de energias renováveis junto à própria 

propriedade agrícola. Sendo considerado um dos principais focos atuais de investigação, 

estudo e debate em diversos campos da economia, da sociedade e da ciência, a prática de 

exploração de energias renováveis visa fazer com que as pessoas possam ter alternativas de 

uso de novas fontes energéticas que não causem poluição tamanha como aquela que acontece 

atualmente através do uso de combustíveis fósseis e, no caso específico da prática agrícola, 

dos dejetos e dos agrotóxicos que são aplicados ao meio ambiente, priorizando-se por uma 

atividade que não cause danos e nem prejuízos a este local. 

Concentrando-se no tema abordado neste estudo, a possibilidade de investigação sobre 

a energia renovável permite que o agricultor possa ter à disposição um novo instrumento tanto 

de trabalho como de obtenção de renda, diminuindo os atuais sistemas de trabalho na criação 

de suínos, vindo a explorar mais um tipo de atividade que possa minimizar os seus esforços 

em somatória a melhoria dos seus resultados. 

Mais especificamente, percebe-se a nova tendência no setor agrícola, desde que haja 

um incentivo governamental para a preservação ambiental, que a exploração de energias 

renováveis se torne popular e venha a contribuir com a demarcação de uma nova 

característica de trabalho. Entre os itens investigados no que se relacionam as energias 

renováveis, vale dizer que os de principal resposta se baseiam nos seguintes tipos: 

a) Energia verde; 

b) Energia Solar; 

c) Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHS; 

d) Agro combustível. 

Observando estes tipos de fontes inesgotáveis, por que realmente é isso, entende-se 

que o agricultor poderá ter disposição uma nova fonte de trabalho, com benefícios e métodos 

de trabalho para agilizar a sua execução, levando em consideração o fator de uma melhor 

renda sem agredir diretamente o meio ambiente. Como já citado, para que ocorra uma 

popularização no uso das energias renováveis, é de extrema importância que ocorra uma 

grande reviravolta econômica, social e cultural no país, fazendo com que isto possa se tornar 

uma necessidade e não apenas uma oportunidade de ganho de capital por grandes 

investidores. 
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Sabendo que no momento atual, a energia renovável é vista muito mais como um 

modismo do que como uma real e urgente necessidade de mudança na questão ambiental 

quanto à redução da poluição fóssil, percebe-se que poucos são os incentivos publicitários e 

mercadológicos direcionados a este tipo de negócio. Devido ao não incentivo e massificação 

na divulgação do uso de energias renováveis, o que se percebe é que grande parte dos 

agricultores entrevistados, até o momento, ainda não possuem nenhum tipo de planejamento 

para a troca da atividade suinícola pela de energia renovável. 

Ainda por não haver uma massificação em termos publicitários de tal tipo de 

combustível natural, percebe-se que o conhecimento sobre possíveis resultados do uso de 

energias renováveis ainda é uma incógnita. O que se observa é um conhecimento prévio e 

geral sobre o fato de que a energia renovável não polui o meio ambiente, mas como explorá-la 

e/ou, como utilizá-la ainda é um fator de pesquisa e investigação. 

Mas em contrapartida o fator intrigante traz na própria pesquisa efetuada onde que os 

entrevistados indicaram que em 54,17% dos casos, os mesmos estão pouco satisfeitos com a 

atividade da suinocultura, mas por não terem outra opção, até então, do mesmo nível de 

lucratividade, acabam por continuar a investir neste tipo de negócio, pensando que 

continuarão a ter honorários mais atrativos. Já 20,83% apresentaram-se totalmente 

insatisfeitos com a atividade e pretendem abandonar a mesma, enquanto que somente 25% 

mostram-se satisfeitos e pretendem continuar investindo na atividade suinícola.  

Seria a hora de se pensar em novas alternativas de sustento para as famílias de 

suinocultores, como novo modelo de desenvolvimento regional. Mas percebe-se que o 

conhecimento sobre possíveis resultados do uso de energias renováveis ainda é uma incógnita. 

O que se observa é um conhecimento prévio e geral sobre o fato de que a energia renovável 

não polui o meio ambiente, mas como explorá-la e/ou, como utilizá-la ainda é um fator de 

pesquisa e investigação. 

Portanto, o que há para se comentar sobre o uso de energias renováveis ainda é a 

respeito de uma prática pouco executada não só na Região Oeste de Santa Catarina, mas como 

um todo, em todo o Estado nacional. Percebe-se que, na prática os benefícios e os possíveis 

resultados a serem obtidos ainda não são muito conhecidos. 

Em investigação feita com o produtor, este permitiu citar respostas específicas sobre 

tal investigação, o que traduziu no que segue: 

a) Benefício de comercialização devido ao valor agregado aplicado; 

b) Aquecimento natural das pocilgas; 

c) Uso em creches com foco no aquecimento da água; 
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d) Melhoria ambiental. 

As respostas obtidas condizem diretamente com a própria atividade até então 

explorada sobre a prática relacionada à criação de suínos em princípio. 

Portanto, para que ocorra a inserção de novos pensamentos sobre o uso de energias 

renováveis junto às propriedades agrícolas, é de extrema necessidade e urgência que aconteça 

uma revolução em princípio, publicitária e de conscientização para a melhoria do ambiente e 

para a redução dos impactos ambientais, já que o atual sistema, a cada momento, agride e 

agrava as condições ambientais existentes na propriedade rural. 

Na Região Oeste Catarinense, as atividades agropecuárias geram impactos ambientais 

que repercutem na redução do bem-estar da população regional. Neste sentido, pode-se 

afirmar que as atividades agropecuárias mostram-se insustentáveis, pois estão degradando os 

recursos hídricos regionais, comprometendo seu uso no presente e no futuro. 

Através da pesquisa identificou-se que os atores envolvidos no processo de produção 

suinícola estão aos poucos se dando conta dos problemas ambientais éticos e sociais, causados 

pela prática adotada na região. Mas por parte destes o momento ainda é de reflexão e 

preocupação mais concentrado na perda de produção e consequentemente da diminuição de 

valor agregado ao produto, na garantia da sustentação econômica dos envolvidos.  

Com o presente estudo ficou claro e evidenciado que o problema da (in) 

sustentabilidade ambiental está centrado na suinocultura no Oeste do Estado, e que 

ultrapassou barreiras socialmente humanas, causando impactos negativos à sociedade, mais 

precisamente o arruinamento dos recursos hídricos. O momento seria a união de forças em 

torno de estudos para viabilizar uma nova proposta de desenvolvimento, na busca de 

elementos para um novo modelo de desenvolvimento regional.  

No encerramento que se faz sobre este estudo, deixa-se como relato final a orientação 

à questão sobre a necessidade de se investigar sobre novos estudos sobre o tema energias 

renováveis na área agrícola regional, e para isto, espera-se que este estudo tenha contribuído 

um pouco para que se desperte um novo pensamento ambiental produtivo, através da 

exploração de energias renováveis na região Oeste Catarinense, em detrimento da atividade 

agroindustrial suinícola, que vem trazendo direto prejuízo ao meio ambiente.  
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APÊNDICE 01 – SOLICITAÇÃO DE DADOS  
 
 
 
Prezados Senhores 
 
 

Chapecó (SC) 14 de outubro de 2009. 
 
 

Venho através desta, solicitar junto a esta Instituição o auxílio na obtenção de dados 

que possam contribuir para a seqüência na execução do projeto de pós-graduação em regime 

de mestrado titulado de: (IN) SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: UMA PROPOSTA 

DE TRANSIÇÃO DO FOCO NA PECUÁRIA PARA O FOCO NA PRO DUÇÃO DE 

ENERGIA RENOVÁVEL DA REGIÃO DE CHAPECO no qual esta sendo executado 

pelo acadêmico Adelar Bilha junto a Universidade Regional de Blumenau – FURB. 

Esta solicitação corresponde ao pedido de obtenção de dados acerca do quantitativo de 

agricultores que exercem e/ou executam atividades pecuárias na criação de bovinos, suínos e 

aves junto à micro-região de Chapecó (SC). 

Em se tratando desta micro-região, a busca por estes dados envolve a priori  os 

municípios de Chapecó, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Guatambu, Nova Itaberaba e 

Planalto Alegre, onde serão estes os municípios que permitirão o contato futuro com os 

agricultores existentes e atuantes, buscando com isso, respostas sobre a atividade pecuária 

executada e, decorrente disto, sobre alternativas de melhor incremento operacional através do 

desenvolvimento de atividades ligadas a sustentabilidade ambiental. 

Certo da contribuição e do auxílio à obtenção nos dados solicitados, fica no aguardo 

de vossas providências. 

Atenciosamente. 

 
 
 
 
Adelar Bilha 
Aluno de Mestrado 
Centro de Ciências Humanas e da Comunicação – CCHC 
Universidade Regional de Blumenau – FURB 
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APÊNDICE 02 – QUESTIONÁRIO 
 
 
 
 
Questionário nº.  
Data da Entrevista: ....../....../.......... 
 
 
I – IDENTIFICAÇÃO 
 
 
1. Comunidade 2. Chefe de Família 3. Naturalidade 
   
 
4. Residência: 
( ) Própria   ( ) Cedida 
( ) Arrendada   ( ) Alugada 
 
5. Condição do Produtor: 
( ) Proprietário   ( ) Parceiro 
( ) Arrendatário   ( ) Posseiro 
 
6. Mão-de-Obra: 
( ) Somente Familiar  ( ) Empregados permanentes 
( ) Empregados Eventuais ( ) Parcerias operacionais 
 
 
7. Atividade que mais contribuem na composição da receita anual da propriedade %: 

 

Leite 
Aves de 
Corte 

 

Suínos 
 

Grãos Venda de 
animais 

 

Salários/aposentadorias 
Outra/s 

Especificar 

 

Total 

       100% 
 
 
 
II – DADOS GERAIS SOBRE A ATIVIDADE SUINÍCOLA  
 
 
1. Qual é o período dedicado à prática da suinocultura? 
( ) 01 a 02 anos   ( ) 02 a 03 anos 
( ) 03 a 04 anos   ( ) Acima de 04 anos 
 
2. O Senhor contínua praticando a atividade da suinocultura? 
( ) Sim    ( ) Não. Por que: _______________ 
 
Considerando a situação atual ou a situação no último período em que se dedicou a atividade: 
 
3. O Senhor é produtor integrado? 
( ) Sim. Qual a empresa? _____________ 
( ) Não. 
 
4. Qual é o sistema de produção praticado? 
( ) Ciclo completo  ( ) UPL 
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( ) Terminador   ( ) Outra. Qual: _________________ 
 
5. Quanto ao material utilizado na estrutura física da pocilga, este é? 
( ) Madeira   ( ) Alvenaria 
( ) Misto    ( ) Outra. Qual: ________________ 
 
6. Qual é o sistema de criação praticado em sua propriedade? 
( ) Convencional  ( ) Cama sobre posta 
( ) SISCAL   ( ) Outra. Qual: _________________ 
 
7. O Senhor enfrenta problemas no manejo dos dejetos dos suínos? 
( ) Sim    ( ) Não   ( ) As vezes 
 
8. Os dejetos já foram causa de atrito/constrangimento com algum vizinho? 
( ) Sim    ( ) Não   ( ) As vezes 
 
9. O Senhor já recebeu algum tipo de crédito para aplicação no armanezamento e 
distribuição dos dejetos? 
( ) Sim. Quanto em R$ ________________ Em que ano: ____________ 
( ) Não 
 
10. Qual é o tipo de armazenamento praticado aos dejetos? 
( ) Através de lagoa   ( ) Através de biodigestor 
( ) Através de esterqueira  
 
11. Qual é a freqüência de esvaziamento do reservatório de dejetos? 
( ) A cada 03 meses   ( ) A cada 06 meses 
( ) A cada 09 meses   ( ) A cada 12 meses 
 
12. Quais são as formas de limpeza das instalações? 
( ) Água/mangueira   ( ) Água/lava jato 
( ) A seco e lava na saída dos lotes ( ) Outro sistema 
 
13. Distância das instalações de armazenamento dos dejetos: 
Até a residência:  mts.  Lavoura:   mts. 
Rio/riacho:   mts.  Estradas:   mts. 
Divisas   mts.  Sede da comunidade:  mts. 
 
14. Qual é a origem dos equipamentos de distribuição? 
( ) Distribuidor próprio   ( ) Vizinho 
( ) Conjunto de fertirrigação  ( ) Distribuidor da Prefeitura 
( ) Dist. da Associação   ( ) Outra. Qual: _______________ 
 
15. Qual é o destino dado aos dejetos? 
( ) Aplicação na própria lavoura ( ) Aplicação no pasto 
( ) Doação    ( ) Comercialização e venda 
 
16. Há quantos anos vem aplicando dejetos? 
( ) Até 01 ano    ( ) De 01 a 02 anos 
( ) De 02 a 03 anos   ( ) De 03 a 04 anos 
( ) De 04 a 05 anos   ( ) Acima de 05 anos  
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17. Qual é a quantidade de dejetos armazenada em cada período? 
( ) Até 250m3    ( ) De 251m3 a 300m3 
( ) De 301m3 a 350m3   ( ) Acima de 350m3 
 
18. Qual é a quantidade aplicada por hectare? 
( ) Até 100m3/ano   ( ) De 101m3/ano a 150m3/ano 
( ) De 151m3/ano a 200m3/ano  ( ) Acima de 201m3/ano 
 
19. Qual é a periodicidade de execução de assistência técnica junto ao local de 
armazenamento de dejetos? 
( ) Semanal    ( ) Quinzenal 
( ) Mensal    ( ) Bimestral 
( ) Eventual    ( ) Não recebe  
 
20. Quais são os problemas mais comuns enfrentados no manejo dos dejetos de suínos? 
R.: 
  
21. Quais são as origens e procedências da água para dessedentação dos animais e 
higienização das instalações? 
( ) Proveniente de rio   ( ) Proveniente de poço artesiano 
( ) Proveniente da Casan  ( ) Outra. Qual: _________________ 
 
22. Existe algum tipo de tratamento feito na água antes do seu uso? 
( ) Sim. Qual: ___________________ 
( ) Não 
 
23. Situação da suinocultura na propriedade nos últimos anos: 
( ) Teve redução produtiva em reduziu  % 
( ) Teve aumento produtivo em   % 
( ) Teve estabilização 
 
24. Qual é o nível de satisfação que o Senhor tem com a atividade praticada? 
( ) Estou satisfeito e pretendo continuar e investir na atividade 
( ) Estou pouco satisfeito, mas pretendo tentar permanecer na atividade 
( ) Estou insatisfeito e pretendo abandonar a atividade 
( ) Outra. Tipo de nível de satisfação: _________________ 
 
25. O Senhor sente algum tipo de aflição ou sofrimento quando o animal vai para o 
abate ou pelo tratamento dispensado a eles durante a criação? 
( ) Sim. Justifique: ___________________ 
( ) Não 
 
26. O senhor recebe ou recebeu algum tipo de assistência técnica em relação ao bem-
estar animal? 
( ) Não 
( ) Sim. Quais orientações. Justifique: 
 
27. De que instituição?  
( ) Agroindústrias   ( ) CIDASC 
( ) EPAGRI    ( ) Globo Rural 
( ) Outras: Especifique _________________________________________ 
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28. Quais são, no seu entender, as principais razões para se preocupar com o bem estar 
animal? Enumere as seguintes por ordem de importância. 
( ) Qualidade do produto final  ( ) Controle Sanitário 
( ) Diminuição de perdas/custos ( ) Outras: Especifique 
 
29. Há algum tipo de providência que seja tomada na sua propriedade para evitar ou 
diminuir o sofrimento dos suínos? Descreva. 
R.:  
 
 
30. Até que ponto o Senhor concorda com as seguintes afirmações? 
a) Os animais não sofrem? 
( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo parcialmente 
( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 
( ) Não sei 
 
b) Os animais sofrem, mas é inevitável porque estão para isso? 
( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo parcialmente 
( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 
( ) Não sei 
 
c) A principal razão para diminuir o sofrimento é a busca de mais qualidade do produto e o 
controle sanitário? 
( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo parcialmente 
( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 
( ) Não sei 
 
d) A principal razão para diminuir o sofrimento é tentar fazer o bem? 
( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo parcialmente 
( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 
( ) Não sei 

 
e) O sofrimento dos animais é algo que cria muita aflição para um suinocultor? 
( ) Concordo totalmente  ( ) Concordo parcialmente 
( ) Discordo parcialmente  ( ) Discordo totalmente 
( ) Não sei 
 
 
 
 
III – SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE  
 
 
1. Qual é a origem da água para consumo humano feita na propriedade? 
( ) Poço c/ proteção    ( ) Poço s/ proteção 
( ) Poço artesiano individual   ( ) Poço artesiano comunitário 
( ) Fonte com proteção individual  ( ) Fonte c/ proteção comunitária 
( ) Fonte s/ proteção    ( ) Rede pública 
( ) Outra. Qual: ______________ 
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2. O Senhor já fez algum tipo de análise com a água que é consumida em sua 
propriedade? 
( ) Sim. Há quanto tempo?_______________ 
( ) Não 
 
3. Qual é o destino praticado as embalagens de agrotóxicos? 
( ) Lixeira tóxica   ( ) Devolução junto ao local da compra 
( ) Queima    ( ) Armazenagem 
( ) Programa de coleta seletiva  ( ) Outro. Qual: __________ 
 
4. Quais são os destinos e práticas de destino dadas aos animais mortos 
involuntariamente? 
( ) Fossa     ( ) Enterra 
( ) Queima    ( ) Outro. Qual: __________ 
 
5. Qual é distância das fontes de rios e riachos existentes na propriedade? 
( ) Estão muito próximas. Metros: _________ 
( ) Obedecem as normas legais 
 
 
 
IV – ENERGIAS RENOVÁVEIS  
 
 
1. Para o Senhor, o que seriam energias renováveis? 
R.:  
 
2. O Senhor possui planejamento estabelecido para iniciar algum tipo de atividade na 
produção de energias renováveis em sua propriedade? 
( ) Sim. Há quanto tempo existe este planejamento?_______________ 
( ) Não 
 
3. O Senhor conhece os benefícios e os resultados que a produção de energias renováveis 
pode trazer a sua propriedade e ao meio ambiente? 
( ) Sim   ( ) Não   ( ) Mais ou menos 
 
4. AO seu entendimento, quais seriam os possíveis benefícios e resultados que a 
produção e energias renováveis poderiam trazer a sua propriedade? 
R.: 
 
 
5. Qual o tipo principal de energia renovável o Senhor estaria disposto a aplicar a sua 
propriedade em forma de teste de produtividade? Assinale até 03 alternativas. 
( ) Pequenas centrais hidrelétricas com baixo impacto ambiental 
( ) Energia solar 
( ) Energia verde 


