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Emater/RS-Ascar e Embrapa discutem
suinocultura em Santa Rosa
Extensionistas de dez municípios da região de Santa Rosa,
assistentes técnicos regionais e supervisores da Emater/RS-Ascar
participaram de discussão técnica com pesquisadores da Embrapa
Suínos e Aves de Concórdia (SC) e com o assistente técnico estadual

da Emater/RS-Ascar, na área de suinocultura, Henrique Bartles, na última quarta-feira (18/03), em
Santa Rosa. No dia anterior, o grupo realizou visitas a propriedades de Boa Vista do Buricá e Nova
Candelária, onde observaram fatores que embasaram a discussão.  

Na oportunidade, o gerente regional da Emater/RS-Ascar, Ademir Renato Nedel, destacou a
importância de estabelecer parcerias e estratégias sendo fundamental apoiar o trabalho com
suinocultura em nossa região, sendo ela uma das principais atividades econômicas locais, aliada ao
leite, milho e soja. "Não podemos deixar de lado uma importante geradora de renda para o produtor, é
a renda que faz com que as pessoas permaneçam no campo e contribui para que a sucessão
aconteça", comentou Nedel. 

Já o chefe adjunto de transferência de tecnologias da Embrapa Suínos e Aves, Marcelo Miele,
ressaltou a parceria com a Emater/RS-Ascar para aproximar o que é produzido pela pesquisa das
práticas a campo. Também abordou custos de produção e uso de ferramentas simplificadas,
apresentando indicadores de gestão e técnicos.  

O encontro acontece em um contexto de construção de uma nova proposta de cooperação técnica
para capacitação, transferência de tecnologia e intercâmbio de conhecimentos em suinocultura e
avicultura, firmado entre a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia (SC) e a Emater/RS-Ascar.  

O plano de trabalho para a região de Santa Rosa compreende o manejo de água e dejetos suínos,
produção de suínos em família (sem uso preventivo de antimicrobiano e criação dentro dos preceitos
de bem-estar animal) e os biodigestores como fonte de aproveitamento do potencial de geração de

http://www.emater.tche.br/site/
mailto:?
javascript:window.print()


26/05/2021 EMATER/RS - Multimidia

www.emater.tche.br/site/multimidia/noticias/detalhe-noticia.php?id=28105#.YK5TkLdKjX4 2/2

energia existente nas propriedades de suinocultura. Também se pretende enfocar com extensionistas
e produtores aspectos relativos ao custo de produção.  

As informações devem ser validadas por meio de unidades de referência tecnológica (URT�s)
instaladas em propriedades rurais dos municípios de Nova Candelária, Boa Vista do Buricá e Santo
Cristo, neste último caso, integrado ao abatedouro de suínos da Cooperativa da Agricultura Familiar
(Coopasc).  

Entre os participantes do evento, estiveram o assistente técnico regional (ATR) da Emater/RS-Ascar,
de produção animal, na região de Santa Rosa, Ivar Kreutz, os supervisores Ancila Altmann e Flávio
Fagonde, o ATR de Lajeado, João Alfredo de Oliveira Sampaio, o ATR de Frederico Westphalen Valdir
Sangaletti e o analista da Embrapa, Evandro Barros.  
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Emater/RS-Ascar e Embrapa desenvolvem projeto
para qualificação da suinocultura
Para qualificar a atividade da suinocultura na região, especialmente
no que tange o manejo adequado de dejetos dos suínos, solo e água,
a Emater/RS-Ascar estabeleceu um Contrato de Cooperação Técnica
com a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia/SC. Foram implantadas

três Unidades de Referência Técnica (URTs) em propriedades rurais da região, sendo selecionadas
para este projeto propriedades dos municípios de Pinhal, Palmitinho e Rondinha. Como parte desse
trabalho, extensionistas rurais da Emater/RS-Ascar que planejaram a atividade da suinocultura em
seus municípios de atuação vêm participando de capacitações envolvendo práticas referentes aos
temas propostos pelo projeto, como gestão da água e manejo dos dejetos nas propriedades e a
valoração da economia dos dejetos animais.  

Na última quinta-feira (09/08), os extensionistas rurais da Emater/RS-Ascar participaram de uma
capacitação em gestão econômica da suinocultura, ministrada pelo pesquisador da Embrapa Suínos e
Aves, Marcelo Miele. O objetivo foi ensinar aos técnicos sobre o funcionamento do aplicativo �Custo
Fácil� e da planilha desenvolvidos pela Embrapa para calcular os custos da produção, de suínos e
aves, na propriedade rural. A partir dessa ferramenta, a intenção é gerar um banco de dados que
contenha informações como custo de produção, custo de investimento e sobre a qualidade dos
dejetos. 

Miele explicou o passo a passo para o uso do aplicativo. Para uma primeira experiência, 16 famílias
envolvidas com a atividade da suinocultura e inseridas no Programa Gestão Sustentável da Agricultura
familiar serão selecionadas pelos extensionistas da Emater/RS-Ascar, para coleta de dados e
utilização do aplicativo �Custo Fácil�.  

A capacitação na área de gestão econômica foi realizada no município de Pinhal, na Câmara de
Vereadores. Participaram da atividade, o assistente técnico estadual de Suinocultura da Emater/RS-
Ascar, Henrique Bartels, o gerente Regional da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen, Clairto Dal
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Forno, o vice-prefeito de Pinhal, Luiz Carlos Pinto Ribeiro, o secretário Municipal da Agricultura, Irio
Barcarolo, o assistente técnico regional, Valdir Sangaletti, e extensionistas rurais do Escritório
Regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, região onde esse projeto também será realizado. 
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Cenário regional e perspectivas da suinocultura
são destaques de seminário em Taquaruçu do Sul
O Seminário Regional da Suinocultura, que está na quinta edição, já
faz parte do calendário de atividades dos produtores da região Norte
do Estado. Realizado anualmente de forma itinerante, este ano o
evento aconteceu no município de Taquaruçu do Sul, nesta terça-feira

(07/05). O Seminário foi promovido pela Emater/RS-Ascar, Prefeitura de Taquaruçu do Sul e a Câmara
Técnica Regional da Suinocultura, com apoio da Associação dos Suinocultores de Taquaruçu do Sul,
Associação dos Criadores de Suínos do RS (Acsurs) e Embrapa Suínos e Aves. 

Para iniciar as reflexões, o secretário da Agricultura de Taquaruçu do Sul, Tiago Pessotto, trouxe
informações sobre a suinocultura no município, um panorama atual e as perspectivas de avanço na
atividade. Aproveitando o espaço, o engenheiro ambiental do município de Palmitinho, Jean Candaten,
falou sobre o trabalho de gestão ambiental que vem sendo realizado no município e que se tornou
referência na região. Segundo ele, esse projeto surgiu devido ao grande volume de dejetos gerado em
Palmitinho, em decorrência da atividade da suinocultura. Primeiramente, foi realizado um
mapeamento da área de disponibilidade dos dejetos e, posterior, um diagnóstico completo da
atividade, para pesquisar a disponibilidade de dejetos e água.  

Através dessa análise, percebeu-se que a área agricultável do município estava equivalendo à área de
necessidade para disposição dos dejetos. Frente a esse desafio, o município contou com o apoio das
entidades ligadas ao setor, Embrapa, Emater/RS-Ascar e demais instituições, para buscar uma
solução. O município desenvolveu um processo que viabiliza o licenciamento ambiental da
suinocultura, que inicia na análise da viabilidade ambiental e segue até a realização do projeto.  

Outra questão abordada no Seminário foi o projeto realizado na região pela Emater/RS-Ascar e
Embrapa, que visa à qualificação da atividade da suinocultura, especialmente no que tange o manejo
adequado de dejetos dos suínos, solo e água. O assistente técnico regional de sistemas de produção
animal da Emater/RS-Ascar, Valdir Sangaletti, explicou sobre esse trabalho e apontou alguns
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resultados já obtidos na região envolvendo as temáticas trabalhadas nesse projeto, como gestão da
água na propriedade, manejo dos dejetos suínos, manejo do solo, valoração econômica dos dejetos e
gestão da atividade. 

Seguindo nessa abordagem, o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Marcelo Miele falou sobre
gestão na suinocultura, incluindo indicadores técnicos e econômicos. A Embrapa desenvolveu duas
ferramentas, o aplicativo "Custo Fácil" e uma planilha para calcular os custos da produção, de suínos
e aves, na propriedade rural. A partir desses instrumentos é possível gerar um banco de dados que
contenha informações como o custo de produção, custo de investimento e sobre a qualidade dos
dejetos. Miele apresentou alguns resultados obtidos em propriedades onde essas ferramentas já
estão sendo usadas. 

O engenheiro agrônomo da Emater/RS-Ascar de Taquaruçu do Sul, Mateus Cargnin, trouxe ao evento a
experiência da família Marion, que recebe Assistência Técnica para desenvolver a gestão das
atividades de bovinocultura de leite e suinocultura na propriedade e é exemplo de sucessão, através
do jovem Eduardo, que mostra interesse em permanecer na propriedade e seguir com a atividade da
suinocultura. O jovem destacou a praticidade do uso das ferramentas desenvolvidas pela Embrapa no
auxílio da gestão da atividade. "É uma forma bem simples de gerenciar a propriedade e saber se a
atividade está indo bem", comentou. 

Para encerrar o evento, o presidente da Associação dos Criadores de Suínos do RS (Acsurs), Valdecir
Folador, apresentou as tendências, perspectivas e desafios da suinocultura. Segundo ele, a atividade
encontra-se em plena expansão, com aumento da produção e a possibilidade de abertura de mercado
com a China. A perspectiva de expansão das exportações para atender a demanda do mercado chinês
irá aquecer ainda mais o setor. Para Folador, os próximos dois, três anos serão de bons negócios para
a atividade, com boas perspectivas e mercado favorável. Portanto, é preciso manter a qualificação da
atividade, priorizando a sanidade e a qualidade da produção.  

Ao final de sua fala, Folador anunciou a realização do 45º Dia Estadual do Porco, previsto para o dia
09 de agosto, em Frederico Westphalen. Lideranças e autoridades prestigiaram o Seminário Regional
da Suinocultura, como o prefeito de Taquaruçu do Sul, Valmir Menegat, os gerentes do Escritório
Regional da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen, Clairto Dal Forno e Mario Coelho da Silva,
representantes de instituições financeiras, técnicos da Emater/RS-Ascar e produtores da região. 
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Avicultores recebem capacitação sobre custo de
produção da atividade
Há dois anos, a Emater/RS-Ascar e Embrapa Suínos e Aves
estabeleceram um Contrato de Cooperação Técnica visando à
qualificação da atividade da suinocultura na região, especialmente
para orientar sobre o manejo adequado de dejetos dos suínos, solo e

água. A gestão econômica da atividade também faz parte desse projeto. Observando os bons
resultados obtidos até o momento, através dos indicadores e das melhorias na atividade suinícola,
surgiu o interesse por parte dos avicultores do município de Palmitinho em desenvolver esse projeto
voltado à atividade avícola. Por essa razão, na última quarta-feira (26/06), uma reunião foi realizada,
na Câmara de Vereadores de Palmitinho, para apresentar aos avicultores as tecnologias e processos
disponíveis para o cálculo e organização do custo de produção da avicultura. 

Durante o encontro, o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Marcelo Miele, falou aos produtores
como funciona o trabalho e de que forma essa prática contribui para a organização e planejamento da
propriedade. Miele apresentou ainda as tecnologias que estão disponíveis para facilitar esse
processo, como o aplicativo �Custo Fácil�, criado pela Embrapa, para interpretar os dados obtidos nas
propriedades relacionados à avicultura e que poderão qualificar o processo de planejamento e tomada
de decisão das famílias.  

Todo esse trabalho será acompanhado e orientado pela equipe da Emater/RS-Ascar. Estiveram
presentes no encontro o presidente da Associação dos Avicultores de Palmitinho, Renan Piaia, o
gerente do Escritório Regional da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen, Luciano Schwerz, o
assistente técnico regional de Sistemas de Produção Animal, Valdir Sangaletti, o supervisor Clairto
Dal Forno, e os extensionistas técnicos da Emater/RS-Ascar de Palmitinho, Alex de Mello Rubin e Luan
Jaques da Costa. 
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Cenário e Perspectivas da Suinocultura são
discutidos em seminário online
Pela importância que a atividade da Suinocultura representa em todo
o Estado e especialmente na região Norte, na próxima sexta-feira
(03/07) será realizado um seminário online para tratar do cenário e
perspectivas da suinocultura. A atividade iniciará às 13h45 e para

participar basta acessar o link https://cutt.ly/ematersuinos. 

O seminário realizado via web contará com a participação do pesquisador e chefe adjunto de
transferência de tecnologia da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia/SC, Marcelo Miele, que falará da
importância econômica da suinocultura e o uso do aplicativo Custo Fácil para geração de indicadores.

Para fazer uma análise do cenário atual e as perspectivas da suinocultura, o seminário contará com a
participação do presidente da Associação dos Criadores de Suínos do RS (Acsurs), Valdecir Folador. 

Prestar orientações técnicas e sociais para o desenvolvimento da cadeia produtiva da suinocultura é
uma das ações da Emater/RS-Ascar, realizada em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) em todo o RS. 

Serviço: Seminário online sobre o cenário e perspectivas da suinocultura 
Data: 03/07/2020 
Horário: 13h45 
Acesso: https://cutt.ly/ematersuinos 
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Cenário atual e perspectivas da suinocultura são
debatidas durante seminário online
Realizado anualmente na região Norte do Estado, o seminário da
suinocultura já faz parte do calendário de atividades dos produtores
locais. Neste ano, em decorrência das medidas de segurança para
prevenção da Covid-19, o evento presencial não foi realizado. Para

manter aceso o debate e a troca de experiências envolvendo a atividade da suinocultura, a Emater/RS-
Ascar, em parceria com a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural
(Seapdr), realizou um seminário online na última sexta-feira (03/07). Produtores, técnicos e lideranças
puderam acompanhar a atividade, que trouxe informações sobre o atual cenário e as perspectivas
para o futuro da suinocultura. 

Para dar início às discussões, o extensionista rural da Emater/RS-Ascar e coordenador da área de
Sistemas de Produção Animal, Valdir Sangaletti, apresentou um panorama regional da suinocultura,
destacando a importância da atividade para o desenvolvimento da região e as perspectivas para os
próximos anos.  

O primeiro painel apresentado enfocou na importância econômica da suinocultura e o uso do
aplicativo Custo Fácil para geração de indicadores. O tema foi abordado pelo pesquisador e chefe
adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Suínos de Aves, de Concórdia/SC, Marcelo Miele.
Desde 2018, a Emater/RS-Ascar firmou um Contrato de Cooperação Técnica com a Embrapa Suínos e
Aves e vem trabalhando pela qualificação da atividade da suinocultura, especialmente no que tange
ao manejo adequado de dejetos dos suínos, manejo do solo, gestão da água na propriedade e
valoração econômica dos dejetos e gestão da atividade. 

Miele falou das ferramentas desenvolvidas pela Embrapa, o aplicativo Custo Fácil e uma planilha para
calcular os custos da produção de suínos e aves na propriedade rural. A partir desses instrumentos é
possível gerar um banco de dados que contenha informações como o custo de produção, custo de
investimento e sobre a qualidade dos dejetos. O pesquisador da Embrapa apresentou alguns
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resultados obtidos em propriedades onde essas ferramentas já estão sendo usadas. 

Os próximos passos envolvendo esse projeto realizado em parceria entre Emater/RS-Ascar e Embrapa
já contempla o lançamento da versão 3.0 do aplicativo Custo Fácil. �Isso será possível graças ao
trabalho da Emater, que foi a campo, testou e sugeriu melhorias para o APP. Pretendemos realizar o
lançamento ainda no mês de julho�, comentou Miele, destacando ainda outras novidades para este
ano, como o curso EaD sobre custos de produção, disponível na plataforma e-Campo da Embrapa. 

Como já é tradicional na programação do seminário regional da suinocultura, este ano o presidente da
Associação dos Criadores de Suínos do RS (Acsurs), Valdecir Folador, também participou da versão
online do evento. Folador apresentou o cenário estadual, nacional e internacional da suinocultura, as
tendências e perspectivas do setor. 

Segundo ele, a atividade encontra-se em plena expansão, com aumento da produção e a abertura do
mercado com a China. �O grande volume de exportação de proteínas animais está muito concentrado
na Ásia, especialmente China e Hong Kong. Este cenário requer atenção. Em decorrência da
pandemia, o mercado interno tem sofrido bastante, pelo consumo, restrição de pessoas, alta taxa de
desemprego. A exportação é o que está salvando a atividade no país, mesmo com o custo alto de
produção�, ponderou Folador, ressaltando a importância da exportação para o crescimento do
mercado, mas, ao mesmo tempo, deve ser um sinal de alerta para o setor.  
A exportação gaúcha, de janeiro a maio deste ano, atingiu 93 mil toneladas. A projeção é que 2020
ultrapasse a média exportada em 2019 (168 mil toneladas) e pode ainda ultrapassar a média de 2017,
ano em que a exportação atingiu 200 mil toneladas. �O principal destino da carne suína brasileira é a
China, representando 55% de todo o volume exportado. Este é um dado positivo, mas que preocupa,
porque cada vez mais cresce na nossa dependência do mercado chinês. Este deve ser um sinal de
alerta para nós�, finalizou Folador. 
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