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PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 05/11/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 103,00
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Uma das principais finalidades da EQC é proteger o plantel nacional e, por consequ-
ência, a saúde do consumidor final.

Aentrega de duas novas unidades de quarentena de suínos em Cananéia (SP), nesta 
quinta-feira (4), vai dobrar a capacidade de recepção de animais que chegam ao 
Brasil. Até então, a Estação Quarentenária de Cananéia (EQC) conseguia monitorar 
11 lotes de suínos por ano e, a partir de agora, poderá receber 22 lotes no mesmo 
período. As duas unidades que já existiam tinham capacidade para 500 animais cada 
uma. Com a expansão, cada uma das novas unidades pode receber 400 suínos.

A EQC é vinculada ao Departamento de Saúde Animal, da Secretaria de Defesa 
Agropecuária (SDA), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
Cabe a essa secretaria a prevenção e o combate de doenças de animais que possam 
ameaçar a preservação do patrimônio pecuário nacional.

No evento de inauguração das duas novas unidades, realizado nesta quinta-feira (4), 
o secretário de Defesa Agropecuária do Mapa, José Guilherme Leal, agradeceu a dis-
posição do setor privado na conclusão da obra e destacou o importante papel da 
suinocultura na segurança alimentar da população brasileira, na geração de empre-
gos e na geração de divisas para o país.

“Todo o desenvolvimento e o crescimento da suinocultura brasileira acaba passan-
do por aqui. Estamos falando da garantia de poder continuar avançando na questão 
da genética com a proteção necessária para a sanidade”, disse o secretário.

A ampliação foi viabilizada por meio de uma parceria público-privada. O acordo de 
cooperação técnica que permitiu as obras foi celebrado em 2020, com o objetivo de 
manter a suinocultura brasileira geneticamente atualizada e, ao mesmo tempo, pre-
servar o alto status sanitário do rebanho nacional.

Investimentos na faixa de R$ 10 milhões foram realizados pela Abegs (Associação 
Brasileira das Empresas de Genética de Suínos) e ABCS (Associação Brasileira de 
Criadores de Suínos). Além da expansão, o aporte permitiu executar obras de me-
lhoria da estação de tratamento de efluentes, da rede de abastecimento de água e 
do processo de compostagem e destinação de carcaça.

O evento também contou com a presença do presidente da Associação Brasileira 
de Empresas de Genética de Suínos (Abegs), Alexandre Furtado Rosa, presidente da 
Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), Marcelo Lopes, do prefeito 
de Cananéia, Robson da Silva Leonel, e da superintendente de Agricultura de São 
Paulo, Andréa Moura.

Quarentena

Os suínos, provenientes dos Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, França e Noruega, 
passam pelo menos 30 dias na quarentena. “Se detectamos algum problema no 
lote, a presença de algum agente de doença infectocontagiosa que o Brasil controla 
ou que nunca tenha registrado, a gente detém esse lote para investigação. Confir-
mado o risco, o lote é sacrificado. Com isso, evitamos que animais doentes ingres-
sem no território nacional e protegemos o plantel brasileiro”, explica o chefe da EQC, 
Mateus Carvalho Silva Araújo.  

Os animais chegam no aeroporto de Viracopos e, de Campinas, seguem em cami-
nhões até Cananéia. Desde que a primeira unidade de quarentena de suínos impor-
tados começou a operar, em 2014, apenas um lote apresentou problemas. Foi em 
2020, quando animais observados apresentaram síndrome respiratória e reproduti-
va e o ingresso no país foi impedido. Já os suínos saudáveis são destinados a quase 
todas as regiões brasileiras.

A EQC não recebe apenas suínos destinados à reprodução. No local há também uma 
unidade de aves ornamentais com finalidade comercial ou de reprodução. Elas per-
manecem 21 dias em quarentena e são testadas para influenza aviária e doença de 
Newcastle, duas patologias causadas por vírus. Só depois de comprovada a sanida-
de, as aves são liberadas para os criadores que as importaram.

História

Nem sempre a estação quarentenária teve esse foco na importação. Quando foi 
concebida, em 1971, a ideia era realizar a quarentena de exportação. Segundo 
Mateus, o Brasil previa, na época, exportar grande volume de bovinos vivos, espe-
cialmente para a América Latina. A dificuldade de se tornar área de livre de aftosa, 
no entanto, inviabilizou esses planos.

O chefe da EQC conta que, mesmo assim, a estação serviu para atividades de pes-
quisa e para o desenvolvimento de produtos até hoje considerados relevantes para 
a agropecuária. Na década de 1990, o espaço passou por um período de declínio. 
“Mas em 2006 houve uma reestruturação e a EQC passou a ser usada para quarente-
na de importações, para treinamentos e para pesquisas na área de Defesa Sanitária 
Animal,” afirmou.

A seleção das espécies animais que vão passar pela estação depende do tipo de 
mercadoria a ser importada, da situação sanitária do país de origem em relação aos 
perigos identificados, do destino e da finalidade do objeto da importação e das me-
didas gerais e específicas de gestão do risco, adotadas ainda no país de origem e 
após a sua chegada ao país. Nos últimos anos, já passaram por quarentena na EQC 
avestruzes, embriões de bovinos e alpacas. “Hoje estamos com um fluxo de suínos 
que nunca tivemos. Isso mostra a importância econômica desses animais para o 
Brasil”, disse Mateus.

Atuam na EQC 42 trabalhadores, sendo seis servidores do Mapa. A maioria do 
quadro é terceirizada.

Fonte: Gov.com.br

Estação Quarentenária de Cananéia dobra capacidade para receber
suínos

Estrogonofe de mignon por Carlos Bertolazzi
Escolha Mais Carne Suína

O Ministério da Agricultura apresentou na COP26 - Assista

CULINÁRIA SUÍNA

Fonte: YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=WMAAVmwv1t8
https://www.youtube.com/watch?v=mH0sozQrfAs
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BRF diz que fábrica no RS recebeu permissão para exportar 
suínos para China
Fábrica de Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em Julho

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou na segunda-feira (30) que a fábrica em 
Lajeado (RS) obteve a reversão de suspensão para exportações para a China e deve retomar 
exportações de suínos para o país asiático nos próximos dias.

"Essa decisão nos propicia retomar as exportações para um mercado estratégico para a 
companhia, com forte demanda por suínos", disse Bruno Ferla, vice-presidente nstitucional 
da BRF, em comunicado.

A fábrica em Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em julho. Atualmente, a 
BRF possui 14 habilitações de exportação para a China, sendo 10 de aves, 3 de suínos e 1 de 
miúdos de suínos, afirmou a companhia.

Fonte: O Presente Rural

COLUNISTA

01 de Dezembro de 2020

ÚLTIMA MATÉRIA DA NOSSA SÉRIE 
"FERRAMENTAS DA QUALIDADE" 
CONFIRA!

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 01/12/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16

113,06 115,00

6,03 6,13

150,00

8,00

180,00

9,60

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,50 9,00 12,50 12,80

12,00 12,50Atacado 
R$/Kg - - - -

13,80 13,90

- -

8,80 7,406,80

- -

BOI R$/@ 147,50 228,85 194,90 275,60 283,75

MILHO R$/Saca 37,01 47,37 50,23 82,55 78,31

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,23

88,80

4,80

Fonte: APCS | CSP

Por Carolina Kikuchi,
Zootecnista responsável pelo Controle de Qualidade do CSP

Nas 2 últimas semanas apresentei à vocês as 7 ferramentas de 
qualidade e descrevi e exemplifiquei  as seguintes o fluxograma, 
a carta de controle, o diagrama de Ishikawa e a folha de verifica-
ção.
Hoje irei falar sobre as 3 ferramentas que faltam para completar 
as 7: o histograma, o diagrama de dispersão e o diagrama de 
Pareto.

Histograma: 

Conhecido também como gráfico de distribuição de frequências, ele é uma ferramenta grá-
fica que auxilia na verificação de determinada variável em determinada frequência. Ele 
pode ser usado para avaliar a quantidade de produtos não conformes e outras variáveis 
quantitativas que exigem medição.

Exemplo:

COLUNISTA

Ferramentas da Qualidade – Final

MERCADO
EXTERNO

AGRO FAZ BEM!

Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para 
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis. 

Mas você sabe de onde vem esses produtos que alimentam as cidades todos os dias?

Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra! 

Também estamos no Instagram! @agrofazbem_ 

Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por 
perto, não deixe de mostrar a elas!

Fonte: Agro Faz Bem

Diagrama de dispersão:

Conhecido também como gráfico de dispersão ou de correlação, ele auxilia na avaliação da 
relação causa e efeito, pois identifica a correlação entre variáveis. Geralmente é baseado 
em 2 variáveis e 3 tipos de correlações.

Variáveis:

• Independente: são as causas de uma consequência;

• Dependente: é a consequência que se pretende avaliar.

Correlações:

• Positiva: quando as 2 variáveis aumentam na mesma direção; 

• Negativa: quando o aumento de 1 variável representa a queda da outra;

• Nula: quando os pontos ficam dispersos, mostrando que não existe correlação entre as 
variáveis.

Diagrama de Pareto:

Também é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa/efeito. Baseado 
na sua análise é possível identificar as principais causas que afetam uma empresa ou seus 
processos.

Baseado no princípio de Pareto, Joseph Juran determinou a relação 80/20 que prevê que 
80% dos efeitos surgem à partir de 20% das causas. Utilizando essa regra e analisando o 
diagrama é possível descobrir quais as principais causas de determinado efeito e priorizar 
a resolução das mesmas.

Analisando esse diagrama é possível verificar que a principal causa de não conformidades 
na fabricação de veículos é proveniente da montagem dos mesmo, e portanto, a empresa 
deve criar um plano de ação para resolver os problemas ocasionados nessa fase.

Agora que já apresentei as 7 ferramentas e fiz uma breve descrição sobre cada uma delas, 
cabe a vocês pesquisar mais a fundo sobre elas e determinar qual se aplica melhor a sua 
empresa visando obter melhorias em seus processos.

Exemplo:

Exemplo:

http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
https://www.biomin.net/br/

