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COMUNICADO 

Brasília (09/09/2021) – Manter o Brasil livre da Peste Suína Africana (PSA) passa por 
uma série de ações que vão da educação, da comunicação até a detecção precoce 
da doença, afirmaram especialistas ouvidos pela Confederação da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA) durante uma live na quarta (8).

O presidente da Comissão Nacional de Aves e Suínos da CNA, Iuri Machado, foi o mo-
derador do encontro virtual, que reuniu o coordenador geral de Planejamento e Ava-
liação Zoossanitária do Ministério da Agricultura (Mapa), Ronaldo Teixeira, a diretora 
Técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Sula Alves, e a chefe 
substituta da Vigilância Agropecuária (Vigiagro) de São Paulo, Marlene Bichler.

“O setor já estava mobilizado desde 2018 quando houve o surto na China e agora, 
com a chegada à República Dominicana, redobramos os cuidados porque é uma 
doença que traz um impacto econômico muito grande”, afirmou Machado.

A doença afeta os animais e não é prejudicial para humanos. Pode entrar em um país 
por diversas formas. A origem da Peste Suína Africana na República Dominicana 
ainda não foi esclarecida, explicou Ronaldo Teixeira, do Mapa.

Ele apresentou as ações de vigilância e contingência dentro do Plano de ação do 
órgão para prevenção da PSA. Ele destacou que as ações contra a doença devem 
ser feitas de forma integrada com foco principalmente na detecção precoce.

Para isso, Teixeira explicou que o Mapa elaborou materiais de divulgação para 
portos e aeroportos e desenvolve ações de comunicação para evitar o reingresso da 
doença no País. “Essas ações são extremamente importantes para detectar preco-
cemente casos suspeitos e adotarmos as medidas iniciais de contenção”, disse.

Outra ação do Mapa apontada por Teixeira é o Plano Integrado de Vigilância de Do-
enças dos Suínos 2021, que visa fortalecer a capacidade de detecção precoce, 
demonstrar ausência das doenças nas populações de suínos e priorizar inspeções e 
colheitas em propriedades de maior risco.

A chefe substituta da Vigiagro de São Paulo, Marlene Bichler, falou das principais 
iniciativas para conter a entrada da PSA no Brasil nos mais de 60 pontos de controle 
do órgão no País.

Entre as ações está o gerenciamento de risco diário, identificação e envio de lista 
dos viajantes vindos da República Dominicana e Haiti, seleção de 100% dos passa-
geiros dos dois países, fiscalização das bagagens e auditorias na destinação das 
apreensões.

O órgão, que faz parte do Ministério da Agricultura, também desenvolve materiais 
educativos sobre a doença, além de áudios e vídeos para veiculação em voos, aero-
portos e portos.

A doença ainda não tem vacina e os cuidados com a biosseguridade devem ser 
redobrados, avalia Sula Alves, diretora técnica da ABPA. Ela afirmou que a associa-
ção fez um mapeamento de riscos e está focando em ações setoriais contra a 
doença.

“As ações de comunicação buscam a prevenção e a conscientização para todos, 
inclusive o consumidor, para que saiba o papel dele e a gravidade da peste suína 
africana. Queremos deixar claro que o setor está atento e fazendo algo a respeito, 
facilitando a comunicação para todos os envolvidos na cadeia.”

Para Iuri Machado, da CNA, é importante que todos os envolvidos na cadeia da sui-
nocultura tenham conhecimento de tudo que está sendo feito. “Existem outros ma-
teriais, mas o mais importante é comunicar a todos da importância que cada um 
tem para manter nosso País livre da Peste Suína Africana.”

Fonte: Notícias Agrícolas

Especialistas avaliam ações para manter o Brasil livre da Peste
Suína Africana

Pesquisador da Embrapa, Everton Krabbe, defendeu tecnologias e estratégias de 
prevenção e controle de perdas para reduzir o impacto dos custos elevados em 
fabricas de ração durante webinar realizado pela Kemin
 
São diversas as ferramentas estratégicas que podem contribuir com fábricas de 
ração para reduzir o impacto dos preços elevados das matérias-primas nos custos 
de produção, defendeu o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Everton Krabbe, 
em webinário sobre Desafios e Oportunidades para Fábricas de Ração realizado 
pela Kemin.
 
O especialista destaca momentos desafiadores dos últimos meses para a cadeia 
produtiva em função da escalada nas cotações dos principais insumos de produção. 
“Um levantamento da Central de Inteligência da Embrapa aponta que o impacto da 
nutrição nos custos atingiu 75% para frangos de corte e até 81% para suínos. É 
extremamente elevado. Eu não me recordo de nenhum momento anterior onde che-
gamos em níveis tão elevados. Por isso é tão importante ter estratégias neste cená-
rio”, salienta Krabbe.
 
E, mesmo com este quadro, ele ressalta que as perspectivas são positivas para a 
produção de aves e suínos. “Em cenário para os próximos 10 anos traçado pela Em-
brapa, juntamente com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), as projeções são de crescimento na produção de carne de frango na ordem 
de 28% enquanto a de carne suína deve aumentar 28% e a área plantada deve ser 
17% maior. O Brasil é um país extremamente competitivo e com uma grande pers-
pectiva para o futuro”.
 
Desafios e Oportunidades
“O momento é desafiador, mas desafios também trazem oportunidades. Então é 
importante estarmos atentos, pensar estrategicamente porque temos oportunida-
des para melhorar desempenho, eficiência e reduzir perdas ao longo do processo de 
produção”, disparou a zootecnista e coordenadora de Produtos para Monogástricos 
da Kemin na América do Sul, Gisele Neri.
 
No quesito redução de perdas, Krabbe pontua que hoje cerca de 90% dos desafios 
são oriundos da incidência de micotoxinas, microrganismos e oxidação. “São os 
maiores desafios que enfrentamos sistematicamente dentro da indústria. Isso pode 
causar problemas diretos ou indiretos no produto final. Às vezes não acometem os 
animais, mas comprometem a qualidade e a segurança dos alimentos que estamos 
produzindo e que vai para o consumidor final”, declara o pesquisador.
 
De acordo com ele, estes fatores evoluíram muito e parte dos problemas estão liga-
dos a fatores que não controlamos, como o clima, por exemplo. “Micotoxinas e 
outros microrganismos são dependentes de aspectos climáticos e isso é difícil de 
controlar”, afirmou lembrando que nas aves a contaminação microbiológica pode 
ocorrer em diversos momentos, com diferentes agentes, como pragas, cama aviá-
ria, aves recriadas, caminhões, ambiente, incubadoras, humanos, animais e alimen-
tos, por exemplo. “Precisamos ter um conjunto de medidas preventivas”, salientou.
 
Prevenção e Controle de Salmonela
Um bom programa de prevenção e controle de Salmonela, que lista no topo das pre-
ocupações do setor, ganha importância ainda maior neste momento em que é 
necessário reduzir perdas durante a cadeia. “As bactérias, principalmente a Salmo-
nela, estão presentes em todos os elos da cadeia de produção. A contaminação 
pode surgir através dos animais. Os humanos podem trazer os patógenos para 
dentro dos processos de produção. E eles podem vir através de pragas, ar (pó), água 
e alimentos”.
 
Krabbe ressalta que os riscos de contaminação existem ao longo de toda a cadeia 
produtiva, desde a lavoura, e podem ocorrer em qualquer etapa. “O risco está ligado 
a questões como clima, solo, manejo, uso de diferentes tipos de fertilizantes e, 
inclusive, na irrigação. E quanto mais manipulamos estes alimentos, quanto mais 
estes alimentos tiverem interação com processos e seres humanos, maiores são as 
probabilidades de contaminação. Por isso é importante trabalhar na prevenção. 
Previnam-se porque problemas podem ingressar ao longo do processo”, disse.
 
Caracterizar bem os alimentos produzidos, os ingredientes e trabalhar durante o 
processo foi o conselho do especialista aos participantes. “Existem tecnologias 
para isso. Temos máquinas e ferramentas de análises. Existem aditivos alimentares, 
como antimicrobianos para reduzir a carga bacteriana que pode representar um 
desafio. Existem surfactantes e programas específicos, que aumentam ou benefi-
ciam o processo de gelatinização e de condicionamento no alimento”, pontou 
Krabbe.
 
Ele encerra destacando ainda outras ferramentas importantes. “Existem as enzi-
mas, que junto com a caracterização adequada, podem contribuir com redução de 
custos. Temos os antioxidantes que são fundamentais para prevenir a oxidação, que 
é mais uma perda que acontece e pode ser prevenida. Existem os sequestrantes de 
micotoxinas que são importantes. Tão importantes que vimos que estes problemas 
entram por maior que seja o nosso nível de controle de qualidade”, encerrou.

Kemin debate desafios e oportunidades de fábricas de ração com
custos elevados

Lideranças se preocupam que, mesmo com pontuais elevações, os aumentos não 
sejam suficientes para garantir rentabilidade

Nesta quinta-feira (9) o mercado da suinocultura independente mostrou comporta-
mento diferente entre as praças produtoras. Nos locais onde houve aumento, 
mesmo assim as elevações não garantem lucros aos suinocultores. 

A bolsa de Suínos de São Paulo terminou sem comercialização nesta quinta, com a 
sugestão de preço por parte da Associação Paulista de Criadores de Suínos (APCS) 
em R$ 7,20/kg vivo, valor superior aos R$ 6,13 praticados na semana anterior.

O mercado mineiro registrou leve alta, saindo de R$ 6,70/kg para R$ 6,90/kg vivo o 
quilo vivo. Segundo o consultor de mercado da Associação dos Suinocultores do 
Estado de Minas Gerais (Asemg), Alvimar Jalles, o mercado mineiro continua com as 
boas vendas relatadas nos últimos meses.
 

"Com os eventos de comprometimento dos transportes no Brasil em geral, depois 
do Dia 07 de Setembro, o estado conseguiu espaço para praticar preço compatível 
com a sua própria realidade de oferta e procura locais, com menor interferência de 
outras regiões", disse.

Segundo o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), 
Losivanio de Lorenzi, o preço saiu de R$ 6,32/kg vivo para R$ 6,56/kg vivo.

"Essa semana teve uma leve recuperação, mas não é o suficiente para dar lucrativi-
dade ao produtor. Estamos muito preocupados com possíveis fechamentos de 
estradas, e assim as coisas complicam cada vez mais. Por enquanto não está atra-
palhando a suinocultura, mas não sabemos como vai ser. Estamos com R$ 150,00 a 
R$ 200,00 de prejuízoi e o desespero só aumenta", disse. 

Considerando a média semanal (entre os dias 02/09/2021 a 08/09/2021), o indicador 
do preço do quilo do suíno do Laboratório de Pesquisas Econômicas em Suinocultu-
ra (Lapesui) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) teve queda de 1,07%, fechan-
do a semana em R$ 6,20.

"Espera-se que na próxima semana o preço do suíno vivo apresente queda, podendo 
ser cotado a R$ 6,01", informou o reporte do Lapesui.

No mercado gaúcho, que negocia os animais no mercado independente às sextas-
-feiras, o preço se manteve estável em R$ 6,32/kg vivo pela segunda semana conse-
cutiva segundo pesquisa na última sexta-feira (3).

"Vamos ver, acredito em um viés de manutenção, aparentemente houve certa 
reação nos preços da carcaça, e há também uma certa condição no mercado inter-
no e externo que favorece esse cenário de manutenção", disse o presidente da As-
sociação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs), Valdecir Folador.

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Suinocultura independente: preços seguem em direções diferentes
nas praças produtoras

Tem maioresTem maiores
COLUNISTA

INDICADORES

Fonte: APCS | CSP

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 09/09/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 86,00

R$/Kg 4,59

150,00

8,00

-

-

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 7,006,50 11,80

Atacado 
R$/Kg - - - - - -

11,30 --

- -

BOI R$/@ 155,70 238,95 301,70 312,95 312,25

MILHO R$/Saca 37,23 60,36 82,78 99,10 92,32

DÓLAR R$ 3,96 5,36 5,38 5,17 5,22

-

- 7,20

135,00

9,70

10,10

10,00

10,50

APCS/BCSSP informa: Demétrius Napoleão Napoles venda de 360
suínos em R$ 135,00/@ = R$ 7,20/Kg vivo condições bolsa, entrega na próxima segunda 
e quarta-feira.

APCS/BCSSP informa: Carlos Alberto Cunha - Brotas/SP venda de 400 suínos em R$ 
135,00/@ = R$ 7,20/Kg vivo condições bolsa.

APCS-BCSSP informa:  Paulo Pereira Rangel - Bauru/SP venda de 450 suínos em R$ 
135,00/@ = R$ 7,20/Kg vivo condições bolsa, entrega na próxima segunda-feira

APCS/BCSSP informa: Adolfo Arruda - Iaras/SP venda de 144 suínos em R$ 138,00/@ = 
R$ 7,36/Kg vivo pagamento com 30 dias e entrega na próxima terça-feira.

APCS/BCSSP informa: Antônio Carlos da Silva - Bauru/SP venda de 438 suínos em R$ 
135,00/@ = R$ 7,20/Kg vivo condições bolsa. 

Com essa venda o volume total até o momento é de 1.792 suínos.

Fonte: APCS | CSP

MERCADO
DE SUÍNOS

NOTA DE
FALECIMENTO

ACONTECEU

- -

ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercializa-
ção para a próxima semana 18.120 animais, com peso médio de 115 kg, num 
preço médio de R$ 6,56 com prazo estimado de 22 dias.  
Agradecemos a todos que enviaram as projeções de venda com seus res-
pectivos valores, prazos e preços.

Bolsa de Suínos de Santa Catarina

Bolsa de Suínos em Minas Gerais
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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/

