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

SUÍNO VIVO
R$/@ 103,00

R$/Kg 5,49
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Fonte: YouTube

O 1º caminhão movido a biometano oriundo de granja de suínos do Brasil. Entre uma
agenda e outra lá em Sorriso (MT), a Ministra Tereza Cristina conheceu esse projeto
inovador e muito sustentável durante uma visita a um frigorífico da cidade.

Lá, eles utilizam biodigestores para tratar os resíduos orgânicos provenientes da 
produção de carne suína. Com isso, é possível obter biogás para geração de energia 
e também os biofertilizantes, que servem como adubo. 

Com pesquisa e desenvolvimento, o biogás é transformado em biometano, um bio-
combustível que tem potencial para substituir o gás natural veicular, o GNV.

E a ideia é adaptar o biocombustível para mais veículos da agroindústria. 

É inovação, é tecnologia, é sustentabilidade. É o agronegócio do Brasil. 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Com preço mais atrativo que o da carne bovina, cortes diferenciados de porco 
ganham mercado e passam a brilhar nos menus de restaurantes e na mesa das 
famílias brasileiras.

Foi-se o tempo em que a dona de casa ia ao açougue e encontrava como opção 
suína o lombo e a bisteca (além dos tradicionais embutidos). Com a carne bovina 
nas alturas, cortes premium de porco ganharam espaço no orçamento e nos menus 
especiais do brasileiro.
Há hoje quem prefira um entrecôte suíno ao de vaca, por exemplo, a necessidade 
financeira acabou gerando a oportunidade de novos clientes, que abraçaram a 
causa suína pelo paladar. Casas de carne famosas perceberam o movimento estão 
investindo na tendência. Se o restaurante brasileiro mais renomado nos rankings 
gourmets mundiais é uma ode à carne de porco (A Casa do Porco, de Janaína e Jef-
ferson Rueda) porque não incorporar essa proteína animal em outros menus sofisti-
cados e no dia-a-dia das famílias brasileiras?

Um dos melhores cortes de porco que eu comi em São Paulo, até hoje, veio de um 
restaurante especializado em carnes, o Charco, nos Jardins. O porco preto alenteja-
no, criado solto, é servido em ponto rosado -  suculento, com um toque de tucupi 
(caldo da mandioca brava) levemente ácido. É tão incrível que eu que sou altamente 
fã de carne de boi, não penso duas vezes em trocar um belo corte bovino por esse 
prato.

Os primos da pepa pig desfilam lindamente em outros cardápios hypados da cidade, 
mas eu queria trazer essa discussão mais pra perto da realidade de pessoas 
comuns, que preparam almoços de domingo em casa, com a família reunida em 
torno da mesa. O consumo de carne de porco nas residências cresceu nos últimos 
dois anos. Mas a inflação e a pandemia daqui não são as únicas responsáveis, 
porque a tendência é mundial.

Dados divulgados nessa 4ª feira pela Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA) revelam um aumento da exportação de carne suína em 11,9%, em outubro 
desse ano, se comparado com 2020. Dados complestos aqui.

No acumulado do ano, as vendas de carne suína brasileira já se aproximam de 1 
milhão de toneladas.

“Mesmo com o aumento das exportações – que contribuem para a redução dos 
impactos dos custos de produção – a disponibilidade de carne suína para o consu-
midor brasileiro segue em linha com a maior demanda verificada pela carne suína 
em nosso país neste ano de 2021”, avalia o diretor de mercados da ABPA, Luis Rua no 
comunicado da ABPA.

Cada brasileiro consumiu, em 2020, uma média 15,3 quilos de carne suína segundo a 
entidade. Os cortes tradicionais e mais baratos ainda são os mais procurados, evi-
dentemente, mas empresas passaram a investir nos produtos mais gourmets.

É o caso da Cowpig. O Frigorífico de Boituva, no interior paulista, apostou no lança-
mento de uma linha premium (ainda sim mais barata que os cortes bovinos equiva-
lentes, se formos buscar nos supermercados). 

Segundo Renato Cesar Bastiani, sócio proprietário do frigorífico, o brasileiro come-
çou a adotar esses cortes mais diferentões também no churrasco, antes dominado 
pelas linguiças.

"A diferença grande de preços entre bovinos e suínos impulsiona o consumo, mas 
para o lado dos cortes mais comuns, do dia a dia. Nos cortes premium o crescimen-
to se dá muito por mudanças de hábitos de consumo e principalmente com a divul-
gação desses cortes por chefes de cozinha renomados que, a cada dia mais, explo-
ram a carne suína. A Internet também se mostra como um grande impulsionador da 
carne suína, com muitos preparos divulgados e principalmente mostrando a sauda-
bilidade dessa proteína animal", conta.

O resultado em casa  é surpreendente.
Usei uma chapa de ferro para preparar um belo primerib (a carne in natura é tão
suculenta que uma boa pimenta do reino e sal grosso moído na hora já são suficien-
tes). Com boa gordura entremeada, o rib fica tostando na chapa bem quente cerca
de 5 minutos de cada lado (não use óleo, azeite, nada...não é necessário). Depois, a
peça alta segue para o forno a 240 graus, por mais 5 minutos e descansa cerca de 10
minutos, com o forno desligado. O resultado é semelhante ao de uma churrasqueira.
Dá pra servir com uma farofinha, meia lua de limão ao lado ou mostarda a l’ancienne,
e uma couve chinesa (bokchoy) salteada ou salada de couve temperada. Banquete.

Além do primerib, outros cortes têm chamado atenção nas Boutiques de Carnes, 
segundo Batsiani, como o Ancho e o Carré Francês. O dono do frigorífico está anima-
do com os resultados das vendas da linha mais gourmet e acredita que mais restau-
rantes vão adotá-la nos menus: "Com certeza sim e com muito espaço para crescer. 
A Carne suína demanda formas bem simples de preparo e por textura, sabor e apre-
sentação dos cortes especiais, podem virar pratos muito saborosos e com um 
visual muito interessante", finaliza.

Nunca fui uma super adepta do consumo corriqueiro de carne de porco. Era uma 
coisa mais de fim de ano, leitão à mesa ou o torresmo com feijoada... Mas é incrível 
como uma inflação descontrolada muda nossas perspectivas e até mesmo o nosso 
paladar. A gente começa a testar cortes novos, alternativas ao que comia sempre e 
acaba se surpreendendo. Que venha a revolução... dos porcos, no caso!

Fonte: Life Style - R7

Muito além da linguiça e do lombinho: cortes de porco estão em
alta

Prime Rib Suíno com Molho
Churrasqueadas

CULINÁRIA SUÍNA

https://www.youtube.com/watch?v=lMrr1RYx1tk


PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022 

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DE CORTES DE SUÍNOS
22 de Novembro de 2021 - 14h00

ABCS ESTRELA - REINAUGURAÇÃO
25 de Novembro de 2021 - 10h00 às 11h30

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE
Eventos

Reinaugura
ção

Pro
localização

10h00
às 11h30quinta-feira

gramação

25novembro

ABCSestrela

A história da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos é 
marcada pelo propósito em prol da suinocultura brasileira. Essa 
trajetória, com mais de 65 anos, começou em Estrela, no Rio Grande 
do Sul, onde sustenta uma base de trabalho essencial de todo o 
sistema da associação. Por isso, convidamos todos que fazem parte 
dessa história a participarem da reinaguração da sede.

Vai ser um momento de celebrar não somente a modernização do 
escritório, mas também de reafirmação da importância dele para o 
Sistema ABCS como um todo!

Rua Dinarte
Vasconcelos 40,
Cx. Postal 105

10h00
Boas-vindas

10h15
Abertura oficial
Marcelo Lopes,
Presidente da ABCS
Elmar Schneider,

10h45

11h00
Coquetel comemorativo

Inauguração oficial

pr

é-evento

24novembro
Jantar de

boas-vindas
em Parrilla Del Sur  

Avenida Nilópolis, 111 
Petrópolis

Porto Alegre (RS)

Para aqueles que não
puderem comparecer
presencialmente, o evento
será transmitido no link: 

www.ipvs2022.com
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APCS 2021 | Todos os direitos Reservados

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/

