
DESTAQUE

25  de Outubro de 2021

CURSO DE
CORTES

CONVOCAÇÃO

Em parceria com a Associação Paulista de Criadores de Suínos - APCS e o frigorífico 
Frigodeliss, contribuintes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura 
(FNDS), a ABCS realizou durante a última semana cursos de corte para três super-
mercados em São Paulo. Os supermercados Big, Davita e São Vicente receberam o 
consultor de cortes da ABCS, Marcos Bisinella, entre os 18 a 21 de outubro, capaci-
tando cerca de 80 colaboradores de açougue sobre as boas práticas de manipula-
ção e aproveitamento completo da carcaça suína, além de demonstrar os melhores 
formatos de apresentação das carnes nas gôndolas, estimulando assim o interesse 
dos consumidores, veja!

Hipermercado Big, Supermercado Davita, Supermercado São Vicente

MERCADO
DE GRÃOS

Tem maioresTem maiores
COLUNISTA

INDICADORES

Fonte: APCS | CSP

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 25/10/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 94,00

R$/Kg 5,01

180,00

9,60

140,00

7,47

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 7,707,10 13,90

Atacado 
R$/Kg - - - - - -

13,80 12,70

- -

BOI R$/@ 160,70 268,70 315,85 300,60 260,20

MILHO R$/Saca 38,88 75,39 97,98 92,08 89,27

DÓLAR R$ 3,96 5,36 5,72 5,63 5,56

160,00

8,53 7,20

135,00

9,70

10,30

10,20

10,60

O Edmar Penalva fala um pouco sobre o nosso Workshop Suíno
Paulista - 29/10 às 14h

Eduardo Bressiani da empresa Polinutri, nossa parceira no WKS, fala
sobre o evento! 29/10 às 14h

WORKSHOP

Autor:  DVM. MSc. Eduardo Miotto Ternus

Coordenador Técnico América Latina - Suínos

Empresa: Vetanco

ENZYME DEGRADATION REAGENTS EFFECTIVELY REMOVE MYCOTOXINS
DEOXYNIVALENOL AND ZEARALENONE FROM PIG AND POULTRY
ARTIFICIAL DIGESTIVE JUICES”

Conhecendo as micotoxinas e suas formas de controle – Parte 1

MATÉRIA TÉCNICA

As micotoxinas (MX) são metabólitos secundários tóxicos produzidas por vários 
fungos filamentosos, principalmente Aspergillus, Fusarium e Penicillium [1]. Ao con-
sumir alimentos contaminados com micotoxinas, os animais sofrem uma série de 
efeitos tóxicos, tais como: diminuição do consumo de alimentos, diminuição do ganho 
de peso, diarreia, imunossupressão, vômitos, lesões ulcerativas, etc. [2]. 

Dentre as principais estratégias para controle de micotoxinas, a mais utilizada é o em-
prego dos aditivos anti-micotoxinas no alimento nas fábricas de rações e nas granjas, 
para reduzir a concentração das micotoxinas. Outras alternativas são a: inativação 
térmica, irradiação e diluição física [3].

Os aditivos anti-micotoxinas são, atualmente, a estratégia mais eficaz para diminuir a 
concentração de micotoxinas no animal. Existem dois grandes grupos de aditivos 
anti-micotoxinas: os sequestrantes e os inativadores enzimáticos. Os sequestrantes 
evitam a absorção das micotoxinas através do trato gastrointestinal ligando-se a sua 
superfície. Eles podem ser inorgânicos (Bentonitas, Aluminossilicatos, etc.) ou orgâni-
cos (Parede de leveduras) [4,5]. 

Os inativadores enzimáticos possuem uma atividade biológica que permite alterar a 
estrutura química das MX e transformá-las em metabólitos com efeito tóxico menor 
ou nulo. Normalmente, eles podem ser uma bactéria, uma levedura ou só um extrato 
enzimático [6].

As MX classificam-se em polares e com menor polaridade, de acordo com sua estru-
tura química [7]. As micotoxinas polares, tais como a Aflatoxina B1 e a Fumonisina B1, 
são as mais polares das micotoxinas e são adsorvidas mais facilmente do que as apo-
lares.

Por sua vez, o peso molecular, a solubilidade, a capacidade de dissociação e as cargas 
iônicas, também desempenham um papel essencial em sua capacidade de serem 
adsorvidas [8]. A Aflatoxina B1 tem uma maior taxa de adsorção do que Fumonisina B1; 
é por isso que Aflatoxina B1 é o principal objetivo dos adsorventes [9].

A maioria dos adsorventes têm demonstrado baixa e/ou nula capacidade para adsor-
ver micotoxinas com menor polaridade, tais como o Desoxinivalenol e a Zearalenona 
[6]. Por sua vez, os inativadores enzimáticos têm demonstrado ser a melhor opção 
para o controle dessas micotoxinas [10, 11]. Até hoje, não existe um método analítico 
simples e prático que possa avaliar a capacidade de remoção das micotoxinas in vivo, 
portanto os métodos de avaliação padrão são os ensaios in vitro. Apesar disso, é 
importante que as condições do ensaio in vitro sejam estritamente controladas para 
que possam ser bem semelhantes ao modelo in vivo, de maneira que os resultados 
possam ser replicados [12].
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O USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) trouxe seu novo reporte 
semanal de embarques de grãos com os números da soja dentro do esperado, 
enquanto milho e trigo ficaram abaixo das expectativas do mercado. 

Na semana encerrada em 21 de outubro, os EUA embarcaram 2,103,505 milhões de 
toneladas, contra projeções de 1,8 milhão a 2,625 milhões de toneladas. Em toda a 
temporada, os embarques de soja somam 8,129,440 milhões de toneladas, 45% 
menos do que há um ano, neste mesmo período. 

De milho, os embarques semanais somaram 545,127 mil toneladas, enquanto o mer-
cado esperava algo entre 750 mil e 1,2 milhão de toneladas. No acumulado do ano 
comercial, os embarques semanais são de 4,712,999 milhões de toneladas, 24% 
menos do que em 2020, nesta mesma época. 

Já os embarques semanais de trigo foram de 140,413 mil toneladas, contra expecta-
tivas de 150 mil a 450 mil toneladas. O país já embarcou no acumulado do ano 
9,478,304 milhões de toneladas, 15% menos na comparação anual.

Por: Carla Mendes | Instagram @jornalistadasoja
Fonte: Notícias Agrícolas

USDA: Embarques semanais de soja dos EUA dentro do esperado;
milho e trigo abaixo das expectativas

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

https://youtu.be/J2Rs8xtT140
https://youtu.be/SIlnF960H7g
https://www.sympla.com.br/workshop-gestao-por-indicadores-na-fabrica-de-racoes--a-chave-para-reducao-de-custo-no-seu-negocio__1376137
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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/

