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NUTRIÇÃO
19 tendências sobre o setor de rações em 2019
Levantamento anual da Alltech é a principal fonte de informações do setor
Em seu 8º ano, o levantamento anual Alltech Global Feed Survey divulga os dados
atualizados sobre a indústria de rações. Desde a primeira edição, o material tornou-se
a principal fonte de informações sobre este setor.
Desde então, a pesquisa tem crescido em tamanho, conteúdo e conﬁabilidade para se
tornar a fonte mais completa disponível para métricas da indústria de rações de 144
países e 30.000 fábricas.

Conﬁra todos os dados, inclusive um mapa interativo, um e-book com os resumos dos
resultados e a apresentação em vídeo do presidente e CEO da Alltech,
Dr. Mark Lyons clicando aqui (Foto: reprodução)

Abaixo, conﬁra as 19 tendências apontadas pela pesquisa global de rações de 2019:
1. Os oito principais países produzem 55% da produção de rações do mundo.
2. O Vietnã obteve um crescimento de aproximadamente 1 milhão de toneladas em
aquicultura, contribuindo para um crescimento de 6% da região Ásia-Pacíﬁco em 2018.
3. Marrocos obteve o maior crescimento dentre os países da África devido à abertura
de duas novas fábricas de ração, além da expansão de uma fábrica já existente no ﬁnal
do ano passado.
4. Apesar de não ser reconhecida por sua produção de suínos, a Índia apresentou um
grande salto na produção de rações para suínos em 2018. Por quê? A indústria está
investindo em fazendas mais estruturadas como as de Kerala e Punjab, além de novas
fábricas de ração, que têm contribuído fortemente para esse crescimento.
5. Onde estão os bovinos de corte? A produção de bovinos de corte esteve estagnada
neste ano. Não só isso, mas a terceira região de maior produção, Ásia-Pacíﬁco,
apresentou queda suﬁciente para perder a terceira posição para a América Latina.
6. A produção de rações no sudeste da Ásia representa mais de 20% da produção total
de alimentos da Ásia-Pacíﬁco. Indonésia, Vietnã, Filipinas e Tailândia são responsáveis
pela maior parte do volume, contribuindo com 93% da produção de alimentos do
sudeste da Ásia.
7. Com 7% de crescimento em 2017 e 13% em 2018, a Índia está claramente em
crescimento acelerado no que se refere à produção de rações. Não apenas em uma,
mas em todas as espécies! Desde rações para aquicultura até grãos para caprinos, a
produção da Índia cresceu em todas as 13 categorias que avaliamos.
8. A União Europeia continua a contribuir com mais de 50% da produção de rações
das principais espécies na Europa (com exceção de aquicultura).
9. A Noruega é a maior produtora europeia de rações para o setor de aquicultura,
contribuindo com 45% da produção para aquicultura da região.
10. Rações para galinhas poedeiras cresceram 4% globalmente, indicando uma
crescente demanda e interesse continuado nessa eﬁciente fonte de proteína.
11. Depois de anos de batalha contra a peste suína africana, a Estônia está de volta ao
jogo, triplicando sua produção de rações para suínos em relação a 2017.
12. Na Europa, oitenta por cento das rações para perus são produzidas pela União
Europeia.
13. Os elevados custos de produção de milho e soja no Brasil reduziram em 2% a
produção de rações para frango de corte da América Latina, fazendo da região a única
onde houve queda na produção deste tipo de ração.
14. Bovinos de leite tiveram crescimento em todas as regiões, indicando uma aﬁnidade
contínua por essa fonte de proteína.
15. A produção de rações na África cresceu 5%, mais do que em qualquer das outras
regiões. Com a expectativa de ser a população que mais cresce nos próximos anos,
como ela aumentará sua produção no futuro? Será que vai abraçar a agricultura
convencional ou saltar para os métodos propostos pela Agricultura 4.0?
16. Rações para perus tiveram um grande crescimento na Espanha com um adicional
estimado em 300.000 em 2018.
17. Reavaliação das rações para Pets: a Europa não é mais a primeira em produção
conforme achávamos originalmente! A América do Norte lidera por aproximadamente
200.000 toneladas, tornando a corrida acirrada. Com o foco renovado em valor ao
invés de volume no setor de rações para pets, quem irá liderar em 2019 e próximos
anos?
18. As proteínas de insetos estão se tornando o caminho na produção de rações para
aquicultura. É possível que a Alltech inclua essa nova fonte alternativa nas próximas
pesquisas!
19. As regiões da América do Norte continuam seu curso estável de crescimento de
2%; os maiores contribuintes para este aumento foram bovinos de corte e frangos de
corte, cada um com 3%.
Fonte: Feed&Food

SANIDADE
Ceva elucida sobre lesões pulmonares em
suínos
Companhia conta com diversas análises e se tornou referência no tema
Um dos principais desaﬁos da suinocultura mundial tem sido os problemas respiratórios, provenientes de patologias responsáveis por uma série de prejuízos econômicos
associados, principalmente, aos gastos com tratamento, refugagem e o aumento das
condenações no abatedouro.
A Ceva Saúde Animal se destaca no setor por suas soluções e tem sido uma referência
em informações sobre lesões pulmonares. A companhia desenvolveu um dos maiores
bancos de dados do mundo sobre o tema. Em 2018, somente no Brasil, foram analisados quase 60 mil pulmões. A coleta possibilita conhecer o real status sanitário dos
rebanhos no País.
Os dados foram coletados por meio da ferramenta exclusiva Ceva Lung Program (CLP),
que auxilia na mensuração dos impactos das doenças respiratórias nos plantéis. O
programa foi desenvolvido para oferecer aos produtores uma abordagem global preventiva contra patologias respiratórias como, a pneumonia enzoótica e a pleuropneumonia.

Metodologia de pontuação do CLP analisa as lesões pulmonares visando o diagnóstico
assertivo das patologias prevalentes no rebanho (Foto: reprodução)

A ferramenta conta com metodologia e diretrizes exclusivas que permitem avaliar a
presença, incidência, padrões de circulação e, principalmente, o impacto das patologias
no plantel. “O principal objetivo do programa é atuar como uma ferramenta estratégica
na granja, auxiliando os produtores na deﬁnição dos protocolos sanitários e no monitoramento da sanidade na granja”, aﬁrma a gerente de Linha da Unidade de Suínos da
Ceva Saúde Animal, Marina Moreno.
Desenvolvida em formato de aplicativo, a ferramenta também classiﬁca em ponto as
lesões pneumônicas e pleurisias encontradas nos suínos no momento do abate. “Com
base nesses dados o produtor consegue desenvolver um protocolo de controle assertivo, que protegerá os suínos dos desaﬁos presentes na granja, englobando desse o
treinamento das equipes até o acompanhamento do lote durante toda a fase produtiva” ﬁnaliza Moreno.
Fonte: Feed&Food

EU VOU!
O Rogério Luíz Luspa, da empresa Desvet, já fez a sua
inscrição para o Workshop & Bate Papo do dia 25/02.
Veja o vídeo abaixo que ele nos enviou sobre o evento.

&

WORKSHOP
BATE PAPO
25/02/2019
Faça também a sua inscrição:
www.apcs.com.br

Fonte: APCS/CSP

CONSÓRCIO INFORMA

Fonte: APCS/CSP

NOSSA PROGRAMAÇÃO
Clique no banner abaixo e conﬁra a programação completade 2019

ACONTECE

Hotel Premium Campinas - Rua Novotel, 931
11 de março de 2019
13h30
(16) 98141.4868 – Flávio Hirose
(16) 98182.5599 – Michael Bradley

buscando

conhecimento

Meio Ambiente
25 de fevereiro

Sustentabilidade
Produtividade

WORKSHOP

&

Produção

Esse é o caminho

PROGRAMAÇÃO
8:00h

25/02/2019

Recepção
1ª palestra, com Amanda de Oliveira

8:30h

http://www.agroceres.com.br
2ª palestra, com Reinaldo da Costa Botelho

9:00h

https://www.nutricamp.com.br/
3ª palestra, com Geraldo Tetsutaro Shukuri

9:45h

https://db.agr.br/
4ª palestra, com Israel José da Silva

10:15h
10:45h

BATE PAPO

Mesa de debate com os palestrantes

Tema:
A Suinocultura e o Meio Ambiente
Público alvo:
Gerentes, encarregados e proprietários
de granjas filiadas à APCS
Local:
Hotel Premium, Rua Novotel, 931
Jd. Nova Aparecida, Campinas
Para maiores informações:
apcs@apcs.com.br
[19] 3651 1233
/suinopaulista

@suinopaulista

www.apcs.com.br
http://www.apcs.com.br

Almoço com carne suína

12:00h
13:30h

Bate Papo exclusivo com gerentes de granjas

15:30h

Encerramento

Realização:

http://www.apcs.com.br
CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE
http://www.apcs.com.br/apoio
Apoio: www.apcs.com.br/apoio

27.03.19 | III SIMPORK
JABOTICABAL, SP
UNESP JABOTICAL

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

01.08.19 | XVIII SEMINÁRIO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA SUINOCULTURA
RIO DE JANEIRO, RJ
SHERATON, GRAND RIO HOTEL & RESORT, LEBLON

AGUARDE A PROGRAMAÇÃO
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Informativo oﬁcial da Associação Paulista de Criadores de Suínos e
Consórcio Suíno Paulista
Rua José Zibordi, 75 - Jardim Cacilda
Espírito Santo do Pinhal / SP - CEP 13990-000
Telefone 55 19 3651 - 1233
Presidente: Valdomiro Ferreira Júnior - fj@apcs.com.br
Secretária Executiva: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Larissa Lopes - assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Thaís Bugliani - assistente 2@apcs.com.br
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