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A Associação dos Suinocultores do Vale do Piranga 
(Assuvap) sempre atua com a missão de representar o se-
tor, prover soluções e informações para o crescimento da 
suinocultura regional. Nesta nova edição da nossa revista, 
apresentamos as várias frentes de trabalho que respaldam 
produtores e profissionais, atendendo as demandas que es-
tão interligadas aos nossos negócios, sejam elas políticas, 
mercadológicas ou sociais.

Em um contexto onde as parcerias públicas (e/ou pri-
vadas) são essenciais para o crescimento do todo, repre-
sentantes da nossa associação estiveram reunidos com de-
putados estaduais para pleitear as principais demandas da 
suinocultura e, ainda, entender o recente projeto que pre-
tende constituir, em Ponte Nova/MG e região, o Polo Mineiro 
de Incentivo à Suinocultura.

Nas próximas páginas, disponibilizamos um artigo exclu-
sivo para debater o mercado global, com um olhar atualiza-
do e técnico voltado para a Peste Suína que avança pela 
China – principal produtora e maior consumidora do produ-
to no mundo. Outra reportagem relata a atuação do governo 
brasileiro para conquistar novos mercados externos, tendo 
em vista a importância do aumento das importações para o 
nosso mercado interno.

Nosso trabalho social é mais um destaque. O Hospital 
Nossa Senhora das Dores agradeceu pela doação da suino-
cultura, no início deste ano, que possibilitou reformas essen-
ciais neste importante centro de saúde regional. As contas 
foram prestadas e o resultado é um ganho para milhares de 
pessoas que utilizam os serviços prestados pelo hospital.

Debater o meio ambiente também sempre será nossa 
função. Separamos um espaço para refletirmos sobre o uso 
da água, ou melhor, o reuso deste recurso essencial para 
nossa produtividade e sobrevivência. Diminuir a demanda 
hídrica de nossas propriedades pode ser uma excelente al-
ternativa.

Boa leitura.

Fernando da Silva Araújo

Presidente da Assuvap
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Cerca de 90 suinocultores, estudantes e 

profissionais do setor se reuniram na sede da 

Assuvap, em Ponte Nova/MG, para acompanhar 

as novidades acadêmicas e práticas sobre 

mycoplasmose e circovirose suína. O encontro, 

realizado pela empresa Ceva Saúde Animal, com 

apoio da associação, ocorreu na tarde de 4/4, após 

a Bolsa de Suínos do Interior de Minas (BSim).

Foram convidados profissionais de renome 

nacional para ministrar palestras sobre os assuntos. 

A pesquisadora Karine Takeuti levantou os mitos 

e verdades da vacinação contra mycoplasma 

hypneumoniae, enquanto o gerente técnico da 

empresa, William Costa, apresentou as ferramentas 

para o controle de mycoplasma e circovírus. 

Segundo Renato Urbancic, gerente nacional da 

Ceva, o evento possibilitou que o público se 

mantivesse atualizado sobre essas doenças, 

através dos debates que unificaram teoria com 

prática.

Gerir uma granja de suínos é tarefa complicada e 

exige estudo e atualização constantes. Na tarde 

de 23/4, suinocultores, veterinários e demais 

profissionais do setor que vivenciam o dia a dia 

nas granjas, reuniram-se na sede da Assuvap para 

participar de uma Ronda Técnica realizada pela 

empresa + Parceira da Suinocultura, Ourofino.

O bate-papo foi sobre as novas exigências para 

o uso de antimicrobianos e como manter o 

desempenho nas granjas de suínos, ministrado 

pelo professor da Universidade Federal de Lavras, 

Vinícius Cantarelli, especialista em nutrição suína. 

O principal objetivo foi gerar discussões e fazer a 

conexão entre mercado e a universidade, tratando 

problemas e encontrando soluções através das 

oportunidades já pesquisadas em saúde intestinal 

de suínos.
A empresa +Parceira da Suinocultura, Ourofino, 

também realizou o treinamento Comunicação e 

Hierarquia na Granja São Francisco, do proprietário 

Fernando Gomes Martins, dia 7/5, com objetivo de 

auxiliar na gestão de funcionários da granja.

Circuito Ceva recebe grande 
público na sede da Assuvap

Ronda Técnica debateu 
as novas exigências para 
o uso de antimicrobianos

Treinamento

NOTÍCIAS
RÁPIDAS
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A empresa MSD, +Parceira da suinocultura do 

Vale do Piranga, conduziu um treinamento com os 

colaboradores da Coosuiponte sobre a sua linha 

de produtos suínos, durante o dia 9/5, no Espaço 

Interagir, sede da Assuvap e Coosuiponte. O 

momento foi de aprendizado para contribuir com a 

satisfação e produtividade dos cooperados. 

Segundo Brenda Marques, coordenadora técnica 

de suinocultura da MSD, o objetivo foi apresentar 

a linha de vacinas da empresa e realizar uma 

reciclagem em conservação e expedição de 

vacinas. “A conservação adequada das vacinas 

é um dos fatores primordiais para garantirmos a 

eficácia da vacinação dos animais”, explica.

Tomamos os princípios da cooperação, 

responsabilidade social, competitividade e 

credibilidade como nossos alicerces e, neles, 

construímos nossa história.

Com a naturalidade de um sonho jovial, fomos 

impulsionados a trabalhar com garra e força de 

vontade, no compromisso de contribuir para a 

evolução das pessoas.

Em 22 de abril, completamos 21 anos de história. Com 

o passar dos anos, a maturidade e a credibilidade 

do empenho no trabalho solidificaram nosso 

negócio. Hoje, somos o resultado da confiança de 

quem acredita no poder da cooperação. Somos o 

resultado da sua confiança.

A atuação ética da Cooperativa inclui a transparência 

e o respeito nas relações com todas as partes 

interessadas, o cumprimento das exigências legais 

aplicáveis, a prática da honestidade e a resistência 

a qualquer tipo de assédio e a atos de corrupção. A 

Cooperativa deve buscar, formalmente, assegurar 

essa atuação no ambiente em que atua por meios 

de documentos aprovados pelo conselho diretor e 

divulgá-los para todos os interessados.

Ocemg- Workshops PDGC – 22-11-18, item 13 – página 13.

MSD realiza treinamento 
com colaboradores da 
Coosuiponte

Coosuiponte completa 21 
anos de dedicação pela 
suinocultura Atuação ética

NOTÍCIAS
RÁPIDAS



Hospital Nossa Senhora 
das Dores transforma 
verba doada pela 
suinocultura em renda 
mensal

Os R$ 35.000,00 arrecadados 

pela Assuvap, Coosuiponte e 

o Frigorífico Saudali, durante 

a Cerimônia de Encerramento 

das Atividades de 2018, foram 

convertidos em renda mensal 

de cerca de R$ 20.000,00 para 

a Irmandade do Hospital Nossa 

Senhora das Dores (IHNSD), 

localizada no município de Ponte 

Nova/MG. A fórmula, segundo 

o superintendente executivo 

do hospital, José Maurício, foi 

investir o dinheiro doado pelas 

instituições em cancelas e 

totens de controle automático 

que garantem a autogestão do 

estacionamento.

De acordo com Maurício, o 

estacionamento estava, antes 

de dezembro de 2018, com 

um sistema antigo e precário. 

Após a doação da suinocultura, 

foi possível aplicar o dinheiro 

para melhorar a infraestrutura, 

ampliando a rua de acesso e 

instalando os equipamentos 

em ilha própria. “Esse recurso 

foi vital para a gente, que nos 

proporcionou ter, mensalmente, 

um lucro de R$ 20.000,00 com 

a nova cancela. Além disso, 

colocamos os porteiros todos 

uniformizados, conseguimos 

uma organização do serviço”, 

explicou o superintendente.

Nos primeiros quatro meses 

de funcionamento da cancela, 

a irmandade arrecadou R$ 

79.800,00. A retomada da 

autogestão do estacionamento, 

segundo a equipe do IHNSD, foi 

um marco na história do hospital, 

pois garantiu o efetivo controle 

de acesso e permanência de 

veículos no pátio da instituição, 

bem como está gerando renda 

de extrema importância para 

a manutenção de setores e 

serviços essenciais, em um 

momento de grande dificuldade 

financeira.

Com 145 anos de história, a 

IHNSD é referência na região 

nos serviços de Oncologia, 

Nefrologia e Maternidade de Alto 

Risco, além de atendimentos em 

clínica geral, sendo 85% dos 

atendimentos destinados aos 

pacientes do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Possui 129 leitos, 

dos quais 29 são destinados aos 

convênios e 100, ao SUS. Possui 

duas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI), com 10 leitos 

destinados aos atendimentos 

de Neonatal e 10 leitos para 

atendimento adulto. Tantos 

serviços reforçam o importante 

papel que a suinocultura exerceu 

ao realizar um evento para 

arrecadar recursos ao hospital.

PRESTAÇÃO
DE CONTAS
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Jantar Fraterno
Fundadas com a missão 

de fortalecer a suinocultura 

e a sociedade em que está 

inserida, a Assuvap e a 

Coosuiponte transformaram, 

em dezembro de 2018, sua 

Cerimônia de Encerramento 

das Atividades em um Jantar 

Fraterno em prol da IHNSD. 

O evento reuniu centenas de 

suinocultores associados e 

representantes das empresas 

parceiras. Na oportunidade, 

a Assuvap, a Coosuiponte e 

empresas parceiras doaram 

o valor de R$ 15.000,00. O 

Frigorífico Saudali, por sua 

vez, fez uma doação de outros 

R$ 15.000,00. Os associados 

e cooperados também 

contribuíram na aquisição 

de convites pelo valor de 

R$ 50,00 cada (resultando 

em mais de R$ 5.000,00), 

totalizando a quantia de 

R$ 35.000,00, repassada 

integralmente ao hospital.

Segundo o assessor de comunicação da IHNSD, Arlindo Amora, a 

instituição ainda passa por um momento financeiro delicado e necessita 

da ajuda da população. “Temos várias formas de arrecadação. As 

pessoas podem doar pela conta de luz ou através da conta de água, por 

exemplo. Para saber como, é só ligar para o telefone (31) 3819-2639 e 

falar com nossas atendentes”, disse.

O hospital ainda precisa da nossa ajuda

“Esse recurso foi vital para a 

gente, que nos proporcionou 

ter, mensalmente, um lucro 

de R$ 20.000,00 com a 

nova cancela. Além disso, 

colocamos os porteiros todos 

uniformizados, conseguimos 

uma organização do serviço”

7Ano 1  .  Ed 02  .  MAR/ ABR 2019



AT
U

AÇ
ÃO

PO
LÍ

TI
C

A

A
pesar da distância geográfica, Brasília/DF 

está mais perto das granjas do Vale do 

Piranga do que se imagina. As decisões 

tomadas na capital do país refletem no 

dia a dia da suinocultura e nas rotinas 

dos profissionais do setor. O último Bate-papo com 

Associados da Assuvap, realizado no dia 28/3, na sede 

da associação, trouxe todas as novidades de Brasília para dentro da suinocultura da região. As consultoras de 

relações governamentais da ABCS, Ana Paula Cenci e Luciana Lacerda, ministraram palestra importante sobre as 

atualizações políticas que envolvem o setor como um todo e, consequentemente, a atividade no Vale do Piranga.

Na primeira parte do evento, Luciana apresentou demandas relevantes, esclarecendo o Funrural e a reforma 

da previdência, passando também um panorama da política brasileira e as prioridades técnicas da ABCS junto ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Também explicou o trabalho realizado com o Banco 

do Brasil, onde a associação solicitou a prorrogação do vencimento das parcelas de investimento da suinocultura. 

Segundo Luciana, a ABCS atua estrategicamente as pautas do agro dentro do executivo e legislativo. “Fazemos 

um trabalho dentro do Congresso Nacional, dentro do Ministério da Agricultura, com as pautas da suinocultura 

para poder trazer melhorias para o setor. Não adianta identificarmos o problema aqui no estado e não levar para 

a política nacional”, explicou.

Na sequência, Ana Paula relatou o dia a dia no Congresso Nacional, descrevendo o perfil dos deputados e 

avaliando as ações da Frente Parlamentar da Agropecuária, bem como os projetos de interesse da suinocultura 

que tramitam no Congresso. Ela explicou, também, as ações de produção, indústria, comercialização e política 

realizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura (FNDS), a qual a Assuvap, Coosuiponte e 

o Frigorífico Saudali contribuem anualmente. “A ABCS veio trazer a parte política do FNDS que às vezes, por 

atuar só em Brasília, resolvendo os problemas nacionais da suinocultura, acaba ficando distante das granjas, do 

suinocultor”, disse Ana Paula. 

Para a consultora, momentos de interação, como o Bate Papo com Associado, realizado frequentemente pela 

Assuvap, são importantes para o produtor entender que a suinocultura possui representação na capital do país, 

trabalhando e defendendo os interesses do setor. “É importante entender que a política não está distante da 

fazenda dos produtores”, concluiu Ana Paula.

ASSOCIAÇÕES 
APROXIMAM O 
TRABALHO NO 
CAMPO COM O 
POLÍTICO
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R
epresentantes da Assuvap se reuniram 

com o presidente da Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, o deputado 

estadual Thiago Cota (MDB), e com o 

vice-presidente, o deputado Glaycon 

Franco (PV), para apresentar as principais demandas 

da suinocultura do Vale do Piranga e compreender o 

recente projeto que pretende constituir, em Ponte Nova/

MG e região, o Polo Mineiro de Incentivo à Suinocultura 

(PMIS). A reunião aconteceu em 7/5, na Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte/MG.

O autor do PMIS, Thiago Cota, explicou para a 

equipe da associação (composta pela diretora técnica e 

de meio ambiente, Patrícia Morari, a gestora executiva, 

Paula Gomides, e o consultor da M&P Engenharia, Luís 

Alberto) que a consolidação do Arranjo Produtivo Local 

(APL) – através do PMIS no Vale do Piranga – traria um 

conjunto de fatores econômicos, políticos e sociais que 

desenvolveriam atividades econômicas correlatas e 

atribuiriam maior visibilidade à atividade.

Glaycon Franco defendeu que a região entraria 

para o mapa nacional das APLs, o que proporcionaria 

vantagens adjacentes para os suinocultores que atuam 

na região, como linha de crédito especial e ganho em 

representatividade e força política para atender aos 

gargalos do setor.

Patrícia Morari afirmou que vê com bons olhos 

a consolidação da APL no Vale do Piranga, pois a 

suinocultura ganharia maior representatividade junto 

à Comissão de Desenvolvimento Econômico, uma vez 

que, para se alcançar a produtividade sustentável, 

“desenvolvimento econômico e ambiental devem 

caminhar lado a lado”, disse.

Na oportunidade, os representantes da Assuvap 

também apresentaram as demandas burocráticas 

enfrentadas pela suinocultura em âmbito local, 

que dificultam, por exemplo, a ampliação dos 

empreendimentos e a geração de mais empregos. 

Nos próximos dias, serão realizadas outras duas 

reuniões com assessores dos deputados para que os 

mandatários tomem conhecimento das necessidades 

da suinocultura do Vale do Piranga e que seja possível, 

assim, a elaboração de estratégias para solucionar os 

problemas com eficiência. Também serão retomadas as 

discussões sobre a criação do Polo Mineiro de Incentivo 

à Suinocultura.

O presidente da Assuvap, Fernando Araújo, avalia 

que as reuniões atendem ao desígnio da associação 

de defender a classe, diante do processo de mudança 

no cenário político do país. “Dentre as demandas que 

estarão sempre em nossa pauta, está a defesa do 

setor, como gerador de empregos numa região com 

índice de desenvolvimento humano baixo”, diz Araújo, 

completando que a busca por crédito para investimento 

é salutar para a suinocultura e é uma garantia para 

o desenvolvimento sustentável. “Neste contexto, as 

parcerias públicas/ privadas são essenciais para o 

nosso crescimento”, conclui o presidente.

ATU
AÇ
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A

Outras duas reuniões serão realizadas para discutir as 
principais demandas da suinocultura do Vale do Piranga

EM REUNIÃO COM DEPUTADOS 
MINEIROS, ASSUVAP 
APRESENTA OS GARGALOS DO 
SETOR

9Ano 1  .  Ed 02  .  MAR/ ABR 2019



ASSUVAP ACOMPANHA DE 
PERTO A POLÍTICA NACIONAL 
DE EXPORTAÇÕES

Exportar é uma prioridade para a suinocultura 

brasileira. E ciente de que a abertura do mercado 

asiático para a carne suína é um fator preponderante 

para o fortalecimento do mercado interno, a 

Assuvap segue acompanhando, de perto, junto 

à ABCS, a atuação do governo para que a China 

habilite novos frigoríficos e importe o produto do 

Brasil em maior escala.

Atualmente, a China já compra carne suína das 

cinco gigantes dos alimentos no Brasil, mas, com 

a proliferação da Peste Suína Africana, que vem 

causando grandes estragos no plantel chinês, a 

expectativa é de abertura de mercado. As últimas 

projeções do USDA (Departamento de Agricultura 

dos Estados Unidos) indicam que o país asiático 

irá aumentar suas importações de carne suína este 

ano para saciar a demanda interna. Nesse contexto, 

a expectativa é de que os olhos do gigante asiático 

se voltem ainda mais para o Brasil, quarto maior 

produtor da proteína no mundo. Mas, para isso, 

o Brasil precisará ter seus frigoríficos menores 

também habilitados. 

O tema tem sido uma prioridade do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que 

buscou a exportação não só da carne suína, como 

também de ave e bovina, através da visita da Ministra 

da Agricultura, Tereza Cristina, à Ásia. A delegação 

brasileira realizou, em maio, uma viagem de 16 dias, 

passando por quatro países – Japão, China, Vietnã 

e Indonésia – onde houveram reuniões e encontros 

com autoridades governamentais, empresários 

e acadêmicos com o objetivo de promover os 

produtos agropecuários e aumentar a participação 

brasileira nesses mercados.

Durante a viagem, a ministra apresentou dados 

do setor agropecuário e áreas com potencial de 

crescimento para um grupo de 40 investidores 

chineses com projetos no Brasil. Os investidores 

informaram que pretendem aumentar o montante 

aplicado no Brasil, em setores de sementes, 

suinocultura, infraestrutura e ferrovias.

Além disso, o Mapa já enviou ao governo chinês 

uma lista com os nomes de 30 frigoríficos brasileiros 

indicados a exportar para a China. Tereza Cristina 

explicou que ficou acertada a indicação de 20 

plantas, porém foi solicitado um número maior. "Eu 

pedi aos chineses, a GACC (Aduana da China), que 

eu tivesse a oportunidade de indicar 30 plantas, e 

não 20", afirmou.

Segundo nota do Mapa, dos 30 frigoríficos, seis 

já foram vistoriados e aprovados pelos chineses, 

mas ainda não foram habilitados. A nota informa, 

ainda, que não há data para a China definir quais e 

quantos serão os novos habilitados. 

Nas páginas seguintes, entenda o panorama 

geral da PSA e seus impactos na economia.

M
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A
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O

Acompanhe todas as notícias de mercado também 

pelo site da Assuvap: www.assuvap.com.br
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peste suína africana (PSA) é uma 

doença hemorrágica altamente 

contagiosa, causando sérias perdas 

produtivas e econômicas. É uma 

doença de notificação obrigatória ao 

Serviço Veterinário Oficial e está incluída no Código 

Sanitário para os animais terrestres da Organização 

Mundial da Saúde Animal (OIE). Caracterizada como 

uma doença infecciosa viral, altamente transmissível 

que se caracteriza por um quadro de hemorragias 

nos suínos e causa destruição dos vasos sanguíneos.

O vírus da PSA é da família Asfarviridae, e, também, infecta carrapatos. Relatos epidemiológicos evidenciam 

que a PSA tenha se originado no Leste e Sul da África, a partir do ciclo silvestre pelo contato entre javalis e 

carrapatos que habitam suas tocas, sendo este fator limitante para a erradicação do vírus. Na África, muitos 

surtos de PSA foram investigados e envolveram javalis e carrapatos.

A doença não afeta humanos, acometendo somente os suínos domésticos e 
asselvajados, destacando-se os javalis. 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), em 2019 foram 
confirmados vários focos da doença na China, Lituânia, România, Maldívia, Ucrânia, 
Mongólia, Bulgária, Nigéria, Rússia, Zimbábue, Polônia, Bélgica, Vietnam, Hungria, 
Camboja, Estônia, Chade. 

PESTE SUÍNA AFRICANA (PSA) 
- HISTÓRICO, RISCOS E
REFLEXOS NO MERCADO

CHARLI LUDTKE - DIRETORA TÉCNICA - ABCS

Mapa da distribuição dos focos de PSA, no período de  janeiro de 2012 a maio de 2019, segundo a 

Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). 

11Ano 1  .  Ed 02  .  MAR/ ABR 2019



SA
N

ID
A

D
E 

E
M

ER
C

A
D

O

A China consome pouco menos de metade de 

toda a carne suína produzida no mundo. Segundo 

o USDA, em 2018 foram consumidas cerca de 55 

milhões de toneladas de carne suína no país. No ano 

de 2018, o país foi o segundo maior importador de 

carne brasileira, com quase 25% dos embarques, 

totalizando 155 mil toneladas no ano, ou seja, pouco 

menos de 10% das importações de carne suína da 

China, em 2018, foram atendidas pelo Brasil. Em 

relação à importação mundial, em 2018, o gigante 

asiático importou 1,6 milhão de toneladas, quase 19% 

de toda a carne comercializada no mundo em 2018 

(USDA). Quanto à exportação, o país exporta pouco 

em relação à sua produção, algo em torno de 200 mil 

toneladas em 2018.

No atual momento, o país sofre com a grave 

epidemia de Peste Suína Africana. Muitos suínos 

foram sacrificados nas propriedades e matrizes 

foram enviadas para o abate nos frigoríficos, 

visando conter a doença. Assim, pode representar 

uma redução de mais de 20% do rebanho em um 

país que detém praticamente metade do rebanho 

suinícola mundial (684 milhões de suínos); seria algo 

em torno de 134 milhões de cabeças eliminadas 

direta ou indiretamente em função do surto de PSA, 

segundo pior cenário, conforme previsões geradas 

no Relatório do Rabobank.

A curto prazo, são incalculáveis os prejuízos 

ao país, pela dimensão do problema e o difícil 

controle, uma vez que atingiu muitas províncias 

e granjas de maior dimensão (tecnificadas) e não 

somente a suinocultura de subsistência. Com isso, 

há necessidade de interdição das propriedades 

rurais atingidas, e já foram sacrificados oficialmente 

mais 2 milhões de suínos em regiões de focos nas 

províncias chinesas, provocando redução da oferta 

de carne suína no mercado interno e determinando 

a necessidade de ampliar a importação de carnes.

Relativamente ao mercado interno da China, 

certamente os preços da carne suína irão subir, 

porém, não na mesma proporção da redução de 

oferta interna do produto, pois também haverá uma 

maior demanda por outras carnes. Não se trata de 

uma matemática simples, pois o país adota rápidas 

políticas de abastecimento, especialmente no setor 

alimentício, muito rígidas para não depender de 

outros países. O consumo de outras carnes e até 

mesmo o racionamento são medidas que podem 

limitar a escalada do preço da carne suína.

Está previsto, ainda, o aumento das importações 

chinesas de proteína animal, que terá influência nos 

mercados dos grandes exportadores de carnes, 

como EUA, Brasil e UE, pressionando para a subida 

de preços pagos ao produtor.

No mercado global, os preços estão em alta. 

Porém, a China ainda tem estoques, devido ao 

elevado abate de animais nos últimos meses, 

justamente em função da doença. Espera-se que 

no segundo semestre a redução destes estoques 

determine um aumento da demanda efetiva chinesa, 

elevando ainda mais os preços.

No Brasil, não há risco de desabastecimento 

do mercado interno. A exportação nos últimos 

anos sempre girou entre 15% e 20% da produção 

e, mesmo que a China aumente exponencialmente 

sua demanda na importação de carne suína, o Brasil 

tem limitações internas para aumentar muito os 

embarques, como plantas a serem liberadas pelas 

missões técnicas e exigências do mercado chinês 

quanto ao uso de ractopamina, por exemplo. O que 

se espera é uma melhora considerável dos preços 

pagos ao produtor e um crescimento global das 

exportações brasileiras de carne suína em relação 

aos anos anteriores, especialmente pela retomada 

do mercado russo e pela demanda ao país asiático.

No Brasil, ocorreram focos de PSA em 1978, no 

Rio de Janeiro e foi controlada e erradicada em 1984, 

sendo associada, na época, à alimentação de suínos 

com restos de alimentos de comida de bordo de vôos 

internacionais.

Dentre as maneiras de prevenção, estão a  

ampliação da vigilância em portos e aeroportos, 

evitando que passageiros internacionais tragam 

alimentos de regiões que tenham focos da doença; 

a destruição ou o adequado destino para o lixo de 

aeronaves e embarcações; o estabelecimento de 

medidas de bioseguridade nas granjas; a atenção 

ao cumprimento dos requisitos sanitários para 

importação de suínos vivos e material genético de 

países de risco; a implementação de medidas de 

controle de javalis; a conscientização dos profissionais 

que atuam em granjas e de produtores de suínos, a 

notificação de casos suspeitos ao Serviço Veterinário 

Oficial, o controle de roedores e moscas nas granjas e 

o transporte adequado dos animais, mantendo todos 

os controles e lavagem e desinfecção de caminhões.

PSA NA CHINA E OS REFLEXOS NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO

COMO MITIGAR OS RISCOS DE ENTRADA DA PSA NO BRASIL?
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Na sua forma aguda é observada alta taxa de mortalidade, febre, aumento de frequência cardíaca e 

respiratória, perda de apetite, cianose e incoordenação motora, letargia, hemorragias nos órgãos e na pele 

(comum se visualizar hemorragias nas orelhas). 

Já na forma crônica, há baixa taxa de mortalidade e emagrecimento intenso dos suínos, oscilação de 

temperatura, aumento da frequência respiratória e cardíaca e diversas áreas de necrose (feridas) da pele e 

artrite.

Para animais suspeitos da doença deve-se procurar o Serviço Veterinário Oficial mais próximo para realizar 

o diagnóstico e, havendo a confirmação, a propriedade é interditada e os animais serão sacrificados, pois não 

há tratamento e os suínos que sobrevivem permanecem como portadores (possíveis disseminadores do vírus).

1. VIANA, F.C. HISTÓRIA E MEMÓRIA DA PESTE SUÍNA AFRICANA NO BRASIL, 1978-1984: PASSOS 

E DESCOMPASSOS. Tese de doutorado, UFMG, 2004. Disponível em http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/

dspace/handle/1843/BUOS-8FTK28

2. OIE. AFRICAN SWINE FEVER. Techinical disease card. www.oie.int 

3. ISHIZUKA, M.M. EPIDEMIOLOGIA DA PESTE SUÍNA AFRICANA (PSA),  ABRIL,  2019. Epidemiologia 

das Doenças infecciosas – FMVZ-USP.

SINAIS CLÍNICOS DA DOENÇA

REFERÊNCIAS

Figura 1 - Suínos apresentando vasos dilatados 

e áreas de cianose nas orelhas (Imagem cedida 

por: Tania Lira)

Figura 3 - Lesões hemorrágicas no intestino 

(Imagem cedida por: Tania Lira)

Figura 2 - Leitões com hemorragia subcutânea 

(Imagem cedida por: Tania Lira)

Foto 4 - Necropsia dos suínos com a maioria 

dos órgãos com hemorragia. Baço hemorrágico 

enegrecido e aumentado de volume (Imagem 

cedida por: Tania Lira)
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DE ONDE MENOS 
SE ESPERA

Por M&P Engenharia

MEIO
AMBIENTE

Você já imaginou poder 

diminuir a demanda hídrica de sua 

propriedade? Já imaginou não ter 

sua produtividade ameaçada em 

períodos de escassez hídrica? Já 

imaginou transformar um produto 

que seria descartado em insumo 

para sua produção? Ou melhor 

ainda, já pensou em acabar 

com gastos das tão temidas 

multas e regularizações 

ambientais? E se 

existisse uma única 

resposta para 

todas essas 

perguntas, você 

a c r e d i t a r i a ? 

Pois bem, 

todos esses 

p r o b l e m a s 

podem ser 

s o l u c i o n a d o s 

com o reuso de 

água, ou melhor, o 

reuso dos efluentes da 

suinocultura. 

O reuso da água 

pode ser entendido como 

o aproveitamento da fração 

líquida dos efluentes gerados, 

após sua passagem por algum 

método de tratamento, desde 

que as exigências de qualidade 

para o uso sejam atendidas. Isto 

é, a água de reuso pode ser 

utilizada desde usos menos 

nobres, como lavagem de 

veículos, até usos mais exigentes, 

como a dessedentação animal, 

contando que haja um sistema de 

tratamento para tal finalidade. 

Historicamente, o reuso 

é visto como uma solução 

utópica, distante dos 

pequenos e médios 

produtores e viável 

apenas para granjas 

com grande 

capacidade de 

investimentos. Já 

nos dias atuais, 

com o avanço 

das tecnologias 

de tratamento, 

aumento das 

e x i g ê n c i a s 

ambientais e, 

p r inc ipa lmente , 

com os crescentes 

problemas de 

escassez qualitativa e 

quantitativa dos recursos 

hídricos, o reuso da água se 

transformou em uma alternativa 



MEIO
AMBIENTE

ourofinosaudeanimal.com

À base de Ractopamina, Ractosuin 
é bom negócio porque proporciona 
maior percentual de carne magra 
e melhor conversão alimentar na 
fase de terminação. Resultado: você 
adquire um maior valor por quilo de 
suíno abatido e o mercado ganha 
uma carne de melhor qualidade.

Adiciona melhores 
resultados à 
sua produção.

Ractosuin 10%
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que, no mínimo, deve ser 

avaliada por qualquer produtor 

que busque a manutenção e 

crescimento de seus lucros.

A necessidade do reuso se 

faz presente em propriedades 

onde a disponibilidade de água, 

em quantidade e qualidade 

adequadas é um fator limitante 

para a manutenção da 

produtividade suinícola. O déficit 

hídrico na granja pode ocorrer 

por fatores naturais, como baixas 

vazões inerentes à própria 

região, ou por períodos com 

baixos índices pluviométricos, 

ou seja, períodos de estiagem. 

Mas, também, podem ocorrer 

por fatores antrópicos, como uso 

exagerado ou desperdícios da 

água captada, falta de práticas 

de conservação e recuperação 

nos mananciais da propriedade 

ou, ainda, pelas dificuldades 

na obtenção das demoradas e 

caras autorizações ambientais 

para captação e uso da água. 

O fato é, basicamente todas 

as granjas estão sujeitas ao 

déficit hídrico, então, podem se 

beneficiar e reduzir os custos de 

produção com o reuso da água.

Sendo assim, entra em 

cena o objetivo principal, que, 

usualmente, deve guiar o reuso 

da água na suinocultura: o de 

“Substituição de Fontes”. O 

conceito de substituição de 

fontes pode ser entendido como 

a busca pela utilização da água 

de rios, nascentes e poços para 

usos mais nobres, mais exigentes 

da água, como consumo humano 

e, ao mesmo tempo busca pela 

utilização de outras fontes, tipo a 

água de reuso, para usos menos 

exigentes, como lavagem dos 

galpões. Dessa forma, o reuso 

tem como principal consequência 

a redução da demanda sobre os 

mananciais de água, devido à 

substituição da água potável por 

uma água de qualidade inferior, 

o que, consequentemente, dá 

ao produtor mais segurança 

nos períodos de escassez, 

possibilidade de maximização 

dos lucros, além de demonstrar 

à sociedade e órgãos públicos 

a consciência ambiental que o 

empreendimento possui.

Não coincidentemente, 

a lavagem de pisos, baias e 

veículos, controle de poeira, 

irrigação de jardins e escoamento 

de dejetos pelas canaletas dos 

galpões são alguns dos usos 

mais comuns para a água de 

reuso, pois esses são usos 

menos exigentes, os quais não 

há necessidade da utilização de 

água potável para tais propósitos.

Por fim, cabe dizer que o 

reuso deve ser visto como parte 

integrante de uma atividade 

mais ampla, a qual consiste 

no uso racional ou eficiente 

da água, e que, também, deve 

zelar pelo controle de perdas 

e desperdícios, minimização 

da produção de efluentes e 

do consumo de água e, claro, 

a preservação e recuperação 

das fontes de abastecimento da 

propriedade. Somente assim, 

os prejuízos serão reduzidos, os 

lucros ampliados e a tão esperada 

sustentabilidade poderá ser 

atingida. 

E então, já pensou reutilizar a 

água na sua propriedade?
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Criptomoeda 
pode aumentar a 
rentabilidade dos 
biodigestores

Não é novidade que produtores do Vale do Piranga 

utilizam os biodigestores para transformar dejetos 

em energia. Muitas vezes, essa energia gerada é 

suficiente para suprir os gastos da atividade e ainda 

produzir uma sobra, que pode ser compartilhada com 

a rede da Cemig. Mas, por que não transformar essa 

sobra em renda extra para a manutenção da 

suinocultura? Apesar de presente apenas 

no ambiente virtual, as cripitomoedas 

(como o Bitcoin) podem ser alternativas 

interessantes para esse excedente 

energético. 

Para entender melhor o assunto, 

conversamos com João Victor 

Guerra Villatoro, sócio fundador da 

TMJ Soluções Blockchain – empresa 

especializada em matriz energética. 

Ele explica que, basicamente, a 

empresa compra a energia elétrica 

excedente do produtor. “Criamos uma nova 

alternativa ao escoamento do excedente 

energético do biogás do suinocultor, que antes 

apenas podia converter sua energia excedente em 

créditos com a fornecedora Cemig”, diz Villatoro. 

“Compramos a energia elétrica para abastecer 

nossas máquinas mineradoras”, explica.

Mas, afinal, o que são essas máquinas mineradoras? 

Antes de aprofundar, é preciso entender o que é uma 

criptomoeda. Villatoro explica que é uma “moeda 

virtual”, ou um código virtual, que pode ser convertido 

em valores reais. Sua negociação acontece pela 

internet, caracterizada pela ausência de um sistema 

monetário regulamentado (como, por exemplo, o 

Banco Central do Brasil). “Da mesma forma que a 

moeda física possui números de série, marca d´água 

e outros dispositivos de segurança, a criptomoeda 

utiliza criptografia, ou seja, códigos extremamente 

difíceis de quebrar, para garantir transações muito 

mais seguras”, explica. 

Máquina mineradora
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Essa “moeda virtual” já é uma realidade de 

investimento de grandes empresas, como a 

Microsoft, além de governos como os Emirados 

Árabes, Estônia e Singapura. No entanto, para 

conseguir essa criptomoeda, é necessário ter uma 

“máquina mineradora”, ou seja, um computador com 

alta capacidade de processamento. Em resumo, as 

máquinas precisam efetuar milhares de cálculos por 

segundo para encontrar a combinação perfeita e 

“minerar” na internet a criptomoeda, por isso precisam 

de muita potência e, consequentemente, de grandes 

quantidades de energia elétrica. E é aí que entra a 

suinocultura. Com a produção de biogás, decorrente 

dos dejetos da suinocultura, pode-se gerar energia o 

suficiente para abastecer a granja e ainda alimentar 

uma “planta de mineração” – ou seja, manter esses 

computadores em atividade.

Vendendo o excedente energético para a TMJ 

Soluções Blockchain, Villatoro acredita que o 

suinocultor estaria transformando uma energia 

elétrica que não estava sendo utilizada, em dinheiro, 

de forma ambientalmente limpa, visto que a empresa 

não demanda nenhum tipo de investimento, apenas 

um espaço físico para as máquinas mineradoras.

Para implantar ou saber mais sobre o projeto, entre 

em contato com a TMJ Soluções Blockchain através 

do telefone (31) 98877-3755 ou e-mail jvvillatoro@

hotmail.com

Imagem ilustrativa de uma planta de grande porte. No entanto, segundo a empresa, os projetos 
iniciais para a suinocultura seriam de 15 máquinas, exigindo espaço de um metro cúbico.



As mães da nossa

Suinoculturab
Ser mãe é ocupar uma função importante. É ensinar. É saber o momento certo para ser carinhosa ou mais 

rigorosa. É fazer de tudo pelo bem de seus filhos. É dividir o tempo entre o trabalho e a família. Para nossa sorte, 

são as mães que também zelam pela nossa suinocultura. Com vigor, elas trabalham para ajudar a alimentar o país. 

Alimentar é papel de mãe, afinal.

E a Roseni Carvalho sabe bem 

disso. “Somos o primeiro degrau 

em uma cadeia de produção de 

alimentos. O setor é muito dinâmico, 

movimentado, com várias frentes 

de trabalho e principal gerador de 

empregos na nossa região, onde 

tenho oportunidade de conviver com 

diversas pessoas e obter uma nova 

aprendizagem a cada dia”, relata.

Roseni Carvalho é mãe de dois filhos e 

colaboradora das granjas Cassimiro e Barrinha, na 

região do Vale do Piranga. Criá-los não foi fácil, mas 

ela soube com maestria e a suinocultura foi o suporte 

para a realização de seus objetivos e sonhos. “Hoje 

em dia, com meus filhos adultos, tudo ficou mais 

fácil. Agradeço a Deus a oportunidade de ser mãe e 

profissional, por cumprir minha missão”, diz.

NOSSA TERRA
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NOSSA
TERRA

Não é à toa que as mulheres têm conquistado, nos últimos anos, espaço de destaque no agronegócio 

brasileiro, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA). Sorte a nossa.

A suinocultura do Vale do Piranga agradece a todas as 
mães que trabalham pelo crescimento do setor.

Fato é que um filho traz um dinamismo diferente 

na rotina. Paula Campos já está conciliando a vida 

profissional com a vida pessoal. Ela já é mãe do 

pequeno Heitor! “Sou uma mulher multitarefa”, 

diz ela, “pois consigo pensar na casa, na família, 

na saúde e no trabalho ao mesmo tempo. Sou 

extremamente detalhista, gosto e exijo que todo o 

serviço seja muito bem feito, está no sangue essa 

característica do meu grande exemplo, meu pai”.

Assim como elas, Fernanda Osório sempre viu a 

suinocultura presente em sua vida. O movimento dos 

produtores e a importância das granjas em nosso 

município sempre a deixaram admirada com essa 

atividade. Hoje, trabalhando no setor de vendas da 

Coosuiponte, ela tem a oportunidade de contribuir 

diretamente com os processos dessa atividade que 

alavanca nossa economia regional.

Mãe de dois filhos, Fernanda resume bem a 

tarefa. Ser mãe, para ela, é uma dádiva de Deus. 

É dedicar-se totalmente à família e ainda trabalhar 

fora. Ser mãe não é fácil, “mas é gratificante quando 

se faz com amor, dedicação, responsabilidade e 

amparo de Deus”, conta.

Patrícia Morari é outro exemplo de mulher 

apaixonada pela suinocultura. Ela é mãe da Catarina. 

É, também, produtora e diretora técnica e de meio 

ambiente da Assuvap. Ela pode afirmar, com orgulho, 

que trabalha todos os dias em prol da produção 

animal no Vale do Piranga. 

Patrícia relata que a maternidade foi a coroação 

de uma vida profissional e pessoal de sucesso, que 

hoje desfruta com muita tranquilidade e felicidade: 

“Graças a Deus, tivemos a alegria de receber a 

Catarina, uma menina doce e feliz! A cada dia ela 

nos ensina a sermos mais pacientes, mais leves e 

ainda mais perseverantes”.
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TREINAMENTO

Cerca de 30 gerentes de granjas e 

profissionais do setor estiveram reunidos na sede 

da Assuvap, em 24/4, para o segundo módulo do 

Treinamento de Suinocultores, Gerentes e Chefes 

de Setor, realizado pela associação. No evento, 

discutiu-se a aplicação da gestão ambiental 

na suinocultura, em palestra ministrada pelo 

engenheiro agrônomo Luís Alberto, da empresa 

M&P Engenharia.

Alberto apresentou informações relevantes 

acerca dos processos ambientais no sistema 

de produção, analisando desde a área e o 

relevo da região do Vale do Piranga, o clima e a 

disponibilidade de água, até questões financeiras 

e operacionais, como custos de produção, 

logística e o treinamento dos funcionários das 

granjas.

O consultor ambiental Márcio Messias, 

membro do Conselho Municipal de Defesa 

e Conservação do Meio Ambiente (Codema) 

de Ponte Nova/MG, participou do evento e o 

classificou como “excelente”, parabenizando a 

Assuvap pela iniciativa. Ele relatou que o público 

presente ganhou muito ao se atualizar sobre o 

tema, recebendo informações importantes que 

os alertaram para as questões ambientais. 

Durante a palestra, Alberto explicou de forma 

clara o licenciamento ambiental e outorga de 

uso da água e relacionou alguns fatores que 

necessitam de monitoramento contínuo nas 

granjas, como a destinação adequada de dejetos 

suínos e resíduos sólidos.

O engenheiro concluiu que a gestão 

ambiental deve englobar todos os fatores 

abordados durante a palestra para que se tenha 

Segundo módulo 
do Treinamento 
de Suinocultores 
e Chefes de 
Setor discute 
aplicação da 
gestão ambiental

um resultado satisfatório nas granjas. Segundo 

ele, o processo deve contar com a participação 

de todos os colaboradores.

“O evento foi bem completo, abrangeu muito 

os aspectos práticos e legislativos dos cuidados 

ambientais, visando preparação das propriedades 

rurais para estarem sempre adequadas às 

exigências”, avaliou Eduardo, profissional de 

saúde animal que participou do treinamento.

Ao final, houve o momento “+Parceiro da 

Suinocultura” da Ourofino, onde o público foi 

apresentado à empresa através de um vídeo 

institucional e bate-papo com a representante 

Lorena Naves, além de um sorteio de brinde da 

empresa.
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TREINAMENTO

Mais de 25 profissionais do setor estiveram 

reunidos na sede da Assuvap, na tarde de 15/5, 

para o terceiro módulo do Treinamento de 

Suinocultores, Colaboradores e Chefes de Setor, 

realizado pela associação. O curso foi ministrado 

por integrantes da M&P Engenharia, empresa que 

presta serviço de consultoria ambiental para a 

Assuvap e tratou do uso da água e a importância 

das boas práticas na suinocultura.

Iago Peixoto, profissional da M&P Engenharia, 

relatou sua satisfação com os resultados 

obtidos com o evento. “Pudemos trabalhar para 

conscientizar o produtor e os colaboradores das 

granjas sobre a importância da água”, mensurou. 

No treinamento, explicou-se que a gestão da 

água deve ser vista como um processo integrado, 

Terceiro módulo 
debate uso 
da água na 
suinocultura

Para o seu negócio, biossegurança 
é custo ou investimento?

Linha completa para controle de pragas 
em granjas e fazendas

PRODUTOS PARA USO AMBIENTAL.
NÃO APLICAR DIRETAMENTE SOBRE OS ANIMAIS.
CONSULTE SEMPRE UM MÉDICO VETERINÁRIO.
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dividido em etapas interdependentes que, juntas, 

geram mais economia. “Importante que os 

colaboradores tenham a mínima consciência de 

que esses sistemas são relevantes para que eles 

possam aplicar isso no dia a dia da granja”, disse.

O médico veterinário Leonardo Lira, que 

participou do evento pela primeira vez, elogiou 

o tema abordado, por ser “extremamente 

relevante”. “Temos que nos preocupar cada vez 

mais com a questão do desperdício de água. Foi 

um tema muito bem abordado, acho que todo 

mundo que tiver a oportunidade, deve participar, 

pois acrescenta muito para o dia a dia”, relatou.

Os treinamentos contam com apoio das 

empresas +Parceiras da suinocultura: Bayer/

Dianagro, DB, Nutritec, Farmabase, MSD, 

Ourofino, Sauvet, Vansil e Uniquímica.

O próximo módulo do Treinamento de 

Suinocultores, Colaboradores e Chefes de Setor 

está marcado para 26/6 com o tema “Manejo 

aplicado no uso racional de antibióticos”. A 

palestrante será a especialista Djane Dallanora.
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NÚMEROS DA
SUINOCULTURA

Compilamos alguns dados referentes à produção da suinocultura no ano de 2018! Confira.

Suínos pelo mundo

PRODUÇÃO
MUNDIAL

FONTE: USDA

TOTAL MUNDO:
118.704
mil toneladas

China

UE

EUA

Brasil
Rússia
Vietnã

Canadá

Outros América do Sul

Filipinas
Outros Ásia e Oceania

México

Coréia do Sul

Japão

Tailândia
Taiwan
Outros Europa

Indonésia

Ucrânia

Argentina
Outros Antiga URSS
Austrália

América Central e Caribe

África do Sul
Malásia
Hong Kong

54.750

23.350

12.188

3.755
3.000
2.775

2.000

1.658

1.635
1.632

1.480

1.332

1.270

1.064
815
790

757

660

585
559
410

318

260
201
122

46.1%

19,7%

10,3%

3,2%
2,5%
2,3%

1,7%

1,4%

1,4%
1,4%

1,2%

1,1%

1,1%

0,9%
0,7%
0,7%

0,6%

0,6%

0,5%
0,5%
0,3%

0,3%

0,2%
0,2%
0,1%

País %
Produção
(mil ton)

Os dados têm como principais fontes a ABCS, o IBGE e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).
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ARBOCEL
Otimizando os ganhos de sua produção

O uso de fibras na alimentação animal tem se tornado de grande importância 
nos dias de hoje. Pesquisas ao redor do mundo montram que a utilização de 
concentrados de fibras insolúveis (ARBOCEL®) apresenta grandes vantagens 
em relação às fontes de fibras tradicionais.
Um dos problemas na atualidade mundial é o aumento do 
custo da ração produzida, por essa razão nós precisamos fazer com que esses 
alimentos mais caros sejam melhor aproveitados pelos animais, buscando a 
viabilidade do negócio como um todo.
Enquanto as fontes de fibras tradicionais afetam a digestibilidade dos 
nutrientes, ARBOCEL® aumenta esse coeficente, tornando o animal mais 
eficiente na absorção dos nutrientes da ração., com a utilização de 
ARBOCEL® uma matriz deixa de ingerir cerca de 100kg de ração/ano. 
Tudo isso devido a alta tecnologia desenvolvida e empregada (HPC fibrillation) 
na fabricação do ARBOCEL®, fazendo com 
que o bolo alimentar tenha alta expansão de volume no estômago, 
melhorando a digestão dos nutrientes e melhorando a taxa de passagem no 
intestino animal, região onde ocorre a abrsoção destes mesmos nutrientes.

•Melhora motilidade intestinal, dando 
consistência nas fezes;

•Partos mais rápidos, diminuindo o estresse da 
matriz e dos leitões, principalemente em 
marrãs;

•Melhora o consumo durante a lactação;

•Aumento no consumo de água durante a 
lactação com maoir produção de leite e de 
melhor qualidade;

•Diminuição do indice de MMA;

•Diminuição dos dias não produtivos da matriz

Com a utilização de ARBOCEL® 
em substituição às demais fibras 
é notável a melhora em:
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