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Caro associado,

No horizonte de 05 meses de pandemia, o sentimento 
de incerteza dos produtores de suínos foi substituído pela 
responsabilidade social na preservação do emprego e da 
renda e, sobretudo, na produção de alimento.

A vulnerabilidade do brasileiro ficou estampada nas in-
termináveis e constrangedoras filas dos auxílios emergen-
ciais, reforçando que o mercado interno necessita de in-
tervenção econômica estatal para garantir que o alimento 
chegue de maneira efetiva aos lares de todos os brasileiros. 

Após desvalorização expressiva no início da pandemia, 
a Bolsa de Suínos do Interior de Minas Gerais, a BSIm, passa 
por momento inédito de valorização máxima das cotações 
atrelada com incrementos de vendas no mercado interno e 
externo, simultaneamente.

Na área ambiental, as notícias continuam sendo anima-
doras com investimentos em ações cada vez mais responsá-
veis, tanto na preservação do meio ambiente e das riquezas 
naturais, quanto da biosseguridade dos animais.

Estar ao lado do produtor, neste momento, é o que tem 
mantido a cadeia suinícola cada vez mais engajada.

A Assuvap e a Coosuiponte têm atuado no suporte aos 
suinocultores e fornecedores, no firme propósito de garantir 
o abastecimento das nossas granjas.

Boa leitura!

Fernando da Silva Araújo

Presidente da Assuvap
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Coosuiponte inova e adquire 
termômetros para aprimorar o 
controle à COVID-19

Todas as pessoas que chegarem passarão 
pelo procedimento

Preservar a saúde de todos os colaboradores, 

associados, cooperados e fornecedores é o principal 

objetivo da Assuvap/Coosuiponte, diante da nova 

realidade. Por isso, desde o dia 29 de junho, todas as 

pessoas que chegam na Associação ou na Cooperativa, 

são submetidas ao teste de temperatura, por meio dos 

termômetros digitais. De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde/OMS, as temperaturas consideradas 

dentro do padrão normal devem ficar abaixo de 37,5°.

A ação, coordenadora pelo setor de Recursos 

Humanos, vai acontecer diariamente e enquanto durar 

a pandemia. Ao todo, foram adquiridos três termômetros 

digitais. “A nossa maior preocupação é com a saúde 

dos nossos colaboradores, cooperados, associados e 

fornecedores. O momento é de desafio e vamos superar, 

juntos”, declarou Camila Caetano/Recursos Humanos. 

Os termômetros digitais com infravermelho, sem 

contato com a pele, contam com sensor que mostra no 

visor o resultado instantâneo e um som de ‘bipe’ soa caso 

a temperatura aferida estiver acima do normal. Além de 

ser uma prática sem contato, a aferição da temperatura 

é uma segurança para todos.

NOTÍCIAS
RÁPIDAS

Paula é a gestora executiva da Assuvap/

Coosuiponte.  Atualmente, ela gerencia os 

setores de marketing, vendas, expedição 

e faturamento. Com dinamismo e visão 

empreendedora ela lidera uma equipe 

de colaboradores que é fundamental no 

crescimento das instituições.

Com o seu comprometimento e amor 

pela suinocultura, desenvolve um trabalho 

estratégico buscando o fortalecimento e 

competitividade dos cooperados e associados.

Conte com a Paula, sempre que precisar! 

Ela conta com você para, juntos, levarem a 

suinocultura para o futuro.

Conte conosco:
Gestora Executiva
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Colaboradores recebem 
orientações sobre cuidados 
frente à COVID-19

NOTÍCIAS
RÁPIDAS

Manter hábitos de higiene como lavagem das mãos, 

uso de máscaras e do álcool em gel são ações simples 

que ajudam a manter a saúde e a se prevenir contra o 

novo coronavírus. Quem afirma é a médica infectologista, 

Rosilene Ferraz, que explicou, detalhadamente, o que 

deve ser feito em ambientes de uso coletivo enquanto 

durar a pandemia. 

A ação, organizada pelo setor de Recursos 

Humanos/RH, aconteceu em área arejada com todos os 

colaboradores obedecendo as normas de segurança, 

como distanciamento e o uso das máscaras. Rosilene 

Ferraz explicou sobre os sintomas mais comuns (febre, 

tosse seca e cansaço) e os testes, rápido e de laboratório, 

que indicam se a pessoa está ou não infectada. O teste de 

biologia molecular (RT-PCR em tempo real) diagnostica 

tanto a COVID-19, a Influenza ou a presença de Vírus 

Sincicial Respiratório (VSR). Já o teste imunológico 

(teste rápido) detecta, ou não, a presença de anticorpos 

em amostras coletadas somente após o sétimo dia de 

início dos sintomas.

A transmissão acontece de uma pessoa doente para 

outra, por contato próximo. Os casos assintomáticos, ou 

seja, pessoas que não apresentam sintomas, também 

podem transmitir, mas em menor escala. Por isso, o uso 

das máscaras e a lavagem das mãos é tão importante, 

bem como evitar contatos próximos, como apertos de 

mãos e abraços.

Manter hábitos de higiene como lavagem 

das mãos, uso de máscaras e do álcool 

em gel são ações simples que ajudam a 

manter a saúde e a se prevenir contra o 

novo coronavírus. 

A médica infectologista, Rosilene Ferraz, 
destaca o uso das máscaras e a lavagem 
das mãos
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Prorrogação de débito 
originário de Cédula 
de Crédito Rural

É de conhecimento que a atividade rural está vinculada à fatores diversos à gestão do 

produtor, como por exemplo, questões climáticas, frustações de safra ou dificuldades de 

comercialização de seus produtos. Por tais razões, o produtor rural nem sempre consegue 

criar condições para o pagamento em dia das obrigações financeiras assumidas. 

Prevendo a vulnerabilidade do setor, a legislação aplicável ao crédito rural cuidou 

de dispor sobre possibilidades de prorrogação da dívida. Neste sentido, o Manual 

de Crédito Rural (MCR) - o qual deve se subordinar os beneficiários e as instituições 

financeiras que operam no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) -  tratou de instituir 

no item 2.6.9 que:

“9 – Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a 

prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento 

de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em 

consequência de: 

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos; 

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. 

Assim, o produtor rural que se encontrar inadimplente com suas obrigações em 

decorrência de fatores como frustação de safra ou problemas de mercado, possue 

o direito da prorrogação da dívida, inclusive com os mesmos encargos financeiros 

incialmente pactuados.

É importante esclarecer que o pedido por prorrogação deve ser feito por escrito e 

protocolado junto à instituição bancária antes do vencimento do contrato, sendo nele 

anexados os documentos comprobatórios das causas de excepcionalidade, tais como 

laudo técnico, fotografias ou outros.

Registra-se que “o alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui 

faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei” (Súmula 

298 do STJ).

*Taliny Lopes Teixeira Quintella é advogada, pós-graduanda em direito do 

agronegócio. 

Para mais informações, favor entrar em contato no escritório Reis e Teixeira, 

pelo telefone: (31) 3817.3390 ou pelo e-mail: taliny@reisteixeira.com.br

Por Taliny Lopes Teixeira Quintella*
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Tamires GomesMoacir FurtadoGustavo Medina Ana Paula BrustoliniAbner Egídio

A suinocultura mostra 
sua força e Coosuiponte 
investe em equipe técnica e 
especializada

Buscando crescimento contínuo, a Coosuiponte amplia o time de 

colaboradores com o objetivo de fortalecer e aproximar o atendimento ao 

suinocultor. Nos meses de maio e junho, a Cooperativa admitiu cinco novos 

colaboradores, com foco na inovação e melhoria dos processos. No setor 

comercial, o colaborador Abner Egídio é responsável pela conferência de 

todos os produtos que chegam e que saem da Cooperativa, além de ser um 

importante elo com o cooperado, auxiliando no atendimento. E no setor de 

análises laboratoriais, está Gustavo Medina que realiza análise de microtoxinas.  

Para atuar no campo, junto ao produtor, foram contratados dois nutricionistas 

para atuação no Premix e uma médica veterinária para aproximar a Cooperativa 

da realidade das granjas e estreitar o relacionamento com o cooperados. 

“A nova equipe foi um grande e importante passo para o crescimento que 

buscamos para a Cooperativa”, destacou Paula Gomides/Gestora Executiva da 

Assuvap/Coosuiponte.

 Os nutricionistas são Moacir Furtado e Ana Paula Brustolini que vão trabalhar 

na revisão e adequação das fórmulas Núcleo e Premix; no assessoramento do 

controle de qualidade de matérias-primas dos Premix; fazendo visitas pontuais 

nas granjas; na orientação da equipe técnica; na elaboração de testes de 

desempenho; na elaboração de relatórios técnicos e nos programas de manejo 

nutricional. A assistência técnica ficará sob responsabilidade da Tamires 

Gomes/ técnica agrícola e médica veterinária.

“Temos como objetivo reforçar o trabalho conjunto com o cliente na 

busca dos melhores resultados de produtividade, trazendo como benefício 

o acompanhamento ativo no campo em cada cliente, proporcionando a 

personalização de atendimento”, destacou a nutricionista, Ana Paula Brustolini.

 "Estou realizada. Minhas expectativas são grandes quanto a este projeto 

inovador e bem elaborado, com uma equipe focada e disciplinada. Acredito 

no crescimento do cooperado e no fortalecimento da Cooperativa”, relatou a 

veterinária, Tamires Gomes.
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Dia de Cooperar uniu esforços 
em campanha solidária

A Coosuiponte tornou o Dia de Cooperar, evento 

tradicional realizado por todas as cooperativas do país, 

ainda mais especial. Em um ato solidário, com foco na 

saúde e na alimentação e em parceria com o Saudali 

e empresas parceiras da suinocultura, a Cooperativa 

participou da campanha “Juntos, abraçamos mais gente”. 

No lugar de eventos públicos e praça cheia, uma rede de 

solidariedade e empatia se fortaleceu e fez a diferença 

na vida de centenas de famílias que, neste momento, 

enfrentam dificuldades devido à pandemia.

A Coosuiponte, desta vez, propôs um ato solidário 

com foco na saúde e na alimentação. “Trocamos máscaras 

por cestas básicas. A cada cesta doada, o doador 

ganhou 5 máscaras personalizadas com a frase: “Juntos, 

abraçamos mais gente”, destacou a Coordenadora de 

Comunicação e Marketing, Lorena Fonseca. Ao todo, 

foram 45 cestas básicas, 500 máscaras e duas estantes 

para guardar mantimentos e 260 quilos de carne suína, 

doadas pelas empresas Dianagro e Wisium. As doações 

foram repassadas ao projeto Circuito do Bem, devido 

ao trabalho social que o grupo solidário vem fazendo, 

ajudando famílias que passam por situações difíceis 

nesse momento da pandemia.

Circuito do Bem

O Circuito do Bem é um grupo solidário que tem 

como foco ajudar famílias que passam por situações 

difíceis nesse momento da pandemia. As cestas básicas 

arrecadas foram repassadas ao grupo que entregou 

para dezenas de famílias.  

“Diante do atual momento econômico e social, 

somos todos convidados a pensar e atuar em prol do 

próximo e foi isso que a Assuvap/Coosuiponte fizeram 

arrecadando cestas básicas e, para ter uma eficiência 

na entrega para famílias que realmente necessitam, 

fizemos essa parceria com o Circuito do Bem”, relatou 

Lorena Fonseca. 

As cestas básicas doadas pela Assuvap/Coosuiponte 

somaram-se a tantas outras e foram entregues em 

vários bairros: Triângulo Velho, Triângulo Novo, Vila 

Alvarenga, São Judas Tadeu, Fátima, Palmeirense, São 

Geraldo, Pacheco e Cidade Nova. “O envolvimento da 

Assuvap com as ações do Circuito do Bem permitiu 

que o apoio pudesse chegar, nesse momento, a quem 

realmente precisa. Com o avançar da pandemia, mais 

famílias passam a necessitar dos Kits do Bem”, relatou 

o presidente, Samuel Gonçalves, que reforçou a 

importância de se ampliar a rede. “A ampliação da rede 

de solidariedade se faz necessária para que, juntos, 

possamos vencer essa crise. Com esse envolvimento, 

a Assuvap se mostra atenta às demandas sociais, de 

modo consciente e responsável”.

Foram doadas 45 cestas básicas e 500 máscaras para famílias de Ponte Nova
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Check-list de 
vacinação: o 
novo aliado do 
campo
Programa da Ceva identifica oportunidades de melhoria no processo de 
imunização dos suínos

Para otimizar o processo de vacinação a campo, a 

Unidade de Suínos da Ceva Saúde Animal desenvolveu 

o Check-list de Vacinação. O programa oferece uma 

consultoria personalizada aos produtores, avaliando os 

pontos do processo de imunização. O procedimento é 

realizado pela equipe técnica da Ceva que acompanha, 

no plantel, a vacinação dos suínos analisando todos os 

detalhes e manejos utilizados no sistema. 

“O Check-list de Vacinação tem como objetivo 

proporcionar ao criador a oportunidade de reavaliar 

as técnicas utilizadas e, principalmente, identificar 

possíveis falhas que podem gerar uma série de perdas 

produtivas. A análise engloba a observação de diversos 

fatores, desde a conservação da vacina, as condições 

do ambiente, até o manuseio durante a aplicação. Todos 

os pontos do sistema são considerados para que seja 

possível traçar um panorama completo para o produtor”, 

detalha o gerente técnico da Unidade de Suínos da 

Ceva, William Costa.

Com uma análise individual, que leva em consideração 

a realidade de cada granja, os dados coletados são 

apresentados em um relatório técnico que aponta os 

pontos positivos e o que pode ser melhorado no sistema 

de imunização.

Em todo o processo de avaliação, realizado pela 

equipe Ceva, são identificados pontos de melhoria.  Entre 

as falhas mais comuns estão: geladeiras sem controle 

de temperatura, agulhas de dimensões inadequadas 

e higienização incorreta de equipamentos. “Falhas no 

processo de vacinação também são usuais. Podemos 

citar, por exemplo, inclinação da agulha, local de 

aplicação impróprio, mecânica de aplicação inadequada 

e refluxo de vacina. Qualquer um desses problemas 

pode comprometer vacinação e, consequentemente, 

prejudicar o equilíbrio sanitário na granja”, conta William.

O foco do Check-list de Vacinação é indicar melhorias 

de manejo para as granjas visando o incremento dos 

resultados produtivos. “Um programa vacinal assertivo 

garante a biosseguridade, estimula o desempenho 

zootécnico dos animais e, consequentemente, 

proporciona maiores ganhos produtivos aos criadores. O 

Check-list de Vacinação tem auxiliado os suinocultores, 

proporcionando uma melhor interpretação da 

importância de cada agente infeccioso em seus rebanhos 

e permitindo o investimento em medidas assertivas 

para o controle adequado dos mesmos. Nosso objetivo 

com o programa é tornar a imunização adequada uma 

ferramenta estratégica para as granjas”, finaliza William.
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Entidades de classe se uniram e criaram 
projeto com transmissão online e via televisão

Vivemos novos tempos e reinventar-se tornou-se 

mais do que necessário e os produtores de suínos de 

Minas, capitaneados pela Associação dos Suinocultores 

do Estado de Minas Gerais (ASEMG) e Associação 

dos Suinocultores do Vale do Piranga (ASSUVAP), 

perceberam a necessidade de levar informação a toda a 

cadeia, mesmo em tempos de isolamento.

“Desde o início da pandemia, passamos a nos 

reunirmos de forma online e, também, criamos lives 

para informarmos a todos sobre o andamento do 

nosso setor. Passados alguns meses, percebemos 

que seria necessário profissionalizar essas lives já que 

os suinocultores, muitas vezes, têm dificuldades de 

acessos a algumas plataformas ou mesmo não possuem 

internet de qualidade nas granjas” contou o presidente 

da ASEMG, João Carlos Bretas Leite.

Frente a este cenário, a ASSUVAP, em parceria com a 

ASEMG, criou o projeto AgroLive, que passou a transmitir 

informações através da TV Educar/Canal 11 (emissora 

de Ponte Nova/MG afiliada da Rede Catedral de 

Comunicação Católica).  Lançada em junho, a AgroLive 

é transmitida mensalmente. “Ficamos felizes em poder 

contribuir, a partir do nosso segmento, na divulgação de 

informações fundamentais para a classe suinícola, já que 

este será o foco das lives. Pela sintonia da TV Educar, 

tanto na televisão para a nossa região quanto nas redes 

sociais, onde temos um alto número de espectadores, 

ampliamos o alcance dessas informações", relatou o 

gestor executivo da TV Educar, Gustavo Faria.

“Percebemos que a transmissão, feita com áudio e 

vídeo de qualidade, é importante para que o produtor 

consiga receber a informação e, a partir daí, criamos o 

programa”, explicou Paula Gomides, gestora executiva da 

ASSUVAP. “Mensalmente, transmitiremos um programa 

de, aproximadamente, uma hora, apresentado por um 

experiente consultor na área de mercado de suínos, 

que passará aos suinocultores informações relevantes 

em relação ao setor no qual estão inserido” explicou o 

presidente da ASSUVAP, Fernando Araújo.
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A AgroLive é transmitida, ao vivo, uma 
vez por mês pela TV Educar (sinal 
local 11.1), Facebook da TV Educar e 
pelo canal da Assuvap, no YouTube.  

Estreia na TV
A estreia na TV contou com a parceria da empresa 

+Parceira, MSD Saúde Animal. O sucesso foi tão grande, 

que outras empresas +Parceiras também se juntaram 

a este novo formato de levar informação. Com isso, 

tivemos a participação da Hipra e, para as edições dos 

meses de setembro e outubro, teremos as empresas 

Ouro Fino e Bayer/Elanco.  

Os programas são apresentados pelo médico 

veterinário e consultor da Asemg, Alvimar Jalles, que 

escolhe os temas de acordo com o mercado ou das 

demandas dos produtores. “Recebemos retornos 

positivos não só de Minas Gerais, mas também de 

vários outros estados do Brasil”, relatou Jalles.

AgroTec
Diante do sucesso da AgroLive, empresas 

interessadas em firmar novas parcerias terão espaço 

diferenciado e exclusivo onde vão apresentar conteúdos 

técnicos relacionados à saúde, bem-estar animal e tudo 

o que há de mais moderno no setor, através da AgroTec. 

O formato do programa, que nasceu da AgroLive, será 

nos mesmos moldes com transmissões mensais e 

difundidas pela TV Educar e YouTube da Assuvap. 

Para a grande estreia, contaremos com a empresa 

+Parceira, a Ceva Saúde Animal. Em breve, mais 

novidades! Aguardem!

Parceiros que acreditaram na 
AgroLive e estarão, conosco, nas 
próximas edições:
MSD Saúde Animal (participou da 
estreia);
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A suinocultura é 
uma grande aliada 
do meio ambiente

A atividade suinícola, ao longo das 

décadas, vem investindo na preservação do 

meio ambiente e dos recursos naturais, do 

planeta. A proteção dos solos e das nascentes 

garante a vida e a sustentação natural da 

biodiversidade. Engajados nesse objetivo em 

comum, suinocultores contam com o apoio 

de profissionais da área ambiental que atuam, 

diretamente, nas granjas e no seu entorno. 

O consultor Luís Alberto Miranda Pacheco, 

da MP Engenharia, destaca ações que fazem 

parte da rotina das granjas, todas elas com foco 

na preservação ambiental. “As granjas utilizam o 

sistema de fertirrigação, técnica para utilização 

dos efluentes gerados para aplicação no solo, 

onde não há nenhum tipo de lançamento de 

efluente gerado dentro da granja”, destacou 

Luís Alberto. Este sistema melhora a pastagem, 

aumentando a capacidade de gado por hectare.

Na maioria das granjas, a água utilizada 

vem de poços rasos ou artesianos, onde a 

rede de canos que leva água é cuidadosa e 

frequentemente avaliada. Com isso, há uma 

redução considerável no desperdício de água 

e, também, se utiliza uma prática de regulagem 

dos bicos das baias que contribui para evitar o 

desperdício deste recurso natural tão importante 

e vital no funcionamento das granjas. Todo 

resíduo sólido como lixo doméstico, resíduo 

de frascaria, pipetas e agulhas (contaminados), 

papel e plásticos, são enviado para as empresas 

licenciadas com emissão de certificados e 

comprovados nos órgãos ambientais.

Monitorar a qualidade do solo é outra ação 

determinante quando focamos na preservação 

do meio ambiente. “O monitoramento do solo 

é feito periodicamente, de 6 em 6 meses, 

onde avaliamos como está a qualidade do solo 

que é realizado a fertirrigação”, explicou Luís 

Alberto que completou que existe, também, um 

acompanhamento sistemático das análises à 

montante e à jusante dos cursos d’água, para 

constatar que não há contaminação. 

Outro sistema muito utilizado, nas granjas, 

são as barraginhas - pequenas bacias que 

captam águas da chuva, preservam o solo e 

evitam erosões, proporcionando infiltração da 

água no terreno, o que contribui para a recarga 

dos lençóis freáticos, que abastecem nascentes, 

córregos e rios. “As barragens, nas propriedades, 

ajudam a armazenar água de chuva, melhorando 

o lençol freático e repondo a recarga hídrica dos 

poços que são utilizados”, detalhou Luís Alberto. 

A técnica mais recente e que vem ganhando 

espaço cada vez maior nas granjas são os 

sistemas conhecidos como biodigestores 

- sistema que mitiga do mau cheiro, evita a 

propagação de doenças, preservação do meio 

ambiente, produção de adubo líquido e do gás 

metano. “Os biodigestores são realizados com 

finalidade de melhoria no sistema de tratamento 

e geração de gás. A energia gerada através 

do gás, atualmente, é distribuída na rede das 

concessionárias de energia elétrica como 

crédito e, também, pode ser vendida através 

das cooperativas ou consórcios”, finalizou Luís 

Alberto.

Várias ações são feitas, nas granjas, para preservar o meio ambiente e as riquezas naturais

MEIO
AMBIENTE
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Exportações brasileiras 
de carne suína in natura 
e a recuperação da 
China
No fechamento das exportações de carne suína in natura do Brasil, do mês de maio, para 
todos os destinos, vimos um recorde absoluto de 90.722 toneladas

Por Alvimar Lana e Silva Jalles*

O déficit de carnes na China, projetado para 2020, 

iniciou o ano em mais de 11 milhões de toneladas 

devido ao efeito da Peste Suína Africana que provocou 

importante redução no plantel daquele país. O número 

é tão grande que é capaz de afetar o mercado de 

todas as carnes no mundo inteiro, o que dirá o próprio 

mercado de carne suína em exportadores preferenciais 

como o Brasil. No meio desse trajeto, uma pandemia, 

como há mais de 100 anos não acontecia, colocou tudo 

em suspense, deixando o planeta preocupado com sua 

saúde e sua economia.

O ano promissor para a suinocultura brasileira ficou 

em xeque, aguardando os possíveis desdobramentos. 

Em final de janeiro, quando a doença começava a se 

espalhar, o governo chinês colocou Wuhan e 14 outras 

cidades da província de Hubei em quarentena forçada, 

impedindo o movimento de mais de 60 milhões de 

pessoas. No ponto alto da crise, calcula-se que 780 

milhões de chineses – mais da metade da população – 

estava sob algum tipo de restrição, sejam auto impostas 

ou determinadas pelo Estado. O isolamento social na 

própria China foi nos meses de fevereiro e março.

Nós monitoramos as compras chinesas de carne 

suína através dos dados obtidos de seus principais 

fornecedores somados aos embarques para Hong 

Kong: Europa, Estados Unidos, Canadá e Brasil.  Foi com 

alguma surpresa que, no mês de março, segundo mês 

das medidas de restrição na China devido à Covid-19, 

as vendas desses referidos países somadas bateram 

recorde de embarques. Esse evento está totalmente 

alinhado com a hipótese que defendemos de que os 

alimentos não são produtos de consumo facultativo e, 

sim, essenciais.

No fechamento das exportações de carne suína in 

natura do Brasil, do mês de maio, para todos os destinos, 

vimos um recorde absoluto de 90.722 toneladas. Isso 

representa 37,6% acima do recorde anterior, que era de 

dezembro de 2019, de 65.927 toneladas.

Paralelo a isso, também foram divulgados na China os 

dados da pesquisa do Índice de Gerentes de Compras 

(PMI, na sigla em inglês), que subiu de 49,4 em abril para 

50,7 em maio, de acordo com os dados divulgados pelo 

grupo de mídia Caixin, em parceria com o Instituto de 

Pesquisas Markit. O índice PMI tem por objetivo medir 

as expectativas em relação à economia como um todo, 

sendo feito em vários países. O valor de 50 é o ponto 

de inflexão que separa a economia em expansão ou em 

contração.

Essa leitura, a mais alta dos últimos quatro meses, é 

reflexo da reabertura das empresas após o término da 

fase mais crítica da pandemia de coronavírus no país.  A 

divulgação dos dados confirmou, ainda, que esse mês 

registrou o maior aumento na produção industrial desde 

janeiro de 2011, graças à retomada.

“A economia caiu muito em fevereiro, recuperou-

se em março, mostrou força em abril e passou dos 50 

pontos em maio”, resumiu o analista, à CNBC. De acordo 

com Richard Martin, diretor da IMA Ásia, o que a China 

está experimentando é uma recuperação em “V”, que 

ocorre com a mesma velocidade da queda causada pela 

pandemia.

Isso é muito positivo para o ritmo das importações 

chinesas de carne suína e seus efeitos benéficos ao 

setor no Brasil.

*Alvimar Lana e Silva Jalles é médico veterinário e 

consultor de mercado da Asemg.

14 CULTURA SUÍNA



O que temos para 2020?
Queda na produção de carne suína chinesa e déficit final em 2020 (em tec).
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Fontes: plataformas de publicação de exportações de cada um dos países da série.
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ABCS apresenta 
perspectivas e desafios 
da suinocultura na 
crise da Covid-19

Apresentação foi feita pelo Presidente Marcelo Lopes, a convite da Comissão de Aves e 
Suínos, da CNA

Por ABCS

No início do mês de junho, o Presidente 

da Associação Brasileira de Criadores 

de Suínos (ABCS), Marcelo Lopes, foi 

convidado para explanar na Comissão 

de Aves e Suínos, da Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), sobre 

as ações da entidade nacional perante a 

pandemia vivida nos últimos meses por 

conta da Covid-19. A apresentação trouxe 

dados sobre exportação, mercado interno, 

custo da produção, materiais técnicos 

disponibilizados pela entidade para evitar o 

contágio nas granjas, ações sociais, políticas 

e o calendário dos webinars que serão 

realizados pela ABCS, nos próximos meses.

Na oportunidade, Lopes reforçou a 

atuação da CNA em prol do produtor rural, 

destacando o empenho da instituição, 

perante a pandemia. “A atuação da CNA, 

em conjunto com a ABCS, sempre foi muito 

assertiva, mas nesse momento da pandemia, 

mais do que nunca, as entidades trabalharam 

de forma alinhada para ampararem e os 

suinocultores de todo o Brasil”.

Na apresentação, Lopes explicou as 

prioridades da ABCS para o Plano Agrícola 

e Pecuário (PAP) 2020/2021 com o foco 

na suinocultura nacional. Um dos pleitos 

da entidade ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) é a 

reativação da linha de crédito de custeio 

para a retenção de matrizes suínas com a 

concessão de limite de crédito de 1,7 milhões 

de reais por beneficiário e com um prazo de 

2 anos para quitação. “A nossa pauta visa 

manter o suinocultor na atividade, gerando 

capital de giro a ele, enquanto perdurar a 

crise atual da pandemia,” ponderou Lopes.

Outro tema trazido pelo Presidente da 

ABCS é a preocupação com o aumento dos 

insumos, principalmente com o valor do 

milho cobrado hoje na praça. Lopes explicou 

que, por conta do fechamento de muitos 

comércios, o consumo da proteína suína 

diminuiu e o preço do suíno caiu 40% no 

mercado interno, desde o início da pandemia. 

“Mesmo com o valor do suíno abaixo 

dos patamares, os nossos custos com os 

produtores estão cada vez maiores, tivemos, 

há alguns dias, o maior preço da história do 

milho. Além da nossa preocupação com o 

mercado de farelo, pois com a alta do dólar, o 

mercado das exportações fica cada vez mais 

atrativo para o produtor de milho e soja e 

essa situação nos deixa em alerta”, explicou 

o Presidente.

O Presidente da Comissão, Iuri Machado, 

destacou ainda que a alta nas exportações 

da carne suína, nos últimos meses para 

a China, é resultado positivo para o 

agronegócio brasileiro, mas que, de forma 

direta, beneficia mais a indústria do que o 

produtor em si. “A crise balançou todos os 

segmentos, mas acredito que o resultado das 

exportações brasileiras é um bom indicativo 

para o governo apostar ainda mais no agro. 

A indústria também teve boa rentabilidade 

por conta dos mercados internacionais e a 

alta do câmbio, fatores que só reforçaram 

esse crescimento”, explicou o Presidente.

Para fechar, Lopes instigou os 

participantes sobre a necessidade de 

aumentar o consumo interno da carne 

suína no Brasil e a necessidade de ter um 

planejamento eficaz na compra de insumos.
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Parceria com a SegVida 
levou treinamento para 
as granjas

O foco foram as ações de prevenção à COVID-19

A Assuvap, sempre atualizada nas 

ações e treinamentos que contribuem 

para a profissionalização das granjas, 

firmou parceria com a empresa 

SegVida, especializada em Segurança 

do Trabalho. Diante do novo cenário, 

a empresa elaborou um treinamento 

voltado, exclusivamente, para os 

colaboradores das granjas de suínos, 

com foco nas ações de prevenção à 

COVID-19. 

Em um primeiro momento, a SegVida 

fez uma avaliação do ambiente com 

posterior definição e atendimento das 

ações referentes ao Decreto Municipal 

e às normas da Organização Mundial 

de Saúde/OMS e Ministério da Saúde/

MS. “Fizemos treinamento com a equipe 

quanto à COVID-19 e entregamos um KIT 

de segurança contendo uma máscara e 

um informativo, capacitando-os quanto 

ao uso correto dos equipamentos de 

proteção individual e, ainda, definindo 

demais medidas de segurança”, ressaltou 

Marcos Santos, gerente da SegVida. 

“A Assuvap estará à disposição para 

auxiliar o associado na realização do 

orçamento e contratação do serviço”, 

destacou a gerente executiva da 

Assuvap, Paula Gomides.

“É um trabalho da suinocultura fomentar o 

mercado doméstico de carne suína in natura 

e ter estratégia na compra de insumos, como 

o milho. Por isso, reforço que a atuação em 

conjunto e alinhada com as entidades que 

defendem o suinocultor é essencial, pois 

melhora a governança da cadeia e, com 

isso, temos mais circulação de dados e 

informações estratégicas que nos auxiliam 

na tomada de decisão individual”.

Financiamento dos Contratos de Integração

Ainda na reunião, foi tratado sobre o 

Documento de Informação Pré-Contratual 

(DIPC), que é um documento a ser validado 

nas Comissões de Acompanhamento, 

Desenvolvimento e Conciliação da 

Integração (Cadecs), com o intuito de liberar 

o financiamento bancário nos contratos de 

integração. Apesar da Lei de Integração 

ser clara quanto esta obrigatoriedade de 

validação do DIPC pela Cadec antes de 

ser levado aos bancos, na prática isso não 

vem ocorrendo em todas as reuniões, o 

que levou a equipe da CNA a produzir um 

parecer jurídico sobre o assunto. Por meio do 

documento que foi encaminhado pela CNA, 

as Federações da Agricultura, Sindicatos 

Rurais e Associações de Produtores, os 

produtores terão maior embasamento para, 

junto à indústria, adequar o DIPC e validar 

na Cadec antes de ser levado à instituição 

bancária, a qual irá então elaborar o estudo de 

viabilidade econômico-financeira do projeto 

de financiamento do empreendimento.

O Presidente da Comissão explicou 

que o material visa orientar e auxiliar os 

produtores.  “O DIPC é essencial para a 

construção do plano de financiamento dos 

bancos, pois este parecer conclui sobre a 

obrigatoriedade da integradora em fornecer 

as informações validadas pela Cadec no 

DIPC”, explicou Machado. Na oportunidade, 

os produtores relataram que estão com 

problemas em suas Cadecs em relação ao 

DIPC. Como encaminhamento, foi sugerido 

que aconteçam mais reuniões online entre as 

regiões de integração para que sejam feitas 

trocas de informação e uniformização das 

ações perante aos bancos e órgãos públicos.
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Safesui
Circovírus
A definição de vacina 
contra a circovirose 
foi atualizada.
Alinhada ao propósito de reimaginar a saúde animal e 
com o objetivo de proporcionar uma inovação integrada à 
realidade da suinocultura nacional, a Ourofino desenvolveu 
a primeira vacina PCV2b do país. Elaborada a partir de 
isolado brasileiro e com adjuvante aquoso de dupla fase, 
características que promovem eficácia, segurança e 
menor risco de falha vacinal em comparação às demais 
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avançada de combater e controlar a circovirose.
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Como a suinocultura 
reagiu à pandemia nos 
primeiros meses
Impactos do Coronavírus na Suinocultura: análise de mercado e produção

A pandemia da COVID-19 que começou na China, em 

dezembro de 2019, rapidamente se alastrou para o resto 

do mundo, chegando ao Brasil em fevereiro de 2020. Os 

primeiros casos suspeitos apareceram no Rio Grande do 

Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Em março, Minas Gerais 

registrou o primeiro caso na cidade de Divinópolis. 

Cidades do interior de Minas, entre elas Ponte Nova, 

ainda funcionavam normalmente. Em 21 de março, é 

publicado o primeiro decreto municipal que fechou 

comércios e serviços não essenciais, com indicação para 

o isolamento. A Assuvap, acatando o decreto, dividiu a 

equipe e alguns colaboradores passaram a trabalhar de 

casa. Como parte dos serviços essenciais, o setor não 

parou, mas, algumas atividades precisaram se adaptar à 

nova realidade.

A primeira delas foi a BSim. Realizada sempre às 

quintas-feiras, na sede da Associação, ela passou a 

acontecer de forma 100% online. Logo no primeiro 

pregão, no dia 26 de março, ela fechou ao valor de

R$ 5,20, com o mercado em realinhamento. 

“A queda foi intensa, praticamente 40% em pouco 

mais de 30 dias. Embora tenha sido muito, foi compatível 

com o famoso “efeito manada”, decorrente das 

expectativas negativas ligadas à pandemia. O inverso 

também foi verdadeiro: quase 28% de recuperação em 

metade do tempo da queda”, avaliou Alvimar Jalles/

Consultor da Asemg, que foi cauteloso quanto ao futuro: 

“O futuro dependerá dos desdobramentos do evento 

originador disso tudo: a COVID-19”.

Em julho, uma reviravolta impressionante marcou a 

Bolsa. Com mercado muito firme, a BSim fechou em alta 

com recorde histórico, fechando acima de R$ 6,00. “E a 

BSIM fecha a semana com uma valorização histórica nas 

cotações, foram R$0,60 centavos e o preço sugerido 

foi de R$6,20. A valorização está atrelada à vendas 

excepcionais reforçando que o consumo da carne suína 

está a pleno vapor em Minas Gerais”, assim analisou 

o presidente da Assuvap, Fernando Araújo, após o 

encerramento da Bolsa. Com mercado muito firme, o 

preço do quilo do suíno vivo será comercializado nos 

próximos dias ao valor de R$ 6,20, acima de média 

histórica. 

“Os produtores e frigoríficos fizeram acordo em

R$ 6,10 e a BSim em R$ 6,20. O mercado está 

extremamente comprador. A idade média caiu na 

plataforma sete dias em relação ao auge do isolamento 

social. O produtor mineiro tem tido dificuldades em 

atender os pedidos sem derrubar o peso nas granjas”, 

relatou Alvimar Jalles que completou ressaltando 

o comprometimento dos produtores frente à nova 

realidade. “Não teríamos tanto êxito se não estivéssemos 

comprometidos com o propósito, se não estivéssemos 

evoluindo a cada semana e se não estivéssemos abertos 

para a mudança. Os negociadores jamais teriam êxito se 

aqueles que negociam estivessem desalinhados disso 

tudo”, avaliou o consultor da Asemg, Alvimar Jalles.
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Ações da Assuvap

No atual cenário de avanço do novo Coronavírus, para o interior do Brasil, 

todos devem se proteger, bem como proteger colaboradores e familiares. O 

vírus se espalhou pelo planeta através do trânsito internacional de pessoas. A 

doença pode ser intitulada como “doença dos viajantes” e, neste contexto, a 

Assuvap sugere algumas medidas visando proteger a saúde dos colaboradores 

e, também, do plantel. “Neste momento, teremos a oportunidade indireta na 

melhoria da biossegurança de nossos rebanhos”, ressaltou Fernando Araújo/

Presidente da Assuvap que destaca as mudanças:

- Criação de regras para entrada de veículos nas unidades de produção 

(implantação de locais que limitem o acesso de veículos e pessoas estranhas 

aos sítios de produção).

- Desinfecção de veículos transportadores de colaboradores, insumos, 

ração e animais antes da entrada da granja.

- Orientação e reforço aos colaboradores sobre a importância de todos os 

cuidados visando a redução do risco de contágio. Nunca é demais lembrar que 

o vírus chegou ao interior e que prevenir sempre será melhor que remediar. 

“Devemos continuar firmes no nosso propósito de manter a população 

abastecida e bem nutrida para o enfrentamento do maior desafio sanitário 

da história recente da humanidade. Este fato corrobora e valoriza o trabalho 

diário de todos os envolvidos na produção, da Coosuiponte, porto seguro 

comercial, da Assuvap, porto seguro institucional, cooperados, associados e 

colaboradores que continuam com suas atividades plenas, não se furtando de 

suas responsabilidades sociais”, finalizou o presidente.



Análise de 
micotoxinas como 
controle de qualidade

O controle de qualidade de matérias-

primas para confecção de rações tem forte 

relação com o desempenho dos animais e 

retorno econômico na atividade suinícola, 

uma vez que, em média, 75% do custo de 

produção de suínos estão relacionados ao 

custo com alimentação.

Uma das formas de controle de qualidade 

é a análise de micotoxinas, que são 

metabólitos tóxicos secundários produzidos 

por fungos filamentosos. Estes metabólitos 

induzem uma série de reações tóxicas no 

organismo, que prejudicam o desempenho 

de maneira direta ou indireta, pois afetam 

órgãos envolvidos no processo de digestão 

e absorção de nutrientes ou deprimem o 

sistema imune, tornando os animais mais 

susceptíveis às infecções (tabela 1). Estas 

injúrias podem gerar grandes perdas 

econômicas. O organismo não produz 

resposta imunológica à estas toxinas, por 

este motivo elas são tão prejudiciais.

Tabela 1. Micotoxinas, fatores de produção seus efeitos e sinais clínicos associados

Tamires Gomes Cordeiro – Médica-veterinária
Ana Paula Liboreiro Brustolini – Nutricionista

Armazenamento 

de grãos em 

condições 

inadequadas.

Redução do 

ganho de 

peso e piora 

da conversão 

alimentar.

Aguda: redução 

de apetite, 

presença de 

sangue nas 

fezes, tremores 

musculares 

incoordenação 

motora com 

hipertermia.

Subaguda: 

redução do 

apetite, aspecto 

ictérico e 

desidratação.

Crônica: redução 

do apetite e 

diarreia.

Degeneração 

gordurosa 

do fígado 

necrose lobular, 

proliferação 

dos ductos 

biliares e 

cirrose. Lesões 

gastrintestinais, 

problemas de 

rins (disfunção 

urinária).

Micotoxinas mais comuns 

na produção de suínos

Aflatoxinas

Principal fator de 

produção

Efeito no 

desempenho

Sinais clínicos 

associados

Efeito da 

intoxicação

21Ano 2  .  Ed 09  .  JUL/ AGO 2020



- Escolher de forma adequada o adsorvente a ser utilizado: nível de inclusão, 

especificidade do adsorvente e direcionamento de acordo com a categoria animal 

sensível

- Direcionamento da matéria-prima a categorias menos sensíveis, quando possível;

- Qualificação de fornecedores;

- Manutenção de registros para prevenção das micotoxinas sazonalmente (de 

acordo com fornecedor e região).

Ao analisar as micotoxinas é possível tomar decisões estratégicas a fim de reduzir 

as perdas econômicas decorrentes da intoxicação, como:

Estação seca 

seguida de 

alta umidade e 

temperaturas 

moderadas.

Estações de 

alta umidade, 

acompanhadas 

de temperaturas 

amenas.

Redução do 

ganho de 

peso.

Em fêmeas: 

pseudoges-

tação, anes-

tro, abortos, 

nascimento de 

leitões fracos, 

aumento de 

natimortos, 

síndrome dos 

membros 

abertos, redu-

ção da taxa 

de concep-

ção, perdas 

embrionárias, 

aumento da 

repetição ao 

cio. Em cacha-

ços: redução 

da libido.

Aguda: 

dificuldade 

respiratória 

e cianose 

resultantes de 

edema pulmonar.

Incremento da 

síntese proteica 

do aparelho 

reprodutor. Efeitos 

estrogênicos 

como: 

vulvovaginite, 

vulvovaginite 

infantil, edema de 

prepúcio, atrofia 

testicular e edema 

da glândula 

mamaria. Prolapso 

retal.

Crônica: redução 

da produtividade 

do rebanho.

A síndrome 

específica 

nos suínos 

é o Edema 

Pulmonar, 

geralmente 

com hidrotorax. 

As afecções 

hepáticas estão 

presentes em 

todos os surtos 

da fumonisina-

toxicose. 

Lesões 

gastrintestinais. 

Problemas de 

rins (disfunção 

urinária).

Secreção 

das células 

endometriais, 

síntese das 

proteínas 

uterinas e o 

peso do trato 

reprodutivo são 

aumentados.

Micotoxinas mais comuns 

na produção de suínos

Fumonisinas

Zearalenona

Principal fator de 

produção

Efeito no 

desempenho

Sinais clínicos 

associados

Efeito da 

intoxicação
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A Assuvap/Coosuiponte disponibilizam a análise das micotoxinas: Aflatoxina, Fumonisina 

e Zearalenona através do teste de ELISA - AgraQuant® - Romer Labs nas seguintes matérias-

primas: 

Como estimar o nível de micotoxinas nas rações conforme as tabelas 2 e 3 e interpretar o 

resultado conforme a tabela 4:

De acordo com a tabela 4, os níveis estimados de micotoxinas presentes na ração de 

creche (inicial) ficaram abaixo dos limites máximos toleráveis, o que significa que, tanto o 

milho quanto ao farelo de soja analisados, poderiam ser fornecidos para esta categoria.

- Milho: Aflatoxina, Fumonisina, Zearalenona.

- Soja: Aflatoxina, Fumonisina, Zearalenona.

- Sorgo: Aflatoxina, Fumonisina, Zearalenona.

- Trigo: Aflatoxina, Fumonisina, Zearalenona.

- Farelo de trigo: Aflatoxina.

- 35% de inclusão do milho com 2,5 ppb de Zea = 0,35 x 2,5 = 0, 875 ppb de Zea;

- 16% de farelo de soja com 0 ppb de Zea = 0,16 x 0 = 0 ppb de Zea;

- Quantidade estimada de Zea na ração = 0,875 ppb + 0 ppb = 0,875 ppb.

- 35% de inclusão do milho com 1,5 ppb de Fumo = 0,35 x 1,5 = 0,52 ppb de Fumo

- 16% de farelo de soja com 2,0 ppb de Fumo = 0,16 x 2,0 = 0,32 ppb de Fumo

- Quantidade estimada de Fumo na ração = 0,525 ppb + 0,32 ppb = 0,845 ppb.

A análise também pode ser feita nas rações, porém o ideal é que seja feitas diretamente 

na matéria-prima e estimar a quantidade de contaminação na ração, uma vez que a análise 

de rações pode gerar resultados falso negativo ou falso positivo.

Segue um exemplo de como estimar a quantidade de micotoxinas nas rações, através da 

análise de matérias-primas:

2,5

NQ*

1,5

2,0

Milho

Farelo de soja

Matéria-prima Zearalenona (ppb) Fumonisina (ppb)

35 16Creche

Categoria da ração Milho Farelo de Soja

Tabela 2. Resultado hipotético da análise de matérias-primas

NQ* = Não Quantificável segundo metodologia.

Quantidade estimada de Zearalenona (Zea) na ração de creche:

Quantidade estimada de Fumonisina (Fumo) na ração de creche:

Tabela 3. Inclusão hipotética das matérias-primas analisadas nas rações de creche
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Tabela 4. Recomendações do LAMIC de limites máximos toleráveis de micotoxinas em alimentos para suínos

Fonte: adaptado Lamic <https://www.lamic.ufsm.br/site/legislacoes/legislacao-brasil >

Amostragem de 
ingredientes a granel 
e sacaria

O controle de qualidade das matérias-primas é um fator chave para uma boa gestão 

da fábrica de ração, consequente para toda a granja. Para ajudar o associado/cooperado 

nesta gestão, a Cooperativa oferece no laboratório de análises das micotoxinas: Aflatoxina, 

Fumonisina e Zearalenona.

A análise é feita no laboratório a partir de uma amostra coletada em campo. Para que os 

resultados sejam confiáveis, é necessário que a coleta seja feita da forma correta e a amostra 

seja representativa. 

A amostragem incorreta pode levar a equívocos nas tomadas de decisões e distorção da 

realidade quanto ao volume de micotoxinas presentes nas matérias-primas. No texto a seguir, 

é feita uma síntese com a orientação de uma boa coleta.

Tamires Gomes Cordeiro – Médica-veterinária
Ana Paula Liboreiro Brustolini – Nutricionista
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Vagões ou caminhões de até 15t: 

cinco pontos de amostragem

Vagões para 15 a 30t:

oito pontos de amostragem

Vagões para 30 a 50t:

onze pontos de amostragem

Como fazer uma amostragem representativa?

1. Amostragem

A amostragem é a obtenção de uma parte representativa do lote, destinada a indicar sua 

qualidade e tipo. Essa amostra deverá ter características similares, as características médias 

do lote da qual foi retirada, pois a quantidade de grãos a ser analisada é muito pequena em 

relação ao tamanho do lote que irá ser representado.

O ideal é fazer a coleta de amostras no recebimento do ingrediente, certificando a 

qualidade do produto a ser inserido como alimentação do plantel.

A amostragem é realizada antes e durante a descarga do produto, ocasião em que são 

retiradas amostras da parte superior da carga, com a utilização de um calador manual e 

durante a descarga, com baldes.

Passo 1: coleta antes da descarga
• Coleta antes da descarga é utilizado calador manual, permitindo a retirada de várias 

subamostras pequenas de uma só vez, em várias profundidades.

• Planeje o número de pontos de onde serão retiradas as subamostras. A distância 

entre os pontos nunca deve ser superior a 2 metros. Veja como planejar o número de pontos 

na imagem a seguir:

Calador graneleiro manual

Calador simples

A) Amostragem de ingrediente a granel
A amostragem é realizada antes e durante a descarga do produto, ocasião em que são 

retiradas amostras da parte superior da carga, com a utilização de um calador manual e 

durante a descarga, com baldes.

Figura 2 - Fonte: Boletim Tec. Série Armaz., v.1 n.1, Brasília, p.17, març. 2015
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• Posicione o calador verticalmente. Este calador deve ser introduzido na massa de 

grãos em posição oblíqua.

Esquema "A" Esquema "B"

Figura 3 - Esquemas de coleta e representação da forma de introdução da sonda manual

Fonte: Boletim Tec. Série Armaz., v.1 n.1, Brasília, p.17, març. 2015

Fonte: Boletim Tec. Série Armaz., v.1 n.1, Brasília, p.18, març. 2015

Passo 2: coleta durante descarga

Passo 3: reunião das subamostras

O calador nunca alcança o fundo da carga, pois a sua ponta tem de 10 a 15 cm. Por este 

motivo, a coleta de subamostras durante a descarga também deve ser feita.

• Durante a descarga do produto, por meio do uso de baldes, é feita a retirada de 

pequenas quantidades em vários pontos das laterais do veículo, assim que as mesmas são 

abertas para o descarregamento do produto.

 Após colher as subamostras retiradas com o calador na parte superior da carga e as 

retiradas com balde durante a descarga, reúna este material formando, assim, uma amostra 

composta que será submetida à homogeneização e quarteamento.

• A subamostra retirada de cada ponto de amostragem deve ser colocada em um 

recipiente (balde plástico).

• Repita o procedimento nos próximos pontos de coleta.

caminhão graneleiro caminhão convencional

Figura 4 - Coleta de amostra durante a descarga
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2. Homogeneização e quarteamento

Quarteamento

A homogeneização e quarteamento são etapas de grande importância. Delas, depende a 

qualidade da amostra para a análise. Ambos podem ser feitos de forma manual ou mecânica, 

usando um homogeneizador e um divisor de amostras/quarteador.

• Transferir o material para uma superfície limpa com a utilização de uma concha 

e fazer a homogeneização/ mistura dessa amostra composta. Em grandes volumes, a 

homogeneização pode ser feita com o auxílio de uma enxada.

• Após, amontoar a amostra em forma de um cone, achatar o monte e dividi-lo em 4 

partes iguais de maneira criteriosa.

• Separar duas partes opostas e descartar as outras duas partes.

• Misture novamente as outras que restaram.

• Repetir este quarteamento até se obter a quantidade necessária a ser enviado ao 

laboratório.

Como realizar o quarteamento manual:

Aplainar amostra

Dividir em quatro

Remisturar 
e dividir

em quatro

Continuar o 
processo até que 

a quantidade 
necessária seja 

atingida

Descartar 2/4 opostos

B) Amostragem de ingredientes em sacaria
Para amostragem de ingredientes em sacaria é utilizado um calador simples, permitindo a 

retirada da amostra por um simples furo do interior do saco.

• Colher a amostra no sentido diagonal, introduzindo o calador no canto da sacaria até 

atingir o interior do saco;

• Retirar uma quantidade de subamostra e despejar em um recipiente adequado;

• Recomenda-se:

• Colocar as subamostras em um balde para, posteriormente, proceder com a 

homogeneização e quarteamento.

até 10 > 100de 10 a 100

5 min 10 min 15

Nº de sacos

Nº de sacos amostrados

Figura 5
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A primeira etapa para o gerenciamento de micotoxinas é a amostragem. Como não é 

possível avaliar todas as matérias-primas individualmente, recorre-se a este processo. Esta 

operação deve ser efetuada da forma mais cuidadosa possível, com a finalidade de obtenção 

de uma amostra que, mediante sua análise, indique com precisão a qualidade real do lote de 

grãos.

Preparação para envio da amostra ao laboratório

Observações

Transfira a amostra para um saco plástico resistente, utilizando uma concha e envie ao 

laboratório com todas as informações necessárias para identificação da mesma, como por 

exemplo: 

• 200g de amostra são suficientes para que a análise seja realizada.

• A Coosuiponte guarda a contraprova da amostra durante um mês, para que haja a 

reanálise, caso necessário.

• As análises são realizadas nas terças e quintas.

• Origem de amostra;

• Fornecedor;

• Tipo de amostra;

• Quem fez a coleta;

• Data da coleta.
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Preço de suínos vivos em MG atualizado pelo IGP-M.
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Nominalmente sim, mas, se 

observarmos uma série de preços 

médios mensais, corrigidos pela 

inflação brasileira do período pós 

Plano Real, que aconteceu em 1994 e 

combateu décadas de inflação crônica 

e descontrolada, vamos encontrar uma 

repetição desse patamar de valor, em 

média, de 4 em 4 anos. Algumas vezes 

mais cedo, outras um pouco mais tarde.

Por Alvimar Lana e Silva Jalles*

O preço em 
Minas Gerais 
passou de R$ 7,00

É a primeira vez que acontece isso?

Isso garante que seja um evento cíclico?

Não diria isso. Em economia e mercados, o futuro não está contido no passado, 

embora analisar passado seja uma forma de procurarmos algum entendimento dos 

eventos que alteram os negócios e nossas vidas.

O preço máximo desse período pós Plano Real aconteceu em dezembro 

de 2004 com o equivalente a preços atuais de R$ 7,68. O pico daquela data foi 

devido ao enxugamento da produção e oferta resultante da crise de 2002/2003. A 

suinocultura era mais pulverizada e o mercado “spot” era muito maior.
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Competência, força e 
dedicação norteiam o seu 

trabalho, mas não esmorecer 
em tempos difíceis é que o 
torna ainda mais especial.

*Alvimar Lana e Silva Jalles é médico veterinário 

e consultor de mercado da Asemg. Este artigo foi 

publicado, originalmente, no site 333.

Embora eu acredite que iremos superar os preços daquele momento pelo 

encontro de 2 eventos de grande magnitude de transformação, que são o 

enxugamento de oferta de suínos na Ásia associado à epidemia de COVID-19, vale 

uma reflexão sobre o que está acontecendo com a cadeia de produção no longo 

prazo.

Desde então, a suinocultura brasileira vem se verticalizando gradativamente e 

os tradicionais ciclos do capitalismo, resultantes das flutuações de médio prazo da 

oferta e da procura, podem estar se alterando.

Como exercício, tente imaginar o que teria acontecido com a suinocultura 

brasileira, a partir de 2018, sem os eventos que diminuíram a produção de suínos na 

Ásia, especialmente na China.

A produção de suínos vivos pela agroindústria não é para a comercialização. 

É apenas como matéria-prima para os seus produtos de frigoríficos, visando 

o consumidor final na ponta do varejo. É uma lógica diferente do produtor 

independente.

O intervalo de “solução pelos preços” para a parcela de produtores independentes 

pode estar ficando cada vez mais longo pela resiliência da produção nacional.

Dessa forma, se preparar financeiramente, tecnologicamente e na gestão pode 

ser decisivo para ultrapassar e superar o próximo ciclo de baixa.

Um dia, ele virá!

Prepare-se para o futuro com um olhar crítico sobre o passado.
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