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Mensagem da Comissão Organizadora 

 

Prezados participantes, 

O Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (NUCLEOVET) 

dedica-se intensamente à preparação da 13ª edição do Simpósio Brasil Sul de 
SUINOCULTURA (SBSS) e da 12ª edição da Brasil Sul Pig Fair programados para o 
período de 10 a 12 de agosto deste ano. 

Em face da persistência da crise sanitária decorrente da pandemia do novo 
coronavírus, os dois eventos serão realizados totalmente on-line, com geração e 
transmissão a partir de Chapecó (SC). 

Exitosa experiência adquirida em eventos anteriores permite ao Nucleovet 
assegurar que o formato 100% digital não compromete a qualidade dos conteúdos 
nem as condições de assimilação/absorção pelos participantes, espalhados em 
vários países. Ao contrário, com os recursos das tecnologias de informação e 
comunicação empregados, o Simpósio potencializa o seu aproveitamento. As 
palestras serão transmitidas em alta definição, com tradução simultânea para 
português e espanhol. 

Em outras palavras: a versão à distância terá o mesmo elevado nível técnico e 

organizacional dos eventos presenciais. 

O SBSS é essencialmente um evento de natureza científica, com grande 

capacidade para indicar tendências e atualizar os atores do complexo universo da 
suinocultura mundial. Em mais de uma década, transformou-se em um dos principais 
fóruns de discussão do setor na América Latina, reunindo especialistas brasileiros e 
internacionais, ao lado de agentes desse ultraespecializado mercado, para o 
compartilhamento de conhecimento e tecnologias. 

Santa Catarina é o maior produtor brasileiro de suínos e o Brasil é referência 

mundial nessa área. Aqui se localiza a suinocultura mais avançada do planeta. Com 
essas credenciais, o SBSS contribui para o aprimoramento de médicos veterinários, 
zootecnistas, consultores, pesquisadores, profissionais da agroindústria, produtores 
e demais profissionais envolvidos com a ampla e multifacetada cadeia da 
suinocultura. 
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A maximização atualizacional reside no fato de que os temas e conteúdos – 
como é tradição – terão forte conexão com o cenário mundial da suinocultura 
industrial. 

Seu compromisso em agosto é com o 13ª Simpósio Brasil Sul de Suinocultura 
(SBSS) e com a 12ª Brasil Sul Pig Fair. 

 

 

Luiz Carlos Giongo 

Presidente do Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 
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Programação Científica 
 

10 de agosto de 2021 
 
13h30 - Abertura do evento 
 
14h24 - Palestra de abertura - “Mercado de carnes e grãos: tendências e 

perspectivas” 
Alexandre Mendonça de Barros 

 

15h25 - Intervalo 
 
 

Painel Tendência de Futuro 
 

15h45 - Mercado externo: próximas tendências, países clientes potenciais e 
exigências destes países 
Dilvo Casagranda 
 

16h25 - Discussão 
 

16h45 - Novas tecnologias que estão sendo aplicadas na criação de suínos 
(robotização, automação), seus custos e possíveis retornos 
Gustavo Lima 
 

17h55 - Discussão 
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11 de agosto de 2021 
 
 

Painel Biosseguridade (atualização da PSC/PSA) 
 

13h35 - Peste Suína Clássica: o que o Brasil está fazendo e qual o risco para a 
nossa suinocultura  
Guilherme Takeda 

 

14h15 - Discussão 
 

14h40 - Peste Suína Africana: o que mudou até o momento - uma atualização 
da situação mundial 
Leandro Hackenhaar 
 

15h20 - Discussão 
 

15h40 - Intervalo 
 
 

Painel Antimicrobianos 
 

16h - Uso prudente de antimicrobianos na suinocultura: qual o nosso caminho? 
Jalusa Deon Kich 

 

16h40 - Discussão 
 

17h05 - Estratégias nutricionais em programas alternativos aos antibióticos  
Vinícius Cantarelli 

 
17h45 - Discussão 
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12 de agosto de 2021 
 
 

Painel Nutrição 
 

13h35 - Nutrição de precisão: em busca da máxima eficiência  
Mário Penz 

 

14h15 - Discussão 

 

14h40 - Visão estratégica de ingredientes nutricionais (mercado internacional 
e impacto interno) 
Uislei Orlando 
 

15h20 - Discussão 

 

15h40 - Intervalo 
 

 
Painel Sanidade 

 

16h - O que não vemos: micotoxinas e suas interações (vacinas, performance, 
CDRS, desafios entéricos) 
Paulo Dilkin 

 

16h40 - Discussão 

 

17h05 - Papel dos agentes primários e secundários no Complexo de Doença 
Respiratória dos Suínos e suas interações (foco em Influenza, Mh e 
APP) 
Djane Dallanora 
 

17h45 - Discussão 
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PERFORMANCE, CDRS E DESAFIOS ENTÉRICOS EM SUÍNOS....................................... 66 
PAULO DILKIN, ARIAN LUIZ VERONESE, GABRIELA VIDAL FOLLETTO E LEANDRO ZANINI 

GIACOMINI 
 

 



 
13º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura e 12º Brasil Sul Pig Fair 

10 a 12 de agosto de 2021 - Chapecó, SC – Brasil 
On-line 

 

 
 12   
  

 
 

MERCADO EXTERNO PARA CARNE SUÍNA:                   
TENDÊNCIAS, POTENCIAIS E EXIGÊNCIAS DOS PAÍSES 

 

Dilvo Casagranda  

Médico Veterinário, Gerente Geral Internacional da Aurora Alimentos 
dilvoc@auroraalimentos.com.br 

 

Na busca de melhor entender os desafios da suinocultura brasileira e as 
demandas dos principais países importadores de carne suína, temos que pontuar 
alguns dados históricos, como o consumo doméstico per capita de carne suína, que 
esteve praticamente estabilizado na década 2010-2019, em torno de 15 Kg por 
habitante ano. 

 

 

 

É importante salientar que, apesar de não haver aumento no consumo interno, 
tivemos no período relevantes incorporações tecnológicas ao sistema produtivo, com 
adoção de técnicas de produção, melhoras nutricionais e, principalmente, de gestão 
da produção, com a aplicação de modernos conceitos de controle total sobre os 
índices produtivos, permitindo correções pontuais quando detectadas falhas nos 
indicadores de eficiência produtiva das granjas. 
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No trade1 mundial da carne suína, o Brasil figurou em 2019 como o 4º maior 
exportador, com 750 mil toneladas exportadas no ano. Dessa forma, o país 
demonstrou, já naquele ano, uma prévia do impacto advindo do aumento das 
importações pela China, uma vez que o Brasil vinha de vários anos com as 
exportações estabilizadas na casa das 600 mil toneladas anuais (USDA/ABPA, 
2019). 

 

 

No ano de 2019, emergiram os problemas sanitários que vieram a provocar 
mudanças no mercado internacional de carne suína, como os numerosos focos de 
peste suína africana na China, maior produtor e consumidor dessa carne do mundo. 
Sendo assim, a China precisou importar mais, o que lhe rendeu o posto de maior 
importador mundial, que era do Japão. 

 

 

 

 

 
1 Palavra em inglês para designar comércio; em tradução livre do autor. 
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Vale destacar, que em 2019, a Rússia já não figurava mais entre os maiores 
importadores mundiais, apesar de ter sido por muitos anos um grande importador 
mundial de carne suína e o principal destino das exportações brasileiras. Esse 
sumiço foi consequência, entre outros, de uma política interna do Governo russo, que 
transformou a Rússia de importador à exportador de carne suína. 

A incidência da peste suína africana na China, dizimando grande parte do 
rebanho, e posteriormente o alastramento em outros países da Ásia, foram os 
responsáveis pela reordenação comercial e dos destinos para muitos exportadores, 
inclusive o Brasil, que aproveitando desta oportunidade mercadológica, quando a 
China saiu ao mundo para se abastecer de carne suína, derivou suas exportações 
para aquele mercado. Dessa forma, a China se tornou substituta da Rússia no 
destino das exportações brasileiras, permitindo assim que o Brasil superasse a 
marca de um milhão de toneladas exportadas no ano de 2020.  

 

 

Fonte: Secex 

A grande dúvida que todos temos é “até quando a China continuará 

demandando grandes volumes de importação de carne suína?” É imprescindível ter 
em mente que, da mesma forma que a Rússia estabeleceu políticas internas para 
transformar sua produção e alterar seu status de dependência das importações, a 
China também estabeleceu políticas internas de recuperação da produção. Apesar 
do objetivo comum dos dois países, de diminuir o volume de importação, a China 
encara desafios diferentes, como ter de controlar uma doença com características 
severas (peste suína africana), em uma suinocultura que tenta se transformar 
tecnologicamente, saindo das criações menores ou de subsistência para criações 
industriais de elevado nível tecnológico. 
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O grande desafio para a suinocultura brasileira nas exportações reside em 
acessar mercados e se consolidar como fornecedor de carne suína em países de 
maior estabilidade econômica e comercial, como é o caso do Japão, da Coréia do 
Sul, do México. Além disso, é importante para o Brasil, atentar-se para nichos de 
mercado nos Estados Unidos, Canadá, tendo em vista exportações sustentadas em 
bases mais sólidas no trade mundial da carne suína, evitando o efeito elástico e 
consolidando as previsões do USDA para o Brasil, que estima a continuidade do 
crescimento das exportações brasileiras (2021). 

 

 

Fonte: USDA 

 

Para alcançar estes mercados, é exigido muito esforço de todos os elos da 
cadeia, que começa no campo, passando pela indústria, logística e termina na 
conquista de um espaço nestes mercados, tendo que superar o forte e rigoroso crivo 
das negociações bilaterais entre governos, ou blocos econômicos, que muitas vezes, 
através de barreiras tarifárias, estabelecem seus protecionismos inviabilizando os 
negócios e o acesso aos mercados. Este aspecto poderá ser o maior limitante para 
o crescimento das exportações brasileiras de carne suína alcançar as previsões 
positivas. 
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PESTE SUÍNA CLÁSSICA: O QUE O BRASIL ESTÁ FAZENDO E 
QUAL O RISCO PARA A NOSSA SUINOCULTURA 

 

Guilherme Zaha Takeda 

Médico Veterinário, auditor fiscal federal agropecuário e chefe da Divisão de 
Sanidade dos Suínos do Departamento de Saúde Animal do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 

O Brasil é o quarto maior produtor mundial de carne suína, com um rebanho 

de mais de 40 milhões de animais, abastece o mercado nacional com cerca de 80% 
dessa produção e exporta o restante, sendo o quarto maior exportador mundial desta 
proteína. A suinocultura brasileira possui condição sanitária bastante favorável por 
ser considerada livre de doenças economicamente muito importantes que ocorrem 
em várias partes do mundo, notadamente a Peste Suína Africana (PSA) e a 
Síndrome Reprodutiva e Respiratória dos Suínos (PRRS) e por possuir uma vasta 
zona livre de Peste Suína Clássica (PSC). A manutenção desta condição sanitária 
no Brasil garante menores custos de produção e vantagem competitiva no acesso a 
mercados internacionais. 

O crescente trânsito internacional de pessoas, o comércio internacional de 

animais e produtos, a intensificação da produção pecuária e outros fatores 
contribuem para um aumento dos riscos de introdução e disseminação de doenças 
cujos impactos sociais, econômicos e ambientais podem ser extremamente altos. 
Além disso, diante dos crescentes riscos sanitários, os parceiros comerciais exigem 
evidências cada vez mais robustas para a certificação dos animais e produtos 
comercializados. 

Assim, a vigilância representa a principal atividade em saúde animal que 
permite a detecção precoce de doenças animais emergentes e reemergentes, 
viabilizando o controle e a erradicação eficiente, bem como a certificação de zonas 
livres de doenças, sustentando o acesso dos sistemas produtivos ao comércio 
nacional e internacional. 

Com relação à PSC, o processo de reconhecimento internacional de zonas 
livres (ZL) no Brasil priorizou as regiões de maior relevância para produção e 
exportação de suínos e seus produtos. Atualmente, cerca de 83% do rebanho suíno 
brasileiro encontra-se em ZL de PSC, envolvendo, aproximadamente, 50% do 
território nacional. A condição zoossanitária da doença no Brasil reconhecida pela 
OIE, está constituída da seguinte forma:  
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✓ Três zonas Livres: uma constituída pelos estados do Rio Grande do Sul e 
de Santa Catarina; outra pelos estados do Acre, Bahia, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe, Tocantins e os municípios de 
Guajará, Boca do Acre, sul do município de Canutama e sudoeste do 
município de Lábrea, pertencentes ao estado do Amazonas; e outra 
formada pelo estado do Paraná.  

✓ Uma zona não Livre (ZnL): formada pelos estados de Alagoas, Amapá, 
Amazonas (exceto região pertencente à ZL), Ceará, Maranhão, Pará, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. 

A Instrução Normativa nº 25, de 19 de julho de 2016, alterada pela Instrução 
Normativa nº 63, de 6 de dezembro de 2019, define as regiões reconhecidas como 
livres e restringe a movimentação de suínos vivos, material genético e produtos e 
subprodutos de origem suína da zona não livre para a zona livre. 

Desta forma, o Programa Nacional de Sanidade Suídea (PNSS) trabalha em 

duas linhas: manter a condição zoossanitária nas ZL e evoluir no processo de 
erradicação da doença na ZnL, buscando o reconhecimento de todo o país como 
livre de PSC. Os objetivos são associados, uma vez que a erradicação da doença na 
ZnL contribui para garantir a condição sanitária na ZL. 

Para a vigilância da PSC na ZL da doença o Serviço Veterinário Oficial (SVO) 

desenvolveu o Plano integrado de vigilância de doenças dos suínos em colaboração 
com os setores da iniciativa privada, representando o compromisso em manter e 
melhorar a vigilância animal implantada no Brasil. 

Este Plano integrado de vigilância de doenças dos suínos revisa a Norma 
Interna 05/2009 e a Norma Interna 03/2014, publicadas pelo Departamento de Saúde 
Animal (DSA), vinculado à Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), redefinindo os componentes do 
sistema de vigilância. O Plano integrado visa fortalecer a vigilância e a resposta à 
emergência zoossanitária para PSC, além de otimizar o uso de recursos 
empenhados, com o propósito principal de proteger a suinocultura e a economia 
nacional da ocorrência da doença e de seus impactos econômicos e sociais, além de 
garantir a certificação para acesso a mercados. 

Na ZnL de PSC a atuação é feita com base no Plano Estratégico Brasil Livre 
de PSC, cujo objetivo é erradicar a PSC na região, reduzindo as perdas diretas e 
indiretas causadas pela doença e gerando benefícios pelo status sanitário de país 
livre da doença. Como parte de sua estratégia, o Plano Estratégico Brasil Livre de 
PSC visa promover o fortalecimento do SVO e do sistema de vigilância para as 
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doenças dos suínos, incluindo a implantação de um programa de vacinação 
sistemática contra a PSC em alguns estados. 

Em virtude da ampla área geográfica da ZnL, que abarca diferentes realidades 
socioeconômicas, ambientais e epidemiológicas, é necessária uma intervenção de 
forma regionalizada. Para definição das regiões e respectivas estratégias, foram 
consideradas informações acercadas distribuição e características produtivas, as 
relações comerciais existentes, o histórico de ocorrência da doença e a contiguidade 
geográfica. Como resultado dessa análise, foi proposta a subdivisão da Znl em três 
regiões, considerando a possibilidade de eventuais ajustes em decorrência de 
avaliações ao longo da execução do Plano Estratégico. 

Atualmente o SVO em conjunto com a iniciativa privada conduz uma capanha 
de vacinação contra a PSC em Alagoas, na forma de um projeto piloto, com o objetivo 
de aprimorar o processo e replicar a metodologia em alguns estados que compõem 
a ZnL de PSC, além de avaliar a atuação das Equipes Gestoras Navional e Estadual 
do Plano Estratégico Brasil Livre de PSC e das parcerias público-privadas nas ações 
de vacinação. 

A situação da PSC na ZnL do País aumenta a preocupação com a possível 
reintrodução e disseminação dessa doença na ZL. Esforços devem ser envidados, 
tanto pelo setor público quanto privado, para que sejam criadas condições para 
erradicação da PSC no Brasil. Caso ocorra seu ingresso na ZL, o impacto econômico, 
de acordo com estimativas realizadas pela Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA) em 2018, pode variar de R$ 1,3 bilhões a R$ 4,5 bilhões, 
considerando diferentes cenários, valor que pode ser muito maior considerando o 
atual cenário da produção suínicola brasileira. 

Por possuir um robusto sistema de vigilância o Brasil tem tido exito em 
demonstrar a ausência de PSC nas populações de suínos domésticos e asselvajados 
da ZL. Porém, a imediata intervenção na ZnL é de fundamental importância para a 
redução do risco de reintrodução do vírus da PSC na atual ZL, buscando prevenir 
prejuízos relacionados às perdas diretas e às restrições de acesso a mercados, 
decorrente da perda do reconhecimento internacional da condição sanitária do Brasil 
em relação à PSC. 
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Na suinocultura, o poder destrutivo da peste suína 
africana (PSA) só é “superado” por seu poder 
transformador. 

 

No início da nova onda de PSA, que começou em 2007 no leste europeu, os 
estragos e mudanças se restringiram aos países afetados, o impacto sobre a 
suinocultura mundial foi muito leve. Porém quando em 2018 atingiu a China e se 
alastrou rapidamente pela Ásia-Pacífico, cerca de um quarto do rebanho mundial 
teve que ser eliminado ou morreu por ação do vírus. Desta vez os reflexos 
extrapolaram fronteiras e continentes, mas não só atingindo a atividade suinícola, 
significativos impactos nas commodities agrícolas e, consequentemente, na 
economia Mundial seguem sendo observados.   

 

Preços e rentabilidade da suinocultura 

Os prejuízos não foram apenas para os produtores que tiveram seus rebanhos 
mortos pela doença ou eliminados para contenção da disseminação do vírus. Apesar 
de compensações serem comuns em muitos países, nem todos os produtores são 
beneficiados e muito menos são cobertas todos as perdas.  

Como os preços inicialmente foram dramaticamente pressionados para baixo, 

todo o setor sentiu. Todavia, tanto as causas como os impactos e, sobretudo, as 
consequências futuras foram muito diferentes nos distintos países. Alguns países 
tiveram preços baixos por terem exportações canceladas, e outros por redução de 
consumo interno, causada pela desinformação da população. Contudo o que mais 
afetou preços foi o grande volume de carne que chegou ao mercado, pois em muitos 
países, produtores venderam seus rebanhos infectados para abate em um curto 
espaço de tempo.  
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Por outro lado, a grande oferta gerada pela redução dos plantéis, em pouco 
tempo, gerou escassez de carne, fazendo com que os produtores remanescentes na 
atividade passassem a desfrutar preços muito bons, tanto em países atingidos como 
em habilitados à exportação. Na China e Vietnã, os produtores desfrutaram períodos 
com rentabilidades bem acima de 100%. Segundo um amigo chinês: “Produzir suínos 
era melhor que vender “drogas”, o lucro era equivalente e não corria risco de ir para 
a cadeia”.  

O mercado suíno chinês é historicamente muito volátil, independentemente da 
PSA. Diversos ciclos de aumento ou redução de oferta/demanda, por distintas 
causas, geram períodos de perdas e ganhos significativos. Na verdade, nada muito 
diferente do que ocorre com o mercado suíno no mundo inteiro. 

O país vinha de um momento de preços e lucratividades ruins desde o início 

de 2018, com alguma recuperação no meio do ano quando veio a “bomba” da PSA. 
Mas a onda de preços ruins durou pouco, pois logo começou a faltar carne. Os preços 
e a lucratividade subiram drasticamente, até que a partir de janeiro deste ano (2021) 
os preços começaram a cair, chegando em julho a apresentar prejuízos.  

Isto muito provavelmente é porque o mercado já está sentido o aumento de 
oferta promovido pelos novos investimentos e pelo fato de que produtores já estão 
buscando adiantar vendas para reduzir o número de animais pesados, interessantes 
em período de bons preços, mas destruidores de margens em períodos de baixa.  

Pare se ter uma ideia, com base nos dados da consultoria Boyar (Figura 1), em 
setembro de 2019 (R$ 1,00 = RMB 1,74) o preço do suíno vivo na China estava 
equivalendo à R$ 21,00/kg, com lucro de R$ 1.700,00 por animal. Agora em julho de 
2021 (R$ 1,00 = RMB 1,25) o preço do suíno caiu para o equivalente a R$ 11,20/kg, 
o que representa um prejuízo de R$ 420,00 por suínos.  

Todavia é importante tomar cuidado porque a simples conversão pelo câmbio 

pode não dar uma ideia real de valores. Os preços dos grãos na China são muito 
mais elevados que no Brasil e os preços relativos de todos os demais itens sofrem 
“distorções” (Em julho/21: Farelo de soja CHN R$ 3,00/kg, BRA 2,50; milho CHN R$ 
2,50, BRA 1,70). 

A forte queda dos preços é devida à entrada ou apenas à perspectiva de 

entrada no mercado dos animais produzidos nas novas granjas. Postergação e 
cancelamentos de embarques de carne para China já têm sido reportados nos três 
principais polos de exportação: Espanha, Estados Unidos e Brasil. 

Essa situação, portanto, tem pressionado os preços globalmente. Não há 
dúvida de que os preços voltarão a se equilibrar na China e dentro de um padrão de 
rentabilidade razoável. O governo chinês já oficializou que a situação vai se 
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estabilizar e que os produtores não devem rever seus investimentos. Mas, como é 
sabido, esses processos de ajuste nem sempre são fáceis e totalmente controláveis. 

 

 

Fonte: Boyar (2021). 

Figura 1. Preço do kg de suíno vido (RMB/kg vivo - esquerda) e Lucratividade (RMB/kg - 
direita). 

 

Vale lembrar que nos últimos dois anos não foi possível separar os efeitos 
diretos e indiretos da pandemia que afetou os humanos e aquela que atinge apenas 
os suínos. Grandes variações de preços foram causadas por interações entre essas 
duas pestes. Por exemplo, no Brasil, a redução da demanda interna foi compensada 
pelo aumento das exportações, ajudando a conter os preços e a lucratividade. Em 
países como Estados Unidos e Alemanha, frigoríficos foram fechados devido à alta 
incidência de funcionários com a Covid 19, gerando enormes prejuízos para a rede. 

 

Consolidação e modernização 

Houve redução drástica de pequenos produtores, que na China e Vietnã, 

atraídos pela excelente rentabilidade, tentaram repetidas vezes retornar à atividade, 
mas que sem as devidas medidas de biossegurança, foram seguidamente expulsos 
da atividade pelo vírus. 
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Por outro lado, os produtores remanescentes tiveram incentivos financeiros 
espetaculares para expandir a produção. Não há notícias de ajuda direta de 
governos, mas eles colaboram indiretamente, por exemplo, agilizando licenças 
ambientais e criando infraestrutura para investimentos. 

Também não há notícias de que governos, como China e Vietnã, tenham 
tentado “controlar” os preços de forma heterodoxa, como tabelamentos de preços 
etc. Eles usaram estoques regulatórios e aumentaram as importações, mas como 
nada disso seria suficiente para cobrir seus déficits de carne suína, eles 
aparentemente permitem que as leis de mercado funcionassem. 

Altos lucros levariam a elevados investimentos privados. Na prática, a lei de 

mercado funcionou! A resposta, especialmente da China, a este estímulo capitalista 
foi fantástica. Com menos de 3 anos do primeiro foco, já se tem indicações de que o 
país recuperou sua capacidade produtiva perdida. Algumas vezes tenho a impressão 
de que o estímulo possa ter sido excessivo e os novos investimentos podem exceder 
a demanda... 

O governo chinês já vinha há muito tempo incentivando a mudança do perfil da 
produção suína no país. Criando maiores dificuldades para pequenos produtores, 
principalmente aqueles próximos às áreas urbanas, e incentivando novos 
empreendimentos. Mesmo antes da PSA, já havia se tornado mundialmente famoso 
um grande empreendimento chinês de produção de leitões em prédios de 13 
andares. 

Este modelo foi amplamente empregado nos pós pandemia. É icônico o 
conjunto de prédios da Muyuan Meat and Food Industry, que segundo a Revista 
Successful Farming construiu um complexo de 21 edifícios com duas torres de seis 
andares cada. Cada torre com capacidade para 2.500 fêmeas, totalizando 105.000 
matrizes. Espera-se uma produção anual de 2.1 milhões de animais, que serão 
abatidos e processados no complexo. Serão 5.000 funcionários alojados em 
dormitórios também dentro do complexo. Automação e tecnologia de ponta também 
estão sendo empregados. Claro, biossegurança em primeiro lugar! (link para o artigo 
com fotos disponível no final do texto). 

Mais recentemente, foi anunciada uma granja em um prédio com 26 andares 

na província de Hubei..., mas com capacidade para produzir “apenas” 1.2 milhões de 
animais anualmente... 

Desta forma o processo de modernização da suinocultura Chinesa foi 

acelerado em uma velocidade espantosa. Todas as consequências destas 
mudanças ainda não são claras, mas a redução do número de pequenos produtores 
foi drástica, ao mesmo tempo a consolidação é espantosa.  
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Usando como exemplo o levantamento da empresa Genesus, entre 2019 e 
2020 mundialmente o número de matrizes pertencentes a empresas com mais de 
100.000 fêmeas aumentou em quase 5 milhões, atingindo um total de 16.5 milhões 
de matrizes. Das 40 empresas da lista, 15 são chinesas, estas representaram 80% 
do crescimento (4 milhões). Sendo que a Muyuan, já citada pelos seus novos 
investimentos, é a maior do mundo, passando de um ano para outro de um total de 
1.3 milhões para 2.6 milhões de matrizes. 

Este modelo de granjas gigantescas também não está totalmente testado e 
validado, ficam grandes dúvidas sobre questões sanitárias, que vão muito além de 
PSA.  Como ficam questões simples como diarreias provocadas por Escherichia coli, 
Streptococcus, micoplasma, ... lembrando que na China também estão presentes os 
vírus da PED (Diarreia Epidêmica Suína) e da PRRS (Síndrome Reprodutiva e 
Respiratória Suína). Como fica a geração de dejetos, manutenção dos prédios etc.? 
Somente o tempo dirá quanto sustentável será é este novo modelo.  

 

Demanda e preços internacionais de grãos 

Ao mesmo tempo que o tamanho das granjas mudou, também mudou o tipo de 
alimentação dos animais. Desconheço “números oficiais”, mas sei que animais de 
“pequenos produtores” comumente são alimentados com todo tipo de alimento 
disponível, além da ração. Nas novas granjas industriais, ingredientes tradicionais, 
como milho, trigo e farelo de soja são utilizados em proporções muito maiores. Isso 
pode explicar o aumento significativo nas importações de milho e soja da China, 
especialmente após o PSA. 

 
Fonte: China Customs (2021). 

Figura 2. Importações anuais de milho pela China (milhões de toneladas). 
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O peso de abate que era em torno de 115 kg (Figura 3) antes da PSA passou 
para cerca de 135 kg. Todavia, há relatos de que alguns produtores chegavam a 
levar seus animais até 180 kg. Como a conversão alimentar piora significativamente 
com o aumento de peso, muito mais ração foi necessária para produzir uma mesma 
quantidade de carne. Contribuindo também para o aumento na demanda de grãos. 

 

 
Fonte: Yongyi (2021). 

Figura 3. Peso de abate médio na China. 

 

O governo chinês também busca estimular o uso de ingredientes alternativos 

disponíveis no país, como caroço de algodão e coprodutos de arroz. Isso, somado à 
redução do peso de abate, que já está ocorrendo, deve gerar uma redução na 
pressão por ingredientes importados. A demanda provavelmente diminuirá, mas não 
será menor do que no período pré-PSA. 

 

Hábitos alimentares 

Apesar do consumo de carne suínas ser parte integrante da cultura da China, 
como também do Vietnã, a escassez e os preços incentivaram a migração para 
outras opções. A carne que mais ocupou o espaço foi a de frangos (com aumento 
substancial da produção local), mas também houve crescimento do consumo de 
carne bovina (suportada basicamente por importações) 
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Fonte: Boyar (2021). 

Figura 4. Evolução do consumo chinês de carnes (em milhares de toneladas por ano). 

 

Em conversa com colegas chineses, eles levantam dúvidas sobre uma possível 

recuperação dos níveis de consumo. Algumas perdas podem ser irreversíveis. Certos 
hábitos alimentares adquiridos involuntariamente tendem a se estabelecer. Não só 
no que diz respeito ao consumo de proteínas animais alternativas (frango, peixe etc.), 
mas também a uma redução geral no consumo de carne. Essa tendência não tem 
relação direta com o PSA, mas tem sido observada em muitos países, principalmente 
entre o público jovem urbano. No entanto, isso deve representar um “degrau” na 
curva de crescimento do consumo proporcionado pelo aumento da renda. No médio 
e longo prazo, a tendência de aumento no consumo de proteína animal deverá 
continuar na maior parte da Ásia. 
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Conhecimento e controle da PSA  

Apesar de conhecida há mais de um século e surtos pelo mundo já terem sido 
observados, nunca a PSA havia tomado tamanha proporção. Isto gerou 
investimentos em pesquisa e adaptações para “coexistência” com o vírus.  

As seguir alguns pontos sobre a PSA são apresentados, alguns já são de amplo 
conhecimento, mas o principal objetivo é substanciar a discussão entre as diferenças 
entre os surtos do passado e os atuais. Alertar sobre riscos, dificuldades para 
controle e apresentar algumas perspectivas. Infelizmente, nem todas, otimistas. 

 

Sinais clínicos 

Segundo a OIE (Organização Mundial de Saúde Animal) as formas agudas de 
PSA são caracterizadas por febre alta, depressão, anorexia e perda de apetite, 
hemorragias na pele (vermelhidão da pele nas orelhas, abdômen e pernas), aborto, 
cianose, vômito, diarreia e morte em 6 dias a 13 dias (ou até 20 dias). As taxas de 
mortalidade podem chegar a 100%. 

As formas subagudas e crônicas são causadas por vírus moderadamente ou 
pouco virulentos, que produzem sinais clínicos menos intensos e que podem se 
manifestar por períodos muito mais longos. As taxas de mortalidade são mais baixas, 
mas ainda podem variar de 30% a 70%. Os sintomas da doença crônica incluem 
perda de peso, febre intermitente, sinais respiratórios, úlceras crônicas da pele e 
artrite. 

 

Histórico 

O vírus que provoca A PSA é originário da África, sendo naturalmente 
presentes em animais que pertencem à família Suidae, mas diferentemente do suíno 
doméstico e dos javalis que são da espécie Sus Scrofa, estes animais são espécies 
dos gêneros Phacochoerus e Potamochoerus. Não apresentam sinais da doença e 
em conjunto com carrapatos do gênero Ornithodoros, que agem como transmissores, 
tornam o vírus da PSA endêmico na África Subsaariana. 

Aproveitando informações presentes no Wikipedia, a doença foi descrita pela 

primeira vez depois que colonizadores europeus levaram suínos domésticos para 
áreas endêmicas com PSA. O primeiro surto foi retrospectivamente reconhecido 
como tendo ocorrido em 1907, depois que a PSA foi descrita pela primeira vez em 
1921 no Quênia. A doença permaneceu restrita à África até 1957, quando foi 
notificada em Portugal. A doença estabeleceu-se na Península Ibérica e surtos 
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esporádicos ocorreram na França, Bélgica e outros países europeus durante os anos 
1980. Tanto a Espanha quanto Portugal conseguiram erradicar a doença em meados 
da década de 1990. 

Nesta mesma época o vírus atravessou o Atlântico e atingiu alguns países do 

Caribe, como República Dominicana e Cuba. Chegando em 1978 também ao Brasil. 
As evidências são de que o primeiro foco foi provocado sobras de carne 
contaminada, servida em um voo proveniente da Espanha, que foi fornecida para a 
animais criados em “fundo de quintal” em uma região próxima ao aeroporto do 
Galeão no Rio de Janeiro. A forte ação das autoridades para controlar a doença, 
somada a relativa baixa densidade de suínos na região, colaboraram para que o país 
voltasse a ser reconhecido como livre de PSA em 1984, com o último caso relatado 
em 15 de novembro de 1981 (Tokarnia et al., 2004). 

Apesar das perdas diretas (animais doentes ou eliminados) terem sido 
pequenas, os prejuízos ao setor foram consideráveis, isto porque a PSA impôs um 
freio no rápido crescendo e profissionalização que a suinocultura Brasileira vinha 
vivenciando há época. Apesar de sempre ter sido deixado claro que a doença não 
afetava o ser humano, a já prejudicada imagem do “porco”, acabou sendo reforçada. 
As exportações, que estavam dando seus primeiros passos, foram interrompidas, 
provavelmente com prejuízos a conquistas de mercados sentidas até hoje. 

Cerca de 30 anos após sua erradicação em território Europeu o vírus foi 

identificado em junho de 2007 na Georgia, país situado no Cáucaso entre Rússia e 
a Turquia.  A análise de sequências do genótipo do vírus encontrado na região, que 
passou a ser conhecido como “isolado Georgia 2007”, está intimamente relacionado 
a isolados que circulam em Moçambique, Madagascar e Zâmbia. Uma possibilidade 
de propagação da doença para a Geórgia é que os suínos foram alimentados com 
carne contaminada com o vírus da PSA trazida em navios (Rowlands et al., 2008).  

A partir deste foco o vírus “Georgia 2007” segue se espalhando pelo mundo. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), em 2008 já estava na 
Rússia, seguindo de forma contínua para leste atingindo países vizinhos, um após o 
outro.... Como exemplos, Ucrânia (2012), Polônia (2014) e finalmente Alemanha 
(2021). Porém a doença também atingiu a Bélgica de forma isolada em 2018.  
Segundo especialistas, é apenas uma questão de tempo que toda a Europa esteja 
afetada pela PSA. 

Apesar da Europa e Ásia geograficamente serem um mesmo continente, o 

primeiro foco na região da Ásia Pacífico foi na região de Shenyang, que fica a 
noroeste de Pequim e bem longe da fronteira com a Rússia.  Sendo que o caso foi 
oficializado em 2 de agosto de 2018. Curiosamente, a Copa do Mudo de Futebol 
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realizada na Rússia ocorreu entre 14 de junho e 15 de julho do mesmo ano. Por isto 
se especula que o vírus possa ter “vindo na mala de um torcedor”.  

A partir deste foco, o vírus se espalhou por toda a China e demais países da 
região. Ainda em 2019 atingiu o Vietnã, Filipinas e Coréia do Sul, na Índia foi relatado 
em 2020. O mapa abaixo divulgado pelo OIE mostra os países com focos 
confirmados de PSA até metade do ano de 2020.  

 

 
Fonte: OIE (2020). 

Figura 5. Países que oficialmente reportaram presença da PSE (até junho 2020). 

 

Transmissão 

Especialmente na Europa, os javalis são considerados os principais vilões do 

alastramento do vírus. Não porque são mais resistentes que as raças comerciais e, 
portanto, sobreviveriam transmitindo o vírus, mas sim porque o vírus é extremamente 
resistente na carcaça dos animais mortos, que passam a ser um grande foco de 
disseminação.  

Apesar de nativos da Europa e estarem amplamente espalhados pelo 
continente, a população de javalis tem aumentado consideravelmente e se espalhado 
para regiões onde antes não eram encontrados. Isto se deve a muitos fatores, dentre 
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eles a alimentação suplementar no inverno, proporcionada por caçadores, e os 
invernos menos rigorosos observados nas últimas décadas. Além, é claro, de 
ausência de predadores naturais. 

Cercas eletrificadas, repelentes e liberação da caça (praticamente sem limites) 

não foram suficientes para conter a disseminação da infecção de javalis em novas 
áreas. Posteriormente, os animais de fazenda são infectados. O exemplo mais forte 
disso é a Alemanha, que construiu cercas ao longo da fronteira com a Polônia, mas 
não conseguiu evitar que a doença cruzasse a fronteira. Como os focos encontrados 
são muito próximos da fronteira, a explicação mais provável é que o vírus tenha vindo 
de javalis que de alguma forma chegaram ao outro lado. 

No leste da Alemanha prevalecem, as fazendas maiores, tecnificadas e com 
boa biossegurança, mas são as fazendas menores com produções alternativas 
(algumas orgânicas) que estão sendo afetadas. 

Especialistas concordam que os javalis são os principais depositários do vírus 
e, como seu controle é muito difícil, representam o maior empecilho para erradicação 
da PSA na Europa. Por outro lado, não são eles os responsáveis pela rápida 
disseminação, pois de forma natural a vírus se propagaria por poucas dezenas de 
quilômetros por ano. Desta forma, não cruzaria o continente com tanta rapidez e, 
muito menos, chegaria à Bélgica, China e países insulares do Pacífico. 

 

 
Fonte: FAO (2021). 

Figura 6. Distribuição e densidade da população de javalis na Eurásia. 
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Na verdade, o grande vilão é o ser humano que, por falta de conhecimento ou 
simples desrespeito aos cuidados com a saúde, leva consigo a doença, 
principalmente nos alimentos, que acaba chegando aos suínos selvagens ou de 
produções de baixa tecnificação. Na carne não cozida, o vírus sobrevive por mais de 
um ano. 

Conversando com produtores de suínos na Alemanha, com granjas próximas 
às regiões afetadas pela PSA, eles relatam grande preocupação, pois, segundo eles, 
pessoas fazem rombos nas cercas instaladas para conter os animais potencialmente 
infectados, pois querem evitar que os animais sejam caçados ou, por questões de 
ideologia, com o objetivo “combater” a produção comercial de suínos.  

A transmissão do vírus pode ocorrer de outras formas também, como por 
exemplo, através de grãos colhidos em regiões com javalis contaminados. Por outro 
lado, apesar dos riscos de transmissão da PSE em alimentos processados e 
especialmente em aditivos serem muito baixos, a FEFANA (associação europeia de 
empresas de nutrição animal), elaborou um detalhado estudo definindo regras para 
evitar a disseminação de PSA por ingredientes das rações. Garantindo assim 
tranquilidade para os suinocultores, pelo menos em relação a estes ingredientes.  

O controle de javalis (que hoje estão presentes em todo o mundo), o controle 

de granjas pouco tecnificadas (geralmente com pouca biossegurança) e o 
comprimento das normas internacionais de biossegurança estipuladas pela OIE, são 
chave para reduzir os efeitos da PSA em áreas contaminadas e evitar sua 
disseminação, mas atualmente e na grande parte dos países todas estas ações 
parecem ser bastante difíceis de serem colocadas em prática.  

O mundo globalizado envolve grande movimentação de cargas e pessoas. 
Sem dúvida, as restrições de viagem relacionados ao controle do Covid 19 podem 
ter ajudado a conter a disseminação do PSA nas Américas e na Oceania, atualmente 
os únicos continentes livres do vírus.  

Mas da forma como a doença se propaga, a dificuldade de se criar 

conscientização e controles efetivos dentre viajantes, a pergunta não seria se a PSA 
vai chegar a estes continentes, mas sim quando? 

Adendo: Como todos já sabem, o parágrafo anterior está desatualizado, pois 

infelizmente no dia 28 de julho de 2021, poucos dias depois deste texto ter sido 
escrito, a PSE foi oficialmente constatada na República Dominicana, 
consequentemente, ainda não na área continental, mas ainda apenas em uma das 
ilhas do caribenhas. Isto gera esperança de contenção, mas o vírus aproximou-se de 
forma ameaçadora. 
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Além disto, em todas as Américas, os javalis e javaporcos já se tornaram 
pragas, com populações espalhadas por todo o continente. Desta forma, uma vez 
instalada a PSA, fica difícil imaginar que que sua erradicação seja possível. Como 
na Rússia, é provável que se torne endêmica, desta forma os produtores locais vão 
ter que conviver com os riscos e prováveis prejuízos de ter o vírus em suas portas, 
bem como todas as restrições ao comércio internacional.  

 

Por outro lado, sempre há esperança!  

O melhor de tudo, seria acreditar que as medidas de contenção sejam efetivas 
e o vírus não chegue a novos países ou continentes. Mas tomando como exemplo o 
caso da a Alemanha, que não conseguiu impedir a entrada do vírus, mesmo com 
suas cercas e programas, na América Latina onde a maioria dos países têm enormes 
fronteiras terrestres e/ou florestas, bem como significativa movimentação de pessoas 
e pouco controle, caso o vírus entre em um país, é muito provável que se alastrará 
com certa facilidade por toda a região. Por isto, para serem efetivas ao longo prazo, 
as ações precisam ser continentais. 

 

Erradicação 

A erradicação é possível, temos os exemplos do passado na Europa e mesmo 
no Brasil. Mas como descrito anteriormente, as condições atuais tornam a 
erradicação mais difícil, porém não impossível. Recentemente a República Checa e 
a Bélgica expulsaram a PSA de suas fronteiras. A Coréia do Sul também tem sido 
um excelente exemplo de combate ao vírus.  

No caso da Bélgica, depois de ações eficientes de isolamento dos focos (cercas 
e controle de circulação) e forte eliminação dos javalis, que contou até com a ajuda 
do exército, conseguiu em outubro de 2020 o reconhecimento oficial da OIE de país 
livre da doença, há exatos dois anos da notificação do primeiro caso.  

 

Compartimentalização 

A compartimentalização, que consiste na divisão do país em áreas com 

diferentes status em relação à doença (mais detalhes podem ser encontrados no site 
da OIE) pode ajudar a amenizar as consequências da entrado do vírus em um país. 
Isto por isolar áreas de risco e por permitir que outras regiões sigam com maior 
liberdade para comercialização e produção.  
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Bons exemplos são os casos da peste suína clássica e aftosa no Brasil, que 
permitem a estados livres das doenças sem vacinação alcançarem um número muito 
maior de mercados. Todavia para a PSA a compartimentalização ainda não é 
mundialmente aceita (em relação a importações de carne suína).  

Mais uma vez tomando o exemplo da Alemanha, grande produtor e exportador, 
a compartimentalização permitiu que o país continuasse enviando a carne produzida 
em regiões livres para os demais países da Comunidade Européia e alguns outros 
países. como o Vietnã. Todavia, seus dois principais clientes fora da comunidade 
europeia, China e Japão, até hoje não aceitaram retornar importações. Na prática, 
houve um remanejamento da carne dentro da Europa, sendo que especialmente a 
Espanha ocupou o lugar da Alemanha nas exportações para China. Este 
remanejamento interno na União Europeia impediu um colapso, mas não evitou 
quedas de preços no norte da Europa, região mais influenciada pela Alemanha. 

 

Vacinas 

Como no recente caso do Coronavirus/Covid 19, o isolamento ajuda a segurar, 

mas não impede a disseminação do vírus e suas consequências nas regiões/granjas 
infectadas, a solução é a Vacina. Diferentemente do Covid, que é uma doença nova, 
o vírus da PSA é conhecido desde à década de 50, mas até hoje não foi desenvolvida 
uma vacina. Na prática, nunca foi colocado muito esforço neste desenvolvimento, 
pois além de ser um vírus “difícil”, permaneceu nas últimas décadas restrito ao 
continente Africano, com pouco impacto na produção/economia mundial.  

Porém tudo mudou após os surtos que começaram em 2007 e gigantescos 
prejuízos causados, especialmente na China e Vietnam. Apesar de vários anúncios 
otimistas sobre alguns progressos relacionados ao desenvolvimento, ainda é difícil 
prever quando haverá uma vacina efetiva comercialmente disponível.   

Por outro lado, dentre este processo de desenvolvimento, o uso de vacinas 

experimentais ilegais criou uma variante da PSA. Esta é muito menos letal, mas se 
espalha mais rápido a ponto de mudar as estratégias de contenção da doença na 
China. Felizmente, ainda não há relatos desta variante fora do território chinês. 

 

Controle seletivo: método da “extração de dentes” 

Na China, devido à elevada concentração de animais, praticamente metade do 
rebanho mundial, e o fato da grande maioria da produção, há época, ainda ser pouco 
tecnificada, a disseminação do vírus além de rápida atingiu uma quantidade absurda 
de animais. Os números divergem entre fontes, mas com base nos dados da agência 
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independente Boyar, comparando 2018 e os números mais baixos reportados ao 
longo de 2020, o rebanho chinês total de suínos chegou a cair 52% e o número de 
matrizes 33%, o que significou 14 milhões de fêmeas a menos. Isto representa 
aproximadamente sete Brasis, que têm cerca de 2 milhões de matrizes.  

A grande maioria dos casos de PSA não foram reportados, sendo que o número 
de animais sacrificados, foi absurdamente pequeno. A maior parte dos animais foi 
abatida e comercializada, contribuído substancialmente para o alastramento da 
doença. O que levou também a um aumento dramático da oferta e 
consequentemente preços extremamente baixos. 

Mas isto tudo também gerou um fato novo, na China, mas também Vietnã, se 

aprendeu que se não houver contato entre animais ou elementos contaminados, a 
PSE não se propaga tão facilmente. Por exemplo, foi observado que em crecharios 
construídos no sistema “all-in/all-out”, quando cuidados são tomados, a doença, 
apesar de matar praticamente 100% dos leitões em uma sala infectada, não era 
transmitida para salas vizinhas. Sendo que os animais das salas adjacentes 
permaneciam saudáveis e sem o vírus.  

Desta forma se desenvolveu um sistema localmente chamado de “extração de 
dentes”, onde apenas animais com sintomas ou confirmados por PCR são 
eliminados. Se criou um protocolo novo, que é oficialmente aceito pelas autoridades 
locais, o qual não segue o padrão mundialmente aceito e recomendado pela OIE, 
que envolve eliminação total do rebanho (com destruição ou enterro das carcaças) 
seguido por desinfecção e vazio sanitário. 

Há relatos de que eliminando entre 10% e 20% do rebanho tem sido possível 

manter a produção. Economicamente este modelo é muito mais vantajoso, mas não 
é difícil concluir que envolve maiores riscos, por exemplo, devido a uma eventual não 
eliminação de todos os animais portadores. Por outro lado, como dito anteriormente, 
quando granjas são acometidas pela nova variante do vírus este método deixa de 
ser aplicável, pois o patógeno se espalha com muito mais facilidade. 

Vale lembrar que este método não é regulamentado na grande maioria dos 
países, além do risco de não ser totalmente eficaz, é ilegal. 

 

Biossegurança 

A implantação de severos protocolos de biossegurança tem permitido a 
produção, mesmo em ambientes rodeados de javalis e/ou granjas pouco tecnificadas 
com o vírus da PSA.  
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Um excelente exemplo pode ser encontrado na Rússia, que apesar dos 
inúmeros focos espalhados pelo país conseguiu aumentar a produção suína, a ponto 
de chegar à autossuficiência e começar a exportar (neste caso, devido à presença 
do vírus, poucos países têm aceitado comprar da Rússia).  

 

 
Fonte: Ministério da Agricultura da Rússia 

Figura 7. Evolução da produção de carne suína na Rússia (1.000 toneladas/ano). 

 

A complexidade das medidas de segurança não é baixa. Envolve cercas, 
controle de pragas, estrito controle de movimentação de pessoas e materiais. Além 
de busca de áreas mais isoladas para construção de novos granjas. Apenas alguns 
exemplos: Na Rússia por lei todo a ração precisa passar por tratamento térmico para 
ser fornecido. Na Ucrânia, alguns produtores mantêm suas equipes de trabalho 
durante duas semanas alojados na granja, sendo que depois os funcionários têm 2 
semanas livres. Cercas duplas separadas por espaços “estéreis”, também têm sido 
empregadas. 

Nos novos complexos chineses, além de modernos sistemas de 
biossegurança, as granjas têm sido construídas em regiões com menor densidade 
de suínos ou até mesmo em regiões remotas ou em ilhas. Sistemas de transbordo 
que não permitem nenhum veículo externo chegar perto das granjas também são 
comuns e altamente recomendados.  

Principalmente na China e Sudoeste Asiático, mudanças na nutrição também 
têm sido largamente empregadas. Estas focam o fortalecimento do sistema imune e 
uma minimização de desafios, sobretudo relacionados ao desmame. 
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Por outro lado, produtores tradicionais, pequenos ou que seguem padrão de 
criação “orgânica” estão completamente expostos ao vírus. Isto por não conseguirem 
ou não compreenderem a necessidade de implementação de medidas rígidas de 
biossegurança. Exemplo interessante é o da Polônia, onde a PSA segue se 
alastrando, mas muitos pequenos produtores ainda não se conscientizaram, devido 
a isto o governo passou a indenizar apenas produtores acometidos pela PSA que 
atendam às especificações mínimas de biossegurança definidas pelas autoridades. 

Mais uma vez tomando o exemplo russo, mesmo granjas muito bem planejadas 
em relação à biossegurança não estão livres da PSA, pois nos últimos anos algumas 
destas granjas foram infectadas. Como a Rússia segue protocolos semelhantes ao 
da OIE, todos os animais foram eliminados, com enormes prejuízos.  

A população de javalis na China também não é inexpressiva, além disto, tudo 

indica que pequenos produtores pouco tecnificados deverão permanecer na 
atividade em regiões mais remotas, o que dificultará a eliminação do vírus. Desta 
forma, fazendo um paralelo com a realidade russa, mesmo as novas e modernas 
granjas Chinesas não estão “imunes”. A técnica da “extração de dentes”, sem dúvida, 
poderá reduzir prejuízos, mas como vimos, não tem sido eficiente contra a nova 
variante. Isto com certeza, manterá elevado o grau de incerteza na atividade. 

 

Considerações 

Podemos dizer que a suinocultura mundial não está mais no “olho do furacão”, 

o pior já passou. Todavia isto é válido apenas numa esfera Global, não vale para 
países específicos ou para produtores individualmente.  

Os principais países produtores que ainda permanecem livres de PSA têm uma 
produção suína muito mais desenvolvida, o desastre ocorrido na Ásia, com uma 
redução drástica da população suína, não se repetirá. No entanto, as perdas para os 
afetados ou para a rentabilidade do setor como um todo, especialmente nos países 
exportadores, serão mais do que consideráveis. 

Hoje se conhece muito mais sobre a PSA, mas ainda estamos “cavando o 

poço”. O que temos de bom ainda não é suficiente para contrapor as dificuldades e 
riscos advindos do vírus. Na prática, atualmente apenas a biossegurança é o que 
funciona. Mas caso a barreira das fronteiras do país seja rompida, ainda há uma 
chance para restringir drasticamente os estragos, mas para isto ações extremamente 
rápidas e eficazes para conter um eventual foco devem ser tomadas, antes que a 
doença se espalhe entre animais selvagens e novas regiões.  
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Meu maior receio é a desinformação, não apenas em relação a não saber como 
evitar a doença, mas também de identificá-la. Também vejo grandes riscos de que 
alguns produtores, que ao perceberem que têm PSA, tentem se desfazer dos animais 
o mais rápido possível, para evitar prejuízos, como ocorreu na China, Vietnã, Filipinas 
etc. Na prática foi isto que disseminou a doença tão rapidamente naquela região.  

Uma possível forma de reduzir riscos seria criar e amplamente divulgar a 
existência de um fundo que garanta a confiança dos produtores de que serão bem 
ressarcidos, mas que devem informar imediatamente as autoridades em caso da 
menor suspeita de PSA. 

Devido à grande população de javalis e às condições geopolíticas da região, 

vejo uma alta probabilidade da PSA se tornar endêmica na América Latina, como é 
na Rússia. É por isso que as medidas de segurança têm que funcionar, será muito 
mais barato manter o vírus fora do continente. 

Lembrando que hoje a quantidade de animais e regiões afetadas é enorme, 
isto aumenta muito os riscos de contaminação de novos rebanhos. Com a redução 
de restrições a viagens, devido a melhor situação Global em relação ao Covid 19, a 
circulação internacional de pessoas volta a aumentar, representando riscos 
adicionais. 

Talvez não seja por acaso que o primeiro (espero que único) foco de PSA nas 
Américas tenha sido na República Dominicana, que é um polo de atração turístico 
internacional e com uma suinocultura significativa, porém na sua grande maioria de 
muito baixa tecnificação. Não é pequena a probabilidade de que um turista tenha 
trazido algum alimento contaminado, que deixado no hotel, acabou chegando a um 
pequeno produtor.  

Algumas mudanças estão consolidadas, como redução drástica de pequenos 
produtores e fortalecimento de mega produtores. Muitos perderam muito dinheiro e 
outros ganharam. Mas muito ainda permanece como incógnitas. Novos países serão 
atingidos? A compartimentalização será mais aceita? Os chineses “acertarão a mão” 
nos seus investimentos, tanto em quantidade como em modelo de produção? Como 
e quando os preços das carnes e grãos se ajustarão a nova realidade? ... 

Como no caso da Covid 19, a esperança é a vacina! Porém, no caso do PSA, 

infelizmente, não há nada de concreto até agora. 

Por outro lado, como em toda crise, há perdas, mudanças, mas também 
oportunidades. É importante estar atento e tomar as medidas necessárias para 
garantir que ao final, não só esteja entre os sobreviventes, mas entre aqueles que 
aproveitaram as oportunidades. 

 



 
13º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura e 12º Brasil Sul Pig Fair 

10 a 12 de agosto de 2021 - Chapecó, SC – Brasil 
On-line 

 

 
 37   
  

 
 

Material de consulta 

Além de minhas experiências a partir de visitas, conversas com produtores e 
colegas de trabalho, este texto contou com informações, dados e até alguns trechos 
de materiais publicados por diversas organizações e mídias especializadas que têm 
gerado uma enormidade de conteúdo de qualidade, que está à disposição de todos. 
Abaixo listo alguns sites para consulta. 

 

ABPA (https://brasillivredepsa.com.br/) 

ABPS/SBRAE 
(https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RN/Anexos/suinocultura-
Prevencao-e-Controle-Pestes.pdf) 

EMBRAPA (https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/psa)  

FEEDINFO (https://www.feedinfo.com/) 

FEFANA (https://fefana.org/) 

Genesus (World MEGA Producer 2021 booklet.pdf (mailsender05.com) 

Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) (https://www.oie.int/en/disease/african-swine-
fever/)  

Pig Progress (https://www.pigprogress.net/Health/African-Swine-Fever/) 

Successful Farming (https://www.agriculture.com/livestock/pork-powerhouses/105000-sows-
stacked-six-stories-high)  

Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/African_swine_fever_virus) 
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USO PRUDENTE DE ANTIMICROBIANOS NA SUINOCULTURA: 
QUAL É O NOSSO CAMINHO? 

 

Jalusa Deon Kich1, Guilherme Beber Marin2 e Arlei Coldebella1 

1Pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves 
2Médico Veterinário Copérdia 

 

Contexto geral 

Durante décadas, o uso de antimicrobianos na suinocultura intensiva tem 
possibilitado a manutenção de padrões sanitários dos lotes, o que melhora o bem-
estar dos animais e resulta em benefícios zootécnicos para as granjas. Entretanto, a 
emergência de infecções bacterianas intratáveis em humanos abriu o foco da 
atenção sobre o uso de antimicrobianos para outros setores, como a agricultura. As 
evidências de transmissão zoonótica de resistência antimicrobiana (AMR) para 
humanos por bactérias como Salmonella, Campylobacter e Staphylococcus 
fundamentou o consenso global de que alguns paradigmas da produção animal 
precisavam ser mudados.  

Ao mesmo tempo, o conhecimento sobre mecanismos de resistência e sua 

dispersão avançou trazendo à luz a complexidade da relação entre humanos, 
animais e ambiente, o que caracteriza uma questão global de saúde única. 
Atualmente, bactérias não necessariamente patogênicas são utilizadas como 
indicadores de AMR, mostrando claramente que as formas de transmissão são 
infinitas e que a abordagem, para seu controle, precisa ser sistêmica e abranger a 
saúde humana, animal, vegetal e ambiental. Nesta perspectiva de “Saúde Única” a 
Organização Mundial da Saúde faz uma chamada global para a redução do uso de 
antimicrobianos de forma a impactar no controle do alastramento da resistência aos 
antimicrobianos (WHO, 2015). 

Já em 2009, a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) introduziu 
recomendações para o controle da resistência antimicrobiana no Código Sanitário 
para Animais Terrestres, que na sua versão atual possui quatro capítulos abordando 
o tema. Além de um capítulo sobre uso prudente de antimicrobianos na medicina 
veterinária, os demais propõem critérios para desenvolvimento de programas 
nacionais de vigilância e monitoramento da resistência antimicrobiana, 
monitoramento do padrão e quantidade de uso e animais de produção e finaliza com 
analise de risco para o aumento da resistência antimicrobiana a partir do uso de 
antimicrobianos em animais (OIE, 2019). 
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O Codex Alimentarius por sua vez, instituiu uma força tarefa 
intergovernamental em resistência antimicrobiana (TFAMR) com duração de quatro 
anos que iniciou em 2017. O objetivo geral da TFAMR é desenvolver diretrizes, 
baseadas em ciência, que orientem os países membros a manejar de forma coerente 
a AMR ao longo da cadeia de produção de alimentos. O trabalho da força tarefa é 
focado na elaboração de dois guias, um que estabelece as práticas para redução da 
necessidade do uso de ATM e o outro que propõe uma estratégia de vigilância tanto 
do uso de ATM quanto da AMR.  

 

O Brasil 

O Brasil, como país membro da OMS, elaborou o Plano de Ação Nacional de 

Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos no Âmbito da Saúde Única 
(PAN-BR, 2018) interministerial, com participação do Ministério da Saúde, Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, MAPA, Ministério das Cidades, Ministério da 
Educação e Cultura, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
Ministério do Meio Ambiente, Fundação Nacional de Saúde, além do apoio do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) e da Agência Nacional de Águas. 
Especificamente para atender a TFAMR foi criado no Brasil um grupo de trabalho 
(GT), liderado pelo MAPA. Este GT é composto por membros dos setores regulatório 
e regulado, além de pesquisadores. 

Com produção de 3,8 milhões de toneladas de carne suína e 13,6 milhões de 
toneladas de carne de aves (IBGE, 2017), em 2017, os produtos veterinários 
vendidos para suínos e aves alcançaram 1,7 bilhões de dólares, sendo que 15% 
deste montante foram antimicrobianos para uso terapêutico e melhoradores de 
desempenho (SINDAN, 2018). De acordo com as estimativas de Boeckel e 
colaboradores (2015) o Brasil é um dos cinco maiores consumidores de ATM no 
mundo e continuará nessa posição até 2030.  

Dados que revelam a quantidade de antimicrobianos utilizada na suinocultura 
intensiva brasileira são escassos. Considerando toda a produção animal, o consumo 
médio de ATM em 9 países das Américas foi estimado em 100,4 mg/kg de biomassa 
animal (OIE, 2018). Em revisão sistemática sobre o padrão de uso de ATM em 
granjas de suínos, Lekagul e colaboradores (2019) verificaram que a maioria dos 
dados provém da Europa e Estados Unidos, e não foram encontradas informações 
sobre a América Latina. Para o sistema de produção brasileiro independente, Dutra 
(2021) estimou ingestão de 358 mg de ATM por kg de suíno produzido. Embora a 
maioria da produção brasileira seja executada nos sistemas verticalizados de 
produção, esse dado de 358 mg/kg de suíno comparado a média 172mg/kg estimada 
por Boeckel et al. (2015) é evidentemente excessivo. 
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Categorização das moléculas 

A partir do olhar sistêmico para o uso de antimicrobianos surgiram os conceitos 
de “uso prudente”, “uso racional”, “uso consciente”, que a rigor podem ter definições 
distintas, mas na prática dizem respeito à boa conduta técnica para a decisão de uso. 
Nesta discussão se contrapõem aspectos de saúde pública e benefícios econômicos, 
e o uso de antimicrobianos como aditivo zootécnico melhorador de desempenho 
(promotor de crescimento) é interpretado genericamente como “uso não prudente”. 
Este consenso tem motivado o banimento do uso de ATM como melhoradores de 
desempenho na produção animal intensiva, a exemplo de suínos e aves, em vários 
países. Em 2018 essa tendência alcançou a marca de 69 países (42%) que contam 
com alguma limitação do uso de ATM como promotores de crescimento (OIE, 2021). 
Argumentos reclamando por evidências científicas quanto ao risco à saúde pública 
das moléculas disponíveis para este uso fazem o contraponto. Neste cenário surge 
à necessidade de uma categorização das classes de antimicrobianos de acordo com 
sua importância para medicina humana conduzida pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS).  

Na última versão, a lista da OMS (WHO, 2019) categoriza como criticamente 
importante de altíssima prioridade (highest priority) para medicina humana as 
cefalosporinas de 3ª, 4ª e 5ª geração; glicopeptídeos; macrolídeos e cetolídeos; 
polimixinas e quinolonas. Todas estas classes estão proibidas para uso como 
aditivos melhoradores de desempenho no Brasil (Quadro 1). No entanto, com 
exceção dos glicopeptídeos, as demais são utilizadas para fins terapêuticos 
(tratamento, profilaxia e metafilaxia). 

Observando esta categorização pela perspectiva do uso mais comum na 

suinocultura, entre as classes e alta prioridade (high priority) estão os 
aminoglicosídeos e algumas penicilinas. Na categoria de altamente importantes 
(highly important), encontram-se os anfenicóis, cefalosporinas (1ª e 2ª geração) 
lincosamidas, sulfas, tetraciclinas, estreptograminas. E por fim na lista dos 
importantes constam os aminociclitóis, polipetídeos cíclicos e pleuromutilinas. Outras 
classes de antimicrobianos constam na lista, mas não foram aqui citadas por não 
serem de uso comum na suinocultura Brasileira. 
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Qual é nosso caminho no uso de antimicrobianos como 
melhoradores de desempenho? 

O caminho do Brasil se inicia em 1998 com a proibição da avoparcina, 
representante da classe dos glicopeptídeos, como melhorador de desempenho 
(Quadro 1). Esta medida se baseou no risco de seleção cruzada com a vancomicina, 
molécula que pertence a mesma classe importante para a clínica médica. A partir 
disso, portarias e instruções normativas (IN) foram sendo emitidas pelo Ministério da 
Agricultura Pecuária a Abastecimento (Mapa), proibindo moléculas para uso como 
aditivo melhorador de desempenho em adequação ao conhecimento científico 
relacionado à saúde pública, seja em resistência antimicrobiana ou outros malefícios 
(Quadro 1). As substâncias autorizadas para o referido uso constam no Quadro 2. 
 

Quadro 1. Substâncias proibidas como aditivos melhoradores de desempenho no Brasil. 

Avoparcina  Ofício circular DFPA nº 047/1998 

Arsenicais e antimoniais Portaria nº 31, 29/01/2002  

Cloranfenicol e nitrofuranos IN nº 09, 27/06/2003  

Olaquindox IN nº 11, 24/11/2004  

Carbadox IN nº 35, 14/11/2005 

Violeta de genciana IN nº 34, 13/09/2007  

Anfenicóis, tetraciclinas, β-lactâmicos (penicilinas e 
cefalosporinas), quinolonas e sulfonamidas 
sistêmicas  

IN nº 26, 9/07/2009 
(Portaria nº 193/1998) 

Espiramicina e eritromicina  IN nº 14, 17/05/2012  

Colistina  IN nº 45, 22/11/2016 

Tilosina, lincomicina e tiamulina IN nº 1 13/01/2020 

Adaptado de: Bresslau (2020). 

 

Quadro 2. Substâncias autorizadas como aditivos melhoradores de desempenho no Brasil. 

Avilamicina Aves e suínos 

Bacitracina Aves, bovinos e suínos 

Enramicina Aves e suínos 

Flavomicina Aves, bovinos e suínos 

Halquinol Aves e suínos 

Lasalocida Bovinos 

Monensina Bovinos e ovinos 

Narasina Bovinos e suínos 

Salinomicina Bovinos e suínos 

Virginiamicina Aves, bovinos e suínos 
Adaptado de: Bresslau (2020). 
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Comparando a lista da OMS com o Quadro 1 e 2, observamos que existem 
duas moléculas autorizadas como aditivo melhorador de desempenho no Brasil, a 
virginiamicina (estreptograminas) e a bacitracina (polipetídeos cíclicos), 
categorizadas como altamente importante e importante para saúde pública, 
respectivamente. A despeito da categorização, a presença destas duas moléculas 
na lista da OMS, somada à associação do uso como aditivo promotor de crescimento 
como “não prudente”, alerta para uma possível proibição das mesmas para este fim 
em um futuro próximo. Estas regulamentações devem se basear em análises de 
risco, bem como em definições de organismos internacionais sobre o tema. 

 

Qual é nosso caminho na redução do uso veterinário de 
antimicrobianos? 

Embora a restrição do uso de moléculas como melhoradores de desempenho 
seja considerado um avanço, estratégias para a redução do uso veterinário também 
estão postas. Conforme a OIE (OIE 2019) o uso veterinário (veterinary medical use) 
de agentes antimicrobianos significa a administração a um animal ou a um grupo de 
animais para tratar, controlar ou prevenir uma doença infeciosa. Entre estes usos, o 
profilático é o mais questionado por alguns países, uma vez que o uso de 
antimicrobianos em lotes de animais sadios, sem sinais clínicos, fragiliza o conceito 
de “uso prudente”. 

Segundo o último relatório da OIE (OIE 2021), houve progresso positivo em 
termos de monitoramento e regulamentação do uso de antimicrobianos globalmente. 
Os países têm se organizado para reportar os dados de uso de antimicrobianos em 
animais de acordo as condições nacionais. O Brasil contribuiu com o último relatório 
compondo o grupo das Américas. 

Como algumas moléculas críticas, já proibidas para uso como aditivo, têm sido 
utilizadas para fins terapêuticos, incluindo tratamento, metafilaxia e prevenção de 
doenças. Acreditamos que, assim como em outros países, estas serão os alvos de 
controle inicial. Um bom exemplo é o programa “Reduce Porcino” da Espanha (PRAN 
2014), que com engajamento da agroindústria antecipou o cumprimento das metas 
de redução do uso da colistina. Outros países como Estados Unidos, iniciaram a 
trajetória com este foco. Alguns países da Europa iniciaram seus programas há mais 
tempo e possuem histórico consistente de monitorar o uso de antimicrobianos na 
produção animal.  

O Brasil tem a particularidade das grandes integradoras, concentrando a 
produção de ração em grandes fábricas. Esta condição, nos sistemas que incluem 
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os antimicrobianos na ração, inviabiliza a individualização do tratamento 
antimicrobiano de acordo com os desafios sanitários da granja. E, tendo em vista a 
própria sustentabilidade do sistema, granjas com pouco o nenhum desafio sanitário 
recebe a ração medicada. Os sistemas que utilizam medicação via água resolvem 
esta questão pela flexibilidade na execução dos tratamentos. A despeito de 
questionamentos em relação ao custo desta via e a menor disponibilidade de 
moléculas solúveis, o problema da administração para lotes sadios, estaria em tese 
resolvido. 

Uma situação comum no Brasil, além da inclusão de antimicrobianos na ração, 
é, a utilização de medicações via água e injetáveis na granja. A depender de quanto 
rotineiras forem estas medicações, o volume de uso de antimicrobianos por unidade 
de biomassa se torna alto, e o foco neste caso seria a redução desta “medicação 
complementar”. 

 

Considerações finais 

As palavras de ordem são saúde e bem-estar... A suinocultura precisa de 

avanços no sistema de produção que, em primeira instância, podem elevar o custo 
de produção pela demanda tecnológica para “compensar” o efeito dos 
antimicrobianos na forma que são utilizados atualmente.  

O Brasil possui um plano nacional que norteia ações multidisciplinares 
alinhadas com organismos internacionais, que por sua vez estabelecem 
recomendações para os países produtores de alimentos. Iniciou também um 
programa de vigilância de resistências em amostras bacterianas originadas dos 
programas oficiais de redução de patógenos em carnes. A indústria brasileira, atenta 
a esta tendência, tem desenvolvido iniciativas que visam à redução do uso de 
antimicrobianos. Este arcabouço de informações deve constituir um programa 
integrado que oriente a regulamentação baseada em evidências científicas e 
decisões corporativas que incorporem o conceito de “uso prudente” dos 
antimicrobianos, entendendo que a efetividade das moléculas deve ser preservada 
para o bem comum. 

 

As antibiotics are a public good, their preservation for future 

generations through ‘sustainable use’ should be at the 
forefront of public policy (Carlet et al, 2011). 
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ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS EM PROGRAMAS 
ALTERNATIVOS AOS ANTIBIÓTICOS 

 

Vinícius Cantarelli  

ASIH/UFLA 

 

Os antibióticos in feed ainda têm sido amplamente utilizados para aumentar o 

desempenho e prevenir doenças, tanto no período pós-desmame como nas fases de 
crescimento e terminação. No entanto, o seu uso constante e, até mesmo, o uso de 
doses acima do recomentado (overdose), tem contribuído significativamente para o 
aumento do surgimento de patógenos multirresistentes aos mesmos, gerando um 
grande problema de saúde em animais e humanos. Por isso, existe um grande 
interesse na produção de suínos sem antibióticos e, para evitar os efeitos negativos 
da remoção dos mesmos nas dietas de suínos, mudanças no manejo e estratégias 
nutricionais são necessárias, bem como o uso de aditivos alternativos. 

Quanto ao uso dos aditivos, temos cada vez mais tecnologias disponíveis para 
serem utilizadas como possíveis alternativas aos antibióticos. Porém, o uso isolado 
destas tecnologias com a finalidade de reduzir o uso dos antibióticos, pode nem 
sempre serem eficazes. Neste sentido, faz-se necessário a construção de programas 
que somam diferentes aditivos com mecanismos de ação específicos que possam 
garantir mais sucesso no processo de redução e até mesmo retirada de antibióticos 
in feed. 

Diante do descrito anteriormente, há uma necessidade de os profissionais da 

área revisarem os conceitos básicos e mecanismos de ações fisiológicos, a fim de 
reajustar a rota quanto ao que tem sido feito em programas de sanidade, na 
formulação de dietas, implementação de práticas de manejo e objetivos do 
melhoramento genético. Tendo em vista estas tendências, a manutenção da 
homeostase e eficiência dos processos fisiológicos do trato digestório se tornam uma 
peça-chave para alcançar as metas produtivas almejadas, sendo fundamental a 
aplicabilidade de conceitos relacionados a saúde intestinal.  

O desempenho dos suínos é intimamente dependente a um bom cumprimento 

dos mecanismos relacionados aos processos básicos de digestão e absorção dos 
alimentos. Entretanto, esses referidos processos são impactados de forma direta 
pelo microbioma, sistema imune e função de barreira intestinal, aos quais ditam 
a capacidade de aproveitamento do alimento ingerido.  
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Deste modo, a dieta passa a ser bem mais que o fornecimento de nutrientes, 
mas o meio de se manter a eubiose intestinal, de se reduzir a ativação do sistema 
imune desnecessariamente (processo ao qual demanda alto gasto energético) e a 
garantia da integridade da barreira intestinal. Fatores estes que, por mais que sejam 
avaliados isoladamente, apresentam respostas em complementaridade. 

Um trato digestório saudável é sinônimo de um processo digestivo adequado, 
que será responsável pela promoção de uma alta digestibilidade e disponibilidade de 
nutrientes para os tecidos alvos. Para garantir este contexto, o ideal é que a 
proporção de suínos com susceptibilidade ao acometimento por patógenos seja 
baixa ou nula, evitando-se a ocorrência da cascata de reações pró inflamatórias que 
geram danos a mucosa intestinal.  

Assim, a capacidade de compreensão das interações presentes entre as 

práticas de manejo e nutrição com os possíveis impactos na saúde intestinal, se 
configura como uma grande oportunidade para estudo e foco de pesquisa, visto a 
veracidade destes efeitos e a demanda de tecnologias que amenizem ou reduzam 
os mesmos. 

Frente a isto, surge a necessidade de utilização de soluções nutricionais a fim 
de mitigar estas implicações, mas aparece em contrapartida, o questionamento sobre 
o que deve ser levado em consideração durante a escolha desta alternativa. Para 
esta finalidade, deve-se usar os conhecimentos referentes ao desenvolvimento e 
aplicação de uma tecnologia no momento de tomada de decisão, os quais são 
balizados pela tríade: conceito, tecnologia e resultado da determinada técnica.  

É importante que esta tecnologia a ser implementada tenha resultados 

positivos sobre os indicadores de desempenho (ganho de peso, consumo e 
conversão alimentar) e na redução da resposta inflamatória exacerbada, a qual é 
maléfica ao organismo pelo quadro de constante ativação das células do sistema 
imune. Também é interessante que sejam capazes de modular positivamente o 
microbioma intestinal, deixando-o com maior diversidade e reduzindo a proliferação 
desenfreada de gêneros bacterianos patogênicos que levam a quadros de disbiose 
(como tem sido proposto pelo uso de alguns aditivos como os probióticos). Há 
também aquelas tecnologias com efeito inibitório aos microrganismos, como é o caso 
dos produtos derivados de leveduras, que por meio de seus mecanismos de ação 
levam a aglutinação, defesa intestinal e sistêmica contra as bactérias. 

Na linha de pesquisa ASIH (Animal Sience and Intestinal Helath), temos 

trabalhado com vários aditivos na construção de programas estratégicos para 
redução do uso de antibióticos (Figura 1). Com o objetivo de avaliar a associação de 
ácido benzoico e óleos essenciais como alternativa ao uso de antibióticos na ração, 
foi observado que o uso dos aditivos reduziu a resposta inflamatória e aumentou o 
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número de espécies de bactérias presentes no ceco dos leitões recém-desmamados. 
Estes leitões apresentaram menor incidência de diarreia na fase após o desmame e 
melhor peso ao abate do que os suínos que não receberam antibióticos ou aditivos. 
Como os resultados de desempenho foram semelhantes entre os suínos que 
receberam antibióticos ou aditivos, podemos concluir que o ácido benzoico associado 
aos óleos essenciais funciona como substituto aos antibióticos.  

Em outro experimento, avaliamos um programa de inclusão de produtos de 

leveduras e óleos essenciais em diferentes protocolos preventivos via ração. Os 
aditivos foram usados substituindo ou reduzindo a inclusão de antibióticos, em dietas 
da fase de crescimento e terminação. Não houve queda no desenvolvimento dos 
suínos quando os aditivos foram incluídos, reduzindo a inclusão dos antibióticos. O 
uso dos aditivos aumentou o número de espécies bacterianas presentes nas fezes 
dos suínos. Já a inclusão de doses de antibióticos acima das recomendadas, reduziu 
a diversidade microbiana, além de gerar aumento de custo na produção dos suínos 
sem gerar vantagens no desenvolvimento. Desta forma, podemos concluir que é 
possível manter a produção de suínos com um menor uso de antibióticos. 

 

 

Figura 1: Estratégias nutricionais com aditivos, com o objetivo de minimizar o uso de 
antibióticos via ração na produção suína, têm sido alvo de diversos estudos. Dois experimentos 
foram conduzidos para avaliar a substituição ou redução de antibióticos por aditivos. O uso de 
ácido benzoico e óleos essenciais do desmame ao abate melhorou a saúde e o peso dos 
suínos suplementados. O uso de leveduras e óleos essenciais pode substituir ou reduzir o uso 
de antibióticos sem prejudicar o desenvolvimento dos suínos. 

Fonte: ASIH (2021), tese de Maíra Resende. 
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Apoiado nos conhecimentos explanados, deparamos com os desafios a serem 
enfrentados na produção de suínos, onde é necessária uma alta produtividade com 
concomitante respeito a sustentabilidade. Nesta constante busca pelo 
aprimoramento das práticas de produção, alguns pontos têm se destacado cada vez 
mais. Dentre estas, a redução da capacidade de infecção dos patógenos, a 
promoção de sistemas com adequados manejos e ambiência e subsequente 
atendimento as demandas de bem-estar animal, o alcance a uma colonização do 
trato digestório promovendo uma boa integridade intestinal, assim como um equilíbrio 
na relação nutrição, microbiota e saúde integral. Fatores estes que serão atingidos a 
partir do investimento em novas tecnologias, promovendo melhores resultados e 
alcançando a produção de alimentos seguros e de qualidade. 
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NUTRIÇÃO DE PRECISÃO: EM BUSCA DA MÁXIMA EFICIÊNCIA 

 

Antônio Mário Penz Junior 

Cargill Animal Nutrition 

 

Introdução 

Nos últimos anos tem se falado muito no que deve ser feito para que a nutrição 
dos animais seja mais precisa e, por consequência, mais eficiente e rentável. Como 
trata-se de um tema complexo, várias definições de nutrição de precisão surgiram e, 
entre elas, tem a que diz ser aquela “que fornece aos animais a alimentação que 
atenda, precisamente, suas necessidades nutricionais, buscando uma eficiência 
produtiva ideal, para produzir produtos de melhor qualidade, economicamente 
viáveis e que melhor preservem o meio ambiente. Na verdade, isto é o que todo 
técnico deve ter em mente, quando trata de nutrir os animais das diferentes espécies, 
nas suas diferentes fases de produção. Entretanto, um aspecto que passou a ser 
indiscutível é que os resultados produtivo e econômico não podem comprometer a 
sustentabilidade do meio ambiente e o bem-estar dos animais que estão sendo 
criados.  

Tomando a definição “ao pé da letra”, imediatamente se entende que o grau de 

precisão sugerido é impossível de ser alcançado, em se tratando de produção de 
animais domésticos e que trazem diferenças significativas, especialmente quando 
são produzidos em grupos. Entretanto, o propósito da definição é que se procure a 
perfeição naquilo que se formula como alimento para os animais. Associado a 
nutrição de precisão é fundamental que se considere que depois de bem definir os 
níveis nutricionais que devem ser fornecidos animais, que se tenha uma formulação 
de precisão e uma alimentação de precisão, fazendo com que todo o processo se 
torne ainda mais abstrato. 

O propósito deste texto é descrever as vantagens que a produção animal terá, 
quanto mais os técnicos pensarem no atingimento deste objetivo e quais serão os 
desafios contínuos para que esta condição “ideal” seja alcançada.  
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Vantagens no atendimento deste conceito 

Primeiramente, é importante entender que os animais domésticos, como 
qualquer ser animal ou vegetal, têm suas necessidades nutricionais atendidas com 
base na “lei dos mínimos”. Sempre a energia e/ou algum dos nutrientes pode defin ir 
a capacidade máxima de desempenho dos animais. O primeiro componente 
nutricional limitante é que define o nível de desenvolvimento, em relação a um valor 
esperado. No passar dos anos, ainda no século passado, a utopia de ter uma 
condição que todos os nutrientes e a energia seriam atendidos em 100%, 
simultaneamente, foi se tornando realidade, especialmente com a disponibilidade de 
aminoácidos sintéticos e das diferentes enzimas exógenas, com preços compatíveis.    

Como foi dito anteriormente, além dos benefícios técnicos e econômicos, este 

conceito vem fortemente atrelado aos princípios básicos de sustentabilidade do meio 
ambiente. Um conjunto de nutrição, formulação e alimentação precisos faz com que 
os animais sejam mais eficientes, consumindo menos alimento por unidade de ganho 
de peso (conversão alimentar) e, simultaneamente, consumindo menos água e 
produzindo menos dejetos. A redução na produção de dejetos promove, por 
consequência, uma redução de excreção de nitrogênio e de fósforo, dois elementos 
químicos altamente poluentes para o ambiente. Além disto, esta eficiência faz com 
que a produção de equivalente CO2 seja menor, por unidade de produção. Em um 
cálculo, comparando duas dietas à base de milho e de farelo de soja, com diferença 
de 1% de proteína bruta, onde os animais apresentavam o mesmo desempenho 
zootécnico, a redução da proteína permitiu a redução de equivalente CO2 em 6,9%.   

Claro que esta precisão esperada, traz um benefício econômico relevante pois 
quando se conhece a proposta nutricional e a qualidade dos alimentos que serão 
empregados (tema que será discutido mais adiante), toda e qualquer margem de 
segurança empregada em outras situações, poderá ser descartada. 

 

Desafios para o atendimento da nutrição de precisão 

Em princípio, é importante voltar a ressaltar que o conceito de nutrição de 

precisão vai se tornando mais complexo, à medida que a população que está sendo 
nutrida vai aumentando. É impossível nutrir animais, criados em grupo, como se 
fossem indivíduos, pelo menos com as tecnologias hoje disponíveis. Em uma 
população, sempre teremos animais melhor transformadores de energia e nutrientes 
em produto do que outros, menos eficientes. As próprias metodologias que 
determinam as exigências nutricionais são discutíveis, quanto aos objetivos das 
determinações. A empírica define a exigência de energia ou de nutriente para atender 
todos os animais da população. Já, a fatorial define a exigência de energia ou de 
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nutriente para atender 50% dos animais. Também fica como questão, que parâmetro 
foi avaliado na determinação da exigência (ganho de peso, conversão alimentar, 
qualidade de carcaça etc.)? Várias pesquisas mostram que dependendo do método 
estatístico empregado e o parâmetro estudado, as diferenças são bastante 
significativas. 

 Então, com base nestas premissas, agora serão considerados alguns 
fatores indispensáveis, quando se pensa em nutrição, formulação e alimentação de 
precisão.  

 

Qualidade das matérias primas 

Este é o aspecto mais importante de todos.  

Para que se tenha segurança na aquisição de ingredientes de qualidade, o 
primeiro passo, indispensável, é conhecer os fornecedores. É fundamental auditá-
los, com uma frequência definida, e estabelecer, com critério, o que deve ser 
esperado de todo o produto recebido. Produtos não compatíveis com as 
especificações devem ser rejeitados.   

A empresa deve ter um laboratório de bromatologia, para certificar o que é 
recebido e se confere com o prometido. O grau de sofisticação do laboratório deve 
ser compatível com as análises de rotina que serão implementadas. Depois da 
viabilização da tecnologia NIR, as análises de rotina (análises proximais) se tornaram 
mais acessíveis, dependendo unicamente do bom uso dela, empregando equações 
de predição robustas, confiáveis. Estas curvas podem ser desenvolvidas no próprio 
laboratório (processo relativamente complexo) ou ser obtida de diversos 
fornecedores, como prestação de serviço.  

Na verdade, quando se busca precisão nas formulações é impossível que se 
valha de dados históricos, obtidos através de envios sistemáticos de amostras para 
análise de terceiros. Desta maneira, as fórmulas são ajustadas, olhando no 
“retrovisor”. Por isso que, em muitos casos, os nutricionistas se obrigam a usar 
margens de segurança, nos valores nutricionais e de energia dos ingredientes 
empregados. Este procedimento só traz como consequência imediata o aumento dos 
custos das dietas, sem a garantia de respostas zootécnica e/ou econômica positivas 
dos animais. Com o que foi exposto, fica claro que a nutrição de precisão nunca será 
alcançada, se as análises dos ingredientes não forem feitas em tempo real.  

Para completar a preocupação com os ingredientes, os mesmos devem ser 
segregados, de tal forma que o uso seja ordenado pela sequência de chegada e de 
análise física e química, permitindo ajustes contínuos nas fórmulas, quando 
necessários. 
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Tabela de composição nutricional de alimentos 

Uma vez que os alimentos são analisados, os nutricionistas dependem de 
tabelas de composição nutricional dos alimentos, para, através de equações, ajustar 
os valores das análises obtidas com os valores esperados. Através destas equações, 
são feitos ajustes de energia (no caso de suínos espera-se que seja para energia 
líquida), e de digestibilidade de aminoácidos. Aqui mais uma vez deve ser citada a 
tecnologia NIR, onde diferentes fornecedores de equações de predição possuem 
qualificação para oferecer informações que não constam das tabelas de composição 
de ingredientes. Também, um ponto importante, neste tema, é que os usuários das 
tabelas devem verificar a periocidade de atualização das mesmas. Quanto mais 
frequente a atualização, mais robusta será a informação. 

 

Formulação e produção de ração em tempo real 

Um grande passo em direção à nutrição e formulação de precisão foi o  
desenvolvimento do uso da tecnologia NIR, acoplando o equipamento na linha de 
passagem de ingredientes, antes que entrem no misturador. Com isto, os 
ingredientes são analisados e, de acordo com o que resulta das análises, a próxima 
batida a ser misturada poderá ser ajustada, pela alteração da composição nutricional 
dos ingredientes. Esta tecnologia traz vários benefícios, entre eles, os ingredientes 
são analisados em tempo real (não precisa mais de dados históricos). Não é mais 
necessário o uso de margens de segurança para os ingredientes que serão 
utilizados. Não há mais a necessidade de segregar os ingredientes. Uma boa análise 
de recepção de ingredientes (normalmente física) poderá ser eficiente. As 
composições das diferentes batidas de ração serão uniformes, normalmente mais 
baratas e permitirão resultados mais uniformes no campo. 

 

Diferenças genéticas 

Este é outro aspecto complexo, quando se trata de nutrição e alimentação de 
precisão. Observando as recomendações nutricionais propostas pelas linhas 
genéticas, há diferenças significativas entre elas, inclusive variando em suas fases 
de produção. Para os produtores que usam mais de uma genética (bastante comum) 
e não têm condições de formular dietas diferentes, o grande problema é para que 
genética deve formular? Uma recomendação geral é que se formule para a genética 
que tem a maior representatividade no plantel. Também pode ser sugerido que se 
formule para a genética em que seus animais exigem mais nutrientes do que os 
animais as demais. Como pode ser entendido, ambos os casos trazem adições de 
custo nas formulações e se afastam do conceito de nutrição e formulação de 
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precisão. Associado a isto, sabe-se que, além das diferenças genéticas, dentro de 
uma mesma genética e nas diferentes fases de produção, existem animais mais 
eficientes do que os outros. Levando em consideração este aspecto, para que tipo 
de animal se formula as dietas, para os ditos “cabeça” ou para os “cola”? Claro que 
as recomendações, dependendo do modelo matemático usado, pode ser para os 
“cabeça” ou para os animais que expressam a média de desempenho do plantel. 
Este é mais um obstáculo para que se alcance a nutrição e alimentação de precisão. 

 

Formulações não lineares 

Os modelos matemáticos ultimamente desenvolvidos, trouxeram muitos 
benefícios para o alcance da nutrição e da alimentação de precisão. Até o presente 
momento, a principal ferramenta para formulação está baseada em modelos lineares, 
em que o objetivo final é formular dietas com o “menor preço”. Isto é o que propõe 
estes modelos. É importante entender que ter uma fórmula de menor custo não 
significa que será a que trará o melhor benefício econômico para o negócio. A 
formulação de “custo mínimo” se baseia nos ingredientes disponíveis, nas suas 
composições nutricionais (com ou sem margem de segurança?) e nas restrições de 
uso dos ingredientes e nutrientes. Informações nutricionais pouco completas dos 
ingredientes e maiores restrições impostas ao modelo, ainda fará que a formulação 
seja a “mais barata”, mas com base as premissas impostas. Além disto, o modelo, 
por não considerar o resultado do produto final, não leva em consideração, 
obrigatoriamente, se aquela formulação atenderá as exigências para ganho de peso, 
para conversão alimentar ou composição da caraça.  

Já os modelos não lineares permitem, de acordo com suas calibrações e quem 

devem ser robustas, que as formulações sejam baseadas no que se espera do 
produto final. Pode considerar as recomendações das diferentes genéticas, pode 
considerar como objetivo 0o preço do quilo do produto na plataforma, não considerar 
o preço do produto, mas sim a margem que o mesmo deixará para o negócio, entre 
outros. Aqui o que vale é o resultado econômico do processo e não o custo da ração 
que será consumida. Em muitas ocasiões não é a ração mais barata que promove o 
melhor retorno econômico.   
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Número de fases de produção 

Este é outro ponto importante, quando tratamos de nutrição e alimentação de 
precisão. É sabido que quanto maior o número de fases, especialmente em animais 
em crescimento, menores são as perdas nutricionais. Em qualquer situação, em cada 
fase, normalmente, as exigências são definidas com o valor do meio da fase. Como 
em cada fase as exigências vão diminuindo, a cada dia (compensadas por maior 
consumo). Fases longas são mais prejudiciais. Aqui tem outra perda marcante. 
Normalmente, os suínos quando trocam de fase (de alimento) e as diferenças são 
muito grandes, há uma redução de consumo. Esta resposta ocorre porque os animais 
“entendem” que algo está diferente e levam algum tempo para recuperar o consumo. 
Um maior número de fases faz com que as diferenças sejam menores entre elas e 
isto prejudica menos na redução de consumo nas fases. Inclusive na Europa, por 
muito tempo vem sendo recomendado uso de somente duas rações, por todo o 
período de crescimento e de terminação dos suínos. Através de equipamentos 
apropriados, a cada dia a ração 1 é colocada a menos e a ração 2 é colocada a mais. 
Assim, na prática, se tem várias fases, com aumento de uma ração em detrimento 
da outra, permitindo uma harmonia nestas trocas. Este é um bom exemplo de 
alimentação de precisão. 

 

Produção em tempo real 

Vários comentários até aqui foram feitos para justificar a importância de 

produção em tempo real, para se alcançar a nutrição, a formulação e a alimentação 
de precisão. Nos próximos anos este apelo será muito significativo e a indústria 
estará será abastecida com hardwares e softwares muito importantes. Isto permitirá 
maior precisão na produção, tornando-se disponíveis medidas de peso dos animais 
e do alimento consumido, em tempo real, assim como consumo de água e as 
condições de ambiente onde os animais se encontram, com indicadores de bem-
estar animal. Isto possibilitará também a diminuição de mão de obra para trabalhos 
repetitivos, deixando para eles atividades mais estratégicas e para a interpretação 
dos resultados que serão gerados. A mão de obra poderá diminuir. Mas, o grau de 
formação dos produtores e técnicos deverá aumentar.  
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Treinamento dos técnicos e dos produtores 

Anteriormente, foi dito que em um futuro próximo mudará o perfil dos 
profissionais e produtores, estas mudanças não ocorrerão por acaso. Muita inversão 
será feita nos sistemas de produção, com todas estas tecnologias e os usuários terão 
que ser treinados para bem usá-las. Mais atenção terá que ser dada a interpretação 
dos resultados. Teremos que ser mais assertivos para entender por que há tanta 
variação entre os produtores de uma mesma empresa? É a variabilidade de 
resultados, entre os produtores, que normalmente comprometem os resultados finais 
do negócio. A era dos valores médios de produção está acabando. Com médias não 
se melhora os processos. Eles só são melhorados mediante o estudo profundo das 
causas que causam as variabilidades e elas só serão acertadas mediante estudos 
matemáticos, de avaliação e interpretação de resultados. 

 

Outros aspectos que interferem na nutrição de precisão 

A lista de aspectos importantes é longa. Mas, para efeito de não as deixar 

desconsideradas, ainda pode ser citado que partícula finas dos ingredientes, dietas 
peletizadas, qualidade, quantidade e temperatura de água, entre tantos outros, são 
aspectos que influenciam positivamente na busca do conceito de nutrição, 
formulação e alimentação de precisão. 

 

Conclusões 

✓ Nutrição e alimentação com precisão leva a produção mais eficiente. 

✓ Todo o trabalho inicia com o bom uso dos ingredientes. 
✓ Os propósitos da produção devem estar bem definidos. 
✓ As atividades devem ser controladas em tempo real. 
✓ Os técnicos e os produtores devem ser treinados para o correto emprego 

de novas tecnologia. 
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VISÃO ESTRATÉGICA DE INGREDIENTES NUTRICIONAIS: 
PROGRAMAS NUTRICIONAIS DIANTE DE ELEVADOS PREÇOS 

DE MATERIAS PRIMAS 

 

Uislei Orlando e Carine Vier  

PIC North America - Global Nutrition Team 
uislei.orlando@genusplc.com e carine.vier@genusplc.com 

 

Princípios e tomada de decisão na formulação de dietas 

Reconhecemos que várias estratégias de sucesso podem ser implementadas 
na formulação de dietas e que os sistemas de produção em todo o mundo 
normalmente determinam um equilíbrio entre maximizar o desempenho animal, 
minimizar o custo de produção e maximizar a lucratividade ao elaborar um programa 
de nutrição. Como a nutrição representa o maior custo na produção de suínos, o 
objetivo principal de um adequado programa nutricional deve ser de maximizar o 
retorno sobre os investimentos em alimentação como o princípio-chave de 
formulação das dietas. 

✓ Em sistemas de produção com base em tempo fixo, quando há uma 
suinocultura com maior potencial de rentabilidade, o ganho de peso diário 
tem maior valor. 

✓ Em períodos com previsões de melhor rentabilidade, como em épocas de 
maior demanda por suínos, pode-se traçar estratégias para aumentar o 
peso ao mercado. 

✓ Otimização dos níveis de aminoácidos, que podem limitar a resposta dos 
suínos à energia da dieta. 

✓ Utilização de indicadores econômicos para a tomada de decisão, como a 
margem sobre custo de ração, que é uma das formas mais precisas de 
avaliar um programa de alimentação. 

 

Etapas para a formulação de dietas 

1. Determinar o nivel otimo biologico de lisina digestível por calorias. 

2. Definir os niveis mais econômicos de energia. 
3. Definir os niveis dos outros aminoácidos digestiveis em relação ao nivel de 

lisina digestível. 
4. Definir as concentrações de fosforo. 
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5. Definir os niveis de calcio, micro minerais e vitaminas e definir outros 
ingredientes. 

 

Implicações econômicas de estratégias de formulação a em 
tempo fixo vs. peso fixo 

Um conceito chave a ser considerado ao formular dietas para um sistema de 
produção específico é saber se o sistema está comercializando suínos em tempo ou 
a peso fixo: 

 

Estratégias em tempo fixo 

O sistema de produção está em “falta de espaço”, ou seja, não há espaço extra 
ou flexibilidade para o fluxo de produção. Por exemplo, quando um lote de terminação 
atinge 120 dias de alojamento os suínos são comercializados mesmo que o peso de 
mercado desejado não tenha sido alcançado, e o galpão é esvaziado para o próximo 
grupo de suínos. 

 

Estratégias em peso fixo 

O sistema de produção dispõe de espaço, com isso há flexibilidade suficiente 

para o fluxo de produção e os animais podem permanecer no galpão até atingirem o 
peso ideal ao abate para a estrutura de pagamento do valor da carcaça. 

Entender a diferença entre tempo fixo e peso fixo é importante para determinar 

o valor econômico da taxa de crescimento. Ou seja, em um cenário de boa 
rentabilidade, o ganho de peso diário do lote é mais valioso em um sistema de tempo 
fixo, pela limitação de dias disponíveis para alojamento, do que em um cenário de 
peso fixo. Entretanto, o ganho de peso estimado em uma determinada estratégia 
nutricional, ou em um manejo, é menos valioso em um sistema de peso fixo porque 
os animais podem permanecer no galpão por um determinado custo diário, ex: R$ 
0,25/suíno/dia, até atingirem um peso ideal. Isto pressupõe que o custo do espaço é 
menor do que uma intervenção nutricional ou de manejo.  

Os sistemas de produção costumam se basear em um peso fixo durante o 
inverno, quando os suínos crescem mais rapidamente, e em um tempo fixo durante 
o verão, quando os suínos crescem mais lentamente. Estes dois cenários 
apresentam uma gama de otimizações econômicas e avaliar os dois cenários pode 
ser uma ferramenta eficaz ao considerar a sensibilidade econômica das mudanças 
dietéticas. 
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O conceito de relações ótimas de nutrientes para maximizar a rentabilidade em 
um programa de tempo fixo em relação a um programa de peso fixo encontra-se 
ilustrado na Figura 1. A relação Triptofano (Trp):Lis pode causar um impacto 
significativo na taxa de crescimento, neste cenário específico, a variação na relação 
Trp:Lis traz um impacto econômico muito maior sobre um sistema de tempo fixo do 
que sobre um sistema de peso fixo, simplesmente porque o ganho de peso oferece 
um retorno econômico marginal naquele sistema. Para informações adicionais sobre 
o valor alternativos da relação Trp:Lis por favor clique aqui para fazer download de 
uma calculadora gratuita para obter a relação Trp:Lis mais econômica para cada 
sistema de produção. 

 

 

Fonte: Kansas State University e Ajinomoto Heartland (2016). 

Figura 1. Retorno econômico relativo de diferentes relações Trp:Lis em cenários de produção 
a tempo e peso fixos (PIC 337 × PIC1050).  

 

Estratégias para a formulação de dietas 

Muitas estratégias têm sido utilizadas para a formulação de dietas. Os sistemas 

de produção normalmente determinarão um equilíbrio entre: 

 

Maximização do desempenho animal 

✓ Ganho de peso diário (GPD). 
✓ Conversão alimentar (CA). 
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Minimização do custo de produção 

✓ Custo da ração por unidade de ganho (CG). 

 

Maximização da rentabilidade 

✓ Margem sobre o custo de ração (MCR). 
✓ Margem sobre os custos de ração e de instalações (MCRI). 
✓ Margem sobre o custo total (MCT). 

Os conceitos destas estratégias de formulação são demostrados na Figura 2. 
Estes resultados mostram os níveis de lisina para otimizar as diferentes estratégias 
supracitadas. Neste exemplo, os níveis do aminoácidode Lis DIE para maximizar o 
lucro é maior do que aquela para minimizar o custo. Portanto, o nível para a 
otimização econômica é dinâmico e é função dos custos dos ingredientes e do valor 
de faturamento com os suínos. 

 

 

Fonte: dados internos PIC. 

Figura 2. Exemplo das concentrações de lisina digestível ileal estandardizada (Lis DIE) para 
otimizar diferentes resultados para suínos PIC (animais de 11 kg a 25 kg).  

 

Formulação para um desempenho máximo 

Os níveis de nutrientes são estabelecidos para se atingir o máximo de 

desempenho não considerando o retorno econômico nesta decisão. O nível ótimo do 
nutriente pode variar em função do tipo de resposta considerada, como por exemplo, 
a relação lisina:caloria para a otimização da resposta em GPD é provavelmente 
menor do que os níveis necessários para a otimização da CA. 
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Formulação para custo mínimo 

O custo de alimentação por cada quilograma de ganho de peso é calculado 

multiplicando a CA pelo custo por quilograma de ração e, portanto, esta estratégia 
de formulação considera a eficiência alimentar., sendo que, oO objetivo é ter o menor 
custo por quilograma de ganho de peso. Entretanto, esta abordagem não considera 
nenhum diferencial econômico para variações em GPD, características de carcaça, 
faturamento do suíno, ou nas variações de custos de alojamento dos lotes. 

 

 
 

Maximização da rentabilidade 

Dietas formuladas para a maximização da rentabilidade consideram as 
implicações financeiras sob diferentes cenários, equilibrando os nutrientes 
necessários para assegurar o desempenho desejado com os custos dietéticos. 

A margem sobre o custo de ração (MCR) considera o faturamento do suíno e 
o valor do ganho de peso diário em um cenário de tempo fixo: 

 

 
 

A margem sobre os custos de ração e de instalações (MCRI) acrescenta o 
custo das instalações à equação MCR e é mais aplicável em um cenário de peso 
fixo: 

 
 

Sendo que os custos com ração e instalações normalmente abrangem a maior 

proporção no custo de produção de suínos, os outros custos são considerados 
constantes. Assim, a MCR é altamente associada ao lucro bruto que, aliada com a 
MCRI, são considerados os melhores indicadores de rentabilidade das estratégias 
nutricionais. 
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Considerações gerais 

O custo da ração por unidade de ganho (CG) geralmente leva à conclusão de 
que se deve utilizar dietas de menor custo; no entanto, essa não é muitas vezes a 
decisão correta para maximizar o lucro. A margem sobre o custo total (MCT) 
considera o efeito de diluição do ganho extra sobre o custo total, fornecendo um 
método para apreciar o impacto do peso extra vendido. Por exemplo, assumindo que 
o custo do leitão desmamado é de R$ 150,00, um sistema de produção com 120 kg 
de ganho de peso do desmame ao abate obtém R$ 1,25 de custo de leitão 
desmamado por kg de ganho de peso. Entretanto, se uma determinada estratégia 
nutricional ou de manejo aumentar o ganho de peso para 122,5 kg, o custo do leitão 
desmamado por kg de ganho passa a R$ 1,22; ou uma redução de 2,4% deste item 
de custo. 

Para calcular a margem sobre o custo total (MCTpv) com base no peso vivo: 
 

 
 

Ou para calcular a margem sobre o custo total (MCTc) com base no peso da 

carcaça: 
 

 
 

A Tabela 1 apresenta dois cenários - um sem adição de gordura e outro com 

3% de gordura adicionada - e são utilizados para ilustrar as estratégias de formulação 
de dietas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
13º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura e 12º Brasil Sul Pig Fair 

10 a 12 de agosto de 2021 - Chapecó, SC – Brasil 
On-line 

 

 
 62   
  

 
 

Tabela 1. Cenários e pressupostos para uma análise entre a minimização do custo vs. a 
maximização do lucro por animal. 

Pressupostos 
Cenário 1 

Tempo fixo/ dieta sem 
adição de gordura 

Cenário 2a 
Tempo fixo/ 3% de gordura 

adicionada à dieta 

GPD (kg/dia) 0,816 0,841 

CA (kg/kg) 2,800 2,632 

Dias de alojamento 112 112 

Custo da dieta (R$/kgb) R$ 0,960 R$ 1,025 

a Supondo que cada 1% adicionado de gordura melhore o GPD em 1% e CA em 2%. Esta resposta pode variar 
de sistema para sistema e por época. 

bConsiderando os custos de farelo de soja, milho e gordura suína a R$1.288,57/tonelada, R$0,712/kg, e 
R$3,10/kg, respectivamente. 

 

O custo da dieta deve incluir a fabricação e frete, não apenas o custo dos 
ingredientes, pois desta forma refletem mais acuradamente o. Isto é um resultado 
mais acurado do custo total da ração consumida e do valor das diferenças no 
desempenho. 

 

Cenário 1 (sem adição de gordura) 

✓ Ganho de peso na fase = 112 dias × 0,816 kg de GPD = 91,4 kg de ganho 
de peso na fase. 

✓ Custo da ração por kg de ganho na fase = 2,80 (CA) × R$ 0,960 custo da 
ração/kg = R$ 2,688/kg de ganho. 

✓ Custo da ração por suíno = ganho de 91,45 kg de ganho × R$ 2,688 custo 
da ração/kg de ganho = R$ 245,68/kg. 

 

Cenário 2 (3% de gordura adicionada) 

✓ Ganho de peso na fase = 112 dias x 0,841 kg de GPD = 94,19 kg de ganho 
de peso na fase. 

✓ Custo da ração por kg de ganho na fase = 2,632 (CA) x R$ 1,025 custo da 
ração/kg = R$ 2,698/kg de ganho. 

✓ Custo da ração por suíno = 94,2 kg de ganho × R$ 2,698 custo da ração/kg 
de ganho = R$ 254,15/kg. 
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O Cenário 1 apresenta um custo de ração ligeiramente mais baixo por kg de 
ganho e tem o menor custo de ração por suíno. Entretanto, no Cenário 2 há mais 
quilos produzidos por suíno e isto precisa ser levado em consideração. 

 

Margem sobre o custo de ração (MCR) 

Pressuposto: 

✓ Faturamento suíno vivo = R$ 6,07/kg. 

✓ MCR (Cenário1) = (R$ 6,07/kg x 91,45 kg de ganho) - (R$ 245,68 do custo 
da ração/suíno) = R$ 309,12/suíno. 

✓ MCR (Cenário2) = ((R$ 6,07/kg x 94,17 2 kg de ganho) – (R$ 254,15 do 
custo da ração/ suíno) = R$ 317,64/suíno. 

A margem sobre o custo de ração por suíno no Cenário 2 é R$ 8,52 maior do 

que no Cenário 1, portanto, o acréscimo de gordura neste cenário é mais lucrativo. 

 

Margem sobre o custo total (MCT) 

Pressupostos: 

✓ Rendimento de carcaça = 74%. 
✓ Preço da carcaça = R$ 8,26/kg. 
✓ Custo leitão descrechado (22 kg) = R$ 247,05/suíno. 
✓ Custo das intalações = R$ 26,25/suíno. 
✓ Peso leitão descrechado = 22 kg. 
✓ Outros custos (instalações/transporte/medicamentos/vacinas/abate) = R$ 

29,12/suíno. 

 

Estimativas com base no peso vivo 

✓ MCTpv (Cenário1) = [R$6,07 x (22+91,4)]-(R$245,68 + R$247,05 + 

R$29,12)= R$166,49 por suíno. 
✓ MCTpv (Cenário2) = [R$6,07 x (22+94,2)]-(R$254,15 + R$247,05 + 

R$29,12)= R$175,01 por suíno. 

 

Nesta situação de comercialização com base no peso vivo, o Cenário 2 (com 

3% de gordura adicionada) é R$ 8,526 mais rentável por suíno do que o Cenário 1 
(sem gordura adicionada). 
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Estimativas com base no peso da carcaça 

✓ MCTc (Cenário1) = [R$8,26 x (22+91,4) x 0,74] - (R$245,68 + R$247,05 + 

R$29,12) = R$171,30 por carcaça. 
✓ MCTc (Cenário2) = [R$8,26 x (22+94,2) x 0,74] - (R$254,15 + R$247,05 + 

R$29,12) = R$179,94 por carcaça. 

Nesta condição de comercialização com base no peso da carcaça, o Cenário 
2 (com 3% de gordura adicionada) é R$ 8,64 mais lucrativo por suíno do que o 
Cenário 1 (sem gordura adicionada). 

Embora o custo tenha aumentado no Cenário 2 com a inclusão de 3% de 
gordura na dieta, o aumento em faturamento resultou em um incremento da MCR e 
MCT em comparação com o Cenário 1, sem adição de gordura (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Diferenças econômicas absolutas e relativas entre os Cenários 1 e 2. 

Pressupostos 
Diferenças (Cenário 2 – Cenário 1) 

Absolutas Relativas (%) 

Custo da dieta, R$/kg R$ 0,06 +6,8 

Custo arraçoamento, R$/suíno R$ 8,47 +3,3 

Custo arraçoamento, R$/kg R$ 0,01 +0,4 

MCR¹, R$/suíno R$ 8,52 +2,7 

MCT²pv, R$/suíno R$ 8,53 +4,9 

MCT³c, R$/suíno R$ 8,64 +4,8 

¹Margem sobre o custo de ração. ²Margem sobre os custos de ração e de instalações. ³Margem sobre o custo total. 

 

Em geral, existem múltiplas estratégias e abordagens para a formulação de 
dietas. É importante utilizar uma abordagem que considere o valor do desempenho 
(ou seja, GPD, CA, rendimento) e o sistema de tempo fixo ou peso fixo. Tenha em 
mente que o sistema pode ser de tempo fixo em alguns meses e peso fixo em outros. 
Portanto, o uso de estratégias como a margem sobre o custo de ração (e de 
instalações) ou margem sobre o custo total com base no peso da carcaça são 
soluções adequadas para maximizar a rentabilidade das operações de suínos. 
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Formulação de dietas sazonais 

Historicamente, como a disponibilidade de carne suína nos EUA diminui nos 
meses de verão, os preços de comercialização dos suínos aumentam (Figura 3). A 
redução está provavelmente ligada a menores taxas de parição devido à infertilidade 
sazonal de verão, crescimento reduzido devido ao menor consumo de ração durante 
os meses mais quentes, além da maior demanda de consumo de carne. As variações 
sazonais inerentes à produção são normais em todo o mundo, sendo essas próprias 
de cada região e, ainda, com variações sazonais da demanda de mercado.  

No exemplo norte-americano, para obter o máximo aproveitamento do mercado 
durante o verão, o nutricionista e a equipe de produção precisam ser proativos nas 
estratégias de aumento de peso à venda nos meses desejados. A aplicação dessas 
estratégias depende dos níveis atuais de nutrientes que estão sendo utilizadas no 
sistema de produção e incluem, dentre outras: 

✓ Aumento dos níveis de energia. 

✓ Aumento dos níveis de aminoácidos. 
✓ Aumento dos níveis de cobre. 
✓ Uso de ractopamina e/ou outros aditivos (se permitidos). 

 

 

Adaptado da: EMI Analytics. 

Figura 3. Fornecimento sazonal de carne suína nos EUA e índices de 1980 a 2016. 

 

 

 

 

85

90

95

10 0

10 5

11 0

11 5

P
r
o

p
o

r
ç
ã

o
 r

e
la

ti
v

a
 à

 m
é

d
ia

 

a
n

u
a

l,
 %

Disponibilidade diár ia de carne  su ína Preço do su íno ( I ow a / Sul de Minnesota )

J       F      M        A      M      J        J       A S       O       N       D



 
13º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura e 12º Brasil Sul Pig Fair 

10 a 12 de agosto de 2021 - Chapecó, SC – Brasil 
On-line 

 

 
 66   
  

 
 

O QUE NÃO VEMOS: MICOTOXINAS E SUAS INTERAÇÕES COM 
VACINAS, PERFORMANCE, CDRS E DESAFIOS ENTÉRICOS EM 

SUÍNOS 

 

Paulo Dilkin1, Arian Luiz Veronese2, Gabriela Vidal Folletto2 e 
Leandro Zanini Giacomini3 

1Professor Associado do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva do 
Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria, Santa 

Maria/RS. E-mail para contato: dilkinvet@gmail.com 
2Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa 

Maria, Santa Maria/RS 
3Diretor da Samitec - Soluções Analíticas, Microbiológicas e Tecnológicas. Est RSC 

287, 2800, km 134, Faxinal da Palma, 97105-910 Santa Maria/RS 

 

Micotoxinas são metabólitos secundários tóxicos de uma grande quantidade de 
fungos filamentos (mofos). Possuem boa estabilidade térmica, baixo peso molecular, 
sendo assim também destituídos de imunogenicidade. Os fungos se desenvolvem 
bem e produzem as maiores concentrações de micotoxinas em regiões de climas 
tropicais e subtropicais como o brasileiro, pois nestes ambientes, as condições de 
temperatura e umidade são altamente favoráveis ao desenvolvimento dos fungos e 
produção das micotoxinas. Os fungos também possuem preferências por 
determinados substratos para se nutrirem. Assim, crescem bem e contaminam 
cereais, principalmente amendoim, milho, aveia, trigo, cevada, sorgo e arroz. O 
crescimento fúngico e produção de micotoxinas em cereais podem ocorrer nas 
diversas fases do desenvolvimento, maturação, colheita, transporte, processamento 
ou armazenamento dos grãos. Por isso, a secagem dos cereais é de fundamental 
importância para mitigar o desenvolvimento fúngico e a contaminação. Mais de dois 
mil metabólitos secundários de fungos já são conhecidos. Comprovadamente, mais 
quinhentos destes já são reconhecidos como possuidores de efeitos tóxicos em 
animais, e por isso são denominados de micotoxinas. As principais micotoxinas 
podem ser divididas em três grupos: as aflatoxinas, produzidas por fungos do gênero 
Aspergillus como A. flavus e parasiticus; as ocratoxinas, produzidas pelo Aspergillus 
ochraceus e diversas espécies do gênero penicillium; e as fusariotoxinas, que 
possuem como principais representantes os tricotecenos, a zearalenona e as 
fumonisinas, produzidas por diversas espécies do gênero Fusarium.  
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Os diversos efeitos tóxicos das micotoxinas, quando ingeridas com dietas 
contaminadas, se devem às diferentes estruturas químicas, influenciados pelo fato 
de serem diferentes processos toxicocinéticos, diferentes organismos animais 
superiores e também significativamente influenciados pela diversidade de espécies, 
raça, sexo, idade, fatores ambientais, manejo, condições nutricionais e outras 
substâncias químicas. A micotoxicose implica em enormes prejuízos de ordem 
sanitária, comercial e econômica, principalmente pelas suas propriedades 
imunossupressoras, inibidoras de produção de proteínas, anabolizantes, 
estrogênicas, carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas. Contudo, o maior 
problema das micotoxicoses diz respeito aos prejuízos relacionados aos diversos 
órgãos e sistemas dos animais, implicando na diminuição do desempenho produtivo 
dos mesmos. As manifestações agudas da intoxicação são raras e ocorrem quando 
os indivíduos consomem alimentos com concentrações altas de micotoxinas. Nestas 
circunstâncias podem aparecer sinais clínicos, sintomas e um quadro patológico 
específico dependente de cada micotoxina ingerida, da susceptibilidade da espécie, 
das condições individuais do organismo e da interação ou não com outros fatores, 
principalmente os relacionados ao manejo, nutrição e bem-estar animal. As lesões 
são dependentes de cada micotoxina, porém as mais encontradas dizem respeito às 
hepatites, hemorragias, nefrites e necrose das mucosas digestivas. A taxa de 
mortalidade também é dependente de diversos fatores, podendo atingir 100% do lote 
intoxicado. Atualmente, micotoxicose crônica é muito frequente. Ocorre quando 
existe um consumo de alimento com concentrações moderadas a baixas, como 
temos em cerca de 80% das dietas destinadas aos suínos. Nestes casos, os animais 
apresentam um quadro caracterizado pela redução da qualidade intestinal, 
imunossupressão, diminuição da eficiência reprodutiva, diminuição da conversão 
alimentar, taxa de crescimento e ganho de peso. Na produção animal, este quadro 
somente é diagnosticado com cuidados especiais ou através de um programa de 
análise de micotoxinas presentes na alimentação. Os sinais clínicos ainda podem ser 
confundidos com outras doenças, inclusive as decorrentes desta micotoxicose, 
especialmente pela imunossupressão, ou ainda com deficiências de manejo ou 
nutricionais. Não é tarefa fácil mensurar com exatidão as perdas causadas pelas 
micotoxicoses em animais. Contudo, sabe-se que as intoxicações crônicas são 
responsáveis pelas maiores parcelas das perdas nos planteis.  

As diferentes estruturas químicas das micotoxinas determinam diferentes 

efeitos tóxicos em suínos. Por isso, é importante especificar alguns conceitos práticos 
dos cinco grupos de micotoxinas mais importantes na agroindústria suinícola do 
Brasil.  
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Aflatoxinas 

As aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 estão presentes em cerca de 42% das dietas dos 
suínos no Brasil. A contaminação média do somatório das 4 aflatoxinas em dietas de 

suínos é de aproximadamente 12 g/kg. Contudo, contaminações com mais de 300 

g/kg de alimento frequentemente são diagnosticadas. São as micotoxinas de maior 
importância do ponto de vista clínico e econômico, representando uma condição 
extremamente grave para a saúde e produtividade.  

As aflatoxinas atuam principalmente no fígado, onde são biotransformadas. A 
aflatoxina B1 pode ser transformada em aflatoxicol, que é um reservatório metabólico 
desta toxina. Por sua vez, a epoxidação da aflatoxina transforma-a em um radical de 
alta covalência, o que determina sua ligação com ácidos nucleicos. Isto explica a 
possibilidade de serem desencadeadas alterações genéticas, conferindo a esta 
micotoxina características carcinogênicas. Por sua vez, a hidratação da aflatoxina no 
fígado produz a aflatoxina B2-Alfa, que interfere diretamente na síntese de proteínas, 
levando a quadros de imunossupressão, interferência na coagulação sanguínea, 
menor produção de carne e às demais consequências decorrentes das alterações 
provocadas por estas falhas no metabolismo enzimático e proteico. Matrizes que 
ingerem aflatoxina B1 podem eliminar aflatoxina M1 pelo leite, intoxicando os 
lactentes. 

Os sinais clínicos da aflatoxicose aguda podem ter início 6 horas após a 

ingestão, evidenciados por severa depressão, inapetência, presença de sangue nas 
fezes, tremores musculares, incoordenação motora com hipertermia (até 41ºC) que 
decresce após, podendo a morte ocorrer nas 12 horas a 24 horas seguintes. Nas 
intoxicações subagudas, os sinais clínicos são de evolução mais lenta, observando-
se cerdas eriçadas, hiporrexia, letargia e depressão. Paralelamente, os animais 
podem apresentar aspecto ictérico, desidratados e emaciados, com áreas de 
coloração vermelho púrpura na pele, além de perda progressiva de peso. A 
intoxicação crônica manifesta-se com a diminuição no ganho de peso e conversão 
alimentar, inapetência, má aparência geral e, por vezes, diarréia. Com a progressão 
para os estágios finais, ocorrem frequentemente sinais de ataxia, icterícia e, às 
vezes, convulsões.  

Quando a toxina é ingerida em níveis mais elevados, o fígado apresenta 
degeneração gordurosa, necrose lobular com incremento de células basofílicas na 
periferia do lóbulo, proliferação dos ductos biliares e cirrose. A icterícia da carcaça, 
associada ao fígado edemaciado e amarelado, são indicativos muito fortes de 
intoxicação. A vesícula biliar pode estar edemaciada e o fígado friável e hiperêmico, 
principalmente nos casos de intoxicação aguda. Também ocorre diminuição do 
tempo de coagulação sanguínea, podendo observar-se coleções líquidas 
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sanguinolentas nas cavidades e mucosas, além de hemorragias em massas 
musculares.  

As aflatoxinas possuem alto poder imunossupressor em suínos. Reduzem a 
habilidade bactericida e a capacidade de fagocitose dos macrófagos e monócitos, 
além de diminuírem a migração dos linfócitos e leucócitos. Fatores celulares e 
séricos, tais como os envolvidos na migração espontânea e por quimiotaxia dos 
fagócitos para um determinado sítio de infecção/inflamação, são afetados durante a 
ocorrência da aflatoxicose. Embora às vezes não se constate redução na quantidade 
de fagócitos na aflatoxicose, o percentual de macrófagos capazes de fagocitarem 
partículas não opsonizadas e opsonizadas é drasticamente diminuído. Estima-se que 
ocorra redução no processamento e apresentação de antígenos para os linfócitos T, 
comprometendo o funcionamento destas células, tanto os linfócitos T auxiliares 
quanto os T supressores. Isso fica evidente na indução de intermediários reativos ao 
oxigênio nos macrófagos, que é reduzida na aflatoxicose, função considerada 
importante na degradação intracitoplasmática de antígenos. Ademais, é possível que 
a atividade fagocítica tenha sido reduzida pela alteração da expressão de receptores 
de superfície para a porção Fc e C3b dos anticorpos anti-SRBC e/ou diminuição da 
afinidade de ligação. Em síntese, as aflatoxinas prejudicam a atividade das células 
fagocíticas na resposta imune inata, o que pode implicar na ativação imperfeita da 
resposta imune adquirida e consequente incremento da incidência e severidade das 
doenças infecciosas.  

As características da imunidade adquirida, especificidade e memória, são 
essenciais na resposta aos patógenos, seja pela exposição natural ou vacinal. Assim, 
a presença de aflatoxinas em alimentos possui correlação positiva com a ocorrência 
de enfermidades e significativo efeito na produção de imunoglobulinas em animais 
vacinados. Uma das consequências da intoxicação pelas aflatoxinas é a regressão 
do peso dos órgãos linfoides. Ademais, na histologia destes órgãos, pode se 
observar depleção linfoide e necrose de linfócitos.  

A consequência imediata da imunossupressão consiste na ineficiência da 
resposta imune após vacinações, não conferindo a proteção requerida frente aos 
desafios de campo. A necessidade de incremento de antiobioticoterapia aumenta em 
função da incapacidade imunológica. Além disto, a biotransformação dos antibióticos 
também fica comprometida em função das lesões dos principais órgãos de 
biotransformação e ativação dos princípios ativos dos antibióticos. Quanto mais 
bactérias são disseminadas no meio criatório, maior aporte de antibióticos é 
requerido. Pelo fato de empregar mais antibióticos por períodos mais prolongados, 
ou por períodos indicados na bula, mas que não condizem com a capacidade 
metabólica dos órgãos responsáveis pela toxicocinética das drogas, pode-se estar 
oferecendo condições ideais para gerar resistência bacteriana aos antibióticos.  
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As aflatoxinas em suínos intoxicados também possuem tropismo pela mucosa 
respiratória nasal e mucosa olfatória nasal. Nestas regiões, ocorre destruição da 
integridade da mucosa em função da desorganização ondular do epitélio; picnose 
nuclear das células; vacuolização citoplasmática; degeneração celular; redução do 
número de células mucosas; diminuição de glicoproteínas; diminuição da função 
glandular. Estima-se que a destruição dessa imunidade inata, associada à 
imunossupressão sistêmica, possa facilitar muito a entrada e a proliferação de 
agentes patogênicos, possibilitando a maior ocorrência, tanto em quantidade, quanto 
em severidade de enfermidades clínicas e subclínicas. Em função da descontinuação 
e diminuição da proteção superficial da mucosa respiratória nasal e mucosa olfatória 
nasal, facilitando a entrada de agentes patogênicos, associado a diminuição à 
imunossupressão sistêmica, o estabelecimento e agravamento de enfermidades do 
complexo de doenças de respiratórias dos suínos é facilitado.  

Os efeitos das aflatoxinas na integridade e fisiologia da mucosa intestinal de 
suínos ocorrem com maior severidade do que a importância que vem recebendo nos 
meios criatórios. As aflatoxinas diminuem a produção e deposição de proteínas de 
junção celular, diminuem a reposição das células da monocamada da mucosa 
intestinal, diminuindo a altura das vilosidades, profundidade das criptas, como 
também a superfície de absorção dos alimentos.  

As aflatoxinas possuem grande importância nos distúrbios reprodutivos de 

suínos. Um dos sinais clínicos mais observados na intoxicação de porcas gestantes 
por aflatoxinas é o aborto. Isso ocorre pela alta sensibilidade dos fetos às aflatoxinas 
e seus produtos de biotransformação. No entanto, essas micotoxinas também são 
relacionadas aos distúrbios no processo de gametogênese, tanto do óvulo quanto 
dos espermatozóides. O mecanismo consiste basicamente na inibição parcial da 
formação de enzimas e proteínas envolvidas no processo. Por isso, a viabilidade e a 
quantidade de óvulos e espermatozóides, bem como a quantidade do ejaculado são 
comprometidos. 

 

Zearalenona 

A zearalenona (ZEA) ocorre em praticamente todos os cereais colhidos no 
Brasil, principalmente em culturas de inverno contaminadas por fungos do gênero 
Fusarium. As maiores contaminações ocorrem em cevada, milho, sorgo, aveia e 
dietas produzidas a partir destes cereais, com positividade média próxima de 35%. 

A concentração média de ZEA é de cerca 15 g/kg, sendo que níveis acima de 5000 

g/kg podem ser detectados em amostras de cereais e dietas de suínos. A ação 
desta toxina se dá pelo estímulo aos receptores estrogênicos citoplasmáticos, 
incrementando a síntese protéica no aparelho reprodutor. Consequentemente, a 
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secreção das células endometriais, a síntese das proteínas uterinas e o peso do trato 
reprodutivo são aumentados. Estas alterações podem levar à pseudogestação pela 
manutenção de corpo lúteo, além do surgimento de quadros caracterizados por 
vulvovaginite. Leitões fracos e natimortos e, muitas vezes, a um quadro de splayleg 
podem ser observados. Também pode ser ocorrer significativa redução nas taxas de 
concepção, acompanhada de repetição de cio. A intoxicação mimetiza o estro e os 
leitões recém-nascidos podem apresentar sinais clínicos caracterizados como 
vulvovaginite infantil.  

Principalmente em machos jovens, a ZEA induz feminilização, incluindo edema 
de prepúcio, atrofia testicular e aumento da glândula mamária. Porém, estas 
alterações aparentemente não induzem danos na capacidade reprodutiva, quando 
adultos. Em cachaços, a redução da libido, bem como uma discreta redução sobre a 
qualidade espermática, pode ser observada.  

 

Ocratoxinas 

As ocratoxinas são produzidas por fungos do gênero Penicillium e Aspergillus, 

apresentando bom desenvolvimento em temperaturas entre 6 ºC e 25 ºC. A 
incidência da ocratoxina A (OTA) é baixa no hemisfério Sul, inferior a 5%, ficando 
praticamente restrita ao hemisfério Norte, com índices de contaminação 10 vezes 
superiores. A alteração da filtração glomerular e prejuízos na função dos túbulos 
contornados proximais são os principais prejuízos decorrentes da intoxicação por 
OTA, levando à perda da capacidade de concentração urinária. A ocratoxicose em 
suínos traduz-se por uma intoxicação que cursa com diminuição do ganho de peso, 
sinais clínicos caracterizados por polidipsia e poliúria, além de lesões renais. Doses 

de 200 g/kg de OTA na ração são suficientes para que os animais apresentassem 
nefropatias, refletindo negativamente sobre a conversão alimentar e o ganho de 
peso. Pela alta sensibilidade dos suínos, a mortalidade pode chegar a 90% nos lotes 
intoxicados.  

 

Fumonisinas 

As fumonisinas pertencem a um grande grupo de micotoxinas produzidas por 
fungos do gênero Fusarium e são contaminantes naturais de cereais, principalmente 
o milho e subprodutos. A ocorrência de fumonisina B1 em alimentos produzidos no 
Brasil já foi descrita por diversos pesquisadores, chegando a uma positividade 
próxima de 90%, com níveis de até 300 mg/kg de alimento. A fumonisina B1 é o 
metabólito mais abundante deste grupo de micotoxinas, representando cerca de 70% 
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nos alimentos naturalmente contaminados. As fumonisinas B2 e B3 ocorrem em 
menores concentrações.  

Os suínos apresentam alta sensibilidade às fumonisinas, sendo que 

concentrações superiores a 500 g/kg nunca devem ser bem aceitas nas suas 
dietas. Tal constatação tem sido observada em diversos surtos naturais e 
experimentais. Nos suínos, os principais órgãos alvo das fumonisinas são o pulmão, 
fígado, coração, e a mucosa intestinal, sendo que a síndrome específica nessa 
espécie é o Edema Pulmonar Suíno, geralmente com hidrotórax, decorrente da 
diminuição da capacidade sistólica do lado esquerdo do pulmão. Tal alteração é 
decorrente da ingestão de altas doses da micotoxina por curtos períodos. Os maiores 
prejuízos são decorrentes da ingestão de baixas doses da toxina por longos 
períodos, que induzem lesões hepáticas, lesões hiperplásicas na mucosa esofágica 
e diminuição da integridade e saúde intestinal. Nestes casos, pode-se observar 
principalmente a diminuição do ganho de peso dos suínos. O comprometimento 
hepático é concomitante à resistência imunológica, conferindo debilidade à resposta 
vacinal e com aumento da possibilidade de instalação de agentes patogênicos, 
promotores de enfermidades clínicas e subclínicas.  

Em porcas gestantes, as fumonisinas induzem a redução do desenvolvimento 

dos fetos e anomalias que são observadas nos leitões ao nascimento, como aumento 
do peso dos pulmões, edema pulmonar e distúrbios respiratórios. Suínos de todas 
as idades intoxicados por fumonisinas apresentam tendência de aumento do peso 
pulmonar, em função da concentração de extravasamento plasmático para a luz dos 
alvéolos. Este extravasamento é decorrente do aumento da pressão hidrostática, em 
função da diminuição da capacidade sistólica do lado esquerdo do coração. A 
concentração do extravasamento plasmático no pulmão reduz a capacidade de troca 
gasosa e favorece o estabelecimento e proliferação de agentes do complexo de 
doenças respiratórias dos suínos. Nestas circunstâncias, existe também uma 
imunossupressão sistêmica induzida pelas fumonisinas. Esses dois fatores 
associados incrementam a susceptibilidade dos suínos às enfermidades, tanto na 
quantidade quanto na gravidade. Contudo, os títulos de anticorpos vacinais também 
ficam significativamente comprometidos, uma vez que o sistema imunológico, nestas 
circunstâncias, esta debilitado. 

Atualmente existe um consenso científico que um dos maiores efeitos das 
fumonisinas em suínos ocorre na mucosa intestinal. A monocamada de células na 
mucosa intestinal tem a função de barreira entre o meio exterior (muito contaminado) 
e o interior do organismo do animal, impedindo que uma série de contaminantes 
atravessem e contaminem diversos órgãos e sistemas do animal. Possui também 
importantes funções na absorção de nutrientes e na secreção de moléculas de 
defesa, como: muco; peptídeos antimicrobianos; imunoglobulinas e citocinas.  
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Em função da baixa absorção e alta concentração intestinal de fumonisinas em 
suínos intoxicadas por estas micotoxinas, vislumbra-se que um dos principais efeitos 
tóxicos delas seja na mucosa e flora intestinal. Estudos indicam que as células de 
replicação rápida são as mais afetadas, lesionando justamente a monocamada 
celular da mucosa. Necrose fibrinóide na túnica média de veias e artérias também 
pode ser observada na camada muscular do intestino delgado. Também induzem a 
diminuição da altura das vilosidades, da quantidade de vilos por cripta e profundidade 
das criptas.  

A integridade da mucosa é decorrente da inibição parcial da produção e 
reposição de células, descontinuação da barreira da monocamada de células na 
mucosa intestinal, pela diminuição de lipídeos, proteínas de junção e adesão das 
células. Além da diminuição da altura das vilosidades e profundidade das criptas, 
ocorre a coalizão das vilosidades ocasionando a diminuição da superfície de 
absorção de nutrientes. Em função da perda da integridade da monocamada da 
mucosa, ocorre perda de soro para a luz intestinal e a translocação de toxinas e 
agentes de doenças, como bactérias, para o interior do organismo. Além disso, as 
fumonisinas também induziram um crescimento excessivo nas células caliciformes 
intestinais (produtoras de muco). Essa hiperplasia das células caliciformes está 
associada ao aumento da secreção de mucina, nutriente importante para patógenos 
intestinais, como Clostridium perfringes. No entanto, a hipersecreção contínua de 
mucinas pode esgotar as células caliciformes, resultando na alteração da qualidade 
e diminuição da produção de muco, que constitui a barreira protetora da mucosa. As 
mudanças na concentração de nutrientes na luz intestinal (ingredientes dos alimentos 
mais muco e soro) altera as condições naturais de desenvolvimento e competição da 
flora intestinal, estabelecendo-se uma disbiose e, em consequência, maior 
concentração de endotoxinas (lipopolissacarídeos ou LPS) presentes na luz 
intestinal. Por fim, nas células intestinas ocorre estresse oxidativo e diminuição da 
resistência elétrica transepitelial (TEER), afetando também a absorção de nutrientes.  

As infecções por microrganismos patogênicos na luz intestinal são mais 
intensas em animais intoxicados por fumonisinas. Da mesma forma, a associação de 
fumonisinas com lipopolissacarídeos de Salmonella Typhimurium em animais implica 
na piora do consumo de ração, diminuição do ganho de peso vivo e piora da 
conversão alimentar.  

A inexperiência no controle e gerenciamento de micotoxinas na produção 

animal, com muita frequência leva a equívocos no diagnóstico dos malefícios 
intestinais das fumonisinas. Muitas vezes, os efeitos das fumonisinas são 
confundidos com outros problemas, como falhas de manejo, ineficácia do programa 
anticoccidiano ou deficiência nutricional da dieta. Em função disso, as fumonisinas 
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tem sido denominada “micotoxinas silenciosas” ou “perigo oculto” na produção 
animal. 

 

Tricotecenos 

Os tricotecenos (TCT) formam um grupo químico de metabólitos fúngicos com 
a mesma estrutura básica, produzidos principalmente por fungos do gênero Fusarium 
como F. graminearum e F. tricinctum. Mais de duas centenas de TCT são 
conhecidos. De acordo com a estrutura molecular, são divididos em dois grandes 
grupos: os de cadeia simples e os macrocíclicos. Apenas alguns apresentam 
importância econômica no Brasil, sendo o deoxinivalenol (vomitoxina ou DON) e a 
toxina T-2 os principais representantes. A ocorrência de TCT é significativa em 
culturas de inverno como trigo, cevada, aveia e centeio, cultivadas em baixas 
temperaturas (entre 7 ºC e 27 ºC). Contudo, TCT do tipo B, como o DON e nivalenol 
(NIV) também ocorrem muito no milho com cerca de 38% de prevalência no Brasil. 
A toxina T-2 contamina aproximadamente 4 % das dietas de suínos no Sul do país. 
As concentrações de DON frequentemente limitam-se entre 0,1 mg/kg a 40 mg/kg 
com médias entre 0,2 mg/kg a 3 mg/kg. Níveis de contaminação natural de DON, 
diacetoxiscirpenol (DAS), toxina T-2 e NIV geralmente alcançam até 5 mg/kg. 
Mundialmente, o DON é o contaminante de cereais mais comum, acompanhado em 
certas regiões por NIV. Poderá haver a presença concomitante de outros TCT e 
outras toxinas de Fusarium no mesmo lote de cereais.  

Suínos e outros monogástricos apresentam a maior sensibilidade aos TCT, 

seguidos pelas aves. O NIV e DON induzem recusa de alimentos e perda de peso, 
apresentando toxicidades similares, sendo que um nível combinado menor que 0,4 
mg/kg é descrito como aceitável (para suínos, os quais são relativamente 
susceptíveis), enquanto mais de 1,0 mg/kg é sempre inaceitável.  

Os TCT atuam inibindo a enzima peptil transferase, reduzindo desta forma a 

síntese proteica, o que afeta principalmente células em divisão ativa, como as do 
trato gastrointestinal, pele e células linfoides, eritroides e órgãos vitais. Os 
tricotecenos são imunossupressores e também estão associados à ocorrência de 
hemorragias, sendo que o tempo da protrombina é aumentado significativamente. 
Porém, o fator primário da hemorragia decorre da diminuição do fator VII da 
coagulação sanguínea.  

As intoxicações por TCT acarretam recusa de alimentos, vômito, redução na 
conversão alimentar e diarréia. A síndrome sanguinolenta, produzida pela toxina T2, 
se caracteriza pela ocorrência de dermatites, abortamentos, distúrbios nervosos, 
hemorragias gástricas e viscerais. Todos os TCT podem ser agudamente letais. 
Porém, os maiores problemas tendem a ser as toxicoses subagudas, chegando à 
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cronicidade, as quais induzem efeitos inespecíficos associados ao mau 
desempenho. Lesões macroscópicas após a necropsia nem sempre são evidentes, 
embora possam ser observados aumento do volume do fígado, hemorragia em 
linfonodos e erosões no estômago e intestinos. Pesquisadores relatam que os 
maiores efeitos dos tricotecenos ocorrem na monocamada da mucosa intestinal dos 
suínos, exercendo efeitos associados com as fumonisinas, com grande capacidade 
de diminuir a reposição celular e diminuição de produção de proteínas de junção 
celular, interrompendo a integridade de barreira. Promove a replicação das células 
caliciformes, produtoras de muco, contudo, sua função fica significativamente 
diminuída após o seu esgotamento produtivo. Induzem severo estresse oxidativo 
celular e diminuição da tensão elétrica transepitelial, interferindo na digestão e 
absorção de uma série de nutrientes. Por sua vez promovem disbiose e aumento da 
produção de endotoxinas, que corroboram com os efeitos diretos dos tricotecenos na 
luz intestinal. Comprometimento da imunidade intestinal fica muito evidente nestes 
casos, possibilitando a entrada de agentes patogênicos e toxinas pela 
descontinuação da monocamada celular (barreira intestinal), conferindo menor 
capacidade do hospedeiro de combater agentes invasores, aumentando a 
possibilidade de ocorrência e severidade de enfermidades em um organismo 
imunossuprimido.  

Os TCT formam um grupo de micotoxinas que também afetam a reprodução 

dos suínos. Por atuarem principalmente em células de rápida replicação, a toxina T-
2, DAS e DON atuam principalmente na gametogênese e desenvolvimento folicular, 
diminuindo a viabilidade folicular e a produção de espermatozóides. 

 

Diagnóstico das intoxicações por micotoxinas 

O diagnóstico das intoxicações por micotoxinas pode ser realizado em suínos 
intoxicados pela observação dos sinais clínicos, dados produtivos do plantel e análise 
de dados ambientais referentes à colheita e armazenamento dos cereais utilizados 
na dieta dos suínos. Esta condição torna-se importante especialmente em regiões 
endêmicas, quando criadores possuem larga experiência na criação suinícola. As 
intoxicações agudas, normalmente estão relacionadas à introdução de micotoxinas 
na dieta dos suínos. O diagnóstico definitivo sempre deve ser realizado através da 
análise da presença das micotoxinas na dieta dos animais intoxicados. As técnicas 
mais utilizadas são análises por kits de ELISA, cromatografia em camada delgada 
(TLC) e cromatografias líquida e gasosa de alta eficiência (CLAE). A CLAE constitui 
a metodologia que produz resultados altamente confiáveis para um programa de 
controle e gerenciamento de micotoxinas, especialmente quando acoplado a 
detectores de massa. Por isso, são os únicos métodos aceitos para certificação de 
concentrações de micotoxinas por órgãos estatais e organismos internacionais.  
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Tratamento da micotoxicose suína 

O tratamento da micotoxicose suína constitui um grande desafio na 
Agroindústria Suinícola. Contudo, a primeira medida a ser adotada nas intoxicações 
agudas, é a substituição da dieta contaminada. A adição de aditivos antimicotoxinas 
(AAM) nas dietas constitui uma prática corriqueira de proteção dos suínos. Estes 
aditivos normalmente são incorporados nas dietas entre 1,5 a 5 kg por tonelada. Bons 
níveis nutricionais da dieta, aliados a um a bom manejo, atendendo os requisitos de 
bem-estar animal, são importantes para recuperar o quadro clínico, especialmente 
quando os níveis de proteínas da dieta são aumentados, como os aminoácidos 
sulfurados. Em suínos com quadros graves de intoxicação, o tratamento de suporte 
pode melhorar o prognóstico.  

 

Medidas profiláticas 

As medidas profiláticas para mitigar os efeitos tóxicos das micotoxinas devem 
ser implementadas desde o cultivo dos cereais e manejo que inviabilizem o 
crescimento fúngico, como a colheita dos cereais imediatamente após a maturação 
fisiológica, deixando os cereais menos expostos às intempéries. Secagem e estoque 
em armazéns adequados para cada tipo de cereal ou subproduto são fundamentais. 
Além disto, um programa de gerenciamento e controle de micotoxinas deve ser 
implementado na Agroindústria Suinícola. O monitoramento de micotoxinas em 
cereais e subprodutos com técnicas de amostragem adequadas e análises 
micotoxicológicas antes de sua utilização também é uma boa prática. O emprego de 
ácidos orgânicos pode auxiliar na conservação dos alimentos, quando permanecem 
por períodos prolongados estocados, especialmente em situações de risco. Por fim, 
a utilização de aditivos antimicotoxinas, atualmente constitui a única medida 
realmente eficaz para conter os efeitos tóxicos das micotoxinas presentes nas dietas 
de suínos.  
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