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Organização do evento espera repetir o sucesso de público da última edição, que ocorreu em Rodeio Bonito. 

Contagem regressiva 
para o 45º Dia Estadual do Porco

DIVULGAÇÃO

 Faltam menos de 20 dias para o 45º Dia Estadual do Porco. O evento, já tradicional no calendário dos suinocultores, 
terá como palestrante o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra, e o economista agrícola 
Thiago Carvalho. Cerca de 800 pessoas devem acompanhar a programação no dia 9 de agosto em Frederico Westphalen. 
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A importância do colostro para reduzir a 
mortalidade pré-desmame

ESPAÇO TÉCNICO
Texto assinado pela médica veterinária Brenda Marques 
Coordenadora de Assistência Técnica da MSD Saúde Animal 
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 Parte 2
 Alguns fatores comprometem a ingestão de colostro pelo 
leitão como o peso e vitalidade ao nascimento e a ordem do nascimen-
to. Um fator importante é que com o aumento do tamanho da leite-
gada não ocorre uma maior produção de colostro. Aproximadamente 
um terço das fêmeas suínas não produz colostro suficiente que atenda 
uma quantidade mínima para garantir a sobrevivência dos leitões.
 Com isso, em leitegadas grandes o colostro disponível por 
leitão é significativamente menor, e nesta situação os leitões abaixo 
do peso médio são os mais prejudicados nas disputas por tetos e as-
sim no consumo de colostro. Neste sentido, estudos demonstraram 
que a cada 100 g a mais de peso vivo, o consumo de colostro au-
mentou em 26 a 37g por leitão. Sendo assim, leitões leves ao nascer 
têm menor consumo de colostro e isto ocorre devido à intensa com-
petição entre leitões pelos tetos, impossibilitando o consumo regu-
lar e suficiente de colostro pelos mesmos e também é provável que 
leitões leves tenham menor capacidade de ingestão comparados a 
leitões mais pesados ao nascimento. 
 Animais nascidos por último na leitegada também tem uma 
ingestão de imunoglobulinas menor no colostro devido a rápida di-
minuição da disponibilidade dessas macromoléculas no colostro. A 
vitalidade do leitão está muito relacionada a partos prolongados e 
ao peso ao nascer. Animais que apresentam sofrimento fetal apresen-
tam certo grau de hipóxia e acidose metabólica, e são animais mais 
lentos e que demoram mais a mamar o colostro.
 Para garantir a ingestão de colostro, alguns manejos po-
dem ser empregados como: 1) Mamada parcelada: manejo no qual 

realiza-se a identificação dos 6-7 primeiros leitões ao nascer, e após o 
13º, realiza-se o fechamento dos primeiros leitões que nasceram no 
escamoteador (no máximo por 40 min) visando garantir que os últi-
mos mamem o colostro; 2) Suplementação de colostro: administrar 
cerca de 10-15 ml de colostro 4 x dia para os leitões mais leves da 
leitegada ou que nasceram com baixa vitalidade; 3) Uniformização de 
leitegadas: prática de manejo para lidar com leitegadas numerosas e 
heterogêneas. 
  A uniformização consiste na transferência de leitões entre 
porcas com o objetivo principal de permitir que todos os leitões pos-
sam ter acesso a uma teta funcional. É recomendado que o manejo 
seja realizado entre 6 e 24 horas após o nascimento, pois o leitão deve 
mamar o mais cedo possível grande quantidade de colostro da mãe 
biológica para adquirir imunidade e também energia para auxiliar na 
termoregulação. Até as 24h pós parto ocorre a definição de tetos pe-
los leitões, o que acaba acarretando em brigas e perdas de mamadas 
caso a uniformização seja realizada após esse período. 
 Quando o número de leitões nascidos em um determinado 
período de partos ou lote de fêmeas for maior do que o número de 
tetas funcionais, então é possível realizar outros manejos alternati-
vos, como por exemplo, a formação de leitegada com “mãe adotiva /
mãe de leite”. O colostro é um elemento chave na sobrevivência ne-
onatal. Garantir que os leitões consumam colostro em quantidade 
suficiente e imediatamente após o nascimento pode contribuir para 
uma menor taxa de mortalidade na maternidade e um melhor cresci-
mento nas fases posteriores.



ESPAÇO TÉCNICO
Texto assinado pelo médico veterinário Bruno Teixeira Marimon
Consultor Técnico-Comercial 
e-mail: btmarimon@minitube.com.br

 O diluente é um componente de extrema importân-
cia em uma dose inseminante, tendo como principal finalida-
de a manutenção da capacidade fecundante dos espermato-
zoides até o momento da fecundação. Para suínos, o diluente 
somado à água representa aproximadamente 90% de uma 
dose. O diluente ideal deve fornecer nutrientes às células es-
permáticas, auxiliar na manutenção do pH, proteger as cé-
lulas de variações de temperatura, podendo ainda ter efeito 
antimicrobiano.
 Para que todas estas qualidades do diluente sejam 
mantidas, o seu armazenamento é um ponto crítico que 
deve ser observado. Os pacotes de diluente, que são fecha-
dos hermeticamente, devem ser armazenados sob refrige-
ração (entre +2 e +15 °C), em local seco e ao abrigo da luz. 
Após feita a diluição em água, o diluente pronto para uso 
deve ser utilizado no mesmo dia.
 Falhas de conservação durante o armazenamento e/
ou transporte podem comprometer a qualidade do diluen-
te. Um exemplo é a caramelização da glicose, que ocorre 
quando este é exposto a temperaturas altas. A glicose é um 
componente presente no diluente com a função de fornecer 
energia aos espermatozoides. Quando exposta ao calor, ela 
carameliza, dando um aspecto amarelado ao diluente. Nes-
tes casos, a primeira recomendação é de não utilizar qual-
quer diluente com este tipo de alteração de cor ou com a 
presença de grumos. 

Diluentes: transporte e conservação

 Os diluentes da Minitube possuem qualidade supe-
rior para a conservação de sêmen suíno, pois passam por um 
rigoroso controle de qualidade desde a matéria prima até o 
produto final. Cada etapa da produção obedece à rigorosos 
padrões de Boas Práticas de Fabricação (BPF). Todos os lotes 
são examinados física e quimicamente quanto à sua pureza e 
a propriedade de conservação do sêmen é verificada in vitro, 
através de diluições e avaliações de vários ejaculados. Certi-
ficados de qualidade são emitidos e acompanham o produto 
até o cliente final. 
 Todas as etapas de transporte entre a fábrica na Ale-
manha e a Minitub do Brasil são realizadas em contêineres re-
frigerados. Após a chegada no Brasil, os diluentes são armaze-
nados em câmaras frias monitoradas e a temperatura mantida 
dentro dos parâmetros recomendados, garantindo a qualida-
de original do produto até a entrega para os clientes. 

“Falhas de conservação durante o 
armazenamento e/ou transporte 
podem comprometer a qualidade 
do diluente”.



Em 2018, quando o Dia Estadual do Porco foi realizado em Rodeio Bonito, aproximadamente 1.000 pessoas participaram do evento.

45º DIA ESTADUAL DO PORCO

Falta menos de um mês para o 
45° Dia Estadual do Porco 
                 TEXTO: BRUNA GOMES STAHL
 
 FREDERICO WESTPHALEN - A 
contagem regressiva para um dos mais 
tradicionais eventos da cadeia suinícola 
do Rio Grande do Sul já iniciou. O 45º 
Dia Estadual do Porco, promovido pela 
Associação de Criadores de Suínos do 
Rio Grande do Sul - ACSURS em parce-
ria com a Prefeitura de Frederico Wes-
tphalen, deve reunir em torno de 800 
pessoas no dia 9 de agosto no Campus 
da Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões (URI).
 O presidente da ACSURS, Val-
decir Luis Folador, destaca que a expec-
tativa para o evento é positiva, já que 
nos históricos dos eventos anteriores 
obteve-se uma participação efetiva dos 
produtores, empresas e representantes 
políticos que apoiam o setor da suino-
cultura. “Esperamos atingir o nosso ob-
jetivo e reunir os produtores de todos as 
regiões do Estado no evento organizado 
especialmente para eles”, frisa.
 Folador ainda completa que a 
programação do 45º Dia Estadual do Por-
co é importante e informativa, já que o 
evento trará como tema a produção de 
grãos e da proteína animal, especialmen-

te a de suíno. “É uma oportunidade para 
os suinocultores atualizarem o seu co-
nhecimento. Além disso, é um momento 
de troca de experiências”, conclui. 
 O evento, que tem como ob-
jetivo mostrar a força da suinocultura 
gaúcha e oportunizar um momento de 
conhecimento para os produtores de 
suínos, terá como palestrante o presi-
dente da Associação Brasileira de Pro-
teína Animal (ABPA), Francisco Turra, e o 
economista agrícola Thiago Carvalho.

 Programação
 A programação do 45° Dia Es-
tadual do Porco irá iniciar às 7h30min 
com o café da manhã. Já às 9h, acon-
tece a solenidade de abertura do even-
to, com composição da mesa oficial e 
pronunciamentos. Às 10h30min inicia a 
palestra com Carvalho e, em seguida, às 
11h15min, com Turra. Após será servido 
o almoço a base de carne suína. 

 Participação
 Para participar do 45º Dia Es-
tadual do Porco não há necessidade de 
inscrições antecipadas. Porém, as asso-
ciações e núcleos de suinocultores, ou 
aqueles que organizarem grupos para 

participar do evento, devem informar 
aproximadamente a quantidade de par-
ticipantes, por conta do número de al-
moços a serem servidos. O almoço tem 
o custo de R$ 25 por pessoa. As infor-
mações podem ser repassadas à Acsurs 
pelo fone 51 3712-1014 ou através do 
e-mail eventos@acsurs.com.br

Patrocínio   
A 45ª edição conta com o apoio da 
ABCS, ABPA, Fundesa, Sips, Emater
-RS, URI e Câmara de Vereadores. 
Patrocínio de Machado Agropecu-
ária na cota Diamante; American 
Nutrients, Bayer, Construschorr, 
DB Genética Suína, De Heus, 
Importherm, Mig-PLUS, Minitube, 
Ourofino, Topgen, Vetoquinol e 
Zoetis na cota Ouro; Agroceres 
PIC, Botânica EPIs, Topigs Norsvin 
e Vetanco na cota Prata; e Agroce-
res Multimix, BSBios, Cargill, Choi-
ce Genetics, Construrohr, Farenze-
na, Nutrifarma, Suifarma, Protec e 
Vitamix na cota Bronze. Patrocínio 
local: Agricenter, Agropecuária Ba-
lestreri, Casarão Tendas, Cotrifred, 
Creluz, Ragale, Sicredi e Rádio Luz 
e Alegria.  

ARQUIVO





A importância da carne suína na 
alimentação humana é tema de palestra 
promovida pela ACSURS na Expointer
 TEXTO: BRUNA GOMES STAHL

 ESTEIO- No dia 28 de agosto a 
Associação de Criadores de Suínos do 
Rio Grande do Sul – ACSURS promove-
rá com o apoio da Associação Brasileira 
de Criadores de Suínos – ABCS, Fundo 
Estadual de Sanidade Animal (Fundesa) 
e Sindicato das Indústrias de Produtos 
Suínos do RS (Sips/RS) uma palestra di-
recionada a estudantes de Nutrição e 
Gastronomia de todo o Estado, além de 
profissionais da área. 
 Intitulada de “Carne suína: a 
importância da proteína na alimentação 
humana”, a palestra será ministrada pela 
nutricionista Thaliane Dias Mack, que é 
especialista em Obesidade e Síndrome 

AÇÃO

Metabólica e pós-graduada em Nutri-
ção Esportiva Funcional. Após, o público 
presente poderá apreciar uma saboro-
sa experiência gastronômica, à base de 
carne suína. 
 O evento será realizado a partir 

das 18h30min no Centro de Eventos/
Restaurante da ACSURS - Quadra 48 - 
Rua do Portão 6, durante as programa-
ções da Expointer 2019, que ocorre no 
Parque Estadual de Exposições Assis Bra-
sil, em Esteio.

 Inscrições
 As inscrições são gratuitas e 
limitadas. Devem ser realizadas pelo 
eventos@acsurs.com.br ou 51 3712-1014.
 
 Patrocínio 
 O evento conta com o patro-
cínio de Agroceres PIC, Agrozootec, 
Cargill, Ceva, DB Genética Suína, Mig
-PLUS, Minitube, MSD Saúde Animal e 
Vaccinar. 

Palestra irá falar sobre os benefícios da carne suína 



DEMANDAS

ABCS leva prioridades da suinocultura 
nacional para o presidente da FPA
 PAÍS -  Em uma agenda positi-
va, o presidente da Associação Brasileira 
dos Criadores de Suínos - ABCS, Marcelo 
Lopes, se reuniu no dia 27 de junho com 
o presidente da Frente Parlamentar da 
Agropecuária - FPA, deputado Alceu Mo-
reira. O encontro aconteceu em Brasília, 
no gabinete do parlamentar, e contou 
com a presença das consultoras gover-
namentais da ABCS, Ana Paula Cenci e 
Luciana Lacerda.
 Como prioridade, o presidente 
da ABCS destacou o tema defesa sanitá-
ria e frisou a necessidade de se investir 
no saneamento dos focos de Peste Suína 
Clássica (PSC) no Ceará e no Piauí. 
 Ainda no encontro, Lopes ex-
plicou a importância da volta da va-
cinação como forma de controle nos 
estados que fazem parte da zona não 
livre (Norte e Nordeste). 

 Já o deputado se comprome-
teu em levar a pauta para os repre-
sentantes do Governo Federal e assim 
criar, em conjunto, uma ação estratégi-
ca para erradicar e consequentemente 
educar os produtores de subsistência 
da região.

 A audiência também tratou so-
bre bem-estar animal e Instrução Nor-
mativa 14. Em ambos os temas, Lopes 
ponderou os impactos econômicos para 
a suinocultura nacional. 

 Fonte: ABCS.

Presidente da ABCS reuniu-se com o presidente da FPA e apresentou demandas da cadeia produtiva.

FOTO:  ABCS



Nutrimais 
acompanha 
o produtor 

no campo

 A Nutrimais Saúde Animal é uma empresa que nasceu da necessidade na pecuária bra-
sileira de se produzir cada vez mais, em menor tempo possível, com máxima qualidade e com 
custos acessíveis sem prejudicar a saúde animal, humana e o meio 
ambiente. 
 Independentemente do tipo de criação, atua com suple-
mentação e nutrição para suínos, bovinos, equinos, ovinos, caprinos 
e aves, buscando potencializar os ganhos em todos os segmentos.
 A empresa conta com equipe especializada em pesquisar, 
produzir e colocar no mercado produtos eficazes, com total quali-
dade e segurança. Disponibiliza aos criadores equipe técnica e co-
mercial, profissionais da área veterinária e revendedores, manten-
do um ambiente de confiança e cooperação mútua e que, juntos, 
seguem produzindo o que há de melhor na área de nutracêuticos 
para saúde e nutrição animal. Os produtos da Nutrimais são fabrica-
dos de acordo com as boas práticas, atendendo com rigor todas as 
exigências vigentes na Legislação.
 A Nutrimais tem como compromisso oferecer o que há de 
melhor em nutrição animal e suplementação, com ganhos reais em 
todos os produtos. A missão está baseada em ofertar a venda con-
sultiva, acompanhando o produtor em campo, instruindo o manejo 
e entendendo os ganhos mês a mês.

Espaço da Parceira da Suinocultura Gaúcha

Nutrimais

Carlos Roberto Massa, o “Ratinho”, 
apresenta os produtos Nutrimais. 



AUMENTO

 PAÍS - Previsto desde o início 
do ano, principalmente após o surto 
de Peste Suína Africana que ocorreu na 
China, as exportações de carne suína no 
Brasil têm sido crescentes. Dados do Mi-
nistério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços indicam que a exportação da 
proteína in natura apresentou um salto 
nos meses de abril e maio de 2019, tota-
lizando 247,4 mil toneladas no acumula-
do do ano. 
 Segundo a Associação Brasilei-
ra de Proteína Animal, o total exportado 
até maio de 2019, incluindo carne pro-
cessada, chegou a 282,9 mil toneladas, 
volume 16,3% superior ao mesmo perí-
odo de 2018. Esse é o registro mais pró-
ximo do recorde, que ocorreu em 2016, 
quando houve o embarque de mais 630 
mil toneladas de carne suína.
 O grande salto nos volumes se 
deu nos meses de abril e maio de 2019 
e, no acumulado do ano, o Brasil já ex-
portou 19,02% a mais que em 2018. O 
aumento foi observado nos três maiores 
países importadores de carne suína do 
Brasil: China, Rússia e Hong Kong. 
 Em maio de 2019, o volume de 
exportação para a China foi maior do 
que em qualquer outro mês de 2018. A 
expectativa é de que o país continue au-
mentando sua demanda nos próximos 
meses.

 Equilíbrio 
 O presidente da Associação Bra-
sileira dos Criadores de Suínos, Marcelo 
Lopes, explica que o cenário é favorável 
para a suinocultura, porém é importante 
ter cautela e buscar o equilíbrio entre as 
exportações e o abastecimento do mer-
cado interno. “Na prática, o que se per-
cebe em todas as regiões do Brasil é um 
aumento da procura por suínos, com a 
respectiva elevação do preço. Para se ter 

Exportações de carne suína 
crescem no primeiro semestre

Gráfico 2. Exportações mensais de carne suína in natura para a CHINA em 2018 e 2019 (até maio).

Palestra 
 O presidente da ACSURS, Valdecir Luis 

Folador, será palestrante na IV Feicam – Feira 
da Indústria, Comércio, Agropecuária e Música 
no dia 7 de setembro, às 14h. Ele irá abordar o 
mercado de suínos. A feira ocorre na cidade de 

Tucunduva (RS).

Gráfico 1. Volumes totais de carne suína in natura embarcados de janeiro a maio nos últimos 4 anos.

uma ideia, o preço do suíno na bolsa de 
BH chegou ao valor de R$ 5,30, em 6 de 
junho de 2019, valor nunca atingido na 
sequência histórica do Centro de Estu-
dos Avançados em Economia Aplicada”, 
explana Lopes.
 A chegada do período frio, alia-
da à exportação crescente, contribuem 
para manter o mercado firme. Há relatos 
de grandes agroindústrias buscando vo-
lumes significativos de animais no mer-
cado independente, realizando inclusive 
contratos de médio prazo para garantir 
o fornecimento de animais, mais um in-

dicativo de que a demanda está bastan-
te aquecida e que a perspectiva é boa.
 Existe uma a correlação entre 
o aumento dos volumes exportados e 
a alta dos preços do suíno no mercado 
interno. Por isso, há dois fatores que 
devem ser considerados para limitar 
as exportações brasileiras ao mercado 
chinês: a necessidade de habilitação de 
mais plantas frigoríficas e a disponibili-
dade de suínos, pois o mercado domés-
tico já se encontra muito demandado.

 Fonte: ABCS.



ABCS

 XVIII SNDS confirma time de
 palestrantes referência
 RIO DE JANEIRO - O XVIII Se-
minário Nacional de Desenvolvimento 
da Suinocultura (SNDS) contará com 
uma seleção conceituada de palestran-
tes durante o evento que ocorrerá en-
tre 1 e 2 de agosto, no Sheraton Grand 
Rio Hotel & Resort, no Rio de Janeiro.
 Com tema “O poder da evolu-
ção está nas novas maneiras de ver o 
mundo”, o evento fortalecerá o setor a 
capturar e prospectar tendências para, 
assim, permitir à suinocultura brasileira 
encontrar novas oportunidades e en-
frentar riscos e desafios. Há pouco me-
nos de um mês, os interessados devem 
correr para garantir uma das poucas va-
gas restantes.
 Já estão confirmados como pa-
lestrantes o especialista em inovação 
Luis Rasquilha, o jornalista William Wa-
ack, o especialista em neuromarketing, 
Fernando Kimura, o engenheiro agrô-
nomo, Alexandre Mendonça de Barros, 
o médico veterinário, Maurício Dutra, e 
o consultor em cultura organizacional, 
Nélio Bilate, entre outras atrações.
 “Estamos muito satisfeitos 
por juntar tanta qualidade entre os 
palestrantes do XVIII SNDS. Reunimos 

as maiores referências nos principais 
campos de interesse para a suinocultu-
ra brasileira e, certamente, teremos um 
conteúdo que poderá fazer a diferen-
ça para os participantes do encontro”, 
avalia o presidente da ABCS (Associa-
ção Brasileira dos Criadores de Suínos), 
Marcelo Lopes.
 Nas últimas edições, o SNDS 
consolidou-se como um marco bianu-
al para o alinhamento das principais 
lideranças da suinocultura brasileira e 
colaborou, deste modo, com importan-
tes passos para o desenvolvimento da 
atividade nos aspectos produtivo, eco-
nômico, político e mercadológico. 
 “Tenho certeza que a suino-
cultura brasileira seria muito menos 
exitosa se não houvesse a ABCS para 
somar os esforços e apontar caminhos. 
Participar do SNDS, promover a união 
dos produtores e planejar nosso futu-
ro é tornar o setor mais forte para os 
próximos desafios que virão”, comenta 
Lopes.

 Inscrições abertas
 Realizado há mais de 35 anos, 
o SNDS XVIII traz em 2019 o desafio de 

transformar a suinocultura tradicional 
em um setor dinâmico e competitivo, 
sustentado em ciência e tecnologia.
 Organizado pela ABCS, o even-
to reafirma o compromisso da entidade 
nacional com o desenvolvimento do 
setor a cada dois anos e, nas últimas 
três edições, reuniu os gestores de ao 
menos 70% das matrizes do país, além 
de indústria, varejo e empresas de insu-
mos do segmento.
 Para isso, contará com pales-
tras de especialistas de referência na-
cional e internacional em uma progra-
mação diversificada em sintonia com o 
momento vivido pela cadeia por meio 
de dois painéis, que discutirão compe-
titividade, inovação, marketing, consu-
mo e gestão de negócio.
 Para garantir sua vaga entre 
em contato com a sede da ABCS, em 
Brasília, pelo telefone (61) 3030-3200. 
Todas as informações sobre o evento, 
como programação, localização, inscri-
ções, valores de investimento e patroci-
nadores podem ser encontradas no site 
www.snds.com.br

 Fonte: ABCS.


