


Á
vida dos suínos não anda

nada fácil. Primeiro, os por-

quinhos tiverem que perder

gordura para apagar a má fama de

ser um dos responsáveis pelo aumento

do colesterol nos humanos. A simples

visão de uma bisteca ornamentada

por um cinturão de toucinho, já era

motivo para acaloradas discussões so-

bre a carne de porco ser boa ou não

para a saúde. Essa associação da car-

ne suína com o aumento de coleste-

rol e com a possibilidade de ganho de

peso, principalmente nesta época em

que impera a dinastia da magreza, fez

muito mal para a imagem dos suínos,

com isso, a demanda interna por esse

tipo de carne não cresceu na mesma

proporção que a bovina e a de frango.

De acordo com Marcelo Mie-

le, economista da Embrapa Suínos e

Aves, esse preconceito em relação à

carne suína ainda prejudica a expan-

são da atividade, no entanto, essa

preocupação é fruto da falta de infor-

mação, pois a suinocultura brasileira

evoluiu muito. O investimento em me-

lhoramento genético chegou ao cha-

mado porco light, com isso, o teor de

colesterol da carne suína não é mais

elevado que a maior parte das outras

carnes (bovina, vitelo, carneiro). O

teor de colesterol dessa carne varia,

conforme as peças, de 62 a 78mg em

cada 100g de carne crua, o que a co-

loca no mesmo patamar que o frango.

Em comparação às outras car-

nes, a carne de lombo de suíno, por

exemplo, é mais magra do que a car-

ne de coxas de frango sem pele (da-

dos do Departamento de Agricultura

dos EUA) e tão magra quanto peito

de frango sem pele, com 4g de gordu-

ra por porção de 85g. De acordo com

uma recente pesquisa da Universida-

de de Wisconsin, a carne de suíno ma-

gra, como o lombo, tem 34% menos

colesterol do que o frango sem pele.

O lombo suíno tem, inclusive, menos

calorias do que o filé mignon bovino,

considerado por muitos um exemplo

de carne magra.



Sanidade - sobre o porco, tam-

bém pesava o estigma de ser criado

em ambientes com sanidade precária,

alimentando-se de resíduos de alimen-

tos, além de ser transmissor de doen-

ças, como a cisticercose. Miele obser-

va que essa é uma visão ultrapassada,

o suíno brasileiro melhorou muito em

qualidade da carne e também em sa-

nidade, com práticas de manejo ade-

quadas desde as granjas de criação,

alimentação e medicamentos. "A

qualidade de nossos suínos é uma das

melhores do mundo", afirma Miele,

segundo ele, o Estado onde a suinocul-

tura mais evoluiu é Santa Catarina, o

maior produtor de suínos no Brasil,

sede da Embrapa Suínos e Aves e

também de importantes frigoríficos e

empresas de embutidos.

Os mitos contrários aos suínos

serviram para incentivar produtores,

empresas e entidades de pesquisas a

investir pesado em qualidade de car-

caça, principalmente com a ajuda do

melhoramento genético. Com isso,

mesmo com as dificuldades, o seg-

mento, nos últimos 15 anos, cresceu

bastante. Estudos realizados pela

Embrapa Aves e Suínos, em parceria

com a Associação da Indústria Produ-

tora e Exportadora de Carne Suína,

Abipecs, mostra que a produção na-

cional passa de três milhões de tonela-

das de carne de suíno por ano.

H1N1 - em 2009, mais uma pe-

cha abateu-se sobre os porcos, foram

acusados de precursores da variedade

viral de gripe H l N l, nome do vírus.

Chamada indevidamente pela mídia

de "gripe suína", porque sua primeira

manifestação fora ocorrida em suínos

criados ao ar livre no México. No en-

tanto, pesquisadores e até mesmo mé-

dicos alertam para a inconsistência

das informações, pois a proliferação

dessa gripe se dá por meio de contato

humano, e não por ingestão ou conta-

to com animais. Tanto que, na Argen-

tina foram os humanos que transmiti-

ram a doença para os suínos.

O episódio portenho serviu de

alerta aos produtores brasileiros. A

preocupação na manutenção da quali-

dade de nossa suinocultura, que é livre

de qualquer tipo de doença, aumentou

tanto que diversos suinocultores resol-

veram não participar da Expointer,

maior feira do agronegócio da Améri-

ca Latina, ocorrida em agosto, no Rio

Grande de Sul. E, com isso, proteger

os animais de uma possível contami-

nação dos humanos.

Baixa remuneração - Marcelo

Miele observa que diferente do frango

que ao passar do tempo teve seu custo

de produção reduzido e, assim, tor-

nou-se a carne mais acessível ao con-

sumidor, os suínos ainda apresentam



custo de produção maior, por isso, o

preço da carne é menos atrativo se

comparado ao do frango, que é cam-

peão de vendas. A menor demanda

interna derruba os preços, por outro

lado, o aumento no valor dos insumos

eleva o custo. Resultado: a conta não

bate. E o suinocultor vê seu produto

valer menos que o custo de produção.

Uma boa alternativa tem sido o mer-

cado externo, mas a crise financeira

mundial reduziu as compras

Se o cenário já não era dos

melhores, a gripe H1N1 piorou ain-

da mais o quadro. De acordo com o

presidente da Associação dos Criado-

res de Suínos do Rio Grande do Sul,

Acsurs, Valdecir Folador, o prejuízo,

que já fez uma marca no setor, se dá

por meio da especulação de preços,

pois, segundo ele, o mercado suinícola

nacional parou de reagir. "Pequenos

criadores estão saindo da atividade

devido à queda nos preços dos ani-

mais, tudo isso por causa da especu-

lação de preços", explica o presidente

da Acsurs.

Irineu Wessler, presidente da

Associação Brasileira dos Criadores

de Suínos, diz que o consumo da carne

de porco no inverno, que geralmente

tem um aumento de 8%, caiu 10% em

apenas noventa dias. Segundo ele, um

dos motivos para essa queda é a falta

de esclarecimento de alguns consumi-

dores que associam a nova gripe ao

consumo de carne de porco.

Preocupado com essa situação,

o presidente da república, Luiz Inácio

Lula da Silva, junto com o ministro

Reinhold Stephanes, da Agricultura,

lançou uma campanha de incentivo ao

consumo de carne suína. O ato sim-

bólico foi um churrasco promovido

pelo presidente para afirmar que os

animais não oferecem nenhum tipo de

risco à saúde da população.

Só churrasco não adianta - o

ato de Lula não surtiu efeito, o que

os suinocultores precisam é de auxí-

lio para sair da crise, pois de acordo

com o presidente da ABCS, os produ-

tores brasileiros acumularam dívidas,

já que não tiveram acesso a crédito.

"Entregamos um documento ao go-

verno pedindo a prorrogação das dívi-

das dos criadores e também pedimos

a abertura de novas linhas de créditos

para estimular a suinocultura bra-

sileira, mas nada ainda aconteceu",

salienta Irineu Wessler. Além dessas

reivindicações, os presidentes das

associações estaduais, que também

participaram da reunião, entregaram

uma proposta de criação de preços

mínimos para a atividade, que ainda

irá ser estudada pelo governo.

No mercado interno, a competi-

tividade desigual, em questão de pre-

ços, com a carne bovina e de aves, que

também estão com os índices baixos



do esperado, prejudica ainda mais a

suinocultura brasileira. O aumento da

produtividade da suinocultura, por in-

crível que pareça, está atrapalhando,

já que na média nacional, por exem-

plo, cada matriz produz ao menos um

leitão, e, atualmente, não há demanda

para tudo isso. Além disso, os animais

estão sendo abatidos com menos tem-

po de vida e maior volume de carcaça.

Todos esses fatores citados aci-

ma estão desestimulando a criação

de suínos no Brasil, onde os custos

de produção estão cada vez mais ele-

vados. No Rio Grande do Sul, por

exemplo, muitos criadores pensam em

desistir da atividade para investir em

outra, já que, com a suinocultura, não

estão conseguindo obter lucro.

Mercado externo - nem todo

mundo saiu perdendo com a chama-

da "gripe suína", pois com as baixas

nos preços dos produtos, a Rússia, que

correspondeu em 2008 a 46% de todo

o nosso volume de exportação, man-

teve os pedidos e deve estar comemo-

rando. Pedro de Camargo, presidente

da Abipecs, diz que o volume de carne

suína exportada se manteve em 600

mil toneladas, sem muita alteração no

mercado exportador brasileiro.

Camargo diz que uma das prio-

ridades do mercado de exportações de

cante suína é diminuir a dependência

do mercado russo, que já chegou a re-

presentar, até pouco tempo, cerca de

70% de nossas exportações. "A con-

quista de novos mercados ainda foi

insuficiente para sairmos das 600 mil

toneladas de carne exportadas", com-

plementa. Para o presidente, a crise

financeira mundial prejudicou mais o

setor do que a gripe H1IM1.

Um dos grandes avanços da sui-

nocultura no Brasil no exterior foi à

conquista do Estado de Santa Catari-

na considerado livre da Febre Aftosa

sem vacinação. De acordo com o pre-

sidente da Abipecs, a sanidade é um

dos principais fatores que impedem o

crescimento do setor no mercado ex-

terno. Para ele, uma das tarefas do

Brasil é convencer o Japão e a Coréia,

mercados muito cobiçados, de que os

nossos produtos não oferecem nenhum

risco aos consumidores.

De acordo com uma estimativa

realizada pelo presidente Pedro de

Camargo, para 2010, o mercado asi-

ático, que representa hoje 6%, poderá

chegar a 9,2% se houver mais inves-

timentos em sanidade e políticas de

comercialização externa. A participa-

ção brasileira em 2010 em toda Ásia,

segundo o levantamento, deverá ser

de 18%. Na África, o nosso mercado

participará de mais de 24%, sendo a

América Latina, maior fatia, fica com

60%.

Qualidade dos animais - é

inegável a qualidade da suinocultura

brasileira, pois de acordo com Wess-

ler, presidente da ABCS, mesmo com

todo esse problema, já estamos tendo

um aumento no consumo per capta do

produto. Segundo dados da associa-

ção, cada brasileiro consome 13 kg de

carne suína por ano, mas revela que o

ideal seria de 16 Kg por pessoa.

Entregar um produto de alto

valor agregado é um dos desafios que

o segmento já conquistou. De acordo

com o Edson Bordin, gerente técnico

da Merial Saúde Animal, uma das

alternativas para elevar ainda mais

a qualidade do suíno brasileiro é fo-

mentar o aumento da produtividade

de todo o sistema produtivo. Para ele,

qualidade não falta, principalmen-

te no setor de saúde animal, onde a

empresa já disponibiliza no mercado

vacinas para prevenção de diversas

doenças.

Outro fator que impulsiona a

qualidade desse mercado, de acordo

com Bordin, são as boas práticas de

manejo adotadas nas granjas. Ga-

rantir a boa sanidade dos animais já

é umas das prioridades dos criadores



conjuniuRfl

brasileiros, que já respeitam todas as

regras de manutenção e qualidade das

granjas suinícolas, tendo alimentos de

alta qualidade e também um geren-

ciamento adequado de todo o sistema

de aplicação de vacinas, que sempre

deve ser monitorada por um especia-

lista técnico.

Bordin ressalta que o sistema

de melhoramento genético no setor

trouxe a qualidade para o mercado

brasileiro, que agora pode ser compa-

rado com os melhores países produ-

tores do mundo. Uma dica dada pelo

especialista é quanto à ambiência dos

animais, sendo que nenhum melhora-

mento genético será eficaz se o meio

em que os animais vivem não for favo-

rável, ou seja, alimentação adequada,

água limpa e ambiente sempre limpo.

Ambiência - Daniel Belani, ge-

rente de exportação da GSI Brasil,

observa que uma grande oportunidade

de melhoria de nossos índices produ-

tivos está relacionada à questão da

ambiência das instalações. "Os suínos

são animais homeotérmicos, isto é,

são capazes de regular sua temperatu-

ra corporal, no entanto, o mecanismo

corporal de termo regulação é eficaz

quando a temperatura ambiente está

dentro de certos limites, que compre-

endem a zona de conforto térmico do

animal", explica. Segundo ele, estu-

dos realizados por instituições de pes-

quisa apontam claramente os ganhos

obtidos em termos de eficiência ali-

mentar, sanidade e desempenho pro-

dutivo do plantei ao se adotar técnicas

de controle do ambiente interno das

instalações.

Na busca do conforto térmico

aos animais, as condições climáticas

naturais devem sempre ser explora-

das. Diante disso, o modelo de cons-

trução de uma granja, deve ser defini-

Text Box
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do fazendo-se um estudo do clima da

região ou local onde será construída

a granja, identificando o histórico de

temperaturas ocorridas, umidade do

ar, direção e a intensidade dos ventos

predominantes. Assim, é possível pro-

jetar instalações com características

construtivas capazes de minimizar

os efeitos adversos do clima sobre as

condições internas das mesmas.

O conhecimento das variáveis

ambientais da região também é fun-

damental na escolha do modelo ideal

de sistemas de climatização, visto que

cada sistema possui características

específicas, as quais os tornam mais

ou menos eficazes para cada condi-

ção climática. "Hoje, são vários os

sistemas desenvolvidos e utilizados na

suinocultura para manter o ambiente

dentro da zona de conforto animal,

os quais também estão diretamente

ligados ao tipo da construção civil

adotada e as condições climáticas da

região, a grande parte desses sistemas

desenvolvidos estão mais direcionados

para a climatização das salas de ma-
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ternidade onde se tem a grande ne-

cessidade de controlar tanto o escorre

corporal da fêmea quanto a qualidade

do leitão desmamado", diz.

Daniel salienta que a GSI Bra-

sil tem contribuído com o desenvolvi-

mento de vários equipamentos para o

controle do ambiente das instalações,

dentre eles o que tem um destaque ex-

pressivo em termos de colaboração no

aumento dos resultados é o Ductofan,

o qual trabalha evaporando água para

o ambiente e conduzindo esse ar cli-

matizado através de tubos direciona-

dos até as fêmeas.

"Vivemos em um País de gran-

de extensão territorial e diferentes

características em termos de clima.

Meios mecânicos de controle do am-

biente se fazem necessários em todas

as regiões para a manutenção das

condições' ambientais dentro das fai-

xas de conforto dos animais, por isso,

a escolha do tipo ideal de sistema é

fundamental para o sucesso técnico e

viabilidade do negócio", salienta Da-

niel. É bom os suinocultores ficarem

atentos a estes detalhes que podem

ajudar não só os porquinhos para fica-

rem mais confortáveis, mas também a

suinocultura brasileira.

Sistema Ductofan
instalado na sala

de maternidade
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