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• A suinocultura industrial gera cerca de 1 milhão de empregos
diretos e indiretos;

• A movimentação financeira de toda cadeia produtiva de
suínos no ano de 2015 foi de aproximadamente R$ 150
bilhões;

• 4º maior produtor mundial de carne de suína;
• 4º maior exportador mundial de carne suína -

aproximadamente 15% da produção;
• Exportação para aproximadamente 92 países;
• Exportação de material genético para o Mercosul.

Importância da Suinocultura Nacional

• Fonte: Mapeamento da suinocultura Brasileira 2016 (ABCS)
• Fonte: Relatório anual ABPA 2015



Fundamental identificar os fatores que possam ameaçar a 
suinocultura nacional 

Doenças emergenciais de grandes impactos socioeconômicos

PESTE SUÍNA CLÁSSICA (PSC)
FEBRE AFTOSA (FA) 

Riscos à Suinocultura Nacional



• Doenças de notificação obrigatória e imediata (24 horas)
• Organização Mundial de Saúde Animal (OIE)
• Capacidade de causar enormes perdas econômicas

• Programa de erradicação da doença (sacrifício e destruição 
de suínos, quarentena, vigilância, limpeza e desinfecção 
das instalações, programas emergenciais de vacinações, 
restrições de trânsito, etc);

• Aumento na mortalidade de suínos;
• Condenação de carcaças, produtos e subprodutos;
• Perdas de exportação para mercados consumidores;
• Desemprego;
• Quedas no consumo de carne suína.

Peste Suína Clássica e Febre Aftosa



Status Sanitário do Brasil para Peste 
Suína Clássica (PSC)

• Em 2015 foi concedido aos Estados do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina, pela OIE, reconhecimento de zona livre de
PSC e em 2016 as demais localidades já reconhecidas
nacionalmente como livres também obtiveram o
reconhecimento oficial pela OIE;

• Encontra-se em andamento projeto para erradicação da PSC
nos estados de Alagoas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba,
Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte;

• Últimos focos de PSC registrados no Brasil foram em 2009
nos estados do Amapá, Pará e Rio Grande do Norte.



Status Sanitário do Brasil para PSC



Status Sanitário do Brasil para Febre 
Aftosa (FA)

• 77,2% do território nacional reconhecido como livre de
Febre Aftosa e envolve 25 estados brasileiros;

• 99% do rebanho doméstico susceptível criado na zona livre
de Febre Aftosa;

• Santa Catarina: Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação
desde 2017;

• Última ocorrência de Febre Aftosa no Brasil: Abril de 2006

• Fonte: MAPA



Status Sanitário do Brasil para FA



Compartimentação da cadeia produtiva 
de Suínos
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Compartimentação - Biosseguridade em 
Estabelecimentos de criação de Suínos

RAÇÃO E 
ÁGUA

PRAGAS

MATERIAL 
GENÉTICO

PRODUTOS 
BIOLÓGICOS INSUMOS

VEÍCULOS E 
EQUIPAMENTOS
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• Código Sanitário para os Animais Terrestres da OIE

 Zonificação e Compartimentação – Capítulo 4.3

 Aplicação de Compartimentação – Capítulo 4.4

 Peste Suína Clássica – Capítulo 15.2

 Febre Aftosa – Capítulo 8.8

• Formulários e Check list da OIE

• Fatores epidemiológicos da PSC e FA

• Medidas de Biosseguridade em estabelecimentos de criação de 
Suínos

Compartimentação – Fundamentação 
Técnica



• Conceito da Compartimentação pode ser usado
para certificar uma subpopulação com um status
sanitário diferenciado para uma ou mais doenças
específicas, baseado em procedimentos de
biosseguridade que favoreçam o controle de
doenças e o comércio internacional.

Compartimentação - Conceito



Fornecer proteína animal segura a mercados e
assegurar a continuidade do comércio internacional de
produtos suínos brasileiros, oferecendo garantias
adicionais de biosseguridade que minimizam o risco de
introdução e disseminação de doenças alvo do
compartimento, mesmo em momentos de emergências
sanitárias

Adesão Voluntária

“SEGURO PARA A CADEIA PRODUTIVA DE SUÍNOS”

Compartimentação - Objetivo



• Manutenção de um rigoroso sistema de biosseguridade e
gestão da produção, de modo a mitigar os fatores de risco
identificados;

• Vigilância epidemiológica com colheita de amostras para
exames laboratoriais para PSC e FA;

• Supervisões Internas pela equipe de gestão do
Compartimento e Auditorias do SVO;

• Emissão de Certificado Sanitário pelo MAPA;

• Reconhecimento pelo mercado nacional e internacional.

Compartimentação - Pilares



• Capacitação de todos os profissionais envolvidos;

• Descrição dos Procedimentos Operacionais Padrões;

• Registros em documentos auditáveis (5 anos);

• Plano de contingência para o Compartimento;

• Comprometimento e profissionalismo da empresa;

• Parceria e divisão de responsabilidades entre o SVO e o
setor produtivo;

Compartimentação - Pilares



Experiência na implantação 
da Compartimentação da 
cadeia produtiva Avícola 



Unidades de Produção – U.P.
(Onde há subpopulação alojada)

• Granjas de Bisavós
• Granjas de Avós
• Granjas de Matrizes
• Incubatórios
• Granjas de Frangos de Corte

Unidades Func. Associadas U.F.A
(Suporte às Unidades do Comp.)

• Abatedouros
• Fábricas de Ração
• Fábricas de material para 

cama e forração de ninhos

Compartimentação – Unidades

	



Compartimento de Produção de Carne
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Compartimento de Reprodução
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Compartimentação – Unidades

GRANJA

GALPÃO NÚCLEO



• Instrução Normativa nº 21, de 21 de outubro de 2014

• Art. 1º Estabelecer as normas técnicas de
Certificação Sanitária da Compartimentação da
Cadeia Produtiva Avícola das granjas de reprodução,
de corte e incubatórios, de galinhas ou perus, para a
infecção pelos vírus de Influenza Aviária - IA e
Doença de Newcastle - DNC.

Compartimentação – Normativa



• Instrução Normativa nº 21, de 21 de outubro de 2014;
• Instituir uma Equipe de gestão do compartimento;
• Todas as granjas devem estar registradas;
• Documentação obrigatória entregue ao SVO;
• Adotar procedimentos operacionais padrões para as

medidas de biosseguridade;
• Gerar registros auditáveis;
• Capacitação de todos os profissionais envolvidos;

Compartimentação – Exigências para 
certificação



• SVO analisa a documentação;
• Auditoria oficial nas unidades do compartimento e

unidades funcionais associadas pelo SVO;
• Vigilância epidemiológica para IA e DNC;
• Emissão do certificado sanitário;
• Manutenção de supervisões internas e auditorias oficiais

periódicas;
• Correção de não-conformidades, suspensão e

cancelamento;
• Manutenção da vigilância epidemiológica;

Compartimentação – Exigências para 
certificação



• Medidas de Biosseguridade;
• Abastecimento de água e Fornecimento de ração;
• Proximidade com espécies susceptíveis aos vírus de IA e

DNC;
• Acesso de pessoas e de veículos;
• Entrada de materiais e equipamentos;
• Uso de vacinas e demais produtos biológicos;
• Entrada de material genético e movimentação de aves e

ovos;
• Pragas (roedores e insetos).

Compartimentação – Fatores de Risco 
para IA e DNC



• 2000 – Definição do conceito de compartimentação pela
OIE;

• 2005 – Surgimento dos casos de IAAP no sudeste asiático
em aves domésticas e silvestres, provocando prejuízos à
indústria avícola de países exportadores daquela região;

• 2006 – Disseminação do agente de IAAP a diversos países,
dos continentes Asiático, Europeu, Africano e Americano;

• 2006 – Realização da I Conferência Internacional de
Laboratórios de Referência e Centros Colaboradores da OIE
e apresentação da intenção brasileira de participar dos
estudos de aplicação do conceito de compartimento;

Compartimentação – Histórico



• 2006 – Visita de técnicos da OIE às instalações das empresas;

• 2007 – Candidaturas de Brasil e Tailândia são selecionadas;

• 2008 – Brasil requisitou apoio da OIE para desenvolver um
modelo de Compartimento para a produção de frango de
corte, com ênfase na IA e DNC ND e visita do coordenador do
Comitê do Código Sanitário dos Animais Terrestres da OIE às
sedes das empresas que participarão do projeto brasileiro;

• 2008 – Apresentação e aprovação do projeto na OMC e na
OIE;

• 2009 – Início das atividades do projeto (coleta de dados das
empresas);

Compartimentação – Histórico



• 2010 – Análise dos dados;

• 2011 – Visita de técnicos da OIE às instalações das
empresas;

• 2012 – Reunião com técnicos da OIE em Brasília para
discussões e ajustes finais;

• 2013 – Conclusão do Projeto de Compartimentação e
entrega à OIE

• 2014 – Desenvolvimento de normativa nacional sobre
Compartimentação

Compartimentação – Histórico



• 2015 – Empresa Cobb Vantress Brasil entrega
documentação solicitando a certificação como
Compartimento Avícola/Avaliação documental e início das
auditorias oficiais

• 2016 – Conclusão das auditorias oficiais e vigilância
epidemiológica nas unidades de produção e unidades
funcionais associadas da empresa/Emissão do primeiro
certificado de Compartimento avícola do Brasil, à empresa
Cobb.

Compartimentação – Histórico
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Secretaria de Defesa Agropecuária

Departamento de Saúde Animal

dsa.gab@agricultura.gov.br


