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O Protocolo de Intenções celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA e a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos em dezembro 
de 2015 tem como objetivo fomentar boas práticas agropecuárias e o bem-estar animal 
da suinocultura por meio da capacitação e quali�cação dos associados, colaboradores e 
fornecedores de serviços e produtos ao setor suinícola.

O trabalho conjunto das duas instituições se iniciou em 2014 com as primeiras 
discussões sobre bem-estar animal e meio ambiente. A ABCS sempre levou ao órgão o 
posicionamento do setor em relação a estas questões e mostrou que tinha o interesse 
de conduzir o assunto de forma educativa e condizente com a realidade econômica e 
tecnológica de cada região, evitando assim legislações duras e impositivas e se 
preocupando com prazos longos e graduais de adaptação do setor produtivo aos 
anseios do mercado consumidor nacional e internacional.  

Estas posições foram ao encontro dos projetos da Comissão de Bem-Estar Animal e do 
Departamento de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas e Sustentabilidade da 
Secretaria de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do Cooperativismo – SMC do 
Ministério. A partir daí iniciaram as ações conjuntas e o alinhamento dos discursos de 
maneira a promover as boas práticas e a adoção do bem-estar animal de forma 
harmônica a realidade dos nossos produtores.

Ao longo destes quatro anos foram desenvolvidos diversos materiais técnicos e 
pesquisas que apontam os caminhos para a adoção de boas práticas na suinocultura de 
forma gradual e com amparo de linhas de crédito e de políticas públicas alinhadas as 
diversidades regionais do país. No total foram capacitados  8.820 produtores e 
colaboradores.

Para os próximos anos estão previstos mais cursos e palestras que abordem estas 
temáticas e divulguem o conhecimento e o material técnico produzido em torno do 
assunto. O MAPA e a ABCS pretendem, desta forma, auxiliar o produtor suinícola na sua 
adaptação às tendências de mercado, garantindo assim a sua sustentabilidade na 
atividade.

INTRODUÇÃO
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Fóruns Regionais de Bem-Estar Animal e 
Suinocultura de Baixa Emissão de Carbono1

Foram realizados, no ano de 2015, 08 Fóruns Regionais, nas cidades de Carazinho (RS), 
Rio Verde (GO), Toledo (PR), Venda Nova do Imigrante (ES), Uberlândia (MG), 
Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO) e Brasília (DF), capacitando 1.038 produtores.

pr

Bem-Estar Animal
RIO VERDE

Venda Nova 
do Imigrante

Uberlândia

Toledo

brasília

Bem-Estar Animal
CARAZINHO

rs

GO

es
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mg

259
CAPACITADOS

93
CAPACITADOS

Goiânia GO

Bem-Estar Animal

75
CAPACITADOS

Bem-Estar Animal

37
CAPACITADOS

Bem-Estar Animal

92
CAPACITADOS

Bem-Estar Animal e 
Suinocultura de 

Baixa Emissão

82
CAPACITADOS

Bem-Estar Animal e 
Suinocultura de 

Baixa Emissão

350
CAPACITADOS

Belo Horizontemg
Suinocultura de 

Baixa Emissão

50
CAPACITADOS

total 
08

Fóruns Regionais
1.038

capacitados 4



Já no ano de 2016 foram realizados mais 14 fóruns, totalizando 1.224 capacitados, con-
forme �gura abaixo.

total 
14

Fóruns Regionais
1.224

capacitados

Florianópolis - SC
Bem-Estar Animal e 

Suinocultura de 
Baixa Emissão

130
CAPACITADOS

Ponte Nova - mg
Bem-Estar Animal

57
CAPACITADOS

brasília - df
Suinocultura de Baixa 

Emissão de Carbono

96
CAPACITADOS

Lucas do Rio Verde - mt
Suinocultura de Baixa 

Emissão de Carbono

145
CAPACITADOS

Patos de Minas - MG
Bem-Estar Animal

205
CAPACITADOS

Esteio  -  rS
Suinocultura de Baixa 

Emissão de Carbono

62
CAPACITADOS

Goiânia -  go
Suinocultura de Baixa 

Emissão de Carbono

147
CAPACITADOS

Campinas - Sp
Bem-Estar Animal 

50
CAPACITADOS

Patos de Minas - mg
Bem-Estar Animal 

38
CAPACITADOS

Dourados - ms
Suinocultura de Baixa

Emissão de carbono

96
CAPACITADOS

Fortaleza - ce
Bem-Estar Animal

53
CAPACITADOS

Foz do Iguaçu - pr
Bem-Estar Animal e 

Suinocultura de 
Baixa Emissão

50
CAPACITADOS

Itu - Sp
Bem-Estar Animal 

43
CAPACITADOS

brasília - df
Bem-Estar Animal

52
CAPACITADOS
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Dessa maneira, desde o início da parceria foram realizados 29 fóruns e 4.046 produtores 
e colaboradores de granjas capacitados em 11 estados do Brasil.

Em 2017 foram realizados mais 7 fóruns, totalizando 1.784 capacitados, conforme infográ�co 
abaixo. 

total 
07

Fóruns Regionais
1.784

capacitados

6

42
capacitados

500
capacitados

60
capacitados

500
capacitados

70
capacitados

112
capacitados

500
capacitados

Bem-estar animal
florianópolis - sc

Bem-estar animal
Tapurah - rs

Bem-estar animal
Ponte Nova - mg

Bem-estar animal
Santo Cristo - rs

Bem-estar animal
Boa Vista do Buricá - RS 

Bem-estar animal 
e resistência 

antimicrobiana 
Encantado  - rs

Bem-estar animal
Goiânia- go



2 Materiais produzidos pela ABCS que abordam 
o tema “Bem-Estar Animal” e “Boas Práticas” 
e que tiveram o apoio do MAPA

Manual Brasileiro de Boas 
Práticas Agropecuárias na 
Produção de Suínos – 2011

Produção de Suinos Teoria 
e Prática - 2014 
Capítulo 4: Bem Estar Animal 
Aplicado a Produção de Suínos.

O manual teve por objetivo a criação de 
um conjunto de informações de aplica-
bilidade prática na atividade, primando 
pelo resultado técnico e econômico e 
pela qualidade do produto �nal. A 
proteção do produto, do ambiente, das 
pessoas e do bem-estar animal foram 
os grandes temas que regem os critéri-
os requeridos para a implantação desse 
programa.

O livro aborda de forma prática diver-
sos aspectos da produção de suínos, 
como evolução dessa cadeia de pro-
dução, conceitos e perspectivas de 
melhoramento genético, os diferentes 
sistemas de produção e planejamento, 
biosseguridade e imunidade de reban-
ho, ambiência e bem-estar animal, 
gestão de talentos e de informação, 
tratamento de resíduos e evidente-
mente as estratégias de manejo repro-
dutivo e nutricional de suínos em todas 
as fases de produção. 7



Série de cartilhas: 
Bem-Estar Animal na 
Produção de Suínos – 2016

Manual de Industrialização 
de Suínos – 2015

O Manual de Industrialização de 
Suínos aborda desde a fase de 
preparação dos animais na granja; 
técnicas de transporte e recepção 
dos animais no abatedouro, passando 
pela relação do manejo e bem-estar 
dos animais com qualidade da carne; 
as etapas de abate e desossa; a tipi�-
cação de carcaças e s sistemas ade-
quados; a preparação, embalagem e 
a apresentação dos cortes; a cadeia 
de refrigeração; a captação, uso e 
tratamento da água, até infor-
mações técnico-econômicas úteis 
para auxiliar no início ou no aper-
feiçoamento do negócio.

A série de cartilhas “Bem-estar na pro-
dução de suínos”, desenvolvida pela 
ABCS com apoio do Mapa, Sebrae 
Nacional , Embrapa, CNA e Senar busca 
capacitar pro�ssionais envolvidos dire-
tamente no manejo dos suínos pro-
movendo o bem-estar animal em três 
frentes: Nas granjas durante a criação; 
No embarque e transporte da granja 
para a indústria; No desembarque, 
recepção e abate no frigorí�co.
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3 Consultorias técnicas em granjas 
Série de Cartilhas: Bem-estar Animal na Produção de Suínos. 

MÓDULO I
Bem-estar animal na 
produção de Suínos – Toda a Granja

No ano de 2016 foram realizadas 11 instrutorias, 
referentes ao módulo I da “Série de cartilhas:  
Bem-estar animal na Produção de Suínos – Toda 
Granja”, capacitando 750 produtores e colaboradores 
de 6 estados, conforme tabela abaixo:

RJ

GO

Treinamento da “série de cartilhas bem-estar animal 
na produção de suínos” mod. I - toda granja - avesui

14
CAPACITADOS

147
CAPACITADOS

RIO DE JANEIRO

GO Treinamento da “série de cartilhas bem-estar animal 
na produção de suínos” mod. I - toda granja

91
CAPACITADOS

RIO VERDE

SP Treinamento da “série de cartilhas bem-estar animal 
na produção de suínos” mod. I - toda granja

50
CAPACITADOS

CAMPINAS

MG Treinamento da “série de cartilhas bem-estar animal 
na produção de suínos” mod. I - toda granja

57
CAPACITADOS

PONTE NOVA

MG Treinamento da “série de cartilhas bem-estar animal 
na produção de suínos” mod. I - toda granja - db

14
CAPACITADOS

PATO DE MINAS

GOIÂNIA
Treinamento da “série de cartilhas bem-estar animal 
na produção de suínos” mod. I - toda granja

SP 43
CAPACITADOS

ITU
Treinamento da “série de cartilhas bem-estar animal na 
produção de suínos” mod. I - toda granja (fazenda água branca)

CE 53
CAPACITADOS

FORTALEZA
Treinamento da “série de cartilhas bem-estar animal na 
produção de suínos” mod. I - toda granja - pecnordeste

MG 205
CAPACITADOS

PATO DE MINAS
Treinamento da “série de cartilhas bem-estar animal na 
produção de suínos” mod. I - toda granja - salão decorfest

MG 24
CAPACITADOS

PATO DE MINAS
Treinamento da “série de cartilhas bem-estar animal na 
produção de suínos” mod. I - toda granja - agroceres



10total 
722
capacitados

40 79

98 75

47 65

44 80

46 30

27 24

67

FAXINAL DOS GUEDES/SC VIDEIRA/SC

TOLEDO/PR CONCÓRDIA/SC

LUCAS DO RIO VERDE/MT UBERLÂNDIA/MG

LAJEADO/RS MARAU/RS

ITAPIRANGA/SC SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

PIRAÍ DO SUL/PR GUARAPUAVA/PR

VENDA NOVA DO 
IMIGRANTE/ES

No ano de 2017 foram realizados mais 13  instrutorias referente ao módulo I da “Série de 
cartilhas: Bem-Estar Animal na Produção de Suínos – Toda Granja”, em 6 estados capaci-
tando 722 produtores e colaboradores de granjas.



total 
846
capacitados

MÓDULO II
Manejo de embarque e transporte 
para o frigorí�co
Em 2016 foram realizados 16 treinamentos do 
módulo II, em 7 estados e capacitados 846 produ-
tores conforme abaixo:

Brasília - df30

107

57

46

52

156

51

98

172

21

56

capacitados

capacitados

capacitados

capacitados

capacitados

capacitados

capacitados

capacitados

capacitados

capaciatados

capacitados

Campinas - sp

Castro - pr

Itu - sp
Lucas do Rio

Verde - mt

Patos de Minas - mg

Patrocínio - mg

Ponte Nova - mg

Rio Verde - go

Uberlândia - mg
Venda Nova do
Imigrante - es

MÓDulo II
TRANSPORTE
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12

ITAPIRANGA/SC

MARAU/RS

CONCÓRDIA/SC

CAMPOS NOVOS/SC

TEUTÔNIA/RS

SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

LAJEADO/RS

FAXINAL DOS GUEDES/SC

VIDEIRA/SC

SEARA/SC

ESTRELA/RS

DOURADOS/MS

TRÊS PASSOS/RS

GOIÂNIA/GO

VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

PIRAÍ DO SUL/PR

GUARAPUAVA/PR

PONTE NOVA/MG

patos de minas/MG

HARMONIA/RS

brasília/df

total de capacitados

53

40

92

80

25

30

80

60

40

100

24

72

182

77

11

106

14

27

49

80

50

1.292

No ano de 2017 foram realizados 26 treinamentos do módulo II, em 8 estados e capacita-
dos 1.292 produtores conforme abaixo:



total 
253
capacitados

MÓDULO III
Da recepção no frigori�co até o abate 
com garantia de qualidade

Em 2016 foram realizados 9 treinamentos, em 6 esta-
dos, capacitando 253 colaboradores de frigorí�cos 
conforme abaixo:

Atilio 
Vivacqua 

es

28
capacitados

Brasília
df 

24
capacitados

Campinas
sp

27
capacitados

Castro
pr

50
capacitados

Itu
sp

20
capacitados

Patos de 
Minas 

mg

11
capacitados

Patrocínio
mg

52
capacitados

Ponte Nova
mg

19
capacitados

Viena
es

22
capacitados

MÓDulo III
 FRIGORÍFICO 

13



total 
 911
capacitados 14

ITAPIRANGA
- SC

23

23

25 28 19

40

17

48

20

50

180

39 38

31

SÃO 
MIGUEL DO 
OESTE - SC

ITAIPULÂNDIA
- PR

TEUTÔNIA
- RS

SEARA - SC

TRÊS 
PASSOS - RS

CAMPO 
VERDE - MT

GOIÂNIA - GO

148 HARMONIA
- RS

BOITUVA - SP

CAPIVARI - SP

LEME - SP

PIRAÍ DO 
SUL - PR

PONTE NOVA
- MG

Patos de minas
- MG

7218

30

24

24

brasília
- df

estrela
- rs

VIANA - ES

14

guaiUba
- cE

VARGEM 
ALTA - ES

dourados 
- ms

No ano de 2017 foram realizados 24 treinamentos, em 11 estados, capacitando 911
colaboradores de frigorí�cos conforme abaixo:



No total, foram realizados 75 treinamentos de bem-estar animal nos módulos II 
(transporte) e III (frigorí�co) das cartilhas “Bem-estar animal na produção de suínos”, 
capacitando o total de 3.302 pro�ssionais, atendendo a 47 agroindústrias conforme 
abaixo: 
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CE Guaiuba

Frigorífico Porpig MT
BRF

Frigorífico machado

GO
 Frigorífico Caçula

 Frigo Suíno Sol Nascente ES Frigorífico Cofril

Frigorífico Mosquini

Frigorífico Zucoloto

MS jbs

SC
JBS 

Gemmer

Favretto

Augustini

Evandro Selm

Gervásio Mayer

Seara Alimentos

Agrosuínos Serafisu

BRF

JBS

Languiru

Ouro do Sul 

RS

BRF

Pif Paf

Auma Agronegócios

Frigorífico G. Sanches

Frigorífico Saudali

Frigorífico Suinco

Frigorífico Veloso

Rio Branco Alimentos S/A

Sano Alimentos Industria

MG
Bonasa

Ki-Delicia

Farol Agronegócio

Frigorífico Sabugy

Frigorífico Suino Bom

Frigorífico Suinoaves

Frigorífico Suinoplus

Hartos Agronegócio

Suinocultura Buritis

DF

Agrária

Arassuinos

Capal Alegra Foods

Castrolanda Alegra

Frisia

Shoeler

Frigorífico Friella

são miguel

PR SP Frigodeliss

Frigorífico Bressiani

Frigorífico Cowpig

Frigorífico Grancorte

Frigorífico Santa Rosa

Ianni Agropecuária

J.A Agropecuária

Frisia



4 Materiais produzidos pelo MAPA que abordam 
o tema “Bem-Estar Animal” e “Boas Práticas”
 e que tiveram o apoio da ABCS.

O projeto diálogos setoriais tem como objetivo contribuir 
para o progresso e o aprofundamento da parceria 
estratégica e das relações bilaterais entre o Brasil e a 
União Europeia por meio do apoio ao intercâmbio de con-
hecimentos técnicos. É coordenado em conjunto pelo 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
(MPDG) – por meio da Direção Nacional do Projeto – e 
pela Delegação da União Europeia no Brasil (DELBRA). 
Existem em torno de 30 projetos em diferentes áreas, 
sendo o 4º projeto no âmbito das boas práticas e bem-es-
tar animal no MAPA. Esta ação contou com apoio de todos 
os elos da cadeia, fazendo com que os resultados obtidos 
superassem expectativas. As informações técnicas e mer-
cadológicas presentes no relatório são muito ricas. 

Projeto Diálogos Setoriais 
com a União Europeia

Suinocultura de Baixa 
Emissão de Carbono

O Projeto Suinocultura de Baixa Emissão de Car-
bono foi coordenado pelo MAPA com o apoio do 
Instituto Interamericano de Cooperação para Agri-
cultura (IICA), com o intuito de avaliar e disseminar 
alternativas economicamente viáveis para o trata-
mento de dejetos na suinocultura, tecnologias 
estas preconizadas pelo Plano ABC (BRASIL,2012).
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5 Projeto diálogos setoriais FITO 007 
Estratégias do setor privado e do serviço veterinário o�cial 
para adoção de gestação coletiva de matrizes suínas.

Os projetos diálogos setoriais são parcerias técnicas entre o governo brasileiro 
e o bloco europeu para troca de experiências e estudos em diversas áreas, entre 
elas a agropecuária. No ano de 2016 foi �nalizado projeto com foco na sustent-
abilidade e na técnica de gestação coletiva de matrizes suínas, com a parceria da 
ABCS.

Este projeto gerou o primeiro estudo sobre o tema, com publicação eletrônica 
do relatório �nal da ação, trazendo informações relevantes sobre a gestação 
coletiva na cadeia produtiva nacional, bem como os respaldos técnicos e científ-
icos desta prática de alojamento. Este projeto gerou demanda dos associados e 
demais envolvidos na cadeia produtiva de suínos gerando a organização de uma 
série de eventos:

   AVESUI em Florianópolis – 2016

Painel técnicos sobre o tema boas práticas e 
bem-estar na suinocultura e apresentação do 
projeto sobre gestação coletiva no âmbito 
dos projetos diálogos setoriais. O evento teve 
organização e participação da EMBRAPA 
SUINOS E AVES, MAPA, ABCS e contou com 
um público de aproximadamente 200 produ-
tores e pro�ssionais.

17



Durante o evento foram apresentados cases de 
sucesso de granjas adaptadas a gestação 
coletiva com diferentes níveis de tecnologia, 
possibilitando uma excelente oportunidade 
para os produtores e técnicos participantes. 
Neste encontro estiveram presentes 
aproximadamente 300 produtores e técnicos 
do setor, que tiveram a oportunidade de discutir 
o tema gestação coletiva de matrizes suínas em 
alto nível.

IX Simpósio Brasil Sul de Suinocultura – 2016

Seminário Técnico PORK EXPO 2016 de Gestação Coletiva

Neste encontro, mais uma vez com um 
grande público de aproximadamente 250 
pro�ssionais e produtores, foram apre-
sentados os resultados �nais do projeto, 
contando com especialistas nacionais e 
internacionais em discussões técnicas de 
alto nível.

Estes eventos geraram demanda de outros estados para a realização de edições simi-
lares. Em 2018 novos parceiros serão estabelecidos e novos temas serão elaborados no 
contexto destes eventos nos estados. 18





Realização:


