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SUMÁRIO

A Embrapa Suínos e Aves, todos os 

anos, publica este relatório como forma de 

prestação de contas à sociedade. De forma 

simples e direta, a Unidade apresenta neste 

documento os principais resultados obtidos 

em 2012.

A Unidade registrou novamente avanços 

importantes no ano que passou. Conforme 

as páginas a seguir mostram, a Embrapa 

Suínos e Aves conseguiu aprimorar a 

qualidade da sua produção científica. 

Finalizou ainda produtos e avançou em 

áreas decisivas para as cadeias de suínos 

e aves, como a ambiental, por exemplo.

Merece destaque também a ampliação 

dos investimentos na Unidade. Foi possível 

no decorrer de 2012 modernizar a infra-

estrutura de pesquisa e preparar a Embra-

pa Suínos e Aves para os desafios que 

estão por vir. Estamos certos de que con-

tinuaremos contribuindo para manter a 

avicultura e suinocultura como orgulhos 

nacionais.

Dirceu João Duarte Talamini
Chefe geral da Embrapa Suínos e Aves

Apresentação

Relatório de Atividades 201116



Conheça as tecnologias que 
ajudaram a transformar o Brasil:

www.embrapa.br/40anos
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A avicultura e a suinocultura 

brasileiras foram muito pressio-

nadas pelos preços do milho e 

da soja em 2012. O comporta-

mento do mercado de grãos 

afetou os resultados dos dois 

setores. Segundo levantamento 

efetuado pela Embrapa Suínos e 

Aves, o índice do custo de pro-

dução do frango de corte subiu 

39,48% no ano passado. A alta 

no índice no custo de produção 

do suíno chegou a 28,74%. 

A pressão dos custos contri-

buiu para que o setor reduzisse a 

produção de carne de frango, 

GRÃOS CAROS,
CUSTOS ALTOS 
Suinocultura e avicultura viveram ano difícil
devido à pressão exercida pelo milho e soja

que fechou em queda de cerca 

de 3%. Já a produção de suínos 

cresceu em torno de 2,5%, puxa-

da principalmente pela recupera-

ção das exportações no segundo 

semestre do ano, invertendo a 

tendência de queda. A avicultura 

perdeu receita nas exportações 

devido à crise econômica nos 

Estados Unidos e Europa, com 

queda nos preços médios pagos 

acima de 5%.

O ano de 2012 também trou-

xe ainda preocupações quanto à 

competitividade da produção bra-

sileira de suínos e aves. No ano 

passado, o Brasil teve um custo 

de produção maior em suínos e 

aves do que os Estados Unidos, 

por exemplo. Ficou evidente ainda 

que os três estados do Sul pre-

cisam encontrar um meio para 

utilizar os mais de 4 milhões de 

hectares aptos para o plantio que 

ficam desocupados no inverno. É 

necessário um esforço conjunto 

visando desenvolver cultivares de 

inverno (trigo, cevada, centeio, 

etc,) para amenizar a carência de 

milho e soja em períodos de 

escassez, como foi o caso de 

2012.

Conjuntura

A produção de carne de 

peru apresentou recupera-

ção no ano passado, após 

dois anos de retração. O au-

mento na oferta de produtos 

industrializados foi uma das 

explicações para que a pro-

dução saltasse de 305 mil 

para 442 mil toneladas.

O mercado de ovos 

cresceu também, apesar de 

mostrar menos vigor. O con-

sumo per capita  no Brasil 

manteve a tendência de alta 

e passou de 156 ovos em 

2011 para 161 unidades em 

2012, resultado direto das 

campanhas de incentivo ao 

consumo. 

Produção de
peru mostra
recuperação

Aumento

12,64
milhões

O Brasil produziu 12,64 mi-

lhões de toneladas de carne de 

frango em 2012, terceira maior 

produção do mundo. As exporta-

ções chegaram a 3,26 milhões de 

toneladas, a maior do mundo. A 

produção nacional ficou em torno 

de 3% menor, em comparação 

com os números de 2011. 

3,49 32,27
bilhões

442
milmilhões

A produção nacional atingiu  

3,49 milhões de toneladas de car-

ne suína em 2012, quarta maior 

do mundo. As exportações foram 

de 581,5 mil toneladas, também a 

quarta maior do mundo. Em com-

paração a 2011, as exportações 

ficaram 12,6% maiores, mas com 

preços médios menores.  

O Brasil produziu 32,27 bi-

lhões de unidades de ovos e 

manteve-se como a sétima maior 

produção do mundo. O consumo 

per capita no país foi de 161 uni-

dades, aumento de 3,2% em 

comparação com 2011. O país 

fechou o ano como o 13º maior 

exportador mundial de ovos.

A produção brasileira foi de 

442 mil toneladas, a terceira maior 

em termos mundiais. A exporta-

ção de carne de peru atingiu 170 

mil toneladas, mantendo o Brasil 

na segunda posição no mercado 

internacional. A produção, na 

comparação com o ano de 2011, 

aumentou 45%. 
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Desempenho da Produção - 2012

Custo da ração 
afetou o desempenho 
da suinocultura e fez 
com que produtores 

e agroindústrias  
tivessem dificuldades 
durante a maior parte 

do ano passado

O ano de 2012 foi marcado 

pelo início da revisão do Plano 

Diretor da Unidade (PDU), que 

chegará a sua quinta edição. O 

PDU é o documento orientador a 

médio prazo das ações da Em-

brapa Suínos e Aves. Num pri-

meiro momento, a Unidade fez 

uma avaliação das metas atingi-

das dentro do IV PDU e a análise 

dos cenários atuais na suinocul-

tura e avicultura.

Também foram descritos os 

pontos fortes e fracos da Unida-

de, observando todos os aspec-

tos da sua estrutura organizacio-

nal. Ao mesmo tempo, foram 

consultados líderes das cadeias 

NOVO PDU ESTÁ
QUASE PRONTO 
Quinta edição do Plano Diretor apontará as
prioridades para os próximos quatro anos
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produtivas da suinocultura e avi-

cultura para confirmar ou não as 

oportunidades e ameaças lista-

das pelos profissionais da Em-

brapa Suínos e Aves. O novo 

Plano Diretor da Unidade será 

finalizado em 2013 e terá validade 

de quatro anos.

Do ponto de vista da gestão, 

um dos destaques do ano passa-

do foi o aumento considerável 

dos recursos para custeio e inves-

timento (mais detalhes na página 

20). O custeio ficou 24% maior em 

comparação com 2011. Já o in-

vestimento em obras e equipa-

mentos cresceu 40%. A Unidade 

teve R$ 1,92 milhão a mais à dis-

posição em 2012 porque foi ágil 

na busca por recursos, cum-

prindo sempre as exigências bu-

rocráticas dentro do tempo exi-

gido.  

Na área de pesquisa e desen-

volvimento, alcançou bons resul-

tados o esforço dispendido na 

elaboração de projetos mais ro-

bustos e institucionalizados, com 

condições maiores de atingir os 

impactos esperados. Já o quadro 

funcional ficou praticamente está-

vel em 2012, fechando com um 

empregado a mais em compara-

ção com o ano anterior. Desde 

2010, a Unidade contratou 30 

novos em-pregados. 

Abatedouro 
Experimental de 

Aves é uma das 
novas estruturas que 
a Unidade conseguiu 

viabilizar durante 
o ano passado 

Gestão

Uma das novidades de 

2012 foi a implantação de 

uma rotina de reuniões para 

melhorar a comunicação ge-

rencial e aperfeiçoar o siste-

ma de liderança da Unidade. 

Mensalmente, a chefia geral 

e as chefias adjuntas se en-

contraram com os supervi-

sores de áreas e coordena-

dores de grupos de pesqui-

sa. Os líderes intermediários 

também promoveram reu-

niões periódicas com os em-

pregados. A Unidade mante-

ve ainda o seminário institu-

cional, realizado sempre às 

segundas-feiras pela manhã 

e voltado para a discussão 

em detalhe de um tema de 

interesse geral.

Reforço na
comunicação
e liderança

Reuniões

Evolução de custeio
em milhões de R$

Evolução do investimento
em milhões de R$

Evolução do quadro de empregados
situação em 31/12/2012
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- A Unidade conseguiu ampliar 60% a quantidade de artigos publicados em revistas 

científicas internacionais com nível A, o mais alto.

- O total de artigos publicados em revistas indexadas internacionais chegou a 24.

- A média artigo indexado/pesquisador ficou em 0,92 em 2012.

- O número de metodologias científicas finalizadas durante o ano chegou a nove.

- Quatro foram os monitoramentos/zoneamentos concluídos no ano passado.

- Três práticas/processos agropecuários foram concluídos pelos grupos de 

pesquisa, além de um software.

Números do ano de 2012

A produção científica na Em-

brapa Suínos e Aves deu um sal-

to importante de qualidade em 

2012. Embora o número de arti-

gos por pesquisador, em compa-

ração com 2011, tenha caído, a 

quantidade de publicações em 

revistas indexadas internacionais 

de nível A, o mais alto, cresceu 

60%. No total, foram cinco arti-

gos publicados em 2011 e oito 

em 2012 observando este parâ-

metro.

Os  50  pesquisadores  da 

Unidade publicaram 46 artigos 

em revistas científicas do Brasil  

e do exterior no ano passado.    

MAIS ARTIGOS
EM REVISTAS A 
Unidade ampliou em 60% a publicação em
revistas internacionais com nível mais alto

8 Relatório de Atividades 2012

A média artigo indexado/ 

pesquisador chegou a 0,92, 

abaixo do 1,18 registrado em 

2011, mas ainda assim dentro da 

média registrada na Embrapa 

como um todo no mesmo 

período. 

A Unidade publicou mais em 

revistas indexadas internacionais 

do que em nacionais. Dos 46 ar-

tigos de 2012, 24 foram publica-

dos em revistas científicas edita-

das fora do Brasil. Os outros 22 

saíram em revistas nacionais. Em 

2011, os artigos publicados em 

revistas internacionais chegaram a 

17, mostrando que o esforço da 

Unidade para inserir-se dentro do 

cenário mundial da pesquisa em 

suínos e aves vem dando resulta-

do.

A produção científica em 2012 

também apresentou a publicação 

de 133 artigos em anais de con-

gresso/nota técnica. Em relação a 

2011, esse item aumentou 44%. 

Os pesquisadores da Embrapa 

Suínos e Aves escreveram ainda 

27 capítulos em livros técnicos-

científicos. Os resumos em anais 

de congressos somaram 39. Es-

ses dois itens ficaram praticamen-

te iguais a 2011, quando soma-

ram, respectivamente, 28 e 41. 

Produção científica 
da Unidade tem 

buscado nos últimos 
anos publicação de 
artigos nas revistas 

internacionais de 
melhor conceito 

Pesquisa

Os conhecimentos pu-

blicados em artigos cientí-

ficos foram a base para o de-

senvolvimento de tecnolo-

gias, produtos e processos no 

decorrer de 2012. A Embrapa 

Suínos e Aves disponibilizou 

no ano passado nove meto-

dologias científicas, quatro 

monitoramentos/zoneamen-

tos, três práticas/processos 

agropecuários e um software.

Tecnologias,
processos e 
produtos 2012 

Resultados

A Unidade também apre-

sentou bons resultados no 

ano passado em termos de 

publicações técnicas. Os arti-

gos de divulgação na mídia 

chegaram a 22 no decorrer de 

2012. Os comunicados técni-

cos ou instrução-recomenda-

ção técnica somaram 10 pu-

blicações. Foram ainda sete 

documentos e seis organiza-

ção/edição de livros. A maior 

parte dessas publicações téc-

nicas foi disponibilizada gra-

tuitamente na página eletrô-

nica da Unidade, que regis-

trou em torno de 300 mil 

downloads e mais de um 

milhão de acessos em 2012.

Publicações
técnicas vão
para a internet 

Público
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Projetos liderados por parceirosItem Fonte Financiadora

FINEP55

CNPq54

CNPq53

CNPq52

CNPq51

BNB50

BNB49

Embrapa Mp548

Embrapa Mp547

Embrapa Mp546

Embrapa Mp545

Embrapa Mp544

Embrapa Mp543

Embrapa Mp542

Embrapa Mp541

Embrapa Mp440

Embrapa Mp439

Embrapa Mp338

Embrapa Mp237

Embrapa Mp136

Embrapa Mp135

Embrapa Mp134

Embrapa Mp133

Contrato de 
Serviço

32

FAPESC31

FAPESC30

CNPq29

CNPq28

CNPq27

Africa/Brazil26

Embrapa Mp625

Embrapa Mp524

Embrapa Mp523

Embrapa Mp522

Embrapa Mp421

Embrapa Mp420

Embrapa Mp419

Embrapa Mp418

Embrapa Mp317

Embrapa Mp316

Embrapa Mp315

Embrapa Mp314

Embrapa Mp313

Embrapa Mp311

Embrapa Mp2

Embrapa Mp312

Embrapa Mp310

Embrapa Mp29

Embrapa Mp28

Embrapa Mp27

Embrapa Mp26

Embrapa Mp25

Embrapa Mp23

Embrapa Mp21

Item

Projetos em andamento ou aprovados em 2012

Projetos liderados pela Unidade Fonte Financiadora

Desenvolvimento de imunobiológicos visando a imunização e detecção do vírus da Bronquite Infeciosa Aviária (IBV)

Identificação de genes de interesse para a suinocultura por meio da genotipagem de SNPs em grande escala e comparação de metodologias de seleção em 
Programa de Melhoramento Genético Nacional 

Desenvolvimento de estratégias para a melhoria genética da produtividade, rendimento industrial e qualidade de carne dos suínos brasileiros

Estabelecimento de modelos de suporte a tomada de decisão para controle dos principais fatores que atuam no desempenho de sistemas produtivos de aves 
de corte 

Prospecção de genes associados à integridade óssea em galinha

Estudo da patogenia e desenvolvimento de métodos de diagnóstico e controle da pasteurelose pneumônica em suínos

Desenvolvimento e aprimoramento de métodos e insumos para o diagnóstico, prevenção e controle de doenças virais de suínos

Caracterização biológica de um novo membro da família circoviridae (AGV2) detectado em galinhas

Estruturação de programa de vigilância epidemiológica e manejo populacional de suídeos asselvajados (Sus scrofa) na área livre de Peste Suína Clássica  

Nutrição energética de precisão para suínos e aves

Produção de derivado protéico purificado (PPD) de Mycobacterium avium hominisuis para a otimização da prova da tuberculina comparada para uso 
individual em suínos

Utilização de glicerina em rações peletizadas para frangos de corte

Desenvolvimento de um programa de estabilização oxidativo do farelo de arroz integral para a alimentação de aves

Avaliação nutricional do fosfato extraído de efluentes da suinocultura

Desenvolvimento do presunto curado "Pata Negra Brasileiro" 

Inseminação artificial em tempo fixo em porcas: avaliação de protocolos de sincronização da ovulação sobre a fecundação, qualidade embrionária e aparelho 
reprodutivo materno

Validação de tecnologia molecular inovadora para avaliação de vacinas contra o vírus da bronquite infecciosa das galinhas

Contrato Itaipu de cooperação técnica: apoio, pesquisa, parametrização dos equipamentos, capacitação e treinamento no projeto Condomínio de agroenergia 
no Ajuricaba em Marechal Cândido Rondon - Itaipu Binacional 

Plano para o controle da salmonella em suínos: validação, comunicação e transferência de tecnologia

Boas práticas de produção da Embrapa com frangos de corte: uma experiência para adequação de produtores familiares ao mercado exportador

Transferência de tecnologias para apoiar as redes de ATER que atuam na produção, processamento e comercialização de carne, leite e ovos na agricultura 
familiar de base ecológica

Sistematização do Encontro Nacional sobre Metodologias e Gestão de Laboratórios da Embrapa - MET

Adequação de laboratório de segurança nível 3 (NB3) para capacitação na pesquisa e diagnóstico de doenças infecciosas exóticas e emergentes de suínos 
e aves na Embrapa

Prospecção do futuro dos sistemas de produção de suínos: competitividade e geração de renda nas granjas suinícolas do sul e do centro-oeste do Brasil 

Agricultura familiar e meio ambiente no território do Alto Uruguai Catarinense

Swine improvement in Ethiopia through genetic and socio-economic characterization and development of a production system  

Identificação de genes associados à integridade óssea em frangos de corte por meio de RNA-Seq 

Mitigação de gases de efeito estufa no tratamento dos dejetos líquidos de suínos por biodigestão ou compostagem e no uso do fertilizante orgânico na 
agricultura conservacionista

GENOPROT - desenvolvimento de metodologias e ferramentas para aplicação da genotipagem de SNPs em grande escala em programas de melhoramento 
genético

Determinação da ractopamina em farinhas de carne e ossos de agroindústrias do Oeste Catarinense

Adequação do laboratório da Embrapa Suínos e Aves para referência em estudos de resíduos de drogas veterinárias

Estimativa do custo do produtor rural para obter conformidade com a legislação da UE nas áreas de meio ambiente, bem-estar animal e segurança dos 
alimentos

Rede de recursos genéticos animais

Tecnologias para o aumento de eficiência de fertilizantes e identificação de fontes alternativas de fertilizantes de nutrientes para a agricultura brasileira 

Rede de recursos genéticos microbianos

Gestão do projeto dinâmica de gases de efeito estufa em sistemas de produção da agropecuária brasileira

Aproveitamento da biomassa pirolisada na melhoria da qualidade do solo e da produtividade agrícola e na redução da emissão de gases de efeito estufa

Implementação e adaptação de metodologias de criopreservação de germoplasma de suínos nacionais

Gestão e articulação da agenda de transferência de tecnologia (TT) - Região Sul: uma experiência piloto para consolidação da Rede TT Sul

Consolidação, gestão e operacionalização da Rede Embrapa de incubação de empresas de base tecnológica agropecuária

Difusão do processo de certificação da Embrapa Meio Ambiente nas unidades da Embrapa

Reformulação, modernização e atualização dos sistemas de produção online 

Institucionalização do modelo de governança corporativa de TI na Embrapa

Definição e implantação do modelo de gerenciamento de serviços de tecnologia da informação da Embrapa

Rede Embrapa em espectroscopia no infravermelho próximo - Net-NIRS 

O uso da informação tecnológica como ferramenta para pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de biotecnologia e nanotecnologia agropecuária

Modelo corporativo de gestão para as coleções de microrganismos da Embrapa

Gestão dos dados experimentais da Embrapa 

Avaliação técnica e econômica da produção de galinhas caipiras no semi-árido paraibano: utilização de forrageiras nativas na alimentação

Utilização do farelo de mamona na alimentação de monogástricos no nordeste brasileiro 

Mapeamento fino de região genômica contendo QTL ligados no cromossomo 1 da galinha doméstica  

Estudo da produção enzimática de biodiesel a partir de óleo de origem animal em ultrassom 

Caracterização do perfil fenotípico e genotípico de resistência da microbiota de suínos criados com e sem administração de antimicrobianos via ração 

REPENSA - Criação da Rede DEJSUI para o desenvolvimento de tecnologias que visem reduzir o impacto ambiental dos dejetos de suínos no Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina

Pesquisa e sistematização tecnológica de produtos e processos voltados para pequena e média indústria de abate e processamento de suínos

Embrapa Mp22

4
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A Embrapa Suínos e Aves trabalha para

 apresentar ao mercado uma fêmea melhorada 

geneticamente. Chamada provisoriamente de 

MO25-C, a fêmea será mais rústica e dará aos 

seus descendentes uma carne com mais marmo-

reio e sabor. Isso significa que ela poderá auxiliar 

produtores interessados em atender nichos do 

mercado mais voltados a cortes in natura de 

suínos do que em carne para a produção de em-

butidos. Por ser mais rústica, a MO25-C também 

apresenta um índice menor de mortalidade de 

leitões. Outra característica da fêmea suína da 

Embrapa é a longevidade. Ela permanece no 

plantel de seis a sete partos. Desenvolvida em 

parceria com a Granja Canadá, de Concórdia 

(SC), a fêmea deve ser lançada em 2014.    

SUÍNO LIGHT
CHEGA AOS 7%
Essa é a fatia do mercado de reprodutores
no país ocupado pelo produto da Embrapa

Mesmo enfrentando uma con-

corrência de qualidade, o MS 115, 

o suíno light da Embrapa, fechou 

o ano de 2012 com cerca de 7% 

do mercado de machos híbridos 

comercializados no país, de acor-

do com dados do Serviço de Re-

gistro Genealógico da Associação 

Brasileira de Criadores de Suínos 

(ABCS). O número é expressivo 

porque o MS não disputa direta-

mente o mercado nacional de 

reprodutores e procura atender 

nichos e pequenos produtores.

O suíno light é um dos produ-

tos de maior reco-

nhecimento 

da Embrapa Suínos Aves. A pri-

mei-ra versão, o MS 58, foi lança-

da em 1996. Em 2000, surgiu o 

MS 60. O MS 115 é de 2008 e a 

Embrapa pensa em apresentar 

até 2014 a quarta versão do suíno 

light. Nos últimos 16 anos, o re-

produtor da Embrapa permitiu o 

acesso a este tipo de melhora-

mento genético principalmente de 

produtores independentes, que 

não fazem parte das integrações 

das grandes agroindústrias.

 A fatia que ocupa no mer-

cado está muito ligada às vanta-

gens que o MS 115 oferece. O 

reprodutor está no nível 

dos melhores 

MS 115 é a terceira 
versão do suíno light 

da Embrapa, que está 
no mercado nacional 
desde 1996; produto 

vem apresentando 
boa procura

Genética

A poedeira colonial 051 

da Embrapa Suínos e Aves  

ganhou ainda mais espaço 

no mercado nacional voltado 

à avicultura alternativa em 

2012. Em parceria com a 

Gramado Avicultura, a Em-

brapa ampliou sua presença 

no mercado nacional de poe-

deiras de ovos vermelhos de 

2% para 3,4%. 

Em média, foram comer-

cializadas 83 mil aves por 

mês no ano passado. Essas 

poedeiras chegaram a pe-

quenos produtores de ovos 

do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, São Paulo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Espírito Santo e Ron-

dônia, totalizando 10 estados 

brasileiros. 

Ainda em 2013, a parce-

ria com a Gramado Avicultu-

ra possibilitará a instalação 

de um incubatório em Brasí-

lia para atender os produto-

res de estados do Nordeste. 

Também está sendo analisa-

da a oferta de outros produ-

tos no mercado nacional, 

como uma poedeira indus-

trial de ovos vermelhos. A 

boa resposta do mercado 

mostra a qualidade do mate-

rial genético desenvolvido 

pela Embrapa.

051 consolida
sua presença
no mercado

Poedeira
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machos híbridos comerciais 

vendidos no Brasil e tradicional-

mente é ofertado aos produtores 

por um preço mais acessível. 

Os filhos do MS 115, que vão 

para o abate, possuem potencial 

genético para carne na carcaça 

acima de 62%, reduzida espessu-

ra de toucinho e ótima conforma-

ção, com excelente concentração 

de carne no lombo, pernil e pale-

ta. O reprodutor confere ainda 

aos descendentes boa conversão 

alimentar (ou seja, a quantidade 

de ração necessária para gerar 

cada quilo de peso vivo).

Entre as nove metodologias 

científicas finalizadas em 2012, 

seis são voltadas para o apoio 

ao diagnóstico de doenças que 

estão relacionadas com a suino-

cultura nacional. O esforço da  

Unidade residiu na criação ou 

adaptação de métodos mais 

precisos e rápidos para ameaças 

como a doença de Aujeszky. As 

metodologias foram transferidas 

para o Centro de Diagnóstico em 

Sanidade Animal (CEDISA).

As metodologias voltadas à 

suinocultura concluídas ano pas-

MAIS RÁPIDOS
E DETALHADOS
Metodologias finalizadas em 2012 aprimoram
o diagnóstico em doenças da suinocultura
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sado são as seguintes: ‘‘Extração 

de ácido nucleico de amostra de 

fluído oral suíno para diagnóstico 

por transcriptase reversa e reação 

em cadeia da polimerase em tem-

po real (qRT-PCR) para detecção, 

diferenciação e quantificação de 

vírus de suínos’’; ‘‘Transcriptase 

reversa e reação em cadeia da 

polimerase em tempo real (qRT-

PCR) para detecção e quantifica-

ção de PRRSV (vírus da síndrome 

reprodutiva e respiratória dos suí-

nos) em órgãos de suínos’’; ‘‘Rea-

ção em cadeia da polimerase em 

tempo real (qPCR) para detecção 

e quantificação de circovírus suíno 

tipo 2 (PCV2)’’; ‘‘Reação em ca-

deia da polimerase em tempo real 

(qRT-PCR) para detecção e 

quantificação de vírus da Doença 

de Aujeszky (VDA) em amostras 

de suídeos’’; ‘‘Transcriptase rever-

sa e reação em cadeia da polime-

rase em tempo real (qRT-PCR) 

para detecção, diferenciação e 

quantificação dos vírus de Influ-

enza A e H1N1 pandêmico em 

suínos’’; e ‘‘Análise de 

crescimento em múltiplos ciclos 

de vírus de influenza de suínos em 

células de cultivo MDCK’’.

Aprimoramento 
das metodologias 
de diagnóstico é 

condição para que o 
país mantenha o 

status sanitário dos 
rebanhos brasileiros

Sanidade

As três práticas/proces-

sos agropecuários finaliza-

dos no ano passado apre-

sentaram soluções para o 

bem-estar na suinocultura, 

para diagnóstico de falhas 

reprodutivas em suínos e 

para o aprimoramento de 

salames coloniais.

A prática ‘‘Uso de Asper-

são em Suínos nas Baias de 

Espera: Implicações na Qua-

lidade da Carne e no Bem-

Estar dos Suínos’’ buscou 

descrever as condições mais 

indicadas para os animais 

que aguardam o abate nos 

frigoríficos. Já o ‘‘Procedi-

mento para Diagnóstico de 

Falha Reprodutiva Infecciosa 

em Suínos’’ desenvolveu um 

protocolo que pretende dimi-

nuir as falhas de procedimen-

to dos técnicos que dificultam 

o controle do problema no 

campo. 

A terceira prática/proces-

so, ‘‘Uso do Alecrim e do Ai-

po como Agentes Naturais 

Potencializadores da Qualida-

de de Salames Coloniais’’, 

procurou agregar valor a pro-

dutos da agricultura familiar a 

partir da substituição de aditi-

vos químicos, como os agen-

tes de controle de microrga-

nismos, por alternativas natu-

rais. 

Soluções para
os problemas
da produção

Práticas

A Embrapa Suínos e Aves também procurou aprimorar o controle da bronquite infec-

ciosa das galinhas (BIG), doença monitorada via vacinação no país desde 1979. A me-

todologia ‘‘Atividade Ciliar em Traqueias como Parâmetro para Determinar a Eficácia de 

Vacinas Vivas de Bronquite Infecciosa  das Galinhas – Determinação do Escore Embra-

pa’’ procura auxiliar quanto à real necessidade de se permitir um novo sorotipo vacinal 

no Brasil, já que essa decisão favorecerá o surgimento de novas variantes do vírus. 

A primeira parte do projeto de pesquisa sobre a bactéria campylobacter foi finalizada 

em 2012 com a apresentação de duas metodologias: ‘‘PCR para detecção de Cam-

pylobacter termófilos em material avícola’’ e ‘‘Detecção microbiológica de Campylo-

bacter termófilos em frangos’’. Em novembro do ano passado também foi promovido 

o Workshop de Diagnóstico Microbiológico de Campylobacter Aplicado à Avicultura, 

voltado a profissionais que atuam com diagnóstico.  

Estudos sobre Campylobacter

Bronquite infecciosa das galinhas

Uma fêmea mais rústica

11
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Em 2012, a Central de Inteligência de Aves e Suínos 

da Embrapa completou seu primeiro ano de atividade. A 

página da CIAS na internet é um importante instrumento 

de comunicação com a cadeia produtiva. São disponibi-

lizados mensalmente os ICPFrango e ICPSuíno, índices 

de custos de produção de frangos de corte e de suínos 

calculados pela equipe da área socioeconômica da 

Embrapa. A central ainda apresenta análises conjunturais 

dos mercados brasileiro e mundial e conta com a 

parceria da Conab.

50 mil acessos
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A Embrapa Suínos e Aves 

finalizou em 2012 a nova versão 

do software que calcula o ta-

manho ideal da moagem do 

milho utilizado nas rações de 

suínos e aves. O programa, 

chamado de Granucalc, desen-

volvido pelo Núcleo de Tecno-

logia da Informação da Unidade 

em parceria com pesquisadores 

da área de Nutrição, é utilizado 

na análise de granulometria para 

calcular o diâmetro geométrico 

médio (DGM) das partículas de 

ingredientes para ração, em 

substituição ao Softgran. O 

Granucalc está atualizado para 

NOVO SOFTWARE
JÁ À DISPOSIÇÃO
Granucalc indica se o milho para os suínos
e as aves foi moído de forma adequada
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os novos sistemas operacionais e 

ganhou também nova interface 

gráfica.

Software inédito no Brasil, o 

Granucalc é resultado de pesqui-

sas dos efeitos da granulometria 

do milho das rações sobre as-

pectos técnicos e econômicos im-

portantes na produção de suínos 

e aves. Como o milho é o princi-

pal ingrediente energético das 

rações, e também o ingrediente 

que participa com maior propor-

ção nas formulações para suínos 

(75%) e aves (60%), o que repre-

senta em torno de 40% do custo 

total de produção, o grão deve 

ser bem aproveitado pelos ani-

mais para otimizar a digestibili-

dade das rações, o desempenho 

animal e a redução de excreção 

de nutrientes no meio ambiente.

O Granucalc é indicado para 

produtores, fábricas de ração, 

agroindústrias, cooperativas, 

associações, instituições de 

ensino e pesquisa e laboratórios 

de análise de alimentos. Para 

baixar o programa de graça, é só 

acessar www.cnpsa.embrapa.br. 

Também estão disponíveis na 

página eletrônica todas as 

informações sobre a importância 

da granulometria.

Nutrição

Peneiras indicam
o tamanho das 

partículas do milho 
após a moagem; 

DGM correto rende 
economia nos gastos 

com a ração

Melhoramento genético usa o DNA
Os projetos na área de genô-

mica de suínos, realizados em 

parceria pela Embrapa e BRF, 

avançaram em 2012 na identifi-

cação de marcadores de interes-

se. O objetivo dos projetos é ge-

rar tecnologias, nas áreas de ge-

nética quantitativa e qualitativa, 

para os programas de melhora-

mento nacionais, com o intuito de 

garantir sua competitividade inter-

nacional a longo prazo.

Genética

Esses projetos levaram à cria-

ção de uma grande rede de pes-

quisa, formada por seis unidades 

da Embrapa (Suínos e Aves, Re-

cursos Genéticos e Biotecnologia, 

Gado de Leite, Pecuária Sul, Gado 

de Corte e Informática Agropecuá-

ria), Ministério da Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento (MAPA), 

Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), Escola Superior 

de Agricultura Luiz de Queiroz 

(ESALQ), Universidade Autôno-

ma de Barcelona e BRF. 

A parceria tem unido as ex-

periências da Embrapa em genô-

mica e do corpo técnico do pro-

grama de melhoramento genético 

de suínos da BRF, visando incor-

porar com eficácia resultados da 

pesquisa que melhorem a com-

petitividade dos programas de 

melhoramento genético nacio-

nais.

Nas aves

Outros três 
Os outros três monitora-

mentos/zoneamentos finaliza-

dos em 2012 envolveram as-

suntos relacionados com a 

suinocultura. Um deles foi ‘‘In-

fecção pelo Vírus da Doença 

de Aujeszky em Porcos Mon-

teiros no Pantanal’’. Também 

foi apresentado o monitora-

mento/zoneamento ‘‘Avalia-

ção Patológica do Aparelho 

Reprodutivo e Bexiga de Fê-

meas Suínas Descartadas’’, 

que buscou entender melhor 

substituição de fêmeas na 

produção intensiva de suínos. 

O terceiro foi ‘‘Prevalência do 

vírus Influenza A em Reba-

nhos Suínos Brasileiros’’, que 

avaliou amostras de sete 

estados do país.

Entre os quatro monitora-

mento/zoneamentos concluí-

dos pela Unidade em 2012 

está o ‘‘Frequência de Cam-

pylobacter em Granjas de 

Frangos de Corte no Sul do 

Brasil’’. Esse resultado fecha 

o primeiro projeto de pesquisa 

sobre o campylobacter, bac-

téria que pode estar presente 

no intestino das aves e causar 

a campilobacteriose em hu-

manos se a carne for manipu-

lada ou ingerida inadequada-

mente em momento posterior. 

A Unidade irá investir a partir 

de agora em novos estudos 

sobre a prevalência, epide-

miologia, controle e preven-

ção da bactéria na avicultura 

brasileira.   

A proposta de um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) 

produzido pela Embrapa Suínos 

e Aves em parceria com a União 

Brasileira de Avicultura (Ubabef) 

e o Instituto Ovos Brasil auxiliou a 

decisão do Ministério da Agri-

cultura, Pecuária e Abasteci-

mento em adotar alternativas às 

Instruções Normativas 56 e 59.

As INs, que entrariam em 

vigor em dezembro, estabeleci-

am procedimentos para registro, 

fiscalização e controle de estabe-

lecimentos avícolas de reprodu-

ção e comerciais. A obrigatorie-

dade de telar os aviários visava 

evitar a entrada de aves silves-

tres, que podem abrigar pató-

genos com capacidade de con-

ESTUDO ANALISA
O TELAMENTO
Em parceria com Ubabef,  Embrapa liderou
levantamento sobre uso de tela em aviários

taminar os plantéis.

Dentre as mudanças publi-

cadas na Instrução Normativa 36, 

em dezembro de 2012, está a ex-

clusão da obrigatoriedade do uso 

de telas de proteção nos galpões 

do tipo californiano clássico ou 

modificado utilizados em granjas 

de postura comercial de ovos pa-

ra consumo. O diagnóstico espa-

cial da produção de ovos no Bra-

sil, realizado pela Embrapa, apon-

tou que mais de 90% dos produ-

tores de ovos que deveriam se a-

dequar às normas tinham plantéis 

que variavam entre mil e 100 mil 

poedeiras, cuja única instalação 

viável eram os aviários do tipo ca-

liforniano, que apresentam dificul-

dades para serem telados. 

Também foram apontadas 

questões como o aumento do 

custo de produção pelo gasto 

com as telas; o manejo de dejetos 

em aviários telados tipo california-

no; a perda de desempenho pelo 

barulho e movimento de pessoas 

para a limpeza das telas; o entupi-

mento das telas; e questionada a 

eficiência do telamento para resol-

ver problemas sanitários relativos 

ao contato com aves de vida livre. 

Esses estabelecimentos, entretan-

to, deverão observar um manejo 

de biossegurança e realizar vigi-

lância com colheita de amostras, 

visando a detecção precoce da 

entrada de doenças avícolas.

Nova Instrução 
Normativa propõe 

um programa de 
gestão de risco 

diferenciado nos 
aviários que não 

recebem a tela

Normativa

Iniciado em novembro 

de 2012, o Projeto Tipico vai 

prospectar o futuro dos sis-

temas de produção de suí-

nos em relação à competiti-

vidade e geração de renda 

em granjas suinícolas do 

Sul e do Centro-Oeste.

O problema focalizado 

pelo projeto decorre da ne-

cessidade em compreender 

os impactos gerados pelas 

profundas transformações 

tecnológicas e organizacio-

nais das últimas duas déca-

das, sobretudo na renda 

agrícola e na competitivida-

de da suinocultura.

O objetivo geral do pro-

jeto volta-se para o fortale-

cimento da inteligência 

estratégica da Embrapa 

Suínos e Aves e das 

instituições parceiras, base 

para políticas públicas e 

estratégias privadas.

Projeto Tipico

De olho
no futuro

O

dejetos suínos foram as tecnologias da Em-

brapa Suínos e Aves presentes na Conferência da ONU sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que aconteceu em junho 

de 2012 no Rio de Janeiro. No caso dos biodigestores, a Embrapa 

propõe que eles sejam utilizados para tratar os dejetos suínos e 

gerar energia. A compostagem de dejetos suínos é indicada para 

os produtores com pouca área de terra e têm dificuldades de 

utilizar os resíduos como fertilizante líquido. 

s biodigestores e a compostagem de 

Na Rio+20
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A Embrapa Suínos e Aves 

apresentou no final de 2012 os 

resultados de um ano e meio de 

estudos sobre o consumo de 

água e a geração de dejetos na 

produção de suínos. Foram 

acompanhados 13 produtores 

integrados a BRF nos municípios 

de Arabutã, Concórdia, Ipumirim 

e Jaborá, no Oeste de Santa 

Catarina, para determinar o 

consumo de água e a geração 

de dejetos na produção de 

suínos durante as fases de 

crescimento e terminação dos 

animais.

A pesquisa mediu o consu-

mo de água pelos animais, a 

CONSUMO NA
MEDIDA CERTA
Estudo liderado pela Unidade aponta real
gasto de água na produção de suínos em SC

produção qualitativa e quantitati-

va de dejetos, o consumo e qua-

lidade nutricional da ração e o de-

sempenho zootécnico dos suí-

nos. O trabalho deve contribuir de 

maneira significativa na cadeia 

produtiva, com os dados servindo 

de apoio à Fundação Catarinense 

de Meio Ambiente (Fatma) para 

subsidiar a atualização da norma 

de licenciamento ambiental da 

suinocultura no que diz respeito à 

produção de dejetos suínos, que 

ainda é da década de 1980. 

Com as mudanças tecnológi-

cas significativas que ocorreram 

na atividades nas 

últimas três décadas, sabia-se 

que o consumo de água e a pro-

dução de dejetos haviam caído, 

mas faltava a quantificação. Uma 

nova legislação beneficiará princi-

palmente pequenos e médios 

produtores, que podem ter uma 

redução de até 30% no custo de 

implantação de sistemas de arma-

zenagem de dejetos na proprieda-

de. O projeto teve a parceria da 

BRF e da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), com finan-

ciamento do Sindicato das Indús-

trias da Carne de Santa Catarina 

(Sindicarne/SC).

Embrapa e parceiros
mostraram que o 

consumo de água na 
suinocultura hoje é 

menor devido ao 
avanço tecnológico 

da atividade

Consumo

 Entre as soluções pro-

postas pela equipe de pes-

quisa da Unidade para o tra-

tamento e aproveitamento 

dos dejetos suínos está a 

compostagem, um método 

alternativo ao sistema líquido, 

comumente utilizado no país. 

Conforme os resultados ob-

tidos em 2012, a composta-

gem serve especialmente aos 

produtores que não possuem 

área suficiente para aplicar o 

dejeto no solo.

Entre as vantagens da 

compostagem está a gera-

ção de um composto orgâ-

nico que pode ser utilizado 

diretamente no solo pelo pro-

dutor ou encaminhado para 

indústrias de fabricação de 

adubo. É por isso que a Em-

brapa Suínos e Aves também 

desenvolveu um modelo que 

mostra como a composta-

gem pode originar um produ-

to para ser vendido no mer-

cado de fertilizantes.

A primeira experiência 

deste modelo deu origem a 

um arranjo que reúne a Seara 

Marfrig, LPC Tecnologia Am-

biental, Fast Indústria e Co-

mércio, Bergamini Industrial e 

a CTR Fertilizantes, além da 

Embrapa. Em 2013, foi apre-

sentado um adubo orgânico, 

o Adumax, fruto da parceria.

Orgânico é 
desenvolvido
em arranjo

Composto

Na Rede FertBrasil
     A Embrapa Suínos e Aves chegou a vários resulta-

dos dentro da Rede FertBrasil, projeto que integra os es-

forços das unidades da Embrapa no desenvolvimento de

novos fertilizantes. A Unidade liderou as pesquisas sobre a

geração de fertilizantes orgânicos e organominerais a partir do

aproveitamento dos resíduos das produções de suínos e aves.

Em 2012, em parceria com a iniciativa privada, foi concluído o 

desenvolvimento de um fertilizante organomineral que deve co-

meçar a ser vendido comercialmente ainda em 2013. No total, a

Unidade já chegou a 12 resultados dentro da Rede FertBrasil, 

entre produtos, descrição de metodologias e processos. Esses

resultados são a base para a apresentação de fertilizantes com

foco em plantio direto, integração lavoura pecuária, pastagens

e reflorestamento. A Embrapa Suínos e Aves lidera ainda

estudos para o aproveitamento dos resíduos das 

agroindústrias pela indústria de fertilizantes. 

O grupo de pesquisa em 

meio ambiente da Embrapa Suí-

nos e Aves alcançou novamente 

resultados importantes no ano 

passado em termos de novas al-

ternativas para o tratamento e uti-

lização dos dejetos suínos. Um 

dos temas com novidades foi o 

da geração de biogás. Além de 

avançar em temas como o uso 

do biogás na geração de ener-

gia, a Unidade finalizou ainda o 

Laboratório de Estudos do 

Biogás.

A estruturação do labora-

tório iniciou com um convênio 

com a Fundação Eliseu Alves e a 

AVANÇOS EM
BIODIGESTÃO
Pesquisa sobre o biogás foram reforçadas 
com estruturação de um novo laboratório
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Companhia de Gás de Santa Ca-

tarina (SCGás), que efetuou o 

apoio financeiro. A execução das 

atividades também contou com a 

parceria de centros alemães que 

atuam na área de bioenergia. O 

laboratório tem capacidade para 

analisar o potencial teórico de 

geração de energia a partir do 

resíduo levado ao biodigestor.

As pesquisas em biogás 

tiveram ainda a Itaipu Binacional 

como um parceiro significativo. A 

Unidade fez parte do Centro de 

Estudos do Biogás (CEB) do 

Parque Tecnológico de Itaipu e do 

Centro Internacional de Estudos 

em Biogás, duas iniciativas pio-

neiras no Brasil.

Ao mesmo tempo, finalizou 

o levantamento de dados dentro 

do Condomínio de Agroenergia 

para a Agricultura Familiar, insta-

lado no município de Marechal 

Cândido Rondon (PR). O Projeto 

Ajuricaba, como é popularmente 

conhecido, mostrou que é pos-

sível gerar energia elétrica a par-

tir de pequenos biodigestores 

instalados em propriedades que 

produzem suínos. A Embrapa 

validou o modelo de biodiges-

tores utilizado no Projeto Ajuri-

caba.

Tratamento dos 
dejetos suínos é uma 

das prioridades da 
Embrapa; novo 

laboratório amplia a 
capacidade dos 

estudos em biogás

Ambiente

O Projeto Filó, liderado 

pela Embrapa Suínos e Aves, 

concluiu em 2012 as suas 

principais ações. Exemplo de 

rede de instituições voltada 

ao desenvolvimento de ações 

de preservação ambiental, o 

Filó conseguiu, por exemplo, 

criar a primeira turma de pós-

graduação em “Desenvolvi-

mento Territorial com Ênfase 

em Agricultura Familiar e Meio 

Ambiente”, parceria com o 

Instituto Federal Catarinense – 

Campus Concórdia.

O curso gerou 24 mono-

grafias sobre questões am-

bientais vinculadas especial-

mente à produção de suínos. 

Outra ação importante do 

Projeto Filó foi a organização 

da comunidade residente no 

entorno do Parque Estadual 

Fritz Plaumann, localizado em 

Concórdia (SC). Foi gerado 

um modelo de gestão am-

biental para hidrográficas 

dentro do parque que pode 

servir de parâmetro para ou-

tras regiões que concentram 

a produção de suínos. 

O Projeto Filó se encerra 

ainda no primeiro semestre 

de 2013 com a certeza de 

deixar um legado decisivo 

sobre os efeitos benéficos da 

organização social em prol do 

meio ambiente.

Projeto Filó
é exemplo de
mobilização

Comunidade

Outros resultados de 2012
- A Embrapa Suínos e Aves ofereceu, em parceria com o Centro de Estudos em 

Biogás, o curso a distância ‘‘Capacitação em Biogás’’. 

- Até agora, mais de 12 turmas já fizeram o curso, que dura três meses.

- O número de técnicos que participaram do curso já é superior a 200.

- A Embrapa estuda neste momento o uso de microalgas no polimento de efluentes.

- As microalgas fazem parte do projeto Sistema Alternativo de Tratamento dos Efluentes de Biodigestão.

- Elas são utilizadas para retirar dos efluentes de biodigestores elementos como o nitrogênio e o fósforo.
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BOA GESTÃO 
É O CAMINHO
Projeto Leitão Ideal chega ao final e amplia
em 18, 2% produtividade média na Aurora

Uma das novidades 
do Leitão Ideal foi 

fazer o produtor 
enxergar em um 

quadro os índices 
que mostram se a 
atividade vai bem

Boas práticas

Uma parceria entre a 

Embrapa Suínos e Aves, o 

Sindicato das Indústrias da 

Carne e Derivados de Santa 

Catarina (Sindicarne/SC) e a 

Associação Catarinense dos 

Criadores de Suínos (ACCS) 

permitiu que os produtores 

de suínos do Estado tives-

sem acesso por meio do rá-

dio a informações sobre co-

mo produzir com o menor 

impacto ambiental possível.

No total, a parceria pro-

porcionou a produção de 38 

programas, com um minuto 

de duração cada, que foram 

veiculadas em cerca de 90 

emissoras de rádio em Santa 

Catarina. Cada programa en-

focou um tema e procurou 

despertar a atenção dos pro-

dutores para as alternativas 

tecnológicas que existem pa-

ra tratar e utilizar corretamen-

te os resíduos gerados pela 

produção. 

Entre os temas tratados 

pelos programas estiveram o 

uso racional da água, a pro-

dução de biogás, a compos-

tagem dos dejetos, a impor-

tância da manutenção das 

esterqueiras, a correta aplica-

ção dos dejetos no solo, o 

aproveitamento da água da 

chuva e o controle de roedo-

res nas propriedades.   

Informação
ambiental na
medida certa

Rádio INFORMAÇÃO
NAS PAREDES
Programa Qualisui leva para dentro das 
instalações dicas de controle da salmonela

do externo. Ao mesmo tempo, o 

consumidor brasileiro terá acesso 

a alimentos ainda mais seguros.

Entre as ações de destaque 

de 2012 estão o desenvolvimento 

de cartazes com informações so-

bre limpeza e desinfecção nas 

instalações que produzem suínos 

(conforme ilustração ao lado). Os 

cartazes foram desenvolvidos 

para que sejam fixados nos locais 

em que é necessário colocar em 

prática as medidas de limpeza 

que podem controlar a salmonela.

Ao mesmo tempo, o conteú-

do dos cartazes procura repassar 

em forma de uma sequência de 

ações os passos que devem ser 

seguidos pelos produtores e e-

quipes de limpeza que atuam nas 

propriedades. O programa vem 

sendo aplicado inicialmente entre 

os integrados da Marfrig em Sea-

ra, no Oeste de Santa Catarina.   

Avicultores foram 
instruídos sobre a 

importância de se ter 
a produção com os 

registros adequados, 
dentro do Projeto 

Frango Aurora 

No campo

O Projeto Frango Aurora 

levou em 2012 para os cerca 

de 1.700 produtores de fran-

go de corte da Aurora os 

protocolos desenvolvidos 

para documentar a qualidade 

da produção. O projeto, ini-

ciado em 2011, busca adap-

tar propriedades de aviculto-

res familiares às normas inter-

nacionais de produção de 

frango de corte.

Os materiais testados na 

fase piloto, em 55 proprieda-

des, foram distribuídos a to-

dos os avicultores da Aurora. 

Eles receberam planilhas, 

pastas e um mural, itens ela-

borados para que o produtor 

tenha em ordem e sempre à 

mão os documentos referen-

tes à produção. Todos os in-

tegrados da Aurora também 

passaram por um treinamen-

to, chamado de Dia do Fran-

go, em que conheceram os 

instrumentos do projeto e 

receberam informações so-

bre a importância das boas 

práticas de produção.   

Documentar
a qualidade
é necessário

Projeto
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PAC Transferência de Tecnologia - R$ 118.000,00

Fundações de Apoio à Pesquisa - R$ 311.732,00

Contrato Copérdia Suinocultura e Avicultura -  R$ 1.287.710,00

Total contratos de TT - R$ 1.717.442,00

Receita da Transferência de Tecnologia 2012
Curso 40

Dia de Campo 7

Folder 3

Mesa Redonda   5

Reunião Técnica 37

Palestra 120

Ações de TT 2012

Aumento de produtividade e 

de renda. O Projeto Leitão Ideal, 

realizado em parceria com a Co-

opercentral Aurora, com sede em 

Chapecó (SC), foi finalizado em 

2013 e conseguiu melhorar a vi-

da de centenas de suinocultores 

do Oeste de Santa Catarina e 

Norte do Rio Grande do Sul. De 

acordo com a Aurora, em média 

cada produtor recebeu R$ 

33.611,43 a mais de renda por 

ano após a adesão ao projeto.

 O Leitão Ideal foi implanta-

do a partir de 2010 entre os 769 

produtores de leitões ligados às 

cooperativas da Aurora. A pro-

posta foi definir e colocar em  

prática os padrões operacionais 

necessários para que os suino-

cultores atingissem a produtivida-

de mínima para que trabalhas-

sem sem prejuízo. Os padrões 

operacionais foram elaborados 

com base nas Boas Práticas de 

Produção de Suínos descritas 

pela Embrapa Suínos e Aves.

 Após a elaboração dos pa-

drões, o projeto investiu em trei-

namento. Primeiro, todos os 125 

técnicos da Aurora participaram 

de cursos sobre organização da 

produção, padrões operacionais 

do Leitão Ideal e Diagnóstico 

Técnico Operacional (sistema de 

controle da qualidade da assis-

tência técnica prestada aos pro-

dutores). Após a aplicação piloto 

em 12 propriedades, 646 produ-

tores foram treinados oficialmente 

e passaram a aplicar a metodolo-

gia do projeto. A meta inicial era 

de 414 produtores até o final de 

2012, sendo superada em 

55,8%. 

Como principal resul-

tado do projeto, as coo-

perativas filiadas à 

Aurora fecharam o 

ano passado com 

uma produtividade 

média de leitões 

18,2% maior do que a registrada 

em 2009, período imediatamente 

anterior ao início do Leitão Ideal. 

Com mais capacidade para gerir 

a propriedade, o produtor con-

seguiu ainda aumentar a escala 

de produção. Entre 2009 e 2012, a  

média de matrizes instaladas entre 

os produtores de leitão da Aurora 

subiu 80%.O projeto deu tão certo 

que a Aurora já decidiu transfor-

má-lo em programa permanente. 

Ainda em 2013, o Leitão Ideal es-

tará instalado na totalidade dos 

produtores de leitão. Aurora e Em-

brapa  também pretendem neste 

ano dar início à segunda etapa do 

Leitão Ideal.
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A parceria entre a Em-

brapa Suínos e Aves e a 

Marfrig Group conse-

guiu avançar em 2012 

na implantação de 

um protocolo de con-

trole da salmonela. O 

Programa Qualisui, 

iniciado em 2011, es-

tá testando ações pa-

ra a redução da bac-

téria nas proprieda-

des rurais, fábricas de 

rações e linhas de 

abate.

O programa pre-

tende contribuir pa-

ra que a agroindús-

tria brasileira me-

lhore o controle da 

salmonela em 

seus processos 

e, assim, tenha ainda 

mais espaço no merca-
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Um espaço para aproximar a 

comunidade da pesquisa agro-

pecuária foi aberto ao público em 

Concórdia. A Casa da Ciência 

Embrapa, parceria entre a Em-

brapa Suínos e Aves e o Colégio 

CEM (Cooperativa Educacional 

Magna), foi inaugurada no dia 16 

de outubro, durante a Semana 

Nacional de Ciência e Tecnolo-

gia. É uma oportunidade de 

mostrar, especialmente para os 

estudantes, que o dia a dia de 

todos tem muitas contribuições 

da ciência.

Com 20 m², a Casa da Ciên-

cia Embrapa tem uma minibiblio-

teca com publicações científicas 

da empresa voltadas ao público 

infanto-juvenil, bancada com ma-

LUGAR PARA A
NOSSA CIÊNCIA
Casa da Embrapa mostra como a pesquisa
está presente no cotidiano da sociedade

teriais utilizados em laboratório, 

amostras de água coletadas em 

rios com e sem mata ciliar e uma 

cisterna.

A Casa mostra ainda o que é 

a Embrapa, onde estão localiza-

das suas unidades e seus labora-

tórios no exterior. Um dos itens 

que mais chamou a atenção das 

primeiras crianças que visitaram o 

local foi o microscópio com amos-

tras de micro-organismos estuda-

dos pela Embrapa.

O local é aberto à visitação e 

no final de novembro recebeu seu 

primeiro evento, a exposição 

"Sesc – Vida Marinha", com tuba-

rões, polvos e peixes exóticos. A 

Casa da Ciência completa um ce-

nário em miniatura da sociedade 

na 

da no Colégio CEM, que conta 

também com espaços político, 

financeiro, comercial e cultural 

(como prefeitura, câmara de ve-

readores, cooperativa de crédito, 

casa cultural, livroteca, centro de 

convenções, horta e praça) e é 

administrada pelos alunos da 

escola (que elegem um prefeito 

entre os colegas).

A inauguração da Casa da 

Ciência marcou também a nona 

edição da Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia (SNCT), que 

reúne em eventos por todo o Bra-

sil inovações que podem tornar 

realidade o desenvolvimento am-

bientalmente sustentável e social-

mente justo.

minicidade cooperativista cria-

Inauguração da 
Casa da Ciência 

Embrapa no Colégio 
CEM, em Concórdia: 
despertando o gosto  

pela pesquisa
desde bem cedo

Comunicação

Esse foi o número de infor-

mativos eletrônicos internos distri-

buídos no decorrer de 2012 entre os 

empregados da Unidade. Foram 

publicadas 296 edições do Em Casa 

(informativo diário, com notícias va-

riadas, desde aniversários até a pro-

gramação da Unidade) e 109 do 

Chefia Informa (informativo sem pe-

riodicidade, voltado às necessidades 

das chefias).

O Programa Embrapa & 

Escola atendeu 2.813 (2.443 

alunos do ensino fundamental e 

370 do ensino médio) crianças 

em 2012, 95% a mais que no ano 

anterior. Foram 64 palestras sobre 

temas como a conservação do 

meio ambiente e o uso consciente 

da água. Os personagens Fritz e 

Toni (destaque acima) alegraram 

os estudantes.

Esse foi o número de notícias 

publicadas por dia sobre a Em-

brapa Suínos e Aves em 2012, 

conforme dados levantados pelo 

Núcleo de Comunicação Organi-

zacional (NCO). 41 delas foram 

em veículos de grande porte, co-

mo Correio Braziliense, Canal 

Rural, Globo Rural, site G1, Cor-

reio do Povo, O Estado de São 

Paulo e revista Superinteressante.

2,08 405 2.813

As palestras do progra-

ma Embrapa & Escola não 

seriam as mesmas sem a 

presença dos personagens 

Fritz e Toni. Caracterizados 

por empregados da Unidade 

(Carmo Holdefer, como o 

alemão Fritz, e Altemir De 

Rossi, como o italiano Toni), 

os dois interagem durante 

toda a atividade com os 

alunos, descontraindo as pa-

lestras e dando exemplos 

práticos do que é apresen-

tado. Também são utilizadas 

marionetes dos personagens 

em teatros encenados espe-

cialmente para crianças do 

ensino fundamental.

Personagens
levam alegria
e educação

Fritz e Toni

O Serviço de Atendimen-

to ao Cidadão (SAC) da 

Embrapa Suínos e Aves 

recebeu 3.826 pedidos em 

2012. A maioria dos atendi-

mentos (2.045) foi por e-mail, 

com mensagens de todo o 

Brasil e também do exterior, e 

por telefone (1.320). O SAC, 

criado no ano 2000, também 

recebeu 30 cartas e fez 60 

atendimentos presenciais.

Mais de 3,8 mil
atendimentos
no ano passado

SAC

Os empregados da Embrapa 

Suínos e Aves tiveram um impor-

tante momento de descontração 

e de melhoria no relacionamento 

interno durante o III Show de 

Talentos da Unidade no mês de 

junho. Na sede da Associação 

dos Empregados da Embrapa 

(AEE), eles fizeram apresenta-

ções de imitação e caracteriza-

ção, dramatização, fotografia e 

música.

O espírito do Show de Talen-

tos é o da participação. Mesmo 

com a presença de um júri de 

convidados externos e a distri-

buição de prêmios, o mais im-

portante foi estar sobre o palco e 

DA TELA DA TV
PARA O PALCO
III Show de Talentos simulou programa de
calouros e contou com vários personagens

apresentar algo para a diversão 

dos colegas.

O III Show de Talentos foi o 

principal evento comemorativo 

dos 37 anos da Embrapa Suínos 

e Aves, completados no ano 

passado, e reuniu mais de 200 

pessoas. O Núcleo de Comuni-

cação Organizacional da Unidade 

foi o responsável pela organiza-

ção de todas as atividades, com o 

apoio do Setor de Gestão de 

Pessoas.

O evento foi apresentado co-

mo o ‘‘Show de Calouros’’ de Sil-

vio Santos, no SBT, e teve a par-

ticipação de quatro colegas que 

interpretaram os jurados Flor, Pe-

dro de Lara, Sônia Lima e Wag-

ner Montes, além do assistente 

de palco Roque e do ‘‘próprio’’ 

Silvio Santos, que interagiram 

com os jurados e a ‘‘plateia’’ 

presente.

Também foram feitas brinca-

deiras como a ‘‘Tele-Sena de 

Aniversário da Embrapa Suínos e 

Aves’’ e o ‘‘Show do Milhão’’ te-

mático sobre a Unidade. Outro 

momento que divertiu a todos foi  

a mensagem enviada pela mãe 

de Pedro de Lara e a apresenta-

ção do vídeo com os melhores 

momentos da final do campeo-

nato de futebol-sete disputado 

pelos empregados.

Empregados  da 
Unidade revelaram 

seus talentos 
artísticos na terceira 

edição do festival 
interno, chamado de 

Show de Talentos

Integração

Em 2012, as horas dedi-

cadas à capacitação dos em-

pregados da Embrapa Suí-

nos e Aves aumentaram 52%. 

Entre os treinamentos desta-

cados, está o Módulo II do 

Curso de Desenvolvimento 

de Lideranças, em parceria 

com o Senac, sobre comuni-

cação gerencial, com 20 ho-

ras de duração.

Pesquisadores e analis-

tas da Unidade, além de pro-

fissionais que atuam na área 

científica em Santa Catarina, 

também participaram em ju-

nho do curso sobre Método 

Lógico para Redação Científi-

ca Internacional, com o pro-

fessor Gilson Volpato, da 

Unesp de Botucatu (SP).

Em dezembro, aconte-

ceu a segunda edição do 

media training, voltado para 

aprimorar o relacionamento 

dos empregados da Unidade 

com os meios de comunica-

ção, com o jornalista Jorge 

Duarte, da Secretaria de 

Comunicação da Embrapa.

Comunicação
científica é
tema de curso

Formação

Capacitação 2012

91 eventos

602 participações

9.298 horas de capacitação

R$ 134.855 de investimento

SIPAT e SQV
A 36ª Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho 

(Sipat) e a 11ª Semana de Qualidade 

de Vida e Saúde do Trabalhador (SQV) 

foram realizadas na primeira semana de 

outubro. A programação teve testes de 

glicose e de Índice de Massa Corporal 

– IMC, massagens e palestras sobre 

“administração do tempo e qualidade 

de vida”, “alcoolismo” e “cons-

cientização sobre o uso dos EPIs”. 

Durante o ano, também aconteceu

uma oficina sobre diversidade.

Uma turma com 25 empre-

gados dos campos experimen-

tais da Embrapa Suínos e Aves 

participou em novembro de um 

curso de inclusão digital. Eles 

receberam informações relativas 

às partes que compõem o com-

putador, conexões, formas de 

ligar e desligar o equipamento, 

uso do Windows, leitura de e-

mails, visitação a sites e uso 

básico de editor de textos e 

planilha de cálculos.

Inclusão digital
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6,8 MILHÕES
DE REAIS EM
MELHORIAS
Valor foi investido em reformas e
ampliações e na compra de móveis
e equipamentos para a Unidade
  

Investimento

ção e da reforma das redes elétri-

cas da Unidade.

Do investimento em equipa-

mentos, o complexo de Laborató-

rios de Análises Físico-Químicas 

recebeu R$ 1,142 milhão. Foram 

adquiridos equipamentos como 

espectrômetro de emissão ótica, 

analisador elementar, sistemas de 

tratamento de água e microcro-

matógrafo de gases. Os Labora-

tórios de Sanidade e Genética 

Animal contam agora com novos 

microscópios, centrífugas, balan-

ças, cubas de eletroforese e mó-

veis.

Os grupos de pesquisa tam-

bém receberam novos equipa-

mentos e móveis. O investimento 

chegou aos R$ 115 mil, oferecen-

do maior estrutura para os pesqui-

sadores dos grupos de Produção 

de Aves e Produção de Suínos. A 

Unidade ainda modernizou sua 

frota de veículos e de máquinas, 

com a aquisição de automóveis, 

empilhadeira, retroescavadeira, 

roçadeira e tratores. O Núcleo de 

Tecnologia da Informação tam-

bém investiu na atualização de 

computadores, tablets e sistema 

de armazenamento de dados.

Em 2012, a Embrapa Suínos 

e Aves investiu R$ 3,131 milhões 

em obras e R$ 3,695 milhões em 

equipamentos e veículos na Uni-

dade. Com os recursos destina-

dos às obras, foi possível fazer 

uma série de melhorias importan-

tes para suprir necessidades de 

infraestrutura. Destaque para a 

reforma do edifício principal, que 

abriga todos os setores adminis-

trativos, que recebeu R$ 1,628 

milhão.

Também foram aplicados 

outros R$ 568 mil em reformas 

dos aviários no Campo Experi-

mental de Aves e R$ 441 mil na 

Unidade de Produção de Aves 

SPF (livre de doenças). Já o aba-

tedouro experimental de aves 

recebeu R$ 112 mil. Essa estru-

tura há muito vinha sendo aguar-

dada pela equipe técnica.

Ainda foram viabilizadas as 

compras de geradores de energia 

elétrica e a continuidade das 

obras da rede coletora de efluen- 

tes e da unidade de composta-

gem de dejetos suínos, além da 

reforma do vestiário do setor de 

necropsia e da elaboração de 

projetos da central de insemina-
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Obras - 2012 Em R$

Edifício Administrativo - Reforma

Unidade de Produção de Aves SPF - Reforma

Aviários Protótipos - Reforma

Aviários 10 e 11 - Postura - Reforma

Abatedouro Experimental de Aves - Aditivo

Geradores de Energia Elétrica

Rede Coletora de Efluentes - Aditivo

Redes Elétricas - Projetos para Reformas

Central de Gases Especiais

Outros

TOTAL

1.628.547,48

441.213,47

361.268,15

207.116,67

112.500,00

98.499,00

46.457,10

37.565,70

29.829,22

168.561,24

3.131.558,03

Equipamentos - 2012 Em R$

Laboratórios de Análises Físico-Químicas

Laboratórios de Sanidade e Genética Animal

Setor de Gestão de Logística

Setor de Gestão da Infraestrutura

Núcleo de Tecnologia da Informação

Grupo de Pesquisa em Produção de Aves

Setor de Campos Experimentais de Suínos

Setor de Campos Experimentais de Aves

Núcleo de Comunicação Organizacional

Outros

TOTAL

1.142.128,22

950.050,29

585.846,85

500.236,00

341.144,87

109.512,00

26.711,99

21.973,18

5.499,99

12.851,22

3.695.954,61
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O apoio a ações de defesa 

sanitária do Ministério da Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento e 

dos estados foi uma das priori-

dades da Embrapa Suínos e 

Aves no ano passado. A Unidade 

também investiu no apoio a pro-

jetos para a implantação da sui-

nocultura e avicultura em regiões 

emergentes, como a Bahia e To-

cantins.

Pesquisadores e analistas da 

Unidade treinaram, em maio de 

2012, 89 novos médicos veteriná-

rios contratados pela Cidasc, 

empresa estadual responsável 

pela vigilância sanitária em Santa 

Catarina. Eles participaram do 

‘‘Curso de Necropsia e Colheita 

de Material em Aves, Suínos e 

Encefalopatias Espongiformes 

PARCERIAS EM
TODO O PAÍS
Unidade prestou apoio a ações do governo
e de instituições de regiões emergentes

Transmissíveis em Bovinos, para 

Envio ao Laboratório’’. A Embrapa 

fez parte também da capacitação 

de médicos veterinários da defesa 

sanitária de Goiás e Rondônia 

com o ‘‘Curso Doenças de Notifi-

cação Obrigatória da Suinocultu-

ra’’.

Em termos de parcerias na-

cionais, uma comitiva de Parago-

minas (PA) esteve na Unidade 

para iniciar o planejamento de im-

plantação de um frigorífico no mu-

nicípio. A ideia surgiu pelas difi-

culdades enfrentadas na falta de 

alternativas para a produção agrí-

cola no estado.

Ainda da região Norte do 

país, a Embrapa Suínos e Aves 

recebeu representantes da Coo-

perativa de Suínos do Acre 

(Suinac) e da Emater/ Seaprof 

interessados em conhecer as 

tecnologias e inovações em sui-

nocultura para aplicá-las no Esta-

do. Também foi dado apoio a ini-

ciativas de suinocultura no Mato 

Grosso, Tocantins e Bahia.

No que diz respeito à avicul-

tura alternativa, a Unidade parti-

cipou de um simpósio sobre o te-

ma em Parauapebas (PA). A área 

de Transferência de Tecnologia, 

em conjunto com a empresa par-

ceira Gramado Avicultura, fez 

ainda uma viagem pelo Norte e 

Nordeste. O objetivo foi avaliar o 

estabelecimento de acordos para 

a produção de ovos e frango cai-

pira em municípios dessas duas 

regiões. Outra viagem de avalia-

ções foi para Sinop (MT). 

Veterinários da 
Cidasc participaram de 
curso voltado à defesa 
sanitária; Embrapa dá 

apoio constante aos 
órgãos oficiais deste 

importante setor

Cooperação

As parcerias internacio-

nais continuaram sendo 

prioridade para a Embrapa 

Suínos e Aves em 2012. Por 

meio de visitas e projetos, a 

Unidade desenvolveu ações 

conjuntas com instituições da 

África, Ásia e Europa. 

Uma das propostas ana-

lisadas, feita por uma empre-

sa japonesa, foi o de desen-

volver um frango especial 

para o mercado do Japão. A 

Unidade também aprovou no 

ano passado o projeto ‘‘Me-

lhoria na Suinocultura da Etió-

pia por meio da Caracteriza-

ção Genética e Sócio-Econô-

mica e do Desenvolvimento 

de um Sistema de Produ-

ção’’, que faz parte do edital 

internacional Africa-Brazil 

Agricultural Innovation Market-

place. Outro país da África 

auxiliado pela Unidade foi o 

Zimbábue. 

Na Europa, foram discu-

tidas ações em conjunto com 

uma empresa da Ucrânia e 

com o Centro Ricerche Pro-

duzioni Animali, da Itália. A 

Unidade tem analisado ainda 

parcerias em vários temas 

com o National Institute of 

Animal Science (NIAS), da 

Coreia do Sul. 

Contatos com
instituições do
mundo inteiro

Exterior

O pesquisador Airton Kunz realizou em 2012 seu pós-

doutorado nos Estados Unidos sobre o manejo e o trata-

mento de resíduos animais. O pós-doutorado foi dividido em 

duas etapas: na Texas A&M University, no Texas, e no ARS 

(Agricultural Research Service), agência de pesquisa do 

USDA, equivalente ao Ministério da Agricultura. A Unidade 

manteve ainda o pesquisador Gilberto Schmidt no Labex-

Coreia, e a participação da pesquisadora Janice Ciacci Za-

nella, como representante brasileira, em comissões interna-

cionais que discutem questões ligadas à sanidade animal. 

Registro de IG
A Embrapa debate com o Ins-

tituto Nacional da Carne Suína e  

frigoríficos a criação do registro de 

indicação geográfica (IG) para a 

carne suína produzida no Oeste 

Catarinense. O registro identificará 

a carne suína produzida na região, 

levando em consideração a cultura 

do povo e as formas de preparo, 

que conferem ao produto um sa-

bor diferenciado e característico.

Várias ações internacionais

Veículos e vários 
equipamentos foram 
adquiridos em 2012
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A Embrapa Suínos e Aves 

conquistou três prêmios em 

2012. O primeiro deles foi anun-

ciado em maio. A Unidade ga-

nhou o Prêmio Greenbest 2012 

na categoria Energia pelas pes-

quisas que desenvolve na trans-

formação de dejetos animais em 

agroenergia.

A Embrapa foi escolhida a 

vencedora pelos votos do júri 

popular e também pela ‘‘Acade-

mia Greenbest’’, composta por 

profissionais e personalidades 

influentes do setor, entre os quais 

Marina Silva, ex-ministra do Meio 

Ambiente.

O Greenbest é considerado 

um dos maiores prêmios de 

sustentabilidade do Brasil e em 

2012 contabilizou mais de 400 

mil votos durante todas as fases 

de votação aberta na internet 

TRÊS PRÊMIOS
PARA A EQUIPE 
Preocupação com sustentabilidade trouxe 
distinção para a Embrapa Suínos e Aves

22 Relatório de Atividades 2012

segundo sua organizadora, a 

Greenvana, empresa voltada 

exclusivamente ao segmento de 

sustentabilidade para o mercado 

de consumo.

Em agosto, os pesquisadores 

Jonas Irineu dos Santos Filho e 

Elsio Figueiredo receberam o 

prêmio de melhor pôster na cate-

goria Economia e Marketing no 

24º Congresso Mundial de Avicul-

tura em Salvador. O trabalho ven-

cedor foi ‘‘Rentabilidade do sis-

tema alternativo de produção de 

frangos’’. O Congresso teve a a-

presentação de aproximadamen-

te mil trabalhos orais e pôsteres, 

com a participação de represen-

tantes de 90 países.

Já a pesquisadora Jalusa 

Deon Kich recebeu do USDA 

(United States Department of 

Agriculture, equivalente ao 

Ministério da Agricultura brasileiro) 

uma premiação pelos projetos 

que desenvolveu entre 2011 e 

2012 sobre salmonela em suínos. 

O prêmio foi entregue em novem-

bro, ao final do período de pós-

doutorado realizado pela pes-

quisadora no NADC Food Safety 

Enteric Pathogens Unit, localizado 

na cidade de Ames, estado de 

Iowa, centro nacional dedicado à 

pesquisa em sanidade animal nos 

Estados Unidos.

Jalusa foi para os Estados 

Unidos em maio de 2011 por 

intermédio do Labex-EUA, labora-

tório no exterior da Embrapa 

voltado ao intercâmbio com os 

centros de pesquisa norte-ame-

ricanos.

Biodigestor 
acompanhado pela 
Unidade: geração de 

energia a partir de 
dejeto suíno rendeu 

prêmio para a 
Embrapa em 2012

Premiações

O pesquisador Paulo Ar-

mando de Oliveira (foto nú-

mero 1), do Grupo de Pes-

quisas em Meio Ambiente, re-

cebeu em 2012 prêmio co-

mo destaque individual da 

Embrapa, ano base 2011.

Outros dois empregados 

receberam premiação por 

excelência como destaques 

da Unidade: o pesquisador 

Jonas Irineu dos Santos Filho 

(foto 2) na área técnico-cien-

tífica e o analista Jean Carlos 

Vilas Boas Souza (foto 3) na 

área de suporte à pesquisa.

Empregados
homenageados
por excelência

Destaque

Prêmios de 2012
Prêmio Greenbest 2012, concedido pela Greenvana

Melhor pôster de Economia e Marketing no 24º Congresso Mundial de
Avicultura

Certificado de Mérito National Animal Disease Center/Agriculture
Research Service/United States Department of Agriculture

1

2

3

Dirceu João Duarte Talamini
Chefe geral

Gerson Neudi Scheuermann
Chefe adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento

Luizinho Caron
Chefe adjunto de Transferência de Tecnologia

Fernando Luis De Toni
Chefe adjunto de Administração

Revisão técnica: 

Revisão gramatical: Lucas S. Cardoso

Normalização bibliográfica: Claudia A. Arrieche

Colaboração: 

Dirceu J.D. Talamini, Gerson N. Scheuermann 
e Luizinho Caron

Tânia M.B. Celant, Roberto C. Marca,
Dirceu L. Bassi, Márcia M.T. Zanotto, Marisa N.S. Cadorin, 
Luizita S. Marini, Marcos V.N. de Souza, Joel A. Boff, Airton 
Kunz, Mônica C. Ledur, Gerson N. Scheuermann, Dirceu J.D. 
Talamini, Fernando L. De Toni, Luizinho Caron, Cláudio R. de 
Miranda, Idair P. Piccinin, Carmo Holdefer, Altemir R. de Rossi, 
Jonas I. dos Santos Filho, Rosilei K. da Silva, Nilson Woloszyn, 
Elsio A.P. de Figueiredo, Marcio G. Saatkamp, Janice R.C. 
Zanella, Clarissa S.L. Vaz, Paulo S. Rosa, Nelson Morés, 
Dirceu L. Zanotto, Jacir J. Albino, Paulo Armando V. de 
Oliveira, Juliano C. Correa, Jalusa D. Kich, Elaine J. Linck, 
Júnior A. Parisotto, Darci Dambrós Junior, Mauro F. Pliéski  

  
 

Documentos 158   
ISSN 0101-6245

Embrapa Suínos e Aves.
      Relatório de Atividades 2012 / editado por Jean Carlos Porto Vilas Boas Souza
Lucas Scherer Cardoso. - Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2013. 

      22 p.; 27 cm. - (Documentos / Embrapa Suínos e Aves, ISSN 0101-6245; 158).
      
Anual.
Designação numérica a partir do: Ano 1 (2002)
A partir do ano 2006, o Relatório Técnico e de Atividades dividiu-se em dois: Relatório 
de Atividades e Relatório Técnico da Embrapa Suínos e Aves.

      1. Instituição de pesquisa (Embrapa Suínos e Aves) - relatório. I. Souza, Jean Carlos 
Porto Vilas Boas. II. Cardoso, Lucas Scherer. III. Título. IV. Série.
                                                                                                  

                                                                                                   

Todos os direitos reservados.
A reprodução não-autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos 

direitos autorais (Lei nº 9.610).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Embrapa Suínos e Aves

© Embrapa 2013

CDD 630.72

Exemplares dessa publicação podem ser solicitados a:

Embrapa Suínos e Aves
Rodovia BR 153 - KM 110
89.700-000, Concórdia-SC
Caixa Postal 21
Fone: (49) 3441 0400
Fax: (49) 3441 0497
http://www.cnpsa.embrapa.br
cnpsa.sac@embrapa.br

Comitê de Publicações da Embrapa Suínos e Aves
Presidente: Luizinho Caron
Secretária: Tânia M.B. Celant
Membros: Gerson N. Scheuermann

Jean C.P.V.B. Souza
Helenice Mazzuco
Nelson Morés
Rejane Schaefer

Suplentes: Mônica C. Ledur
Rodrigo S. Nicoloso

Produção: Núcleo de Comunicação Organizacional (NCO)

Editores: Jean C.P.V.B. Souza e Lucas S. Cardoso

Diagramação eletrônica: Jean C.P.V.B. Souza, Lucas S. Cardoso e 
Vivian Fracasso

Fotografias: Jean C.P.V.B. Souza, Lucas S. Cardoso  Luiza L. 
Biesus, Marisa N.S. Cardorin, Débora Kuhn, Nilson Woloszyn, Mari 
Fotografias e Arquivo da Embrapa Suínos e Aves 

1ª edição
1ª impressão (2013):  exemplares

Projeto gráfico: Sandro J. Panisson

400

 ,

Relatório de Atividades 201116


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

