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RESUMO 

 

PINHEIRO-SANTOS, J. G. Diagnóstico das conformidades de padrões 

mínimos de qualidade e detecção de pontos de melhoria para aumento de 

produtividade em granjas produtoras de carne suína, 2019. 128 f. 

Dissertação (Mestrado) Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2019. 

 

O objetivo da produção de suínos é a geração de renda suficiente para que os 

proprietários possam honrar seus compromissos, manter a granja de forma 

duradoura, reinvestir no negócio e mantê-lo em crescimento. Uma das formas 

para que estes objetivos sejam alcançados é por meio da produção de carne 

suína de qualidade, que pode agregar valor ao produto para o consumidor final 

e ser um diferencial competitivo para as granjas. Para tanto, é necessário o 

atendimento de diversos requisitos genéticos, sanitários, nutricionais, de bem-

estar animal, trabalhistas e de sustentabilidade. Por isso, a Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento (SAA) estabeleceu os padrões mínimos de 

qualidade da carne suína do estado de São Paulo para obtenção de selo de 

certificação. Por este motivo, o presente trabalho apresenta um estudo da 

suinocultura paulista a fim de avaliar as conformidades dos padrões mínimos 

de qualidade para carne suína e detectar possíveis entraves na produção para 

obtenção do selo. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a aplicação 

de questionário sobre os pontos de certificação. Foram coletados dados de 

uma propriedade certificada para estabelecimento e determinação dos 

"parâmetros de controle" e, a partir desta, compararam-se dados de outras dez 

granjas com potencial para certificação. Os resultados mostraram que, do total 

de itens obrigatórios para obtenção do selo, somente 30% (3/10) das granjas 

estão perto da obtenção da certificação (mais do que 90% de subitens 

obrigatórios atendidos). Os itens mais críticos foram o controle do produto final 

(que aborda testes necessários para assegurar a qualidade do produto final 

durante o processo de produção, como sorologias periódicas para granjas 

reprodutoras e centrais de inseminação artificial e necropsias) e a 

rastreabilidade (item relacionado a dados de identificação do lote, 

arraçoamento, comprovação de vacinas obrigatórias, entre outros). Portanto, 



 

 

conclui-se, que mesmo com uma produção de carne suína com qualidade, as 

granjas pesquisadas ainda apresentam déficit, principalmente nos dois itens 

mais críticos citados acima. Cabe salientar que o diagnóstico norteou quais as 

prioridades, mas sabe-se que é necessário investimento para superação dos 

problemas encontrados. 

 

Palavras-chaves: Suinocultura. Selo suíno paulista. Sistema de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

PINHEIRO-SANTOS, J. G. Diagnosis of conformity to minimum standards 

of quality and detection of improvement points to increased productivity 

in pig farms, 2019. 128 f. Dissertação (Mestrado) Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2019. 

 

The aim of pig production is generate enough income for owners to meet their 

commitments, maintain the farm permanently, reinvest in the business and keep 

it growing. The production of quality pork can be a way to achieve these 

objectives, which add value to the final product and are a competitive differential 

for the farms. Therefore, it is necessary to achieve a several genetic, sanitary, 

nutritional, animal welfare, labor and sustainability requirements. For this 

reason, the Secretariat of Agriculture and Supply (SAA) established the 

minimum quality standards for pork in the state of São Paulo to obtain a 

certification seal. For this reason, the present work presents a study of São 

Paulo pig farms in order to evaluate the conformity of the minimum quality 

standards for pork and to detect possible obstacles in the production to obtain 

the seal. A questionnaire about the certification points was used as a data 

collection instrument. The data were collected from a certified farm in order to 

determination of "control parameters", and from this, other ten other farms with 

certification potential were compared. The results showed that, the total number 

of items required to obtain the certification, only 30% (3/10) of farms are close 

to obtaining certification (more than 90% of the mandatory sub-items attended).  

The most critical items were final product control (which addresses tests 

required to ensure final product quality during the production process, such as 

periodic serology for breeding farms and artificial insemination centers and 

necropsies) and traceability (item related to batch identification data, feeding, 

proof of mandatory vaccines, among others). Therefore, it is concluded that 

although producing quality pork, the farms presented a deficit in the precept of 

the two most critical items mentioned above. It should be noted that the 

diagnosis guided the priorities, but it is known that investment is necessary to 

overcome the problems encountered. 

 



 

 

Keywords: Swine. São Paulo swine seal. Quality system.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre os segmentos que contribuem com a economia brasileira, o 

agronegócio se destaca como um dos principais. O agronegócio foi um dos 

poucos setores que tiveram forças para se manter mesmo em tempos de crise 

financeira mundial, como por exemplo, nos anos de 2008/2009. Citando o 

cenário mais atual, mesmo em um período repleto de dificuldades como as 

operações Carne Fraca de 2017 e a greve dos caminhoneiros de 2018, este é 

o único setor com manutenção ou até crescimento das atividades produtivas, 

crescendo mais do que a própria economia do país. De acordo com o Centro 

de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) do Departamento de 

Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz” (Esalq), o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que é a soma de 

todos os bens e serviços produzidos no País, em 2018, totalizou R$ 6,8 

trilhões. Desse total, a participação do agronegócio representa R$ 1,4 trilhões 

(21,1%), sendo 1% insumos, 5,1% agropecuária, 6,3% indústria e 8,7% 

serviços às contribuições de seus segmentos (USP, 2019). 

É por meio da agropecuária que são obtidos alguns dos produtos 

essenciais para o cotidiano da vida em sociedade, como carnes, legumes entre 

outros de origem animal e vegetal. Dentre as atividades produtoras de 

proteínas de origem animal, a suinocultura tem participado com importância na 

economia brasileira, batendo o recorde de produção com 3.755 mil toneladas 

(equivalente-carcaça) de carne suína em 2018 (ANUALPEC, 2018). 

Nesse ramo pecuário, o setor enfrentou dificuldades importantes no ano 

de 2018: os custos de produção com alimentação (especialmente milho e farelo 

de soja) subiram, as exportações da fonte de proteína foram limitadas por 

conta do embargo russo – que durou até setembro do mesmo ano – e os 

preços do animal vivo caíram consideravelmente. Mas mesmo com a redução 

do faturamento anual (reflexo da queda dos preços em 16,55% em 2018), o 

setor da suinocultura apresentou crescimento em relação à quantidade 

produzida, de 2,94% a mais comparada com 2017 (CNA; USP, 2019). 

Com o volume de 3.755 mil toneladas no ano de 2018, o Brasil está em 

quarto lugar no ranking de produção mundial de carne suína (valores 

correspondentes a mil toneladas de equivalente-carcaça), sendo a China 
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(54.750 mil toneladas), o maior produtor, em segundo lugar está a União 

Europeia (23.350 mil toneladas) e, em terceiro lugar, os Estado Unidos (12.188 

mil toneladas) (ANUALPEC, 2018). 

Quase 70% do total de abates de suínos são provenientes de três 

estados, Santa Catarina (28,38%), Paraná (21,01%) e Rio Grande do Sul 

(19,53%), enquanto que, o estado de São Paulo corresponde a 5% do total da 

produção do país (ABPA, 2018). Em um esforço para aumentar cada vez mais 

a participação do estado de São Paulo na produção geral não só da proteína 

animal citada, mas também de outros itens de consumo, o Governo do Estado, 

por meio da Lei nº 10.481, de 29 de dezembro de 1999, criou o selo “Produto 

de São Paulo” que, hoje, faz parte do Sistema de Qualidade de Produtos 

Agrícolas, Pecuários e Agroindustriais (SÃO PAULO, 1999). 

A criação do selo foi baseada na premissa de que não basta apenas 

aumentar a produtividade, sendo necessário garantir também a qualidade do 

produto produzido (SÃO PAULO, 1999). A qualidade e os atributos de 

segurança do alimento são importantes elementos para a tomada de decisão 

dos consumidores, que estão cada vez mais exigentes e, que já não aceitam 

mais consumir produtos com qualidade reduzida ou procedência duvidosa. 

Logo, as empresas que não estiverem preocupadas com esta busca pela 

qualidade tendem a ficar à margem do mercado consumidor (PINHEIRO, 

2015). Com este intuito, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) do 

estado de São Paulo estabeleceu os padrões mínimos de qualidade da carne 

suína para obtenção de selo de certificação, por meio da publicação da 

resolução número 32, de 19 de fevereiro de 2004 (SÃO PAULO, 2004).  

O objetivo do selo Suíno Paulista é o de certificar qualidade em uma 

verificação do processo produtivo, oferecendo um melhor produto ao 

consumidor, diminuindo perdas do produtor e aumentando a competitividade do 

agronegócio paulista no mercado interno (SÃO PAULO, 2004). Essa estratégia 

é reconhecida como uma forma de adição de valor ao produto dentre os 

mecanismos que podem contribuir para a percepção da qualidade por parte 

dos consumidores (PINHEIRO, 2015).  

Mesmo o selo tendo o conceito incorporado à segurança, a qualidade e 

à perspectiva de que os alimentos disponíveis para consumo sejam seguros e 

adequados tanto do ponto de vista nutricional quanto sanitário, nem todas as 
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granjas no estado de São Paulo atendem aos itens estabelecidos como 

obrigatórios e recomendados para a obtenção da certificação de qualidade. 

Também são escassos os trabalhos que tenham realizado diagnósticos de 

situação sobre estes aspectos, ou que tenham apresentado as áreas mais 

problemáticas no processo de aquisição do selo.  

Diante do cenário exposto, é de extrema importância a realização de 

estudos que avaliem as situações das granjas do estado que ainda não 

obtiveram a certificação, que mostrem quais os pontos mais críticos para 

atendimento e, que conscientizem os proprietários com relação a estes itens 

para que eles priorizem as ações nas propriedades. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. ORIGEM DOS SUÍNOS 

 

Segundo Associação Brasileira de Criadores de Suínos – ABCS (2016), 

a literatura apresenta a carne suína como um dos primeiros alimentos de 

proteína animal do mundo. O suíno doméstico (Sus scrofa) é um mamífero 

originado do javali e, evidências genéticas indicam que originou-se no sudeste 

da Ásia (Filipinas, Indonésia), durante as flutuações climáticas do início do 

Plioceno, entre 5,3 e 3,5 milhões de anos. Não se sabe ao certo onde ocorreu 

a primeira domesticação, mas o porco foi aparentemente criado por volta de 

8000 a.C, tornando-se a mais antiga criatura domesticada conhecida, além do 

cão. A domesticação começou quando os primeiros homens formaram aldeias 

para cultivar cereais, depois de terem sido nômades por milhares de anos. 

Porém, eram os porcos e não os cereais, a principal fonte de alimento nas 

primeiras comunidades fixas (ROPPA, 2014).  

Os suínos chegaram ao continente americano, no ano 1493, na segunda 

viagem realizada por Cristóvão Colombo (ROPPA, 2014). No Brasil, os 

primeiros suínos chegaram ao litoral paulista (São Vicente) em meados de 

1532, no período Colonial, trazidos pelo navegador Martin Afonso de Souza, 

que trouxe de Portugal as raças Alentejana, Transtagana, Galega, Bizarra, 

Beiroa e Macau (FAVERO; FIGUEIREDO, 2009).  
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Nesse período, a produção suína era muito importante, pois a sua 

gordura era um item de consumo quase vital para a cozinha da época, sendo 

muito utilizada para a conservação de carnes de diferentes espécies (ROPPA, 

2014; TERHORST e SCHMITZ, 2007).  

Com o tempo e com a rápida proliferação da espécie e os cruzamentos 

naturais, os criadores brasileiros passaram a desenvolver raças próprias, tais 

como o Piau, o Canastra, o Sorocaba, o Tatu e o Caruncho, todos destinados à 

produção de carne e toucinho. No entanto, no final do século XIX e início do 

século XX, com a imigração europeia para os estados do Sul, a suinocultura 

ganhou um novo aliado. Esses imigrantes, vindos, principalmente da Alemanha 

e da Itália, trouxeram para o Brasil os seus hábitos alimentares de consumir 

suínos, bem como um padrão próprio de industrialização e foi quando as raças 

brasileiras perderam sua originalidade, sendo modificadas por raças 

estrangeiras com maior aptidão para produção de carne. Começaram então os 

processos de melhoramento genético, por meio das importações de animais 

das raças Berkshire e Large Black da Inglaterra e, posteriormente, das raças 

Duroc e Poland China. Entre 1930 e 1940, chegaram as raças Wessex e 

Hampshire (ROPPA, 2014).  

Nos anos seguintes foi criada a ABCS, impulsionando o controle 

genealógico dos suínos e a importação de raças exóticas, com o objetivo de 

melhorar a produtividade da criação e aumentar a produção de carne 

(FAVERO; FIGUEIREDO, 2009). Com o surgimento e difusão dos óleos 

vegetais, a produção de suínos como fonte de gordura perdeu espaço e, foi 

nesse período que por meio de incentivo a introdução de raças puras, que 

garantiriam a produção de menos gordura e mais carne. Na década de 50 

chegam os Landrace; na de 60, os Large White; a partir da década de 70, os 

híbridos de empresas especializadas no melhoramento genético de suínos 

(ROPPA, 2014). 

 

2.2. SUINOCULTURA MUNDIAL 

 

Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2018), a 

partir da década de 2000, houve um crescimento de 42,7% na produção 
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mundial de carne suína, passando de 78,2 milhões de toneladas em 1995, para 

111,7 milhões de toneladas em 2012. Nesse mesmo período, o plantel mundial 

de suínos cresceu apenas 7,1%, passando de 900 para 964 milhões de 

cabeças. Essa diferença entre crescimento da produção (42,7%) e o 

crescimento do plantel (7,1%) deve-se à melhora na produtividade e ao 

aumento do peso de abate (ABPA, 2018). 

Dentre os fatores que alavancaram o aumento na produção de proteína 

animal está o crescimento populacional, visto que a utilização de animais para 

alimentos, vestuário e transporte é obtida a partir de aves, bovinos, caprinos, 

suínos, ovinos entre outros (BROOM; FRASER, 2010).  

Em 1950, a população mundial era estimada em cerca de 2,6 bilhões de 

pessoas, chegando a 5 bilhões em 11 de julho de 1987, e atingiu a marca de 6 

bilhões em 12 de outubro de 1999 (ONU, 2009). Atualmente a estimativa da 

população é de 7,6 bilhões, e, nesse ritmo, espera-se que a população mundial 

chegue a 8,6 bilhões em 2030, 9,8 bilhões em 2050 e que supere os 11,2 

bilhões em 2100 (ONU, 2017). 

Em relação à produção de carne suína no mundo, o continente asiático 

detém a maior produção, a grande maioria produzida em território chinês 

(54,750 milhões de toneladas), o que corresponde a 48% da produção mundial 

de carne. A União Europeia é o segundo maior produtor, com 23,350 milhões 

de toneladas (21% do total mundial), seguido dos Estados Unidos (10,77%) 

com 12,188 milhões de toneladas e o Brasil com 3,755 milhões (3,32%). Além 

disso, a China é o maior produtor mundial com 56% do total do rebanho 

mundial (número cabeças) e o Brasil ocupa o quarto lugar (5,09%) com 38.835 

milhões de cabeças (ANUALPEC, 2018).  

Já o plantel de fêmeas suínas reprodutoras, está estimado em 

aproximadamente 94 milhões de cabeças. Cinquenta por cento delas estão 

localizadas na China (ROPPA, 2014) e cerca de dois milhões das matrizes no 

Brasil (ABPA, 2018).  

 

2.3.  CONSUMO MUNDIAL DE CARNES 

 

A carne suína é a mais consumida no mundo, embora tenha restrições 

em alguns países, devido aos hábitos, proibições religiosas e dogmáticas. Nas 
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últimas décadas o consumo de carnes aumentou fortemente (ABCS, 2016) e, 

esse padrão também pode ser observado no consumo de carne suína 

(ANUALPEC, 2018). Em números absolutos, o crescimento da China é 

disparadamente maior, no intervalo de nove anos houve um aumento de 7,169 

milhões de toneladas de carne suína consumida no país, crescimento de quase 

15% (ABCS, 2016). Próximo à China, os maiores consumidores em 2018 foram 

União Europeia, Estados Unidos, Rússia, Brasil e Vietnã, juntos representam 

84,81% do consumo global no ano citado (ANUALPEC, 2018). Quanto ao 

consumo de carne total anual em todo o globo, está previsto que alcançará 

35,5kg/per capita até 2024 (ABCS, 2016). 

No entanto, o consumo de carne suína no Brasil, é considerado baixo 

quando comparado ao consumo em outros países, em 2018, os dados indicam 

14kg per capita. O baixo market shake, além das restrições devido a questões 

culturais e mitos, podem oferecer uma explicação para o baixo consumo e a 

menor disponibilidade de cortes quando comparado às carnes de aves e 

bovinos, mas, acompanhando as tendências, tende a crescer nos próximos 

anos (ABCS, 2016). 

 

2.4. SUINOCULTURA NO BRASIL 

 

O Brasil é o único país da América do Sul, entre os dez maiores 

produtores e, a sua produção é crescente ano após ano. Em 1995, a 

participação do Brasil no total mundial era de 1,82%, saltou para 3,1% no ano 

de 2012 e, atualmente, corresponde a 3,33% (ROPPA, 2014). 

A suinocultura brasileira é uma atividade existente em todas as regiões, 

com consolidação do Sul como principal região produtora (Figura 1; ABCS, 

2016). 
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Figura 1 Distribuição do rebanho suíno brasileiro por grande região 
(efetivo em cabeças) – 2015 
Fonte: ABCS, 2016 

 

Cerca de 70% da produção são provenientes dos três estados, que na 

respectiva ordem de maior a menor produção é Santa Catarina, Paraná e Rio 

Grande do Sul (Figura 2; ABPA, 2018). 

 

 

Figura 2 Abate de suínos por estado brasileiro em 2017 
Fonte: ABPA, 2018 
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Em relação à exportação, desde 1990, os frigoríficos do país passaram a 

ganhar participação nos mercados internacionais (ABCS, 2016). Analisando o 

destino da produção de carne suína em 2017, observa-se que 81,5% da 

produção foi destinado ao mercado interno e, 18,5% ao mercado externo e no 

comparativo geral (2004 x 2017), o volume e receita de exportações vêm 

apresentando aumento (ABPA, 2018). 

Das exportações brasileiras de carne suína por produto, no ano de 2017, 

83,63% refere-se a cortes; 10,81% miúdos; 1,53% preparações; 1,40% 

carcaça; 1,37% embutidos; 0,80% gordura; 0,26% tripas; 0,18% salgado e 

0,02% couros e peles. O destino são mais de 70 países da África, América, 

Ásia, Europa Extra-UE, Oceania, Oriente Médio e União Europeia (ABPA, 

2018). 

Entre os portos exportadores de carne suína do Brasil em 2017, os cinco 

principais foram: Itajaí – SC (50,68%); Rio Grande – RS (13,26%); São 

Francisco do Sul – SC (12,80%); Paranaguá – PR (8,87%) e Santos – SP 

(1,15%). Os estados exportadores de carne suína no ano de 2017 foram: Santa 

Catarina (40,28%); Rio Grande do Sul (29,47%); Paraná (14,22%); Mato 

Grosso (5,94%); Goiás (5,35%); Minas Gerais (2,70%); Mato Grosso do Sul 

(1,63%); São Paulo (0,42%) (ABPA, 2018). 

Em relação às crises, a suinocultura nacional sofreu a sua pior crise da 

história no ano de 2002. Posteriormente, devido à crise financeira mundial de 

2008/2009, houve uma redução no volume e no preço das exportações de 

carne suína brasileira, fato que fez com que o setor suinícola passasse por 

uma nova crise, que gerou uma desvalorização do real, obrigando o setor a 

destinar uma maior quantidade de carne para o mercado interno. E depois, em 

2012, o setor suinícola sofreu novamente e teve como causas a crise financeira 

internacional, a instabilidade do preço das commodities agrícolas e as politicas 

protecionistas de países como Argentina e Rússia (MIELE, 2013).  

Ainda conforme Miele (2013), essa fragilidade do setor suinícola às 

situações macroeconômicas, tais como as citadas acima, está diretamente 

ligada à falta de proteção aos suinocultores independentes, às especificidades 

e limitações dos atuais contratos de integração (chamado de parceria ou 

comodato) e, também, à existência de comportamentos especulativos e falhas 
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de planejamento, elementos estes presentes em todas as crises enfrentadas 

pelo setor. 

 

2.5. PERFIL DO SUINOCULTOR BRASILEIRO 

 

No Brasil, a suinocultura conta com diferentes sistemas de produção: o 

modelo centralizado nas cooperativas, o sistema de produção integrada e um 

terceiro, no qual se encontra o produtor independente. Nos estados do Sul, o 

predomínio absoluto de produção são os modelos de sistema de produção 

integrada ou cooperada. Já na região Sudeste há forte prevalência da 

produção independente, nos estados do Centro-Oeste cerca de 50% da sua 

produção é integrada a agroindústrias e nas regiões Norte e Nordeste a 

produção é 100% independente, caracterizadas por granjas de menor escala 

(ABCS, 2016). 

O modelo de cooperativas se caracteriza na sua maioria das vezes por 

menores produtores em termos de capacidade produtiva e pulverizados 

geograficamente. Trata-se de uma pessoa jurídica (cooperativa) formada por 

diversos cooperados que partilham os resultados da operação (lucro) com os 

associados (ABCS, 2016). 

Já o sistema de produção integrado, que inclusive, é o que mais tem 

crescido, é uma empresa privada que tem o suinocultor como um fornecedor 

de serviços (especialização em cada etapa). Assim, a agroindústria coordena 

os insumos (reprodutores, ração animais para engorda) e o produtor gerencia a 

granja e o que a ele foi demandado (matrizes e leitões). Dentre os motivos 

dessa predominância, estão à segurança que oferece ao produtor e a 

concentração da agroindústria exportadora – que busca controlar processos 

para garantir o abastecimento das suas indústrias e mercados consumidores 

(ABCS, 2016). 

A outra forma de organização, denominada independente, é mais 

encontrada na região sudeste, que realiza o ciclo completo (desenvolve todas 

as atividades: do manejo reprodutivo das matrizes até a terminação e posterior 

abate, que pode ser em frigorífico próprio ou não), é caracterizada por não 

possuir um vínculo mais intenso entre o suinocultor e as empresas abatedoras 

e/ou processadoras. As empresas produtoras, no caso os próprios 
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suinocultores, compram todos os insumos necessários à produção, 

desenvolvem o produto e o vendem no mercado. Sendo assim, todas as 

responsabilidades (insumos e negociação do produto final) são do próprio 

produtor, que assume mais riscos e utiliza capital de giro próprio (ROCHA, 

2006). 

 

2.6. SUINOCULTORA ESTADO DE SÃO PAULO 

 

LOT (2004) afirma que a grande maioria dos produtores paulista é 

independente, de acordo com a ABPA (2018). A representatividade do estado 

de São Paulo, no mercado suinícola se refere a um rebanho de 

aproximadamente 65.500 matrizes, 75 granjas e uma produção de 101 mil 

toneladas de carne produzidas no ano de 2015. Deste número total de granjas, 

76% (57) são granjas de até 200 a 1.000 matrizes, o que significa que o estado 

de São Paulo é representado por pequenos, alguns médios e poucos grandes 

produtores (ABCS, 2016). Por outro lado, considerando à distribuição do 

rebanho no estado, as mesorregiões de maior número de animais (efetivo em 

cabeças – 2015) são: 1. São José do Rio Preto, Campinas, Presidente 

Prudente e Macro Metropolitano Paulista. 2. Bauru, Assis e Itapetininga; 3. 

Ribeirão Preto, Piracicaba e Vale do Paraíba Paulista; 4. Araçatuba e 

Araraquara e 5. Marília, Litoral Sul Paulista e metropolitana de São Paulo 

(Figura 3; ABCS, 2016)  
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Figura 3 Distribuição do plantel de suínos de São Paulo por mesorregião (efetivo em 
cabeças) – 2015 
Fonte: ABCS, (2016) 

 

Dessa distribuição, 100% das granjas são formadas por modelo de 

criação independente - ciclo completo, no qual o produtor fica tendente das 

oscilações de mercado. Ou seja, em anos de bons preços do suíno e baixos 

custos de matérias-primas, o produtor tem lucro acima da média, em 

contrapartida, em tempos de elevados preços de grãos e baixo preço do suíno, 

o suinocultor tem grandes prejuízos (ABCS, 2016). 

Como o intuito de favorecer o desenvolvimento tecnológico e defender 

os direitos desses produtores incentivando a permanência no setor, foi criada a 

Associação Paulista de Criadores de Suínos (APCS), fundada em 1967 na 

cidade de Ribeirão Preto – SP que envolve alguns dos principais frigoríficos 

locais, já que seus associados também são suinocultores e é responsável pela 

Bolsa de Suínos do estado. A entidade criou o Consórcio Suíno Paulista (CSP) 

em 2011, com sede em Espírito Santo do Pinhal-SP, que realiza a compra de 

insumos para seus associados de forma coletiva. Ambos representam e 

defendem os interesses dos criadores, incentivando o desenvolvimento da 

suinocultura no Estado, estimulando a comercialização de suínos e seus 



24 
 

 

derivados, promovendo eventos técnicos ligados à atividade, além de 

participarem de entidades de representação da classe (APCS, 2019). 

Como ponto forte da suinocultura do estado, destaca-se a proximidade 

das áreas produtoras com o principal centro consumidor do país e ainda, 

apresenta a possibilidade de mostrar ao mercado consumidor que a 

suinocultura paulista produz uma carne de qualidade, POR MEIO DE  do Selo 

Suíno Paulista - diferencial do estado possuir um Selo de Certificação. Como 

maiores desafios, os produtores citam a disponibilidade e custo dos grãos, pois 

a maioria das regiões depende da matéria-prima oriunda de outros estados 

(ABCS, 2016). 

 

2.7. QUALIDADE 

 

Para melhor entendimento e contextualização no que diz a produção de 

carne com qualidade e sistemas de certificação, é fundamental entender o 

conceito de qualidade (NBR ISO, 9000: 2015). 

“Uma organização focada em qualidade promove 

uma cultura que resulta em comportamentos, 

atitudes, atividades e processos que agregam valor 

por meio da satisfação das necessidades e 

expectativas dos clientes e de outras partes 

interessadas pertinentes. A qualidade dos produtos e 

serviços de uma organização é determinada pela 

capacidade de satisfazer os clientes e pelo impacto 

pretendido e não pretendido nas partes interessadas 

pertinentes. A qualidade dos produtos e serviços 

inclui não apenas sua função e desempenho 

pretendidos, mas também seu valor percebido e o 

benefício para o cliente. Um sistema de gestão de 

qualidade (SGQ) compreende atividades pelas quais 

a organização identifica seus objetivos e determina 

os processos e recursos necessários para alcançar 

os resultados desejados. O SGQ gerencia a 
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interação de processos e recursos necessários para 

agregar valor e realizar resultados para as partes 

interessadas pertinentes”. 

Fonte: NBR ISO, 9000: 2015 

 

Por meio dessa definição, entende-se que o objetivo é atender às 

necessidades dos clientes e empenhar-se em exceder as expectativas (NBR 

ISO, 9000: 2015). 

Um selo foi criado pela Coordenadoria de Desenvolvimento dos 

Agronegócios (Codeagro) - Governo do Estado por meio da Lei nº 10.481, de 

29 de dezembro de 1999. O selo Produto de São Paulo faz parte do Sistema 

de Qualidade de Produtos Agrícolas, Pecuários e Agroindustriais. O objetivo é 

certificar qualidade em uma verificação do processo produtivo, oferecendo um 

melhor produto ao consumidor e aumentando a competitividade do 

agronegócio paulista nos mercados interno e externo (CODEAGRO, 2019).  

 

 “Artigo 1° - Fica instituído o Sistema de Qualidade 

de Produtos Agrícolas, Pecuários e Agroindústrias 

de São Paulo, com a finalidade de: 

I. Colocar à disposição dos consumidores produtos 

de origem agropecuária "in natura", processados ou 

industrializados que apresentem qualidade superior. 

II. Promover a certificação de produtos cujos 

métodos diferenciados de produção agrícola ou de 

processamento agroindustrial garantam 

características que os tomem nítida, clara e 

reconhecivelmente especiais. 

III. Estimular a segmentação de mercados e a 

exploração de nichos como maneira de aumentar a 

competitividade do agronegócio paulista, no 

mercado interno e no internacional” (CODEAGRO, 

2019). 
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Fonte: Lei n° 10.481 de 29 de dezembro de 1.999. Institui o Sistema de 

Qualidade de Produtos Agrícolas, Pecuários e Agroindustriais do Estado 

de São Paulo e dá providências correlatas. 

A adesão ao projeto é voluntária e as normas e padrões de qualidade 

são estabelecidos por Técnicos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 

representantes das cadeias produtivas reunidas nas Câmaras Setoriais, 

especialistas de universidades e outros técnicos interessados (CODEAGRO, 

2019). 

Nove produtos possuem resoluções referentes aos produtos certificados, 

são eles: carvão, carne suína, algodão, cachaça paulista, cachaça paulista 

envelhecida, café superior, café gourmet, avestruz e carne bovina, como 

ilustrado na Figura 4 (CODEAGRO, 2019). 

 

 

Figura 4 Selos certificados criados pela Coordenadoria de Desenvolvimento dos 
Agronegócios (Codeagro) dos produtos de São Paulo 
Fonte: CODEAGRO, Disponível em: 
http://www.codeagro.agricultura.sp.gov.br/selohome/selos 

CARVÃO, 11/07/2003 CARNE SUÍNA, 19/02/2004 

ALGODÃO,  24/03/2004 
CACHAÇA PAULISTA, 
28/11/2006 

CACHAÇA PAULISTA 
ENVELHECIDA, 28/11/2006 

CAFÉ SUPERIOR, 
22/06/2007 

CAFÉ GOURMET, 
22/06/2007 

AVESTRUZ, 15/07/2010 

CARNE BOVINA, 
24/08/2011 
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O selo do produto Suíno Paulista (anexo A) foi criado em 19/02/2004, e 

define norma de padrões mínimos de qualidade para carne suína, como base 

para certificação de produtos pelo sistema de qualidade de produtos agrícolas, 

pecuários e agroindustriais do Estado de São Paulo, instituído pela Lei nº 

10.481, de 29/12/1999 e a Resolução SAA – 32, de 09/10/2001; norma – PMQ 

(padrão mínimo de qualidade) 004/04 para carne suína. O selo Suíno é um 

projeto estadual que certifica a origem e garante as condições primordiais para 

suínos nascidos, criados, terminados e abatidos no estado de São Paulo.  O 

intuito é zelar pela qualidade das granjas e, automaticamente, beneficiar o seu 

consumidor final e o produtor, que terá diminuição de perdas e maior retorno 

financeiro (SÃO PAULO, 2004). Para que a granja obtenha o selo, é necessário 

formalizar interesse entrando em contato por e-mail, solicitando ficha de 

credenciamento por meio da Codeagro. Após a inscrição, serão indicadas as 

duas empresas de certificação que atualmente são habilitadas para a 

verificação dos itens obrigatórios do selo suíno paulista, são elas a Fundação 

Carlos Alberto Vanzolini (credenciamento 16/07/2002) e WQS - Certificações 

de Produtos LTDA (credenciamento 10/11/2008). A certificação tem validade 

de um (1) a dois (2) anos, após o período estipulado, deve-se fazer uma nova 

auditoria, revendo o atendimento de itens obrigatórios e planos de ação 

gerados na última visita (CODEAGRO, 2019). 

Independente da opção do produtor, a empresa credenciada agenda a 

visita para auditoria na qual verifica, por meio de evidências (documentação e 

visita as instalações) se a granja atende aos requisitos dos marcos legais 

respectivos da legislação e resoluções pertinentes que abordam quatro itens: 

condições gerais, características do produto, características do processo e 

aspectos éticos, ainda, com dez subitens (SÃO PAULO, 2004). 

Os subitens são: 1 - característica do produto, 2 - insumos críticos (que 

engloba a identificação e controle dos insumos; qualidade da água; programa 

de controle de resíduos em carne; atestado emitido pelo médico veterinário), 3 

- pontos críticos do processo (abordam práticas e/ou testes que permitem 

assegurar que as características do produto permaneçam estáveis ao longo do 

tempo, ou seja, em sua repetibilidade; índices zootécnicos; relatório de 

mortalidade), 4 - boas práticas de processamento (referente a condições de 
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higiene; distância mínima entre granjas; cerca periférica com entrada única e 

sistema de desinfecção para ingresso de pessoas e veículo; 

embarcadouro/desembarcadouro localizado junto à cerca periférica da granja; 

livro de visitas), 5 - procedimentos de limpeza e desinfecção (correta remoção 

de matéria orgânica; desinfecção propriamente dita; vazio sanitário; controle de 

roedores; fábrica ração), 6 - embarque, 7 - controle do produto final 

(relacionado a testes necessários para assegurar a qualidade do produto final 

durante o processo de produção; registros dos resultados e os critérios de 

aceitação/rejeição dos testes; sorologias periódicas para granjas reprodutoras 

e centrais de inseminação artificial; necropsias), 8 - rastreabilidade (dados de 

arraçoamento com controle de origem/lote e informação sobre a ração usada 

em todas as fases; comprovação de vacinas obrigatórias, contendo data e 

informação do lote/laboratório fornecedor; registro de medicações 

administradas, inclusive sua origem/laboratório/lote), 9 - meio ambiente e 10 - 

segurança no trabalho (SÃO PAULO, 2004). 

 

2.7.1. Importância do selo 

 

Em relação à expectativa dos clientes, é crescente a preocupação dos 

consumidores com a forma como os animais são criados, transportados e 

abatidos. Essa preocupação pressiona os produtores e as agroindústrias, que 

tendem a tratar com cuidado, respeitando a capacidade de sentir dos animais 

(senciência), melhorando não só a qualidade dos produtos (composição 

nutricional, aparência, segurança alimentar, rendimento), mas também a 

qualidade ética que se refere ao modo como os animais foram criados. Esse 

conceito confere um valor agregado ao produto comprado, em relação aos 

padrões mínimos estabelecidos em seu contexto social e, portanto, legais ou 

normativos. Além disso, para o produtor, é uma possibilidade de ter uma 

diminuição das perdas de produção através do cumprimento de protocolos 

sanitários, rastreabilidade entre outros requisitos sugeridos pelo selo, obtendo 

um maior retorno econômico (LUDTKE et al., 2014) 

A importância do selo ganhou atenção em 2017, quando o secretário de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Sr. Arnaldo Jardim em 

reunião com o presidente da APCS, Valdomiro Ferreira Júnior e o prefeito 
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Marco Citadini assinaram o decreto que prevê a inclusão da carne suína na 

merenda escolar das unidades municipais de ensino de Capão Bonito/SP. A 

cidade tem, segundo o IBGE (2018), uma população de 47.159 pessoas, serve 

14 mil refeições aos alunos da rede pública de ensino municipal ao ano e o 

cardápio, até 2017, era composto por variedades de carne bovina, de frango e 

de peixe, além de legumes e verduras e após o projeto de lei (n° 0006-2017) a 

carne suína foi incluída pelo menos uma vez na semana na merenda escolar 

nesse município. A nova conquista incentiva o crescimento da suinocultura, 

além de incrementar a alimentação das crianças (SUINOCULTURA 

INDUSTRIAL, 2017). 

Capão Bonito foi pioneira, mas os representantes de outras cidades do 

estado como Ribeirão Grande, Guapeava, Itapeva e Itu também aprovaram a 

legislação para inserção da carne suína nas escolas municipais. De acordo 

com a legislação, a carne suína a ser adquirida por meio de licitação pública e 

deverá seguir obrigatoriamente e de maneira clara a legislação sanitária 

vigente, para garantir a segurança alimentar e inocuidade do alimento. Ainda, o 

produto deverá exibir o Selo de Suíno Paulista-Produto de São Paulo, seguindo 

a Norma de PMQ para Carne Suína, como base para Certificação de Produtos 

pelo Sistema de Qualidade de Produtos Agrícolas, Pecuários e Agroindustriais 

do Estado de São Paulo, instituído pela Lei nº 910.481, de 29/12/1999 

(SUINOCULTURA INDUSTRIAL, 2017). 

 

2.7.2. Certificação no estado de São Paulo 

 

Vinte e cinco granjas fazem parte da Associação Paulista de Criadores 

de Suínos (APCS) e/ou do Consórcio Suíno Paulista (CSP). Somando todas as 

matrizes alojadas nessas propriedades, o número ultrapassa 40 mil matrizes, o 

que corresponde a aproximadamente 60% do total de fêmeas alojadas no 

estado. Desse total, 10 granjas são certificadas ou estão no processo e outras 

15 nunca foram auditadas (APCS, 2018). 
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3. OBJETIVOS 

 

Com base na literatura apresentada, o estudo foi realizado com o 

objetivo de diagnosticar as conformidades dos padrões mínimos de qualidade 

como estabelecido pelo Selo Suíno Paulista e, detectar possíveis entraves 

para obtenção do selo, indicando os principais pontos de melhoria na cadeia 

produtiva com o intuito de superar as dificuldades, aumentar a qualidade do 

produto final e proporcionar maior retorno financeiro ao produtor. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo pode ser caracterizado como descritivo, sendo que tal tipo 

de estudo pretende descrever fatos e fenômenos de determinada realidade. 

De acordo com Freitas et al. (2000), a pesquisa descritiva procura identificar 

opiniões, situações ou atitudes evidenciadas em uma população, expõe a 

distribuição de um determinado fenômeno na população e desempenha a 

comparação entre essas distribuições. Ela também avalia se a percepção dos 

acontecimentos está ou não em conformidade. Portanto, pode-se afirmar que a 

presente pesquisa se enquadra como descritiva, pois pretende diagnosticar 

granjas produtoras de suínos do estado de São Paulo que não possuem o 

Selo para priorização de ações. 

Quanto ao método da abordagem, a pesquisa é quantitativa, uma vez 

que a coleta de dados será expressa numericamente com o auxílio de técnicas 

estatísticas. Conceitualmente, o método quantitativo é explicado: 

“O método quantitativo, como o próprio nome 

indica, caracteriza-se pelo emprego da quantificação 

tanto nas modalidades de coleta de informações, 

quanto no tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas, desde as mais simples como percentual, 

média, desvio-padrão, às mais complexas, como 

coeficiente de correlação, análise de regressão etc. 

(RICHARDSON, 2015)”. 

 

As principais etapas de uma pesquisa que envolve levantamento e 

análise de dados são: definição do problema e dos objetivos; planejamento da 

pesquisa; execução da pesquisa; dados; análise de dados; resultados e 

conclusões (BARBETTA, 2008). 

De acordo com Barbetta (2008), a pesquisa de levantamento (ou survey) 

é capaz de perceber características de elementos de certa população, por meio 

do uso de questionários ou entrevistas. 

O estudo foi dividido em quatro etapas, conforme apresentado a seguir. 
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4.1 QUESTIONÁRIO – Etapa 1 

 

Um questionário amplo foi desenvolvido abordando os requisitos 

exigidos para a certificação do selo suíno paulista conforme Resolução SAA – 

32, de 19/02/2004; norma – PMQ 004/04 a qual estabelece os padrões 

mínimos de qualidade da carne suína do Estado de São Paulo (apêndice A). 

Esse questionário estruturado aborda os assuntos: sanidade, características do 

processo, aspectos éticos, insumos, pontos críticos do processo, boas práticas 

de processamento, procedimentos de limpeza e desinfecção, embarque, 

controle do produto final, rastreabilidade, meio ambiente e segurança no 

trabalho, todos considerados com o mesmo peso. 

O questionário é o instrumento básico de coleta de dados, é um conjunto 

formal de perguntas e a entrevista é a chave da pesquisa de campo, já que 

sem ela seria impossível obter as informações desejadas (BARBETTA; 2008).  

Segundo Malhotra (1999), a pesquisa de levantamento se baseia “num 

questionário estruturado dado a uma amostra de uma população e destinado a 

provocar informações especificas dos entrevistados”, e sua grande vantagem é 

a possibilidade de atingir, efetiva e eficientemente, as unidades específicas da 

amostra, especialmente na entrevista pessoal. 

 

4.2. SELEÇÃO DAS GRANJAS – Etapa 2 

 

Para selecionar as granjas, foi realizado um levantamento por meio da 

APCS. A associação conta com vinte e cinco granjas no total entre associadas 

ou consorciadas, sendo que dez já possuíam o selo e outras cinco estavam em 

processo de descontinuidade de produção ou não aceitaram participar do 

diagnóstico. Então as dez granjas participantes têm como critério de seleção 

não possuírem o selo. 

Quanto à representatividade, no estado de São Paulo há 65.500 

matrizes suínas, sendo que 40.000 matrizes estão distribuídas nas vinte e 

cinco granjas associadas e/ou consorciadas da APCS, o que correspondem a 

cerca de 60% do número total de matrizes suínas do estado. Dessas 40.000 

matrizes, 75% (30.000) pertencem as dez granjas certificadas, 10% (4.000) 

referem-se a cinco granjas que não aceitaram participar do diagnóstico ou 
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estavam em descontinuidade e 15% (6.000 matrizes) participaram do 

diagnóstico situacional como granja objeto do estudo - que ainda não possuem 

o selo. 

Além das dez granjas selecionadas, avaliou-se uma granja que já 

apresentava o selo de certificação para determinação dos “parâmetros de 

controle”. Para avaliação da granja controle e, consequentemente, 

comparações com as demais granjas foram utilizados, como base, os itens 

publicados na Resolução SAA – 32, de 19/02/2004; que define a norma de 

PMQ para Carne Suína, como base para Certificação de Produtos pelo 

Sistema de Qualidade de Produtos Agrícolas, Pecuários e Agroindustriais do 

Estado de São Paulo. 

Este trabalho foi realizado no estado de São Paulo, em granjas de sete 

mesorregiões distintas: Ribeirão Preto, Araçatuba, Bauru, Campinas, 

Piracicaba, Assis e Macro Metropolitano Paulista. 

 

 

Figura 5 Mapa do estado de São Paulo com a localização aproximada das 
granjas visitadas. 
Fonte: Elaborada pela autora, 2019. 

 

4.3. VISITA E ENTREVISTA – Etapa 3 

 

Nesta etapa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas junto aos 

gestores e/ou proprietário das granjas suínas pré-determinadas. 
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Conceitualmente, o método é explicado: 

 

“A entrevista é um método de coleta de 

dados onde o pesquisador entra em contato 

com as pessoas a serem entrevistadas, a fim 

de conseguir informações para sua pesquisa. 

O entrevistador deve estabelecer metas 

acerca do objeto de sua pesquisa para que, 

por meio de uma conversa, consiga os dados 

necessários para sua pesquisa”. (MARCONI; 

LAKATOS, 2007). 

 

Para realização da pesquisa por meio da aplicação do questionário, as 

granjas foram visitadas no ano de 2018, de acordo com a disponibilidade dos 

produtores com a finalidade de obter informações relevantes para elaboração 

de um relatório situacional de cada propriedade. A primeira granja apontada foi 

a que já apresentava o selo de certificação para determinação dos “parâmetros 

de controle” e em sequência, foi feito o deslocamento até as dez granjas 

selecionadas que ainda não possuíam o selo. 

A fim de se evitar ao máximo a interferência humana na coleta de dados, 

o questionário foi aplicado pela mesma pessoa. O respondente foi a pessoa 

que continha todas as informações sobre o sistema produtivo, e, na maior parte 

das entrevistas, foi o gerente da granja que assumiu esse papel. 

Foi realizado o preenchimento do questionário de acordo com as 

respostas do entrevistado e em toda visita foi gravado áudio com autorização 

de ambos, para uma possível consulta se necessária. Além da aplicação do 

questionário, foram realizadas visitas às instalações a fim de procurar 

evidências às respostas marcadas como conformes. 
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4.4. ANÁLISES – Etapa 4 

 

As dez variáveis abordadas no questionário (subitens) 1 - característica 

do produto, 2 - insumos críticos, 3 - pontos críticos do processo, 4 - boas 

práticas de processamento, 5 - procedimentos de limpeza e desinfecção, 6 - 

embarque, 7 - controle do produto final, 8 - rastreabilidade, 9 - meio ambiente e 

10 - segurança no trabalho, foram analisadas por meio de planilha (apêndice B) 

desenvolvida no Microsoft Excel. 

Os campos de preenchimento tinham como respostas “0” ou “1”, o 

número “0” corresponde a “não”, “ausência” ou “não conforme” e o número “1” 

corresponde à resposta “sim”, “presença” ou “conforme”. Ainda, de acordo com 

a resolução consultada, alguns subitens são de atendimento obrigatório 

(representados pela letra “O”) para a certificação, outros são recomendados 

(representados pela letra “R”). Ou seja, se em um dos itens obrigatórios a 

resposta do preenchimento for zero – que corresponde a não conforme – 

automaticamente significa que essa granja não está apta a receber o selo de 

certificação. 

Para contextualizar a situação de cada propriedade em pesquisa e 

apresentá-la à discussão, cada granja foi nomeada por uma letra do alfabeto. 

Com o intuito de resguardar o anonimato das granjas, nesta pesquisa foram 

identificadas por “Granja Controle” e as outras dez propriedades aleatoriamente 

por “Granja A” até “Granja J”. 

Ainda, para uma melhor análise dos dados, as granjas pesquisadas 

foram nomeadas e caracterizadas em três diferentes classes de acordo com o 

número de matrizes, seguindo o critério: até 299 matrizes considerada 

pequena; de 300 até 600 matrizes considerada média e granjas com mais que 

600 matrizes grande. 

Com todos os dados obtidos tabulados, foram analisadas as variáveis 

determinantes para a certificação ou não, e os resultados expressos em 

percentuais. Foi possível expor as variáveis, identificando os fatores que 

influenciam o fato das granjas a não conseguirem a certificação da carne suína.  
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Das dez (10) granjas analisadas verificou-se que 30% das granjas eram 

grandes (três), 50% médias (cinco) e 20% pequenas (duas). 

Após a contagem de todos os campos de preenchimento da planilha que 

continha os dez itens abordados no questionário, observou-se o número “total 

de subitens” (número máximo de conformidades de cada item) e após 

avaliação individual das propriedades, notou-se que todas as granjas possuíam 

subitens “não conformes”. 

A classificação (percentual) de acordo com as áreas em que os itens são 

mais críticos está apresentada na tabela 1. 
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Tabela 1 Classificação percentual dos itens atendidos (conformes) 

Itens avaliados 
Total de 

itens 
Granja 

controle 
Granja A Granja B Granja C Granja D Granja E Granja F Granja G Granja H Granja I Granja J 

Características do 
Produto 

4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 75% 

Insumos Críticos 12 
12 12 10 12 12 12 10 8 8 11 8 

100% 100% 83% 100% 100% 100% 83% 67% 67% 92% 67% 

Pontos Críticos do 
Processo 

9 
8 7 8 5 7 5 5 5 3 4 3 

89% 78% 89% 55,5% 78% 55,5% 55,5% 55% 33% 44% 33% 

Boas Práticas de 
Processamento 

10 
9 10 8 8 10 7 7 5 4 9 1 

90% 100% 80% 80% 100% 70% 70% 50% 40% 90% 10% 

Procedimentos de 
Limpeza e 
Desinfecção 

23 

23 23 23 17 23 22 17 21 18 22 7 

100% 100% 100% 74% 100% 96% 74% 91% 78% 96% 33% 

Embarque 11 
11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 9 

100% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82% 

Controle do 
Produto Final 

5 
5 5 5 3 5 2 2 2 1 2 1 

100% 100% 100% 60% 100% 40% 40% 40% 20% 40% 20% 

Rastreabilidade 11 
11 10 6 8 10 5 5 4 4 5 2 

100% 91% 54% 72% 91% 45% 45% 36% 36% 45% 18% 

Meio Ambiente 18 
18 17 18 15 16 15 17 17 14 16 10 

100% 94% 100% 83% 89% 83% 94% 94% 78% 89% 56% 

Segurança no 
Trabalho  

10 
10 10 10 10 10 10 8 10 7 10 7 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 70% 100% 70% 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019
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No gráfico 1, estão apresentados o atendimento dos subitens 

obrigatórios e recomendáveis das granjas pesquisadas. 

 

 

Figura 6 Apresentação quantificada de subitens atendidos por cada granja, 
entre obrigatórios e recomendáveis. 
 Fonte: Elaborada pela autora, 2019. 

 

Ainda, para possível realização de estratégia de melhoria das granjas 

pesquisadas, os itens foram classificados de acordo com o grau de criticidade, 

ou seja, a ordem de itens críticos (mais problemáticos) de 1 a 10, no qual o 

primeiro item é o mais crítico (grave) e assim sucessivamente (Tabela 2). 
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Tabela 2 Ordem de criticidade dos itens após avaliação dos resultados 

Ordem  Itens 

1º Controle do Produto Final 

2º Rastreabilidade 

3º Pontos Críticos do Processo 

4º Boas Práticas de Processamento 

5º Procedimentos de Limpeza e Desinfecção 

6º Meio Ambiente 

7º Insumos Críticos 

8º Segurança no Trabalho 

9º Características do Produto 

10º Embarque 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019. 

 

A ordem apresentada refere-se: 1º testes necessários para assegurar a 

qualidade do produto final durante o processo de produção, como sorologias 

periódicas para granjas reprodutoras e centrais de inseminação artificial e 

necropsias; 2º dados de identificação de lote dos animais, dados de 

arraçoamento, comprovação de vacinas obrigatórias e administrações de 

medicamentos; 3º práticas e/ou testes que permitem assegurar que as 

características do produto permaneçam estáveis ao longo do tempo, ou seja, 

em sua repetibilidade, índices zootécnicos e relatório de mortalidade; 4º 

condições de higiene, distância mínima de uma granja a outra, cerca periférica 

com entrada única e sistema de desinfecção para ingresso de pessoas e 

veículo, embarcadouro/desembarcadouro localizado junto à cerca periférica da 

granja e livro de visitas; 5º poder de limpeza com o uso de detergente - 

capacidade de penetração na matéria orgânica, desinfecção propriamente dita, 

vazio sanitário, controle de roedores e fábrica ração; 6º economia da água 

utilizada no sistema, estação de tratamento biológico, estudo de sondagem do 

solo, poço de monitoramento do lençol freático, resíduos, esterqueiras, 

compostagem e/ou produção de biogás e destinação adequada das 

embalagens; 7º identificação e controle dos insumos, qualidade da água, 

programa de controle de resíduos em carne (PCRC), atestado emitido pelo 

médico veterinário garantindo o cumprimento dos itens citados; 8º diretrizes 
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sobre as condições de segurança do trabalho e uso de equipamentos de 

proteção individual; 9º animais nascidos, criados e terminados no estado de 

São Paulo, aparência saudável e que possuem peso, idade e manejo 

compatível com a nutrição utilizada; 10º jejum alimentar antes do transporte, 

densidade populacional na baia de espera, carroceria e requisitos para que o 

momento do embarque até o desembarque seja feito com segurança e bem 

estar aos animais. 

Os resultados demonstram que os itens de maior criticidade foram 

controle do produto final e rastreabilidade. Ambos abrangem toda a cadeia e 

são complementares, vistos como instrumentos para cumprir a legislação e 

para atender aos requisitos de segurança e qualidade dos alimentos, sendo um 

acompanhamento efetivo da qualidade ao longo da cadeia produtiva. 

Como critério para diagnóstico de propriedades que estão perto da 

obtenção da certificação, foram avaliadas as quantidades de subitens 

obrigatórios (“O”) atendidos por cada granja, sendo um total de 80 subitens 

obrigatórios (100%) e o critério para estar próximo á obtenção do selo baseiam-

se no atendimento de pelo menos 72 subitens (90%). 

Os resultados são apresentados na tabela 4, estabelece-se um ranking 

entre as 10 granjas estudadas, mostrando que apenas três granjas (A, D, B) 

estão próximas da obtenção da certificação, o que representa 30% das granjas 

pesquisadas. Outras cinco granjas (I, C, E, G e F) tem grande potencial e as 

outras duas (H, J) precisam de grandes reestruturas.   
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Tabela 3 Ranking de itens obrigatórios atendidos por propriedade 

Granjas Itens Obrigatórios Atendidos Percentual 

Granja Controle 80 100% 

Granja A 78 97,50% 

Granja D 79 98,75% 

Granja B 74 92,50% 

Granja I 68 85,00% 

Granja C 67 83,75% 

Granja E 70 87,50% 

Granja G 63 78,75% 

Granja F 62 77,50% 

Granja H 54 67,50% 

Granja J 41 51,25% 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019. 

 

A análise das granjas paulistas mostrou que 70% dos suinocultores não 

atendem a maioria das conformidades exigidas no sistema de certificação. Por 

serem produtores independentes e terem passado nos últimos anos uma crise 

devido à alta do preço de grãos, justificam que a falta de investimento no 

negócio é um dos fatores que influencia e dificulta adequação na estrutura, 

contratação de mão-de-obra qualificada, manejo na propriedade, investimento 

em destino de resíduos e consequentemente, atendimento das conformidades 

exigidas. Ainda, alegaram que estão com dificuldade para se manter na 

atividade por falta de possibilidades de financiamento com juros mais baixos 

para o setor, descaso de órgãos sobre a questão de licenciamento ambiental e 

destino de dejetos e a fragilidade do setor em relação a suporte técnico.  

Para o produtor, com o intuito de incentivar a permanência no setor e a 

possibilidade da certificação, cada propriedade recebeu um relatório individual 

abordando os pontos fortes da granja, pontos de melhoria, pontos discutidos 

durante a visita e apontamento dos itens que obrigatoriamente precisam ser 

corrigidos/adequados para conseguir o selo. 

Quanto à certificação, o intuito é aumentar o valor percebido e a 

satisfação do cliente, melhorar a fidelidade do cliente e a reputação da 

organização, ampliar a base de clientes e aumentar a receita e a participação 

de mercado. Porém, na prática, de acordo com os suinocultores entrevistados, 

o mercado trabalha com preço estipulado pela “bolsa” e não acreditam na 
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possibilidade de receberem mais pelo produto com o selo, o que causa uma 

desmotivação por parte desses produtores de irem atrás das adequações para 

atendimento dos requisitos e alcance da certificação. Mas enxergam como 

ponto positivo a possibilidade de fornecerem carne suína mediante licitação 

pública as prefeituras que aderirem ao projeto de lei que prevê a inclusão da 

carne suína na merenda escolar das unidades municipais de ensino. Além 

disso, a implantação de todos os requisitos definidos pela certificação tem o 

intuito diminuir as perdas produtivas da granja e consequentemente 

proporcionar maior retorno financeiro ao produtor. 

No estudo ficou claro que resolução está obsoleta. Foi criada em 2004 e, 

todo esse tempo, interfere diretamente nos índices zootécnicos e exigências de 

mercado, é necessária uma atualização da Resolução SAA – 32, de 

19/02/2004 com urgência. 

Dentre itens que demonstram essa falta de atualização pode-se citar o 

peso mínimo de nascimento para transferência de suínos, na resolução consta 

o peso de 1,4 kg, hoje se sabe que quase que a totalidade das granjas não 

pesa leitões e com a produtividade atual não se tem mais peso médio neste 

valor (fêmeas mais prolíferas: maior número de leitões, menor peso ao 

nascimento). Idade ao desmame na resolução conta 16 dias pesando 4,4 kg, 

se sabe também que desmame de 16 a 21 dias de vida do leitão é considerado 

precoce, preconiza-se atualmente 24 dias na média, pensando no maior 

desempenho na creche e no bem estar animal. Ainda, índices de mortalidade 

na maternidade, por exemplo, a porcentagem máxima aceitável está 10%, se 

sabe que esse número é muito alto e na suinocultura atual o máximo aceitável 

está entre 6 – 8%). 

Além da falta de atualização, há ausência de informações, são muito 

subjetivos alguns itens (vazio sanitário, por exemplo, sem definição de dias) e 

não há descrição de questionamentos essenciais, como a taxa de reposição 

anual de fêmeas; taxa de desmamados fêmea ano (DFA) e especificação de 

espaçamentos (@/m2) para as diferentes fases de produção. 

Em uma tentativa de corrigir esse material defasado e dar suporte aos 

associados/consorciados, a APCS criou em dezembro de 2018 um grupo 

técnico multidisciplinar com o intuito de escreverem um manual de boas 

práticas de produção para a suinocultura paulista com o objetivo de servir de 
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referencia para o processo de elaboração do sistema de licenciamento 

ambiental da suinocultura do estado de São Paulo e ainda, fazer parte como 

material de apoio a essa Resolução defasada. O material está finalizado e já foi 

divulgado pela APCS (anexo B), porém, ainda não foi publicamente aceito por 

nenhum órgão (como COODEAGRO ou CETESB - Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo, por exemplo). 

Para pesquisas futuras sugere-se que esse diagnóstico situacional seja 

extrapolado para outros estados, com o objetivo de verificar se o 

comportamento observado no estado de São Paulo se repete nas demais 

regiões. Porém, recomenda-se o acréscimo de todas as informações que forem 

julgadas importantes para a suinocultura atual (ambiência, bem-estar animal, 

legislação ambiental e seus impactos e restrição de uso dos antibióticos), 

investigando como as granjas estão se posicionando frente a estas novas 

adequações. E ainda, pesquisar o quanto um software de gerenciamento 

impacta na produtividade da granja, para visualização de pontos críticos e 

tomada de decisão, pois são escassas as informações nesse segmento. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Os resultados mostraram que apenas três granjas estão próximas da 

obtenção da certificação, o que representa 30% das propriedades pesquisadas. 

Outras cinco (50%) granjas têm potencial, caso adotem planos de ação e as 

outras duas (20%) precisam de grandes reestruturações/adequações para 

atenderem os requisitos exigidos para a obtenção do selo. Além disso, foi 

verificado, que os itens mais críticos são os itens de controle de produto final e 

rastreabilidade, já os pontos que as granjas estão mais conformes são 

relacionados a embarque e características do produto. Portanto, mesmo com 

uma produção de carne suína com qualidade, as granjas pesquisadas ainda 

apresentam déficit, principalmente nos dois itens mais críticos citados acima. 

Cabe salientar que o diagnóstico norteou quais as prioridades, mas sabe-se 

que é necessário investimento para superação dos problemas encontrados. 
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ANEXO A 

RESOLUÇÃO SAA, DE 19-2-2004. 
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ANEXO B 

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO. 
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PLANILHA DE ANÁLISE DE DADOS EM MICROSOFT EXCEL. 
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