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Frente ao resultado surpreendente de 39,39 DFA, o 
produtor Ricardo Bartholo diz sobre os próximos 
passos da suinocultura na Fazenda 5 Estrelas:

"Nosso desa�o será, por meio do trabalho em equipe 
e da evolução genética, obter um crescimento anual 
de um (1) DFA."

Diante do momento delicado que a suinocultura 
está enfrentando, Ricardo Bartholo relata a impor-
tância da produtividade para obter sucesso:

“Entendemos que a produtividade sempre foi um 

dos fatores determinantes para o sucesso do 
negócio. Neste momento de elevação dos custos 
de produção, �ca ainda mais evidente que uma 
boa produtividade pode diluir muito o custo e 
maximizar o resultado."

Quando o assunto é o futuro da atividade suiní-
cola e da Fazenda 5 Estrelas, Ricardo Bartholo 
revela as conquistas almejadas:

"O objetivo da Fazenda 5 Estrelas nos próximos 5 
anos é atingir o número de 43 DFA e os 5.000 kg 
de carne vendidos por matriz/ano."

DILUIÇÃO DE CUSTO (DB GENÉTICA)

R$1350,00

Custo de produção
ao desmame

Mãe

Desm.

R$1350,00 : 16,07                         = R$84,00 por leitãoleitões
por Parto

R$84,00 R$84,00 R$84,00 R$84,00 R$84,00 R$84,00R$84,00

R$84,00 R$84,00 R$84,00 R$84,00 R$84,00 R$84,00

R$84,00

R$84,00R$84,00

DILUIÇÃO DE CUSTO

R$1350,00

Custo de produção
ao desmame 28,91 DFA

Média Nacional

Mãe

Desm.

R$1350,00 : 11,80                       = R$114,41 por leitãoleitões
por Parto

R$114,41

R$114,41 R$114,41 R$114,41 R$114,41 R$114,41

R$114,41 R$114,41 R$114,41 R$114,41 R$114,41

Fazenda 5 Estrelas, Patrocínio/MG.
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Leitão de Ouro: 
Fazenda Cinco Estrelas (DB)
Ricardo dos Santos Bartholo
39,39 DFA
Leitão de Prata: 
Granja Boa Esperança (DB)
Agostinho Mansano Peres
36,47 DFA

Leitão de Bronze: 
Granja São Bartolomeu (DB)
José Mário Russo Maroca 
35,98 DFA

Sr. Ricardo Bartholo e Antônio Leomar recebendo a placa da DB-DanBred parabenizando-os 
pela conquista do leitão black no “Prêmio Melhores da Suinocultura Agriness”, juntamente 
de Vladimir Fortes e Diego Alckmin, da equipe DB-DanBred.



Parceria DB-DanBred
e Copercampos

UDG 
Campos Novos

A nova Unidade de Difusão Genética (UDG) em 
Campos Novos segue o programa DGA DB “Difusão 
Genética Avançada”.

Em compromisso com os nossos clientes, a DB 
Genética Suína e a Copercampos investiram em 
uma nova UDG com localização estratégica, 
proporcionando atendimento de alta qualidade aos 
nossos clientes da região Sul. A unidade oferecerá 
doses de sêmen da raça LQ1250 - Duroc, 
considerado o melhor terminador do mundo e de 
maior crescimento no mercado brasileiro, além das 
outras linhagens da DB Genética Suína.

A nova UDG Campos Novos possibilitará à DB 
Genética Suína e à Copercampos oferecerem aos 
produtores aceleração e otimização de ganhos 
genéticos, oportunizando e�ciência alimentar, 
maior velocidade de ganho de peso e rentabilidade 
nos plantéis, tornando-os mais competitivos frente 
aos desa�os de custo de produção.

Estudos de funcionamento celular e das 
suas alterações biológicas estão cada vez 
mais evoluídos e muitos já se tornaram 
aplicáveis em alguns extratos da cadeia 
produtiva de suínos. A genômica é um 
bom exemplo que se tornou rotina para 
os programas de melhoramento, possibi-
litando a seleção de indivíduos genetica-
mente superiores com base no seu DNA.

Ainda há um longo caminho cientí�co para 
se percorrer nos estudos de funcionamento 
celular, mas já sabemos que renomadas 
pesquisas foram realizadas com o objetivo 
de compreender e de associar a produção 
às alterações dos transcritos do DNA (Tans-
criptômica) e das proteínas (Proteômica), 
assim como às alterações dos metabólitos 
celulares (Metabolômica).

Os metabólitos são produtos �nais ou 
intermediários do metabolismo celular e 
a análise das alterações quantitativas dos 
metabólitos, de acordo com modi�cações 
genéticas ou com estímulos �siopatológi-
cos, é o que de�ne a metabolômica. 
Nesse contexto, a utilização dessas altera-
ções associadas com a expressão de 
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determinadas características fenotípicas 
desejáveis pode aumentar o potencial 
genético dos indivíduos para característi-
cas como e�ciência alimentar e qualidade 
de carne em suínos, por exemplo.

A DanBred, empresa dinamarquesa 
parceira da DB Genética Suína, está 
sempre na vanguarda na busca por novas 
tecnologias que permitam aprimorar os 
ganhos genéticos no programa de 
melhoramento genético de suínos. A 
exemplo disso, a empresa utiliza a seleção 
genômica implementada para seleção 
dos indivíduos geneticamente superiores 
desde 2010. Entretanto, o desejo por 
aprimorar e por melhorar a e�ciência na 
seleção é incessante e, em janeiro de 
2020, a DanBred deu início a um projeto 
de pesquisa em conjunto com grandes 
centros dinamarqueses (Danish Pig Rese-
arch Centre, Nordic Seed and Aarhus 
University). Esse trabalho tem como obje-
tivo desenvolver novos métodos para a 
utilização da metabolômica para acelerar 
o ganho genético e avaliar o potencial de 
seleção metabólica em suínos. 

Um tema complexo como esse gera um 
grande questionamento de como e do 
porquê fazê-lo, mas dentro dos estudos 
celulares, a metabolômica é considerada 
relativamente rápida e econômica, permi-
tindo a utilização de pequenas porções de 
tecidos, ou mesmo, do sangue dos animais. 
Nesse projeto, tem-se utilizado o sangue 
pelo interesse na associação de todos os 
metabólitos e pelo desejo na associação 
com diversas características ao mesmo 
tempo. Ainda há um leque de opções a 
serem exploradas nas rotas metabólicas 
tendo em vista que os estudos são iniciais, 
mas promissores.
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NA BUSCA PELA 
ACELERAÇÃO DO 
PROGRESSO
GENÉTICO –    
O FUTURO ESTÁ 
CADA VEZ MAIS 
PERTO!

Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) utilizado para mensurar a ressonância 
magnética das amostras de sangue de suínos. Fonte: Centro Sueco de RMN.

A IDENTIFICAÇÃO DOS META-
BÓLITOS E DA SUA ASSOCIA-
ÇÃO COM A EXPRESSÃO DOS 
FENÓTIPOS PERMITIRÁ O 
DIRECIONAMENTO DOS ANI-
MAIS PARA QUE POSSAM 
ATENDER A NICHOS ESPECÍFI-
COS DO MERCADO.

A SELEÇÃO COM BASE NA 
METABOLÔMICA É CONSIDERA-
DA UMA TECNOLOGIA EMER-
GENTE, BASEADA EM UMA 
NOVA FONTE DE INFORMAÇÃO: 
A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
NUCLEAR (RMN). A METABOLÔ-
MICA RMN PERMITE MENSU-
RAR TODOS OS METABÓLITOS 
EM UMA AMOSTRA DE UM 
INDIVÍDUO.

“O melhoramento genético 
de suínos segue buscando 
e�ciência e compromisso 
com as gerações futuras, 
promovendo o 
desenvolvimento de uma 
suinocultura sustentável.”

“As principais características 
alvos de seleção desse 
projeto são a e�ciência 
alimentar e a qualidade da 
carne.”

Coordenadora de Melhoramento 
Genético da DB Genética Suína
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DB REFORÇA SUA EQUIPE
Com foco na entrega de resultados aos clientes, assim como no atendimento 
e na comunicação, a DB Genética Suína fortalece seu time com contratações 
de pro�ssionais com know-how. Os novos integrantes do time DB Genética 
Suína são Rayra Pereira, biotecnologista, Sirlene Lázaro, zootecnista, e Thiago 
Moge, médico veterinário que atenderá os estados de SP, MT e MS.

Rayra Pereira
Coordenadora
de Marketing

Sirlene Lázaro
Geneticista

As fêmeas suínas modernas necessitam de um 
manejo nutricional adequado à alta proli�cida-
de. Dessa forma, o plano de nutrição utilizado 
durante a gestação deve fornecer os nutrientes 
necessários para suprir as exigências de 
mantença, ganho de peso materno, cresci-
mento fetal e placentário e produção de leite. 
Além disso, os planos nutricionais devem aliar 
produtividade a e�ciência econômica, trazen-
do benefícios para a indústria.   

A DB Genética Suína tem realizado, nos últimos 
anos, grandes investimentos em pesquisas em 
parceria com universidades para trazer as 
recomendações mais assertivas dentro dos 
diferentes cenários da suinocultura brasileira. 
Nesse sentido, foi realizado um estudo, em 
conjunto com a UFMG, para avaliar o efeito de 
diferentes planos nutricionais de gestação para 
fêmeas suínas altamente prolí�cas.  

O objetivo do estudo foi avaliar o desempenho 
de fêmeas suínas gestantes e lactantes durante 
dois ciclos de produção consecutivos, nos 
quais foram fornecidos três tipos de curvas de 
arraçoamento (variando a quantidade de 
ração): Bumpfeeding – aporte extra de nutrien-
tes (aumento da quantidade de ração) a partir 
de 90 dias de gestação; Requirements – quanti-
dade de nutrientes de acordo com a exigência 
nutricional recomendada nas tabelas brasilei-
ras de exigências nutricionais para suínos; 
Maintenance - quantidade de nutrientes de 
acordo com a exigência de mantença 
recomendada nas tabelas brasileiras de 
exigências nutricionais para suínos (plano 
linear de nutrição). 

As fêmeas que consumiram o plano Bumpfee-
ding apresentaram maior número de leitões 

O PLANO DE NUTRIÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO DE FÊMEAS 
SUÍNAS HIPERPROLÍFICAS AFETA O DESEMPENHO REPRODUTIVO 
E A TAXA DE RETENÇÃO

O evento Abraves 2021 (Regional Toledo PR) foi realizado, pela 
primeira vez, no formato online devido à pandemia, novidade 
que se con�gurou como um grande desa�o para a comissão 
organizadora. A escolha dos temas e das palestras foi bastante 
assertiva, tendo em vista que foram selecionados assuntos 
relacionados ao cotidiano da produção de suínos.

No primeiro dia, o painel de Sanidade contou com palestras 
ministradas por pro�ssionais renomados, referências nos 
assuntos abordados, temas esses de expressiva relevância e 
que geram grandes impactos nos sistemas produtivos. Já no 
segundo dia do evento, as atividades tiveram como foco as 
pessoas, o trabalho e o desenvolvimento de equipes, bem 
como a in�uência do cenário político nos mercados de carnes 
e de grãos.

A DB Genética Suína parabeniza as comissões organizadoras pela qualidade dos 
eventos e, ainda, pela assertividade dos temas tratados durante as suas realizações.

A DB esteve presente no XIII SINSUI (Simpósio Internacio-
nal de Suinocultura)  que aconteceu nos dias 6, 7 e 8 de 
julho de 2021. Neste ano, a apresentação foi adaptada para 
o formato online, por teleconferência, similar ao que vem 
acontecendo com os grandes eventos da suinocultura. 

As apresentações abordaram informações práticas e com 
real aplicação à resolução dos principais problemas sanitá-
rios, reprodutivos e de produção suinícola.

ABRAVES
2021

SINSUI
2021

nascidos totais e de leitões nascidos vivos, sem 
redução do peso médio dos leitões ao nasci-
mento por duas ordens de parto consecuti-
vas. Ademais, essas fêmeas apresentaram 
maiores concentrações de glicose sanguí-
nea, que é o principal nutriente para nutri-
ção fetal.

Os resultados do estudo revelaram que o 
aumento da oferta de ração durante o terço 

“UM PLANO DE NUTRIÇÃO 
DURANTE A GESTAÇÃO DEVE 
FORNECER OS NUTRIENTES 
NECESSÁRIOS PARA MANTEN-
ÇA, GANHO DE PESO MATER-
NO, CRESCIMENTO FETAL E 
PLACENTÁRIO E PRODUÇÃO 
DE LEITE.”

“O APORTE EXTRA DE RAÇÃO 
PROMOVEU O AUMENTO DO 
NÚMERO DE NASCIDOS, SEM 
PREJUDICAR O PESO AO NAS-
CIMENTO, DEVIDO À MAIOR 
DISPONIBILIZAÇÃO DE 
NUTRIENTES AOS FETOS.”

Leia o artigo 
publicado na 
Animal na íntegra.

“Alimentar fêmeas suínas 
gestantes somente com um 
plano nutricional próximo 
às exigências de mantença 
por duas ordens de parto 
consecutivas pode ser 
prejudicial para as reservas 
corporais maternas, 
metabólitos sanguíneos e 
longevidade da porca.”

�nal da gestação ainda pode ser bené�co para 
porcas hiperprolí�cas (com mais de 17 nasci-
dos totais) devido a disponibilidade de nutrien-
tes para o aumento do número de nascidos 
sem causar efeitos deletérios ao peso da prole 
ao nascimento.  

Deve-se atentar à pontuação da condição 
corporal das porcas durante os partos, pois a 
alimentação excessiva ou insu�ciente pode 
afetar os resultados.

Thiago Moge 
Coordenador 
Comercial 
SP, MT e MS
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PLANO BUMPFEEDING

8,1%
Leitões nascidos totais.

5%
Leitões nascidos vivos.

53,8%
Leitões removidos
durante a lactação.

16%
Concentração de
glicose sanguínea

no �m da gestação

Soraia Viana
Supervisora de Pesquisa
e Desenvolvimento.
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