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Horizonte Característica

Argissolo B	  textural	  e	  argilas	  1:1

Cambissolo B	  incipiente,	  sem	  A	  chernozêmico*

Chernossolo A	  chernozêmico*	  de	  espessura	  ≥	  10	  cm

Espodossolo B	  espódico

Gleissolo horizonte	  glei**	  nos	  50	  cm	  	  centímetros	  superficiais	  

Latossolo B	  intemperizados	  e	  boa	  distribuição	  de	  argila	  em	  todo	  
perfil

Luvissolo B	  textural	  rico	  em	  cátions	  básicos,	  com	  argilas	  2:1

Neossolo Solos	  novos,	  sem	  B,	  e	  influência	  da	  rocha	  matriz

Nitossolo B	  nítico	  e	  argilas	  1:1

Organossolo Horizonte	  hístico	  com	  espessuras	  ≥	  40	  cm

Planossolo B	  plânico	  (B	  textural,	  com	  mudança	  abrupta)

Plintossolo Horizonte	  plíntico	  (plintita,	  ou	  laterita	  )

Vertissolo Horizonte	  vértico	  (com	  argilas	  2:1	  e	  rachaduras)

*rico	  em	  matéria	  orgânica,	  teores	  de	  cálcio
**subsuperficial	  acinzentado,	  influenciado	  pela	  água

O  -‐  Horizonte  orgânico

A  -‐  Horizonte  superficial:	  interferência	  do	  clima	  

e	  da	  biomassa	  (maior	  mistura	  mineral	  com	  
húmus)
B	  -‐	  Horizonte	  de	  maior	  concentração	  de	  argilas,	  

minerais	  oriundos	  de	  horizontes	  superiores	  (e,	  às	  
vezes,	  de	  solos	  adjacentes)
C	  -‐	  Mistura	  de	  solo	  pouco	  denso	  com	  rochas	  

pouco	  alteradas	  da	  rocha	  mãe
R  -‐  Rocha  matriz  não  alterada



Tipos  de  Solo
Fonte:	  IBGE,	  2010



Biomas
Fonte:	  IBGE,	  2010

Amazônia

Cerrado

Caatinga

Pampa

Mata
Atlântica

Bioma Tipo  de  vegetação  
predominante

Amazônia Floresta	  ombrófila

(densa,	  aberta)

Cerrado Savana

Mata	  Atlântica Floresta	  estacional

(decidual,	  semidecidual)

Caatinga Savana	  estépica

Pampas Estepe

Pantanal Tensão	  ecológica

(savana	  estépica,	  savana)



boa

boa	  -‐	  regular

regular	  -‐	  boa

regular

regular	  -‐	  restrita

restrita

restrita	  -‐	  desfavorável

desaconselhável

Potencial  agrícola
Fonte:	  IBGE,	  2010
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Densidade  populacional  bovina
Fonte:	  Produção	  da	  Pecuária	  Municipal
(1	  ponto	  =	  10.000	  cabeças)
(disposição	  aleatória	  no	  município)
IBGE,	  2005



%  área  desmatada
Fonte:	  MMA,	  2002

Bioma
Área  do  
país

(%)

Área  
reman.

(%)

Desm.  no  
país

(%)

Amazônia 49,8 85,0 21,1

Cerrado 24,1 60,4 32,0

Mata	  Atlântica 12,5 27,0 30,7

Caatinga 9,7 62,8 12,0

Pampas 2,1 41,4 3,5

Pantanal 1,8 86,8 0,7

BRASIL 100,0 68,8 100,0

12,5%

39%

11,5%

48,7%

36,3%

71%

31,2%  (2,5  milhões  km2)



Vegetação  
remanescente
Fonte:	  IBGE,	  2004

vegetação	  remanescente

área	  antropizada



Introdução

 Pressão	  sobre	  o	  agronegócio:	  demanda	  por	  alimentos

Período
População	  mundial

(milhões)

População	  mundial

(milhões)

População	  mundial	  rural
(milhões)

População	  mundial	  rural
(milhões)

1979-‐81 4.435 -‐ 2.219 -‐

1989-‐91 5.263 +18,6% 2.442 +10,0%

1999-‐2001 6.070 +15,3% 2.573 +5,4%

2003 6.301 +3,8% 2.594 +0,8%

2004 6.337 +1,2% 2.600 +0,2%

Período MundoMundo BrasilBrasil

1979-‐81 87,1 -‐ 69,0 -‐

1989-‐91 92,4 +6,1% 80,1 +16,1%

1999-‐2001 100,0 +8,2% 100,0 +24,8%

2003 102,3 +2,3% 114,8 +14,8%

2004 105,3 +2,9% 120,4 +4,9%

Índice	  de	  produção	  
agrícola	  per	  capita	  
(1999-‐2001=	  100)

Fonte:	  Boletim	  do	  LAE,	  n.3
Fonte	  básica:	  FAO



Introdução

 Razões	  para	  o	  crescimento	  da	  demanda	  por	  alimentos:
 Êxodo	  rural

 Crescimento	  desigual	  da	  produção	  agrícola	  entre	  os	  países

Países Crescimento	  do	  produto	  agrícola	  
entre	  1999-‐2001	  e	  2004

Tajiquistão 45,9%
Armênia 39,4%
Romênia 29,1%
Honduras 27,7%
Brunei 26,7%
Marrocos 23,6%
Namíbia 21,9%
Brasil 20,4%
Estados	  Unidos 3,1%
Alemanha 2,7%
Itália 0,2%
França -‐0,3%
Reino	  Unido -‐3,4%

Fonte:	  Boletim	  do	  LAE,	  n.3
Fonte	  básica:	  FAO





Introdução

Commodity

Rank  mundialRank  mundial
Market-‐share  
mundial  de  
exportações

Total  de  
exportações

Crescimento  
das  

exportações  
(00-‐05)Commodity Exportação Produção

Market-‐share  
mundial  de  
exportações

Total  de  
exportações

Crescimento  
das  

exportações  
(00-‐05)Commodity

% Milhões  US$  
(2005) %

Suco	  de	  laranja 1 1 80 796 4

Etanol 1 1 51 766 79

Açúcar 1 1 42 3.919 20

Tabaco 1 1 29 1.380 15

Café 1 1 26 2.533 11

Carne	  bovina 1 2 24 2.944 32

Carne	  de	  frango 1 3 35 3.770 31

Soja	  (grão) 2 2 35 5.345 22

Torta	  de	  soja 2 2 25 2.865 13

Milho 4 3 35 121 48

Carne	  suína 4 4 13 1.252 40

Fo
nt
e:
	  C
N
A
,	  2

00
6



Valor  bruto  da  produção  (VBP)
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Agronegócio  do  Brasil

 Razões	  para	  o	  crescimento	  expressivo	  do	  setor:
 Desenvolvimento	  científico-‐tecnológico

 Modernização	  da	  atividade	  rural:	  expansão	  da	  indústria	  de	  máquinas	  e	  
implementos

 Adoção	  de	  programas	  de	  sanidade	  animal	  e	  vegetal

 Clima	  privilegiado,	  solo	  fértil,	  disponibilidade	  de	  água	  e	  mão-‐de-‐obra	  
qualificada

 Modernização	  da	  Política	  Agrícola	  (crédito	  rural)
 Tentativa	  do	  governo	  federal	  em	  atrair	  US$	  165	  bilhões	  dos	  fundos	  de	  

investimentos	  ao	  financiamento	  das	  atividades	  agropecuárias

 ~80%	  da	  produção	  agropecuária	  é	  consumida	  internamente



Agronegócio  do  Brasil

Fonte:	  USDA,	  1996-‐2007



Projeções  de  produção  e  consumo  -‐  Brasil

bovina                                                                                  suína                                                                                                frango

Tx.  de  crescimento  (%)

2008/09  a  2018/19

Tx.  de  crescimento  (%)

2008/09  a  2018/19

Produção 3,50

Consumo 2,22

Fonte:	  AGE/MAPA,	  2009

Tx.  de  crescimento  (%)

2008/09  a  2018/19

Tx.  de  crescimento  (%)

2008/09  a  2018/19

Produção 4,22

Consumo 2,57

Tx.  de  crescimento  (%)

2008/09  a  2018/19

Tx.  de  crescimento  (%)

2008/09  a  2018/19

Produção 2,84

Consumo 1,79
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Agronegócio  do  Brasil

 “Gargalos”	  para	  o	  desenvolvimento	  do	  agronegócio:
 Infra-‐estrutura	  viária

 Valor	  do	  frete

 Escoamento	  dos	  produtos	  (portos):	  multas	  por	  atrasos	  (demurrage)

 Diminuição	  do	  ritmo	  de	  ocupação	  de	  novas	  terras	  agricultáveis

 Acesso	  a	  financiamento

 Recursos	  insuficientes	  para	  promoção	  de	  defesa	  animal	  	  	  	  	  	  
(contingenciamento	  orçamentário)

 Barreiras  agro-‐fito-‐sanitárias



“Ecologia”  do  sistema  pecuário
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Efetivo  de  rebanho  bovino

11,35

2,31

1,20

Fonte:	  Produção	  da	  Pecuária	  Municipal
(milhões	  de	  cabeças)
(dados	  agregados	  por	  UF)
IBGE,	  2005

Agregado  Brasil:  207,16  (2005)

0,51

18,06

0,10

7,96

6,45

1,83

2,30
0,98

1,05
1,91
0,98

1,00

10,46

21,40

2,03

2,09

13,42

10,15

3,3814,24

24,50

26,65

0,10

20,73



Propriedades  criadoras  de  bovinos*

49,62,31 56,6

20,6

228,8

300,7

23,2

34,1

160,0
210,3

168,9
393,0

37,6

82,5

3,2
121,2

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

Fonte:	  ABMVZ,	  vol.	  61,	  supl.	  1,	  2009
(mil)
Convênio	  MAPA-‐VPS-‐Executores	  Estaduais

Agregado  Brasil:  1.852,9  (2007) *Com	  atividade	  reprodutiva



Sistema  de  transporte  brasileiro
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Trânsito  interestadual  de  bovinos

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

3,4% 13,7%

6,0%

2,2%

31,5%

0,9%

5,8%

10,0%

3,6%

7,8%

14,5%

4,7%

2,4%

0,4%

0,6%

9,9%

0,4%

3,4%

12,4%

7,0%

Fonte:	  DSA,	  MAPA	  (2004)

900.000

400.000

100.000

<	  50.000

OBS:	  Freqüências	  representam	  
participação	  do	  trânsito	  
interestadual	  no	  trânsito	  total

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

6,2%



Trânsito  interestadual  de  bovinos  (abate)

2.000-‐5.000
5.001-‐20.000

20.001-‐100.000

+100.000Fonte:	  DSA,	  MAPA	  (2004)



Trânsito  interestadual  de  bovinos*

5.001-‐20.000

20.001-‐100.000

+100.000

*terminação,	  reprodução,	  feiras

Fonte:	  DSA,	  MAPA	  (2004)



Trânsito  intraestadual  de  bovinos

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

96,6%
86,3%

94,0%

97,8%

68,5%

99,1%

94,2%

90,0%

96,4%

92,2%

93,8%

85,5%

95,3%

95,6%

99,6%

99,4%

90,1%

99,7%

96,6%

87,6%
93,0%

Fonte:	  DSA,	  MAPA	  (2004)

12.000.000

5.000.000

500.000

2.000

OBS:	  Freqüências	  representam	  
participação	  do	  trânsito	  
intraestadual	  no	  trânsito	  total



Abatedouros  (SIF,  SIE,  SIM)

SIF SIE SIM

AC 3 13 1

AL 3 3 8

AM 1 3 n.	  a.

BA 6 12 n.	  a.

CE 0 15 n.	  a.

DF 5 12 n.	  a.

ES 5 8 47

GO 23 60 9

MA 5 18 6

MG 35 19 108

MS 30 25 17

MT 29 13 n.	  a.

PA 13 5 n.	  a.

SIF SIE SIM

PB 1 5 n.	  a.

PE 0 n.	  a. n.	  a.

PI 0 n.	  a. 3

PR 30 57 145

RJ 3 10 17

RN 0 n.	  a. n.	  a.

RO 11 3 n.	  a.

RR 1 n.	  a. 2

RS 24 186 n.	  a.

SC 13 86 76

SE 1 n.	  a. n.	  a.

SP 45 77 33

TO 9 6 1

Fonte:	  DIPOA,	  2005



Abate  de  bovinos  (SIF,  SIE,  SIM)

372,9
60,8

Fonte:	  Estatística	  de	  Produção	  Pecuária
(mil	  ton	  equ.	  de	  carcaça)
(dados	  agregados	  por	  UF)
IBGE,	  2006

Agregado  Brasil:  6.859,5  (2005)

508,0

230,8

168,4

23,2

65,2
19,7

14,5
81,3
33,0209,0

551,3

60,2

15,5316,9

70,2
446,8

835,4

1.082,8

656,8

980,5



Comércio  internacional



Pauta  das  exportações  do  agronegócio

1997 2006

Fonte:	  Agrostat	  (MAPA),	  2007



Exportações  brasileiras  de  carnes

Fonte:	  USDA,	  1996-‐2007



Saldo  da  balança  comercial  brasileira

Fontes:
MDICE,	  2007
MAPA,	  2006	  



Projeção  das  exportações

Tx.  de  crescimento  (%)

2008/09  a  2018/19

Tx.  de  crescimento  (%)

2008/09  a  2018/19

Bovina 3,07

Suína 5,62

Frango 4,91

Fonte:	  AGE/MAPA,	  2009
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Market-‐share  mundial

(2018/19)

Market-‐share  mundial

(2018/19)

Bovina 60,6

Suína 21,0

Frango 89,7



Estados  exportadores  –  carne  bovina

Fonte:
(mil	  ton)
ABRAFRIGO,	  2006

41,4

93,0

12,5

3,2

128,7

26,4

202,0

226,2

746,4

51,0
24,3

4,7

7,1

9,8



Destino  da  carne  bovina  brasileira

produção  brasileira
9.180  mil  ton

consumo  interno
7.256  mil  ton

(79%)

exportação
1.924  mil  ton  eqc

(21%)

consumo  per  capita
37,4  kg/ano

in  natura
1.360  mil  ton  eqc

(70,7%)

industrializada
408  mil  ton  eqc

(21,2%)

destinos
117

destinos
100

Rússia:	  35,4%
Hong	  Kong:	  10,1%

Irã:	  9,6%
Egito:	  7,8%
Argélia:	  5,5%
UE-‐25:	  4,8%

Venezuela:	  4,3%	  

UE-‐25:	  42,9%
EUA:	  28,4%
Japão:	  2,8%
Canadá:	  1,7%

Fonte:	  ABIEC,	  2009

Miúdos:
156	  mil	  ton	  eqc
(8,1%)



Exportações  mundiais  de  carne  bovina

Fonte:	  USDA,	  2007



Importações  mundiais  de  carne  bovina

Fonte:	  USDA,	  2007



Importações  mundiais  de  carne  bovina

Fonte:	  USDA,	  2007



Carne  bovina:  Brasil  x  EUA

Fonte:	  Agribenchmark,	  2007



2003 2007

Fonte:	  GTIS,	  Global	  Trade	  Atlas	  Database
Nota:	  Espessura	  das	  setas	  indicam	  valor	  de	  trocas.	  



Escoamento  da  carne  bovina  (via  marítima)

100-‐85.000

180.000

+1.100.000

Fonte:	  ABIEC	  (MDIC/SECEX),	  2006
(ton)

Agregado  Brasil:  1.508.590,5  (2006)



Porto  de  Santos

Fonte:	  Ministério	  dos	  Transportes



Porto  de  Itajaí

Fonte:	  Ministério	  dos	  Transportes



Porto  de  Itajaí

Itajaí,	  nov-‐08
Fotos:	  Maurício	  Sprocati



Disputas  comerciais  –  barreiras  sanitárias

Inocuidade	  de	  
alimentos Saúde	  Animal Saúde	  Vegetal

Acordo  MSF



Acordos  Internacionais

 Acordo	  MSF	  (SPS)
 Acordo	  sobre	  a	  Aplicação	  de	  Medidas	  Sanitárias	  e	  Fitossanitárias	  da	  OMC	  (em	  

vigor	  desde	  01/01/95)

 Objetivo:	  facilitar	  o	  comércio	  salvaguardando	  ao	  mesmo	  tempo	  a	  saúde	  
humana,	  animal	  e	  vegetal

 Princípios	  básicos	  das	  medidas	  sanitárias:

 Estarem	  cientificamente	  fundamentadas

 Serem	  o	  menos	  restritivas	  e	  cumprirem	  com	  o	  nível	  adequado	  de	  proteção

 Não	  serem	  discriminativas

 Serem	  consistentes

 “As	  MSF	  não	  deveriam	  ser	  utilizadas	  como	  barreiras	  comerciais	  
injustificadas”



Princípios  básicos  das  MSF

Harmonização

Transparência

Análise  de  riscoRegionalização

Equivalência

MSF

Fonte:	  http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm



Barreiras  levantadas  contra  o  Brasil  (2007-‐10)
Número  da  atenção  
comercial  específica

Título
Membros  sob  

atenção
Membros  mantenedores  

de  medidas
Data  de  abertura Palavras-‐chave

248
Regionalização	  para	  

produtos	  cárneos	  bovinos	  
e	  suínos

Brasil Coréia	  do	  Sul 28/2/2007

Saúde	  Animal
Padrões	  internacionais	  /	  

Harmonização
Regionalização
Análise	  de	  risco

255
Aplicação	  de	  

regionalização	  e	  proibição	  
à	  carne	  bovina

Brasil China 27/6/2007

Saúde	  Animal
Padrões	  internacionais	  /	  

Harmonização
Regionalização
Análise	  de	  risco

263
Restrição	  à	  importação	  de	  
carne	  cozida	  e	  congelada

Brasil México 2/4/2008

Saúde	  Animal
Padrões	  internacionais	  /	  

Harmonização
Atrasos	  excessivos

271
Restrição	  à	  importação	  de	  

carne	  suína
Brasil México 24/6/2008

Saúde	  Animal

Regionalização

281

Restrição	  à	  importação	  de	  
gelatina	  de	  pele	  de	  

bovinos	  e	  pele	  de	  cabeça	  
devido	  a	  requerimentos	  

devidos	  à	  EET

Brasil Colômbia 23/6/2009

Saúde	  Animal
Segurança	  alimentar

Saúde	  humana
Zoonoses

285
Restrições	  à	  importação	  
de	  carne	  bovina	  e	  suína	  

frescas
Brasil Estados	  Unidos 28/10/2009

Saúde	  Animal
Análise	  de	  risco

286
Restrição	  à	  importação	  de	  

carne	  de	  frango
Brasil Indonésia 28/10/2009

Saúde	  Animal

Regionalização

287
Restrições	  à	  importação	  
de	  carne	  bovina	  e	  suína	  

frescas
Brasil África	  do	  Sul 28/10/2009 Saúde	  Animal

Fonte:	  http://spsims.wto.org/



Sanidade  versus  competitividade



Barreiras  sanitárias

 1ª	  BARREIRA	  -‐	  	  PREVENÇÃO:

 Inspeção	  e	  quarentena	  em	  portos,	  aeroportos	  
e	  postos	  de	  fronteira

 2ª	  BARREIRA	  -‐	  	  MONITORAMENTO:
 Vigilância	  epidemiológica,	  programas	  de	  

prevenção	  e	  controle,	  laboratórios	  de	  
diagnóstico,	  controle	  da	  movimentação,	  
quarentenas

 3ª	  BARREIRA	  –	  EMERGÊNCIA:
 Planos	  de	  contingência	  para	  combater	  pragas	  

ou	  enfermidades	  exóticas	  ou	  emergenciais	  
que	  passaram	  pela	  primeira	  barreira	  e	  foram	  
detectadas	  pela	  segunda	  barreira



Barreiras  sanitárias

 1ª	  BARREIRA	  -‐	  	  PREVENÇÃO:

 Inspeção	  e	  quarentena	  em	  portos,	  aeroportos	  
e	  postos	  de	  fronteira

 2ª	  BARREIRA	  -‐	  	  MONITORAMENTO:
 Vigilância	  epidemiológica,	  programas	  de	  

prevenção	  e	  controle,	  laboratórios	  de	  
diagnóstico,	  controle	  da	  movimentação,	  
quarentenas

 3ª	  BARREIRA	  –	  EMERGÊNCIA:
 Planos	  de	  contingência	  para	  combater	  pragas	  

ou	  enfermidades	  exóticas	  ou	  emergenciais	  
que	  passaram	  pela	  primeira	  barreira	  e	  foram	  
detectadas	  pela	  segunda	  barreira



Barreiras  sanitárias  (2000-‐2007)

West  Nile  Fever
(Estados	  Unidos
Canadá,	  França)

Doença  da  Mancha  Branca
(Tailândia,	  Coréia,	  EUA,
Equador,	  Bangladesh,	  

Japão,	  México,	  Nicarágua,	  
Panamá,	  Peru,	  Sri	  Lanka,	  

Taipei)

Peste  Suína  Clássica
(Alemanha,	  Reino	  Unido,	  

Espanha,	  Áustria,	  Romênia,	  
Ucrânia)

BSE
(Dinamarca,	  Itália,	  
Alemanha,	  Japão,	  

Áustria,	  Canadá,	  EUA)

Influenza
Aviária

(Itália,	  Chile,	  
Asia,	  EUA,	  ....)

Doença  Vesicular
do  Suíno
(Itália)

Peste  Suína  Africana
(Portugal,	  Itália)

Febre  Aftosa
(Japão,	  Reino	  
Unido,	  Argentina,	  
Uruguai,	  França,	  
Holanda,	  Paraguai)



VIGIAGRO

n  POSTOS  DE  FRONTEIRAS

n  ESTAÇÕES  ADUANNEIRAS  DO  INTERIOR  (EADIs)

n  PORTOS  ORGANIZADOS

n  AEROPORTOS  INTERNACIONAIS



Sistema  nacional  de  vigilância  epidemiológica

SDA SDC SPA SPAE SRI INMET

SE

DSA

CGPS

DECD SFA

Executor  Estadual
(nível	  central)

Programas  SanitáriosDFQA

Coord.  Regional

ULV ULVcapilaridade



Sistema  nacional  de  vigilância  epidemiológica



Sistema  nacional  de  vigilância  epidemiológica

5.509  municípios



Sistema  nacional  de  vigilância  epidemiológica

5.509  municípios

27  UFs



Sistema  nacional  de  vigilância  epidemiológica

5.509  municípios

27  UFs

1.446  unidades  locais
2.949  escritórios  municipais



Corpo  veterinário  brasileiro*

7420

*Veterinários	  oficiais	  estaduais
MAPA,	  2007

Agregado  Brasil:  2.757
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Sanidade  x  Competitividade

Fonte:	  MAPA,	  2007



Sanidade  x  Competitividade

Fonte:	  MAPA	  e	  ABIPECS,	  2007



Gastos  Orçamentários  com  Saúde  Animal

2004 2005 2006

Fonte:	  SIAFI,	  2007



Efeitos  de  um  foco  de  FA
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Requisitos  para  integrar  Zona  Livre  de  FA

 Estado	  deve	  mostrar	  evidências	  de	  um	  efetivo	  programa	  de	  vigilância
 Demonstração	  da	  ausência	  de	  atividade	  viral	  nos	  últimos	  2	  anos
 O	  sistema	  de	  vigilância	  deve	  demonstrar	  ausência	  de	  circulação	  em	  

quaisquer	  espécies	  susceptíveis	  durante	  o	  último	  ano

 Requer	  a	  incorporação	  ao	  sistema	  de	  vigilância	  de	  testes	  para	  proteínas	  não-‐
estruturais

 Vacinação	  sistemática	  de,	  ao	  menos,	  90%	  da	  população	  susceptível
 Evidência	  da	  efetividade	  do	  programa	  de	  vacinação	  (proteção	  vacinal)
 Demonstração	  da	  eficácia	  do	  sistema	  de	  barreiras	  fixas	  e	  móveis/barreiras	  

naturais
 Análise	  de	  risco	  da	  entrada	  e	  estabelecimento	  do	  vírus	  da	  FA,	  proveniente	  

de	  Estados	  vizinhos



Ações  em  emergência  sanitária

 Quarentena
 Desinfecção
 Controle	  de	  trânsito	  de	  animais	  e	  pessoas	  (barreiras)
 Estabelecimento	  de	  zonas	  de	  atenção:

 3	  Km:	  área	  infectada

 +7	  Km:	  área	  de	  vigilância

 +15	  Km:	  área	  de	  segurança

 Inquérito	  epidemiológico



Jóia,	  RS	  (2000)



Combate  à  febre  aftosa

Condição  do  país  em  relação  à  
Febre  Aftosa,  até  outubro  de  2005

Zona	  livre	  de	  febre	  aftosa	  sem	  vacinação

Zona	  livre	  de	  febre	  aftosa	  com	  vacinação

Estados	  com	  reconhecimento	  suspenso	  pela	  OIE

Zona	  tampão

Zona	  infectada
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Combate  à  febre  aftosa

Condição  do  país  em  relação  à  
Febre  Aftosa,  maio  de  2007

Zona	  livre	  de	  febre	  aftosa	  sem	  vacinação

Zona	  livre	  de	  febre	  aftosa	  com	  vacinação

Estados	  com	  reconhecimento	  suspenso	  pela	  OIE

Zona	  tampão

Zona	  infectada
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Impactos  negativos  da  FA  (MS,  2005)

 Restrições	  comerciais	  (parcial	  ou	  total):	  mais	  de	  50	  países
 Queda	  nas	  exportações	  
 Gastos	  com	  emergência	  sanitária
 Diminuição	  da	  credibilidade	  externa	  e	  interna
 Surgimento	  de	  controvérsias	  desnecessárias
 Restrição	  da	  área	  afetada	  e	  vizinha
 Elevação	  do	  desemprego	  (diretos	  e	  indiretos)
 Produção	  exclusiva	  para	  o	  mercado	  interno
 Diminuição	  de	  preços	  dos	  produtos
 Readequação	  de	  mercados
 Emocional	  (baixa	  estima)



Impactos  negativos  da  FA  (MS,  2005)

UF MS PR

Focos	  de	  FA 34 7

Bovinos	  sacrificados 33.066 6.781

Pequenos	  ruminantes	  sacrificados 629 0

Suínos	  sacrificados 637 0

Total 34.332 6.781

Proprietários	  indenizados 464 -‐

Despesas  (R$)Despesas  (R$)Despesas  (R$)

Material	  de	  consumo 1.800.000 385.072

Material	  permanente 1.600.000 -‐

Serviço	  de	  terceiros 2.900.000 -‐

Diárias 900.000 -‐

Indenização 18.556.070 4.683.905

Postos	  fixos -‐ 127.623

Ajuda	  às	  famílias 3.000.000 -‐

Total 28.756.070 5.196.600



Cenário  esperado  em  2010

Zona	  livre	  de	  febre	  aftosa	  sem	  vacinação

Zona	  livre	  de	  febre	  aftosa	  com	  vacinação

Zona	  tampão

Zona	  infectada
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Ações  conjuntas  de  vigilância  (ZAV)

Bolívia

Argentina

Paraguai

Brasil
MS

PR

Implementação	  imediata

Fronteira	  com	  barreiras	  naturais

Implementação	  posterior

Fonte:	  MAPA,	  2007



Contato

 Prof.	  Dr.	  Ricardo	  Augusto	  Dias
 dias@vps.fmvz.usp.br

 Laboratório	  de	  Epidemiologia	  e	  Bioestatística
 www.leb.fmvz.usp.br


