
4 a 6 de setembro de 2018

BOAS PRÁTICAS DURANTE 
O TRANSPORTE E NA 
INSENSIBILIZAÇÃO COM GÁS 
DE SUÍNOS E AVES

OBJETIVO
Implementar as boas práticas nas agroindústrias e no serviço veterinário 
oficial, visando difundir o conhecimento para o aprimoramento do trans-
porte e métodos de insensibilização com a utilização de gás.

INSCRIÇÕES

Vagas limitadas. Acesse: 

PÚBLICO-ALVO
Exclusivo para profissionais das áreas de suinocultura e avicultura

INFORMAÇÕES
cnpsa.eventos@embrapa.br

LOCAL
Embrapa Suínos e Aves - Concórdia/SC

HORÁRIO
08h30 às 12h00 e 13h30 às 17h30

www.embrapa.br/suinos-e-aves/boas-praticas

PR
O
M
O
Ç
ÃO

http://www.embrapa.br/suinos-e-aves/boas-praticas
http://www.embrapa.br/suinos-e-aves/boas-praticas


Boas-vindas e apresentação do projeto Diálogos Setorial - Charli Ludtke (Mapa) 
e Janice Zanella (Embrapa Suínos e Aves)
Ações do Mapa para o bem-estar animal de suínos - Lizie Buss (Mapa)

Atualização científica relativos ao bem-estar dos animais em procedimentos 
de insensibilização de suínos com uso de gás - Mohan Raj (EFSA - Inglaterra) e 
Antonio Velarde Calvo (Irta - Espanha)
Respostas fisiológicas ao uso de gás na insensibilização

Vantagens e desvantagens do uso de insensibilização a gás: investimentos 
econômicos, bem-estar e qualidade de carne
Intervalo para café
Mistura de gases

Equipamentos: alternativas, ajustes e manutenção
Intervalo para almoço
Identificando e corrigindo as falhas de manejo

Tendências mundiais sobre métodos de insensibilização de suínos 

Pontos críticos de controle (indicadores de bem-estar animal)

Intervalo para café

Check-list: guia de monitoramento da indústria

Check-list: guia de fiscalização para o Serviço Veterinário Oficial (SVO)
Finalização
Reunião técnica com Serviço Veterinário Oficial: Análise de vídeos de 
insensibilização a gás em suínos no Brasil

Boas-vindas e apresentação do projeto Diálogos Setorial - Charli Ludtke (Mapa)

Ações do Mapa para o bem-estar animal de aves - Lizie Buss (Mapa)

Atualização científica relativos ao bem-estar dos animais em procedimentos 
de insensibilização de aves com uso de gás - Mohan Raj (EFSA - Inglaterra) e 
Antonio Velarde Calvo (Irta - Espanha)
 Respostas fisiológicas ao uso de gás na insensibilização

Vantagens e desvantagens do uso da insensibilização a gás: investimentos 
econômicos, bem-estar e qualidade de carne
Intervalo para café
Mistura de gases

Equipamentos: alternativas, ajustes e manutenção
Intervalo para almoço
Identificando e corrigindo as falhas de manejo

Tendências mundiais sobre métodos de insensibilização de aves 

Pontos críticos de controle (indicadores de bem-estar animal)
Intervalo para café
Check-list: guia de monitoramento da indústria

Check-list: guia de fiscalização para o Serviço Veterinário Oficial (SVO)
Finalização
Reunião técnica com Serviço Veterinário Oficial: Análise de vídeos de 
insensibilização a gás em aves no Brasil

Boas-vindas e apresentação do projeto TED Embrapa Suínos e Aves e TR IICA 
Transporte - Charli Ludtke (Mapa)

Boas práticas de transporte para suínos na Europa - Mohan Raj (EFSA - 
Inglaterra) e Antonio Velarde Calvo (Irta - Espanha)
Intervalo
Boas práticas de transporte para suínos no Brasil - Osmar Dalla Costa (Embrapa 
Suínos e Aves)
Apresentação dos materiais didáticos para transporte de suínos - Charli Ludtke 
(Mapa) e Osmar Dalla Costa (Embrapa Suínos e Aves)
Mesa redonda com debate
Almoço 
Boas práticas de transporte para aves na Europa - Mohan Raj (EFSA - Inglaterra) e 
Antonio Velarde Calvo (Irta - Espanha)
Boas práticas de transporte para aves no Brasil - Victor Lima (BEA Consultoria) e 
Iran Oliveira (NUPEA/ESALQ/USP)
Intervalo
Apresentação dos materiais didáticos para transporte de aves - Charli Ludtke 
(Mapa) e Victor Lima (BEA Consultoria)
Mesa redonda com debate

O que precisamos avançar - Lizie Buss (Mapa)
Perguntas
Encerramento

4 de setembro - Insensibilização de suínos 

5 de setembro - Insensibilização de aves

6 de setembro - Transporte terrestre de suínos e aves
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