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Mas o que significa G.R.S.C.  ? 

A sigla G.R.S.C. significa  “Granja de Reprodutores Suídeos Certificada”. Granjas  GRSC  produzem,  

comercializam, distribuem ou mantem reprodutores suínos para multiplicação animal e atendem integralmente 

às disposições básicas e específicas estabelecidas para certificação pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento 

 

Isso serve para evitar a disseminação de doenças e assegurar níveis desejáveis de produtividade. Em 15 

de fevereiro de 2002 foi publicada a Instrução Normativa nº 19, depois alterada pela Instrução Normativa nº 

11, de 06 de abril de 2020, que aprova as normas a serem cumpridas para certificação de granjas de 

reprodutores suídeos. 

As granjas terão sua certificação baseada no monitoramento sorológico e na sua classificação sanitária previstas na 

legislação, que inclui fatores relacionados à biosseguridade e à sanidade dos rebanhos. 

A certificação é obrigatória para as doenças: Peste Suína Clássica, Brucelose, Tuberculose, Doença de Aujeszky, Sarna 

e livre ou controlada para Leptospirose.  

Para que uma granja seja GRSC ou para que se mantenha GRSC, de 6 (seis ) em 6 meses o Médico Veterinário Oficial 

(do Governo), juntamente com o Médico Veterinário Responsável Técnico da granja, realiza coletas de sangue e 

raspados de pele que serão enviadas para um Laboratório Oficial para realização de exames . Se tudo estiver OK, a 

granja recebe a renovação da certificação. 

A Biriba´s Genética de Suínos possui granjas GRSC. Por isso, todos os reprodutores suínos (machos e fêmeas) que 

comercializa estão de acordo com as normas do   Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

A Biriba´s Genética de Suínos preza pelo controle de disseminação de doenças de suínos no País. 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/material-genetico/registro-de-

estabelecimento/arquivos/instrucao-normativa-no-19-de-15-de-fevereiro-de-2002.pdf/@@download/file/instrucao-

normativa-no-19-de-15-de-fevereiro-de.pdf 
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