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Em edições anteriores, viemos nos posicionando sobre o 
cenário brasileiro e mundial, que permanece complexo 
e desafiador, tanto para o abastecimento de grãos para 
animais, quanto no aspecto sanitário para as pessoas. 
Precisamos, em meio a tanta adversidade, ser proativos, 
utilizar de todos os recursos, seja pela inovação ou pela 
réplica de experiências exitosas do passado recente. Quero 
me referir à implantação do projeto Bolsa de Arrendamento 
de Terras para o plantio de grãos, na cidade de Uberaba, 
na década de 80. É muito interessante como um processo, 
orientado naquela época, ainda seja tão atual. Precisamos 
retomar essa atividade, com maior habilidade. Vivemos um 
momento de crise e muitas pessoas possuem recursos de 
terras totalmente improdutivas, sem condições para criar 
ou plantar, e sem conhecimento para tal atividade. Nós, 
da Avimig, orientamos a vocês, produtores e empresários, 
a utilizarem dessa experiência. O momento é difícil, por 
isso precisamos aproveitar a alta dos grãos para investir 
na agricultura local, nas proximidades da agroindústria e 
polos avícolas, para, assim, abastecer o mercado regional e 
amenizar as dificuldades que este cenário tem nos causa-
do. Vamos todos ser indutores regionais para o fomento da 
produção do milho e da soja.
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A alta dos preços dos insumos 
vem fazendo com que produtores 
de carne de frango e de ovos 
necessitem de alternativas que 
possam substituir o milho e o 
farelo de soja, na alimentação das 
aves, para minimizar os custos e 
adequar os gastos, garantindo a 
manutenção da produção. 
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INDICADORES DE COMPORTAMENTO 
E PROCEDÊNCIA - CEASA/MG

UNIDADE GRANDE BH - PRODUTOS: OVOS DE GRANJA

Janeiro 572.987.224 572.987.224 40.550.484 40.704.382 11.134.868 8.883.596 1.171.093 1.060.952

Fevereiro 533.436.362 535.946.459 36.029.633 37.495.821 9.767.581 9.005.753 794.662 909.782

Março 542.324.943 SI 38.166.221 SI 11.249.682 10.676.252 1.199.645 785.373

Abril 538.059.365 SI 38.276.196 SI 10.420.929 SI 971.452 SI

Maio 523.371.494 SI 36.883.926 SI 11.033.851 SI 1.077.104 SI

Junho 566.831.879 40.494.456 10.911.373 1.007.510

Julho 591.256.576 39.052.915 11.232.721 1.125.541

Agosto 567.404.821 36.469.487 10.728.965 1.229.302

Setembro 577.342.860 36.009.982 10.602.138 810.687

Outubro 627.146.595 44.126.316 10.671.619 1.531.968

Novembro 562.785.655 38.752.957 8.633.681 639.565

Dezembro 617.161.163 39.084.296 7.929.933 913.114

Média 568.629.410 554.466.841 386.580.072 39.100.101 10.359.778 9.521.867 1.047.327 918.702

 

* DADOS EM NÚMERO DE CABEÇAS FONTE: ABPA/APINCO Elaboração: Avimig – maio/junho de 2021

ALOJAMENTO DE PINTOS COMERCIAIS DE CORTE E DE POSTURA DO BRASIL E DE MINAS GERAIS*

2020    Brasil           2021 2020  Minas Gerais         2021 2020       Brasil           2021 2020    Minas Gerais         2021
Pintos Comerciais de Corte Pintainhas de Postura Comerciais (Brancas e Vermelhas)

Período Branco Vermelho
01/04/2021 a 07/04/2021 R$ 115,00 R$ 150,00

08/04/2021 a 11/04/2021 R$ 110,00 R$ 140,00

12/04/2021 a 18/04/2021 R$ 130,00 R$ 160,00

19/04/2021 a 21/04/2021 R$ 120,00 R$ 140,00

22/04/2021 a  05/05/2021 R$ 110,00 R$ 135,00

06/05/2021 a  13/05/2021 R$ 120,00 R$ 135,00

14/05/2021 a 17/05/2021 R$ 115,00 R$ 140,00

18/05/2021 A 24/05/2021 R$ 110,00 R$ 125,00

Cotação de ovos posto  Ceasa - Brancos e Vermelhos 
(extra) caixa 30 dúzias - atacado

Fonte: Avimig - Até  24/05/2021

Período R$/KG
10/02/2021 R$ 4,35
11/02/2021 R$ 4,45
12/02/2020 a 07/03/2021 R$ 4,50

08/03/2021 R$ 4,55

09/03/2021 a 25/04/2021 R$ 4,60

26/04/2021 a 27/04/2021 R$ 4,70

28/04/2021 a 29/04/2021 R$ 4,80

30/04/2021 a 24/05/2021 R$ 4,90

Fonte: Avimig - Até 24/05/2021

  

Frango vivo posto granja (média de 
mercado)

Período R$/KG
03/11/2020 a 06/12/2020 R$ 7,00
07/12/2020 a 17/01/2021 R$ 6,50

18/01/2021 a 31/01/2021 R$ 6,20

01/02/2021 a 07/02/2021 R$ 6,60

08/02/2021 a 28/02/2021 R$ 7,20

01/03/2021 a 14/03/2021 R$ 6,80

15/03/2021 a 02/05/2021 R$ 7,10

03/05/2021 a 24/05/2021 R$ 7,40

Frango abatido - Resfriado/Atacado 
Posto frigorífico (FOB)

Fonte: Avimig - Até  24/05/2021

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Janeiro 244.222 250.018 73,48 81,62 21,60 39,00 44,02 28,90         17,92 14,80         14,48 15,30 15,62 16,30         

Fevereiro 212.231 225.854 96,36 105,82 31,81 43,60 40,03 24,20         16,00 18,60         6,10 12,70 9,13 13,10         

Março 248.250 257.690 106,46 115,50 26,60 47,60 42,80 23,60         17,90 14,90         6,08 13,30 9,40 1,00           

Abril 220.436 SI 105,16 SI 34,60 SI 35,30 SI 17,40 SI SI SI 10,12 SI

Maio 268.704 SI 92,40         SI 35,90 SI 31,30 SI 15,50 SI SI SI 14,60

Junho 257604 91,52 34,21 32,70 17,30 13,22

Julho 258.809 83,16 32,53 34,38 15,02 13,53

Agosto 244.495 77,88 32,60 34,00 16,30 12,90

Setembro 262.486 75,02 30,10 37,10 15,80 17,00

Outubro 247.977 120,00 34,50 32,50 15,40 16,42

Novembro 242.790 89,76 36,80 30,30 15,80 16,30

Dezembro 215.959 95,04 41,20 28,90 13,40 16,02

Média 243.662 244.520 89,75 100.98 33,43 43,40 35,26 25,56 16,02 16,10 8,88 13,76 13,70 10,13

Fonte: SECIM - DETEC - CEASA-MG - Elaboração Avimig –  maio /junhode 2021

Quantidade de Ovos de 
Granja (cx 30 dz)

Preço médio da cx 30 
dz (em Reais)

Procedência (%)
Minas Gerais São Paulo Paraná Goiás/Espírito Santo Outros

Fonte: SECIM - DETEC - CEASA-MG - Elaboração Avimig – maio /junho de 2021

* DADOS EM NÚMERO DE CABEÇAS FONTE: ABPA/APINCO Elaboração: Avimig – maio/junho de 2021
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CARTAS

Amiga Marília Martha,
excelente seu artigo “Samba do corona doido”. É exatamente isso que acontece nesta terra 
onde todo mundo tem razão e ninguém tem razão. Parece time de futebol, onde todo mun-
do é técnico e nenhum palpite coincide com o outro. Nesta vacinação, eu acho que existem 
muitos palpiteiros que usam e abusam da palavra ciência. Parabéns pelas apropriadas co-
locações.
Grande abraço,

Wellington Abranches de Oliveira Barros
Engenheiro agrônomo

Resposta:

Meu prezado amigo Wellington, 
fico extremamente feliz com sua gentileza de elogiar o meu texto publicado na revista da 
Avimig, edição 161, onde, também, foi publicado o seu Artigo “Êxodo rural contribui para 
modernizar a agricultura”. São dois pontos diferentes de modernidade, pois, enquanto o 
êxodo da população rural foi acontecendo, muito lastimada, à época pelos ruralistas, a mo-
derna tecnologia foi avançando através da ciência e difusão dos extensionistas para que o 
desenvolvimento, tão do nosso agronegócio, desse ao Brasil tanto orgulho e fartura; produtos 
de qualidade para o mercado interno e externo. Quanto à modernidade para enfrentar o 
Coronavírus, essa foi Ponto Zero. Nunca vi tanta falta de coordenação, tanta falta de logís-
tica, de ética, tanto egoísmo, falsidade ideológica, além da corrupção e o desrespeito à ciência 
e à tecnologia. Tudo pelo jogo político. Agradeço a você por compactuar comigo! 
Abraço,

Marília Martha Ferreira
Diretoria Executiva da Avimig

Professor Benedito,
Quanta honra ser citada em sua 
crônica! Agradeço a você e deixo o 
meu abraço!

Denise Viegas
Mapa

Que honra estar na crônica!
Obrigada, professor Benedito 
Lemos!

Izabella Hergot
Médica veterinária do IMA
Coordenadora do Gavea

Professor Benedito Lemos,
Meus sinceros agradecimentos por 
colocar-me na sua crônica de elo-
gios às mulheres, na edição 161, 
juntamente com admiráveis co-
legas!

Marília Martha Ferreira
Diretoria executiva da Avimig

Êta, Marília!
Você sempre se superando em suas crônicas! Só você mesma para colocar MINAS GERAIS nas alturas com suas maravilhosas crônicas. 
E vamos torcer para que o admirável, capaz e inteligentíssimo Dr. Alysson Paolinelli seja laureado com o ‘Prêmio Nobel ’.

Júlio Raimundo  Muzzi de Queiroz
Ex-presidente da Avimig

Resposta:

Êta, dr. Júlio Raimundo Muzzi de Queiroz,
meu presidente, dos mais favoritos, que brilhou em seu governo na Avimig, lembrando também do meu tesoureiro, quer dizer, da 
Avimig, dr. Gil Muzzi, que Deus o guarde. Saudades daqueles tempos dos jantares do Clube do Galo Mineiro, de 4 a 6 vezes por ano. 
Podemos reviver aquele tempo do milho da CFP, quem sabe? A avicultura agora é 4.0, já com as patas passando para 5.0, coisa de alta 
performance. Um grande abraço para você e família! Muito grata por seus elogios! Venha nos visitar quando for possível. 

Marília Martha Ferreira
Diretoria executiva da Avimig
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HOMENAGEM PÓSTUMA

Edição 161

Sua participação faz toda a diferença!

Prezado leitor, fale com a Revista da Avimig e nos dê 
o seu parecer sobre as reportagens. 

Há algum tema do agronegócio avícola que gostaria 
que fosse abordado?

avimig@avimig.com.br ou 31 99974.9500

Nosso contato:

As diretorias da Avimig e do Sinpamig, bem como seus associados e colabo-
radores, prestam condolências à família e aos amigos de Hudson Rezende 
Marinho. Ele faleceu no dia 12 de abril, aos 78 anos, em Pará de Minas (MG), 

cidade onde o corpo foi sepultado. Desejamos conforto a dona Rosa, filhos, netos e 
amigos.•

A Avimig e o Sinpamig lamentam a morte do diretor de Desenvolvimento Industrial 
e Economia, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), engenheiro Carlos 
Eduardo Abijaodi, ocorrida no dia 19 de abril, em decorrência da Covid-19.  

Ele era diretor da CNI, desde dezembro de 2010, onde coordenou diversas áreas, como 
comércio exterior; integração internacional e de políticas industrial, econômica e tribu-
tária. Carlos Abijaodi tinha 75 anos. A diretoria da Avimig e associados manifestam os 
mais sinceros votos de conforto aos corações de familiares e amigos.•

Hudson Rezende Marinho

Carlos Eduardo Abijaodi

Arquivo de família

Divulgação CNI



Maio e Junho 2021 |  AVIMIG 7 

HOMENAGEM PÓSTUMA

Heitor José Müller

A Avimig e o Sinpamig mani-
festam seu pesar pelo 
falecimento do empresário 

Heitor José Müller, ocorrido no 
dia 8 de junho, aos 81 anos.  Com 
participação ativa em grandes fei-
tos da avicultura, foi um dos res-
ponsáveis pelo desenvolvimento 
e crescimento do setor no Brasil.  
Heitor Müller sempre foi muito 
próximo da Diretoria da Avimig, 
especialmente por ocasião de sua 
presidência na União Brasileira 
de Avicultura (Ubabef), atual 
Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA). Participou com 
regularidade de quase todos os 

eventos de interesse do setor avíco-
la nacional, em Minas Gerais, como 
as reuniões institucionais, Festa do 
Frango e Jantar do Clube do Galo 
Mineiro. Foi um profissional que 
muito trabalhou para o desenvol-
vimento do agronegócio avícola no 
país.
Sua vida na avicultura teve início 
com o Grupo Frangosul, do qual 
foi um dos sócios-fundadores, na 
década de 1970. Ainda no segmen-
to de produção animal, em 2000, 
Heitor Müller fundou a Novagro 
Granja Avícola S.A. Atuou, tam-
bém, na multiplicação genética, por 
meio da Agrogen. Em 2009, para a 

produção e comercialização de car-
ne de frango, fundou a Vibra, que 
possui operações em vários estados 
brasileiros, entre eles uma filial em 
Minas Gerais.  Heitor Müller foi 
vice-presidente do Conselho de 
Administração da Vibra Agroindus-
trial, até 2019.
Foi presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Gran-
de do Sul (Fiergs) por dois manda-
tos, entre 2011 e 2017. Ele deixa 
a esposa Nilsa, os filhos Gilberto, 
Gerson e Jaqueline, e seis netos. 
Nossas condolências aos familiares 
e amigos. •
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EVENTOS

RIVELLI ESTREIA
DIA DE CAMPO ONLINE

Realizado, pela primeira vez, no 
formato online, o Dia de Campo 
da Rivelli cumpriu o objetivo 

de levar conhecimento para todos os 
envolvidos, contando com a partici-
pação de produtores rurais; pesquisa-
dores; estudantes e profissionais do 
agronegócio de 170 cidades, entre 18 
estados. O evento, considerado um dos 
mais importantes do setor agropecuá-
rio de Barbacena e região para amplo 
debate técnico, reuniu 24 empresas 
expositoras, que apresentaram con-
teúdo digital exclusivo sobre temas 
diversos.
Além de aprimorar os conhecimentos 
da área e ficar por dentro das novi-
dades, os participantes conheceram 
as perspectivas do mercado de soja e 

milho, em uma palestra ministrada pelo 
consultor em Gerenciamento de Risco 
da StoneX, Eduardo Coelho, e acom-
panharam bate-papo sobre o tema 
com o gerente de Agropecuária da 
Rivelli, Lucas Aguiar, e os gerentes de 
Produção e Operações Agropecuárias 
da Rivelli, Fabrício Melão Alves e 
Arcelino José Giarola Filho.
Para Lucas Aguiar, o fato de o 15º Dia 
de Campo Rivelli ter sido online aju-
dou a aumentar o número de pessoas 
que tiveram contato com o evento. 
“Presencialmente, conseguíamos alcan-
çar cerca de 700 pessoas e nesse novo 
formato conseguimos mais de 6.000 
visualizações e todo o conteúdo con-
tinua disponível para as pessoas que 
ainda não tiveram oportunidade de 

assistir”, explicou.
Sobre a próxima edição do Dia de 
Campo, ele ressaltou o desejo de reali-
zar o evento no formato presencial, na 
fazenda, novamente. “Como o digital 
veio para ficar, gostaríamos, também, 
de fazer a cobertura digital do evento. 
Contamos com os nossos parceiros e 
acreditamos que o próximo evento 
será repleto de lançamentos, conteúdo 
relevante e muita informação para o 
produtor rural”, finalizou.•

| Fabrício Melão, Arcelino Giarola e Lucas Aguiar, da Equipe de Agropecuária da Rivelli.

Divulgação Rivelli

Pexels
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EVENTOS

DIA MUNDIAL DO FRANGO É 
COMEMORADO COM APREENSÃO

O Dia Mundial do Frango, comemorado 
em todo o mundo, em 10 de maio, 
foi uma data que, neste ano, ampliou 

os debates no Brasil sobre os desafios da 
cadeia de produção, especialmente no que 
se refere aos altos custos da alimentação das 
aves, considerando os valores exorbitantes do 
milho e da soja, insumos que compõem 70% 
dos custos do setor. A Avimig e o Sinpamig 
comemoraram a data com apreensão, pelo 
momento desafiador dos altos custos de pro-
dução, mas com a certeza da importância do 
papel da avicultura na sustentabilidade e na 
segurança alimentar. Por ser o país o terceiro 
maior produtor e líder absoluto nas exporta-
ções de carne de frango, o Dia Mundial do 

Frango é uma data muito especial para o avi-
cultor brasileiro.
Curiosidade - Estabelecida pela Associação 
Húngara de Avicultura, integrante do 
Conselho Mundial da Avicultura (IPC, sigla em 
inglês), em 2012, para celebrar o papel social 
da proteína animal, nos últimos anos a come-
moração ganhou mais peso, já que a carne de 
frango se tornou a mais consumida em todo o 
planeta. Na ocasião, em Bangcoc, os húnga-
ros foram apoiados na criação da data, não 
somente pelo IPC e seus demais membros, 
mas, também, previamente, pela Associação 
Mundial de Ciência Avícola (WPSA) e pela 
Associação dos Abatedouros e Exportadores 
Avícolas da União Europeia (Avec). •
Fonte: Pesquisa Internet

Pexels
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EVENTOS

CICLO DE PALESTRAS DA AVIMIG
ATRAI CADA VEZ MAIS PROFISSIONAIS

A Avimig e o Sinpamig deram iní-
cio, no mês de abril, ao Ciclo de 
Palestras voltado, especialmen-

te, para a avicultura de corte e postura, 
que, no entanto, tem atraído, cada vez 
mais, profissionais de diversas áreas 
do agronegócio. No formato online e 
gratuito, em função da pandemia, os 
temas apresentados são sempre os da 
atualidade, oportunidade para quem 
quer saber sobre as novidades de mer-
cado e a melhor forma de enfrentar os 
atuais desafios.
Contando sempre com a abertura do 
presidente da Avimig, Antônio 
Carlos Vasconcelos, os encontros 
têm debates acalorados por parte dos 
participantes. O evento de estreia teve 
como tema “Cenário Econômico 
e Perspectivas para Mercado de 
Grãos”, que abordou os altos custos 
de produção, em meio a alta do milho 
e da soja e à pandemia da Covid-19. 
Após panorama da atual situação 
econômica do país, feito pela econo-
mista Rita Mundim, tivemos a par-
ticipação de profissionais da StoneX, 
empresa de inteligência de mercado. 
“Os fundamentos de alta predominam 
no mercado de soja, com as cotações, 
em Chicago, continuando em tendên-
cia ascendente e os preços domésticos, 
também, se mantendo em patamar for-
talecido, num momento de demanda 
aquecida e preocupações com a oferta 
de oleaginosas ao redor do mundo. A 
safra norte-americana 2021/22 está 
no centro das atenções, com possibili-

dade de uma área plantada mais baixa 
que o esperado, o que tenderia a man-
ter a oferta mais restrita, lembrando 
que a safra argentina tem confirmado 
perdas”, revelou a especialista da 
StoneX do Brasil na área de grãos 
e oleaginosas, Ana Luiza Lodi.

| Ana Luiza Lodi.

| João Lopes.

Segundo ela, nem mesmo a safra bra-
sileira de soja 2020/21 recorde, esti-
mada em abril pela StoneX, em 134 
milhões de toneladas, consegue con-
trabalançar esse cenário, destacando 
que os preços internos da oleaginosa 
também acabam sendo sustentados 
pelo nível cambial, além das vendas 
antecipadas, que limitam a disponibi-
lidade do grão, mesmo com a entrada 
da safra.
Já o especialista da StoneX do 
Brasil nos mercados de grãos e 
pecuária, João Lopes, disse que 

“os últimos meses foram marcados 
por um aumento generalizado das 
cotações do milho no mercado global. 
Esse movimento resultou das elevadas 
compras chinesas; das adversidades 
climáticas na América do Sul e das 
expectativas de estoques mais aper-
tados nos principais players. Na CBOT 
(Bolsa de Chicago) e na B3 (bolsa de 
valores oficial do Brasil), as cotações 
do cereal acumularam valorizações de, 
respectivamente, 16,6% e 14,5%, no 
primeiro trimestre de 2021”. Ele disse, 
ainda, que, nos próximos meses, os 
preços do grão deverão ser direciona-
dos pela definição da área plantada 
e pelo desenvolvimento da safra no 
hemisfério norte, pela finalização da 
safra sul-americana e pela demanda 
chinesa, indicando com mais clareza 
a disponibilidade do cereal e o quão 
apertado será o balanço de oferta e 
demanda.

Divulgação Stonex

Divulgação Stonex
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EVENTOS

| Lorivando Antônio Costa.

Nova NR 01

“O Programa de Gerenciamento 
de Riscos (PGR) e os desafios da 
avicultura com a nova NR 1” foi 
tema do segundo evento do Ciclo de 
Palestras, sendo ministrado, em maio, 
pelo presidente do Conselho de 
Segurança e Medicina do Trabalho 

da Avimig, engenheiro de segu-
rança do trabalho, Lorivando 
Antônio Costa. A importância do 
tema se deu porque, a partir de 1º de 
agosto deste ano, entrará em vigor a 
nova NR 01, com redação dada pela 
Portaria SEPRT n.º 6.730, publicada 
no Diário Oficial da União (DOU) em 
12/03/20. Entre as obrigações impos-

tas às empresas está o Programa 
de Gerenciamento de Riscos (PGR), 
que sucederá ao atual Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA). 
“Este PGR tem ligeiras semelhanças 
com o PPRA, mas sua estrutura é 
totalmente diferente, sua construção 
exigirá grande conhecimento técnico 
dos profissionais responsáveis pela 
sua elaboração. O principal gestor da 
empresa deverá assumir, por meio da 
sua assinatura, o Plano de Ação, que 
comporá o PGR”, disse Lorivando 
Costa. Segundo ele, “o Plano de Ação 
do PGR deverá ser implementado nas 
organizações urbanas, como os aba-
tedouros, cujas plantas se localizam 
nos perímetros urbanos das cidades. 
Para os estabelecimentos que ficam 
na zona rural, granjas avícolas e, até 
mesmo, alguma planta frigorífica, este 
programa se chamará Programa de 
Gerenciamento de Riscos do Trabalho 
Rural (PGRTR) e está contemplado na 
NR 31 (Segurança e Saúde no Trabalho 
na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, 
Exploração Florestal e Aquicultura)”.  

Divulgação Avimig
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| Marília Carvalho de Melo.

| Emílio Mouchrek.

Divulgação Semad

Divulgação Avimig

EVENTOS

Economia e meio ambiente

Com o advento da Lei Federal nº 
13.874, de 20 de setembro de 2019, 
que instituiu a declaração de direitos 
de liberdade econômica e estabele-
ceu garantias de livre mercado, foram 
introduzidas no ordenamento jurídico 
brasileiro diversas inovações, dentre as 
quais destaca-se o direito ao exercício 
de atividade econômica de baixo risco, 
sem a necessidade de quaisquer atos 
públicos de liberação da atividade eco-
nômica. Este foi o assunto que norteou 
mais um Ciclo de Palestras, em maio, 
que teve como tema “Política de liber-
dade econômica sob o viés ambien-
tal - Resolução Conjunta Semad/IEF/
Feam/Igam nº 3.063/2021, Resolução 
Conjunta Semad/IEF/Feam/Igam nº 
3.064/2021 e Simulador de CNAEs”. 
O evento, que teve como modera-
dor o presidente do Conselho 
Técnico-Científico e Ambiental 
da Avimig, engenheiro agrônomo 
Emílio Mouchrek, contou com as 
importantes participações da secretá-

ria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, 
Marília Carvalho de Melo, e de 
outros representantes da Semad e da 
Fundação Estadual do Meio Ambiente 
(Feam). 
Foram publicadas, no Diário Oficial, 
no dia 31 de março, resoluções que 
classificam o risco ambiental das 
atividades produtivas e definem pra-
zos para a emissão das autorizações 
ambientais junto ao Sistema Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(Sisema). Para a secretária Marília 
Melo, “as adaptações necessárias às 
legislações que discutem a liberdade 
econômica têm sido importantes para 
a revisão de diversos procedimentos e 
instrumentos normativos internos do 
Sisema”. Tais mudanças, segundo ela, 
são capazes de tornar os processos 
mais ágeis, mas sempre levando em 
consideração o respeito à legislação 
ambiental.
Para o engenheiro agrônomo Emílio 
Mouchrek, “a classificação de risco 
para Atividades Econômicas é ferra-
menta de fácil acesso, que fornece as 
necessárias informações de Licenças 
e Autorizações referentes à(s) ativi-
dade(s) a ser(em) empreendida(s). 
Doravante, antes da formalização do 
projeto no Órgão Ambiental, é possí-
vel, inclusive, saber o prazo máximo 
para a emissão das Autorizações e a 
classificação do Nível de Risco, que 
pode ser 1; 2 e 3”.

FIQUE ATENTO! Em breve teremos 
novos temas a serem ministrados 
no Ciclo de Palestras da Avimig e 
Sinpamig. •
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PARABÉNS,
JOÃO RICARDO ALBANEZ!
PARABÉNS, ZOOTECNISTAS 
DE TODO O BRASIL!

Uma data forte: 13 de maio. O 
dia em que se lembra a promul-
gação da Lei Áurea, que aboliu 

a escravatura, também é o dia de 
homenagear uma profissão que exige 
muita garra: o Dia do Zootecnista. A 
profissão foi regulamentada no país 
em 1968, com a publicação da Lei nº 
5.550, mas já existe há mais de 80 
anos e tem muita história para contar. 
O zootecnista é o profissional que se 
dedica a estudar e pesquisar méto-
dos de potencialização da produção 
animal e vegetal com qualidade, sem 
prejudicar o meio ambiente; o bem- 
estar dos animais e a satisfação dos 
consumidores finais.
Por ser uma data tão especial, a Avimig 
e o Sinpamig não poderiam deixar de 
parabenizar a todos os profissionais 
zootecnistas do país, especialmente 
aqueles que se dedicam, entre outros, 
à avicultura, seja no desenvolvimento 
de pesquisas, assistência técnica ou 
produção a campo. 
Para representar esta homenagem 
a todos os zootecnistas, escolhemos 

João Ricardo Albanez, subsecretário 
de Política e Economia Agropecuária, 
da Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento de Minas Gerais 
(Seapa). Graduado em zootecnia pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (1981), ele tem mes-
trado em Zootecnia pela Universidade 
Federal de Viçosa (1995). 

Com a palavra, João Ricardo 
Albanez:

“Estamos vivendo momentos extrema-
mente desafiadores. Uma pandemia, 
uma demanda crescente da população 
por proteína animal, estoques baixos 
de milho e soja, demanda externa alta 
e elevação dos custos de produção. Ou 
seja, desafios que precisam do empe-
nho de todos na busca de inovações 
tecnológicas, gestão dos processos e 
integração das ciências. 
Neste contexto, a zootecnia como 
ciência tem papel muito importante 
na produção animal; no melhoramen-
to genético; no bem-estar animal; 

na educação; na nutrição animal; na 
gestão dos sistemas de produção; nos 
diferentes processos do agronegócio, 
dentre outras atividades. 
O Brasil apresenta perfil voltado para 
a produção de alimentos e, cada vez 
mais, esta vocação fica evidente. 
Assim, é nítida a contribuição brasilei-
ra na produção animal em quantidade 
e com qualidade. Outro ponto funda-
mental de toda essa cadeia produtiva 
da proteína animal é a qualidade do 
alimento. Novamente, o zootecnista 
entra em ação e, com as técnicas de 
melhoramento genético, leva os reba-
nhos a produzir mais, com mais quali-
dade e em menos tempo.
Agradecemos à Associação dos Avicul-
tores de Minas Gerais por este espaço 
para registrar o Dia do Zootecnista na 
Revista da Avimig, que tem ampla 
veiculação em nosso estado”.

Nós é que agradecemos a sua dedica-
ção, João Ricardo Albanez! •

HOMENAGEM
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Divulgação CRMVMG

BRUNO DIVINO
É REELEITO
PELO VOTO 
ONLINE

P
rimeiro Conselho de Medicina 
Veterinária do país a implementar 
o voto online, o Conselho Regional 

de Medicina Veterinária de Minas Gerais 
(CRMV-MG) reelegeu, no dia 19 de março, 
o médico veterinário Bruno Divino 
Rocha como presidente para o triênio 
2021/2024. Foi a segunda eleição segui-
da em que os inscritos puderam votar pela 
internet. No total, 72% dos médicos vete-
rinários e zootecnistas inscritos e aptos ao 
voto participaram do processo eleitoral. 
Uma empresa de auditoria externa acom-
panhou todo o processo.
Bruno Divino está na presidência do CRMV-
MG desde 2018, quando deixou a vice-pre-
sidência do conselho. Graduado e mestre 
em Medicina Veterinária pela Escola de 
Veterinária da UFMG, é também doutor em 
Ciência Animal. Foi presidente da Anclivepa 
Minas e tem passagens como coorde-
nador e professor no curso de Medicina 
Veterinária de instituições como a Unipac 
Bom Despacho, PUC Minas Betim e Fead. 
Entre os objetivos do novo mandato estão 
maximizar os investimentos em fiscalização, 
dando continuidade no combate ao exer-
cício ilegal da profissão, bem como buscar 
mais proximidade com os profissionais ins-
critos. Para isso, será criado um aplicativo 
do CRMV-MG, para smartphones.•
Fonte: CRMV-MG
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MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

PARA CADECS

O Fórum Nacional de Integração (Foniagro) lançou, no final 
de maio, o Manual de Boas Práticas para as Comissões 
de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da 

Integração (Cadecs), que são canais de convivência responsáveis por 
balizar a relação contratual entre produtores (integrados) e agroindús-
tria (integradoras), segundo prevê a Lei de Integração (13.288/2016). 
O manual pretende ampliar a transparência nesses canais, garantir o 
melhor alinhamento e simetria das informações, além de fortalecer e 
contribuir para que a relação de integração seja desenvolvida como 
determina a legislação. Os presidentes da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, e da Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, ressaltaram a união de esfor-
ços para a elaboração do manual, que foi fruto do amadurecimento no 
relacionamento entre as entidades.
Para acessar o manual: https://www.cnabrasil.org.br/assets/images/
Manual-CADEC.vf.pdf •

Fonte: CNA

RESULTADO

ALÉM DO ESPERADO!

EXPERIÊNCIA,
TECNOLOGIA E

CONHECIMENTO NO
CONTROLE ESTRATÉGICO

DO CASCUDINHO

PRODUTOS
SEGUROS PARA
ALIMENTOS
SEGUROS

ENTIDADES
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POSICIONAMENTO INSTITUCIONAL – QUADRO SETORIAL e 
IMPACTOS INFLACIONÁRIOS 

 

A Associação dos Avicultores de Minas Gerais (Avimig), entidade afiliada à Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA), que representa a avicultura e a suinocultura do Brasil, e o Sindicato 
das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado de Minas Gerais (Sinpamig), vêm a público 
destacar o grave quadro setorial enfrentado pelos setores produtivos, responsáveis por três das 
proteínas animais estratégicas para a segurança alimentar da população: a carne de frango, a 
carne suína e o ovo. 

Em 2020, logo no início da pandemia, estes produtores foram convocados a garantir o 
abastecimento destes alimentos básicos, e assim ocorreu.  Foram investidos bilhões em todo o 
setor produtivo, com o compromisso de não apenas produzir, como, também, ampliar a oferta 
de alimentos para a nossa população – e aumentamos em todas as proteínas, seja em aves 
(6,5% de alta), suínos (5,5%) e ovos (9,1%).  O estado de Minas Gerais foi um dos principais 
colaboradores neste contexto, ofertando 7,31% da produção nacional de carne de frango e 
10,11% da produção nacional de ovos para o consumo. 

Entretanto, em meio ao quadro pandêmico, um quadro de forte especulação atingiu estes 
setores. O milho e a soja, insumos básicos que compõem 70% dos custos de produção, 
acumulam altas nunca registradas no país. No caso do milho, houve registros superiores a 
100%, em diversas praças consumidoras do país.  No caso da soja, as elevações acumularam 
mais de 60%, em relação ao mesmo período de 2020. Em praças como o Triângulo Mineiro e 
Unaí, as altas giraram entre 130 % para o milho e 44,07 % para o farelo de soja. 

Estas altas se adicionam a outras, como o diesel (+-30%), a embalagem de papelão (+60%) e as 
embalagens rígidas e flexíveis (+ 80%). 

Em 12 meses, conforme o monitoramento feito pelo Índice de Custos de Produção (ICP), da 
Embrapa Suínos e Aves, mais recente (abril 2021), produzir frango está 39,79% mais caro em 
relação a abril de 2020 – que já era um momento de forte alta de custos.   

Os efeitos nocivos desta forte especulação sobre os insumos já alcançam o consumidor, de 
acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (ICPA), do IBGE. O consequente e 
inevitável repasse ao consumidor já está nas gôndolas, mas em patamares que ainda não 
alcançam os níveis de custos.  E há outro agravante: as carnes de aves e de suínos e os ovos, que 
hoje estão com preços mais elevados, foram produzidos utilizando grãos adquiridos em 2020 – 

E
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Parabéns à Rivelli Alimentos, que conquistou os prêmios 
Nacional e Regional de Melhor Lote na categoria “Pintos por 
Ave Alojada” e “Ovos Totais por Ave Alojada” nas linhagens 
ROSS e COBB, com destaque aos lotes CR82 e ao lote CC77, 
respectivamente, alojados na Granja de Carmo do Cajuru (MG). 
“Nós acreditamos que bons resultados na avicultura depen-
dem, fundamentalmente, de quatro pilares: sanidade, manejo 
(ambiência), genética e nutrição. Juntos, eles trabalham como 
uma grande engrenagem, que resulta no sucesso dos lotes, 
principalmente quando aliados ao trabalho de toda a equipe”, 
disse a gerente de produção da Rivelli Alimentos, Francilane 
Rodrigues Gomes.•
Fonte: Rivelli

MELHOR LOTE 

RELATÓRIO ABPA 

Já está disponível a nova edição do Relatório Anual 

ABPA 2021, da Associação Brasileira de Proteína Animal 

(ABPA), a principal publicação estatística produzida, 

anualmente, pela entidade. A nova versão do relatório 

contém análise ampla e detalhada da produção e das 

exportações das cadeias produtivas do setor de aves, 

suínos, ovos e material genético. O RA ABPA 2021 pode 

ser baixado pelo link: https://bit.ly/3eyFRNO.•

Fonte: ABPA

A médica-veterinária, mestre em Ciência Animal, douto-
rando em Nutrição Animal, Debora Reolon, assumiu 
a posição de Senior Techincal Services Manager LAS 
da multinacional americana Novus. Com 17 anos de 
experiência de mercado, o objetivo é dar suporte aos 
clientes, ciente da importância estratégica do país para 
a produção de alimentos e visando às projeções da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO/ONU).  Em linha aos planos de cresci-
mento da companhia em território nacional, sua atua-
ção estará concentrada no desenvolvimento de progra-
mas e produtos. Ela também apoiará a área comercial 
Brasil e América Latina, voltada à suinocultura e focada 
na região sul, além de contas-chave de suínos e aves.•

Fonte: Novus

ENTRE FRANGOS E OVOS

Arquivo pessoal
ABPA

NOVIDADE
NA NOVUS 
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MANUAL
ATUALIZADO
Melhorar o processo de abate, os 
rendimentos finais dos abatedou-
ros e a qualidade da carne são os 
principais objetivos do Manual de 
Processamento de Aves da Cobb-
Vantress, que foi atualizado, sendo 
disponibilizado nos formatos impres-
so e online e em vários idiomas, 
entre eles português, inglês e espa-
nhol. Acesso gratuito ao Manual de 
Processamento da Cobb-Vantress 
pelo www.cobb-vantress.com.•
Fonte: Cobb-Vantress

CERTIFICAÇÃO BRCGS

CONTRA FRAUDES 
Os vídeos da campanha internacional contra fraudes e vendas falsas está 
rodando o mundo. Lançada pela Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil), o objetivo é alertar importadores e potenciais 
compradores contra fraudes, que têm impactado as exportações brasileiras 

ENTRE FRANGOS E OVOS

A Katayama Alimentos é a primeira indústria do segmento de avicultura 
de postura no Brasil a obter a certificação de sistema de gestão de segu-
rança de alimentos estabelecida pela norma Brand Reputation through 
Compliance (BRCGS).  O processo de auditoria da certificação para o pro-
cesso de classificação dos ovos in natura foi efetuado pela QIMA/WQS, 
em março.•

Fonte: Katayama

de aves e de suínos, como clonagem 
de sites de empresas exportadoras; 
boletos de vendas que não aconte-
ceram; falsificação de rótulos de pro-
dutos que não foram produzidos no 
Brasil; utilização de SIF’s falsos; clona-
gem de e-mails; criação de escritórios 
fantasmas, entre outros. Os vídeos, em 
português, inglês e mandarim, deta-
lham os cuidados na checagem do 
suposto vendedor, antes da efetivação 
de pagamentos.  Entre as medidas está 
a conferência de dados junto à ABPA 
e aos postos diplomáticos no exterior. 
Assista neste link: https://www.youtu-
be.com/watch?v=HV8AJZoYCFE.•

Fonte: ABPA
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SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | COLUNA

Lorivando Costa
• Engenheiro de Segurança do Trabalho 
• Presidente do Conselho de Segurança 

e Medicina do Trabalho da Avimig.

O PGR DAS GRANJAS 
AVÍCOLAS (PGRTR) 
NR 31

pixabay.com

Nas edições nº 160 e nº 161 da 
Revista Avimig abordamos 
a nova NR 01 (DISPOSIÇÕES 

GERAIS e GERENCIAMENTO DE RIS-
COS OCUPACIONAIS), dando ênfase 
ao “Programa de Gerenciamento de 
Risco” (PGR), contido no item 1.5 
daquela NR 01, cuja exigibilidade 
das organizações acontecerá dentro 

de poucos meses, mais precisamente 
em 01 de agosto de 2021. No último 
dia 04 de maio fizemos, por meio 
das entidades Avimig/Sinpamig, uma 
“live” sobre o PGR, oportunidade em 
que orientamos os gestores sobre 
as responsabilidades que terão ao 
assinar o Plano de Ação do PGR. 
Este deverá ser implementado nas 

Organizações urbanas, como os aba-
tedouros cujas plantas se localizam 
nos perímetros urbanos das cidades. 
Entretanto, para os estabelecimentos 
que ficam na zona rural, granjas aví-
colas e, até mesmo, alguma planta 
frigorífica, este programa se chama-
rá Programa de Gerenciamento de 
Riscos do Trabalho Rural (PGRTR) e 
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COLUNA | SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

O “PLANO DE AÇÃO” DEVERÁ RESPONDER ÀS SEGUINTES PERGUNTAS:

O QUE; POR QUE; COMO; QUANDO, QUEM? 

está contemplado na NR 31 (SEGU-
RANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA SILVICUL-
TURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E 
AQUICULTURA).  
Estruturalmente, tanto PGR quanto 
PGRTR são semelhantes, ambos con-
tidos no Gerenciamento de Riscos 
Ocupacionais (GRO), basicamente 
variando o conteúdo. 
Segundo o subitem 31.3.3.2 da NR 
31 o PGRTR deverá ser composto, no 
mínimo, pelo “Inventário de Riscos 
Ocupacionais” e pelo “Plano de 
Ação”. 
O  “Inventário de Riscos Ocupacio-
nais” deverá contemplar, pelo menos, 
a caracterização das atividades, dos 
processos e dos ambientes de tra-
balho; a descrição de perigos e de 
possíveis lesões ou agravos à saúde 
dos trabalhadores - identificando as 
fontes onde originam estes perigos -; 
a descrição de riscos gerados pelos 
perigos, incluindo a sua classificação,  
e para tanto devemos utilizar Matriz 
de Risco, indicando os grupos de 
trabalhadores sujeitos a esses riscos 
e, caso haja medidas de prevenção 
implementadas, essas devem ser des-
critas. Ainda, dentro do “Inventário 
de Riscos Ocupacionais”, devemos 
fornecer todos os dados da análise 

preliminar ou do monitoramento 
das exposições a agentes físicos, 
químicos e biológicos, bem como os 
resultados da Análise Ergonômica do 
Trabalho (AET), que deverá ser rea-
lizada após a fase de análise de ris-
co. Análise Ergonômica do Trabalho 
somente onde for necessária. Por fim, 
deveremos descrever quais foram os 
critérios adotados para avaliação dos 
riscos e tomada de decisões.
O “Plano de Ação” deverá responder 
as seguintes perguntas: O que; Por 
que; Como; Quando, e Quem? Desta 
forma, o “Plano de Ação” não é um 
simples cronograma e deverá ter a 
assinatura do principal gestor da 
organização.
O PGRTR irá contemplar os riscos quí-
micos, físicos, biológicos, de aciden-
tes, além dos aspectos ergonômicos 
e, sendo sua abrangência e complexi-
dade dependentes das características 
dos riscos e das necessidades de con-
trole, deverá ser capaz de estabelecer 
medidas para trabalhos com animais, 
incluindo imunização dos trabalha-
dores; manipulação e eliminação 
de secreções; excreções e restos de 
animais, formas corretas e locais 
adequados de aproximação; conta-
to e imobilização; reconhecimento e 
precauções relativas a doenças trans-

missíveis; deverão ser contempladas 
as orientações aos trabalhadores 
quanto aos procedimentos a serem 
adotados durante as ocorrências de 
condições climáticas desfavoráveis; 
reorganização do trabalho, para 
que as atividades que exijam maior 
esforço físico, sejam preferencial-
mente desenvolvidas no período da 
manhã ou no final da tarde; defini-
ção de condições seguras de trânsito 
de trabalhadores e veículos, nas vias 
próprias internas de circulação do 
estabelecimento rural, com sinaliza-
ção visível e proteções físicas onde 
houver risco de queda de veículos.
Grandes desafios aguardam todos 
nós - empresários, gestores e pro-
fissionais de segurança e saúde do 
trabalhador - na confecção e ges-
tão do PGRTR, uma vez que, salvo 
ocorra eventos como alterações nos 
ambientes de trabalho, nos proces-
sos produtivos e/ou acidentes graves, 
o mesmo deverá ser revisto a cada 
3 anos. O PGRTR entrará em vigor, 
caso não haja alteração do Governo 
Federal, no dia 27 de outubro de 
2021. Até a próxima! •



22     |  www .avimig.com.br

SUCESSÃO FAMILIAR | COLUNA

Emílio Mouchrek
• Engenheiro Agrônomo • Mestre

• Consultor Ambiental de Empreendimentos 
Agropecuários e Agroindustriais

• Presidente do Conselho Técnico-Cientifico e 
Ambiental da Associação dos Avicultores de

Minas Gerais (Avimig)
e-mail: eemfilho@yahoo.com.br

Geraldo Gonçalves de 
Oliveira e Alves

• Advogado
• Mestre em Direito Empresarial

• Conselheiro de Administração da Fundação Dom Cabral
• Especialista em Compliance e Governança Coorporativa 

para Empresa Familiar.

SUCESSÃO FAMILIAR NO 
AGRONEGÓCIO – PARTE 2
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Introdução

A primeira parte deste assunto, 
publicada na edição nº 161 da 
Revista da Avimig, abordou, como 
ferramentas jurídicas, o “Holding 
Patrimonial Familiar” e o “Protoco-
lo Familiar”. Para dar continuidade, 
é necessário enfocar a ferramenta: 

Declaração ou Diretiva Anteci-
pada de Vontade

Também conhecida como DAV, 
trata-se de documento elabora-
do por qualquer pessoa lúcida e 

maior de 18 (dezoito) anos, onde 
serão registradas as instruções e 
vontades a respeito de seu corpo; 
da personalidade e da adminis-
tração familiar e patrimonial. 
Trata-se de documento a ser utiliza-
do na hipótese de doença grave ou 
de acidente que impeça a pessoa/
fundador de expressar sua vontade.
A Declaração Antecipada de 
Vontade; Diretiva Antecipada 
de Vontade ou mesmo DAV, 
sinônimo do mesmo assunto, evi-
tará interdição judicial, asseme-
lhando-se ao que se conhece como 
auto curatela. Portanto, se algum 

imprevisto acontecer, não serão 
necessários advogado; interdição 
judicial e, muito menos, solicitação 
da família para nomeação de cura-
dor. Em síntese, o fundador plane-
jou tudo e escolheu seu curador na 
própria Declaração Antecipada 
de Vontade (DAV).

Como a implantação do plane-
jamento sucessório pode ser 
útil para a família do agrone-
gócio?
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É oportuno destacar que o Pla-
nejamento Sucessório, quando 
bem elaborado, cria ambiente sau-
dável e duradouro/longevo para o 
negócio, perpetuando o legado 
que o fundador conquistou.
Assim, são listadas, a seguir, algu-
mas vantagens que o Planejamen-
to Sucessório pode trazer para as 
famílias do agronegócio:

• Planejamento eficaz, respeita 
as peculiaridades da família;
• Garante a profissionalização da 
família de sucessores;
• Cria protocolo familiar, com o 
alinhamento das expectativas 
entre os membros da família;
• Define os direitos e as obri-
gações do acordo de cotistas ou 
acordo de acionistas;
• Protege o patrimônio por 
meio da criação de holding 
para administrar o patrimônio;
• Cria comitês (tecnológico, his-
tórico familiar, entre outros), para 
envolvimento de todos os sucesso-
res;
• Realiza planejamento tributário 
para economizar impostos e tor-
nar a empresa familiar mais com-
petitiva;

• Sugere regime de casamento ou 
contrato de namoro/união estável, 
para evitar que relacionamentos 
malsucedidos possam afetar ou se 
refletir na gestão da empresa fami-
liar.

É possível fazer Planejamento 
Sucessório e, ainda, blindar o 
patrimônio familiar?

Sim. Para tanto, o requisito inicial 
é criar Holding Patrimonial 
Familiar. Tal estrutura societária 
criará condições para que a suces-
são seja feita sobre a participação 
societária e, não, sobre o valor das 
terras e dos equipamentos.
A holding familiar funciona 
como forma de economia tri-
butária. O patrimônio não será 
tributado. A tributação incidi-
rá sobre as cotas ou ações da 
empresa.

Em suma, registra-se que:
• Todo o patrimônio será transferi-
do para a holding, em integração 
de capital social;
• A holding funcionará como 
blindagem patrimonial, sig-
nificando dizer que o imposto de 

herança incidirá sobre o valor das 
cotas ou ações. Convém lembrar, 
que o capital social da empresa 
dificilmente representa o valor do 
patrimônio existente;
• O Código Civil Brasileiro per-
mite que o fundador crie cláusula 
de incomunicabilidade; impe-
nhorabilidade e inalienabilidade 
sobre o patrimônio. Na prática, sig-
nifica blindagem patrimonial.

Considerações finais

Se o fundador quer tranquilida-
de para seus herdeiros; reduzir 
conflitos familiares; pagar menos 
impostos e blindar o patrimônio, 
o caminho é o Planejamento 
Sucessório. Mesmo com a elabo-
ração do planejamento, o fundador 
continuará no comando, se esta for 
sua vontade. 
Aliás, a Holding Familiar permite 
a cláusula de administrador não 
sócio – cargo que poderá ser ocu-
pado pelo fundador ou por alguém 
de sua confiança. Assim, “ele pas-
sa o bastão, mas fica com o 
segredo do cofre”. •

DECLARAÇÃO OU DIRETIVA ANTECIPADA DE VONTADE:
DOCUMENTO A SER UTILIZADO NA HIPÓTESE DE DOENÇA GRAVE OU 
DE ACIDENTE QUE IMPEÇA A PESSOA/FUNDADOR DE EXPRESSAR SUA 
VONTADE.



24     |  www .avimig.com.br

OVO:
UMA MINIFÁBRICA 
DE VACINAS

ATUALIDADES | COLUNA
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Oliveiro Caetano de 
Freitas Neto 

É sabido que o ovo é um dos ali-
mentos mais nobres existentes. 
Concentra proteínas de elevado 

valor biológico, além de ser fonte de 
vitaminas, minerais e de gorduras 
poliinsaturadas (boas para o organis-
mo humano). Nas últimas décadas, 
muitos foram os estudos científicos 
que comprovaram diversas proprieda-
des benéficas do ovo à saúde humana.
No entanto, além de ajudar na nutri-
ção da população, o ovo auxilia, de 
outras maneiras, na promoção da saú-
de. Muitas das vacinas veterinárias e 
humanas, utilizadas na prevenção de 
importantes enfermidades, são produ-
zidas em ovos. Por exemplo, as vacinas 
da gripe sazonal (influenza); a tríplice 
viral (sarampo, caxumba e rubéola); 
tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola 
e varicela) e a de febre amarela, além 
de inúmeras vacinas utilizadas em ani-
mais. 
Diferentemente dos ovos desti-
nados ao consumo, aqueles uti-
lizados pela indústria de vacinas 
são ovos fertilizados e produzi-
dos por plantéis de aves livres de 
patógenos (denominadas “SPF”) em 
ambiente controlado e sob condições 
de higiene e medidas de biossegu-
ridade muito rigorosas. Tais criações 
obedecem às normativas estabelecidas 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa) e devem 

manter-se livres de extensa lista de 
patógenos aviários. 
Ainda no galpão, os ovos férteis são 
selecionados e higienizados. Saem 
da granja em veículos protegidos, em 
condição de segurança biológica. No 
incubatório, são colocados em incu-
bação por período curto (9 a 11 dias). 
Em seguida, os ovos, agora embrio-
nados (OEs), passam por ovoscopia, 
para seleção daqueles com embriões 
viáveis, antes de serem transportados 
à indústria. Lá, serão preparados para 
inoculação do agente viral e, então, 
submetidos a outra etapa de incu-
bação, por adicionais 48-72 horas (a 

 arquivo pessoal

 arquivo pessoal

Divulgação Butantan
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depender da estirpe viral inoculada). 
Muito comumente, o vírus de interesse 
é inoculado na cavidade alantóide do 
embrião (podendo ser em outro anexo 
embrionário, a depender do vírus, vide 
Fig.1) e, em contato com células, have-
rá a infecção e replicação. As poucas 
partículas virais inoculadas resultam 
em uma contagem final elevada de 
vírus. Cada OE funcionaria como uma 
“minifábrica” de vacinas. O fluido 
alantoide de todos os ovos, rico em 
partículas virais, é extraído, seguindo 
para as etapas de clarificação; purifica-
ção; inativação (esta etapa dependen-
te do tipo de vacina); filtração; formu-
lação e, por fim, o envase da vacina. 
Todo o processo é guiado por normas 
rígidas de biossegurança e controle de 
qualidade impostas e auditadas pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) ou pelo Mapa (neste caso, 
de vacinas veterinárias).
Algumas empresas avícolas têm se 
especializado na produção e forne-
cimento de OEs para a indústria de 

imunizantes. Considerando o cenário 
atual, esse insumo é estratégico, pois 
reduz custos e permite autossuficiência 
do país na produção de importantes 
vacinas, uma vez que independe da 
importação de ingredientes farma-
cêuticos ativos (IFAs) de outros paí-
ses. Entretanto, vale lembrar que nem 
todos os vírus são replicáveis em OEs, 
havendo, nestes casos, necessidade de 
uso de outros sistemas de produção.
Recentemente, o Instituto Butan-
tan iniciou a produção de uma 
vacina (ainda em fase de testes) 
para prevenção da Covid-19, que 
utiliza OEs para propagação do 
vírus vacinal. Neste caso, será utiliza-
da uma estirpe geneticamente modifi-
cada do vírus da doença de Newcastle, 
capaz de produzir uma porção anti-
gênica do SARS-CoV-2 (causador da 
Covid-19). O vírus da doença de New-
castle apresenta boa replicação em 
OEs, sendo praticamente inofensivo 
à saúde humana, características que 
favoreceram sua escolha. A perspecti-

va de surgimento contínuo de novas 
variantes do SARS-CoV-2 poderá 
impor a necessidade de revacinações 
futuras, à semelhança da revacinação 
anual de influenza endêmica humana, 
sendo crucial, para o Brasil, o domínio 
da tecnologia e a autossuficiência na 
produção dessas vacinas. Além do 
aspecto de segurança nacional, o país 
mudaria de importador para fornece-
dor de vacinas e insumos. 
A avicultura brasileira vem sendo for-
jada com elos consolidados em razão 
de muitos anos de trabalho árduo, 
dedicação e perseverança dos diversos 
atores que atuam no setor. Know-how 
foi conquistado por empresas avícolas 
em manejo, nutrição e sanidade de 
diferentes categorias de aves repro-
dutoras, as quais também requerem 
cuidados intensos em sua criação. 
Portanto, não seria difícil para o setor 
ampliar os plantéis de aves SPF, para 
atender a futuras demandas da indús-
tria de imunizantes. •

A PERSPECTIVA DE SURGIMENTO CONTÍNUO DE NOVAS VARIANTES DO SARS-COV-2 PODERÁ 
IMPOR A NECESSIDADE DE REVACINAÇÕES FUTURAS, À SEMELHANÇA DA REVACINAÇÃO 
ANUAL DE INFLUENZA ENDÊMICA HUMANA, SENDO CRUCIAL PARA O BRASIL O DOMÍNIO DA 
TECNOLOGIA E A AUTOSSUFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO DESSAS VACINAS.

| Figura 1. Esquema de inoculação de diferentes vírus em ovos embrionados. 
(Fonte: https://www.learninsta.com/cultivation-of-viruses/)
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COLUNA DO ASSOCIADO

JOSÉ DAS GRAÇAS 
NOGUEIRA

“
“

| José das Graças Nogueira
Frangogel

A Avimig é um marco para as nossas empre-

sas, pois, sua assessoria nos conduz a luga-

res melhores. Obrigado à Avimig, por ter 

dado à Frangogel a oportunidade de ser-

mos associados, o que faz mais de 15 anos. 

Gostaria de dizer, a quem ainda não se jun-

tou à Avimig, que o faça o quanto antes, e 

juntos só temos a ganhar, pois é a união que 

faz a força. Aproveito, ainda, para deixar o 

meu abraço a dra. Marília Martha e a todos 

da entidade, que prestam este excelente 

serviço de assessoria às nossas empresas.•

arquivo pessoal
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CAGE FREE AUTOMATIZADO
GANHA CAPA DE REVISTA

| Leandro Pinto.

O associado da Avimig Leandro Pinto, da Granja 
Mantiqueira, é destaque da capa da Revista A 
Hora do Ovo nº 103, que tem como foco o novo 

investimento que a empresa está fazendo em aviários 
cage free totalmente automatizados. De acordo com a 
reportagem, são R$ 100 milhões investidos em aviários, 
que alojarão 1 milhão de aves, em 2021, e 2,5 milhões, 
até 2025.
“Estamos fazendo a primeira granja em escala de gali-
nha solta no Brasil, totalmente diferente do que tem 
no país. Isso é, sim, um novo marco para a avicultura 
de postura brasileira, mas eu não estou inventando a 
roda; estou trazendo uma tendência, que foi o que fiz, 
também, no final dos anos 1990, quando trouxe os pri-
meiros aviários verticais para o país", conta Leandro à 
jornalista Elenita Monteiro. Em oito páginas da revista, 
o empresário fala desse novo desafio e de tudo que está 
envolvido nesse projeto, que abre nova fase na avicultu-
ra de postura brasileira.
Amanda Pinto, filha de Leandro Pinto, também partici-
pou da entrevista e falou, entre outros, sobre os novos 
rumos com o N.OVO - primeiro produto planted based 
no Brasil - criado por ela, e que já se transformou numa 
start up, em novos negócios e em premiações interna-
cionais. 
Leia a reportagem completa:   https://ahoradoovo.com.
br/uploads/revistas/55/10022021224650_a-hora-do-o-
vo-103.pdf. •
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ALTO CUSTO DA RAÇÃO: PODE 
FALTAR OVOS NO MERCADO

A preocupação com a alta dos 
insumos para alimentação das 
aves deixou de ser preocupação 

apenas do produtor. O consumidor 
também está apreensivo com a alta 
dos preços nas gôndolas e, até mesmo, 
com a possibilidade da falta do produ-
to. O assunto foi tema de reportagem 
nacional da Rede Record de Televisão, 
na qual a Avimig foi ouvida e pode 
manifestar sua opinião sobre os impac-
tos dos preços exorbitantes do milho 
e do farelo de soja, que compõem a 
ração das aves. Com o aumento dos 
custos, a produção pode ser reduzi-
da e o valor do pente de 30 ovos ao 
consumidor pode chegar a R$ 25 até o 
segundo semestre deste ano.

Para Aulus Sávio Corrêa Assump-
ção, integrante do Conselho 
Diretor da Avimig, os preços dos 
ovos vão subir porque a saca de milho 
dobrou de preço, passando de R$ 50 
para R$ 100, e o farelo de soja, que 
era vendido ao produtor a R$ 1.600 a 
tonelada, passou para R$ 2.500. “Até 
então, essa alta não foi repassada para 
os preços dos ovos, fazendo com que 
o produtor tenha prejuízo de cerca de 
20%”, informou o conselheiro da Avi-
mig ao Jornal da Rede Record. 
Segundo ele, todo o setor avícola está 
sofrendo com os custos elevados de 
produção e o produtor, ao trabalhar 
com prejuízo, não tem outra alternativa 
senão diminuir os alojamentos de aves, 

reduzindo a produção, o que se refle-
te nos preços dos ovos. O conselheiro 
da Avimig fez um apelo: “Que toda a 
cadeia de comércio de venda possa 
contribuir, revendo suas margens de 
lucro, para a mínima ou a menor pos-
sível, para que o consumidor não sofra 
com esses aumentos”.
Ele deixou claro que o consumo exis-
te, e que, como será preciso reduzir a 
produção, “vai faltar ovos. A Avimig já 
pediu socorro ao governo federal para 
a redução e isenção de impostos, o que 
foi feito diretamente ao presidente Jair 
Bolsonaro, juntamente aos ministros 
da Economia, Paulo Guedes, e da Agri-
cultura, Tereza Cristina. Entre outras 
medidas de longo e médio prazos, 

“QUE TODA A CADEIA DE COMÉRCIO DE VENDA POSSA CONTRIBUIR, REVENDO 
SUAS MARGENS DE LUCRO, PARA A MÍNIMA OU A MENOR POSSÍVEL, PARA QUE 
O CONSUMIDOR NÃO SOFRA COM ESSES AUMENTOS”.
AULUS ASSUMPÇÃO (GRANJA MEU XODÓ)

| Aulus Assumpção.| Jornal da Rede Record.



Maio e Junho 2021 |  AVIMIG 29 

pedimos aos governos estaduais que 
isentem o setor de alguns impostos 
em 2021”, explicou Aulus Assump-
ção, que, também, é proprietário da 
Granja Meu Xodó. 

Exportação
Já o empresário Flávio Ferrão, 
proprietário da Granja Diaman-
te e associado à Avimig, explicou, 

“OS ESTOQUES MUNDIAIS 

DE GRÃOS ESTÃO BAIXOS 

E O BRASIL NÃO TEM UMA 

POLÍTICA DE GARANTIR 

O ABASTECIMENTO DO 

MERCADO INTERNO. ENTÃO, 

TODOS OS NOSSOS GRÃOS 

ESTÃO INDO PARA FORA” 
FLÁVIO FERRÃO – (GRANJA DIAMANTE)

NA MÍDIA

|  Flávio Ferrão.

em rede nacional, que a soja e o milho 
estão sendo destinados à exportação 
devido à demanda global e ao alto pre-
ço do dólar. De acordo com ele, a falta 
de insumos no mercado interno, além 
de provocar o aumento dos preços da 
alimentação das aves, pode provocar a 
falta de ovos para o consumidor. 
“Os estoques mundiais de grãos estão 
baixos e o Brasil não tem uma política 

de garantir o abastecimento do mer-
cado interno. Então, todos os nossos 
grãos estão indo para fora. Por isso, 
precisamos diminuir o alojamento de 
aves e a produção, por medo de faltar 
alimentos e não ter o que dar a elas o 
que comer lá na frente”, concluiu Flá-
vio Ferrão. •
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“TEMOS DE APOIAR 

OS AVICULTORES 

NESTE MOMENTO DE 

ELEVAÇÃO NO CUSTO 

DE PRODUÇÃO, MAS 

PRECISAMOS, TAMBÉM, 

PENSAR NO AUMENTO 

DA PRODUTIVIDADE DAS 

CULTURAS E MINIMIZAR 

OS RISCOS CLIMÁTICOS, 

COM O USO ADEQUADO 

DA IRRIGAÇÃO”

ANA VALENTINI (SEAPA).

ALTOS CUSTOS EXIGEM NOVAS
ALTERNATIVAS PARA A DIETAS DAS AVES

A alta dos preços dos insumos, 
essenciais para a alimentação 
das aves, vem fazendo com que 

produtores de carne de frango e de 
ovos necessitem de alternativas que 
possam substituir o milho e o farelo 
de soja, buscando minimizar os custos 
e adequar os gastos para garantir a 
manutenção da produção. Até que se 
encontre a receita correta, o setor vive 
um momento de muita intranquilida-
de, sem nenhuma garantia da reversão 
dos valores praticados, resultado da 
alta pressão dos mercados comprado-
res externos. 
A Avimig, juntamente com outras enti-
dades e associações, tem buscado o 
apoio dos poderes federal e estadual 
na tentativa de encontrar uma saída 
que possa minimizar a situação dos 
produtores. Recentemente, o assunto 
foi motivo de reunião do Conselho 
Diretor da entidade, sob a presidên-
cia de Antônio Carlos Vasconce-
los, com a secretária de Estado 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento de Minas Gerais, Ana 
Valentini, e outros representantes da 
Seapa.
Com o objetivo de discutir alternativas 
para os elevados custos dos insumos, 
o encontro reuniu, ainda, o superin-
tendente do Ministério de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa), Marcilio Magalhães, e 
representantes da Federação da 
Agricultura do Estado de Minas 
Gerais (Faemg). Participaram, tam-
bém, os associados da Avimig 
Flávio Ferrão (Granja Diamante); 
Elienio Costa (Avivar Alimentos); 

Avimig

Maria Teresa Leal_FAEMG

| Ana Valentini.
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“AVEIA, CEVADA 

E TRIGO SÃO 

COMPLEMENTOS 

BEM-SUCEDIDOS 

NA COMPOSIÇÃO 

DA RAÇÃO DE 

AVES” 
FRANCISCO TURRA (ABPA).

Marcelo Franco (Granja Pôr do 
Sol) e Kellen Mendes (Fredini Ali-
mentos). A Avimig teve, ainda, a par-
ticipação do presidente do Conse-
lho Técnico-Científico e Ambien-
tal, engenheiro agrônomo, Emílio 
Mouchrek. Pelo Sinpamig, partici-
pou o presidente Rodrigo Braga 
de Castro.
“Entendemos que é extremamente 
importante a discussão do abasteci-
mento de grãos para suprir as granjas. 
Estamos vivenciando um momento 
de forte demanda externa e risco de 
redução na produção do milho safri-
nha. Estas variáveis nos preocupam e 
devemos, juntos - governos e o setor 
avícola - buscar formas de disponibili-
zar recursos financeiros para o custeio 

da atividade via Mapa; Banco Central 
e BDMG, além de planejarmos formas 
de incentivar o aumento da produção 
de milho na safra 2021/2022”, disse 
a secretária Ana Valentini. Para ela, 
outra alternativa é a ampliação das 
áreas irrigadas. “Temos de apoiar os 
avicultores neste momento de eleva-
ção no custo de produção, mas preci-
samos, também, pensar no aumento 
da produtividade das culturas e mini-
mizar os riscos climáticos, com o uso 
adequado da irrigação”, disse.
É o que vem fazendo os produtores do 
sul do país, buscando culturas alterna-
tivas no inverno, no Rio Grande do Sul 
e em Santa Catarina. “Aveia, cevada e 
trigo são complementos bem-sucedi-
dos na composição da ração de aves. 

É possível ampliar a área em até 500 
mil hectares nos dois estados do Sul, 
já neste ano. Teríamos, portanto, 1,8 
mil dos quase 7,8 mil hectares usados 
para as safras de verão”, revelou, por 
meio de sua assessoria, o presidente 
do Conselho Consultivo da Asso-
ciação Brasileira de Proteína Ani-
mal (ABPA), Francisco Turra. 

Manoel Petry

Divulgação Seapa

| Francisco Turra.
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SORGO X MILHO

“Não tenho uma visão futurista do 
uso do sorgo grão, como substituto 
do grão de milho nas rações animais, 
todavia, este alimento deve ser vis-
to como uma experiência alimentar 
capaz de participar das rações aviárias 
em momentos especiais. Competindo 
por preço com o grão de milho, sua 
inclusão nas rações, sem moagem, 
pode reduzir o custo operacional das 
mesmas, influenciando na capacidade 
digestiva do tubo gástrico entérico 
das aves, minimizando o risco de con-
taminação por micotoxinas nas dietas, 
além de manter o padrão nutricional 
das rações exigido por cada categoria 
avícola”. A afirmação é do profes-
sor aposentado da Faculdade de 
Medicina Veterinária da Universi-
dade Federal de Uberlândia (UFU), 
Evandro de Abreu Fernandes.
De acordo com ele, o sorgo grão 
(3358 kcal/kg de EM), rico em ami-
do, tem valor nutricional para aves 
semelhante ao grão de milho (3368 
kcal/kg de EM), podendo participar 
em quantidade parcial ou total nas 

“COMPETINDO 

POR PREÇO COM 

O GRÃO DE MILHO, 

SUA INCLUSÃO 

NAS RAÇÕES, SEM 

MOAGEM, PODE 

REDUZIR O CUSTO 

OPERACIONAL DAS 

MESMAS”

EVANDRO FERNANDES.

Reprodução Linkedin

Divulgação Seapa

pixabay.com

| Evandro Fernandes.

rações de frangos de corte, galinhas 
de postura comercial e matrizes.  “As 
oportunidades de utilização do sorgo 
na ração de aves, tomaram um des-
tino ainda mais favorável. Resultados 
demonstram que a inclusão de 50% 
ou 100% de grão de sorgo inteiro, 
na ração de frangos de corte, promo-
ve aumento significativo de peso da 
moela e do intestino delgado, influen-
ciando na sua capacidade digestiva, 
conferindo desempenho zootécnico 
semelhante a aves alimentadas com 
ração base milho”, explicou.
Por outro lado, Evandro Fernandes 
revela que a supressão do processo 
de moagem do grão, sugere uma 
redução em torno de 25% a 30% no 
custo industrial da produção da ração, 
tornando a substituição do milho pelo 
sorgo grão inteiro num resultado zoo-
técnico e econômico muito viável. 
“Há que considerar, ainda, as opor-
tunidades de suplementações das 
rações com os complexos enzimáticos 
de carboidrases, fitases e proteases”, 
pontuou.
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CAPA

Arquivo pessoal

Gil Leonardi - Imprensa/MG

Divulgação Seapa

| Alfredo Lora Graña.

O custo da ração na produção de car-
ne de frangos e ovos tem provocado 
o incremento de mais de 45%, nos 
últimos 12 meses, chegando a ter par-
ticipação em torno de 78% de todo o 
custo de produção.

Então, o que fazer para reduzir de 
imediato os custos de produção? 

Para o professor da Universidade 
Federal de Lavras (Ufla), Antônio 
Gilberto Bertechini, deve-se inves-
tir em várias frentes. “Entre as princi-
pais medidas estão o uso de aditivos 
e fibras, que melhoram a qualidade 
intestinal das aves, resultando em 
melhoria da eficiência alimentar, isto é, 
gastar-se menos para produzir o quilo 
de frango de corte e dúzia de ovos”, 
disse ele. A utilização de alimentos 
alternativos é uma ótima estratégia 

para reduzir, parcialmente, a quanti-
dade de milho e soja na alimentação. 
Mas, antes de incluí-los nas rações, 
o produtor deve conhecer bem suas 
características e limitações de uso 
para obter bom desempenho, levando 
em consideração a disponibilidade do 
insumo na região.
Entre os alimentos alternativos, há 
os que são fonte de origem vegetal 
e animal. Diante disso, o consultor 
técnico de monogástricos da 
Trouw Nutrition, nutricionista e 
zootecnista Alfredo Lora Graña, 
explica que ajustes nas rações em 
função de energia e proteínas, com a 
inclusão de aminoácidos industriais; 
enzimas; emulsificantes e óleo na 
ração, no balanço eletrolítico, entre 
outros, devem ser avaliados para se 
medir custos e satisfazer os requeri-
mentos nutricionais das aves. 

Alguns alimentos
alternativos 

Por Alfredo Lora Graña
(Trouw Nutrition)

 De origem vegetal
Sorgo 
Milheto 
Trigo integral 
Soja integral 
Farelo de amendoim 

De origem animal
Farinha de penas 
hidrolisadas 
Farinha de sangue 
Farinha de vísceras 
Óleos e gorduras 
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Outras opções

Existe grande diversidade de opções 
que podem ser utilizadas na alimen-
tação das aves. Uma delas é o farelo 
de arroz integral na substituição 
do milho, conforme explicou a coor-
denadora de Produto e Trade 
Marketing na Guabi Nutrição e 
Saúde Animal, médica veterinária 
Letícia Lopes Rocha. Segundo ela, 
para a inclusão do farelo de arroz na 
dieta das aves de corte na fase inicial, 
recomenda-se de 3% a, no máximo, 
8%.  Para aves de corte em crescimen-
to ou aves de postura em produção, 
este nível vai de 6% a no máximo 
12%.
”Níveis de inclusão superiores a 20% 
não são recomendados pelo fato de o 
farelo de arroz conter fatores antinu-
tricionais, como os polissacarídeos não 
amiláceos, que podem interferir na 
absorção de nutrientes pelas aves e por 
conter alto nível de gorduras, poden-
do rancificar. Há ainda outras opções, 
como o farelo e o gérmen de trigo 
e a casca de soja bem como alter-
nativas como o feijão guandu (grão 
e a folha) e a mandioca”. Existem 
várias maneiras de se reduzir os custos 
com ração na produção de carne de 
frangos de corte e ovos de poedeiras 
comerciais. É preciso conhecer os 
padrões nutricionais que as granjas 
estão usando, para indicar o melhor 
caminho para redução dos custos, 
assim como o uso de ingredientes 
alternativos.

Arquivo pessoal

freepik.com

| Letícia Lopes Rocha.

Muitos desafios 

Mas, não é tão fácil assim, encontrar 
alimentos alternativos que garantam o 
que mais se espera: redução de custos. 
Quem acredita nisso é o presidente 
do Instituto Ovos Brasil, Edival 
Veras: “Eu sempre falo que o milho é o 
rei e a soja é a rainha dos alimentos. De 
forma geral, temos outras alternativas, 
mas nenhuma delas apresenta custo 
competitivo para substituir esses 
dois insumos de forma completa. 
A grande preocupação mundial 
é encontrar alternativas para dri-
blar os preços tão altos do milho 
e da soja, mas, no momento, não 
temos essa disponibilidade”. 
Fato é que o setor precisa e tem 
de encontrar uma alternativa para 
que a alta dos custos não provo-
que a queda da produção e falta 
de produtos no mercado. Vale 
destacar, conforme informações 
de fontes internacionais, que a 
China, em função da redução dos 
volumes de milho e soja, os for-
muladores de ração estão sendo 
incentivados a usar arroz; farelo 
de arroz; sorgo; cevada e mandio-
ca, como substitutos do milho, e, 
no lugar da soja, farelo de algo-
dão; farelo de amendoim; farelo 
de palma; farelo de gergelim; 
farinha de linhaça e grãos secos 
de destilaria.

“COMPETINDO 

POR PREÇO COM 

O GRÃO DE MILHO, 

SUA INCLUSÃO 

NAS RAÇÕES, SEM 

MOAGEM, PODE 

REDUZIR O CUSTO 

OPERACIONAL DAS 

MESMAS”

EVANDRO FERNANDES.
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Alternativas com maiores efeitos

Por Antônio Gilberto Bertechini (Ufla)

• Incluir fonte de fibra nas rações, permitindo reduzir custos por kg 
da ração sem afetar o desempenho dos frangos de corte e das poedei-
ras comerciais com benefícios para as aves e a qualidade dos produtos.  
Estamos estudando nova fonte de fibra, a Smarth Fiber, que melhora a 
saúde intestinal dos frangos e das poedeiras comerciais, resultando em 
melhoria da eficiência alimentar dessas aves com benefícios na redução do 
custo da ração e contribuindo para a redução de calo no peito, das podo-
dermatites, resultando, também, na melhoria da qualidade da cama com 
redução da coccidiose subclínica, principalmente. Nas poedeiras, redução 
dos índices de quebra de ovos com maior percentagem de ovos vendáveis, 
com redução dos ovos sujos e melhor ambiência com redução da umidade 
das excretas. O uso dessa fibra reduz entre R$ 0,015-0,020/kg de ração, 
dependendo da fase com o uso de 3% nas rações;

• Uso de protease pode contribuir para redução dos níveis de, até, 5% 
do farelo de soja nas rações, ingrediente de alto custo;

• Uso de amilase associada com emulsificante pode contribuir com 
mais de 100 kcal de energia metabolizável da ração, o que representa 
redução de 11 kg de óleo por tonelada;

• Outras enzimas e complexos enzimáticos podem ser utilizados 
para melhorar a eficiência das rações com resultados interessantes;

• No caso das poedeiras, seria interessante ajustar os níveis nutricio-
nais de ácido linoleico (óleo degomado), proteína e metionina suple-
mentar, para produzir os ovos no peso do valor mais baixo da classificação. 
Como exemplo, poderia reduzir em 20% os níveis de metionina suplemen-
tar, para ajustar o peso do ovo de média de 65 g para 61 g, sem alterar a 
sua classificação. Não se vende ovo por peso no Brasil e essa medida não 
afetaria o mix de ovos produzidos;

• Existe outra maneira que pode ajudar na redução dos custos com as 
rações, fazendo as formulações com o método paramétrico, com 
redução dos níveis nutricionais de forma proporcional, fazendo com que 
as aves possam metabolizar todos os nutrientes de forma mais eficiente.  
bertechini@ufla.br

“ENTRE AS 

PRINCIPAIS MEDIDAS 

ESTÃO O USO DE 

ADITIVOS E FIBRAS, 

QUE MELHORAM 

A QUALIDADE 

INTESTINAL DAS 

AVES, RESULTANDO 

EM MELHORIA 

DA EFICIÊNCIA 

ALIMENTAR” 

ANTÔNIO BERTECHINI 

(UFLA)•

Arquivo pessoal

| Antônio Bertechini.

Divulgação Emater
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TEC DE GRÃOS FORA MERCOSUL É 
SUSPENSA, MAS É PRECISO MAIS

O setor produtivo de carnes 
conseguiu uma importan-
te vitória: a isenção da 

Tarifa Externa Comum (TEC) para 
importação de milho, soja, farelo 
e óleo de soja, de países de fora 
do Mercosul, até dezembro de 
2021. O pedido para a medida de 
apoio ao setor de produtivo foi fei-
to ao governo federal, no final de 
março, pela Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA) e con-
tou com a participação da Avimig.
Esta é apenas uma das conquistas 
das várias ações em andamento 
pelo setor, para reduzir a pressão 
especulativa sobre o mercado de 
grãos, e que contempla outros 
pontos de desoneração, facilitando 
a logística em defesa da competiti-

vidade setorial. “As altas dos grãos 
vêm da crescente desvalorização do 
real diante do dólar e do aumento 
da demanda no mercado externo, 
o que tem prejudicado o merca-
do interno. A isenção da taxa de 
exportação irá favorecer, principal-
mente, os Estados Unidos, um dos 
maiores exportadores mundiais. 
Acredito que, com essa isenção, o 
valor no mercado brasileiro ainda 
não será afetado, precisando de 
outras medidas do governo para 
cessar esses aumentos”, disse o 
presidente da Avimig, Antônio 
Carlos Vasconcelos.
De acordo com o presidente da 
ABPA, Ricardo Santin, quando a 
solicitação para isenção da TEC foi 
realizada pela primeira vez, no ano 

passado, a condição de pressão nas 
margens de lucro do setor de pro-
teína animal era grande, mas, desta 
vez, ele ressalta que está pior. 
O diretor de mercado da ABPA, 
Luís Rua, explicou que, com o atual 
cenário cambial, será preciso que os 
potenciais importadores façam as 
contas para avaliar a viabilidade da 
medida. "Neste momento, com o 
avanço nos preços do milho, é pos-
sível que o produtor se sinta mais 
atraído a importar o cereal do que o 
farelo de soja, que mostra sinais de 
afrouxamento no preço no mercado 
interno", disse ele.•

Fonte: ABPA

iStock Mapa

“ACREDITO 
QUE, COM ESSA 
ISENÇÃO, O VALOR 
NO MERCADO 
BRASILEIRO AINDA 
NÃO SERÁ AFETADO, 
PRECISANDO DE 
OUTRAS MEDIDAS 
DO GOVERNO PARA 
CESSAR ESSES 
AUMENTOS” 
ANTÔNIO CARLOS 

VASCONCELOS

 PRESIDENTE DA AVIMIG
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MAIOR PRODUTIVIDADE E
OVOS DE EXCELENTE QUALIDADE.

Rações e concentrados 100% naturais
Núcleo sem antimicrobianos promotores de crescimento
Os produtos da linha ProNatura contêm aditivos naturais de alto desempenho, 
microminerais orgânicos e conservantes naturais que asseguram o aproveitamento 
máximo da dieta, favorecem a saúde e a função imunológica, reduzem
a contaminação ambiental e aumentam a produtividade.
Conheça, escolha o que melhor atende às suas necessidades e surpreenda-se
com os resultados na produção e na sua lucratividade.

www.guabisaboretradicao.com.br
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Mapa aprova IMA

O resultado da auditoria do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), realizada no Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA), em março, manteve o instituto credencia-
do como avaliador de conformidade da certificação de produtos 
agropecuários do estado. Em razão da pandemia, a auditoria 
foi realizada no modo remoto, por meio de reuniões em horá-
rios determinados, disponibilizando documentos solicitados. 
“O produto certificado é mais competitivo, pois se enquadra 
nos hábitos alimentares atuais, mais exigentes em relação à 
rastreabilidade e qualidade dos alimentos e ao equilíbrio entre 
a produção e seus aspectos socioambientais”, defendeu a ges-
tora da Qualidade da Gerência de Certificação do IMA, Natália 

Domingos da Silva. •

Fonte: IMA

O novo diretor-presidente da Emater-MG é o especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental, Otávio Maia, que 
assumiu no lugar de Luisa Barreto, nomeada para a Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão. Servidor de carreira do 
Estado, com 16 anos de experiência, ele atuou nas secretarias 
de Estado de Fazenda; de Desenvolvimento Econômico; de 
Planejamento e Gestão. “O desafio é manter essa excelência, 
promover melhorias para que tenhamos resultados cada vez 
melhores, beneficiando os produtores ruais, que dependem da 
nossa atuação. Vamos trazer práticas modernas de gerencia-
mento e implementar inovações para construirmos juntos a 

Emater do futuro”, afirmou o novo presidente Otávio Maia. •

Fonte: Emater BALANÇO
EMBRAPA
 

O Balanço Social da Embrapa mostra que a empre-
sa gerou lucro social de R$ 61,85 bilhões, em 2020, 
valor obtido a partir da análise do impacto econômico 
de uma amostra de 152 tecnologias e 220 cultivares 
desenvolvidas pela empresa, além dos indicadores 
laborais e sociais. “O lucro social é um valor decor-
rente dos benefícios econômicos, recebidos pelo setor 
produtivo, com a adoção das soluções tecnológicas 
geradas”, afirmou Graciela Vedovoto, analista da 
área de Avaliação de Desempenho da Secretaria de 
Desenvolvimento Institucional (SDI). Esse valor é cal-
culado por meio da soma dos lucros obtidos pelos 
adotantes dessas soluções.•

Fonte: Embrapa

D
ivulgação E

m
ater

Divulgação Embrapa

| Otávio Maia.

Emater do 
futuro
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Novo gerente
 

A Kemin contratou o zootecnista José Luiz 
Schneiders como gerente de Serviços Técnicos 
Júnior. Com graduação e mestrado em zootecnia, 
pela Unioeste, ele desenvolve pesquisas em nutri-
ção e alimentação animal e tem mais de 10 anos de 
experiência em empresas do setor. José Schneiders 
chega à empresa em momento de ampliação da 
estrutura do departamento técnico e será responsá-
vel por gerar conhecimento e orientar tecnicamente 
clientes e profissionais da equipe da Kemin no uso e 
formulação de dietas mais eficientes em performance 

ou redução de custos. •

Fonte: Kemin

Divulgação Aprosoja Brasil

Divulgação Kemin

| Antônio Galvan.

| José Luiz Schneiders.

 CAUTELA NO SINDIRAÇÕES  

O Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal 
(Sindirações) divulgou os dados de encerramento de 2020, 
que teve produção de 81,5 milhões de toneladas e cresci-
mento de praticamente 5%, em relação a 2019.  A expec-
tativa para 2021, no entanto, é bem mais cautelosa. O 
cenário macroeconômico estagnado; a desvalorização do 
Real e a alta do Dólar no ambiente doméstico; a demora 
nas reformas administrativa e tributária; o alto preço do 
milho e da soja e a disputa pelos grãos (ração animal e ali-

Antônio Galvan é o novo presidente da Associação 
Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil). Gaúcho, 
natural de Sananduva (RS), ele foi produtor rural no Paraná 
por sete anos, antes de chegar ao Mato Grosso, em 1986. 
Produtor rural no município de Vera, Região Norte do esta-
do, Antônio Galvan foi presidente do Sindicato Rural de 
Sinop e diretor da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado de Mato Grosso (Famato). Ele foi eleito em março 
para substituir Bartolomeu Braz Pereira. Também já tomou 
posse a diretoria para o triênio 2021/2024, que conta com o 
vice-presidente José Sismeiro, da Aprosoja Paraná, e repre-
sentantes de 14 estados.  •

Fonte: Aprosoja Brasil

APROSOJA BRASIL 

mentação humana X etanol x biodiesel x exportações); o 
desemprego e redução da renda das famílias são eventos 
sucessivos, que combinados ao aumento da pandemia e à 
falta de imunizantes para atender à demanda por vacinas, 
eliminam a convicção otimista da rápida recuperação eco-
nômica e devem reduzir o desempenho registrado no ano 
passado. O Sindirações não descarta a possibilidade de uma 
guinada na produção, assim como ocorreu em 2020, mas 
com projeção de crescimento mais conservadora, da 

ordem de 2,3%, para 2021. • 

Fonte:  Sindirações
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Gustavo Ribeiro
Fonseca

• Médico Veterinário
CRMV-MG 17.145

• Assessor Administrativo da Avimig

MAPA PUBLICA A 
PORTARIA N° 275

O Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa) 
publicou, em 16/04/2021, a 

Portaria de nº 275, que altera o anexo 
da Instrução Normativa SDA nº 17, de 
7 de abril de 2006, que aprovou o Pla-
no Nacional de Prevenção de Influenza 
Aviária e de controle e prevenção da 
Doença de Newcastle, no âmbito do 
Programa Nacional de Sanidade Avíco-
la, que passa a vigorar com algumas 
alterações.
A principal delas refere-se à adoção 
dos critérios de definição de caso dis-
postos nas respectivas Fichas Técnicas, 
do Departamento de Saúde Animal, 
disponibilizadas no endereço eletrôni-
co do Mapa, para estabelecimento de 
caso suspeito de Influenza Aviária e 

de Doença de Newcastle. Estas Fichas 
Técnicas foram, recentemente, atuali-
zadas e reavaliados os critérios para a 
vigilância de Influenza Aviária (IA) e da 
Doença de Newcastle (DNC), doenças 
que compõem a Síndrome Respiratória 
e Nervosa das Aves (SRN) e listadas, 
pela Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE), como doenças de notifi-
cação obrigatória ao Serviço Veteriná-
rio Oficial (SVO).
A portaria reforçou a necessidade de 
que as notificações de casos suspeitos 
fossem atendidas pelo Serviço Veteri-
nário Oficial (SVO) em até 12 horas. 
Porém, nas notificações que tenham 
comprovação de ocorrências não 
infecciosas, tais como, falta de energia; 
falhas de equipamentos; intempéries 

climáticas e danos em instalação, 
dentre outros, que apresentem taxa 
de mortalidade compatíveis com caso 
suspeito de IA e DNC, o SVO poderá 
avaliar a necessidade de atendimento 
in loco. Proibiu, também, a saída das 
aves do núcleo do estabelecimento 
avícola, quando se enquadrarem nos 
critérios de mortalidade presentes na 
Ficha Técnica do DSA/Mapa. Conside-
rando que o critério para notificação 
de caso suspeito passa a ser exclu-
sivamente baseado na identificação 
de aves com sinais clínicos ou lesões 
(neurológicas; respiratórias ou diges-
tórias), ou ainda a presença de aves 
moribundas ou mortas na plataforma 
de recepção, compatíveis com SRN, os 
procedimentos de vigilância de SRN 
das aves em abatedouros, também, 
foram modificados. Assim, ao receber o 
lote para abate que possuir mortalida-
de enquadrada nos critérios presentes 
na Ficha Técnica DSA/Mapa, e/ou seja 
identificada pelo serviço de inspeção 

pixabay.com



Maio e Junho 2021 |  AVIMIG 41 

ARTIGO | SANIDADE

oficial, a presença de aves com sinais 
clínicos ou lesões o serviço de inspe-
ção comunicará o ocorrido ao serviço 
de saúde animal da Unidade Veteriná-
ria Local (UVL), para conhecimento e 
adoção das medidas cabíveis. 

Estas são algumas das medidas:

Pelo serviço de saúde animal
• realizar a coleta e envio de amostras 
para o Laboratório Federal (LFDA);
• emitir documento que comprova o 
atendimento, contendo o resultado 

Para continuar entregando a melhor qualidade
dos seus produtos e garantir a e�ciência e inovação
tecnológica que a avicultura oferece, seus processos
precisam de sistemas inteiramente automatizados
pelos geradores de energia Bambozzi. Com eles,
é garantia de produção em qualquer hora e lugar.

bambozzi.com.br

GERADORES
DE ENERGIA A DIESEL
E TRATORIZADO:
A MELHOR SOLUÇÃO
PARA O SEU
AVIÁRIO.

da investigação (termo de fiscalização, 
declaração ou atestado);
• adotar medidas na granja de origem 
das aves, de acordo com as ações pre-
vistas no Plano Nacional de Sanidade 
Avícola (PNSA).

Pelo serviço de inspeção ofi-
cial
• abate do lote suspeito, separada-
mente;
• apreensão cautelar dos produtos do 
lote suspeito e daqueles com risco de 
contaminação cruzada e disseminação 

da doença;
• determinação imediata da limpeza e 
desinfecção dos locais; equipamentos 
e utensílios que podem ter sido con-
taminados. 
Em caso de suspeita descartada, o ser-
viço de saúde animal desinterditará o 
estabelecimento avícola de origem e o 
serviço de inspeção procederá a libe-
ração dos produtos e levantamento de 
eventuais restrições.
Em caso de confirmação de IA ou DNC, 
fica declarada Emergência Zoossanitá-
ria.•
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NOVAS UNIDADES MINEIRAS 
HABILITADAS PARA EXPORTAÇÃO

A Seara Alimentos, unidades 
mineiras de Uberaba e Passos, 
e a Rivelli Alimentos, em 

Barbacena, estão entre os 136 esta-
belecimentos habilitados, no primeiro 
trimestre de 2021, pelo Departamento 
de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal (Dipoa), da Secretaria de 
Defesa Agropecuária, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), sob o Serviço de Inspeção 
Federal (SIF), para exportar produtos 
de origem animal a países com exigên-
cias específicas. As unidades mineiras 
foram habilitadas para aves. A ação 
representa o crescimento de Minas 
Gerais e do Brasil no mercado interna-
cional.
Nesse mesmo período, foram abertos 
seis novos mercados para exportação 
de produtos de origem animal e três 
para exportação de produtos para 
alimentação animal. Vinte certificados 
sanitários também foram acordados 
com os países para atualização de 
modelos vigentes e para a abertura de 
mercados. 

Registros
Este ano, no Brasil, já foram concedi-
dos 27 registros de estabelecimentos 

de produtos de origem animal sob fis-
calização do SIF, com tempo médio de 
11 dias para análise dos processos de 
registro de estabelecimentos. Na área 
de alimentação animal, foram concedi-
dos 619 registros de estabelecimentos, 
incluindo a migração de registro de 
estabelecimentos para o Sistema Inte-
grado de Produtos e Estabelecimentos 
Agropecuários (Sipeagro), com tempo 
médio para análise dos processos de 
43 dias. 
Atualmente, estão registrados no SIF 
3.320 estabelecimentos de produtos 
de origem animal nas áreas de carnes 
e produtos cárneos; leite e produtos 
lácteos; mel e produtos apícolas; ovos, 
pescado e seus derivados, além de 
2.415 estabelecimentos de produtos 
destinados à alimentação animal, que 
já estão com registro no Sipeagro. 
Ainda no primeiro trimestre deste ano, 
foram concedidos, automaticamente, 
registros para 24.359 produtos de 
origem animal e analisadas 2.534 
solicitações de registro de produtos, 
com tempo médio de análise de 3 dias. 
Na área de alimentação animal, foram 
deferidas 251 solicitações de registro e 
582 cadastros de produtos.

Fonte: ABPA

Bloqueio saudita

Desde o dia 23 de maio, estão 
suspensas as exportações de 
carne de frango de 11 unidades 
brasileiras - sendo sete do grupo 
JBS (JBSS3) - para a Arábia Saudi-
ta, segundo maior comprador da 
proteína do Brasil. De acordo com 
nota conjunta dos ministérios da 
Agricultura e Relações Exterio-
res, o governo brasileiro recebeu 
a informação “com surpresa e 
consternação” e pretende levar 
o caso à Organização Mundial do 
Comércio (OMC), sendo compro-
vada a barreira de forma indevi-
da. A nota ressalta que a decisão 
constou na nova lista da Saudi 
Food and Drug Authority (SFDA), 
autoridade sanitária do governo 
saudita, sem maiores detalhes. 
Duas das unidades suspensas 
são da JBS Aves, localizadas em 
Passo Fundo (RS) e Montenegro 
(RS). Outras cinco são da Seara, 
em Brasília (DF); Campo Mourão 
(PR); Amparo (SP); Ipumirim (SC) e 
Caxias do Sul (RS). O grupo Vibra 
Agroindustrial teve três unidades 
suspensas e a Agroaraçá teve 
uma unidade bloqueada.•

Fonte: Avicultura Industrial

iStock Mapa
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“OS INDICATIVOS PRELIMINARES 
MOSTRAM QUE ESTE PATAMAR DE 
EXPORTAÇÕES (CARNE DE FRANGO) 
DEVE SE REPETIR EM MAIO”

CARNE DE FRANGO E OVOS REGISTRAM 
AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES

Levantamentos da Associação 
Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA) mostram que as expor-

tações brasileiras de carne de 
frango (considerando todos os 
produtos, entre in natura e pro-
cessados) cresceram 15,3% em 
abril, totalizando 395,7 mil tone-
ladas - contra 343,3 mil toneladas 
registradas no mesmo período de 
2020. A receita dos embarques 
do quarto mês de 2021 chegou a 
US$ 610 milhões - melhor desem-
penho registrado nos últimos 16 
meses – superando, em 18,2%, 
o resultado obtido em abril de 
2020, com US$ 515,9 milhões.
No acumulado do ano (janeiro 
a abril), o total exportado pelo 
setor chegou a 1,432 milhão de 
toneladas, volume 4,92% supe-
rior ao alcançado no primeiro 
quadrimestre de 2020, com 1,365 
milhão de toneladas. O saldo em 
dólares das exportações chegou a 
US$ 2,169 bilhões, número 0,9% 

superior ao registrado no mesmo 
período do ano passado, com US$ 
2,151 bilhões.
Entre os mais de 140 países 
importadores da carne de fran-
go do Brasil, foram destaque, em 
abril, os embarques para a África 
do Sul, com 26,4 mil toneladas 
(+30,6% em relação ao mesmo 
período de 2020); União Europeia, 
com 18,5 mil toneladas (+26,7%); 
Filipinas, com 16,2 mil toneladas 
(+170%); Rússia, com 13 mil tone-
ladas (+140,1%) e Coreia do Sul, 
com 12,3 mil toneladas (29,6%).
Ainda em abril, o Paraná, princi-
pal estado exportador do país, 
embarcou 156,1 mil toneladas 
(+10,91% em relação a abril de 
2020), seguido por Santa Cata-
rina, com 84,1 mil toneladas 
(+11,93%); Rio Grande do Sul, 
com 61,4 mil toneladas (+11,3%); 
Goiás, com 20,6 mil toneladas 
(+46,25%) e São Paulo, com 18,7 
mil toneladas (+4,74%).

Ovos trimestre
As exportações brasileiras de ovos 
(considerando in natura e proces-
sados) mantiveram ritmo forte-
mente positivo no fechamento 
do primeiro trimestre, de acordo 
com a ABPA. O volume exportado 
no período alcançou 3,773 mil 
toneladas, número 142,5% maior 
que o obtido no mesmo período 
de 2020, quando foram exporta-
das 1,556 mil toneladas. A receita 
acumulada com os embarques do 
setor alcançou US$ 5,01 milhões, 
número 154,3% maior que o obti-
do no primeiro trimestre de 2020, 
com US$ 2 milhões.
Considerando apenas o mês de 
março, as vendas do setor alcan-
çaram 596 toneladas, número 
106,8% maior que o registrado no 
mesmo período de 2020, quando 
foram embarcadas 288 toneladas. 
O saldo das vendas chegou a US$ 
971 mil, resultado 160,5% maior 
que o efetivado em março do ano 
passado, com US$ 373 mil.
Os Emirados Árabes Unidos foram 
o principal destino das exporta-
ções, com 72,9% do total embar-
cado pelo Brasil no primeiro 
trimestre.  Ao todo, foram 2,799 
mil toneladas (+255,1%), geran-
do receita de US$ 2,974 milhões 
(+265,1%).•

RICARDO SANTIN (ABPA)
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EDIVAL VERAS
PRESIDENTE DO INSTITUTO OVOS BRASIL

“A avicultura é a profissão da esperan-
ça, estamos sempre acreditando em um 
amanhã melhor. O compromisso que 
os avicultores e produtores de proteí-
na animal têm no Brasil é exatamente 
esse, de termos dias melhores, seguin-
do firmes e produzindo alimentos que 
nos fazem acreditar na grande força do 
país, que é produzir alimentos de forma 
saudável, segura e de qualidade”. Esse 
é o pensamento de Edival Veras, que, 
em fevereiro, assumiu a presidência do 
Instituto Ovos Brasil (IOB), no lugar de 
Ricardo Santin, que passou para o Con-
selho Deliberativo. Nascido em Recife, 
Edival Veras é engenheiro-agrônomo 
pela UFRPE, com especialização em 
nutrição animal. Foi presidente da Asso-
ciação Avícola de Pernambuco (Avipe) 
por duas gestões. Conselheiro fundador 
do IOB, estava, nos últimos dois anos, 
na Diretoria Comercial do instituto.

O consumo de ovos bateu recorde 
por pessoa no Brasil em 2020: 
251 ovos. Como o setor recebe 
essa procura crescente por ovos?

O setor recebe essa notícia de forma 
muito positiva, pois sabemos que o ovo 
é o produto disponível com a melhor 
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resposta em termos de nutrição, 
podendo ser comparado ao leite 
materno, sendo um alimento com-
pleto. Esse dado aponta crescimen-
to, mas nós acreditamos e quere-
mos que esse consumo seja ainda 
maior, principalmente se levarmos 
em conta alguns índices da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), 
que apontam que o ser humano 
pode consumir 365 ovos por ano, 
ou seja, um ovo por dia.

Quais são as maiores dificul-
dades do produtor? 

O setor vem sofrendo bastante com 
os altos custos do milho e da soja, 
além das embalagens e do óleo. 
Todos os custos de produção subi-
ram, de forma considerável. O setor 
vem trabalhando, com margem 
negativa, há mais de oito meses. 
Temos uma situação muito crítica e 
não conseguimos enxergar, a curto 
prazo, redução desses custos, o que 
tem gerado preocupação. Nunca 
tivemos custo tão elevado; as ques-
tões que envolvem a pandemia; 
nosso câmbio, tudo isso vem com-
prometendo o setor.

O produtor tem conseguido 

repassar os custos de produ-
ção ao consumidor?

Não estamos conseguindo repas-
sar esse custo ao consumidor e, há 
praticamente oito meses, estamos 
trabalhando com margem negativa, 
porque o custo da produção tem 
aumentado quase que diariamen-
te. Para se ter ideia, há dois anos o 
valor do milho estava com um custo 
médio de R$ 35 (saca de 60 kg), no 
ano passado esse valor passou para 
R$ 50 (saca de 60 kg) e, neste ano, 
o valor já chega à casa dos R$ 100 
(saca de 60 kg). Ocorreu triplicação 
dos valores e os preços repassados 
ao consumidor nem de longe acom-
panham esse aumento.   
     
Pode faltar ovo na mesa do 
brasileiro?

Não é provável, porque a avicultu-
ra é uma atividade muito eficiente, 
que consegue se adequar às neces-
sidades do mercado. É importante 
frisar que, neste momento, estamos 
trabalhando com uma margem de 
produção negativa, sem grandes 
perspectivas de melhoria dos cus-
tos. A nossa principal intenção é 
fazer com que o setor continue a 

produzir, pois, se esta situação se 
prolongar por muito tempo, tere-
mos de fazer grande replanejamen-
to da produção e, assim, corremos 
o risco de não ter a oferta suficien-
te de um produto tão importante, 
como é o ovo. 

O que o setor espera do 
governo neste momento de 
altos custos e alta procura por 
ovos?

Primeiramente, devemos estar uni-
dos, mas acreditamos que só vamos 
conseguir ser mais fortes quando 
existir um trabalho conjunto entre 
produtores de grãos, o governo 
federal - que tem papel funda-
mental nessa estrutura, fazendo o 
balizamento - e nós, produtores de 
alimentos. Acreditamos que esse 
trabalho de planejamento - que é 
feito de forma muito responsável 
pela ABPA - precisa ser avançado, 
com a união de mais representa-
ções, levando em conta as respon-
sabilidades de custos, as questões 
sanitárias e de qualidade, e, prin-
cipalmente, a viabilidade de toda 
essa equação. •

PRIMEIRAMENTE, NÓS DEVEMOS ESTAR UNIDOS, MAS ACREDITAMOS 
QUE SÓ VAMOS CONSEGUIR SER MAIS FORTES QUANDO EXISTIR UM 
TRABALHO CONJUNTO ENTRE PRODUTORES DE GRÃOS, O GOVERNO 
FEDERAL (...) E NÓS, PRODUTORES DE ALIMENTOS.
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Benjamin 
Salles Duarte

• Engenheiro Agrônomo.

UMA VISÃO PANORÂMICA 
DO AGRO BRASILEIRO

Assim posto, vamos chamar a 
atenção para o que interes-
sa e poderá fazer a diferen-

ça num artigo limitado, qual seja: o 
ciclo da agricultura extrativista, como 
havia sido anunciado por Pero Vaz de 
Caminha,”em se plantando tudo 
dá,” que fazia parte do texto da carta, 
por ele enviada ao Rei Dom Manoel I, 
de Portugal, em 1º de Maio de 1500, 
não deixava de ser adequado, face 
à exuberância dos recursos natu-
rais vista, pelos portugueses da frota 
cabralina, há 521 anos! 
Nesse caminhar dos séculos, excetuan-
do-se o café, cuja liderança mundial 
vem desde 1850/60, projeta o Bra-
sil como sendo o 3º maior produtor 
mundial de commodities agrícolas, 
superado apenas pelos EUA e a União 
Europeia. Em 1900, apenas como refe-
rência, o Brasil produziu 80% do café 
ofertado no mundo (História do Café). 
O processo de desenvolvimento do 
agro brasileiro ocorreu intensamente 
após 1975, considerado por estudio-

sos desempenho singular no mundo 
em mais quatro décadas, ancorado, 
também, na pesquisa privada, públi-
ca estadual e federal, bem como por 
meio da Embrapa, que comemora 48 
anos, consolidando longa folha de 
serviços científicos e tecnológicos pres-
tados para quem planta; cria; abastece 
e exporta; conserva e preserva.
Contudo, faz-se justo assinalar que 
o Instituto Agronômico de Campinas 
(IAC), referência nacional, foi criado 
em 1887 pelo Imperador Dom Pedro 
II. O Ipeaco, antecessor da Embrapa 
Milho e Sorgo, foi criado em 1907, 
sem falar sobre outras instituições de 
experimentação e pesquisa agrícolas 
neste país de dimensão continental.
As atividades agrossilvipastoris são 
movidas, também, pela energia 
solar (fotossíntese, que foi pesquisa-
da, pela 1ª vez, pelo químico inglês 
Joseph Priestley em 1771); exigências 
dos consumidores; recursos hídricos; 
demandas dos produtores rurais; 
assistência técnica; mercados interno 

e externo; adoção de inovações; ges-
tão de processos; lucratividade; qua-
lificação da mão de obra para saber 
lidar com a inovação; altas taxas de 
urbanização; qualidade nutricional e 
sanitária dos alimentos; produtos de 
base florestal; certificações de origem 
e avanços dos produtos orgânicos. 
Além disso, essas e outras mudanças 
requerem, também, o acesso às pla-
taformas digitais, que exigem capaci-
tar e desenvolver novas habilidades 
humanas na gestão dos estabeleci-
mentos rurais, eventos tecnológicos 
diversos, sinalizando pouca gente no 
campo. 
O pessoal ocupado nos estabeleci-
mentos rurais passou de 23,4 milhões, 
em 1985, para 15,1 milhões, em 
2017, isto é, queda de 8,3 milhões 
de pessoas em 32 anos ou 3,3 vezes 

Pexels
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a população atual de Belo Horizonte 
(IBGE), caracterizando “pé na estra-
da”. 
Porém, o êxodo rural afigura-se como 
fenômeno sinérgico socioeconômico 
de múltiplas condicionantes, abrigando 
cenários e abordagens para o desen-
volvimento de análises econômicas e 
demográficas. Embora o Censo Demo-
gráfico de 2021 tenha sido suspenso, 
ele radiografa o país, com milhares 
de dados e informações cruzadas. 
Resumo: uma abordagem estratégica 
para diagnosticar quem somos.
Vale destacar que a temática da 
pobreza rural ainda desafia os 
governos. No Censo Agro 2006, de 
4,4 milhões de estabelecimentos rurais 
pesquisados, a classe de renda bruta 
mensal de 0 a 2 salários mínimos 
mensais, em 2,9 milhões de estabe-
lecimentos, representava 66,01% do 
universo total de 4,4 milhões, partici-
pando com 3,27% da distribuição da 
renda bruta de 2006. Auferiam apenas 
0,52% do salário mínimo mensal por 
estabelecimento, que era de R$ 300/
mês, segundo Eliseu Alves; Geraldo 
Souza e Renner Marra, pesquisadores 
da Embrapa. Houve mudanças nesses 
cenários e quais foram mensuradas?
E mais: em 1996, o Brasil contava 
com 1,8 milhão de estabelecimentos 
rurais, que produziam leite; em 2006, 
1,35 milhão; em 2017, 1,176 milhão. 
Portanto, entre 1996 e 2017, houve 
queda acentuada de 624 mil esta-
belecimentos produtores de leite, com 

menos de 50 litros/dia. O mercado é 
seletivo, as atividades leiteiras comple-
xas e a economia rural exigente! 
Noutra vertente, os EUA lideram a 
produção mundial de leite. Com 46 
mil fazendas leiteiras, ofertou 97,73 
bilhões de litros (1º lugar) enquan-
to, no Brasil, existe 1,176 milhão de 
estabelecimentos produtores de leite, 
ofertando 33,49 bilhões de litros (2º 
lugar) (FAO/IBGE/2019). 
Os ganhos sequenciais de produção 
e produtividade no sistema pecuária 
leiteira no Brasil, reúnem pesquisa; 
difusão e adoção de inovações; preços 
atraentes para os produtores; escala 
de produção e boas práticas. Por outro 
lado, a safra brasileira de grãos pas-
sou de 50,8 milhões de toneladas, em 
1980, para estimados 273,8 milhões, 
em 2020/21, mais 438,9% (Conab - 
abril/2021). Na prática, o que revelam 
esses dados? 
Em 1980, a população brasileira era 
de 119 milhões de habitantes e 213 
milhões, em 23/04/21. Portanto, a 
população crescendo 78,9%, a ofer-
ta de grãos evoluiu 438,9% (IBGE/
Conab). Se houver um complicador, o 
governo importa para ajustar os pre-
ços internos aquecidos (milho + soja). 
Entre as safras 2009/10 e 2018/19, a 
área de produção de grãos e a produ-
ção média cresceram, em média, 1,05 
milhão de hectares/ano e 6,19 milhão 
de toneladas/ano, respectivamente.
Ora, sem desdobramentos mais abran-
gentes, os grãos fundamentam, 

basicamente, a alimentação humana, 
sendo suportes nutricionais à pecuária 
de leite; corte; avicultura de postura e 
corte; suinocultura; às agroindústrias. 
Em nível internacional, 690 milhões de 
pessoas estão, ainda, em níveis de inse-
gurança alimentar (FAO/julho/2020).
“Segundo o engenheiro agrônomo 
José Alberto de Ávila Pires (Xapecó), em 
2020, o rebanho bovino dos EUA (leite 
+ corte) era 94,41 milhões de cabeças 
e do Brasil, 244,14 milhões. A pro-
dução de carne bovina em equivalente 
carcaça (TEC): EUA, 12,37 milhões 
de toneladas; Brasil, 10,10 milhões 
de toneladas. Previsão para 2021: 
EUA, 12,47 milhões de toneladas de 
carne bovina; Brasil, 10,47 milhões. 
O rebanho estimado para 2021: EUA, 
95 milhões de cabeças; Brasil, 252,68 
milhões (+3,3% em relação a 2020), 
destaque mundial, sendo, o Brasil, o 1º 
exportador mundial de carne bovina, 
podendo vender, no mercado externo, 
em 2021, até 2,72 milhões de tone-
ladas de carne bovina (TEC), o que 
poderia ser recorde histórico (USDA/
FarmNews).”
Os dados de 2020, segundo José 
Alberto, mostram que o rebanho total 
do Brasil é 160% maior, se compara-
do ao dos EUA, que produzem 22,5% 
mais carne bovina do que o rebanho 
brasileiro. Tal realidade, sinaliza o 
quanto as produtividades médias na 
pecuária de leite e corte podem crescer 
no Brasil, incluindo-se a fase de CRIA.”
Minas Gerais lidera a produção de 

EMBORA O CENSO DEMOGRÁFICO DE 2021 TENHA SIDO 
SUSPENSO, ELE RADIOGRAFA O PAÍS, COM MILHARES DE 
DADOS E INFORMAÇÕES CRUZADAS.
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leite e derivados, tendo produzido 9,4 
bilhões de litros em 2019, obtendo, 
também, prêmios nacionais e interna-
cionais com o Queijo Minas Artesanal, 
além do Certifica Minas Café; vinhos; 
azeites e cachaça artesanal. O agro 
mineiro segue a mesma lógica do 
desempenho do agro brasileiro, que é 
explicado pelos mercados e adoção 
de tecnologias nas culturas e criações. 
Noutro cenário, igualmente importan-
te e num conjunto de boas práticas, o 
plantio direto é praticado nos EUA des-
de 1950, tendo aportado no Brasil na 
década de 1970, já registrando cerca 
de 90% dos plantios de grãos, sendo 
um processo de redução de custos; 
ganhos de produção; produtividade; 
manejo correto do solo; preservação 
de matéria orgânica e outras boas 
práticas sustentáveis. Contudo, a sus-
tentabilidade econômica de quem 
planta e cria é indispensável à sus-
tentabilidade dos recursos naturais. 
Essa é a lógica. Embora não seja 
novidade, a adoção implica em custos, 
nos níveis de estabelecimentos agro-
pecuários, que somam 607.448, em 
Minas Gerais (IBGE).
Nos avanços tecnológicos, que reúnem 
condicionantes econômicas, sociais, 
bem como aquelas ligadas aos recursos 
naturais numa perspectiva e prática do 

conceito de sustentabilidade, cresce a 
validação dos biodefensivos menos 
agressivos à saúde e ao conjunto solo, 
água, fauna e flora. Dados DSVIA/
Mapa revelam que seus registros pas-
saram de apenas 2, no ano de 2000, 
para 95, em 2020. 
Entretanto, entre o ano de 2000 e 
2020, já somam 463 registros de 
biodefensivos Biológicos; Microbio-
lógicos; Semioquímicos, Bioquímicos; 
Extratos Vegetais e Reguladores de 
Crescimento. Em setembro de 2019, 
a FAO publicou que o Brasil ocupava 
o 57º lugar mundial no uso de agro-
tóxicos, por tonelada de alimentos 
produzidos, e não focando apenas sua 
quantidade por hectare cultivado.
Alimentos saudáveis não apenas em 
níveis de produtores rurais, dentro 
da porteira da fazenda e como exi-
gência única, o que é controverso e 
seletivo, mas em todos os segmentos 
dos sistemas agroalimentares nos 
mercados interno e externo, até à 
mesa dos consumidores finais. 
A questão ambiental será emblemática 
neste viger do século XXI. Contudo, a 
Ciência & Tecnologia é parte indis-
sociável dessa dinâmica marcha batida 
rumo ao futuro presumível, abrangen-
do um mundo em que a tese da glo-
balização dos mercados para tecno-

logias, produtos e serviços, controversa 
e polêmica, implica em pactuações e 
acordos envolvendo poderosos gru-
pos econômicos, políticos, ambienta-
listas e ideológicos. Esse é o mundo 
sem retoques! 
Além disso, é fundamental medir para 
conhecer; planejar; avaliar e corrigir 
rumos num mundo em permanente 
mudança. É desafio sem fronteiras 
para os agentes públicos e privados. 
Por acréscimo, não existe almoço de 
graça, e não há mistério nessa obser-
vação geral, sem ideologias!

Nota
A Lei de Liebig (1850), também conhe-
cida como a “Lei do Mínimo”, afir-
ma que o rendimento de uma safra é 
limitado pelo elemento cuja concen-
tração é inferior a um valor mínimo, 
abaixo do qual as sínteses não podem 
mais fazer-se. Resumindo: a planta res-
ponderá ao que lhe falta em matéria 
de micro e macronutrientes. 
Justus von Liebig (1803-1873) foi o 
criador da fórmula N + P + K. O Bra-
sil importa fertilizantes do Canadá; 
Rússia; Bielorrússia; Israel; Alemanha; 
EUA; Catar; Arábia Saudita e Ucrânia, 
na média geral de 70%. Um risco pre-
sumível numa perspectiva de tempo?•
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CACHAÇA ARTESANAL
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FIQUE EM CASA:
A COVID-19 É PERIGOSA

píxabay.com

Durante a pandemia do novo coronavírus, que ainda corre solta, tenho procurado 
ser fiel ao protocolo indicado pelas autoridades sanitárias.

Fiquei em casa: pintei o piso da rampa da garagem e passeios em volta da casa;
Fiquei em casa: cortei a grama do quintal e do jardim;
Fiquei em casa: adiei, por tempo indeterminado, duas viagens programadas;
Fiquei em casa: pintei os troncos das 32 árvores frutíferas;
Fiquei em casa: pintei os 143 metros de meio-fio da minha casa;
Fiquei em casa: lavei toldos e vidros externos da casa;
Fiquei em casa: organizei meu armário de ferramentas;
Fiquei em casa: podei árvores e a as adubei convenientemente;
Fiquei em casa: pintei o muro dos fundos da casa;
Fiquei em casa: colhi mais de 300 goiabas e fiz quilos de doce;
Fiquei em casa: fiz quilos de polpas de araçá e os congelei para futuros sucos;
Fiquei em casa: coloquei tela em todos ralos de água como proteção à dengue;
Fiquei em casa: lavei garagem e áreas externas da casa;
Fiquei em casa: escrevi três livros e editei um;
Fiquei em casa: li livros de alguns colegas;
Fiquei em casa: lavei o automóvel várias vezes, mesmo ele estando limpo;
Fiquei em casa: organizei minha estante de livros;
Fiquei em casa: tomei algumas dezenas de garrafas de vinho;
Fiquei em casa: assisti a enfadonhos programas de TV;
Fiquei em casa: aumentei consideravelmente o uso do celular;
Fiquei em casa: limpei aparelhos de ar condicionado;
Fiquei em casa: lavei as placas de aquecimento solar;
Fiquei em casa: fiz uma caprichada faxina na casa;
Fiquei em casa: ampliei e replantei a horta doméstica;
Fiquei em casa: consertei chuveiros, torneiras e descargas;
Fiquei em casa: reformei mais de 30 vasos de flores;
Fiquei em casa: fiz mais de 300 palavras cruzadas;

Fiquei em casa: olhei e recordei a vida 
percorrendo vários álbuns de família;
Fiquei em casa: abandonei algumas 
calças porque ganhei indesejáveis qui-
los;
Fiquei em casa: desmarquei várias con-
sultas médicas;
Fiquei em casa: aprendi a me levantar 
da cama mais tarde;
Fiquei em casa: habituei-me a dormir 
depois do almoço;
Fiquei em casa: deixei a barba crescer 
enquanto não fosse vacinado;
Fiquei em casa: escrevi várias crônicas 
para a Revista da Avimig.

Muitas dessas coisas, fiz várias vezes 
ao longo de mais de um ano e, quando 
já estava perdendo a paciência e não 
tendo mais nada para fazer em casa, 
eis que, num raio de luz, surge a tão 
sonhada vacina. Tomei as duas doses e 
me senti livre. Não sei se estou enga-
nado ou se ainda corro algum perigo, 
mas me sinto livre para, quando per-
mitirem, ir ao cinema; fazer compras; 
almoçar em restaurantes; voltar a 
frequentar regularmente as consultas 
aos médicos; fazer minhas costumei-
ras caminhadas matinais pela avenida 
e, breve, quem sabe, abandonar as 
últimas máscaras que protegem, mas 
também sufocam. •
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Então, estamos, ainda, no início da 
vacinação, que atingiu menos de 
30% da população, entre quase 

todos os que são de risco, inclusive os 
que trabalham na saúde e em outras 
áreas, que necessitam receber a pro-
teção.  Primeira e segunda doses já 
atingiram parte destes 30%; agora, 
estamos à mercê de serem adquiridas 
as que faltam para completar a imuni-
dade dos brasileiros; as vacinas com-
pletas e os insumos para a elaboração 
das tupiniquins. Quanto às crianças, 
ainda não terminaram os estudos para 
atendê-las.
No ringue, os torneios continuam 
firmes; tratamentos antecipados; ou 
apenas vacinas e os procedimentos 
protocolares: máscaras, distanciamen-
to social, álcool em gel, comércio, cine-
mas e teatros fechados e fique em casa 
assistindo TV, lendo o que lhe aprouver 
e, estamos aí, à espera de terminar a 

peleja. Agora, com a Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI), na qual os 
senhores senadores se digladiam com 
os ex-ministros, embaixadores e todos 
os ex que fizeram e ainda tentam 
fazer a coordenação do projeto “fora 
Coronavírus”. Todos são inocentes, 
mas “vão presos assim mesmo”, assim 
diziam os antigos para encerrar uma 
disputa em que todos se julgavam ino-
centes e, na verdade, todos tinham sua 
parcela de erros.
Ninguém é inocente neste episódio 
maléfico da Covid-19, que afetou o 
mundo, essa pandemia. São erros até 
grosseiros e desumanos de todas as 
parcelas da sociedade; do governo, da 
intransigência da classe da saúde, da 
população, das diversidades regionais, 
extensão territorial, logística, além do 
pior: corrupção e disputa política.
Até agora, os resultados desta esta-
tística da infecção causada pelo novo 

coronavírus nos mostram elevada mor-
talidade e, também, alto índice de con-
taminados. Nessa matemática, apenas 
o milagre de centenas que saem cura-
dos, mas não se sabe o tamanho das 
sequelas.
É isso aí, minha gente! Muitos dias se 
passaram, quase 500 dias e, a cada 
noite, esperamos restabelecer a norma-
lidade: escolas abertas, alunos em sala 
de aula ou em algazarras no recreio, 
os estudantes do ensino fundamental 
e médio no esforço para alcançar o 
tempo perdido e os universitários com-
pletando seus estudos, saindo para o 
pós e o mercado de trabalho.
O tempo urge, pois está estagnado, 
represado, doente com necessidade de 
evolução e saúde.
Nesta paralisação insana ainda pode-
mos contar aos colegas médicos vete-
rinários que se formaram na UFMG a 
notícia da homenagem recebida pelo 
meu colega de turma, professor 
emérito José Carlos Nogueira, que 
foi agraciado com o título de “Profes-
sor Emérito da Sociedade Brasileira de 
Biologia Celular”, juntamente a quatro 
outros pesquisadores brasileiros. Para-
béns e muitas palmas para os homena-
geados! Ainda bem que, por hora, são 
considerados os nossos cientistas.•
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