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Iniciamos 2021 com grande expectativa, após a vivência de um 
ano diferente de todos os outros. Ninguém esperava por obstá-
culos tão desafiadores e impactantes no mundo. Ainda, assim, 
conseguimos bater recorde de exportação de carne de frango 
em meio à pandemia.
Neste ano, viveremos a ressaca de 2020, ainda que o país tenha 
enfrentado, relativamente bem, os impactos econômicos causa-
dos pela Covid-19. Basta lembrar que, nos últimos 12 meses, 
produzir frango vivo ficou cerca de 23,4% mais caro, uma vez 
que 75% dos custos de produção de aves são representados 
pela ração, cuja composição é 70% milho.
A boa notícia é que, de acordo com a Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA), o Brasil deve produzir 14,5 milhões 
de toneladas de frango neste ano. Isso porque a projeção é 
de incremento no consumo doméstico entre 3% e 6,5%. Já os 
embarques podem chegar a 4,35 milhões de toneladas, incre-
mento de 3,6%.
Isto posto, ainda é necessário nos prepararmos para momentos 
difíceis, sem perder a esperança de um ano melhor. A Avimig 
continuará trabalhando intensamente nos temas atinentes à 
avicultura e seguindo a interação com a ABPA, com  o objetivo 
único de dar suporte, andamento nos pleitos, projetos e busca 
de soluções para as dificuldades e desafios que recaem sob o 
setor produtivo.
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palavra do presidente

O consumidor está 
comprando mais frangos 
e ovos, o que anima os 
produtores, mas os altos 
custos de produção ainda 
são a grande preocupação 
do setor.
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INDICADORES DE COMPORTAMENTO 
E PROCEDÊNCIA - CEASA/MG

UNIDADE GRANDE BH - PRODUTOS: OVOS DE GRANJA

Janeiro 554.836.452 572.987.224 39.069.865 40.550.484 9.037.998 11.134.868 981.684 1.171.093

Fevereiro 506.184.308 533.436.362 36.532.373 36.029.633 8.773.715 9.767.581 993.618 794.662

Março 515.037.110 542.324.943 36.780.727 38.166.221 9.589.871 11.249.682 808.465 1.199.645

Abril 528.251.924 538.059.365 37.028.807 38.276.196 10.201.098 10.420.929 1.094.900 971.452

Maio 539.954.066 523.371.494 37.881.497 36.883.926 9.663.504 11.033.851 932.296 1.077.104

Junho 510.531.319 566.831.879 35.955.239 40.494.456 9.054.999 10.911.373 709.577 1.007.510

Julho 561.837.312 591.256.576 38.432.326 39.052.915 10.647.471 11.232.721 986.762 1.125.541

Agosto 556.282.107 567.404.821 35.389.076 36.469.487 10.386.842 10.728.965 972.240 1.229.302

Setembro 526.168.343 577.342.860 32.352.368 36.009.982 10.124.821 10.602.138 905.096 810.687

Outubro 581.477.667 627.146.595 40.700.184 44.126.316 10.818.036 10.671.619 1.226.075 1.531.968

Novembro 515.928.192 562.785.655 31.557.325 38.752.957 9.725.140 8.633.681 1.125.429 639.565

Dezembro 562.512.068 SI 39.162.104 SI 10.405.497 7.929.933 1.103.055 913.114

Média 538.255.072 564.217.433 37.241.324 38.619.324 9.874.665 10.359.778 986.599 1.047.327

 

* DADOS EM NÚMERO DE CABEÇAS FONTE: ABPA/APINCO Elaboração: Avimig – outubro/dezembro  de 2020

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

2019      Brasil           2020 2019   Minas Gerais         2020 2019         Brasil           2020 2019     Minas Gerais         2020
Pintos Comerciais de Corte Pintainhas de Postura Comerciais (Brancas e Vermelhas)

Período Branco Vermelho
10/12/2020 a 13/12/2020 R$ 110,00 R$ 130,00

14/12/2020 a 27/12/2020 R$ 105,00 R$ 115,00

28/12/2020 a 03/01/2021 R$ 100,00 R$ 120,00

04/01/2021 a 06/01/2021 R$ 90,00 R$ 100,00

07/01/2021 a 10/01/2021 R$ 80,00 R$ 100,00

11/01/2021 a 17/01/2021 R$ 75,00 R$ 100,00

18/01/2021 a 27/01/2021 R$ 105,00 R$ 120,00

28/01/2021 a 02/02/2021 R$ 105,00 R$ 115,00

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

Fonte: Avimig - Até  02/02/2021

Período R$/KG
10/11/2020 R$ 4,70
11/11/2020 a 09/12/2020 R$ 4,75
10/12/2020 R$ 4,65

11/12/2020 a 14/12/2020 R$ 4,55

15/12/2020 R$ 4,50

16/12/2020 R$ 4,45

17/12/2020 R$ 4,35

18/12/2020 a 02/02/2021 R$ 4,25

Fonte: Avimig - Até  02/02/2021

  

Frango vivo posto granja (média de 
mercado)

Período R$/KG
10/11/2020 R$ 4,70
11/11/2020 a 09/12/2020 R$ 4,75
10/12/2020 R$ 4,65

11/12/2020 a 14/12/2020 R$ 4,55

15/12/2020 R$ 4,50

16/12/2020 R$ 4,45

17/12/2020 R$ 4,35

18/12/2020 a 02/02/2021 R$ 4,25

Fonte: Avimig - Até  02/02/2021

  

Frango vivo posto granja (média de 
mercado)

Período R$/KG
31/08/2020 a 07/09/2020 R$ 5,80
08/09/2020 a 13/09/2020 R$ 6,00

14/09/2020 a 18/10/2020 R$ 6,50

19/10/2020 a 02/11/2020 R$ 6,70

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 02/02/2021 R$ 6,60

Frango abatido - Resfriado/Atacado 
Posto frigorífico (FOB)

Fonte: Avimig - Até  02/02/2021

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Janeiro 320.527 244.222 51,04 73,48 18,50 21,60 38,20 44,02 20,00 17,92 6,60 1,14 16,70 15,62

Fevereiro 247.531 212.231 71,28 96,36 24,50 31,81 32,40 40,03 19,90 16,00 4,90 3,03 18,30 9,13

Março 270.609 248.250 81,62 106,46 25,40 26,60 32,80 42,80 20,70 17,90 6,00 3,38 15,18 9,40

Abril 249.822 220.436 82,72 105,16 27,00 34,60 34,00 35,30 18,50 17,40 5,80 5,90 14,70 10,12

Maio 276.981 268.704 71,94 92,40 30,30 35,90 32,40 31,30 18,20 15,50 4,50 2,70 14,60 14,60

Junho 249.104 257.604 73,42 91,52 27,70 34,21 31,30 32,70 18,70 17,30 4,80 2,60 17,50 13,22

Julho 269.286 258.809 70,84 83,16 26,20 32,53 37,80 34,38 16,90 15,02 3,30 4,61 15,73 13,53

Agosto 268.204 244.495 73,00 77,88 28,40 32,60 37,10 34,00 16,20 16,30 6,40 4,30 12,10 12,90

Setembro 286.263 262.486 73,48 75,02 27,91 30,10 38,11 37,10 16,51 15,80 3,31 1,60 14,16 17,00

Outubro 252.340 247.977 70,18 120,00 28,70 34,50 38,00 32,50 14,40 15,40 3,80 1,22 15,10 16,42

Novembro 225.417 242.790 67,98 89,76 29,00 36,80 39,80 30,30 14,80 15,80 3,40 0,51 16,40 16,30

Dezembro 235.495 215.959 85,28 95,04 29,93 41,20 39,91 28,90 17,50 13,40 2,10 0,00 10,56 16,02

Média 262.680 243.662 74,76 89,75 26,89 33,43 35,92 35,26 17,68 16,02 4,25 2,57 15,07 13,70

Fonte: SECIM - DETEC - CEASA-MG - Elaboração Avimig –  outubro/dezembro de 2020

Quantidade de Ovos de 
Granja (cx 30 dz)

Preço médio da cx 30 
dz (em Reais)

Procedência (%)
Minas Gerais São Paulo Paraná Mato Grosso Outros
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CARTAS

Edição 159

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:

"É sempre um grande prazer ler a Revista da 
Avimig! Receber importantes e boas notícias so-
bre a avicultura mineira nos traz a oportunidade 
de ficar bem informados sobre os índices de pro-
dução, as novas tecnologias aplicadas e todas as 
ações em prol da cadeia produtiva do setor. Es-
pecialmente na edição de janeiro, fiquei orgulho-
sa com a participação do médico veterinário da 
Avimig, Gustavo Fonseca, ex-estagiário do IMA 
que, na época, com dedicação e profissionalismo, 
contribuiu muito com o Gavea. Ainda sobre essa 
edição, tive a honra de participar com artigo so-
bre os trabalhos da sanidade avícola em um ano 
tão atípico e difícil para todos. Vencemos! Destaco 
também as premiações de importantes empresas 
mineiras. Fico muito satisfeita de receber a revis-
ta! Parabenizo a Avimig pelo trabalho em defesa 
do nosso setor e agradeço pela parceria de sempre!"

Izabella Hergot 
Médica veterinária do IMA e
coordenadora do Gavea

Dra. Marília,
Nós, familiares de Ronaldo Monteiro, 
agradecemos à Avimig e aos amigos, co-
legas de trabalho, pela bela homenagem 
póstuma prestada na última edição da 
revista da Avimig. Foram 50 Anos aos 
quais dedicou sua vida profissional com 
estudos bem aprofundados e atualizan-
do-se sempre para contribuir, da melhor 
forma, para avicultura mineira, esten-
dendo à brasileira e ao exterior.  Assim, 
como fez à família, extremamente dedi-
cado, tudo que fez em sua vida foi por 
amor, deixando lacuna que jamais será 
preenchida, com um legado de ensina-
mentos e exemplos que serão emanados 
e disseminados por suas futuras gerações.  
Muitas Saudades!  
Gratos, 

Maria Antonieta (esposa), filho (as) e 
neto de Ronaldo Monteiro

Amiga Marília,
Seu artigo em ‘Recado 
Final’, na revista da 
Avimig nº 159, ficou 
excelente! Você registrou 
com muita proprieda-
de a trajetória histórica 
de muitas Minas nessas 
Gerais onde vivemos, 
permitindo-nos olhar de 
um lado o artístico bar-
roco e do outro lado um 
encantador modernismo. 
Parabéns! Como sempre 
nos trazendo belas men-
sagens!
Grande abraço,

Wellington Abranches 
de Oliveira Barros

Prezada dra. Marília,
Recebi a Revista da Avimig, "Ano 21 - 158", ótima edição! Conteúdo excelente, muita informação, assuntos técnicos de 
grande relevância. Mais uma vez, o associativismo mostra a sua força, quando trabalhou, e muito bem, na construção de 
nova legislação da defesa agropecuária. A desoneração da folha, também foi outra vitória. O Recado Final, uma homena-
gem a Minas Gerais! Parabéns pelo trabalho, Avimig!

Professor Geraldo Sérgio
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HOMENAGEM

Divulgação Embrapa

No dia de seu último aniversário, em 27 de dezembro, quando com-
pletou 90 anos de idade, Eliseu Roberto de Andrade Alves, 
ou, simplesmente, dr. Eliseu, um dos fundadores e ex-presidente 

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), recebeu 
bela homenagem do jornalista Silvestre Gorgulho. Por considerar tão 
merecedora a mensagem, a diretoria da Avimig decidiu replicar alguns 
trechos da justa homenagem:

“O aniversariante de hoje e a tecnologia da libertação

(...) Eliseu é daqueles brasileiros que têm uma obra muito mais conhe-
cida do que a si próprio. Sua obra é reconhecida no Brasil e em muitos 
países deste mundo de Deus. PHD pela Purdue University, EUA, Eliseu 
Alves é referência mundial como cientista e como gestor de ciência e 
tecnologia. 
Há quase meio século, Eliseu Alves implantou linhas avançadas de pes-

quisa, baseadas no princípio de que a tecnolo-
gia tinha de ser biológica e economicamente 
rentável. Mais: ensinou que não há como pre-
servar o meio ambiente sem uma ação efetiva 
em duas mãos: apoio à ciência para o desen-
volvimento de tecnologias limpas e educação 
para formação cidadã das pessoas.
(...) “O país que não investe em ciência, con-
dena seu povo a sobreviver com o suor de seu 
rosto. A ciência democratiza e a tecnologia 
liberta”, costumava dizer Eliseu Alves, quando, 
ainda na década de 70, preparava a revolução 
verde brasileira.
(...) Ah, ia me esquecendo de dizer qual a gran-
de obra de Eliseu Alves que é reconhecida no 
Brasil e respeitada no mundo inteiro: é justa-
mente a Embrapa. Ele participou, em 1973, do 
grupo de trabalho que projetou o modelo ope-
racional da instituição, depois – como diretor 
de recursos humanos - foi o responsável direto 
pela formação de mais de dois mil jovens cien-
tistas nas melhores universidades do mundo. 
Logo em seguida, assumiu a presidência da 
empresa, consolidando seus 40 centros de 
pesquisa e construindo sua sede própria em 
Brasília.
Hoje, um simples pesquisador, aos 90 anos 
de idade, Eliseu Alves gosta de lembrar, em 
suas palestras, que a ciência liberta o homem 
da ignorância, da pobreza, da doença e da 
dor. “Cercear o progresso do conhecimento é 
um erro lamentável, além de pouco prático. 
Sempre haverá algum país onde a liberdade do 
cientista é respeitada, e esse país vai pular à 
frente dos demais na produção de riqueza e do 
bem estar de seu povo”.
Dr. Eliseu Alves, seus 90 anos devem ser cele-
brados com alegria, orgulho e como uma ben-
ção para o Brasil.

Abraço, Silvestre Gorgulho” •
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NOVA ASSOCIADA

PATENSE - SEJA
BEM-VINDA À AVIMIG

Sustentabilidade, qualidade, ino-
vação e gestão responsável. 
Estes são alguns dos valores 

da Indústria de Rações Patense, 
empresa com 50 anos de fundação 
que, a partir de agora, é associada 
Avimig. A Patense, que apostou no 
capital humano para a realização 
de ousadas propostas de empreen-
dedorismo, conta, atualmente, com 
sede em Patos de Minas, filial em 
Itaúna e instalações, também, em 
Adamantina (SP) e Tanguá (RJ).
“Foi graças aos seus valores e por 
acreditar em tantas pessoas, que a 
empresa conseguiu sair do sonho 
de um açougueiro, no interior de 
Minas Gerais, que era o meu pai, 
Antônio Gonçalves, para se tor-
nar um grupo reconhecido inter-
nacionalmente, tendo hoje vasta 

| Instalações da Patense em Tanguá (RJ).

Fotos: divulgação Patense
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NOVA ASSOCIADA

gama de países em seu portfólio 
de exportações”. A afirmação é 
de Clênio Antônio Gonçalves que, 
desde os 17 anos de idade, após 
um processo de emancipação, se 
tornou o responsável por gerir o 
Grupo Patense. 
Muitas coisas aconteceram em 
todos estes anos de história. “Com 
muito suor e cicatrizes, a Patense 
se fortaleceu, ganhando, cada vez 
mais, confiança para buscar suas 
grandes metas de inovação e sus-
tentabilidade, principais pilares da 
empresa”. Clênio Gonçalves conta 
que é por meio da reciclagem ani-
mal que a Patense consegue cole-
tar resíduos, antes destinados de 
forma incorreta ao meio ambiente, 
e agregar valor, produzindo maté-
rias-primas essenciais para a pro-
dução de diversos itens de grande 
importância da cadeia produtiva, 
para indústrias de higiene, alimen-
tação de pets, combustíveis limpos, 
dentre outros.
“A Patense fechou um ciclo de mui-
tas histórias, lutas e determinação, 
e iniciando novo ciclo, com proje-
tos de inovação, crescimento ainda 
maior, mantendo sempre aquilo 
que construiu desde os primeiros 
dias de criação, qual seja, a essên-
cia e seus valores. Cinquenta anos 
depois conseguimos provar que é 
possível sonhar, isto é, ver que um 
simples açougueiro do interior de 
Minas Gerais teve a inteligência 
e a persistência para construir um 
mundo melhor”, finalizou Clênio 
Gonçalves.•

“A PATENSE FECHOU UM CICLO DE MUITAS 
HISTÓRIAS, LUTAS E DETERMINAÇÃO, E 

INICIANDO NOVO CICLO, COM PROJETOS DE 
INOVAÇÃO, CRESCIMENTO AINDA MAIOR..."

| Clênio Antônio Gonçalves.

| Filial da Patense em Itaúna (MG).

Fotos: divulgação Patense
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ENTIDADES

AVIMIG REALIZA VISITA AO MAPA

Visando estreitar ainda mais as relações e agregar conhe-
cimento técnico, no dia 01/02/2021 a equipe da Avimig, 
composta pelo gerente administrativo Oswaldo Pereira e 

o médico veterinário Gustavo Ribeiro, esteve no Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), em Belo 
Horizonte, onde foi recebida pelo superintendente federal de 
Agricultura, Marcílio de Sousa Magalhães, pelo chefe da Divisão 
de Defesa Agropecuária, Clério Alves da Silva, e pelo chefe de 
Serviço de Fiscalização de Insumos e Saúde Animal, Serguei 
Brener. Na oportunidade, a equipe conheceu os setores, trocou 
informações e reforçou a parceria para a realização de eventos 
em prol do setor. 
O Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sipoa) do 
Mapa é dividido em 03 (três) regiões, abrangendo o estado de 
Minas Gerais e algumas localidades dos estados de Goiás e Rio 
de Janeiro. O referido serviço é da competência do Departamento 
de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa), subordina-
do à Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), com sede em 
Brasília-DF.
A Avimig agradece pela recepção e parceria. •

Divulgação Avimig

| Marcílio Magalhães, Gustavo Ribeiro, Clério Alves e 
Oswaldo Pereira.
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ENTIDADES

CONSELHEIRO DA 
AVIMIG É REELEITO
PRESIDENTE DA SMEA

A Diretoria da Avimig parabeniza seu conselheiro técnico-
-científico e ambiental, o engenheiro agrônomo Emílio Elias 
Mouchrek Filho, por mais uma reeleição para o cargo de pre-

sidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos (SMEA), 
tradicional entidade com 87 anos de existência. 

A eleição ocorreu no dia 17 de dezembro de 2020, quando Emílio 
Mouchrek foi reeleito para mandato de 03 (três) anos, qual seja, 
de 01/01/2021 a 31/12/2023. Ele é presidente da entidade desde 
2011.•

| Emílio Mouchrek.

Divulgação Avimig
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ATUALIDADES

Grande incentivador das tec-
nologias e inovações no cam-
po, como primordiais para o 

aumento de produtividade e maior 
oferta de alimentos, o ex-ministro da 
Agricultura, Alysson Paolinelli, foi indi-
cado ao Prêmio Nobel da Paz de 2021. 
A indicação é iniciativa de 20 entida-
des brasileiras, que receberam o apoio 
de grande número de organizações, 
universidades e profissionais de, pelo 
menos, 20 países. Entre os apoiado-
res está a Avimig, por reconhecer sua 
dedicação para o engrandecimento do 
agronegócio em Minas e no Brasil. A 
candidatura já foi formalizada.
Aos 84 anos de idade, expoente da 
agricultura nacional, tendo a candida-
tura aprovada, o ex-ministro será ava-
liado pelo Comitê Norueguês do Nobel 
por sua contribuição e dedicação à 
agricultura tropical e a consequente 
segurança alimentar gerada por ela, 
bem como pela sustentabilidade que 
as novas tecnologias trouxeram à pro-
dução de grãos, em larga escala, no 
Cerrado brasileiro.
“Alysson Paolinelli trilhou e alçou 
caminhos que o levara à projeção mun-
dial. A inovação e a tecnologia para 
o campo estão em seu DNA, desen-
volvendo conceitos e ferramentas 
importantes para o aumento de produ-
tividade e maior oferta de alimentos. 
Proporcionou também uma revolu-
ção científica tecnológica no campo, 
gerando harmonia entre a produção e 

o meio ambiente. Paolinelli sempre foi 
grande apoiador da avicultura mineira, 
mantendo interlocução cordial com 
nosso setor. Sempre que possível, este-
ve presente nos eventos da Avicultura, 
contribuindo com entrevistas técnicas 
para a nossa revista. Os mineiros, 
mais do que nunca apoiam, torcem e 
vibram por sua indicação e êxito para o 
Prêmio Nobel da Paz. Paolinelli contri-
buiu muito para aumentar e melhorar 
a produção de alimentos e trabalhou 
para minimizar a fome no Brasil e no 
mundo”, disse o presidente da Avimig, 
Antônio Carlos Vasconcelos.
A diretora executiva da Avimig, Marília 

Martha Ferreira, lembra que conheceu 
o professor Alysson Paolinelli em mea-
dos dos anos 60, quando a avicultura 
de Minas Gerais estava ainda nascen-
do. “Ele era diretor da Escola Superior 
de Agricultura de Lavras (Esal). Com o 
dr. Haroldo Vasconcelos, fomos visitá-
-lo para solicitar um espaço na Escola 
de Lavras para realizarmos o primeiro 
encontro de avicultura dentro do pro-
grama ETA-42, que foi o programa que 
realmente alavancou o setor mineiro 
da avicultura industrial. Dr. Haroldo, 
médico pediatra, tinha como bandeira 
que as doenças das crianças tinham 
como causa principal a desnutrição 

| Alysson Paolinelli.

UM MINEIRO PARA O PRÊMIO NOBEL DA PAZ
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“A INOVAÇÃO E A TECNOLOGIA PARA O CAMPO ESTÃO EM SEU DNA, 
DESENVOLVENDO CONCEITOS E FERRAMENTAS IMPORTANTES PARA O AUMENTO 
DE PRODUTIVIDADE E MAIOR OFERTA DE ALIMENTOS”. PRESIDENTE DA AVIMIG, 

ANTÔNIO CARLOS VASCONCELOS

e que tanto o ovo quanto o frango 
seriam as proteínas mais ricas que elas 
precisavam; aves de rápido crescimen-
to, ideais para produção em escala e 
baixo custo. O professor Alysson nos 
recebeu em sua casa, ficou entusias-
mado com a proposta e nos ofereceu 
as dependências da Esal, o que neces-
sitávamos para o encontro, que foi 
um sucesso. Quando ele foi nomeado 
para o Ministério da Agricultura, já 
frequentava os encontros e jantares do 
Clube do Galo Mineiro, da Associação 
Mineira de Avicultura (AMA), sigla que, 
mais tarde se transformou em Avimig. 

Marília Ferreira lembra, ainda, que, 
como ministro, Alysson Paolinelli foi 
muito parceiro da avicultura. “Ele 
colocou Minas Gerais, a nosso pedi-
do, no programa da Companhia de 
Financiamento Produção (CFP), da 
aquisição de milho do governo, vendi-
do em cotas   que, na época, foi um 
facilitador para o desenvolvimento 
do agronegócio avícola. Tanto no 
ministério, como quando secretá-
rio de Agricultura de Minas Gerais e 
deputado federal, sempre manteve as 
portas abertas para atender à Avimig 
e continuou   participando dos jantares 
do Galo e outros eventos. Participou, 
ainda, como ministro, da abertura do 
Congresso Mundial de Avicultura no 
Rio de Janeiro”, contou a diretora exe-
cutiva.

E ressaltou: “A Avimig se sente honrada 
em saber que o professor Alysson está 
sendo indicado para o Prêmio Nobel 
da Paz na modalidade de alimento 

para o mundo. Assim sendo, torcemos 
e aguardamos com muita fé que ele 
seja agraciado; pois, além da avicul-
tura, ele é uma lenda no setor agro-
pecuário, ensino, pesquisa e extensão. 
Todos os brasileiros e, principalmente, 
os mineiros devem a ele o sucesso do 
agronegócio nacional, que tanto tem 
alimentado a nossa e outras nações, 
dando visibilidade às exportações. 
Parabéns, professor, deputado federal, 
ministro e secretário de Agricultura 
de Minas Gerais, uma celebridade das 
Minas Gerais, sem nunca ter sido uma 
estrela: simples, magnânimo e aben-
çoado!”

Revista da Avimig
Alysson Paolinelli foi destaque de capa 
da edição 156 da Revista da Avimig, 
publicada em maio de 2020, quando, 
em entrevista à jornalista Maria Helena 
Dias, falou sobre o agronegócio após a 
pandemia: “O agronegócio brasileiro é 
o que mais vai crescer no mundo após 
a pandemia. Precisamos ter racio-
nalidade nas medidas que vamos 
tomar. O produtor tem de saber da 
necessidade de mudanças. Nós temos 
de produzir muito mais alimentos com 
a nossa capacidade de sustentabilida-
de. A agricultura tropical, que nestes 
últimos 45 anos conseguimos trilhar, é 
a mais sustentável do mundo e já tem 
esse reconhecimento. Nós estamos 
mais avançados na biotecnologia, por-
que somos um país tropical, temos 12 
meses de biotecnologia funcionando 
com solo, plantas e animais. O Brasil 
precisa aproveitar essa grande chance. 
No Cerrado, todo produtor que tem 

irrigação produz três safras no ano. Em 
função da biotecnologia, estamos mui-
to à frente dos grandes concorrentes”.

Histórico
Um dos apoiadores da avicultura em 
Minas Gerais, Alysson Paolinelli, que 
é mineiro de Bambuí, acompanha o 
desenvolvimento da avicultura desde os 
tempos de estudante, na Universidade 
Federal de Lavras (Ufla), onde for-
mou-se em engenharia agronômica. 
Professor, secretário de Agricultura de 
Minas Gerais por três vezes, chefe da 
Delegação Brasileira na Conferência 
Mundial de Alimentos da FAO, pre-
sidente da Associação Brasileira de 
Educação Agrícola Superior do Brasil, 
ministro da Agricultura na década de 
1970 e deputado federal no período 
da Constituinte, ele também presidiu a 
Confederação Nacional da Agricultura 
(CNA) e foi um dos responsáveis 
pela criação da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em 
1973, bem como pelo desenvolvimen-
to do Proálcool.

Em 2006, Alysson Paolinelli recebeu o 
prêmio World Food Prize, que conde-
cora personalidades que contribuíram 
significativamente para o aumento 
da qualidade e da quantidade de ali-
mentos no mundo. Hoje, é presidente 
executivo da Associação Brasileira 
dos Produtores de Milho (Abramilho) 
e do Instituto Fórum do Futuro, além 
de embaixador da Boa Vontade 
do Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricultura (IICA).•
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Gripe Aviária

A Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE, na sigla em inglês) 
notificou 50 casos de gripe aviária 
na Alemanha. O vírus identificado 
foi o H5N8 - considerado altamen-
te patogênico pelos organismos 
de saúde, cuja notificação anterior 
ocorreu em junho de 2017. A ori-
gem da infecção ainda é desco-
nhecida. Os casos foram notifica-
dos a partir do dia 27 de dezembro 
de 2020, em fazendas das regiões 
Brandenburgo, Schenkendöberne 
Spree-Neiße, em galinhas, patos, 
gansos e codornas. Além dos casos 
reportados na Alemanha, a OIE já 
confirmou surto de gripe aviária 
na Arábia Saudita, Vietnã, Israel, 
Ucrânia, República Checa, África 
do Sul, Romênia, Polônia, Índia, 
Eslováquia, Hungria e China. Os 
avisos de notificação da organiza-
ção sobre a ocorrência da doença 
se acentuaram, desde o início de 
2021. •
Fonte: Avicultura Industrial

O presidente do Conselho de Administração da Pif 
Paf Alimentos, Luiz Carlos Mendes Costa, rece-
beu, no final do ano passado, o Troféu Personalidade 
Empresarial 2020. A homenagem foi durante a 19º 
edição do Prêmio Ser Humano, promovido pela 
Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional 
Minas Gerais (ABRH-MG).•

Fonte: Pif Paf

PERSONALIDADE 
EMPRESARIAL 

NOVOS DIRETORES 
     

O Conselho Curador da Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia 
Avícolas (Facta) elegeu, para o biênio 2021/2022, dois novos mem-
bros: Ariel Mendes é o atual diretor-presidente da instituição e 
Sílvio Hungaro o diretor administrativo-financeiro. Ariel Mendes é 
médico-veterinário (Universidade Federal do Paraná - UFPR), mestre 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), doutor pela 
Universidade Nacional Autônoma do México, com mais de 40 anos 
dedicados à pesquisa e ao fortalecimento da avicultura brasileira e 
latino-americana. Já Sílvio Hungaro é médico-veterinário formado pela 
FMVZ-USP e, há 40 anos, atua nas áreas de saúde e nutrição animal, 
tendo passado por diversas empresas do setor.•

ENTRE FRANGOS E OVOS

Divulgação Pif Paf

Divulgação  Facta Divulgação  Facta

| Sílvio Hungaro.| Ariel Mendes.

| Luiz Carlos Mendes Costa.
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Plus Quality

Os avicultores do Rio Grande do Sul que se dedicam à produção de ovos já 
podem aderir ao Programa de Certificação Ovos Plus Quality, lançado pela 
Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), em parceria com outras instituições 
do setor. O programa visa qualificar as granjas de aves poedeiras, levando 
em consideração critérios de bem-estar animal, exigidos pelo mercado con-
sumidor nacional e internacional e pela decisão, já anunciada por grandes 
empresas do varejo, de comprar ovos apenas de galinhas livres num prazo de 
cinco a dez anos.•
Fonte: Avicultura Industrial

Aviagen na Argentina 

Primeira empresa de genética de 
aves com operação na Argentina, 
a Aviagen inaugurou subsidiária 
na província de San Juan, que 
inclui granja, incubatório de 
matrizes e fábrica de ração. Ela 
passou a ser a primeira operação 
avícola, independente de inte-
grações, com produção local no 
país. Com capacidade de produ-
ção de 2,5 milhões de matrizes 
ao ano, a nova empresa suprirá 
o mercado doméstico com aves 
Ross. •
Fonte: Aviagen

FIM DO EMBARGO

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
O Grupo Mantiqueira, maior produtor de ovos da 
América Latina (100% brasileira), que tem Leandro Pinto 
na presidência, anunciou o compromisso cage-free, de 
não construir mais granjas de galinhas em gaiolas, e está 
investindo R$ 100 milhões na construção de novas uni-
dades em SP e MG com galinhas livres de gaiolas. Até 
2025 serão 2,5 milhões de galinhas produzindo ovos por 
esse sistema. Outra novidade é que a startup foodtech 
do grupo lançou o primeiro substituto de ovos mexidos 
plant based no Brasil, que tem consistência e sabor 
idênticos ao ovo in natura.  À base de soja e ervilha, o 
produto vegano conta também com extrato de cúrcuma.  
Apresentado na versão em pó, o preparo é fácil, sendo 
necessário apenas adicionar água e colocar na panela.•

ENTRE FRANGOS E OVOS

As autoridades sanitárias das Filipinas retiraram o embargo à carne de 
frango do Brasil, conforme memorando do Departamento de Agricultura 
do país asiático. Anteriormente, o mercado filipino era um dos principais 
destinos do produto brasileiro, na Ásia, estando entre os 12 principais 
importadores, para onde foram enviadas cerca de 2% do total exportado 
pelo Brasil, no primeiro semestre de 2020 (43,8 mil toneladas). A suspen-
são das vendas ocorreu em agosto, após a suposta detecção de traços 
de Covid-19 numa embalagem de frango, em município chinês. À época, 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) reforçou que não há qualquer 
evidência científica de que produtos sejam transmissores do vírus. •

Fonte: ABPA

| Leandro Pinto.
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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.

2021 E OS DESAFIOS 
DAS NOVAS NR’S 

Dois mil e vinte e um chegou 
e, apesar da pandemia da 
Covid-19 manter-se entre nós, 

ainda mais intensa, não podemos 
perder a esperança de um ano melhor 
que o de 2020, pelo próprio impacto 
e desconhecimento da doença. Ainda 
não a conhecemos, mas já temos um 
cabedal de conhecimento. A prova 
maior foi o desenvolvimento da vacina 
num prazo nunca dantes experimenta-
do pela ciência. Apesar dos percalços, 
a vacina já está sendo aplicada no 
Brasil e permita Deus que todos os 
entraves que estamos presenciando, 
neste momento, para a chegada dos 
Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA’s) 
produzidos na China, sejam desar-

mados e, quando você estiver lendo 
esta coluna, nossos dois institutos – 
Butantan e Fiocruz – já estejam produ-
zindo as vacinas à todo vapor! Neste 
2021, grandes desafios nos aguar-
dam com as atualizações das Normas 
Regulamentadoras (NR’s) – legislações 
relacionadas à Segurança e Saúde do 
Trabalhador (SST) –, que iniciamos 
os comentários na edição passada 
(Revista da Avimig n° 159) e continua-
remos nesta e nas próximas edições.
A nova NR 01 (Disposições Gerais 
e Gerenciamento de Riscos 
Ocupacionais) entrará em vigor em 1º 
de agosto deste ano. Com ela, acaba-
rá o atual Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA) e terá iní-

cio o Programa de Gerenciamento de 
Risco (PGR).
Tenho lido e ouvido muitos profissio-
nais da área de SST dizendo que o PGR 
será o PPRA atualizado, mas afirmo, 
com toda certeza, que, aqueles que 
assim pensam, estão enganados. Para 
compreender a NR 01 é preciso muito 
mais que uma simples leitura, é preciso 
estudá-la! É preciso ler e entender o 
significado de todas as palavras conti-
das no texto legal. Um exemplo: é pre-
ciso distinguir muito bem o significado 
das palavras “perigo” e “risco”, cita-
das, respectivamente, nas alíneas (b) e 
(c) do subitem 1.5.3.2 desta NR 01.    

1.5.3.2 A organização deve: 
a) [...]; 
b) identificar os perigos e possí-
veis lesões ou agravos a saúde; 
c) avaliar os riscos ocupacionais, 
indicando o nível de risco; 
d) [...]; 
e) [...]; e
f) [...].

Segundo a norma ISO 45001 (Sistema 
de Gestão de Saúde e Segurança 
Ocupacional), “perigo” é uma fonte 
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com potencial para causar danos, ou 
situações perigosas, incluindo expo-
sições que podem levar a lesões e a 
doenças. “Risco” é evento futuro ou 
desfecho com possibilidade de aconte-
cer algo que terá impacto nos objeti-
vos, podendo esse impacto ser positivo 
ou negativo. 
O risco ocupacional a que se refere a 
alínea (c), do subitem 1.5.3.2, é uma 
combinação da probabilidade de ocor-
rência do evento perigoso ou da expo-
sição perigosa relacionada ao trabalho 
e da gravidade da lesão ou doença que 
pode ser causada por este evento peri-
goso ou exposição perigosa.
 Para atender a alínea (b) 
deste subitem 1.5.3.2 e o 1.5.4.4 
(Levantamento Preliminar de Perigos) 
desta NR 01, minha sugestão é que 
o profissional de SST crie uma plani-
lha de “Identificação e Levantamento 
Preliminar de Perigos” porque, desta 
forma, num único documento, ele 
atenderá esses dois subitens. Para 
atender a alínea (c) deste mesmo 
subitem, o profissional de SST deve-
rá criar uma Planilha de “Avaliação 
dos Riscos”, identificado durante o 
levantamento preliminar de riscos. 
Esta planilha deverá levar em consi-
deração a probabilidade da ocorrência 
do perigo e a severidade desta ocor-
rência. Para isso, o profissional deverá 
recorrer a referências bibliográficas 
aceitas internacionalmente, como a 
própria ISO 45001 já citada, a 31000 
(Gestão de Risco), dentre outras. Estes 

dois documentos - (“Identificação/
Levantamento Preliminar de Perigos” 
e “Planilha de Avaliação dos Riscos”) 
–constituir-se-ão no “Inventário de 
Risco”, previsto no subitem 1.5.7.3.1 
da NR 01.

 1.5.7.3.1 Os dados da iden-
tificação dos perigos e das avaliações 
dos riscos ocupacionais devem ser 
consolidados em inventário de riscos 
ocupacionais.

O produto das duas variáveis 
(Probabilidade x Gravidade), da 
“Planilha de Avaliação de Risco”, 
indicará o “nível de risco ocupacional” 
previsto no subitem 1.5.4.4.2 e este 
nível de risco norteará o “Plano de 
Ação”, previsto no subitem 1.5.5.2.1.    

 1.5.4.4.2 Para cada risco 
deve ser indicado o nível de risco ocu-
pacional, determinado pela combina-
ção da severidade das possíveis lesões 
ou agravos à saúde com a probabilida-
de ou chance de sua ocorrência.

 1.5.5.2.1 A organização 
deve elaborar plano de ação, indican-
do as medidas de prevenção a serem 
introduzidas, aprimoradas ou manti-
das, conforme o subitem 1.5.4.4.5.

Desta forma, os documentos 
“Inventário de Riscos” e “Plano de 
Ação” formarão o PGR previsto no 
subitem 1.5.7.1 e este comporá o 

Gerenciamento de Riscos Ocupacionais 
(GRO) previsto no subitem 1.5.3.1 des-
ta NR 01. 

1.5.7.1 O PGR deve conter, no 
mínimo, os seguintes documen-
tos: 
a) inventário de riscos; 
b) plano de ação.

1.5.3.1. A organização deve imple-
mentar, por estabelecimento, o geren-
ciamento de riscos ocupacionais em 
suas atividades.

Como se vê, não basta ler a NR 01, é 
preciso estudá-la e interpretá-la muito 
bem para que nossas empresas pos-
sam atender à legislação. Este é um 
dos grandes desafios para todos os 
profissionais em SST para 2021. 
O PGR será obrigatório, tanto nas 
empresas urbanas quanto nas rurais, 
pois, a nova NR 31 (Segurança e Saúde 
no Trabalho, na Agricultura, Pecuária, 
Silvicultura, Exploração Florestal e 
Aquicultura), aplicada a todas as gran-
jas avícolas, publicada no Diário Oficial 
da União, em 27/10/2020, para entrar 
em vigor em 27/10/2021 (Portaria 
SEPRT nº 22.677/20), também está 
exigindo este programa com o nome 
de Programa de Gerenciamento de 
Riscos no Trabalho Rural (PGRTR).  

Até a próxima! •
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Emílio Mouchrek
• Presidente do Conselho Técnico-Científico 

e Ambiental da Associação dos Avicultores 
de Minas Gerais (Avimig)

• Coordenador da Câmara Técnica de 
Avicultura do Estado de Minas Gerais.

• Engenheiro Agrônomo, MS  CREA-MG 
10522/D 

e-mail: eemfilho@yahoo.com.br.

PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO 
AMBIENTAL – PRA

Introdução
O governador do Estado de Minas 
Gerais editou o Decreto nº 48.127, 
de 26/01/2021, que regulamenta o 
Programa de Regularização Ambiental 
(PRA), previsto na Lei Federal nº 
12.651, de 25 de maio de 2012, e na 
Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 
2013, e dá outras providências.
O PRA é um programa público de 
incentivo às ações a serem desen-
volvidas por proprietários e pos-
suidores rurais com o objetivo de 
viabilizar e adequar a regulariza-
ção ambiental de imóveis rurais 
situados no Estado.

Informações/Conceitos Iniciais
Para efeitos deste decreto registram-se, 
dentre outros, os seguintes conceitos:
• Área alterada: área que, após o 
impacto antrópico, mantém capacida-
de de regeneração natural;
• Área degradada: área alterada em 
função de impacto antrópico, sem 
capacidade de regeneração natural;
• Atividades agrossilvipastoris: ações, 
conjuntas ou não, relativas à agricul-
tura, à aquicultura, à pecuária, à sil-

vicultura e demais formas de uso do 
solo destinadas à produção e ao uso 
econômico do imóvel rural;
• Cadastro Ambiental Rural (CAR): 
registro público eletrônico permanen-
te, previsto na Lei Federal nº 12.651, 
de 2012, cuja finalidade é integrar as 
informações ambientais dos imóveis 
rurais, compondo base de dados para 
controle, monitoramento, planejamen-
to ambiental, econômico e combate ao 
desmatamento;
• Cota de Reserva Ambiental (CRA): 
título nominativo representativo de 
área com vegetação nativa existente 
ou em processo de recuperação, con-
forme o disposto no art. 44 da Lei 
Federal nº 12.651, de 2012;
• Inscrição do imóvel rural no CAR: ato 
declaratório, de caráter permanente e 
de responsabilidade do proprietário 
ou possuidor de imóvel rural, por meio 
do qual as informações ambientais do 
imóvel são incluídas na base de dados 
do CAR;
• Projeto de Recomposição de Área 
Degradada ou Alterada (Prada): ins-
trumento de proposição e execução das 
ações de recomposição da vegetação 

nativa em APP (Área de Preservação 
Permanente), RL (Reserva Legal) e AUR 
(Área de Uso Restrito) degradada ou 
alterada, o qual deve conter o deta-
lhamento técnico das ações propostas, 
dos métodos, do cronograma e dos 
insumos a serem utilizados;
• Proposta simplificada de regulariza-
ção ambiental: instrumento de preen-
chimento obrigatório, em meio ele-
trônico ou outro indicado pelo órgão 
ambiental competente, a todos os 
proprietários ou possuidores de imó-
veis rurais que aderirem ao PRA com 
objetivo de instruir a regularização dos 
passivos em APP, RL e AUR existentes 
nos imóveis rurais, podendo contem-
plar as propostas de recomposição, 
recuperação, regeneração ou, quando 
couber, compensação;
• Termo de compromisso: documento 
que visa assegurar o cumprimento do 
PRA, perante o órgão ambiental esta-
dual, com eficácia de título extrajudi-
cial, que vinculará os possuidores ou 
proprietários às obrigações de recom-
por APP, RL e AUR, ou, quando for o 
caso, de compensar as áreas de RL, e 
ao uso ambientalmente adequado das 
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áreas rurais consolidadas;

Da regularização ambiental dos imóveis 
rurais
São instrumentos do PRA:
• CAR;
• Compensação de Reserva Legal;
• CRA;
• Proposta simplificada de regularização ambien-
tal;
• Prada;
• Termo de compromisso.

São requisitos para adesão ao PRA:
• Inscrição do imóvel rural no CAR;
• Manifestação expressa do proprietário ou pos-
suidor do imóvel em aderir ao PRA, conforme 
previsto na legislação federal pertinente;
• Observar as vedações de conversão de novas 
áreas para uso alternativo do solo, nos termos do 
§ 15 do art. 16 e do § 9º do art. 38 da Lei nº 
20.922, de 2013.

A proposta simplificada de regularização ambien-
tal será preenchida diretamente no Sicar Nacional 
- módulo PRA e deverá conter:
• Alternativas de recomposição, recuperação, 
regeneração ou compensação das áreas com 
passivo ambiental de APP, reserva legal e uso 
restrito;
• Cronograma físico da execução.
O proprietário ou possuidor do imóvel rural que 
aderir ao PRA deverá elaborar a proposta sim-
plificada de regularização ambiental e, a critério 
técnico do órgão ambiental, poderá ser solicitada 
a elaboração do Prada.

As orientações para elaboração da propos-
ta simplificada de regularização ambiental 
e do Prada serão disponibilizadas no sítio 
eletrônico do órgão ambiental competen-
te.
O prazo para a regularização ambiental 
dos imóveis no âmbito do PRA será con-
tado a partir da assinatura do termo de 
compromisso.

Monitoramento
No âmbito do PRA, os termos de compromisso ou instrumentos simila-
res de regularização ambiental de imóveis rurais vigentes serão moni-
torados com o objetivo de verificar a efetividade das ações 
realizadas para a recuperação da área objeto do termo.
São instrumentos de monitoramento:
• Relatórios de monitoramento;
• Sensoriamento remoto;
• Indicadores ecológicos;
• Protocolos de monitoramento.

Considerações finais
Este artigo foi elaborado como síntese do Decreto nº 48.127. de 
26/01/2021, sendo a primeira abordagem do assunto, com intenção 
de registrar, de forma direta, os aspectos mais práticos e os procedi-
mentos, em geral, a serem adotados pelos produtores no Programa 
de Regularização Ambiental (PRA).•
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COLUNA DO ASSOCIADO

IVART FONSECA

Faz tanto tempo que não sei dizer ao certo o ano em 
que me associei a Avimig, mas foi há mais de 40 anos. 
Lembro-me que recebia visitas de veterinários, que 
falavam comigo sobre a importância de ser associado. 
A partir daí, foram vários os benefícios. A Avimig nos 
defende de leis inadequadas e ou inapropriadas, sem-
pre correndo atrás de isenções de impostos e demais 
benefícios para a classe. Através da associação, 
conheci pessoas de grande valor e credibilidade, com 
quem troquei muitas experiências e, principalmente, 
adquiri muito aprendizado. Conheci a dra. Marília 
Martha Ferreira, nutrindo por ela grande apreço, 
considerando-a o grande esteio da Avimig. Fiz outra 
grande e importante amizade na avicultura, que é o 
José Maria Salgado. Desejo que a Avimig continue 
prosperando por muitos anos, agregando experiências 
e aprendizados para todos os avicultores. E, também, 
que continue com pessoas competentes a sua frente, 
igual sempre foi. E, ainda, que nunca deixe de fazer 
o evento AVICULTOR, que é de grande valor. Agora, 
um recado para quem ainda não se associou: se, com 
a Avimig, já é difícil transpor todos os problemas, ima-
gine sem a associação. Quando precisamos de apoio, 
informação, dicas ou qualquer tipo de suporte, é na 
Avimig que temos a segurança de buscar ajuda.

“
“

Ivart Fonseca
Granja Avelândia.

Arquivo pessoal
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EM 2020, A AGROPECUÁRIA
MINEIRA CRESCEU 21,9% 

"A pandemia teve reflexos muito difíceis para 
o agro, em 2020, como para todos os demais 
setores. Mas nos adaptamos e seguimos 
cumprindo, de forma muito bem-sucedida, 
nossa missão de não deixar faltar alimentos, 
tanto internamente quanto para o resto do 
mundo”.  A afirmação é do presidente do 
Sistema Faemg, Roberto Simões, ao divulgar, 
durante coletiva de imprensa, o ‘Balanço do 
Agronegócio Mineiro 2020’. 
O agronegócio, apesar de todos os desafios 
de 2020, conseguiu se superar. De acor-
do com Roberto Simões, entre janeiro e 
novembro do ano passado, a agropecuária 
do estado movimentou R$ 100,035 bilhões, 
com crescimento de 21,9%, em relação ao 
mesmo período do ano passado. A agricul-

bambozzi.com.br

GERADORES:
AUTOMATIZAÇÃO
QUE VAI ALÉM
Com os geradores de energia da Bambozzi, os 
aviários têm muito mais tecnologia, já que utilizam 
de uma rede de energia constante para garantir um 
ambiente totalmente automatizado, com mais 
e�ciência e produtividade 24 horas por dia, em 
qualquer lugar do Brasil.

tura foi a que demonstrou maior arrojo, com 
a movimentação de R$ 59,96 bilhões – alta 
de 30,1%. A pecuária mineira, por sua vez, 
girou R$ 40,06 bilhões e registrou aumento 
de 11,4%, na comparação com 2019.
Os produtos agrícolas que mais contribuíram 
para a expansão do Valor Bruto de Produção 
foram o café beneficiado (+58,2%), a soja 
(+54,9%) e o sorgo (+42,4%). Na pecuária, 
os destaques foram para suínos (+27,5%), 
leite (+11,4%) e boi gordo (10,2%).
Mais informações sobre o Balanço do 
Agronegócio Mineiro em 2020 e Perspectivas 
para 2021 no portal do Sistema Faemg:
http://www.sistemafaemg.org.br/noticias/
balanco-da-agropecuaria-mineira-2020 •

| Roberto Simões.
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VBP DE 2020 É O 
MAIOR EM TRÊS DÉCADAS

O Valor Bruto da Produção 
Agropecuária (VBP) do Brasil, 
que mostra a evolução do 

desempenho da agricultura e da pecuá-
ria ao longo do ano e corresponde ao 
faturamento bruto dentro do estabele-
cimento, teve, em 2020, desempenho 
mais do que positivo. O VBP alcançou 
R$ 871,3 bilhões, com crescimento de 
17%. Este é o melhor resultado da 
série histórica dos últimos 32 anos. O 
segundo melhor resultado ocorreu em 
2015, com R$ 759,6 bilhões. 
Os dados foram divulgados pela 
Secretaria de Política Agrícola, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) e incluem o 
desempenho de dezembro. As cultu-
ras tiveram faturamento de R$ 580,5 
bilhões, alta de 22,2%, e a pecuária 
respondeu por R$ 290,8 bilhões, incre-

O VBP DO BRASIL 
ALCANÇOU R$ 871,3 
BILHÕES, COM 
CRESCIMENTO 
DE 17%, QUE É O 
MELHOR RESULTADO 
DESDE 1989.

mento de 7,9%.
Os produtos que mais contribuíram 
para o resultado foram milho, com 
crescimento real de 26,2%; soja, com 
42,8%; carne bovina, com 15,6%; e 
carne suína, 23,7%. O faturamento 
da soja, milho e carne bovina foi de 
R$ 243,7 bilhões, R$ 99,5 bilhões e 
R$ 126,3 bilhões, respectivamente. 
Destaca-se ainda a contribuição positi-
va da produção de ovos em 2020.
Em 2021, as estimativas seguem posi-
tivas e indicam crescimento do VBP de 
10,1%. Os principais destaques são: 
arroz (17,3%), batata inglesa (22,1%), 
cacau (14,7%), mandioca (10,9%), 
milho (17,7%) e soja (24,4%). Há ain-
da boas expectativas para a pecuária, 
em especial para bovinos, suínos, fran-
gos e leite.
O ranking dos principais produtos, em 

2021, aponta para soja, milho, café e 
algodão, responsáveis por 82,6% do 
faturamento esperado para as lavou-
ras. Na pecuária, bovinos, frangos e 
leite devem liderar os resultados do 
VBP, com participação em 85,9% do 
faturamento.
A lista dos estados campeões na agro-
pecuária deve permanecer com Mato 
Grosso, Paraná, São Paulo, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul. O primeiro 
colocado, Mato Grosso, responde por 
15,4% do total, com mais de R$ 134 
bilhões no VBP. Completam a lista dos 
10 primeiros colocados Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Bahia, Santa Catarina 
e Pará. O estado com o menor VBP é 
o Amapá, com pouco mais de R$ 154 
milhões. •

Fonte: Mapa e Agrolink
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CONSUMO INTERNO ELEVA 
PRODUÇÃO DE CARNE DE FRANGOS

O Brasil deverá produzir cerca 
de 14,5 milhões de toneladas 
de carne de frango, em 2021, 

devendo fechar 2020 com a produção 
de 13,8 milhões de toneladas, isto 
é, incremento de 4,2%, sobre 2019. 
Dados divulgados pela Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 
indicam que o consumo interno deverá 
ser o maior responsável pelo aumento 
da produção. 
Em 2020, o mercado doméstico rece-
beu cerca de 9,6 milhões de toneladas, 
o que representa aumento máximo 
de 6,3%, em comparação com o ano 
anterior. Assim, o consumo per capita/
ano será de 45 quilos, contra 42,84, 

de 2019 – representando aumento de 
5%. Para 2021, a projeção é de incre-
mento no consumo doméstico, entre 3 
e 6,5%, chegando a 10,15 milhões de 
toneladas.

Ovos crescerá 5% 
Depois de fechar 2020 com cresci-
mento de 9,1%, a expectativa é que 
a produção brasileira de ovos cresça 
5%, em 2021. Serão 53,533 bilhões 
de unidades produzidas, contra 49,055 
bilhões, do ano passado. Para 2021, a 
projeção é de 56,21 bilhões de uni-
dades, segundo dados da Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA).
O incremento da produção é absorvido 

Frango (kg) Ovo (unidades) Frango (kg) Ovo (unidades)

Consumo 43,9 kg per capita 230 unidades per capita 47 kg per capita 250 unidades per capita

Produção 13,7 milhões de toneladas 53,5 bilhões de unidades 14,5 milhões de toneladas 56,2 bilhões de unidades

2020 2021

pelo consumo doméstico, já que, cada 
brasileiro deve consumir 250 ovos 
por ano, em média, o que configura 
aumento de 8,7%, em relação a 2019, 
quando o consumo per capita foi de 
230 unidades.
Já as exportações devem apresen-
tar recuo de 31,2%, em 2020. Eram 
7,698 milhões de toneladas, em 2019, 
enquanto, neste ano, o montante será 
de 5,3 milhões de toneladas embarca-
das. Para o ano que vem, a ABPA pro-
jeta recuperação das exportações, com 
avanço de 50%, chegando a 8 milhões 
de toneladas.•

Fonte: ABPA

pexels-suzukii-xingfu pexels-lumn

Produção e consumo per capita estimados de frango e ovos em 2020 e 2021

Fonte: ABPA
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OS DESAFIOS DE
UM CENÁRIO ADVERSO

| Luiz Rua - ABPA.

Divulgação ABPA

Aumento das vendas X Aumento dos custos de produção

A redução do poder de compra 
do consumidor, provocada pela 
crise econômica, agravada pela 

pandemia da Covid-19, abriu novas 
expectativas de crescimento para os 
setores de carne de frangos e ovos no 
Brasil. Relatório do Centro de Pesquisas 
Econômicas (Cepea) da USP indica que, 
em função de preços mais baixos, hou-
ve a migração do consumidor para as 
proteínas mais baratas, como a carne 
de frango. De acordo com o Cepea, a 
diferença de preços entre as carnes de 
frango, bovina e suína deve continuar 
elevada, em 2021, após bater recorde, 
em 2020, o que confirma maior con-
sumo das outras proteínas de menor 
custo. 
As expectativas, para 2021, também 
são bastante otimistas para o setor, 
conforme análise da Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA). A 

entidade está apostando no aumento 
de consumo per capita/ano da carne 
de frango e de ovos, tendo em vista 
o cenário promissor, principalmente 
com o início da vacinação contra a 
Covid-19 e com a retomada de alguns 
setores, esperando que o produtor 
tenha que se adequar para atender à 
demanda de mercado. Para este ano, 
o consumo doméstico de carne de 
frango deverá crescer entre 3% e 
6,5%, enquanto o de ovos atingi-
rá 8,7%.
Para o diretor de Mercados da 
ABPA, Luiz Rua, o fator econômico 
foi importante no quadro de consumo 
durante a pandemia, em 2020, com a 
migração para proteínas mais acessí-
veis, como é o caso do ovo e da carne 
de frango, mas não foi o único fator. 
“Houve registro de elevação dos níveis 
de consumo per capita nas duas pro-
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| Presidente da Avimig, Antônio Carlos 
Vasconcelos. | Fredini Alimentos.

Divulgação AVIMIG

Divulgação Fredine

“ACREDITO QUE SEJA 
UM MOMENTO DE 
MUITA PRUDÊNCIA, 
POIS O CENÁRIO SERÁ 
LENTO E EXIGIRÁ 
MUITA ATENÇÃO NO 
FLUXO DE CAIXA E 
GESTÃO NA REPOSIÇÃO 
DOS GRÃOS PARA A 
PRODUÇÃO DE RAÇÃO”.

ANTÔNIO CARLOS VASCONCELOS, 
PRESIDENTE DA AVIMIG

Preços dos insumos
Na Fredini Alimentos, localizada 
em Maravilhas (MG) e que tem o 
abate de aves, como principal ativi-
dade, os custos de produção também 
são fator preocupante, mesmo tendo 
contabilizado aumento do consumo 
da carne de frango. “O cenário não 
está agradável. Primeiramente, o 
custo dos insumos, para criação do 
frango, subiu exorbitantemente, além 
da constante ameaça de faltar soja e 
milho, mesmo com a alta de preços. A 
energia subiu, embalagens em geral 
subiram e subirão mais 5%, em feve-
reiro. Estamos enfrentando absurda 
escassez de papelão, PVC, aço, dentre 
outros insumos e matérias-primas. O 
auxílio emergencial atrapalhou muito a 
contratação de novas pessoas, tivemos 
absurda escassez de mão de obra, pois 
as pessoas não queriam trabalhar de 
carteira assinada, para não perderem 
o auxílio”, revelou a Chief Executive 
Officcer (CEO) e fundadora da Fredini 
Alimentos, Iracilde Fabel.
Segundo ela, foram feitos muitos 
investimos na empresa, em 2020, 
acreditando que seria ano promissor. 

teínas, para 45 kg em carne de frango 
e de 250 unidades em ovos, por outras 
razões.  É o caso da melhora da per-
cepção do consumidor em relação ao 
ovo, considerada proteína segura e 
favorável, quando pensamos em die-
ta voltada para a nutrição saudável e 
aumento das defesas do organismo.  
O mesmo vale para a carne de frango, 
que, também, ganhou espaço nos pra-
tos dos brasileiros, em churrascos (com 
elevação do consumo da versátil coxa, 
na região Sudeste) e na redescoberta 
do prazer de cozinhar, com o aumento 
do consumo residencial”, pontuou ele. 
O presidente da Avimig, Antônio 
Carlos Vasconcelos, reconhece que 
a economia brasileira está se recupe-
rando gradualmente, favorecendo o 
consumo de ovos e de carne de frango. 
No entanto, ressalta as dificuldades do 
setor devido aos custos dos insumos. 
“Os custos de produção devem conti-
nuar como grande entrave para o setor, 

em 2021, de vez que os valores dos 
dois principais insumos consumidos 
na atividade, que são o milho e a soja, 
devem se manter elevados, durante o 
transcorrer deste ano, tendo em vista 
os estoques baixos e as aquecidas 
demandas interna e externa por esses 
produtos. Acredito que seja momento 
de muita prudência, pois o cenário será 
lento e exigirá muita atenção, no fluxo 
de caixa e gestão na reposição dos 
grãos, para a produção de ração”.
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“Tivemos decepção muito grande no 
ano passado. Não basta analisarmos o 
aumento do consumo do frango, mas, 
sim, que os nossos custos se quadru-
plicaram e ficou muito difícil termos 
margem, com esse custo tão elevado. 
Infelizmente, o preço do frango não 
conseguiu acompanhar a alta de insu-
mos e matéria-prima. Portanto, nossa 
avaliação para os negócios, em 2021, 
é incerta, pois o preço do frango está 
muito instável. Sendo assim, interrom-
pemos nossos investimentos e voltare-
mos a fazê-los quando o país estiver 
melhor e tivermos maior segurança”, 
pontuou Iracilde Fabel.

“NÃO BASTA SÓ 
ANALISARMOS 
O AUMENTO DO 
CONSUMO DO FRANGO, 
MAS, SIM, QUE OS 
NOSSOS CUSTOS SE 
QUADRUPLICARAM E 
FICOU MUITO DIFÍCIL 
TERMOS MARGEM 
COM ESTE CUSTO TÃO 
ELEVADO.” 

IRACILDE FABEL, FREDINI ALIMENTOS 

Mesmo com os altos custos dos insu-
mos, o Frigorífico Franbom, em 
São Pedro dos Ferros, na Zona da 
Mata mineira, está confiante, em 2021. 
O superintendente Administrativo 
Financeiro, Geraldo Gerson Meirelles, 
disse esperar que o mercado esteja 
bastante aquecido com a migra-
ção para as proteínas mais baratas. 
“Fizemos investimentos em câmaras 

frigoríficas e silos, para melhorar nossa 
capacidade de estocagem. A empresa 
está pronta e otimista para atender à 
nova demanda, apesar dos altos cus-
tos de produção, principalmente soja e 
milho”.

Avicultura de postura
Mesmo com o considerável aumen-
to do consumo de ovos, que indica 
aumento de produção, o setor de pos-
tura está apreensivo com os preços dos 
insumos. “Estamos num cenário de cri-
se, que, infelizmente, é comum na avi-
cultura. Temos aumento de custos de 
ração, com preços de milho e farelo de 
soja nas alturas e, mesmo assim, sem 
garantia de abastecimento. Os aloja-
mentos de postura caíram em novem-
bro e dezembro de 2020, comparados 
com o ano anterior, mas, ainda estão 
maiores do que em 2019. O quadro 
atual é de adiamento de entrada de 
pintinhas, visto que o avicultor não 
tem capital para bancar a criação”. A 
afirmação é de Aulus Assumpção, sócio 
proprietário da granja Meu Xodó, 
localizada em Machado (MG).
Apesar do cenário de alerta, com 
aumento das vendas versus aumento 

| Aulus Assumpção.

| Granja Meu Xodó.

| Granja Meu Xodó.

Divulgação Meu Xodó

Divulgação Meu Xodó

Divulgação Meu Xodó
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| Granja Meu Xodó.

|Granja Diamante. |Granja Diamante.

Divulgação Meu Xodó

Divulgação Granja DiamanteDivulgação Granja Diamante

dos preços dos insumos, o Aviário 
Diamante, em Santo Antônio do 
Monte (MG), está atento às neces-
sidades futuras e vem realizando 
investimentos para melhor enfrentar 
o cenário adverso. Foram aplicados 
recursos em tecnologia, modernização 
dos setores produtivos e de profissio-
nais capacitados, com experiência e 
conhecimento técnico. O objetivo é 
diminuir o impacto financeiro e reduzir 
os custos de produção, em 2021.
De acordo com o proprietário do 
Aviário Diamante, Flávio Ferrão, o setor 
de avicultura, assim como outros seto-
res do ramo alimentar, vem sofrendo 
muito para manter a linha de produ-

ção, devido aos altos custos, gerados 
com o aumento no preço dos insumos 
e matérias-primas, “acumulando pre-
juízos nos últimos 5 (cinco) meses”, o 
que dificulta muito a lucratividade e a 
continuidade do negócio para muitos 
produtores. “O aviário está investindo 
em silos para o armazenamento de 
grãos e galpões de armazenamento, 
o que permite melhor compra, com 
poder de negociação e com foco na 
melhor oportunidade de adquirir. Além 
dos grãos, temos dado importância, 
às compras programadas de insumos, 
microingredientes para fabricação de 
alimentos e embalagens necessárias 
para o nosso produto acabado, visan-

do sempre o melhor preço com as 
melhores condições de pagamento”, 
explicou Flávio Ferrão.
Segundo o proprietário, sabendo que 
a maioria das compras têm ligação 
direta com a subida ou queda do dólar, 
“o olhar financeiro é o primordial nas 
decisões, pois, o poder de compra e a 
ousadia de fazer boa compra progra-
mada para o seu negócio, é que iden-
tificarão qual (is) empresa(s) sobres-
sair(ão) ou não, de uma crise como 
esta”.
Apostando na alta demanda pelo 
consumo de ovos, os investimentos 
do Aviário Diamante se mantêm. 
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Cenário de incertezas
“Nossa perspectiva, para o ano de 

2021, é de mercado incerto, com 

desafios ainda muito grandes, pois, 

com nosso custo de produção ainda 

alto e sem previsão de queda, acre-

dito que iremos passar por muitas 

dificuldades na hora de fecharmos 

a nossa receita, pois, produzindo 

com custos altos e vendendo com 

prejuízo, teremos que trabalhar, 

ainda mais, na otimização de cada 

processo para podermos sobres-

sair”, alertou.     

Para Flávio Ferrão, muitos refle-

xos da pandemia de 2020 ainda 

virão, com maiores impactos, este 

ano. “O fechamento de muitas 

pequenas indústrias e algumas 

grandes no Brasil, nos prejudicará 

muito com aumento nos índices 

de desemprego, desestabilização 

de muitas famílias, privando as 

“SE QUISERMOS SOBREVIVER COMO 

EMPRESA, CONTINUAR GERANDO EMPREGOS 

E PRODUZINDO ALIMENTO PARA A NOSSA 

SOCIEDADE, VAMOS TER QUE FUGIR DO 

COMODISMO E PARTIR PARA UMA PRODUÇÃO 

ENXUTA, MAIS AUTOMATIZADA E MODERNA, 

VISANDO SEMPRE A MELHORIA CONTÍNUA EM 

CADA ÁREA DO NOSSO SETOR PRODUTIVO.”
FLÁVIO FERRÃO, AVIÁRIO DIAMANTE

|Flávio Ferrão.

Divulgação Granja Diamante

“Estamos, também, investindo em 

aviários com melhor tecnologia, 

galpões com sistemas climatizados 

e automatizados, garantindo melhor 

custo benefício, trabalhando na redu-

ção do excesso de mão de obra e 

melhorando o bem-estar de nossas 

aves. Como consequência, melhora-

mos a qualidade de nosso produto 

e a valorização de nossa marca”, 

ressaltou. A empresa tem investido, 

também, na ampliação e moderni-

zação das salas de classificação, com 

maquinários mais modernos e siste-

mas automatizados de classificação e 

separação de ovos. 

pessoas de conseguirem manter o 

básico para a sustentação de suas 

casas. Se quisermos sobreviver 

como empresa, continuar gerando 

empregos e produzindo alimento 

para a nossa sociedade, teremos 

que fugir do comodismo e partir 

para uma produção enxuta, mais 

automatizada e moderna, visando 

a melhoria contínua, em cada área 

do nosso setor produtivo. Para o 

mercado específico da avicultura 

de postura, ainda esperamos o 

contínuo crescimento do consumo, 

como vem ocorrendo nos últimos 

anos, sabendo que o ovo tem alto 

poder nutritivo, sendo considerado 

como o alimento mais completo 

e com a proteína mais barata e 

acessível”, disse o proprietário do 

Aviário Diamante.•
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ÁSIA, ÁFRICA E EUROPA:
PRINCIPAIS DESTINOS DA
CARNE DE FRANGO EM 2020

As vendas de carne de frango 
para mercados da Ásia, África 
e Europa mantiveram a alta das 

exportações brasileiras no ano pas-
sado, encerrando 2020 com elevação 
de 0,4% em relação ao ano anterior, 
totalizando 4,23 milhões de toneladas. 
Os dados são da Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA). 
“Os bons resultados, na maior parte 
das regiões importadoras de carne de 
frango, mostram a forte capilaridade 
das exportações brasileiras e reforçam 
as boas expectativas para os embar-
ques em 2021, com a recuperação 
dos níveis de importações, em especial 
para os principais destinos do Oriente 
Médio, que registraram melhora nos 
níveis das importações, no último 
bimestre de 2020”, analisa Ricardo 
Santin, presidente da ABPA.
Segundo a associação, ocorreram 
67 novas habilitações de plantas 
exportadoras de carne de frango, 
em 2020, para países como Coreia 
do Sul, Filipinas, Egito, Bolívia, Peru, 
Singapura, Vietnã, África do Sul, Japão 
e Canadá.

Destinos
A Ásia foi o principal destino das 
exportações de carne de frango, com 
a importação 1,635 milhão de tonela-
das em 2020, resultado 5,8% superior 
ao registrado no mesmo período de 
2019. Principal destino das exporta-
ções brasileiras - destaque entre os 
maiores destinos, com 16,3% do total, 
a China importou 673,2 mil toneladas 
(+15%). Outros destaques da região 
- Singapura e Vietnã - importaram, 
respectivamente, 124,2 mil toneladas 
(+27%) e 53,1 mil toneladas (+105%)
Já para a África, foram destinadas 

AS EXPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS DE 
CARNE DE FRANGO 
ENCERRARAM 2020 
COM ALTA DE 0,4% 
EM RELAÇÃO AO ANO 
ANTERIOR, COM TOTAL 
DE 4,23 MILHÕES DE 
TONELADAS.

555,7 mil toneladas, ao longo do ano, 
resultado 5,1% maior em relação a 
2019. Um dos destaques foi o Egito, 
com 58,7 mil toneladas (+15%).
Para a União Europeia - sexto princi-
pal destino das exportações brasileiras, 
considerada como único mercado -, 
foram exportadas 252,2 mil toneladas 
em 2020, volume 1% superior ao rea-
lizado em 2019.
Já para os países Extra-EU, foram 
embarcadas, no ano passado, 120,3 
mil toneladas, número 10,1% maior 
em relação ao efetivado no mesmo 
período de 2019. A Rússia é o desta-
que da região, com 83,9 mil toneladas 
(+30%).
Para os países do Oriente Médio, 
foram exportadas 1,335 milhão de 
toneladas nos 12 meses de 2020, 
número 5,7% menor em relação a 
2019.  O Iêmen e a Jordânia importa-
ram, respectivamente, 112,4 mil tone-
ladas (+6,1%) e 56,8 mil toneladas 
(+18,9%).
Por fim, para os países da América, 
foram embarcadas 225,1 mil tonela-
das, em 2020, número 15,5% menor 
em relação ao efetivado no ano inte-
rior.

Estados produtores
O Paraná liderou os embarques brasi-
leiros de carne de frango, com 40% do 
total, ou seja, 1,509 milhão de tonela-
das. Santa Catarina, segundo principal 
exportador, embarcou 881 mil tonela-
das - o que representa 23% do total. 
O terceiro também é da região Sul. O 
Rio Grande do Sul representa 17% dos 
embarques, com 618 mil toneladas.•

Fonte: ABPA

pexels.com
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Grãos no Brasil 
O Brasil deve colher 264,8 milhões de toneladas grãos, 
com aumento de 7,9 milhões de toneladas, em compara-
ção com a safra 2019/20, quando a colheita foi de 256,94. 
Os dados são do 4º levantamento feito pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). A soja responde por 
cerca de 50% dos grãos. A área da oleaginosa cresceu 
3,4% e a estimativa de safra é de 133,7 milhões de tone-
ladas. A colheita já começou no principal estado produtor, 
que é Mato Grosso. A produção poderá chegar a 35,43 
milhões de toneladas, com ligeira queda, mesmo com a 
expectativa de aumento na área plantada. O resultado é 
reflexo da estimativa de menor produtividade, uma vez 
que as condições climáticas de 2019 não se repetiram, até 
então. Com produção total estimada em 102,3 milhões 
de toneladas, a primeira safra de milho deve apresentar 
queda de 6,9%.  As condições climáticas desfavoráveis no 
momento do cultivo da primeira safra, influenciaram a pro-
dutividade, principalmente no Sul do país.  •
Fonte: Conab

AGROGERAIS

Transformação digital 
“A próxima década será marcada pela con-
vergência entre digital e biológico, principal-
mente na agropecuária”. A afirmação foi feita 
pela ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cristina, durante 
o painel virtual “Destravando a Inovação para 
transformar Sistemas Alimentares”, promovi-
do, em final de janeiro, pelo Fórum Econômico 
Mundial de Davos.  A ministra citou as ações 
adotadas pelo Brasil nos últimos anos para tor-
nar a agricultura mais digital e destacou que a 
“inovação é imprescindível para adequar a agro-
pecuária à realidade global”, segundo ela, sendo 
“o único vetor capaz de conciliar segurança ali-
mentar com preservação ambiental”. •Transformação digital 1

De acordo com a ministra, o Mapa trabalha 
com cinco eixos estratégicos: sustentabili-
dade, inovação aberta, bioeconomia, agre-
gação de valor e agricultura digital. Tereza 
Cristina ressaltou que uma das prioridades 
do ministério é expandir a conectividade no 
campo, como forma de permitir a inclusão 
dos mais de 4,5 milhões de pequenos pro-
dutores, fixação dos jovens no meio rural e 
melhoria da renda das mulheres do cam-
po, responsáveis pela gestão de cerca de 
20% dos estabelecimentos rurais do país. 
Participaram do painel o administrador do 
Programa de Desenvolvimento das Nações 
Unidas (UNPD), Achim Steiner; ministro da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural da 
Índia, Narenda Singh Tomar; e o presiden-
te e CEO da Yara International, Svein Tore 
Holsether. O debate foi mediado por Tjada 
McKenna, CEO da Mercy Crops.•

Fonte: Agência Brasil

Guilherme Martimon (Mapa)
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AGRONEGÓCIO MINEIRO 

Em 2020, ano marcado pela pandemia da Covid-19 
e crise econômica, o agronegócio mostrou sua for-
ça em Minas Gerais, registrando o maior volume 
exportado da história do estado e a segunda maior 
receita, com 12,7 milhões de toneladas e US$ 8,7 
bilhões, respectivamente. A receita, que represen-
tou 33,2% de todas as vendas externas de Minas, 
em 2020, foi inferior, somente, ao resultado de 
2011, quando o valor foi de US$ 9,71 bilhões. Em 
comparação com o ano de 2019, quando o volume 
foi de 10,3 milhões de toneladas e a receita de US$ 
7,84 bilhões, houve aumento de 23,2% e 10,4%, 

Safra mundial
O Conselho Internacional de Grãos 
(IGC, na sigla em inglês), com sede 
em Londres, anunciou a nova pro-
jeção mundial para a safra de grãos 
2020/21. A safra será menor, mas o 
volume ainda será recorde. O órgão 
intergovernamental reduziu a estima-
tiva para a produção de grãos em 9 
milhões de toneladas, com corte de 13 
milhões de toneladas na safra de milho, 
sendo parcialmente compensada pela 
alta do trigo. Com isso, são esperadas 
2,21 bilhões de toneladas. A redução 
foi motivada pelas perdas no milho, 
especialmente nos Estados Unidos, na 
Argentina e no Brasil, motivadas pelo 
clima. Para a safra 2019/20, a entida-
de manteve a previsão de colheita em 
2,186 bilhões de toneladas.•

Safra mundial 1
A expectativa de colheita de milho caiu para 1,133 bilhão de 
toneladas. A produção nos EUA, maior produtor mundial do 
cereal, foi reduzida para 360,3 milhões de toneladas, frente 
a projeção anterior de 368,5 milhões. Já a safra de milho 
2020/21 do Brasil foi estimada em 105,8 milhões de 
toneladas, abaixo da projeção anterior de 112,5 milhões, mas 
ainda acima dos 102,5 milhões vistos na temporada anterior. A 
previsão para a produção de soja foi revisada para baixo, em 6 
milhões de toneladas, qual seja, 359 milhões ante 365 milhões, 
na comparação mensal, principalmente por preocupações com o 
clima na América do Sul. Quanto ao trigo, a estimativa de produ-
ção foi pouco alterada, de 769 milhões de toneladas para 768 
milhões de toneladas, considerada volume recorde. •
Fonte: Conab

pixabay.com

pexels.com

respectivamente. O estado exportou seus produtos para 
172 países, sendo os principais compradores a China 
(US$ 2,27 bilhões); Estados Unidos (US$ 896 milhões); 
Alemanha (US$ 881 milhões); Itália (US$ 403 milhões); 
e Japão (US$ 3,8 milhões). Fonte: Seapa-MG•



32     |  www .avimig.com.br

NUTRIÇÃO | ARTIGO

Vitor Hugo Brandalize 
• Médico veterinário e especialista 

mundial em nutrição da
Cobb-Vantress.

MIOPATIAS NA CARNE DE 
PEITO DOS FRANGOS DE 
CORTE

Barbut (2019) menciona que, na 
vasta maioria dos países, a inci-
dência de miopatias na carne de 

peito aumentou nos últimos cinco a 
dez anos. As miopatias afetam, prin-
cipalmente, o filé de peito, a parte 
mais valiosa da carcaça dos frangos 
de corte. Os técnicos, frequentemente, 
confundem a classificação e as causas 
das diferentes miopatias. As cinco mio-
patias mais preocupantes são White 
Striping (WS) e o Wooden Breast (WB) 
ou estriações brancas e peito amadei-
rado, peito espaguete, miopatia peito-
ral profunda (também conhecida como 
doença do músculo verde ou doença 
de Oregon) e miopatia dorsal. 
Entre outros fatores, peito amadeira-
do, peito espaguete e estrias brancas 
podem estar associados ao cresci-

mento rápido das aves e o aumento 
de peso ao abate. A miopatia peitoral 
profunda e a miopatia dorsal, normal-
mente, estão associadas a problemas 
de manejo, como falta de alimento ou 
água, programas de luz intermiten-
te, atividade humana, entre outros. 
Pesquisadores estimam que, de 5% a 
10% dos produtos comerciais de peito 
de frango, poderiam ser afetados por 
peito amadeirado. Eles notaram que 
isso afeta a textura do filé, mas não 
oferece nenhum risco à segurança ali-
mentar. 
Kuttapan et al (2016) estimaram que o 
custo para a indústria americana é de, 
aproximadamente, US$ 200 milhões/
ano. Contudo, Barbut (2019) men-
cionou que discussões recentes com 
o pessoal da indústria sugeriram que 

este número esteja subestimado. Se 
considerar que, nos Estados Unidos, 
cerca de 5,82 bilhões de quilos de car-
ne de peito de frango sejam processa-
dos anualmente, ao custo de varejo de, 
aproximadamente, US$ 1,5 dólar por 
libra (1 libra = 453 gramas), o valor de 
mercado deste produto pode ser calcu-
lado em US$ 18 bilhões/ano, portanto, 
US$ 200 milhões representam apenas 
1% desse total. 

O que é peito amadeirado?
A síndrome de WB (Peito Amadeirado) 
é uma doença muscular que envolve o 
endurecimento das fibras musculares. 
Carne do peito com WB tem sinais de 
degeneração das fibras musculares e 
uma fibrose com níveis mais elevados 
de colágeno e tecido adiposo. Desta 
forma, o peito contém níveis mais bai-
xos de proteína, que afetam proprie-
dades funcionais, como capacidade de 
retenção de água e outros atributos 
de textura. O exame histológico pode 
mostrar inflamação, acúmulo de colá-
geno ou cartilagem hialina. É mais 
comumente observada no peito, mas 
também pode ocorrer nas pernas. 
Atualmente, a causa exata da doença 
é desconhecida. Parece afetar mais os 
machos do que as fêmeas e as aves 

pixabay.com

Divulgação Cobb-Vantress
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mais pesadas. Bilgili (2013) levantou 
a hipótese de que a hipóxia localizada 
está presente no tecido do WB devi-
do à ruptura vascular e/ou perfusão 
do tecido estagnado. Posteriormente, 
Lilburn et al. (2018) discutiram por-
que a hipóxia localizada é uma causa 
potencial das anormalidades de WS 
e WB, no músculo. No caso do peito 
amadeirado, a reparação muscular 
inclui grande quantidade de tecido 
conjuntivo, que substitui as células 
musculares proteicas que afetam a 
qualidade da carne. Diminuir a taxa de 
ganho de peso da ave pode permitir 
que os músculos tenham tempo para 
se desenvolver e se reparar de forma 
ideal, reduzindo, assim, a incidência de 
peito amadeirado. 

Como reconhecer o peito amadei-
rado?
Um filé normal fica mole quando 
segurado pela ponta, enquanto o 
peito amadeirado é duro. O nível de 
rigidez pode ser verificado com base 
na avaliação tátil. Os filés estão cate-
gorizados como 0 (completamente 
flexível); 1 (rígido na região craniana, 
mas flexível no restante); 2 (rígido 
por toda a região craniana); 3 (extre-
mamente rígido na região craniana e 
na ponta).  Barbut (2019) mencionou 
que a classificação é importante para 
as indústrias, pois os filés com graus 
baixos de estrias brancas ou peito 
amadeirado não oferecem problemas 
no processamento e na comercializa-
ção da carne. Atualmente, um número 
de processadores classifica a carne nas 
plantas e encaminha os casos graves 

para operações específicas. 

Como prevenir o peito amadeira-
do?
Barbut (2019) mencionou que pesqui-
sadores e empresas estão analisando 
a contribuição de fatores genéticos, 
nutrição, ambiente e manejo na ocor-
rência destas miopatias (peito amadei-
rado e peito espaguete) nos filés de 
carne de peito. Uma preocupação é 
que as estratégias, usadas para reduzir 
as condenações por peito amadeira-
do (no campo), possam comprometer 
o desempenho do frango de corte, o 
que não é economicamente viável. 
Por exemplo, estudo divulgado pelo 
National Chicken Council (Conselho 
Nacional do Frango), em 2017, men-
cionou que, se somente um terço dos 
produtores de frango de corte nos 
Estados Unidos mudassem para linha-
gem de crescimento mais lento, seria 
necessário, aproximadamente, 1,5 
bilhão a mais de aves por ano para 
suprir a quantidade de carne atual-
mente necessária. 

Importante
 • Certifique-se de que boa ventila-
ção e sistema de resfriamento correto 
estejam atingindo as aves. O estresse 
térmico e as elevadas temperaturas 
corporais das aves causam degradação 
muscular.
• É importante que as aves não apre-
sentem problemas nos pés e pernas, 
pois, se apoiarem o peito sobre a 
“cama”, durante longos períodos de 
tempo, poderá prejudicar o fluxo san-
guíneo na região do peito. Andar len-

tamente pelo galpão, várias vezes ao 
dia, poderá estimular o movimento das 
aves, evitando que elas permaneçam 
deitadas por muito tempo.
• A nutrição adequada dos pintinhos 
na fase inicial, além pernas e sistema 
respiratório saudáveis, são extrema-
mente importantes. É fundamental que 
o pintinho tenha bom crescimento, nas 
primeiras duas semanas, pois esta fase 
de vida das aves é muito importante 
para o desenvolvimento muscular. 
• Realize a apanha e transporte das 
aves o mais rápido possível. Desta for-
ma, reduziremos o estresse das aves.
• Programa de luz inadequado, pode-
rá criar ambiente estressante para os 
frangos.
• As dietas 100% vegetais (sem pro-
dutos de origem animal) mostraram 
aumentar a incidência de peito ama-
deirado em comparação com aquelas 
que incluíam farinha de carne e ossos, 
farinha de vísceras e farinha de penas.
• Superdoses de fitase parecem reduzir 
o peito amadeirado, por meio de ação 
antioxidante.
• Concentrações mais baixas de lisina 
digestível nas dietas, reduzem a inci-
dência de peito amadeirado. As pes-
quisas demonstram que os frangos têm 
taxa de crescimento mais alta quando 
aumentamos os níveis de lisina nas 
dietas. No entanto, a incidência de 
peito amadeirado aumenta, também 
(Cruz et al. 2016; Meloche et al. 2018).
• Manter boa ventilação e, especifica-
mente, manter os níveis de CO2 abaixo 
de 2.000 ppm., no aviário. •
Fonte: Cobb-Vantress

UMA PREOCUPAÇÃO É QUE AS ESTRATÉGIAS USADAS PARA REDUZIR 
AS CONDENAÇÕES PARA PEITO AMADEIRADO (NO CAMPO) POSSAM 

COMPROMETER O DESEMPENHO DO FRANGO DE CORTE, O QUE NÃO É 
ECONOMICAMENTE VIÁVEL.
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AVIMIG PARABENIZA A 
VACCINAR PELOS 40 ANOS

São 40 anos de história e de suces-
so das atividades da Vaccinar 
Nutrição Animal, em todo o país, 

trabalho que conta com unidades pro-
dutivas, também, nas cidades de Bom 
Despacho, Martinho Campos e Nova 
Ponte, em Minas Gerais. Pelo pioneiris-
mo e por se destacar entre as líderes 
do setor de proteína animal, a Avimig 
parabeniza a Vaccinar em suas quatro 
décadas de existência. “A Vaccinar é 
uma empresa que sempre foi grande 
parceira e colaboradora da Avimig, já 
tendo feito parte da diretoria da enti-

dade. Está sempre presente nos even-
tos da associação”, disse a diretora 
executiva da Avimig, Marília Martha 
Ferreira.
“Há 40 anos, a Vaccinar tem como 
principal missão aplicar a melhor 
solução em nutrição para a saúde e o 
desempenho animal, ao desenvolver 
conceitos de nutrição inovadores e 
produtos estratégicos, que garantam 
presença sólida e crescente no mer-
cado. Isso só foi possível por termos 
importantes parceiros estratégicos ao 
nosso lado, como a Avimig, onde tive a 

oportunidade de acompanhar a traje-
tória e participar da diretoria. Admiro o 
trabalho desenvolvido pela associação; 
a Vaccinar tem muito orgulho dessa 
parceria”. A afirmação é do Chief 
Executive Officer (CEO) da Vaccinar, 
Nelson Lopes, ao falar sobre as quatro 
décadas da empresa, comemoradas 
no ano passado, e as novidades para 
2021. Com produção total de 344 mil 
toneladas/ano de soluções nutricio-
nais, a previsão para 2021 é chegar a 
mais de 400 mil toneladas/ano. •

| Nelson Lopes.

| Unidade produtiva da Vaccinar, em Bom Despacho. 

Divulgação Vaccinar Divulgação Vaccinar

"ADMIRO O TRABALHO
DESENVOLVIDO PELA
ASSOCIAÇÃO; A 
VACCINAR
TEM MUITO ORGULHO 
DESSA PARCERIA"
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AVICULTURA FOI VALORIZADA 
NAS AÇÕES DO IMA EM 2020

No balanço das ações realizadas 
em 2020, o Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA), que con-

tribui para a segurança alimentar da 
população de Minas Gerais, por meio 
da inspeção permanente nas agroin-
dústrias e da fiscalização do trânsito 
em propriedades rurais, destacou a 
valorização da avicultura, bem como 
importantes procedimentos específi-
cos de controle sanitário e de instru-
ções para a prevenção da Covid-19. 
Inspeções em frigoríficos, agroindús-
trias e granjas foram realizadas, man-
tendo sob controle a situação sanitária 
dos estabelecimentos. Além disso, 
material informativo, desenvolvido jun-
tamente com a Secretaria Estadual de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), foi direcionado aos produto-
res mineiros, contendo orientações de 
enfrentamento à pandemia.
“Em parceria com a Secretária de 
Agricultura, Ana Valentini e todo o 
setor produtivo, garantimos, durante 
o ano de 2020, a continuidade dos 
serviços essenciais, com destaque para 
a inspeção de produtos de origem ani-
mal. Resguardamos o abastecimento 
no Estado e a qualidade dos alimentos, 
contribuindo para a saúde da popula-
ção”, assegurou o diretor-geral do 
IMA, Thales Fernandes.
Em 2020, o IMA fez o registro de 37 
agroindústrias e contratou médicos 
veterinários, por meio de processo 
seletivo, em conjunto com a Seapa, 
atendendo a demandas da inspeção 

permanente. Algumas ações:

• Frango e Ovo
Importante medida, em 2020, foi a 
publicação da Portaria nº 2.019/2020, 
que certificou a produção do frango 
e do ovo caipiras com padronizações 
voltadas para o setor industrial da 
avicultura. O documento estabelece 
requisitos de rotulagem dos produ-
tos, utilizando as expressões “frango 
caipira, colonial ou capoeira” ou “ovo 
caipira, colonial ou capoeira".

• Fiscalização 
A fiscalização do trânsito de animais 
e vegetais fechou o ano com cerca de 
50 mil ações. O objetivo foi preservar 
a sanidade animal e vegetal, por meio 
do controle e a erradicação de pragas 
e doenças.

• Monitoramento 
Realizou-se análise mensal sobre a 
produção de derivados lácteos, reba-
nhos e abate de animais das cadeias 
de bovinocultura, avicultura e suino-
cultura, com o objetivo de preservar o 
abastecimento de alimentos no Estado.

• Novas práticas
Diante do enfrentamento e prevenção 
ao coronavírus, o IMA implantou novas 
práticas online, alicerçando a gestão de 
defesa agropecuária para garantir a per-
manência de atividades prioritárias no 
atendimento às propriedades rurais, pre-
servando a sanidade do animal e vegetal.

• Certificação
Foram treinados, remotamente, 64 ser-
vidores para atuarem como auditores 
do Programa Certifica Minas nos esco-
pos Frutas, Frango Caipira, Hortaliças, 
Azeite e Algodão. Já em relação à 
comercialização de frango caipira, foi 
certificado o processo de produção e 
de abate de dois estabelecimentos nos 
municípios de Papagaios e Maravilhas.

• Modernização
O cadastramento de produtores 
para acesso ao Portal de Serviços do 
Produtor Rural permitiu a emissão 
online de documentos sanitários pelo 
próprio cidadão. A fiscalização remota 
também já é realidade entre os servi-
dores, que utilizaram 24 novos proce-
dimentos operacionais padrão, elabo-
rados pelas gerências técnicas. Foram 
realizadas mais de mil fiscalizações 
remotas.•

Fonte: IMA

| Thales Fernandes.
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Gustavo Ribeiro
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• Médico Veterinário
• Assessor administrativo da 

Avimig.

INFLUENZA AVIÁRIA:
A PREVENÇÃO CONTINUA 
SENDO A MELHOR VACINA

A Influenza Aviária (IA) ou gripe aviária é 
uma doença exótica em nosso país, isso é, 
a doença nunca foi detectada no Brasil. A 

IA é de distribuição mundial e com graves conse-
quências ao comércio internacional de produtos 
avícolas. A doença é causada por um vírus da 
família Orthomyxoviridae, gênero Influenzavirus. 
Aves, como galinhas e perus, e, até mesmo, 
mamíferos como os suínos, são muito sensíveis 
à doença. A infecção pode ocorrer devido a pro-
ximidade das aves infectadas pelo vírus, que, 
muitas vezes, são aves silvestres de vida livre, 
que, pelo processo de migração, podem infectar 
aves domésticas e, assim, disseminar a doença 
naquele plantel. 
Recentemente, casos da doença foram notifica-
dos no Japão. O país conta com, aproximada-
mente, 185 milhões de galinhas de postura e 
cerca de 138 milhões de frangos de corte. Por 
não ter cura, a forma de conter o avanço da 
doença é sacrificando o plantel infectado. Dessa 
forma, estima-se que, até dezembro de 2020, o 
país tenha sacrificado 3 milhões de aves, devido 
a doença. Os estabelecimentos avícolas do país 
receberam ordem para que seja melhorada a 
biosseguridade das granjas.
Com a migração das aves silvestres, em busca de 
áreas mais quentes, tem surgido novos casos da 
Influenza em outros países, tais como, Holanda, 
Suécia, Bélgica, Alemanha, Reino Unido, 
Dinamarca, Irlanda, França, Croácia, Polônia, 
Itália, Áustria e Espanha. A maioria dos casos 

pexels.com

PODEMOS NOTAR A 
IMPORTÂNCIA DAS 

LEGISLAÇÕES SANITÁRIAS 
E DA MANUTENÇÃO DA 

BIOSSEGURIDADE DAS 
GRANJAS AVÍCOLAS, PARA 
PREVENÇÃO DESSA E DE 

OUTRAS DOENÇAS. 
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ocorre em aves silvestres, como, por 
exemplo, na Espanha, onde a doença 
foi encontrada em um falcão peregri-
no. Já a França, teve o primeiro foco da 
doença notificado em 16 de novembro 
de 2020. No dia 2 de janeiro de 2021, 
foram encontrados outros dois focos. 
Com o surto, a França decidiu suspen-
der as exportações de frango. Devido 
a doença, as importações de produtos 
avícolas foram sentidas na Ásia, onde 
suspenderam as importações de qual-
quer produto avícola, vindo das regiões 
afetadas. Com isso, podemos notar a 
importância das legislações sanitárias 
e da manutenção da biosseguridade 
das granjas avícolas, para prevenção 
dessa e de outras doenças. 
Atualmente, o Programa Nacional 
de Sanidade Avícola (PNSA), além de 
estabelecer os critérios mínimos de 
biosseguridade, a serem aplicados 
pelos estabelecimentos avícolas, para 
o registro da granja junto ao Serviço 
Veterinário Oficial (SVO), também esta-
belece procedimentos para prevenção 
e vigilância das granjas contra a IA.
O PNSA estabelece, ainda, ações que 
devem ser tomadas caso se tenha noti-
ficação da doença. Tais medidas servem 
para que a doença seja controlada no 
foco, evitando, assim, a disseminação 
do vírus para as propriedades vizinhas. 
Entre as medidas, existe a implantação 
das três zonas, sendo elas Foco, Zona 
de Proteção e Zona de Vigilância. A 
Zona de Proteção equivale a 3 km ao 
redor do Foco e a Zona de Vigilância, a 

7 km da Zona de Proteção, somando 
10 km do foco da doença.
No Brasil, todo o programa sanitário 
desenvolvido pelos órgãos oficiais e a 
execução do programa pelas empresas 
avícolas, contribuem por diminuir o ris-
co de contágio para os nossos plantéis 
avícolas, tendo em vista que utilizamos 
galpões fechados à prova de entrada 
de pássaros, o que dificulta o contato 
entre as aves de vida livre e nossos 
plantéis. Além desta medida de bios-
seguridade, existem muitas outras de 
igual importância.

Em 2020, a Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE) fez alerta global 
sobre os casos de IA, após serem 
notificados casos na Rússia e no 
Cazaquistão. Com a migração de aves 
silvestres, para áreas mais quentes do 
globo, o aumento de casos da doença 
vem sendo notificado. Diante disso, é 
importante não só a avicultura comer-
cial, mas, também, a criação de subsis-
tência ficarem atentas às medidas de 
biosseguridade, para que essa doença 
continue sendo exótica em nosso 
país.•

pexels.com

ARTIGO | SANIDADE AVÍCOLA



38     |  www .avimig.com.br

TECNOLOGIA

REVOLUÇÃO DIGITAL MODERNIZA 
A VACINAÇÃO DAS AVES

Sensores, ferramentas compu-
tacionais avançadas e técnicas 
estatísticas modernas, para coleta 

massiva de dados em tempo real, além 
do uso de inteligência artificial para 
interpretar e gerar resultados, a partir 
de padrões não captados pelo cérebro 
humano. Este é o futuro da produção 
animal brasileira. A Produção Animal 
4.0 já é uma realidade no país e tem 
sido importante aliada para a lucrativi-
dade dos produtores, bem como para a 

garantia do bem-estar animal, aumen-
to da produtividade e confiabilidade 
dos dados.
"A expressão Pecuária 4.0 é uma 
analogia à Indústria 4.0, que, por sua 
vez, faz referência à 4ª Revolução 
Industrial. Esta revolução digital ini-
ciou-se na virada do século XXI e 
tem auxiliado no resultado crescente 
da produção animal, mesmo sem ser 
amplamente conhecida ou entendida 
pelo público", afirma o zootecnista 

Eric Culhari, mestre em bioclimatolo-
gia e bem-estar animal e especialista 
pHi-Tech da Phibro Saúde Animal.
O conceito de internet das coisas 
(ou IoT, na sigla da versão em inglês 
Internet of Things) é empregado para 
produzir tecnologias disruptivas que 
se enquadrem na constante e ágil 
evolução digital da produção animal. 
Exemplo é o pHi-Tech, inovador siste-
ma de gerenciamento de vacinação de 
aves de ciclo longo. A ferramenta conta 

| O moderno processo de vacinação das aves da Phibro Saúde Animal.

Divulgação Phibro
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com três componentes: equipamento 
de injeção, aplicativo para celular e 
modo analítico para web.
"O sistema, totalmente ligado ao obje-
tivo da avicultura de precisão, permite 
que tenhamos visão ampla de todo o 
processo de vacinação das aves, bem 
como aplicação precisa, promovendo 
correções em tempo real e gerencian-
do os dados de todo o processo, com 
visibilidade de todas as informações 
da granja", explicou Eric Culhari, que 
completou: “Isso ajuda a ser mais efi-
caz na prevenção de doenças com alto 
potencial para impactar a produção de 
carne e de ovos, tão importante para 
o país."

Evolução e revolução 
Ainda que a expressão "Pecuária 4.0" 
esteja ligada à mais recente evolução 
da indústria, o zootecnista explica que 
o desenvolvimento da produção ani-
mal é muito anterior à 1ª Revolução, 
iniciada na Inglaterra na década de 
1760, com o surgimento das máquinas 
a vapor. A "1ª Revolução da Produção 
Animal" ocorreu há mais de 500 mil 
anos, quando arqueólogos acreditam 
que o homem passou a domesticar os 
primeiros animais, dando início à ativi-
dade pecuária.
"A domesticação possibilitou que a 

A INFORMÁTICA PASSOU A SER DETERMINANTE 
PARA A ALTA PERFORMANCE DE PROPRIEDADES 

MODERNAS, QUE BUSCAM A PRODUÇÃO DE 
ALIMENTOS COM SUSTENTABILIDADE PARA UM 

MUNDO EM CONSTANTE EXPANSÃO.

energia da caça fosse redirecionada 
para outros fins. A partir disso, a 2ª 
Revolução – iniciada após a Segunda 
Guerra Mundial – estabeleceu o méto-
do científico para o incremento da pro-
dução. Com isso, houve alterações na 
sociedade e o êxodo rural aumentou a 
população urbana, alterando a dinâmi-
ca alimentícia e de criação de animais. 
Afinal, se antes as pessoas produziam 
para subsistência, agora, grande par-
cela necessita adquirir proteínas para 
de alimentar", disse ele.
Todos esses desafios culminaram, na 
segunda metade do século passado, 
na 3ª Revolução Industrial, quando 
computadores e outros eletrônicos 
substituíram os meios analógicos para 
gerar, armazenar e analisar dados. Na 
produção animal, especialmente de 
aves, não foi muito diferente. A infor-
mática passou a ser determinante para 
a alta performance de propriedades 
modernas, que buscam a produção de 
alimentos com sustentabilidade, para 
um mundo em constante expansão.
"Com o avanço da eletrônica e da 
capacidade computacional, dados 
antes registrados e armazenados 
fisicamente, em folhas de papel, pas-
saram para planilhas eletrônicas, faci-
litando a análise e a visualização dos 
resultados obtidos. Além disso, equipa-

mentos, como alimentadores automá-
ticos, passaram a ser vistos em granjas 
de suínos e aves, ordenha mecanizada 
em sistemas de produção leiteira, entre 
outros equipamentos", detalha o mes-
tre pela Universidade Estadual Paulista 
(Unesp).
A produção avícola passou por intensa 
transformação nos últimos anos, o que 
resulta na modernização dos galpões, 
por meio da adoção de modernas 
tecnologias de manejo ambiental e 
biosseguridade, entre outras. "O pro-
cesso de vacinação injetável sofreu 
pouca interferência desse processo de 
modernização. Estamos trabalhando 
para mudar essa realidade, por meio 
do sistema pHi-Tech. Com ele, a revo-
lução digital chega às granjas com 
maior eficácia", ressalta Eric Culhari.•

Fonte: Phibro

| Eric Culhari.
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• Sócio diretor Marco 
Projetos de Arquitetura e 

de Segurança Ltda.
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PREVENÇÃO E SEGURANÇA 
NO CAMPO.

SUA EDIFICAÇÃO POSSUI O 
AVCB?

Com o crescimento do agrone-
gócio, considerado o setor mais 
importante da economia nacio-

nal, mesmo neste momento de pande-
mia, essa atividade trabalha contínua 
e incessantemente para garantir o 
alimento a toda população nacional 
e mundial. Contudo, surge a preocu-
pação em relação aos órgãos fiscali-
zadores, principalmente com o Corpo 
de Bombeiros Militar, quando, em 
meados de agosto de 2020, publicou 
uma consulta pública, a fim de ouvir 
a sociedade, empresários, responsáveis 
técnicos e os sindicatos, para elaborar 
uma instrução específica para tal fina-
lidade embasada em fundamentações 
técnicas.
Com a publicação das Instruções 
Técnicas 43 - Armazenagens em Silo 
e 44 – Edificações e Instalações de 
Agronegócio, de forma prática e 
objetiva, veem simplificar a vida dos 
empreendedores do ramo. Geralmente, 
essas edificações de grandes áreas sem 
legislação específica, dificultava até 
mesmo o órgão pelas quais medidas 
reais de segurança seriam aplicadas.
Considerando as atividades de zootec-
nia como exemplo, que possuem um 

potencial baixo de incêndio, as condi-
ções mínimas de segurança previstas 
são: Extintores de incêndio, Sinalização 
e Saídas de Emergências e o Sistema 
de Hidrantes (recomendando para 
os galpões ou áreas destinadas a 
referida atividade acima de 5.000,00 
m2). É importante salientar, também, 
o isolamento de risco, que, através 
da Instrução técnica nº 5, diz que as 
edificações isoladas são aquelas que 
possuem distâncias consideráveis 
mediante cálculo, que poderão sofrer 
vistorias separadas com liberação par-
cial, podendo, assim, o empreendedor 
realizar a programação técnica e a dis-
ponibilidade financeira, considerando 
os princípios da razoabilidade.
Para o funcionamento dessas ativida-
des e a validação de alvarás de funcio-
namento, a liberação ao AVCB – Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros se 
torna obrigatória.
Com caráter instrutivo e em última ins-
tância punitiva, o Corpo de Bombeiros 
realiza vistorias de fiscalizações de 
rotina e orienta os proprietários ou res-
ponsáveis ao uso da seguinte forma: 
auto de infração, advertência escrita, 
notificação de multa, auto de interdi-

ção e/ou desinterdição e processo de 
cassação.
Mediante a notificação logo na primei-
ra visita, o CBM concede um prazo de 
60 dias e orienta o empreendedor a 
regularizar a edificação através de um 
Projeto de Segurança Contra Incêndio 
e ao Pânico (PSCIP), a ser protocola-
do para análise, aprovação, execução 
e vistoria mediante pagamentos de 
taxas.
Após a liberação do AVCB, a edificação 
fica regular no órgão por cinco anos 
e cabe, aos responsáveis, manter as 
condições plenas de funcionamento 
dos equipamentos, após o vencimento, 
desde que mantendo conforme projeto 
originalmente aprovado, basta somen-
te uma renovação por um responsável 
técnico.•

PARA O 

FUNCIONAMENTO 

DESSAS ATIVIDADES E A 

VALIDAÇÃO DE ALVARÁS 

DE FUNCIONAMENTO, A 

LIBERAÇÃO AO AVCB SE 

TORNA OBRIGATÓRIA.
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O AGRONEGÓCIO 
BRASILEIRO NO 
ABASTECER E EXPORTAR

Em 2020, o agronegócio 
exportou US$ 100,8 bilhões 
e resultou em mais um supe-

rávit de US$ 87,8 bilhões, colecio-
nando muitas medalhas de ouro 
no desempenho interno e exter-
no, abastecendo os 211,7 milhões 
de brasileiros, em 11.01.2021, 
com previsão de 224,8 milhões 
em 2030 (Mapa/IBGE). Previsão é 
previsão!
O agronegócio brasileiro é cená-
rio complexo de demandas e 
ofertas, que circulam desde os 
municípios, onde estão abrigados 
5,073 milhões de estabelecimen-
tos rurais, com diferentes níveis 
de tecnologias e acessos aos mer-
cados por vias internas, expor-
tando, também, para 200 países. 
Em 2020, baseado nos valores 

exportados de US$ 100,8 bilhões, 
os cinco primeiros países são: 
China, 33,73%; União Europeia 
(UE), com 28 países, 16,17%; EUA, 
6,91%; Japão, 2,9%; e Coréia do 
Sul, 2,2%, com total de 61,9% ou 
US$ 62,4 bilhões (Mapa). 
Numa série histórica, do período 
de 2010 a 2020, as exportações 
do agro brasileiro somaram US$ 
1,031 trilhão, com média anual 
de US$ 93,7 bilhões, sendo que as 
importações, no mesmo período, 
atingiram US$ 162,6 bilhões, com 
média anual de US$ 14,7 bilhões. 
Portanto, o superávit acumulado 
foi de US$ 868,3 bilhões, entre 
2010 e 2020, com média anual 
superavitária de US$ 78,9 bilhões. 
Além disso, comparando 2010 
com 2020, as exportações pas-

saram de US$ 76,4 bilhões para 
US$ 100,8 bilhões, mais 31,9%, 
a preços correntes, e, na mesma 
comparação, as importações tive-
ram queda de 13,4 bilhões para 
13 bilhões, isto é, menos 3%.  
Em 1997, entre tantos outros 
dados disponíveis, as exportações 
do agro brasileiro geraram supe-
rávit de US$ 15,1 bilhões, e, no 
conjunto das exportações gerais 
do Brasil, a preços correntes, res-
pondeu por 44,1%. Comparando 
o superávit de US$ 15,1 bilhões, 
em 1997, com o de US$ 87,8 
bilhões, em 2020, houve cresci-
mento de 481,4% (Agrostat).

pexels.com
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NUMA SÉRIE HISTÓRICA, DO PERÍODO DE 2010 A 2020, AS 

EXPORTAÇÕES DO AGRO BRASILEIRO SOMARAM US$ 1,031 

TRILHÃO, MÉDIA ANUAL DE US$ 93,7 BILHÕES.

Cabe citar que, na safra 1989/1990, 
a área de cultivos foi de 38,9 milhões 
de hectares, produtividade de 1.496 
kg/ha e produção de 58,2 milhões 
de toneladas de grãos. Na safra 
2019/2020, foram 65,9 milhões de 
hectares, produtividade de 3.897 kg/
ha e 256,8 milhões de toneladas de 
grãos. Pois bem, comparando a safra 
de 1989/1990 com a de 2019/2020, 
a área cresceu 69,4%, a produção, 
341,2% e a produtividade, 160,5%. 
Se a produtividade fosse a de 1.496 
kg/ha, safra 1998/1990, para ofertar 
256,8 milhões de toneladas, safra 
2019/2020, seriam necessários 171,6 
milhões de hectares cultivados com 
grãos, cereais e oleaginosas, ou mais 
132,7 milhões de hectares do que a 
área cultivada em 1989/1990, cor-
respondendo a 2,26 vezes a área de 
Minas Gerais (Dados/Conab).
Façam-se outras deduções associadas 
a esse cenário adicional de terra, 
como, por exemplo, nas relações e 
pressões sobre as condicionantes solo 
+ água + fauna + flora + tecnologias 
+ pesquisa agropecuária + logísti-
cas + crédito rural, indispensável às 
políticas agrícolas governamentais. 
Portanto, produtividade é um pro-
cesso multifatorial convergente e asso-
ciativo antes da porteira, dentro dela e 
depois, nos caminhos da comercializa-
ção interna e externa, e com ganhos 
ambientais. Em 15 de janeiro de 
2021, o presidente da República assi-
nou a Lei 14.119, publicada no DOU, 
que estabelece incentivos a donos de 
terras para a manutenção de cobertura 

vegetal em suas áreas.
Os pesquisadores Eliseu Alves, Geraldo 
Souza e Renner Marra (Embrapa) disse-
ram: “As políticas públicas, que visam 
à modernização da agricultura como 
capaz de ajudar a resolver o problema 
da pobreza rural, vão fracassar se 
não forem removidas as imperfei-
ções de mercados que as discriminam. 
No Sul do país, elas foram controladas, 
destacando-se as ações das cooperati-
vas, associações, lideranças do gover-
no e da iniciativa particular”.
Os superávits históricos do agro foram 
e continuam sendo fundamentais para 
o acúmulo das reservas cambiais do 
país. A montante do agronegócio, 
um cenário complexo e dinâmico de 
produtores e empresas rurais, tecno-
logias, pesquisas, agricultura de pre-
cisão, irrigação, indústrias, insumos, 
agro florestas, ofertas, demandas, 
logísticas, recursos naturais, sistemas 
climáticos, gostos alimentares, hábi-
tos e costumes seculares. A jusante, 
nessa marcha batida rumo ao futuro, 
que é uma projeção, reúne milhares e 
milhares de consumidores, exportado-
res, transportadores, navios e vagões 
graneleiros, confinadores, atacadis-
tas, varejistas, setor supermercadista, 
padarias, sacolões, comida a quilo, 
feiras livres (produtos regionais), bares, 
restaurantes, pizzarias, açougues, lan-
chonetes, hospitais, hotéis, pousadas, 
unidades militares, mercado alimentar 
“pet”, rações. 
Implicam, também, indústrias de pro-
cessamentos, indústrias de base flo-
restal, entre outras, que precisam ser 

abastecidas regularmente, mesmo em 
tempos adversos dessa pandemia 
virótica. Resumindo: o agronegócio 
brasileiro configura um verdadeiro 
mosaico de demandas e ofertas, em 
milhares de municípios brasileiros. 
Como qualquer outro negócio, precisa 
dar lucro, inovar e lograr bem-estar 
social para quem planta e cria. Essa 
deve ser a lógica numa economia 
aberta.
Por outro lado, dados indicam que 
50% do auxílio emergencial do 
governo para 65,9 milhões de brasi-
leiros foram gastos com alimentação 
(Folha), exigindo dos cofres públicos 
R$ R$ 151,1 bilhões ou mais, a pre-
ços correntes, até o final de 2020 
(Ministério da Cidadania). Se hou-
vesse desabastecimento coincidente 
de produtos agropecuários, os preços 
poderiam “explodir”, gerando mais 
um complicador grave, num cenário 
jamais visto no Brasil: pandemia recor-
rente!
Além disso, produzir, abastecer e 
exportar implicam, ainda, em diversi-
dades de culturas, criações e vocações 
regionais, que revelam a dimensão 
continental dos sistemas de infor-
mações, que devem ser direcionados 
e pactuados com os agentes públicos 
e privados nos cenários agroalimen-
tares; uma obra solidária, exigente e 
hercúlea, que deve ser capitaneada 
pelas políticas agrícolas governamen-
tais, oferecendo, também, fortes estí-
mulos à iniciativa privada eficiente 
e competitiva. Sem exclusões des-
necessárias, os sistemas avicultura e 
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suinocultura já são bem estruturados 
e dinâmicos, inclusive pela alta rotati-
vidade de ofertas.

Referência histórica

 No Brasil, as tecnologias que estão 
sendo adotadas no agronegócio são 
notáveis e promissoras, desde a déca-
da de 1970, que de país importador 
de alimentos, assumiu o 3º lugar mun-
dial na produção de alimentos e 2º 
exportador, depois dos EUA (Google). 
E o consumo interno de tecnologias, 
produtos e serviços? Entre outras con-
dicionantes, dependerá do crescimento 
econômico e da distribuição regular da 
renda per capita, que estimulam o 
consumo para atender às necessidades 
básicas da sociedade. 
Apesar dos avanços tecnológicos da 
automação no sistema agronegó-
cio brasileiro, a população ocupada foi 
de 18,3 milhões de pessoas, em 2019 
(Cepea/USP). Comparando o Censo 
Agropecuário de 1960 com o de 2017, 
o número de tratores passou de 61,3 
mil para 1,2 milhão, mais 1.857,5%. 
Contudo, existem outras condicionan-
tes socioeconômicas, que estimulam o 
êxodo rural (IBGE).
Entretanto, em níveis apenas de 
estabelecimentos rurais, o pessoal 
ocupado passou de 16,56 milhões, 
em 2006, para 15,10 milhões, em 
2017, menos 1,46 milhão de pessoas, 
mas o número de tratores cresceu 
49,9%, na mesma comparação (Censo 
Agropecuário 2017). 
Além disso, num contexto mais abran-
gente, reunindo centenas de condicio-
nantes, que afetam o desempenho do 
agro brasileiro, não há, como dissociar 
as demandas internas dos compromis-

sos externos assumidos com 200 paí-
ses importadores, nesse viger do sécu-
lo XXI (Mapa), superando obstáculos, 
devoluções, poderosos subsídios agrí-
colas, taxações, negociações bilaterais 
e até as abordagens políticas acirradas, 
num ambiente de exacerbada concor-
rência entre países produtores e expor-
tadores. 
As competências do agro brasileiro 
dependem das logísticas operacionais. 
Apenas como exemplos: na Argentina, 
82% da soja são transportadas por 
rodovias, sendo que as distancias 
médias até o porto são de 250 km 
a 300 km; na Argentina, 25% das 
cargas gerais são transportadas por 
hidrovias; no Brasil, 7%. De Sorriso 
(MT) ao Porto de Santos são 2.073 km 
por transporte rodoviário. Em 2017, o 
Brasil ocupava o 123º lugar no ranking 
mundial, quanto à competitividade de 
sua matriz de transporte (CNT). Na 
Argentina, a malha ferroviária registra 
36,9 mil km (2018); e, no Brasil, 30 
mil km (2017). O território argentino 
é 206,3 vezes menor que o Brasil. 
Malha ferroviária nos EUA: 293,5 mil 
km (2017)(Google).
Em 2020, as exportações do agro 
foram responsáveis por 48% das 
vendas totais brasileiras no mercado 
externo (Mapa). A evolução do agro-
negócio brasileiro, desde a metade 
da década de 1970, continua sendo 
rica em adoções inovadoras e resul-
tados tecnológicos tridimensio-
nais associados e mensuráveis 
(econômicos + sociais + ambientais); 
visão de produtos + cenários para 
novos desafios, no viger do século XXI, 
a requerer, também,  muita pesquisa, 
alimentos de origem animal e vege-
tal, biocombustíveis, energia limpa 

e sustentabilidade, como prática, 
numa escala crescente face à expan-
são demográfica brasileira e mundial. 
Noutro ângulo, não menos importante, 
numa série histórica consistente, salvo 
fatos episódicos havidos em 2020, que 
elevaram os preços do arroz, óleo de 
soja e pontualmente da carne bovina, 
considerando, também, as olerícolas, 
que são, extremamente, perecíveis e 
afetadas num curto prazo, o abaste-
cimento interno de grãos, cereais e 
oleaginosas tem sido regular, suficien-
te, gerando excedentes exportá-
veis que, no caminho reverso, aportam 
bilhões de dólares, anualmente, à eco-
nomia brasileira. 
Vejamos alguns poucos exemplos de 
consumo estimado no mercado 
interno: em média, 80% da carne 
bovina produzida pelo Brasil, contu-
do, em 2019 e 2020, as exportações 
de carne bovina evoluíram, respec-
tivamente, para 22,7% e 24,2% da 
produção brasileira; 90% a 95% das 
frutas frescas, principalmente a bana-
na; 95% do feijão; 90% a 95% das 
olerícolas; 96,5% do leite de vaca in 
natura e seus derivados (2020). 
E mais: 81% da carne suína; 88% 
dos ovos de galinha; 70% da carne 
de frango; 60% do milho em grãos; 
consumo brasileiro médio interno de 
café é estimado em 23,5 milhões de 
sacas e, ressaltando, também, que é 
uma cultura bienal. Em Minas Gerais, 
desde 1948, a Acar/Emater-MG é 
parte indissociável desta longa histó-
ria, junto e com os produtores rurais 
mineiros!•

Fontes: CILeite/Embrapa/Emater-MG/

Avimig/ABPA/Conab/IBGE/Google).

OS SUPERÁVITS HISTÓRICOS DO AGRO FORAM 

E CONTINUAM SENDO FUNDAMENTAIS PARA O 

ACÚMULO DAS RESERVAS CAMBIAIS DO PAÍS.
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CODORNAS ASSUSTADAS 
COM A PANDEMIA!

As análises dos especialistas 
quanto aos efeitos da Covid-19 
sobre diversos setores do agro-

negócio estão em todas as mídias. 
Contudo, nem de longe, notou-se qual-
quer abordagem sobre as complicadas 
situações vividas pelos coturnicultores. 
Mas, para melhor entendê-las, é preci-
so, inicialmente, um breve relato sobre 
a fase antecedente da pandemia, 
quando o setor passava por expan-
sões, evolução tecnológica e previsões 
entusiasmantes de lucros.
Na virada do milênio, o plantel bra-
sileiro contava com seis milhões de 
codornas, mas, já em 2010, verifica-
va-se grande impulso e suplantava 
os 14 milhões de poedeiras, com 
expressivos ganhos de produtivida-
de. Nos anos seguintes, foi notório o 
crescimento do número de criadores, 
do volume dos plantéis nas granjas e, 
principalmente, da qualidade dos equi-
pamentos, priorizando a automação. 
Profissionais da área técnica avaliaram 
plantel de codornas, em 2017, que já 
era de 17 milhões, com grande entu-
siasmo pela industrialização dos ovos 

e receptividade das conservas no mer-
cado. Ampliava-se, então, a classe dos 
“descascadores de ovos” nas grandes 
cidades e modernas fábricas, em todo 
o Brasil.  Atribuía-se esse incremento 
às mudanças sociais, depois da virada 
do milênio, quando os hábitos alimen-
tares evoluíram, ensejando refeições 
fora de casa e valorizando a quali-
dade e a segurança alimentar.  Nos 
anos de 2018 e 2019, registrava-se a 
importância da criação de codornas e 
da industrialização de seus ovos, na 
programação de todos os congressos 
e eventos específicos bem como da 
avicultura em geral, no Brasil. Nestes 
eventos, discutiam-se manejo, sanida-
de, nutrição e as técnicas de fabricação 
de conservas, mas, a ênfase evoluiu 
para o condicionamento ambiental 
das instalações e, claramente, para o 
“bem-estar” das codornas.
Observava-se a tendência de todas as 
grandes empresas produtoras de ovos 
de galinha implantarem, também, a 
criação de codornas, aproveitando as 
condições de legislação, conhecimen-
tos sobre poedeiras e da cadeia de 

comercialização. Em outra modalidade, 
granjas isoladas implantavam sua pró-
pria indústria de conservas, agregando 
produtores em forma adaptada de inte-
gração. Estimava-se, então, um plantel 
da ordem de 25 milhões de codornas e 
perspectivas para se chegar logo a 30 
milhões. Já se somavam 22 o número 
de indústrias, considerando apenas as 
inspecionadas pelo Mapa. Na soma de 
todos os estabelecimentos com outros 
níveis de inspeção, admitia-se indus-
trializar ovos de cerca de 17 milhões 
de codornas.  Estava, então, delinea-
da a moderna cotonicultura brasileira 
assim descrita: 
- Instalações compactas, integrando 
galpões de produção e indústrias de 
conservas;
- Grandes plantéis em instalações 
automatizadas e climatizadas, já dis-
pondo de recursos indicativos da cha-
mada tecnologia 4.0;
- Grande número de pequenos produ-
tores integrados, destinando sua pro-
dução à indústria;
- Associação da atividade “codornas” 
com galinhas poedeiras, enriquecendo 
o mix de ovos para a comercialização 
in natura e, principalmente, em conser-
vas;
- Consolidação do uso de ovos de 
codorna em conservas, nos restauran-
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tes tipo “self-service”, consumindo 
parcela significativa do montante da 
produção;
- Abundante oferta e utilização de 
programas de financiamento nos 
empreendimentos. 
 Por tudo isso, chegava-se, ao início 
do ano 2020 com perspectivas ani-
madoras, até a notícia alarmante da 
pandemia, e, como diz o ditado dos 
mineiros mais antigos, “quanto mais 
alto o coqueiro, maior será o tombo”. 
Assim foi.
De pronto, vieram medidas como 
“lockdown”, isolamento social e o 
pânico geral, fechando restaurantes, 
lanchonetes e congêneres. A cadeia 
foi rompida na ponta, represando os 
ovos nas indústrias de conservas e, na 
sequência, o acúmulo nos galpões de 
produção.
A solução seria a venda de ovos in 
natura, mas isto se tornou inviável 
pela inadequação das instalações e 
equipamentos planejados somente 
para industrialização.
De imediato, faltaram, também, as 
embalagens e o resultado foi o descar-
te dos ovos, seguido do descarte das 
codornas, embora com as dificuldades 
inerentes impostas pela legislação. 
Estas notícias foram fartas nas redes 
sociais. A cascata de cancelamentos 
dos pedidos de codorninhas para repo-
sição foi inevitável, levando a crise, 
também, para os incubadores.
Concluiu-se, enfim, com redução 
drástica dos plantéis e da produção, 
gerando fechamentos temporários 
(por dois ou três meses) ou definitivos, 
tanto de granjas quanto de fábricas 

de conserva, com óbvios prejuízos 
e desemprego. Ao final do ano, já se 
calculava industrialização de ovos de, 
apenas 10 milhões de codornas.  Esse 
desânimo dos produtores teve reflexos 
em outros negócios da cadeia, como 
a indústria de equipamentos, que 
amargou um vácuo de pedidos para 
novos projetos. Nota-se que, diferente 
do setor de corte, não há exportações 
de ovos de codornas nem condições 
de armazenamento frigorificado, para 
suportar crises de abastecimento des-
sa dimensão. Evidente que as medidas 
governamentais ajudaram as empre-
sas e empregados a amenizarem essa 
preocupante situação. 
O médico veterinário Paulo Renê, con-
sultor da área, avalia que o quadro foi 
mais drástico para os cotonicultores 
das regiões Sul e Sudeste, que indus-
trializavam 90% de sua produção, e 
menos grave na região Nordeste, onde 
apenas 10% eram transformados em 
conservas. Mas, como se esperava, 
muitos criadores, envolvidos em todo 
o processo de produção, acabaram 
adotando medidas que permitiram a 
sobrevivência enquanto a pandemia 
dava ares de trégua. Contudo, con-
firmou-se outro ditado dos mineiros, 

“um mal nunca vem só” e aconte-
ceram novas surpresas com os altos 
custos de milho, soja e dos insumos 
dolarizados. Para completar, veio a 
alta nas embalagens acompanhada de 
dificuldades para sua aquisição.  Com 
este panorama, chegou-se ao final de 
2020 com o mercado desabastecido 
e preços dos ovos de codornas lá nas 
alturas, superando, até mesmo, os ovos 
das galinhas sem, contudo, agradar 
aos produtores e, muito menos, aos 
consumidores.
Finalmente, o novo ano trouxe de volta 
o repique da pandemia, exigindo retor-
no e ampliação das medidas restritivas 
e isolamento social. Para agravar, ain-
da mais, o mercado de insumos bási-
cos, grãos e farinhas, vem mostrando 
projeções conjunturais cada vez pio-
res. A indústria de equipamentos veio 
a conhecer situação inusitada pois, 
quando precisou atender à pequena da 
recuperação demanda, não conseguiu 
e não está conseguindo pela grave fal-
ta de matéria-prima, representada por 
arame galvanizado, chapas de aço e 
componentes para partes plastificadas 
das gaiolas.
É lamentável que, depois de 01 (uma) 
década de esforços, coroada com 
momentos de euforia, enfrenta-se, 
agora, uma conjunção de situações 
desafiantes. É a realidade que se faz 
necessário registrar, seja para maior 
conscientização da classe e órgãos 
governamentais, seja para registros 
históricos, mas, principalmente, para 
cumprir a máxima de que, no rastro 
das grandes crises, ficam sempre gran-
des aprendizados.•
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MUNDO PEQUENO

Este mundo é muito pequeno! 
Parece-me que termina logo ali. 
Nos sonhos, você viaja pelo mun-

do afora. No pensamento, em poucos 
segundos, você percorre o mundo 
inteiro. Nas revistas, jornais, livros, 
cinemas, telejornais, o mundo vem 
ao seu encontro à toda hora. Mas, o 
mundo é realmente muito pequeno. 
Parece-me que ele termina logo ali.
Na década de 70, de vez em quando, 
ao retornar para casa, após o trabalho, 
era de costume parar num botequim 
para comer deliciosa abóbora rechea-
da e tomar cervejinha gelada. Era, tam-
bém, de costume passar em frente ao 
boteco uma moça muito bem vestida, 
elegante, andando como se estivesse 
numa passarela de modas. Ninguém 
mexia nem assoviava, pois o dono do 
barzinho era sistemático e exigia res-
peito, mas todos olhavam. Ela sequer 

virava a cabeça. 
Agora, veja que mundo pequeno: certa 
vez, eu estava embarcando num avião 
de Roma para Zurique. De repente, 
quem assenta ao meu lado? A tal 
moça séria e elegante. Não me reco-
nheceu, é lógico, mas eu a reconheci. 
Conversamos um bom tempo, porém, 
não toquei no assunto do botequim. 
Que mundo pequeno! Parece-me que 
termina logo ali.
Certa vez, telefonei com urgência 
para um amigo em Brasília. O telefone 
tocava e ninguém atendia. Repeti isso 
várias vezes e nada. No dia seguinte, 
eu fui para o Balneário da Pousada do 
Rio Quente, em Caldas-GO. Quando 
entrei numa das piscinas com cascata, 
percebi mais gente ao meu lado, mas, 
como o volume de água é grande, a 
gente tem que sair de vez em quando 
para respirar. Assim que saí, saiu tam-

bém a pessoa que estava ao meu lado. 
Era o sujeito que eu, desesperadamen-
te, procurei, dias antes, através do tele-
fone. Que mundo pequeno! Parece-me 
que ele termina logo ali.
Nesta semana, foi sepultado, em Juiz 
de Fora, o corpo de uma moça nova, 
mas que já havia rodado o mundo visi-
tando quase 60 países. Vindo do Rio 
de Janeiro para a sua casa, resolveu 
fazer uma self num local pitoresco, 
na Serra de Petrópolis. Acabou despen-
cando lá do alto e, na queda, morreu. 
Êta mundo pequeno! Parece-me que 
ele termina logo ali.•
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ÊTA MINAS GERAIS!

Então, voltamos à Minas Gerais 
de 300 anos, pois, através de 
reportagem do jornalista Marcelo 

Varella, da Emater-MG, tomamos 
conhecimento que o Estado recebeu 
o “Reconhecimento Internacional da 
Hospitalidade”, pelo Traveller Review 
Awards 2021, um prêmio do site 
Booking, que é a plataforma digital 
de viagens mais conhecida do mundo. 
Segundo o jornalista, foi a primeira vez 
que uma região brasileira foi avalia-
da pelos turistas, entrou na lista e foi 
reconhecida entre as 10 mais hospita-
leiras do mundo. Este reconhecimento 
foi divulgado, no início deste ano e, 
ficou como presente pelo aniversário 
dos 300 anos de nossa Minas Gerais.
Este prêmio teve, como fator prin-
cipal, os atrativos do turismo rural 
à hospitalidade, observados com a 
diversidade das regiões do Estado. As 
regiões cafeeiras de Santa Rita do 
Sapucaí, no Sul de Minas, da região 
da Mantiqueira, onde se tem oportuni-
dade de conviver com todo o processo 
da colheita de café. Tal reconhecimen-

to tem a ver com a hospitalidade do 
mineiro, principalmente no campo, nas 
belezas naturais da Serra do Espinhaço, 
Serra do Cipó, cerrado, matas, frutas do 
cerrado e a grande estrela - o queijo de 
todas regiões. Também, faz parte a pre-
ciosa culinária de qualquer das regiões 
de nosso Estado:  o frango com quiabo, 
o feijão tropeiro com torresmo, guisa-
do de samambaia, arroz com pequi e 
os famosos doces de leite, de figo, de 
mamão, manga, cidra, dentre dezenas 
de outras doçuras. Cada região tem, 
também, seus produtos artesanais, 
adorados por todos nós e os turistas, 
assim como os tapetes arraiolo de 
Diamantina (não sei se a cooperativa 
ainda funciona), os artesanatos de bar-
ro do Vale do Jequitinhonha, os borda-
dos e pinturas, arquiteturas de várias 
regiões do Estado, mostrados em seus 
famosos e aconchegantes mercados, 
onde as mercadorias chegam sempre 
no lombo de animais ou carroças. 
Que delícia os queijos do Serro, da 
Serra da Canastra e da região da 
Mantiqueira, sem se esquecer das fru-

tas de época, quase sempre nos meses 
de férias escolares: no norte - pequi, 
goiaba e manga; no centro-oeste - 
jabuticaba, acerola, carambola; no nor-
deste - manga, abacate, dentre outras, 
e na Zona da Mata o melhor dos frutos: 
a manga ubá.
Os turistas têm razão! O nosso campo 
é riquíssimo em atrações e vida sau-
dável, tem geografia cheia de monta-
nhas, lagoas e rios; históricos casarões 
e monumentos das antigas arquite-
tura e engenharia rural, variedade de 
biomas, de animais domesticados e 
silvestres, flora e fauna riquíssimas de 
aves canoras, desejadas em todo o 
mundo, e a famosa flor “Sempre Viva”, 
que teve seu auge nos anos 60 e 70. É 
isso aí, minha gente, somos filhos de 
uma terra abençoada, de gente hos-
pitaleira, trabalhadora de mil e uma 
artes, que canta, dança, faz rodas de 
danças, procissões, festas de nossos 
santos padroeiros e ajudam a susten-
tar a terra brasileira, tornando o nosso 
agronegócio de reconhecimento nacio-
nal.
Tem mais: Minas Gerais aguarda o 
reconhecimento do “Prêmio Nobel”, 
para seu ilustre filho professor Alysson 
Paulinelli, para coroar os 300 anos de 
nosso Estado.•
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