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Boa leitura!

Avicultura: 
atividade de peso 
para a economia 
brasileira

A avicultura foi, durante muito tempo, conhe-
cida por seu perfil de produção familiar, em 
que a maioria das propriedades produzia 

carne e ovos para consumo próprio, comercializando, 
quando possível, os excedentes.

Nos últimos anos, a atividade cresceu fortemente 
em decorrência dos avanços tecnológicos, do melho-
ramento genético, do controle sanitário, da obtenção 
de financiamentos específicos para o setor, entre ou-
tros fatores que fizeram com que o Brasil fosse reco-
nhecido, internacionalmente, pela qualidade do pro-
duto comercializado e por sua excelência sanitária. 
Com esse desempenho, os mercados externo e inter-
no passaram a apresentar performances positivas.

Atualmente, o País é o terceiro maior produtor de 
carne de frango do mundo, atrás dos Estados Unidos 
e da China, e o maior exportador mundial. Já o Estado 
de São Paulo, mesmo se recuperando da crise avícola 
de 2012, causada pela alta dos preços de produção, 
é o quarto maior produtor e exportador de frango 
e, além disso, lidera a produção de ovos do Brasil. 
Apesar de os especialistas acreditarem que a avicultu-
ra de postura (ovos) também é uma atividade promis-
sora, reconhecem que ainda há muito a se conquistar 
como, por exemplo, novos mercados e a melhoria no 
fluxo de exportações. 

Uma ação relevante, que incrementa o merca-
do, principalmente o interno, é a agregação de valor 
dada aos produtos da avicultura: são oferecidos aos 
consumidores ovos líquidos, em pó, frangos com cor-
tes diferenciados, entre outros produtos que contam 
com preços acessíveis. A melhoria de renda da popu-
lação brasileira nos últimos anos e o esclarecimento 
de mitos relacionados ao ovo e ao frango, vêm impul-
sionando o consumo interno dos produtos. Hoje, no 
Brasil, são 42kg per capita de aves e 168 unidades de 
ovos. Isso sem falar em todos os outros nichos como a 

cotornicultura, que vem crescendo nos últimos anos, 
e a criação de aves como peru, pato, ganso, destinadas 
a um mercado mais específico, considerado gourmet.

Uma característica diferenciada do País, é que a 
produção de frango de corte se dá, em sua maioria 
(cerca de 90%), por um processo de integração entre 
as agroindústrias e os produtores, o que confere mais 
qualidade do alimento ao consumidor, permite a ras-
treabilidade do produto em todas as etapas e o que 
consolida a produção em cadeia.

Outro dado que vale a pena ressaltar é a impor-
tância social do setor. Em muitas cidades, a produção 
de frangos é a principal atividade econômica. Ela em-
prega, direta e indiretamente, mais de 3 milhões de 
pessoas, o que significa que gera renda e mantêm o 
homem no campo.

Importante destacar o papel da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, responsável pela execu-
ção da política do governo paulista no setor, que atua, 
por meio de suas coordenadorias e institutos, em 
pesquisas científicas e tecnológicas; em genética; em 
orientações para a produção e comercialização; exe-
cuta serviços de defesa sanitária; entre outras ações 
que beneficiam o produtor paulista.

Nesta edição da Revista Casa da Agricultura será 
possível receber informações técnicas sobre essa ca-
deia produtiva, saber as opiniões de especialistas do 
setor e conhecer histórias de produtores paulistas 
que, juntos com o governo e os extensionistas, fazem 
dessa uma atividade de peso para a economia brasi-
leira.
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Avicultura brasileira ocupa posição 
de destaque no cenário internacional

Francisco Turra
Presidente-executivo da Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA)
Vice-presidente da Associação Latino-americana 
de Avicultura (ALA)
abpa@abpa-br.org

Por: Roberta Lage – Jornalista – Centro de Comunicação Rural 
(Cecor/CATI) – roberta.lage@cati.sp.gov.br

RCA – Qual a importância da avi-
cultura para o agronegócio bra-
sileiro e paulista?

FT – A avicultura movimenta mais 
de R$ 50 bilhões por ano, é respon-
sável por 8,5% do total exportado 
pelo agronegócio e emprega mais 
de 3 milhões de pessoas (direta 
e indiretamente) pelo País. Estes 
números, por si só, já seriam sufi-
cientes para atestar a importân-
cia do setor. Mas há muito mais. A 
avicultura gera emprego e renda, 
especialmente no interior do País. 
No mundo, somos líderes em ex-
portações de carne de frango.  No 

Brasil, produzimos as proteínas que 
são fundamentais para a seguran-
ça alimentar do País.  A avicultura 
é muito mais que números: é um 
setor altamente organizado, que 
detém um papel fundamental no 
desenvolvimento do Estado de São 
Paulo e do País.

RCA – Qual o atual panorama de 
produção, exportação e consu-
mo da avicultura (carnes e ovos)? 
Como avalia esses resultados?

FT – Somos lideres mundiais em 
exportações de carne de frangos 
e temos alcançado bons números 

em 2014, com previsão de elevação 
em relação ao ano passado.  Boas 
novidades – como a autorização 
de mais plantas para a Rússia, a 
habilitação de novas unidades fri-
goríficas para exportações à China, 
a oportunidade de expansão dos 
embarques para o México etc. – fi-
zeram as perspectivas de 2014 mais 
positivas em relação à 2013 (que 
foi um ano de recuperação, após a 
forte crise enfrentada em 2012). A 
produção segue equilibrada, aten-
dendo plenamente à demanda no 
mercado interno e à demanda ex-
terna.  

Formado em Direito pela Universidade de Passo 
Fundo (UPF-RS) e em Comunicação Social pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC/RS), Francisco Turra foi ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento entre 1998 e 1999. Em 
2009 assumiu a presidência executiva da Associação 
Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos 
(ABEF), ano em que também passou a responder pela 
diretoria da Divisão de Produtos de Origem Animal 
do Departamento de Agronegócios da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Com a 
junção da ABEF com a União Brasileira de Avicultura 
(UBA), Turra passou a presidir a União Brasileira de 
Avicultura (Ubabef).  

Em 2014, a partir de uma nova união de entida-
des - a Ubabef com a Abipecs (Associação Brasileira 
da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína) 
- foi criada a Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), uma entidade com grande representatividade 
do setor de proteína animal do Brasil, com 132 asso-
ciados. Atualmente, Turra é presidente-executivo da 
ABPA, cargo que concilia com a vice-presidência da 
Associação Latino-americana de Avicultura (ALA).

Nessa entrevista, Francisco Turra afirma que os 
avicultores superaram a crise enfrentada no setor em 
2012 e que o cenário para 2014 é positivo, com expec-
tativa de crescimento de 3%, tanto na produção quan-
to nas exportações.

O consumo per capita da carne de 
frango – o maior dentre todas as 
carnes – deve seguir praticamen-
te estável em 2014, com leve ele-
vação. Em outros segmentos, no 
entanto, o consumo per capita é 
bastante reduzido. Em perus, não 
chegamos a 2 quilos per capita/ano. 
É ainda menor o consumo de patos, 
codorna e outras aves. São produ-
tos que ainda registram baixa pre-
sença na mesa dos brasileiros.

Em ovos, os embarques deste ano 
seguem em ritmo menor em rela-
ção ao ano passado.  Isto, por conta 
de um cenário de instabilidade nos 
embarques para a Angola.  Para o 
mercado interno, entretanto, a pro-
dução segue em ritmo maior que o 
registrado em 2013. Os preços têm 
apresentado menos força em rela-
ção ao que vimos no ano passado.  

RCA – A crise de 2012 na avicultu-
ra, provocada pelo alto custo da 
ração, trouxe duras consequên-
cias para o setor. Quais os prin-
cipais resultados desta crise e as 
conquistas desde então? 

FT – O ano de 2013 serviu para 
“correr atrás do prejuízo”. Em 2012, 
milhares de empregos foram perdi-
dos, férias coletivas foram decreta-
das e turnos de trabalho, suspensos. 
Plantas foram fechadas. Algumas 
empresas foram vendidas.  O mer-
cado precisou se reacomodar.  

Em 2014, podemos dizer que a cri-
se de 2012 está praticamente su-
perada. No entanto, muitas lições 
ficaram. A maior delas é a necessi-
dade de cautela no planejamento 
das empresas, garantindo estoques 
adequados à demanda de merca-
do.

RCA – Pelos dados apresentados, 
podemos perceber que o setor 
avícola está se recuperando. 
Como avaliar este crescimento?

FT – Até a década passada, a avi-
cultura registrava níveis de cres-
cimento próximos a 10% anuais. 
As expansões da renda no País e 
da presença brasileira no mercado 
internacional eram o combustível 
deste cenário. A elevação dos cus-

tos de produção e a redução nos 
níveis de crescimento do consumo 
de carne (que já está em patamares 
bastante elevados) obrigaram as 
empresas a planejarem os níveis de 
produção. A crise de 2012 foi deci-
siva para um ajustamento, por par-
te de cada empresa, na adequação 
de seus estoques à demanda do 
mercado. Desta forma, em carne de 
frango, por exemplo, registramos 
queda na produção em 2013.  Es-
pera-se crescimento em 2014, mas 
feito com equilíbrio, sem excesso 
de oferta.

RCA – Qual o grande diferencial 
da avicultura paulista e brasileira 
ao compararmos a atividade com 
outros estados e países?

FT – Temos vários diferenciais, 
como a qualidade do produto (re-
conhecida internacionalmente) e 
o perfil sustentável da produção. O 
que nos difere, no entanto, é o nos-
so status sanitário. A capacidade 
brasileira de se preservar frente a 
adversidades como a influenza avi-
ária – enfermidade nunca registra-
da em nosso território, ao contrário 
de todos os outros grandes produ-
tores – faz nosso País ser visto de 
forma especial lá fora.  

RCA – Quais as preocupações 
atuais dos produtores rurais? E 
as do mercado?

FT – São muitas. A manutenção 
da oferta de crédito para moder-
nização dos produtores é um dos 
pontos mais importantes.Temos 
trabalhado constantemente junto 
ao poder público em busca de mais 
recursos que permitam aos avicul-
tores a compra de equipamentos 
novos, modernizando e expandin-
do nossa capacidade competitiva.
Obviamente, a sustentabilidade 
econômica do setor é sempre uma 
preocupação da cadeia produtiva, 
mas os produtores avícolas, hoje, 
trabalham de forma mais organiza-
da e com perspectivas mais caute-
losas.

RCA – A legislação sanitária bra-
sileira responde às necessidades 
do setor? E as demais legisla-
ções?

FT – Os órgãos reguladores estadu-
ais e federais trabalham em prol do 
desenvolvimento da cadeia avícola 
brasileira. Algumas legislações, en-
tretanto, demandam atualizações 
para que sejam mais adequadas 
ao dinamismo de nossa atividade. 
Exemplo disto é o Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal (Riis-
poa), legislação datada em 1952, 
quando o cenário produtivo era 
completamente diferente. Estamos 
trabalhando junto ao governo para 
que esta legislação seja atualizada, 
dentro das diretrizes e das exigên-
cias de qualidade e sanidade im-
postas pelos mercados brasileiro 
e internacional. É preciso que as 
legislações sejam modernizadas, 
com menos burocracia e mais agi-
lidade.

RCA – Como analisa a atuação 
das agroindústrias paulistas?  De 
que forma elas contribuem com a 
avicultura?  

FT – O Estado de São Paulo detém 
uma das mais dinâmicas e moder-
nas cadeias avícolas do País. São 
empresas altamente organizadas, 
que empregam tecnologia de pon-
ta em todo o processo. De empre-
sas de pequeno porte, a cooperati-
vas e aos grandes conglomerados, 
temos os mais variados perfis no 
Estado. Sozinho, São Paulo corres-
ponde por 11% do total produzido 
pelo País. É o quarto maior produ-
tor e exportador, atrás apenas do 
Paraná, de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul.

RCA – A Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA) em 
parceria com a Agência Brasilei-
ra de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil) 
realizou ações junto ao público 
estrangeiro, para promover as 
exportações dos setores de aves 
do Brasil. Já é possível observar 
as conquistas dessa campanha? 
Como avalia as exportações de 
carnes e ovos?

FT – Podemos destacar que es-
tas ações basicamente bus-
cam expandir os embarques em                              
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Panorama das atividades 
relacionadas à avicultura 

Julio Simões Marcondes - Médico Veterinário - Casa da Agricultura de Herculândia - julio.marcondes@cati.sp.gov.br
Eduardo Yukio Takaki – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Tupã - takaki@cati.sp.gov.br

A produção aví-
cola no País 
existe desde 

os primórdios de sua 
descoberta, sendo em-
pregada nas propriedades 
rurais de uma forma bastante 
rudimentar, com uma produção 
que visava à subsistência. O chamado 
“frango caipira” era produzido para atender à 
demanda de ovos e carne das famílias e o excedente 
era comercializado. Passados os anos, o aumento da 
população e, consequentemente, a procura por pro-
teína animal para suprir a necessidade populacional, 
algumas empresas, vislumbrando oportunidades de 
expansão econômica do setor, passaram a difundir e 
empregar tecnologias que ocasionaram o aumento 
da produtividade no setor avícola.

A avicultura passou de atividade de “fundo de 
quintal” a uma das atividades mais tecnificadas do 
setor agropecuário, com o desenvolvimento e me-
lhoramento da genética tornando as aves mais pro-
dutivas, e com o avanço tecnológico nas unidades de 
produção, com adequações das instalações visando à 
sanidade e ambiência para melhorar a produtividade 
do plantel, tanto de corte quanto o de postura. Aliada 
aos avanços da pesquisa na produção, a organização 
do setor é fomentada pelas indústrias com as integra-
ções no frango de corte e as organizações das clas-
ses de produtores envolvidos na avicultura como um 

todo. Isso fez com que a atividade saísse de uma situ-
ação de quase que inexistência, na década de 1960, 
passando a uma avicultura forte e consolidada que 
vem conquistando mercados externos, principalmen-
te na avicultura de corte.

Este cenário favorável se deve, também, a uma sig-
nificativa mudança nos hábitos alimentares da popu-
lação brasileira nos últimos 20 anos, com aumento no 
consumo de proteína animal, sobretudo em relação à 
carne de frango, aproximando-se à média do consu-
mo de carne bovina. A partir de 2002, esse incremen-

to elevou o consumo per capita dos 33,81kg 
para cerca de 42kg em 2013. 

Outro fator positivo do setor 
é o econômico. Segundo da-

dos da Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA), 
a avicultura emprega 3,6 
milhões de pessoas, direta 
e indiretamente, e é a res-

ponsável por quase 1,5% do 
Produto Interno Bruto. A avi-

cultura de corte destaca-se nos 
estados do Sul e Sudeste do País, 

com alguns municípios tendo a produ-
ção de frangos como sua principal atividade 

econômica. Em relação à carne de frango, o País mais 
do que dobrou sua produção no período de 2000 a 
2012, saindo da marca de 5,98 milhões de toneladas 
para 12,64 milhões de toneladas. O Brasil ocupa o ter-
ceiro lugar no ranking dos maiores países produtores, 
ficando atrás dos EUA e da China. Em 2013, do total 
produzido, 68,4% destinaram-se ao atendimento do 
mercado interno e 31,6% às exportações, conferindo 
ao País a posição de maior exportador mundial de 
carne de frango desde 2004, exportando para mais 
de 150 países.

No Brasil, destacam-se para o abate de frangos 
os Estados do Paraná, com 31,12% do abate; Santa 
Catarina (16,66%); Rio Grande do Sul (14,56%); e o 
Estado de São Paulo em quarto lugar, com 10,99% 
dos abates no ano de 2013, que totalizaram 12,3 mi-
lhões de toneladas de carne de frango (ABPA, 2014).

A avicultura de postura também teve seu incre-
mento produtivo a partir da década de 1960, com 
o avanço da tecnologia e a sofisticação dos equipa-

mercados-alvo, além de fomentar 
a abertura para as exportações de 
potenciais importadores. Isto, por 
meio de ações especiais em fei-
ras pelo mundo, em países como 
França, Alemanha, México, Japão, 
China, Coreia do Sul, Cingapura, 
África do Sul, Emirados Árabes Uni-
dos e diversos outros mercados im-
portantes. Também promovemos 
ações junto aos compradores e jor-
nalistas estrangeiros, para fomen-
tar negócios e a imagem brasileira 
como cadeia produtora e exporta-
dora de qualidade, sanidade e sus-
tentabilidade.  As conquistas foram 
muitas. Uma das principais delas é 
a consolidação da marca brasileira 
no mercado internacional. Desde 
o início do projeto, o País tem ex-
pandido cada vez mais seu papel 
internacional como maior exporta-
dor mundial de carne de aves. Hoje, 
temos solidez nos embarques de 
carne de frango.  

Em ovos, iniciamos o trabalho mais 
recentemente. Ainda há muito 
para se conquistar, como os novos 
mercados e amelhoria do fluxo de 
exportações.  É um trabalho que 
ainda tem um longo caminho a ser 
trilhado.

RCA – Quais as conquistas mais 
marcantes do setor nos últimos 
anos? E os desafios?

FT – A conquista de mercados es-
tratégicos como a China, a preser-
vação do status sanitário livre de 
influenza aviária, a obtenção de 
financiamentos específicos para o 

setor, a expansão dos volumes em-
barcados e a consolidação da carne 
de frango como a mais consumida 
pelo brasileiro são apenas alguns 
exemplos de importantes conquis-
tas da avicultura do País.

Há também que se destacar a cria-
ção da ABPA, entidade representa-
tiva que contemplou sinergias das 
cadeias avícolas e suinícolas em 
uma única associação, proporcio-
nando ainda mais força para os se-
tores produtivos de frangos, suínos, 
ovos, materiais genéticos, equipa-
mentos e demais elos.

RCA – A tecnologia está bastante 
presente no setor. Como avalia 
este cenário?

FT – Graças aos anos de investi-
mentos em tecnologia focada em 
ganhos de produtividade e quali-
dade, a avicultura brasileira agora 
ocupa posição de destaque no ce-
nário internacional. Somos compe-
titivos pelo fato de termos investi-
do em ganhos tecnológicos e em 
pesquisa focada em genética, am-
biência e em processos produtivos. 

Nossos olhos, entretanto, estão vol-
tados para a estrutura das granjas. 
Em determinadas regiões avícolas, 
as estruturas das granjas estão de-
fasadas frente à necessidade atual.  
Exatamente por isso, negociamos e 
conseguimos mais recursos para o 
financiamento de novas estruturas 
para as granjas. A modernização é o 
caminho inevitável para a competi-
tividade.

RCA – Como avalia a atuação da 
Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Pau-
lo no setor avícola?

FT – A Secretaria paulista é dinâ-
mica, assim como a avicultura do 
Estado. Temos nomes reconheci-
dos nacionalmente, como a secre-
tária Mônika Bergamaschi, além de 
outros profissionais com grande 
capacidade de liderança e foco na 
sanidade. A Secretaria do Estado de 
São Paulo é exemplar para o País, 
no sentido de promover a integra-
ção entre os vários elos, fomentar a 
sanidade e interagir com a iniciati-
va privada, também com este foco.  
O Estado de São Paulo é um verda-
deiro exemplo para o País de como 
fomentar a atividade avícola.

RCA – Qual é a expectativa de 
crescimento da cadeia de aves?

 FT – Hoje, temos um cenário bem 
mais ajustado à demanda do mer-
cado do que com vistas ao passa-
do. Esta é uma consequência clara 
da crise de 2012, que fez com que 
as empresas passassem a trabalhar 
mais focadas no que o mercado 
precisa, evitando estoques.  Dentro 
deste cenário, temos uma expecta-
tiva de crescimento de 3%, tanto na 
produção, quanto nas exportações. 
A manutenção dos níveis de con-
sumo per capita, somados às novas 
demandas de mercados importa-
dores, como China, Rússia e Vene-
zuela, deverão ser determinantes 
nesse resultado.

"O Estado de São Paulo é um 
verdadeiro exemplo para 

o País de como fomentar a 
atividade avícola. Temos vários 
diferenciais, como a qualidade 

do produto (reconhecida 
internacionalmente) e o perfil 
sustentável da produção.  O 

que nos difere, no entanto, é o 
nosso status sanitário."
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mentos, tornando as pequenas propriedades rurais 
verdadeiras operadoras comerciais em grande es-
cala. Houve incentivos e investimento na sanidade 
das aves, nos sistemas de alimentação e no desen-
volvimento de sistemas de automatização da coleta 
e classificação de ovos. Com toda essa sofisticação e 
incremento tecnológico, os produtores de ovos con-
seguiram manter o preço dos seus produtos mais bai-
xos, viabilizando o ovo como uma excelente fonte de 
proteína animal de qualidade à nutrição humana. 

Esclarecer a população, desfazer mitos e divulgar 
as propriedades nutricionais do ovo tornou o seu con-
sumo crescente entre a população brasileira, ocasio-
nando um aumento significativo no consumo anual 
per capita de 131,8 unidades, em 2007, para 168,7 uni-
dades em 2013, considerando os consumos domésti-
co e industrial (ABPA, 2014).  Dos 31,4 bilhões de ovos 
produzidos em 2013, cerca de 99% atenderam à de-
manda interna e 1% foi destinado às exportações, que 
ainda são pouco expressivas, mas que sinalizam para 
um grande mercado potencial a ser melhor explora-
do. O Estado de São Paulo tem destaque na produção, 
com cerca de 34,33% da produção nacional, seguido 
por Minas Gerais (12,37%), Espírito Santo (8,68%), 
Mato Grosso (6,58%), Pernambuco (6,40%) e Paraná 
(6,06%), entre os seis maiores produtores.

No Estado de São Paulo, o município de Bastos com 
população estimada, em 2013, de 21.061 habitantes 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014), 
destaca-se na produção de ovos. Localizado na região 
centro-oeste paulista, o município é responsável por 
aproximadamente 20% da produção nacional e 60% 
da produção estadual, com produção de 6,02 bilhões 
de ovos por ano. Bastos conta com 120 unidades de 
produção, com aproximadamente 20,13 milhões de 
aves em produção (Sindicato Rural de Bastos, 2014).

Além do produto principal da 
avicultura de postura (o ovo), essa 
atividade tem como fonte de renda 
alternativa o esterco de aves, forneci-
do para indústrias de fertilizantes; os 
ovos trincados não aptos ao consumo 
humano, que são destinados à indús-
tria de ovo líquido e ovo em pó; e a 
comercialização das aves de descar-
te, que são destinadas ao abate para 
consumo da carne, principalmente 
no Nordeste do País, e para o merca-
do externo, atendendo países e con-
tinentes como Hong Kong e África, 
respectivamente. A carne dessas 
aves também é utilizada em outros 
subprodutos, como na fabricação de 
caldos, embutidos e empanados.

Dentre outras atividades relacio-
nadas à avicultura com expressão 

econômica está a coturnicultura (criação de codor-
nas) para a produção de ovos e carne. O mercado 
de ovos de codorna está em franca expansão, tendo 
em vista o aumento de consumo nos grandes cen-
tros, principalmente pela procura dos ovos já cozidos 
descascados em conserva. É uma atividade com boa 
rentabilidade ao produtor, embora também demande 
mão de obra qualificada e automatização das unida-
des de produção.

Os Estados de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul também detêm a maior expres-
sividade em produção de carne de peru no País, dei-
xando o Brasil como terceiro colocado no ranking em 
produção mundial e como segundo em termos de ex-
portação desse tipo de carne. Em relação à produção 
de carne de outras aves, os Estados de Santa Catarina 
e São Paulo realizam a maior parte dos abates, desta-
cando em nível de importância as carnes de codorna, 
pato, faisão, marreco e avestruz. Outro segmento da 
avicultura é o de produção de material genético, em 
que as unidades de produção atendem a exigentes 
níveis de biosseguridade para a produção de ovos fér-
teis de galinha e pintos de um dia. O Estado de São 
Paulo é o maior produtor de ovos férteis, seguido pelo 
Estado de Santa Catarina (ABPA, 2014). Além destes 
mercados, há ainda a produção de ovos livres de do-
enças para a produção de vacinas.

A conquista de mercados externos no setor avícola 
brasileiro se deu devido à organização do setor com 
as integrações e os avanços na legislação sanitária e 
biosseguridade das unidades de produção, conferin-
do ao produto nacional um destaque nos quesitos 
de segurança alimentar e plantéis livres de doenças, 
como a influenza aviária de alta patogenicidade. 

Postura
Corte

Fonte: www.apa.com.br/imagens/sp.gif

Municípios com intensa produção avícola

Avicultura 
como opção de 
negócio

Marcos Debatin Iguma e Camila Brito Ortelan – Analistas de Mercado – Equipe Aves e Suínos do 
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP) 

Sergio De Zen – Coordenador da Equipe de Pecuária (Cepea/Esalq-USP) 
cepea@usp.br

Investir em avicultura de corte 
é uma alternativa a ser con-
siderada! O Brasil é o maior 

exportador de carne de frango; 
sua produção é a terceira maior do 
mundo, com 12,3 milhões de tone-
ladas em 2013 - dados do United 
States Department of Agriculture 
(USDA) - e, segundo projeções do 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), entre as 
carnes (suína, bovina e de frango), 
a maior estimativa de crescimento 
da produção até 2023 é justamente 
da carne de frango, a uma taxa de 
3,9% ao ano, o que deve proporcio-
nar a oferta de mais de 20 milhões 
de toneladas/ano até lá.

A avicultura de postura também 
se mostra uma atividade promisso-
ra no Brasil. No início de 2014, infor-
mações da então União Brasileira 
de Avicultura (Ubabef) – que se 
uniu à Associação Brasileira da 
Indústria Produtora e Exportadora 
de Carne Suína (Abipecs) este ano, 
formando a Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA) –, apon-
tavam para um aumento de 8% na 
produção brasileira de ovos neste 
ano, que totalizaria 37 milhões de 
unidades.

A avicultura apresenta, portan-
to, fundamentos encorajadores. E 
para quem estiver mirando a pro-
dução de carne de frango, a primei-
ra decisão a ser tomada é: vai atuar 
como produtor independente ou 

pretende ser integrado de alguma 
empresa? Já para a cadeia do ovo, 
não há atualmente um sistema de 
integração bem consolidado no 
País, e os produtores tendem a se 
filiar aos sindicatos rurais ou às co-
operativas para ganharem espaço 
no mercado.

A opção por ser integrado da 
avicultura de corte requer que a 
granja seja instalada em região 
próxima ou no raio logístico de 
algum frigorífico da empresa in-
tegradora e a sua inclusão vai de-
pender da estratégia da empresa 
de contar ou não com novos inte-
grados. Tornando-se um integra-
do, o produtor conta com o apoio 
da indústria no fornecimento dos 
principais insumos, como ração e 
medicamentos, além de assistência 
técnica e reposição de lotes (pinti-
nhos), sendo assegurada, também, 
a compra da produção contratada. 
Esse sistema, porém, é mais exigen-
te e demanda animais com padrões 
específicos de peso para abate, por 
exemplo. A remuneração é definida 
por cláusulas do contrato e, funda-
mentalmente, baseia-se na conver-
são alimentar (razão entre o ganho 
de peso médio pelo consumo mé-
dio diário de ração do lote), no em-
prego de Boas Práticas de manejo 
e nas médias regionais dos demais 
integrados.

Já o produtor independente tem 
maior “liberdade”, podendo buscar 
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Registro de Estabelecimentos Avícolas 
e Medidas de Biosseguridade

Luciano Lagatta – Médico Veterinário – Coordenadoria de Defesa Agropecuária  (CDA) – luciano.lagatta@cda.sp.gov.br
Bruno Marinho de Carvalho – Médico Veterinário –  CDA – bruno@cda.sp.gov.br

A saúde animal sempre foi uma das princi-
pais barreiras não tarifárias para o embar-
go de exportações brasileiras de animais e 

de produtos de origem animal ao resto do mundo. 
Essas barreiras sanitárias do comércio internacional 
pressionaram as autoridades e os órgãos de Defesa 
Agropecuária a tomarem medidas para a adoção de 
procedimentos para o registro, a fiscalização e o con-
trole de estabelecimentos avícolas. 

Registro de Estabelecimento Avícola Comercial 
O Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) publicou, em 4 de dezembro 
de 2007, a Instrução Normativa (IN) n.º 56, que estabe-
leceu os “Procedimentos para Registro, Fiscalização e 

Controle de Estabelecimentos Avícolas de Reprodução 
e Comerciais”. As adequações à normativa basicamen-
te englobam itens de estrutura e procedimentos que 
visam aumentar o nível de isolamento dos plantéis, 
para mantê-los com o melhor status sanitário possí-
vel.  Atendendo à uma solicitação do setor que, em 
virtude dos custos, não conseguiu se adequar em 
tempo hábil, o MAPA publicou a IN n.º 59, de 2 de de-
zembro de 2009, alterando, entre outros dispositivos, 
os padrões métricos e os prazos fixados pela IN n.º 56.  

No entanto, mais uma vez por solicitação do se-
tor, o MAPA publicou, em 6 de dezembro de 2012, a 
Instrução Normativa n.° 36, alterando artigos e pará-
grafos da IN n.° 56. Essa normativa excluiu da obriga-

mercados alternativos em situa-
ções de baixos preços. O risco do 
produtor independente – de carne 
ou de ovos – é também maior, com 
os seus resultados à mercê da sua 
habilidade para equilibrar gastos e 
receitas, ambas suscetíveis às varia-
ções do mercado – flutuação dos 
preços de insumos e de venda. 

A dificuldade de se obterem su-
cessivos resultados positivos é tão 
grande que, atualmente, é difícil 
recomendar que alguém entre na 
atividade como independente. O 
mais comum de se ver é o aprimo-
ramento – investimentos em tec-
nologia e manejo – de produtores 
independentes já com experiência 
no setor. 

Para conhecer melhor a reali-
dade dos independentes e tam-
bém dos integrados, o Centro de 
Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea/Esalq-USP) está 
apurando custos de produção em 
diferentes áreas do Centro-Sul do 
País, mas ainda não estão prontos 
os resultados conclusivos.

De qualquer forma, antes da to-
mada de decisão, é fundamental 
que seja feito um estudo de merca-
do robusto. O primeiro passo é ana-
lisar se a região é “apropriada” para 
a atividade. Devem ser observados, 
por exemplo, a demanda pelos pro-
dutos que serão gerados (carne de 
frango ou ovos), os canais de esco-
amento, a concorrência na região, 
a disponibilidade de mão de obra 
qualificada e a oferta de insumos e 
tecnologia. 

O Sul e o Sudeste apresentam 
algumas vantagens, como a pre-
sença de integradoras tradicionais 
e de produtores que fortalecem o 
setor com sua experiência, além 
de haver maior disponibilidade de 
mão de obra qualificada. Essas regi-
ões também concentram as indús-
trias consumidoras de ovos e carne 
de frango. O Sul, em especial, tem 
ainda grande força de cooperati-

vas de produtores. Por outro lado, 
granjas nessas regiões terão gran-
de dependência de grãos prove-
nientes do Centro-Oeste, elevado 
custo da terra e também da mão 
de obra, que vem se tornando li-
mitada pela descontinuidade das 
gerações de granjeiros – filhos de 
muitos produtores não têm optado 
por continuar na atividade. 

No Centro-Oeste, a oferta de 
trabalhadores para a avicultura é 
menor. Além da dificuldade para a 
contratação de pessoal com expe-
riência, as grandes lavouras atraem 
boa parte da mão de obra com re-
muneração e condições de traba-
lho chamativas. Por outro lado, a 
abundância de milho e soja (farelo) 
nessa região, por si só, tem se mos-
trado forte o bastante para atrair 
integradoras, que sabem a impor-
tância de se reduzir custo neste 
setor altamente competitivo. Nesse 
contexto, abre-se espaço para inte-
grados, especialmente de grande 
porte. 

Para além do quesito “análise da 
região”, o estudo de mercado deve, 
obrigatoriamente, conter uma ava-
liação de viabilidade econômica do 
negócio. Para tanto, devem ser fei-
tas projeções de custos e receitas. 
Nessa etapa, o produtor precisa de-
finir a escala em que vai operar de 
início – pequena, média ou grande 
– e várias outras características da 
sua estrutura de produção. 

Seja para quem está entrando 
na atividade seja para aqueles que 
já a conhecem bem, o caminho 
para a sustentabilidade do negócio 
passa pela adoção de tecnologias 
(viáveis) que objetivem o aumento 
da produtividade e/ou redução de 
custos concomitante a práticas que 
garantam sanidade da produção, 
bem-estar dos animais e impacto 
mínimo ao meio ambiente. Nesse 
sentido, um dos destaques atuais 
são os galpões de pressão negati-
va, que tendem a elevar a produ-

tividade e o conforto dos animais. 
Em contrapartida, a adoção de ino-
vações tecnológicas requer investi-
mento alto.

Já no avançado da sua análise, o 
interessado no setor chega, então, 
ao item financiamento. Há algumas 
linhas públicas com condições es-
peciais de taxas e prazos prolon-
gados, sobretudo para empreen-
dimentos familiares. A adequação 
às necessidades de cada um, no 
entanto, precisa ser verificada caso 
a caso.

Em linhas gerais, o setor parece 
sinalizar positivamente aos interes-
sados em investir e, principalmen-
te, a trabalhar com profissionalismo 
num setor bastante competitivo. 
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Instalação de desinfectantes na 
entrada das granjas é primordial 
para garantir a biosseguridade.
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toriedade do registro, os estabelecimentos avícolas 
que possuam até mil aves, desde que realizem o co-
mércio local, e da obrigatoriedade da instalação de 
telas nos galpões de postura comercial do tipo califor-
niano clássico ou modificado. Por serem considerados 
de maior suscetibilidade à introdução e disseminação 
de agentes patogênicos, esses estabelecimentos de-
verão adotar medidas adicionais e, ainda, serão sub-
metidos a um programa de gestão de risco diferencia-
do. As medidas afetam também os estabelecimentos 
avícolas comerciais não adequados aos procedimen-
tos de registro. 

Em 11 de abril de 2013 foi publicada a IN n.° 10, 
na qual foi definido o Programa de Gestão de Risco 
Diferenciado, o qual inclui vacinação contra salmone-
la e coletas de amostras, regulares ou aleatórias, para 
a realização de testes laboratoriais para o diagnóstico 
de salmonelas. As coletas devem ser feitas por mé-
dicos veterinários do serviço oficial ou que realizam 
o controle sanitário do estabelecimento avícola. O 
material deve ser enviado para diagnóstico labora-
torial a cada quatro meses. No caso de diagnósticos 
positivos para determinados sorotipos de Salmonella 
spp., o laboratório deverá encaminhar os resultados 
imediatamente ao serviço veterinário estadual e para 
a Superintendência Federal da Agricultura (SFA) do 
Estado, onde se localiza o estabelecimento.

Procedimentos para o registro de 
estabelecimentos avícolas comerciais

Para a realização do seu registro, os estabelecimen-
tos avícolas deverão estar cadastrados na Unidade 
de Atenção Veterinária local do Serviço Estadual de 
Defesa Sanitária Animal.  Os documentos para esse 

registro devem ser entre-
gues no Escritório de Defesa 
Agropecuária da circunscrição 
à qual pertence o estabeleci-
mento avícola. Após a análise 
documental, será realizada 
uma visita de fiscalização para 
fins de vistoria e constatada a 
aptidão, a avícola receberá o 
certificado. De acordo com o 
artigo 9.º da IN n.º 56 e suas 
alterações, os proprietários 
deverão apresentar os docu-
mentos a seguir relacionados. 
• Requerimento de solicitação 
ao órgão de registro.
• Cópia de documento que 
comprove a existência, a ex-
ploração avícola e o endereço 
de localização do estabeleci-

mento avícola.
• Cópia do documento de identificação da Pessoa Fí-
sica ou Jurídica responsável pela exploração avícola;
• Cadastro junto à Coordenadoria de Defesa Agrope-
cuária.
• Declaração do médico veterinário responsável pelo 
controle higiênico-sanitário do estabelecimento.
• Planta de localização ou outro instrumento similar, 
que deverá indicar todas as instalações da proprieda-
de, estradas, cursos d´agua, propriedades limítrofes 
e suas respectivas atividades. Deverá incluir, ainda, a 
Rosa dos Ventos ou indicar o norte.
• Planta Baixa das instalações ou outro instrumento 
similar para apresentar toda infraestrutura instalada, 
por exemplo, comedouro, bebedouro, ventiladores, 
aspersores de água, divisão dos galpões etc. Incluir o 
corte transversal com o pé direito.
• Documento comprobatório da qualidade microbio-
lógica da água de consumo das aves.
• Memorial Descritivo das medidas higiênico-sanitá-
rias e de biosseguridade, o qual servirá para avaliar a 
situação sanitária da granja.

Biosseguridade
O ambiente avícola pode ser uma fonte potencial 

de infecções e a gravidade, bem como ocorrência de 
enfermidades, estão diretamente relacionadas ao ní-
vel de contaminação do ambiente. Sendo assim, a úni-
ca maneira de se manter sistemas de produção e seus 
respectivos rebanhos comerciais livres ou controla-
dos, no que diz respeito à presença de agentes de en-
fermidades de impacto econômico na produtividade 
e/ou perigosos para a saúde pública,  é por meio da 
utilização de um efetivo programa de biossegurida-

de, o qual pode reduzir os riscos de infecções em uma 
população de aves, aumentar o controle sanitário dos 
plantéis, minimizar a contaminação do ecossistema e 
resguardar a saúde do consumidor, por meio das Boas 
Práticas de Produção. 

Nesse sentido, de acordo com as medidas de bios-
seguridade preconizadas pelas Instruções Normativas 
n.°s 56/2007, 59/2009 e 36/2012, as instalações dos 
Estabelecimentos Avícolas Comerciais deverão ser 
construídas com materiais que permitam limpeza e 
desinfecção e que os mesmos sejam providos de pro-
teção ao ambiente externo, com instalação de telas 
com malha de medida não superior a  uma polegada 
ou 2,54cm, à prova da entrada de pássaros, animais 
domésticos e silvestres; deverão possuir cerca de iso-
lamento de, no mínimo, 1m de altura em volta do gal-
pão ou do núcleo, com um afastamento mínimo de 
5m, eficaz para evitar a passagem de animais domés-
ticos, não sendo permitido o trânsito e a presença de 
animais de outras espécies em seu interior.

Devido à exclusão da obrigatoriedade de insta-
lação de telas nos galpões de postura comercial do 
tipo californiano clássico ou modificado, e sendo es-
ses considerados galpões de maior suscetibilidade à 
introdução e disseminação de agentes patogênicos, 
devem ser aplicadas medidas adicionais, visando à 
mitigação do risco à introdução e disseminação de 
doenças, como as descritas a seguir.
• Restringir o acesso das aves de vida livre à água no 
galpão, por meio do uso de bebedouros automáticos. 
• Restringir o acesso das aves de vida livre à ração, me-
diante sua correta estocagem, e adoção de manejo 
que evite o seu desperdício. 
• Manter as áreas internas dos galpões e dos núcleos 
limpas e organizadas.
• As instalações das fábricas de ração próprias da gran-
ja deverão permitir o controle eficiente de roedores, 
insetos, aves e demais animais domésticos e de vida 
livre. 
• Adotar medidas que visem à dessecação rápida das 
fezes e o controle de vazamentos dos bebedouros, 
evitando o desenvolvimento de insetos e suas larvas.

Quando se tratar de sistemas de criações ao ar li-
vre, será permitida a utilização de piquetes sem telas 
na parte superior, desde que a alimentação e água se-
jam, obrigatoriamente, fornecidas em instalações pro-
vidas de proteção ao ambiente externo, por meio de 
telas ou outro meio que impeça a entrada de pássaros, 
animais domésticos e silvestres. As visitas de pessoas 
alheias ao processo produtivo nos estabelecimentos 
avícolas deverão seguir os mesmos procedimentos 
aos quais deve ser submetido o pessoal interno.

Os estabelecimentos avícolas deverão, ainda, ado-
tar as ações descritas a seguir.
• Controlar e registrar o trânsito de veículos e o acesso 
de pessoas ao estabelecimento, incluindo a coloca-
ção de sinais de aviso para evitar a entrada de pessoas 
alheias ao processo produtivo. 
• Proteger com cercas de segurança e estabelecer nas 
vias de acesso, fluxo operacional e medidas higiênico-
sanitárias, a fim de evitar a contaminação do material 
limpo e desinfetado, a ser utilizado na produção, com 
os demais descartes da produção. 
• Estabelecer procedimentos para a desinfecção de 
veículos, na entrada e na saída do estabelecimento 
avícola; 
• Os funcionários deverão utilizar roupas e calçados 
limpos;
• Adotar procedimento adequado para o destino de 
águas utilizadas, aves mortas, ovos descartados, es-
terco e embalagem, de modo a garantir a biosseguri-
dade do estabelecimento; 
• Elaborar e executar programa de limpeza e desinfec-
ção a ser realizado nos galpões, após a saída de cada 
lote de aves; 
• Manter registros do Programa de Controle de Pragas; 
• Realizar, anualmente, análises microbiológicas da 
água, que devem atender aos padrões previstos nas 
normativas vigentes. 
• Manter à disposição do Serviço Oficial, por período 
não inferior a dois anos, o registro das atividades de 
trânsito de aves, com as cópias das Guias de Trânsito 
Animal (GTAs), das ações sanitárias executadas, dos 
protocolos de vacinações e das medicações utilizadas, 
bem como as datas das visitas e as recomendações do 
responsável técnico e do médico veterinário oficial.

Com a regulamentação da atividade avícola, será 
possível intensificar as medidas para prevenção da 
ocorrência da influenza aviária no Brasil, assim como 
evitar outros possíveis problemas sanitários ao plan-
tel avícola nacional. 
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e silvestres.
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Sanidade Avícola: essencial 
para o produtor e o País
Renato Luís Luciano – Pesquisador Científico do Centro Avançado de Pesquisa Tecnológica do Agronegócio Avícola – Instituto Biológico (IB)
rluciano@biologico.sp.gov.br
Antonio Guilherme Machado de Castro – Pesquisador Científico e diretor do Centro Avançado de Pesquisa Tecnológica do Agronegócio Avíco-
la – Instituto Biológico (IB) – gcastro@biologico.sp.gov.br 

O conceito de sanidade envolve o conjunto 
das condições que permitem a manuten-
ção da saúde. Este conceito é complemen-

tado pela expressão biosseguridade, que pode ser de-
finida como o estabelecimento de um nível de segu-
rança de seres vivos, por intermédio da diminuição do 
risco de ocorrência de enfermidades agudas e/ou crô-
nicas em uma determinada população. Em produção 
de aves, um programa de biosseguridade significa o 
desenvolvimento e a implementação de um conjunto 
de políticas e normas operacionais rígidas, que terão 
a função de proteger os rebanhos contra a introdução 
de quaisquer tipos de agentes infecciosos, sejam eles 
vírus, bactérias, fungos e/ou parasitas. 

Mas o que isso significa na prática? Os produto-
res avícolas devem empregar uma série de medidas 
e ações integradas no manejo de seus lotes, visando 
minimizar a entrada de agentes causadores de do-
enças, contribuindo assim para que as aves possam 
expressar da melhor forma possível todo o potencial 
genético, seja para a produção de carne ou de ovos. 
É importante identificar quais são os principais meios 
de disseminação de doenças, que podem “entrar na 
granja” por meio de carcaças de aves mortas, água 
contaminada, da presença de roedores, aves silves-

tres, insetos e animais de outras espécies (animais de 
estimação, por exemplo).  

Muitas vezes, as aves apresentam doenças adquiri-
das na fase de incubação e, quando iniciam a fase de 
desenvolvimento na granja, não atingem o patamar 
esperado. Isso é verificado pelos índices zootécnicos 
(conversão alimentar, mortalidade, ganho de peso, 
dentre outros). Por essa razão, é importante introduzir 
aves sadias no lote e monitorar o seu desenvolvimen-
to. 

O controle de entrada na propriedade é outro fa-
tor a ser considerado. Evitar a entrada de pessoas que 
não são necessárias à realização das atividades na 
granja é fundamental para minimizar a contamina-
ção das aves, pois elas podem ser responsáveis por 
disseminar doenças pelas roupas ou calçados. Além 
disso, os objetos utilizados no dia a dia da granja de-
vem ser limpos e desinfetados, pois também podem 
estar contaminados com micro-organismos. Os fun-
cionários devem ser conscientizados da importância 
de trocarem de roupa ao entrarem nos galpões, além 
de adotarem medidas de higiene pessoal, tais como 
banhos e lavagem das mãos, além de zelar pela lim-
peza de calçados e roupas. Atitudes simples como as 
descritas são essenciais para a manutenção da sani-
dade avícola. 

Sanidade, enfermidades e diagnósticos
A criação avícola se caracteriza pela elevada den-

sidade populacional, ou seja, um grande número de 
aves alojadas em um espaço comum, o que contribui 
para que as doenças se espalhem rapidamente, com-
prometendo todo o lote. Por isso, todas as medidas 
preventivas devem ser incorporadas com a finalidade 
de manter um bom status sanitário na criação. Outra 
série de medidas, que se relaciona com o manejo sa-
nitário do lote, consiste na observação diária do com-
portamento das aves quanto ao consumo de água e 
ração; presença de umidade na cama; temperatura da 
água e do interior dos galpões; mortalidade e possí-
veis sintomas que se apresentem, tais como dificulda-
de respiratória, diarreia e apatia, dentre outros. 

Alguns princípios básicos consistem em agrupar 
os lotes com a mesma idade e procedência, realizar 
o vazio sanitário (período sem animais na granja) 
após a troca de lotes, executar a limpeza e desinfec-
ção do aviário e dos equipamentos, selecionar bons 
fornecedores de ração, que deve ser armazenada em 
local adequado e sem a presença de umidade, pois 
isso pode favorecer o desenvolvimento de fungos e 
outros contaminantes. Caso exista a suspeita de ocor-
rência de alguma doença, é necessário realizar o diag-
nóstico de forma rápida, a fim de que sejam tomadas 
as medidas adequadas para o controle da mesma. 

O diagnóstico clínico é o primeiro a ser realizado e 
se baseia nos sintomas apresentados pelas aves e nos 
sinais clínicos. O veterinário responsável pela proprie-
dade deve realizar necropsias em aves com sintomas 
atípicos, a fim de identificar possíveis lesões nos ór-
gãos, além de realizar a coleta adequada do material 
a ser enviado ao laboratório para confirmar a suspeita 
clínica. 

O diagnóstico laboratorial deve servir de apoio ao 
diagnóstico clínico, descartando-se doenças com sin-
tomatologias semelhantes. É importante realizar mo-
nitoramentos constantes no lote, para acompanhar 
as condições sanitárias das aves. Ele envolve provas 
sorológicas para o diagnóstico indireto, além de pro-
vas para o isolamento dos patógenos (diagnóstico di-
reto). Portanto, o veterinário deve ter conhecimento 
das técnicas laboratoriais para saber o que coletar e 
de que forma enviar, além de possuir conhecimento 
para interpretar os resultados fornecidos. 

A sanidade avícola também engloba o monitora-
mento de doenças estratégicas para o País. Um dos 
pontos de destaque da avicultura brasileira consiste 
no fato de o Brasil não ter registrado um único caso de 
influenza aviária (IA) de alta patogenicidade. Desde 
1994, com a implantação do Programa Nacional de 
Sanidade Avícola, que tem por objetivo manter o 
status sanitário dos plantéis avícolas em condições 
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A sanidade avícola é composta por uma 
cadeia que abrange todas as etapas de ciclo 
produtivo: produção de ovos, incubação, ma-
nejo e abate, sendo que é necessária a execu-
ção de ações de vigilância, profilaxia, contro-
le, erradicação e diagnóstico de enfermida-
des. O desafio é aumentar a biosseguridade 
dos estabelecimentos avícolas e atuar sobre a 
prevenção e o controle das doenças das aves. 

O Centro Avançado de Pesquisa 
Tecnológica do Agronegócio Avícola (Captaa) 
é um laboratório que integra o Instituto 
Biológico, órgão vinculado à Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo. Sediado em Descalvado e, 
juntamente com a Unidade de Pesquisa e 
Desenvolvimento (UPD) de Bastos, é um la-
boratório credenciado pelo MAPA para a rea-
lização de exames bacteriológicos (isolamen-
to de salmonelas) e sorológicos para o controle de influenza aviária, laringotraqueíte 
infecciosa das aves, doença de Newcastle e micoplasmoses aviárias. 

Atualmente, o Centro realiza o monitoramento sorológico de influenza aviária e la-
ringotraqueíte em material genético (matrizes, avós, bisavós) exportado para diversos 
países, por determinação do Código Zoossanitário Internacional (CZI), o qual preconiza 
que esse material seja livre dessas doenças. 

Crédito rural para o avicultor paulista
Alexandre Mendes de Pinho – Engenheiro Agrônomo – Divisão de Extensão Rural (Dextru/CATI)  – almendes@cati.sp.gov.br

Alexandre Manzoni Grassi – Engenheiro Agrônomo – Dextru/CATI – amgrassi@cati.sp.gov.br

O Fundo de Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap), do Governo do Estado de 
São Paulo, disponibiliza uma linha de crédi-

to especial para o produtor de aves de corte que seja 
parceiro de empresas integradoras. A taxa de juros 
é de 3% ao ano, caindo para 2,25% se o mutuário se 
mantiver adimplente durante o período do financia-
mento. O pagamento do empréstimo é realizado em 
até cinco anos, em parcelas de acordo com o projeto 
técnico, estando inclusa neste prazo uma carência de 
até 18 meses.

Por meio da linha de crédito, é possível construir 
ou reformar galpões de produção e, também, adquirir 
equipamentos destinados à modernização das opera-
ções e adequação do estabelecimento avícola comer-

cial, visando à obtenção do registro da Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária (CDA/SAA), conforme as nor-
mas vigentes.

Podem ser financiados diversos equipamentos, tais 
como aquecedores, forros, cortinas, aspersores, venti-
ladores, silos, exaustores, comedouros, bebedouros, 
reservatórios de água, dispositivos para desinfecção 
de veículos e bombas motorizadas.

Para acessar a linha de crédito, o avicultor deve 
procurar um técnico da Casa de Agricultura ou do 
Escritório Regional da CATI, que fará a análise de en-
quadramento como beneficiário do Feap e também 
poderá elaborar, gratuitamente, uma proposta de fi-
nanciamento, conforme as necessidades técnicas do 
empreendimento. 

Pode ser beneficiário do Feap o produtor rural paulista com 
renda agropecuária anual de até R$ 800 mil, a qual deverá 

representar no mínimo 50% do total de sua renda bruta anual.

Outras alternativas de financiamento

Além da linha de crédito oferecida pelo Feap, existem outras oportunidades de financiamento que podem ser 
utilizadas para investimento ou custeio da atividade de avicultura. Confira algumas:

Linha de Crédito Perfil de produtor* Finalidade do crédito Valor financiável e taxa 
de juros

Prazo para pagar o 
empréstimo**

Programa Nacional 
de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar 
(Pronaf ) – Custeio 

Tradicional

Agricultor familiar 
beneficiário do 

Pronaf, conforme 
critérios estabelecidos 

pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 

(MDA).

Custeio da produção Até R$ 100 mil. Juros de 
1,5 a 3,5% ao ano.

Até 12 meses 

Pronaf
Mais Alimentos

Investimento em 
infraestrutura 

de produção, de 
armazenagem e de 

transporte.

Até R$ 300 mil. 
Juros de até 2% ao ano.

Até 10 anos

Programa Nacional de 
Apoio ao Médio Produtor 

Rural  (Pronamp)

Produtor rural com renda 
agropecuária bruta anual 
de até R$ 1.600 mil, sendo 
que esta deve representar 
pelo menos 80% da renda 

bruta total.

Custeio da produção 
e investimento em 

infraestrutura.

Até R$ 660 mil (custeio) 
e até R$ 385 mil 

(investimento). Juros de 
5,5% ao ano

Até 8 anos (investimento)

• *A análise do enquadramento do avicultor como beneficiário do Pronaf ou do Pronamp pode ser feita nas Casas da Agricultura da CATI.
• ** Variável em função da proposta de financiamento e da capacidade de pagamento.

Atuação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento para a 
sanidade avícola em São Paulo

satisfatórias, o governo, por meio do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), vem 
desenvolvendo uma série de ações a fim de manter o 
Brasil livre de doenças emergenciais como a doença 
de Newcastle e influenza aviária, além de controlar a 
ocorrência de micoplasmoses e salmoneloses aviárias. 

Uma enfermidade respiratória de grande impac-
to econômico é a micoplasmose aviária, causada por 
Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae, 
que é considerada uma das doenças mais importan-
tes que acometem o sistema respiratório das aves, 
por conta da diminuição da eficiência produtiva nos 
animais, além de ocasionar infecções secundárias. 
Por esse motivo, a ocorrência de micoplasmoses em 
linhas puras, avós e bisavós acarretam o sacrifício dos 
lotes, segundo as legislações específicas do MAPA e 
somente o monitoramento realizado por provas labo-
ratoriais pode auxiliar no controle e na erradicação do 
agente. 

No caso de salmoneloses aviárias, sua relevância 
está na saúde pública e segurança alimentar, uma vez 

que pode ocasionar toxinfecções alimentares em hu-
manos. O conhecimento da epidemiologia, ocorrência 
e prevalência dos sorovares de Salmonella na cadeia 
avícola, além dos mecanismos de resistência desse 
agente aos medicamentos antimicrobianos, são fun-
damentais para a adoção de medidas eficazes para o 
controle das salmonelas em todas as etapas da cadeia 
produtiva. 

Os organismos internacionais responsáveis pela 
saúde animal como, por exemplo, a Organização 
Mundial de Saúde Animal (OIE), têm realizado diversas 
auditorias no País para verificar as condições sanitá-
rias, averiguar como funciona o sistema de vigilância 
e se o Brasil possui estrutura (laboratorial e logística) 
para lidar com eventuais surtos de doenças emergen-
ciais como, por exemplo, a influenza aviária. 

O consumo de carne de frango e ovos tem aumen-
tado no Brasil, de forma que a sanidade é cada vez 
mais importante, tanto na avicultura industrial quanto 
nas aves de subsistência, sendo essencial para o pro-
dutor e, consequentemente, para o País.  
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Frangos e ovos: rumos das 
exportações em 2014
Ricardo Santin – Vice-presidente de aves da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), vice-presidente do International Poultry Council 
(IPC) e presidente do Conselho Administrativo do Instituto Ovos Brasil (IOB)

Após divulgar que as exportações brasileiras de 
carne de frango (incluindo frango inteiro, cor-
tes, salgados e processados) totalizaram 371,6 

mil toneladas em julho, aumento de 9,6% em relação 
ao mesmo período de 2013, a Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA) está segura em cravar uma pers-
pectiva otimista para as vendas externas da proteína em 
2014. Estas deverão crescer em torno de 3% em volume, 
na comparação com o total de 2013 – 3,89 milhões de 
toneladas. Também são positivas as previsões para o fa-
turamento, que deverá atingir resultado próximo de US$ 
8 bilhões, valor semelhante ao de 2013 – um bom resul-
tado, levando-se em conta que houve queda nos preços 
no início do ano.

Em ovos, no entanto, o cenário é diferente: os embar-
ques acumulados em 2014 (janeiro a julho) foram 25% 
menores em relação ao mesmo período do ano passado, 
totalizando 5,4 mil toneladas. O saldo também foi nega-
tivo em receita, com 40% de queda acumulada, chegan-
do a US$ 8 milhões no mesmo período comparativo. A 
instabilidade de grandes mercados, no entanto, ainda 
não permite previsões precisas dos resultados previstos 
para o total do ano.

No caso da carne de frango, o setor registra boas notí-
cias. No início do ano, a China habilitou cinco novas uni-
dades, elevando a 29 o número de frigoríficos brasileiros 
autorizados a exportar carne de frango para o mercado 
chinês. Posteriormente, obtivemos um retorno positivo 
da missão que lideramos ao México, juntamente com 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). Constatamos, nas rodadas de contatos empre-
sariais e oficiais, que o fato de exportarmos carne de 
aves para a Europa e o Japão, mercados com alto grau 
de exigência em qualidade, serviu como aval para va-
lidar nossa qualificação como fornecedor seguro, com 
status sanitário diferenciado. Anotamos o forte interesse 
do empresariado mexicano em genética avícola e carne 
de peru, esta com um potencial de negócios de 100 mil 
toneladas por ano. E, no dia 7 de agosto, nos chegou a 
importante notícia de que o governo russo decidiu pri-
vilegiar as importações brasileiras de carnes (bovina, 
suína e de aves) como forma de contornar o embargo 
decretado pela União Europeia e pelos Estados Unidos, 
no contexto da crise envolvendo a Ucrânia.

Já em ovos, as exportações para um de nossos prin-
cipais importadores – Angola – tem experimentado 
variações atípicas negativas. Até julho de 2013, havía-
mos embarcado 3 mil toneladas; este ano, ficamos em 
480 toneladas.  Também tivemos uma forte queda nos 
embarques para a Bolívia, de 15% no mesmo período 
comparativo.  Não fosse isto, teríamos um cenário bas-
tante interessante, graças ao crescimento em uma re-
gião importadora que já é cativa das carnes brasileiras: o 
Oriente Médio. A Arábia Saudita, por exemplo, importou 
124% a mais de ovos nos sete primeiros meses de 2014. 
Os Emirados Árabes, nosso maior cliente (sozinhos, re-
presentaram 67% dos embarques), expandiram suas 
compras em 42%.

O recorde em frangos e as expansões em ovos (para 
o Oriente Médio) são boas notícias que decorrem de 
duas qualidades da proteína animal brasileira: sanidade 
e sustentabilidade. A avicultura brasileira mantém com-
petitividade no mercado internacional porque possui 
certificação como país livre das doenças de Newcastle e 
influenza aviária. Essas enfermidades são de notificação 
obrigatória ao serviço veterinário oficial do MAPA e po-
dem comprometer a negociação internacional. Portanto, 
estar livre de tais doenças é um certificado sanitário que 
abre portas. Quando os importadores prospectam for-
necedores ao redor do mundo, logo voltam sua atenção 
para o Brasil. O País vende para mais de 150 mercados, e 
tem conseguido se sustentar nessa posição de liderança 
(no caso de frangos), apesar de entraves na competitivi-
dade relacionados aos custos industriais e de logística.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 
criada em março deste ano, como resultado da união en-
tre a Ubabef (aves) e Abipecs (suínos), está atenta à ne-
cessidade de preservar as conquistas e ampliar a presen-
ça de ambas no mercado internacional. Nosso desafio é 
manter o status diferenciado em sanidade e garantir que 
a carne de aves produzida no Brasil continue atingin-
do compradores exigentes em frangos, como a Arábia 
Saudita, União Europeia e o Japão, e conquistando no-
vos espaços como o México – para aves e ovos.  Para fa-
zermos frente a esse desafio, a ABPA e suas empresas as-
sociadas se comprometem com ações no campo tecno-
lógico, de inovação, de comercialização e representação.  

Avicultura paulista – mercado 
interno em expansão

Érico Pozzer – Médico Veterinário e presidente da Associação Paulista de Avicultura (APA) – erico@pozzer.net

São Paulo produz, hoje, 10% 
de toda a carne de frango 
brasileira, além de ser o 

maior produtor de ovos comerciais 
para consumo, com 34% da pro-
dução nacional. No entanto, a po-
pulação urbana do Estado de São 
Paulo não tem ideia sobre os refle-
xos desta importante cadeia nos 
mais diversos aspectos da socie-
dade: geração de emprego, renda, 
avanço em pesquisa, tecnologias 
de ponta e comercial da produção 
de frangos e galinhas poedeiras. 
Temos envolvido um exército de  50 
mil pessoas com emprego fixo em 
abatedouros, incubatórios, fábricas 
de ração e granjas distribuídas em 
centenas de municípios paulistas, 
retendo pessoas e oferecendo boa 
qualidade de vida e renda em pe-
quenas cidades do interior, vilare-
jos e propriedades rurais. 

O Estado também é grande 
produtor e consumidor de milho e 
soja, assim como  de vacinas, vita-
minas, equipamentos, tecnologia 
da informação; utiliza transporte 
e  energia elétrica em abundância 
e movimenta uma cadeia de supri-
mentos que envolve, indiretamen-
te, mais  de 400 mil pessoas. 

Esta engrenagem produtiva é 
alicerçada em sólida tecnologia, 
desenvolvida durante décadas, 
que asseguram alta produtivida-
de e com custos que propiciam a 
evolução das empresas e dos pro-
dutores rurais, que oferecem em 
troca qualidade na carne de fran-
go e nos ovos que chegam à mesa 
dos consumidores. Décadas foram 
investidas em pesquisa genética 
para selecionar aves com o melhor 
desempenho produtivo, adapta-
das à criação intensiva em granjas 
modernas. A média brasileira de 
consumo anual é de 42kg de carne 

frango e 168 ovos per capita, com a 
ressalva de que no Estado de São 
Paulo, possuidor de maior renda, o 
consumo chega a ser 40% acima da 
média nacional. Hoje, a criação ex-
tensiva a campo seria insuficiente 
para abastecer a demanda de ovos 
e frangos.

A pesquisa também levou a 
nutrição de frangos e galinhas à 
frente da nutrição humana. A ra-
ção produzida no Brasil feita à base 
de milho, soja, vitaminas e sais mi-
nerais é superior se comparada às 
rações utilizadas na Europa, onde 
o milho e a soja são muito caros, 
obrigando em sua composição o 
uso de subprodutos da indústria de 
pães, bolachas e açúcar de beterra-
ba. E ração de qualidade significa 
excelência na produção de carne e 
ovos. Contribuem, ainda, para esta 
excelência, os modernos sistemas 
de controle de temperatura e am-
biência das granjas paulistas que 
propiciam conforto, bem-estar ani-
mal e permitem o aproveitamento 
de todo o potencial genético e nu-
tricional.  

A avicultura paulista trabalha 
dioturnamente para colocar na 
mesa do consumidor produtos de 
alta performance, de excelentes 
qualidades nutricional e sanitária  e 
com preços acessíveis para todas as 
classes sociais.

O desafio do segmento produ-
tor é mostrar para a sociedade a im-
portância e as dificuldades enfren-
tadas e a falta de decisões políticas 
que beneficiem o setor. Produzir 
alimentos no Brasil é uma ativida-
de de alto risco, tanto para os em-
presários, como para os produtores 
rurais, que necessitam ser reconhe-
cidos pela sociedade e pela classe 
política. 
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Criação de codornas: uma 
atividade com demanda crescente
Cristina Kimie Togashi – Professora-adjunta do Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Agrossociambiental Sustentável (MZO) da 
Faculdade de Veterinária – Universidade Federal Fluminense (UFF/RJ) – cristinatogashi@id.uff.br

Nas últimas décadas, a 
criação comercial de co-
dornas ou coturnicultura 

apresentou grande desenvolvi-
mento no Brasil. O consumo de ovo 
de codorna aumentou de forma 
significativa devido à sua industria-
lização. O ovo de codorna in natura 
passou a ser comercializado cozido, 
descascado e em conserva e, atual-
mente, está presente na maioria 
dos restaurantes e supermercados 
das grandes cidades brasileiras.   

Vários fatores favorecem a co-
turnicultura destacando-se, pri-
meiramente, as características das 
aves. As codornas possuem rápido 
crescimento, maturidade sexual 
precoce (35 a 42 dias), alta produ-
tividade (média de 300 ovos/ano) 
e longevidade de produção (10-14 
meses). A criação de codornas é 
considerada de fácil condução, re-
quer pequenos espaços, baixo in-
vestimento inicial e possui rápido 
retorno financeiro pela comerciali-
zação de seus produtos e subpro-
dutos (ovos, carne, aves para des-
carte e esterco).

A coturnicultura possui quatro 
possibilidades de exploração: a 
produção de carne; a produção de 
ovos; a produção de codornas de 
um dia; e a produção de codornas 
recriadas com cerca de 35 dias de 
idade. A produção de carne ainda 
é pouco explorada e somente uma 
grande empresa de Santa Catarina 
se destaca nessa atividade; a pro-
dução de codornas de um dia é re-
alizada por granjas matrizeiras, sen-
do as maiores localizadas no Estado 
de São Paulo, onde está localizado 
também o maior número de pro-
dutores de ovos que, na maioria 
das vezes, realizam todo o ciclo de 
produção a partir da aquisição de 

codornas de um dia de idade, o que 
tem restringido a comercialização 
de codornas recriadas aos peque-
nos produtores, muitas vezes em 
início de atividade. 

As codornas japonesa (Coturnix 
japonica) e europeia (Coturnix co-
turnix) são as espécies mais explo-
radas no Brasil. Ainda não existem 
linhagem ou híbridos comerciais 
geneticamente selecionados es-
pecificamente para corte ou pos-
tura. No entanto, devido à maior 
produtividade, a codorna japonesa 
tem sido criada para a produção de 
ovos, enquanto que o maior por-
te da europeia tem favorecido sua 
criação para a produção de carne. 

A criação de codornas para a 
produção de ovos é dividida em fa-
ses, de acordo com os períodos de 
vida produtiva da ave. A fase de cria
-recria, que corresponde ao perío-
do de um dia até os 35 dias, e a fase 
de produção, a partir de 36 dias até 
o descarte das aves a qual, depen-
dendo do manejo de criação, pode 
ser entre 12 e 14 meses de idade. 
O sistema de criação pode ser em 
piso ou em gaiolas. Atualmente, 
muitos produtores têm adotado 
a criação em gaiolas desde o pri-
meiro dia de vida da ave, devido 
ao maior controle de doenças e a 
possibilidade de maior número de 
lotes por ano. No entanto, é um 
sistema que demanda um maior 
custo inicial em razão da aquisição 
das gaiolas. A criação em piso é re-
comendada somente até os 35 dias 
de idade, quando as aves deverão 
ser transferidas para as gaiolas, que 
podem estar dispostas em sobre-
posição, em disposição piramidal 
ou vertical. 

A disposição das gaiolas e o ca-
pital disponível para o investimen-
to definem o tipo de manejo a ser 
adotado na criação. A criação com 
gaiolas em sobreposição requer 
maiores cuidados com a limpeza 
mais frequente das bandejas para 
deposição das excretas, o forneci-
mento de ração, assim como com a 
coleta de ovos, que é realizada ma-
nualmente. Nas gaiolas em disposi-
ção piramidal é possível aumentar 
o período de limpeza das excretas e 
realizar o fornecimento de ração e a 
coleta de ovos de forma automati-
zada. E no sistema de gaiolas sobre-
postas na vertical todo o manejo é 
automatizado desde a coleta de 
ovos, o fornecimento de ração até a 
coleta de esterco. A criação em sis-
tema vertical propicia uma maior 
capacidade de alojamento de aves, 
no entanto requer maior investi-
mento devido aos custos com a au-
tomação dos equipamentos.

O manejo inicial das codornas 
é considerado um ponto crítico na 
criação, já que a partir de uma co-
dorna bem recriada é que surgirá 
uma boa poedeira. Para tal, é fun-
damental fornecer água e ração ba-
lanceada em quantidades suficien-
tes e proporcionar um ambiente 
adequadamente aquecido nos pri-
meiros dias de vida, já que as aves 
não possuem aparelho termorre-
gulador desenvolvido, evitando, 
assim, o gasto energético com o 
aquecimento corporal. 

A alimentação das codornas é 
realizada com o fornecimento de 
rações formuladas a base de mi-
lho e farelo de soja, podendo ser 
utilizados alimentos alternativos, 
desde que sejam respeitadas as 
exigências nutricionais de cada 
fase de vida da ave. A utilização de 
aditivos nas rações como enzimas, 
antioxidantes e adsorventes tem 
possibilitado a maior flexibilidade 
nos custos e na formulação de ra-
ções, de acordo com a disponibili-
dade de ingredientes ao longo do 
ano e nas regiões de criação.

A debicagem é uma prática de 
manejo recomendada como forma 
de redução de desperdícios e sele-

ção da ração e redução do caniba-
lismo e agressões entre as aves alo-
jadas em gaiolas sob condições de 
alta densidade. A decisão de fazer 
ou não a debicagem depende do 
manejo adotado na granja, princi-
palmente no que se refere à densi-
dade de alojamento das codornas. 
Recomenda-se que a debicagem 
seja feita de 28 a 35 dias de idade da 
ave, com uma leve cauterização do 
bico por pessoal capacitado, pois 
mal conduzida a operação pode 
acarretar em queda do consumo 
de ração, menor ganho de peso e, 
consequentemente, menores peso 
e produção de ovos.   

O programa de luz é um manejo 
importante para assegurar a pro-
dução de ovos. O fornecimento de 
luz natural ou artificial às aves deve 
ser bem planejado, sem excesso ou 
deficiência, já que a luz age como 
estímulo, atuando sobre o hipo-
tálamo e interferindo na intensi-
dade e persistência de postura. 
Existem vários programas de luz, o 
produtor deverá escolher o que for 
mais adequado ao seu manejo e de 
acordo com o desempenho obser-
vado em sua criação. 

A uniformidade de peso das 
aves é o fator mais importante para 
se alcançar uma produção de ovos 
eficiente. A uniformidade de um 
lote pode ser influenciada por vá-
rios fatores como a qualidade da 

codorna de um dia, o aquecimen-
to, a debicagem, o programa de 
luz adequado, a densidade popula-
cional e o fornecimento regular de 
água e ração de boa qualidade.  

Com relação às práticas de va-
cinação, não existe um programa 
recomendado para codornas, seja 
para a criação de corte como de 
postura. As práticas sanitárias es-
tão limitadas basicamente à limpe-
za e higienização das instalações, 
ao controle da temperatura e à 
renovação do ar com ventilação 
adequada para a retirada de gases 
nocivos, como a amônia, das insta-
lações. 

A coleta dos ovos pode ser ma-
nual ou automatizada e a embala-
gem deve ser realizada na própria 
granja. A comercialização dos ovos 
pode ser feita diretamente ao ata-
cadista mas, com o aumento da in-
dustrialização, as fábricas de ovos 
em conserva têm sido uma boa via 
de escoamento da produção.   

A coturnicultura é uma alter-
nativa viável de produção de ovos 
de codornas, tanto para pequenos 
e médios como grandes produto-
res. No entanto, a viabilidade da 
atividade dependerá muito da de-
dicação do produtor em realizar o 
controle zootécnico e financeiro da 
criação, com acompanhamento do 
desempenho das aves e dos custos 
de produção.  Li
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Genética: ponto-chave do 
sucesso da Avicultura
José Roberto Bottura – Diretor técnico da Associação Paulista de Avicultura (APA) – jrbottura@terra.com.br

O alto desempenho das aves na pro-
dução de ovos brancos e vermelhos 
e do rápido crescimento dos fran-

gos de corte não são decorrentes do uso de 
antibióticos, hormônios ou algum pó mágico: 
é genética associada a outros fatores como 
ambiência de conforto térmico e de umidade; 
biosseguridade, com ambiente limpo e higi-
ênico protegido do ataque de enfermidades; 
programas de vacinação adequados; e nutri-
ção adequada que forneça às aves uma ração 
balanceada, em quantidade ideal e específica 
para idade e finalidade. Com isso, as aves têm 
condições necessárias para expressar o seu 
potencial genético, ou seja, produzir grande 
quantidade de ovos aptos ao consumo ou, no 
caso do frango de corte, ter crescimento e ga-
nho de peso rápido, com baixo consumo de 
ração e baixa mortalidade; características es-
sas que são os principais objetivos das empre-
sas do setor de avicultura, seja ela industrial, orgânica 
ou a chamada caipira.

Segundo pesquisadores, o melhoramento genético 
animal tem por finalidade aperfeiçoar a produção dos 
animais que apresentam interesse para o homem, por 
meio de ferramentas como seleção e cruzamentos, com 
o objetivo de selecionar genes de interesse econômico. 
Sabe-se que o fenótipo de um indivíduo, ou seja, suas 
características observáveis, resulta da interação entre o 
genótipo (características internas) e o meio ambiente.  

Há cerca de 30 anos, existiam no mercado mundial 
diversas linhagens de aves (nome comercial de aves 
que são compostas por inúmeras raças). Atualmente, 
para frango de corte existem três empresas que dispo-
nibilizam as linhagens Cobb, Hubbard e Ross. Na sele-
ção para produção de aves de postura comercial, tanto 
para ovos brancos como para vermelhos, as disponí-
veis são: Hy Line, Novogen, Bovans, Hisex, Dekalb, Isa e 
Babcock. Essas linhagens respondem por cerca de 98% 
do mercado mundial de avicultura e são oriundas de 
raças que passaram por seleção genética.

Na década de 1960, havia no Brasil uma empresa 
particular que trabalhava com seleção genética de aves, 
a qual, em função dos altos custos de investimento em 
tecnologia, foi adquirida pela Embrapa Suínos e Aves, 
localizada em Santa Catarina, que destinou a maioria 
das aves do local para a pesquisa. Algumas universida-
des espalhadas pelo País também mantêm programas 
de seleção, tendo um plantel exclusivo para suas pes-
quisas e atividades acadêmicas.

Programas de seleção genética para frango de 
corte e ovos

Os programas de seleção genética são realizados 
em grupos ou famílias das aves de pedigree ou linhas 
puras, sendo constantemente adaptados para atender 
às exigências do mercado consumidor de proteínas de 
aves: carne e ovos. A seleção nessas famílias ainda é re-
alizada pelo sistema de Mendel & Massal (que prevê a 
variabilidade entre os indivíduos da mesma família), ou 
seja, selecionam-se os indivíduos dentro das famílias 
que mais se destacam para os parâmetros pretendidos, 
tais como ganho de peso, consumo de ração, mortali-
dade, maior proporção e conformação de peito, menor 
acúmulo de gordura abdominal, maior quantidade de 
ovos de tamanho grande, melhor qualidade de casca 
de ovo, melhor uniformidade de cor de casca vermelha, 
melhor produção de espermatozoides, de acasalamen-
to, de fecundação (no caso de machos) etc. 

Atualmente, novas tecnologias são empregadas 
nesses programas, como os marcadores e o mapea-
mento genéticos das aves. No entanto, essas tecnolo-
gias demandam altos investimentos financeiros em 
equipamentos laboratoriais, em pesquisas e pessoas. A 
partir das aves de pedigree são produzidas, na sequên-
cia, as aves da geração de bisavós, das avós, das matri-
zes e os pintinhos comerciais para frango de corte ou 
poedeiras de ovos brancos ou vermelhos (ver box). 

Esse esquema de produção se faz necessário para 
a obtenção, de maneira econômica, de uma grande 
quantidade de aves comerciais com alto valor genéti-

co, além de propiciar a conciliação dos parâmetros ge-
néticos de correlação negativos nas diversas famílias 
que integram as aves de pedigree, como por exemplo 
aumentar o ganho de peso no frango de corte e dimi-
nuir o consumo de ração, os quais possuem correlação 
negativa, ou seja, impossível de selecioná-los em uma 
mesma família. Então, em uma família faz-se a seleção 
para ganho de peso e em outra a seleção para menor 
consumo de ração. Uma vez acasaladas as aves das 
duas famílias, obtêm-se os dois ganhos. Por outro lado, 
exemplificando uma correlação positiva temos: tama-
nho de ovo e tamanho da ave. Esses parâmetros po-
dem ser selecionados na mesma família, uma vez que 
aumentando o tamanho da ave aumenta-se também o 
tamanho do ovo.

O organograma de seleção genética é dividido em 
duas linhas, a linha macho e a linha fêmea, e visa ob-
ter um macho matriz e uma fêmea matriz com todos 
os parâmetros genéticos selecionados para cada linha 
de tal forma que, quando acasalados, na proporção de 
um macho para cada 10 fêmeas, o resultado final seja: 
pintinho comercial, frango de corte ou poedeira comer-
cial de ovos brancos ou vermelhos, os quais possuem 
todas as características zootécnicas da seleção da qual 
são originários.

Nos programas de seleção genética para frango de 
corte, para a linha macho das aves pedigree, a raça uti-
lizada é a Cornish White; e para a linha fêmea a raça é 
a New Hampshire. Nos programas de seleção genética 
para aves poedeiras de ovos de casca de cor branca, 
tanto para a linha macho como para a fêmea, a raça uti-
lizada é a White Leghorn. Já nos programas de seleção 
genética para aves poedeiras de ovos de casca de cor 
vermelha, na linha macho, a raça utilizada é a Rhode 
Island Red e para a linha fêmea as raças são Plymound 
Rock White e Plymound Rock Barrado (galinha carijó). 

De acordo com informações da Empresa Brasileira 
de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa), ao longo do 
tempo, desde o aumento da demanda por proteína 
animal de origem avícola, centenas de linhagens e va-
riedades de galinhas já foram desenvolvidas, porém, 
poucas têm expressão comercial. Por isso, é importante 
reconhecer que a formação de um banco genético é 
a fonte da diversidade e o combustível para os cruza-
mentos que dão origem aos híbridos modernos.  

Seleção genética para frangos e ovos caipiras e 
orgânicos

Na produção de ovos caipiras ou orgânicos não 
existem programas de seleção genética específicos. 
Normalmente, se utilizam aves comerciais das linha-
gens já descritas, por serem de alta produtividade e 
com muito menos propensão ao comportamento de 
choco. O que diferencia esse tipo de ovos dos indus-
triais é que as aves são criadas em sistema semiconfi-
nado e possuem uma área de acesso com gramíneas. 

Para frango de corte, no Brasil existem poucas em-
presas que desenvolvem programas genéticos com 
aves específicas: a Embrapa, que disponibiliza para 
todas as regiões do País uma pequena parte de seu 
plantel de aves chamadas de “caipiras” (que passaram 
por seleção genética e são criadas soltas); a empresa 
Global, no Paraná; e a Fazenda Aves do Paraíso, em São 
Paulo. Há também uma empresa no Rio Grande do Sul, 
a Gramado Avicultura, que importa da França material 
genético de avós para a produção de matrizes e pin-
tos comerciais de um dia. É importante frisar que essas 
aves têm diferentes nomeações, conforme as regiões 
brasileiras. No Sudeste e Centro-Oeste são conhecidas 
como “caipira”; no Sul, como “coloniais”; e no Norte e 
Nordeste, como “capoeira”.

Algumas das raças mais antigas são apenas manti-
das em estações experimentais e com colecionadores, 
mas não têm atrativo para a produção em grande es-
cala. No mercado brasileiro existe uma grande varieda-
de de aves de plumagens de variadas cores, incluindo 
aves de pescoço pelado, oriundas de diversas raças, 
cujo objetivo no programa de seleção é a obtenção 
de uma ave de crescimento lento, com carne de colo-
ração avermelhada, pouco acúmulo de gordura abdo-
minal e com gordura acumulada 
entre as fibras musculares, a qual 
possui consistência mais firme 
quando comparada à do frango 
industrial, proporcionando um 
sabor muito próximo ao de 
uma ave silvestre. O tempo 
de crescimento desse tipo 
de frango é de 68 a 74 
dias, para um peso 
corporal vivo 
de 2,4 a 
2,8kg. Cadeia produtiva das aves

Linha Pura e Pedigree – são a mesma coisa. São dois nomes 
para designar o mesmo nível de geração na seleção. São as aves 
onde se realizam as pressões de seleção genética. 
Bisavós – primeira geração de aves originárias das 
aves pedigree.
Avós – segunda geração de aves originárias das aves 
bisavós.
Matrizes – terceira geração de aves originárias das 
aves avós.
Pinto de um dia – híbrido comercial, originário das aves matri-
zes.
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Casa da Agricultura de 

       Descalvado  
Foco na diversificação de atividades

Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural  (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

O município de Descalvado, área de abran-
gência da CATI Regional Araraquara, já foi 
considerado a Capital Nacional do Frango, 

devido à importância da avicultura na economia da 
região. Com o tempo, as granjas foram migrando para 
outros locais e, hoje, a cidade tem uma produção agrí-
cola diversificada, com ofertas vindas da olericultura, 
da produção de leite, da fruticultura, porém, aqui e 
acolá, ainda existem aqueles que optaram por conti-
nuar investindo em avicultura, tanto de corte, a maio-
ria em sistema de integração com grandes frigoríficos, 
como de ovos. É com esta realidade e o constante 
desafio de atender a um diversificado público da área 
rural, que abrange 987 unidades de produção agro-
pecuária (dados do LUPA – Levantamento Censitário 
da Unidades de Produção Agropecuária) e onde as 
usinas canavieiras arrendam boa parte das terras, que 
a engenheira agrônoma Adriana Amaral de Oliveira 
Bueno tem convivido nos pouco mais de dois anos 
em que está no comando da Casa da Agricultura (CA) 
local, auxiliada por Maria Helena Perna do Amaral e 
Francisco Carlos Bispo.

“Como é difícil atender individualmente, temos 
procurado trabalhar no apoio e fortalecimento das 
associações e das variadas cadeias que vêm surgin-
do para atender às demandas, principalmente das 
políticas públicas de compra de alimentos como 
o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)”, 
explica Nestor Jamami, diretor da CATI Regional 

Araraquara. Adriana já está planejando o calendário 
de 2015: “Ao assumir a CA, a orientação foi priorizar as 
cadeias de olericultura, que está em expansão; e leite, 
no que diz respeito, a princípio, na melhoria das pas-
tagens para implantação do Projeto CATI Leite, mas a 
CA está aberta a todos os produtores. Os apicultores, 
por exemplo, já estiveram em Itatinga visitando uma 
Casa do Mel que teve os maquinários adquiridos via 
Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado para tirar 
dúvidas e discutir os planos de ação. Temos conver-
sado, também, com o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), um grande par-
ceiro aqui em Descalvado e que dá, tanto à CA quanto 
às associações, todo apoio para melhorar a comercia-
lização”, diz Adriana.

Atualmente, são quatro associações: Associação 
dos Pequenos e Médios Produtores, com 15 produto-
res em atividades variadas como produção de frutas, 
hortaliças, grãos e criação de suínos, aves e bovinos 
de corte; Associação de Agricultura Familiar, esta mais 
voltada à olericultura e que atende ao PAA e ao PNAE 
e que, além de produtores rurais, soma, ainda, os as-
sentados pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária 
(Incra); Associação de Produtores de Leite, que já tem 
até marca própria estabelecida, mas falta agregar 
produtores e produção; e Associação de Apicultores 
(Aades), com 10 associados e duas mil colmeias, que 
conseguiram local e maquinários para operar a Casa 
do Mel, porém, lutam para conseguir os recursos para 
colocá-la em funcionamento, fazer o próprio envase, 
e agregar valor ao oferecer produtos registrados no 
Serviço de Inspeção Federal (SIF).

 As associações de Descalvado foram todas criadas 
há pouco tempo, cerca de cinco anos em média, e ain-
da agregam poucos produtores, mas, com o apoio que 
vem sendo dado pela Prefeitura de Descalvado, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, a intenção da CA é propor-
cionar cursos, divulgar as políticas públicas existentes, 
propor projetos, proporcionar visitas técnicas, enfim, 
dar o suporte necessário para que possam crescer. “Os 
associados têm a Feira do Produtor, promovida pela 
Prefeitura, realizada às quartas e domingos, as feiras 
livres e as festas em praças públicas com barracas de 
venda de produtos. Os consumidores já conhecem a 

qualidade e toda a produção vem sendo escoada no 
município, além disso, temos a intenção de aumentar 
o volume de compras”, conta o secretário municipal 
de Agricultura Nelson Luiz Pozzi Villa. Outro subsí-
dio que favorece os produtores rurais é o da Patrulha 
Agrícola, que oferece cinco tratores e implementos 
alugados por valor bem abaixo do mercado, e os as-
sociados ainda têm 50% de redução. 

Apostando nesse novo nicho de mercado, o enge-
nheiro agrônomo e produtor rural Nilson Assoni resol-
veu investir em madioquinha-salsa. Procurou a CA e 
pediu à Adriana que repassasse instruções técnicas e 
viabilizasse a compra de mudas. Ela fez mais, firmou 
uma parceria com a Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios (Apta – Polo Ribeirão Preto) e 
com a CA de São Simão, pertencente à CATI Regional 
Ribeirão Preto, e montaram em julho deste ano uma 
Unidade de Adaptação de Tecnologia (UAT), com 368 
mudas da variedade Senador Amaral, para testar dife-
rentes sistemas de plantio (leira ou canteiro) em espa-
çamentos diferenciados. “Na região não temos man-
dioquinha-salsa e a procura tem sido grande”, conta 
Nilson. As terras ficavam arrendadas para um Centro 
Experimental, mas agora ele pretende cultivar horta-
liças e viu na instalação da UAT uma oportunidade de 
ampliar os conhecimentos. “Sou curioso, então apro-
veitei essa chance e a CA vem dando todo apoio, além 
disso, o resultado dessa experiência servirá a outros 
interessados no cultivo dessa variedade”, afirma o pro-
prietário da Granja Eldorado.

Avicultura – atividade ainda presente em 
Descalvado

Com a redução no número de granjas no municí-
pio e o avanço da cana-de-açúcar nas terras da região, 
poucos foram aqueles que resistiram e continuaram 
a investir na atividade. “Quem não investiu ficou de-
fasado e passou a não atender às exigências da in-
tegradora”, explica os produtores Antonio Edvaldo 
Gouvêa e seu filho Rogério Gouvêa. Eles construíram 
o primeiro galpão para criação de 12 mil frangos há 

23 anos. Atualmente, têm dois, o outro foi construído 
há três anos e tem capacidade para 20 mil frangos, so-
mando capacidade total para 32 mil aves. “E apenas 
uma grande integradora atua em Descalvado, se não 
atendermos às exigências estamos fora”, afirmam os 
produtores. 

A integradora oferece os pintinhos de um dia, dá 
suporte técnico especializado, faz a pesagem sema-
nal para verificar a conversão alimentar e compra a 
produção. São de responsabilidade dos produtores: 
ração; vacinas; manejo e instalação do que for preci-
so para atender à legislação (comedouros em linhas; 
aquecedores centrais; sistemas de ventilação; instala-
ção de lonas de coloração azul, que refletem menos 
o calor do sol, em substituição às amarelas usadas 
anteriormente); e, finalmente, os nipples, bebedouros 
pendulares que reduziram, além da quantidade de 
água utilizada, as doenças causadas pelo contato com 
o solo molhado, o uso de medicamentos, que são me-
lhor aproveitados neste sistema, e a mão de obra. 

Foi pela necessidade de instalação de nipples que 
Edvaldo procurou a CA para obter a Declaração de 
Aptidão ao Programa Nacional da Agricultura Familiar 
(DAP-Pronaf ). Foram investidos R$ 12 mil, com ca-
rência de dois anos. “Eu ainda nem comecei a pagar 
e já preciso fazer outro investimento: comprar um 
gerador que deixe o sistema automatizado. Se faltar 
energia, posso perder todo o lote”, diz preocupado o 
proprietário. Então, a receita é seguir em frente, pro-
duzindo com qualidade para manter o contrato com 
a integradora.

O produtor Luiz 
Antonio Colucci tam-
bém está investindo em 
avicultura mas “de olho no 
gado de leite”. “Para trabalhar 
com pecuária leiteira falta mão de obra na região”, 
afirma. Enquanto isso, automatiza para depender 
cada vez menos de empregados, apenas ele e a mu-
lher Suely Colucci tocam a granja com capacidade 
para 12.700 aves (galpão de 112m x 10m). A integra-
dora retira os frangos quando estão entre 44 e 50 dias, 
dependendo do mercado, e dá para criar até cinco lo-

Na CA, 
Francisco 
Bispo, Maria 
Helena e 
Adriana 
atendem às 
mais diversas 
demandas.

O produtor Nilson Assoni recebe a visita de Nestor Jamami, Adriana Bueno 
e Cristiano Chiaratti, que observam o experimento com as mandioquinhas.
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tes e meio por ano, com intervalo para lavar e desinfe-
tar o local antes de colocar novo lote, assim tudo está 
sempre limpo e bem cuidado. Colucci também colo-
cou telados e segue à risca todas as determinações da 
integradora para continuar no negócio. 

Luiz Colucci instalou um silo com capacidade para 
16 toneladas de ração e “como não sabe o dia de 
amanhã” resolveu investir em um gerador de 53cv de 
potência, que custou R$ 33.500,00 financiados pelo 
Pronaf em 10 anos para pagar com dois de carência. 
“Gastei mais R$ 10 mil na instalação, além de R$ 4 mil 
na automação do gerador. “É preferível investir um 
pouco mais e ter tranquilidade”, ensina. O gerador 
não precisava ter tanta capacidade mas, acostumado 
às constantes quedas de energia, ele prefere não ar-
riscar. “Eu penso sempre cinco anos à frente”, afirma 
com otimismo o produtor que um dia foi “puxador 
de frango”, ou seja, nos áureos tempos de criação de 
frangos em Descalvado ele fazia o transporte de fran-
gos. Tomou gosto e resolveu participar da criação, via 
integradora. Hoje, Colucci faz parte de duas associa-
ções de produtores de Descalvado, a de leite e a de 
pequenos produtores: “o importante é participar, é só 
me chamar para um curso, uma reunião, uma associa-
ção, que eu vou!”. Talvez seja esse espírito que leva o 
produtor a investir onde muitos desistiram e, já que 
vai investir, quer fazer isso da melhor forma possível. 

Adriana Bueno reafirma: “em qualquer área, após 
a crise, os que permanecem na atividade procuram 
novos rumos, investem e acabam crescendo de novo. 
Em avicultura, a margem de lucro tem sido cada vez 
menor, para compensar, a produtividade tem que ser 
maior. E a receita é se capacitar para adotar as novas 
tecnologias colocadas à disposição”. É o que a técnica 
da CATI recomenda àqueles que procuram a CA, seja 
qual for a atividade. 

Não é só pela produção de frangos que Descalvado 
tornou-se conhecida, as granjas de galinhas poedei-
ras também fizeram história no município. Na adoles-
cência, Edmar Joaquim do Amaral já ajudava o pai 
em uma granja, depois foi trabalhar em uma distribui-
dora de ovos para o irmão, “mas como empregado, de 
segunda a sábado”, conta. Foi em 1974, já casado, que 
ele começou a vender ovos na rua, apenas um dia na 
semana, aos domingos, de casa em casa. “A primeira 
cidade foi Porto Ferreira, cada domingo eu abria nova 
clientela e em três meses já ganhava em um dia o sa-
lário do mês. Como meu irmão não me dispensava, 
larguei o trabalho. Eu e minha mulher fomos abrindo 
clientela rua por rua, cidade por cidade, dia por dia da 
semana, depois passei a vender para mercados, mer-
cearias, panificadoras e virei atacadista”. 

Hoje, a Distribuidora Estrela tem mercado certo 
em nove municípios da região: Descalvado, Porto 
Ferreira, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Rosa do 
Viterbo, São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista, 
Aguaí e Pinhal. Para atender toda essa clientela, no iní-
cio comprava ovos dos granjeiros da região e, em me-
nos de quatro anos, comprou a Estância do Bosque, a 
primeira granja a lhe vender ovos, e hoje é essa a ativi-
dade que toma os seus dias, ali ele acompanha o dia a 
dia, a coleta e classificação dos ovos, a modernização 
dos galpões que vem fazendo paulatinamente. O di-
nheiro da granja fica na própria granja, é a distribuido-
ra que mantém a família. Na cidade, a filha e a mulher 
tocam a distribuidora e o filho faz a distribuição com 
caminhões, todos trabalham unidos de 10 a 12 horas 
por dia, todos os dias da semana: eu aprendi a traba-
lhar assim, todo dia. “Agora quero investir em gado, 
eu vendo o ester-
co, mas vou colo-
car na minha pas-
tagem. Se a maior 
fazenda da região 
tem 14 mil cabe-
ças, eu quero pelo 
menos 14 para ini-
ciar um novo ne-
gócio. Eu sempre 
pensei grande, é 
assim que a gente 
vai para frente”, en-
sina Edmar e solta 
uma sonora e in-
confundível garga-
lhada com o bom 
humor de quem 
faz o que gosta e, 
em Descalvado, 
todos sabem: o 
Edmar dos ovos 
está chegando. 

Os engenheiros agrônomos Fábio Generoso, da Prefeitura, e 
Adriana Bueno, da CATI, ajudaram Luiz Colucci a obter o crédito 
Pronaf.
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Integração: produtores e indústria 
em sintonia no mercado avícola

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br

Desde o início da produção de frangos de 
corte no Brasil, a cadeia produtiva moderni-
zou-se e continua se aprimorando, para au-

mentar cada vez mais o desempenho do setor. Com 
isso, tem se firmado como uma das mais organizadas, 
destacando-se mediante os resultados alcançados 
não só em produtividade e volume de abate, como 
também no desempenho econômico. O sistema de 
Integração, responsável por mais de 90% da produção 
de frango de corte no País (informação da Associação 
Paulista de Avicultura - APA), surgiu na região Sul, em 
meados da década de 1960. Antes dessa época, a ati-
vidade era desenvolvida de forma independente, na 
qual os granjeiros adquiriam os insumos no mercado, 
engordavam as aves e vendiam para os frigoríficos. 
“O desenvolvimento desse sistema promoveu uma 
transformação na avicultura de corte. Aliado a outros 
fatores, é um dos instrumentos responsáveis por levar 
o Brasil a ocupar os atuais postos de maior exportador 
e 3.º produtor mundial de carne de frango”, explica 
José Roberto Bottura, diretor-técnico da APA. Desde 
então, as parcerias entre as empresas-integradoras 
(frigoríficos) e os produtores-integrados se multipli-
caram em número e tecnologia, resultando em uma 
produção de mais de 12 milhões de toneladas anu-
ais, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA). 

O conceito da integração é o mesmo, seja o inte-
grado pequeno, médio ou grande produtor. Em qual-
quer um dos modelos, o sistema estabelece que a em-
presa integradora é responsável pelo fornecimento 
de aves de um dia, material para desinfecção do aviá-
rio, medicamentos e vacinas de uso veterinário, ração, 

assistência técnica, apanha 
das aves adultas na granja e 
transporte para o abatedou-
ro. Ao produtor integrado ca-
bem a construção do galpão; 
a aquisição e instalação dos 
respectivos equipamentos, de 
acordo com as determinações 
da integradora; o fornecimen-
to de mão de obra necessária 
à criação; arcar com custos de 
energia elétrica para ilumi-
nação, aquecimento e venti-
lação; e aquisição da “cama” 
para forrar o piso dos aviários, 
em quantidade suficiente e 
tecnicamente recomendada.

Segundo Pedro Luiz Poli, 
presidente do frigorífico 
Itabom, em São Paulo, sem o 
sistema de integração, a avi-
cultura de corte se tornaria 
inviável, seja por conta do va-
lor crescente da terra, princi-
palmente em São Paulo, e/ou 
por conta dos custos de pro-
dução. “É muito difícil tanto 
para a empresa quanto para 
o produtor trabalhar sozinho 
na avicultura. A mão de obra 
e a ração representam a maior 
parte do custo de produção, 
portanto, a divisão entre as 
duas partes é fundamental 
para o avanço da atividade. 
Nesse contexto, o sistema é 
muito benéfico para os agri-
cultores familiares que podem 
reduzir os custos com mão de 
obra, ao cuidarem pessoal-
mente da granja”, explica o 
empresário, cujo frigorífico 
abate cerca de 130 mil aves 
por dia, provenientes de con-
tratos com 270 integrados, em 
um raio de 100km a partir da 
sua sede em Itapuí, município 
da região de Bauru. 
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Concordando com Pedro Poli, o empresário e 
produtor José Luís Possetti, de Bariri, que traba-
lha no sistema de integração há oito anos, destaca 
os benefícios. “A integração é o melhor modelo para 
se trabalhar com frango de corte, atividade que tem 
proporcionado boa rentabilidade. Conto com funcio-
nários experientes e dedicados, o que na atividade é 
fundamental, e tenho investido em modernização e 
tecnologia para alcançar resultados cada vez melho-
res”, ressalta o produtor que, além dos dois aviários 
convencionais, investiu na construção de um novo 
galpão no modelo Pressão Negativa - Dark House, o 
mais moderno e tecnológico do mercado, com pare-
des fechadas e sistema automatizado de climatização 
e iluminação, visando otimizar a produção e garantir 
bem-estar às aves em confinamento.

A parceria entre os dois elos do sistema prevê que 
o pagamento seja feito pela integradora ao integrado, 
mediante o trabalho de criação das aves. “A remune-
ração é feita de acordo com indicadores zootécnicos 
que têm como base a taxa de 
conversão alimentar (quantida-
de de ração consumida por ave e 
convertida em quilos de carne), o 
índice de mortalidade, ganho de 
peso diário e peso médio, todos 
esses índices são diretamente 
ligados a estrutura do aviário e 
manejo correto das aves em cada 
fase de seu desenvolvimento, am-
bos fundamentais na composição 
da remuneração a ser recebida 
por animal entregue”, esclarece 
Sebastião Florêncio Pereira Neto, médico veteri-
nário da empresa Itabom, acrescentando que a ida-
de média de abate é de 45 dias e o período entre o 
carregamento de um lote e o alojamento do próximo 
é, em média, de 15 dias. “Isso possibilita que, em con-
dições adequadas, tanto de disponibilidade de pintos 
de um dia, como também de programação de aba-
te, o produtor possa criar de 5 a 6 lotes por ano (cuja 
quantidade aves depende do número de aviários de 
cada produtor)”, complementa. Atualmente, os valo-
res de mercado pagos aos integrados (após a entre-
ga de cada lote), giram em torno de R$ 0,60 por ave, 

podendo sofrer algumas variações entre as diversas 
integradoras.

Outro fator importante, que tem ganho cada vez 
mais espaço na produção integrada e impactado no 
pagamento aos integrados, é o conceito de bem-estar 
animal. “Para aperfeiçoar o sistema e garantir o con-
forto dos animais, recomendamos como padrão de 
alojamento máximo de 10 aves por metro quadrado. 
Um bom programa sanitário, biosseguridade, manejo 
e nutrição adequados, bem como espaço para que as 
aves possam se desenvolver com menos estresse, são 
fundamentais para o sucesso da produção avícola”, 
ressalta o veterinário. 

Especialistas do setor agro-
pecuário têm visto a engorda de 
frango de corte no sistema de 
integração, como uma boa alter-
nativa de remuneração para o 
produtor rural, pois proporciona 
mercado certo e menos vulnera-
bilidade às mudanças climáticas, 
como é o caso de outras ativida-
des agrícolas. Woney Fernando 
Pereira Filho, engenheiro agrô-
nomo da Casa da Agricultura de 
Pederneiras, pertencente à CATI 
Regional Bauru, acompanha produtores que têm a 
avicultura entre suas explorações agropecuárias e re-
força essa visão, destacando que a atividade é interes-
sante para o agricultor familiar, principalmente aquele 
que já tem as instalações, pois pode acessar linhas de 
financiamento para adequar a estrutura. “Temos di-
fundido as linhas de crédito do Fundo de Expansão do 
Agronegócio Paulista (Feap) e do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ), 
por meio das quais os produtores podem obter crédi-
to para a construção e reforma dos galpões e fazer ou-
tras adequações exigidas como, por exemplo, adquirir 
geradores, um dos principais equipamentos para ga-
rantir energia elétrica em caso de desabastecimento, 
fator que pode ocasionar a perda das aves”.

Legislação para regulamentação do setor
Apesar do reconhecido sucesso do modelo, em 

algumas regiões, granjas foram desativadas por falta 
de pagamento por parte de certas integradoras, em 
decorrência da crise deflagrada em 2012. Segundo 
Francisco Turra, presidente da ABPA, esse cenário foi 
quase que totalmente revertido. “O sistema de inte-
gração é uma das maiores conquistas da avicultura 
brasileira. Hoje, o contexto é diferente. Empresas que 
quebraram foram adquiridas por outras mais sólidas”., 
ressalta, informando que visando regulamentar o sis-
tema, o Projeto de Lei n.º 6.459/2013 está em análise 
na Câmara dos Deputados. “Temos trabalhado forte-
mente por sua aprovação, haja vista sua importân-
cia para a segurança jurídica tanto dos integradores 
quanto dos integrados”.

Produtores de Pederneiras atestam os benefícios da integração

Família Sipione
Na fazenda São Simão, localizada em Pederneiras, 

o empresário e produtor Francisco Carlos Sipione 
resgata uma tradição familiar: a avicultura. Ao lado 

de outras explora-
ções agropecuárias 
foram instalados 
cinco aviários, com 
capacidade média 
de 28 mil aves cada. 
“Quando começa-
mos a investir na 
avicultura, traba-
lhávamos de forma 
independente. Com 

as oscilações do mercado, há oito anos percebemos 
que era arriscado trabalhar fora do sistema de inte-
gração. Fechamos contrato com o frigorífico e inves-
timos em tecnologia para ampliar a produtividade, 
com bem-estar animal e otimização dos custos, trans-
formamos dois aviários antigos em pressão negativa 
e construimos mais três galpões nesse sistema nos 
últimos anos. A atividade tem se mostrado uma exce-
lente opção de giro rápido de capital na propriedade”, 
salienta o produtor.

Sobre a mão de obra, que é escassa, e ao lado da ra-
ção representa um dos maiores custos na avicultura, o 
produtor adotou uma postura diferenciada. “Procuro 
investir na família e sempre contrato um casal para 
trabalhar. Assim, eles moram na propriedade e re-
cebem um salário digno que pode manter a família 
sem um deles ter que ir trabalhar na cidade e, assim, 
como acontece muitas vezes, afastar o outro do tra-
balho rural”, explica Francisco, sendo complementado 
pelo casal Homero Pereira e Cristiane Ferraz, que há 
um ano trabalha na fazenda. “A avicultura é a vida que 
escolhemos há muitos anos; é um trabalho de todo 
dia, mas não é pesado e as aves são nossa paixão. Aqui 
temos salário e mais uma comissão como incentivo, 
moramos na propriedade e podemos oferecer uma 
vida de qualidade para nossos filhos”.

Família Travain
Na pequena propriedade, logo na entrada, a pri-

meira visão é da granja que desponta imponente no 
terreno. Construída em grande parte pelas mãos de 
Leontino e Alex Sandro Travain, pai e filho, que se 
dedicam à vida de produtor rural “desde sempre”, é a 
principal atividade da família. “Neste sítio, eu, minha 
esposa Hilda e os filhos começamos com horta, mas 
ficou muito difícil. Em 1997, construímos a granja e 
começamos na avicultura pelo sistema de integração”, 
explica o sr. Leontino.

De lá pra cá, o investimento tem se mostrado 
acertado. A cada lote, o aviário aloja 11.500 aves, já 

atendendo à recomendação de densidade menor 
para garantir maior conforto às aves. Nesse período, 
os filhos do sr. Leontino e da dona Hilda cresceram e 
estudaram; Alex Sandro é técnico em informática e 
Any Yara é formada em logística, e continuam no sítio, 
colocando em prática os conhecimentos adquiridos 
para aprimorar o negócio da família. “Se fosse outra 
atividade, talvez não tivéssemos ficado. A minha irmã 
está trabalhando em uma empresa, mas também nos 
apoia aqui”.

A lida diária no manejo das aves que, segundo o sr. 
Leontino, para desenvolver bem, tem que ser como 
na fala dos antigos: “é preciso se casar com a granja”, 
tem sido reconhecida e recompensada. Há dois me-
ses, os produtores receberam um prêmio por terem se 
destacado entre os integrados do frigorífico Itabom.

A família procura sempre investir em melhorias 
no aviário. No começo do ano adquiriu, por meio de 
crédito do Pronaf, acessado com apoio da Casa da 
Agricultura (CA) de Pederneiras, um gerador de ener-
gia movido pela força do trator. “É uma conquista, 
pois um dos maiores problemas para o avicultor é fi-
car sem energia elétrica, o que pode, em alguns casos, 
ocasionar a perda de todo o lote de animais”, ressalta 
Woney, agrônomo da CA. 

O sr. Leontino e seu filho Alex Sandro também co-
locam a serviço da avicultura o lado inventor rural.  
“Colocamos roldanas e adaptamos encanamentos 
para que as cortinas possam ser levantadas ou abaixa-
das do lado de dentro do galpão (a maioria é do lado 
de fora). Na parte de alimentação, adaptamos uma re-
gulagem com sistemas de roldanas e catracas direto 
no encanamento mestre que abastece os bebedouros 
pendulares, proporcionando uma regulagem coletiva 
da altura de trabalho desses equipamentos. A minha 
esposa agradeceu pois, quando está chovendo, nin-
guém se molha mais e o trabalho também fica mais 
leve”, conta bem humorado o produtor que também 
revela aproveitar tudo na propriedade. “Temos uma 
área pequena de grãos, por isso aproveitamos a cama 
de frango para fazer composto orgânico”.

Para o futuro, o objetivo da família Travain é conti-
nuar “casada com a granja” e ampliar o compromisso.
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Produtos e subprodutos da granja: um 
mercado cada vez mais diversificado e crescente   
Juliana Montoya – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – juliana.montoya@cati.sp.gov.br

Quem não se lembra do tempo em que com-
prar ovos era quase a mesma coisa do que ad-
quirir um alimento pelo preço de “bananas” e 

quando sua escolha era uma excelente  saída para quem 
não tinha a carne como complemento do “arroz com fei-
jão”? A aposentada Glória Segatto, cliente de uma distri-
buidora de ovos em São Caetano do Sul, ainda mantém 
a tradição das avós que presenteiam seus netos com o 
ovo de duas gemas e acredita firmemente que o ovo 
vermelho é o que deixa a massa do bolo mais amareli-
nha. “Eu compro aproximadamente uma dúzia e meia de 
ovos por semana. Eles não podem faltar em casa”, afirma 
a aposentada.

Mais importante do que comercializar ovos para se 
utilizar nas receitas domésticas, foi o crescimento desse 
setor que, hoje, impressiona pela variedade de produtos 
e seus subprodutos, que abastecem os lares, o comér-
cio e a indústria, seja na composição das refeições, na 
produção industrializada de alimentos ou até mesmo na 
adubação do solo.       

Ainda na granja, o primeiro subproduto que pode-
mos destacar é a cama de frango, um material feito à 
base de palha de arroz, maravalha – pequenos galhos de 
árvore ou aparas de madeira com as quais se acende o 
fogo –, sabugo de milho triturado, serragem de madei-
ra ou capim picado, que serve como piso para as aves e 
que acaba sendo enriquecida com a ração que cai dos 
comedouros misturada com o próprio dejeto dos ani-
mais. Esse material é transformado todos os anos em 
milhões de toneladas de adubo, utilizado intensamente 
nas lavouras comerciais, principalmente nas plantações 
de milho. 

Atualmente, existe um projeto do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), que bus-
ca desenvolver novas fontes de nutrientes para a pro-
dução agrícola brasileira tendo, entre os destaques, um 
estudo feito por pesquisadores da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em parceria com a 

Universidade de Rio Verde, que visa aumentar o desem-
penho da cama de frango na adubação do solo desen-
volvendo, por meio dela (parte orgânica do material), 
um fertilizante organomineral granulado. Mas, ao mes-
mo tempo, outras pesquisas, como a da Universidade 
de Brasília (UnB), também são realizadas pensando em 
novas formas sustentáveis de se aproveitar a cama de 
frango, como a sua transformação em energia elétrica, 
o que poderia ser revertida para o seu uso nas próprias 
atividades agrícolas. 

Saindo dos resultados desse importante subproduto 
que enriquece o solo e as produções agrícolas, vamos 
direto para o principal produto esperado em uma cria-
ção de galinhas: o ovo! Mas, falar das propriedades dos 
ovos também é assunto para outra matéria. O que de 
fato surpreende é a variedade de ovos presentes hoje 
no mercado. O que para nossos pais e avós limitava-se 
em escolher entre os pequenos, grandes ou com duas 
gemas, atualmente evoluiu para ovo branco pequeno, 
médio, grande, extra branco, jumbo, jumbão, caipira, 
industrial, orgânico e Pufa, com ômega 3 – cuja sigla 
acadêmico-científica significa Poli Unsaturated Fatty 
Acid, que em português é ácido graxo poli-insaturado 
–, sem falar nas mesmas variações dos vermelhos e a 
grande inserção dos ovos de codorna à mesa e no menu 
dos restaurantes. Voltando à distribuidora de ovos em 
São Caetano do Sul, a Dom Ovos, foi possível perceber 
como ampliou-se a exigência de mercado por produtos 
cada vez mais segmentados e com altíssimo padrão de 
qualidade. Segundo Jéssica Moinhos Ferrari, proprietá-
ria da distribuidora de ovos, apesar da variedade, o cam-
peão nas vendas ainda é o ovo branco, de preferência o 
jumbo, juntamente com o caipira. Ao todo são vendidas 
por semana, 400 caixas contendo 30 dúzias de ovos. Ela 
conta que a principal diferença dos seus produtos está 
na cor da gema, que é mais vermelha e na consistência 
da clara, que é mais firme. “Eu já troquei muito de forne-
cedores até chegar no meu grupo atual, porque apesar 
de os clientes observarem o preço, acima de tudo eles 
primam pela qualidade do produto e isso é o que me 
diferencia na venda direta ao público!” 

O ovo do tipo Pufa ainda é considerado uma novi-
dade no mercado. Diferentemente dos outros ovos de 
uma granja, essa modalidade exige a inserção de uma 
ração especial à base de ômega 3 para as galinhas. Os 
ovos Pufa passaram a ser uma alternativa alimentar com 
grandes benefícios à saúde, pois são enriquecidos com 
ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3 e vitamina E. 
Só a distribuidora de São Caetano do Sul vende, por se-
mana, 15 caixas contendo 20 dúzias dessa modalidade. 
O fornecedor, Eduardo Ino, proprietário da Granja Ino, 

localizada em Suzano, afirma que a produção de ovos 
Pufa ainda é bem segmentada, mas destaca que o im-
portante é poder atender a todos os tipos de mercado. 
“Cada região possui uma tendência de consumo, confor-
me o tempo de industrialização desenvolvido naquela 
área. E por isso as exigências mudam, porque tratam-se 
de clientes com perfis sociais, culturais e econômicos 
diferentes”, destaca o empresário. Os ovos Pufa, segun-
do os médicos, ajudam a controlar o colesterol ruim no 
sangue, previnem o envelhecimento precoce, protegem 
crianças e adultos contra infecções, vírus e bactérias, en-
tre outros benefícios.   

Outro produto da granja que traz benefícios, o qual 
conseguiu superar até preconceitos e se consolidou for-
temente no mercado, é o ovo de codorna. Conhecido 
há tempos (mito ou não) como um estimulante sexual, 
o ovo de codorna hoje não falta à mesa dos restaurantes 
e lares brasileiros, principalmente como um especial in-
grediente nas saladas e por atrair a atenção das crianças 
pelo pequeno tamanho. Seus formatos de comercializa-
ção saíram das caixas e também evoluiram entre: ovos 
de codorna em salmoura, conserva, espetinhos em con-
serva na versão tradicional ou com salsicha e azeitona. 
No mercado desde 1996, a Itu Codornas, pertencente à 
família de Roberto Alves Araújo, que trabalha diariamen-
te com sua esposa Onesina e um de seus filhos, Waldecy 
Araújo, quem gerencia a produção, o estabelecimento 
vende cerca de 30 toneladas de ovos de codorna por 
mês, sendo todo o processo devidamente inspecionado 
pelo Ministério da Agricultura.“Ter perseverança e prezar 
pela qualidade do produto é o que nos fez acreditar nes-
se mercado e chegarmos bem próximos da possibilidade 
de exportar nossos produtos. Hoje, nós já temos pedidos 
de vários países como a Rússia”, se orgulha Waldecy.

Até aqui, foram apresentados produtos facilmente 
encontrados em uma feira ou qualquer supermercado, 
porém, outro segmento de mercado bastante forte e 
responsável por abastecer mais intensamente o setor 
industrial é a linha de ovos líquidos e  desidratados (em 
pó). Eles são oferecidos em várias composições, mui-
tas vezes conforme a necessidade do cliente. A Salto's 

Alimentos é um desses grandes fornecedores e sua de-
manda atende especialmente as panificadoras, as fábri-
cas de macarrão, maionese, empanados, suplementos, 
entre outras indústrias. De acordo com o diretor indus-
trial, Júlio César Baldin, esses produtos podem ser utili-
zados em qualquer tipo de receita, em substituição ao 
ovo in natura, com a vantagem de uma maior durabili-
dade em estoque e com menor risco de contaminação 
dos alimentos. “Nossa produção passa por um aprimo-
ramento constante, devido às fiscalizações, o que repre-
senta mais credibilidade ao que produzimos. O nosso 
mercado vem crescendo, pois cada vez mais as pessoas 
tendem a comer fora de casa, e aí a segurança sanitária 
deve ser maior, portanto, isso significa menos riscos de 
contaminação por bactérias, e além disso, existe a facili-
dade de uso do produto”, explica Júlio. O industrial conta 
que, ao todo, cerca de 1.200 a 1.500 caixas com 30 dúzias 
de ovos são processadas por dia e distribuídas entre o 
Estado de São Paulo e todo o restante do Brasil.      

A Cooperativa Agrícola de Guatapará (COAG) ainda 
está longe destes números, mas já sonha com bons resul-
tados, pois conseguiu pelo Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado, 
do governo do Estado de São Paulo, por meio da CATI 
e com o financiamento do Banco Mundial, a chance de 
acessar esse mercado da comercialização de ovos líqui-
dos. Com a construção da nova fábrica, os 15 cooperados 
realizarão a quebra dos ovos e, com isso, aproveitarão até 
aqueles que eram descartados: os ovos sujos, trincados 
ou de casca fina. O projeto foi orçado em R$ 849.722,49 
e, segundo o diretor da CATI Regional Ribeirão Preto, 
Michel Golfetto Calixto, além da reforma e ampliação 
do barracão onde funcionará a fábrica, a verba viabili-
zará a compra de equipamentos, como a máquina para 
quebrar ovos, o pasteurizador, o grupo gerador, duas câ-
maras de resfriamento, além de um caminhão equipado 
com baú refrigerado, para as entregas. “Esse projeto vai 
provocar uma grande mudança na COAG, pois eles estão 
deixando de ser classificadores de ovos para se tornarem 
uma pequena agroindústria, que passará a comercializar 
um produto diferenciado na região”, destaca Calixto. A 
Cooperativa comercializa, por ano, uma média de 6 mi-
lhões de dúzias de ovos de galinha e quase 900 mil dú-
zias de ovos de codorna. 
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Dona Glória, cliente assídua da Dom Ovos comandada pelas 
proprietárias Gisele e Jéssica.

Roberto, a esposa Onesina 
e o filho Waldecy: tradição 
familiar na produção de ovos 
de codorna em conserva.
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Propriedades nutricionais de carnes 
de aves e ovos
Roberta Lage – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – roberta.lage@cati.sp.gov.br

Ovos: o mito do colesterol já foi desmentido cientificamente
Até meados da década de 1990, os consumidores relacionavam o consumo de ovos com o aumento do colesterol, mas 

pesquisas recentes desmistificaram essa teoria.

Um estudo realizado pela Universidade de Kansas (EUA) descobriu que apenas uma pequena parcela do colesterol san-
guíneo provém da dieta e a maior parte é produzida pelo próprio organismo. O ovo fornece colesterol ao organismo, mas 
esse aporte não vai refletir, necessariamente, em aumento das taxas de LDL (colesterol ruim) no sangue, além disso, o ovo 
possui uma substância (fosfolipídeo) capaz de interferir na absorção do colesterol, impedindo sua captação pelo intesti-
no, que é o responsável por levar tal substância para o sangue. Portanto, aumentar a ingestão de colesterol não provoca 
necessariamente elevação importante em seus níveis. Outro trabalho, divulgado pela British Nutrition Foundation, afirma 
que consumir um ovo por dia é seguro e que o colesterol encontrado no alimento teria efeito “pequeno e insignificante” no 
colesterol do sangue.

Nutricionistas e cardiologistas informam que pessoas saudáveis, com bons hábitos alimentares, praticantes de atividade 
física e com peso saudável podem consumir um ovo por dia - sempre atentas ao limite de ingestão diária total de colesterol, 
que não deve ultrapassar 300mg, segundo recomendações da American Heart Association, seguidas no Brasil.  Para se ter 
uma ideia, um ovo de galinha tem de 120mg a 200mg de colesterol, conforme o peso. Para comparação, 100g do alimento 
cozido (aproximadamente dois ovos) têm cerca de 397mg de colesterol, enquanto 100g de contrafilé grelhado contêm 
102mg e 100g de queijo branco, 62mg.

Em alguns dias da semana, o ovo pode ser a fonte de proteína da refeição. No entanto, não se deve trocar a carne pelo 
ovo todos os dias, para se evitar a monotonia alimentar e permitir um aporte mais variado de outras fontes de proteína e 
demais nutrientes. Assim sendo, o indicado é variar as fontes de proteínas ao longo da semana, intercalando aves, carnes 
bovinas magras, pescados, ovos e até mesmo as fontes de proteínas de origem vegetal como, por exemplo, a soja.

O segredo é o consumo de forma equilibrada e saudável de todos os alimentos!

Carne de frango tem muito hormônio? Consumir 
ovo prejudica os níveis de colesterol? O que é 
mito e o que é verdade?

Para desmistificar algumas ideias e tranquilizar os 
consumidores, conversamos com as nutricionistas da 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), as 
quais informam que aves e ovos são excelentes fontes 
de proteínas, vitaminas e minerais.

Dentre as aves, a carne de frango é a mais consumida 
no Brasil.  De acordo com pesquisa divulgada em janeiro 
deste ano pela União Brasileira de Avicultura (Ubabef), 
em 2013, a carne de frango manteve posição de desta-
que na alimentação do brasileiro. Segundo as estatísti-
cas divulgadas, o consumo desta carne foi de quase 42 
quilos por habitante em 2013 –  a proteína animal mais 
consumida no País. Já o consumo per capita de ovos no 
Brasil é de 168 unidades, dado que ainda está longe da 
média mundial que é de 210 ovos por habitante por ano. 
Aumentar o consumo de ovos no País é hoje um dos 
principais desafios da cadeia produtiva; a meta é atingir 
um consumo médio de 208 ovos por habitante, o que 
significa quatro ovos por semana, até 2016.

De acordo com Beatriz Cantusio Pazinato e Denise 
Baldan, nutricionistas da CATI, as carnes de aves e os 
ovos são extremamente saudáveis, desde que sejam 
preparados adequadamente e consumidos de forma 
equilibrada.

“Como as carnes em geral, a carne de frango é rica 
em proteínas e possui menor teor de gorduras satura-
das que a carne bovina. Enquanto 100g de carne bovina 
magra possuem em torno de 155kcal e 5,1g de gorduras, 
sendo 2,7g de gordura saturada, a mesma quantidade 
de peito de frango sem pele possui 119kcal e 3,0g de 
gordura e apenas 1,1g de gordura saturada, além da di-

gestão ser mais fácil que a da carne bovina. Os aminoá-
cidos essenciais para o homem, e que são indispensáveis 
ao crescimento, conservação e reparação dos tecidos,  
estão presentes nesta carne em alta concentração e ela 
também é rica em vitaminas do complexo B, sendo que 
a B12 que têm papel fundamental na formação e matu-
ração dos glóbulos vermelhos, além de ferro, magné-
sio, zinco e fósforo. Outro fator que colabora para o alto 
consumo desta carne é o fato de ela ter um preço mais 
acessível que o de carne bovina e dos peixes”, avalia a 
nutricionista Denise Baldan.

Uma informação importante é que não há diferenças 
significativas com relação ao teor nutricional das carnes 
de frango de granja, caipira e orgânico. No entanto, os 
frangos orgânicos e os caipiras podem apresentar maior 
teor de ácidos graxos poli-insaturados se comparados 
aos frangos de granja, por serem criados em condições 
mais naturais. Do ponto de vista nutricional, também são 
semelhantes às carnes de outras aves como peru, pato, 
ganso, codorna e avestruz. “O consumo dessas aves é 
menos corriqueiro na alimentação do dia a dia, mas mui-
to comum em ocasiões especiais, principalmente o peru, 
na época das festas de fim de ano e o pato com laranja 
é prato típico de festas em algumas regiões brasileiras. 
Já o ganso é mais raro; na Europa o consumo do patê de 
fígado de ganso, o famoso paté de foie gras é conside-
rado uma iguaria muito apreciada. Quanto às carnes de 
codorna e avestruz, não são muito consumidas, apenas 
em certos nichos de mercado”, informa Beatriz Cantusio.

Em relação à peridiocidade e à quantidade de con-
sumo, as nutricionistas esclarecem que o ideal é ingerir 
por dia de 0,8 a 1,2g por quilo de peso de proteína por 
dia, podendo variar ainda mais de acordo com o tipo de 
atividade do consumidor, como no caso de atletas. Elas 
informam que o ideal é o consumo das fontes de pro-

teínas nas três principais refeições e as carnes brancas 
,como a de frango e peixe, devem ser preferidas porque 
geralmente são mais magras, devendo ser incluídas de 
três a quatro vezes na semana, assadas, grelhadas ou 
cozidas. No entanto, elas fazem um alerta. “Qualquer ex-
cesso não é saudável. No caso de doenças renais, que li-
mitam a quantidade total de proteínas, há restrições não 
apenas da carne de frango, mas de fontes de proteínas 
em geral”.

Assim como as carnes das aves, os ovos são excelen-
tes fontes de proteína. “Os ovos têm alto valor biológico, 
excelente absorção e possuem todos os aminoácidos es-
senciais necessários ao crescimento e desenvolvimento 
das crianças e à manutenção da saúde dos adultos. São 
ótimas fontes de vitaminas e minerais, como vitamina A, 
vitaminas do complexo B, magnésio, fósforo, potássio, 
zinco e até mesmo quantidades moderadas de cálcio. 
Também possuem colina, que protege a memória, e leu-
cina, que evita a perda de massa magra”, avalia Denise 
Baldan, que ainda esclarece um dos mitos dos ovos re-
lacionados às suas cores. “Um grande engano é pensar 
que os ovos vermelhos são mais saudáveis que os bran-

cos. Ambos são igualmente ricos em proteínas, vitaminas 
e sais minerais e contêm cerca de 356mg de colesterol 
em 100g (duas unidades). A diferença da cor da casca 
está relacionada à linhagem das galinhas”, afirma expli-
cando ainda que não há muita diferença entre os ovos 
de granja, caipira, orgânico, de codorna, de avestruz, de 
pato e de ganso, por exemplo. “Os ovos são semelhan-
tes no ponto de vista nutricional, quando levamos em 
conta os macronutrientes, e quando nos referimos aos 
micronutrientes, tanto os orgânicos quanto os caipiras 
possuem um teor maior de beta-caroteno, que é precur-
sor da vitamina A, com propriedades antioxidantes e fun-
cionais. A gema é mais rica em nutrientes e a clara é rica 
em albumina (um tipo de proteína) e praticamente não 
contém gordura. Portanto, o ideal é o consumo do ovo 
inteiro; o aconselhável é de três a quatro unidades por se-
mana e os preparos recomendados são cozidos, pochês 
ou mexidos, por serem de mais fácil digestão e menos ca-
lóricos que os ovos fritos. Além disso, é importante evitar 
o consumo de ovo cru ou mal passado, de maneira a mi-
nimizar os riscos de uma infecção por salmonela, bactéria 
que pode ser encontrada na casca do ovo e que algumas 
vezes pode migrar para seu interior”. 

O ovo, se preparado de forma saudável e 
consumido sem exageros, não aumenta 

os índices de colesterol.

Ovos coloridos e brancos 
não apresentam diferenças 
nutricionais. A cor dos ovos 
está relacionada à linhagem 

das galinhas.

Ovo bom: mergulhe o ovo 
em uma tigela com água 
e caso o ovo permaneça 

deitado, estará fresco. Se ficar 
de pé estará menos fresco 
e se flutuar, estará velho e 

impróprio para o uso.

Frangos brasileiros não têm 
hormônio. A utilização de 

hormônios é proibida e fiscalizada 
pelo Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento.

Quanto às aves, prefira o peito 
porque as quantidades de 

gordura saturada e colesterol 
são menores quando 

comparadas às de outros 
cortes, como coxa e sobrecoxa.

Para o consumo ser mais 
saudável, todas as carnes 

devem ser preparadas 
sem a gordura ou a pele.
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50 anos de fidelidade no consumo: a 
avicultura em três gerações

Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

Há 50 anos, nove donos de granja da região de 
Rio Claro resolveram se unir para instalar um 
abatedouro de frangos com marca própria. 

Em 6 de março de 1965 nascia a Fricock – Frigorificação, 
Avicultura Indústria e Comércio Ltda. – idealizada pelo 
engenheiro agrônomo Antonio Silveira Pedreira. De lá 
para cá, seguindo o lema “Todos os dias sempre melhor”, 
a empresa mantém o mercado conquistado em meio às 
grandes marcas, oferecendo um produto de sabor di-
ferenciado. Para 2014, a meta é investir em marinados 
e em transporte, com a compra de caminhões para as 
entregas que se concentram nas cidades da região e na 
capital paulista. “Temos um consumidor fiel, mas pre-
cisamos crescer e optamos por investir nos marinados, 
pois agregam 30% de valor ao produto”, afirma Marco 
Antonio Silveira Pedreira, atual proprietário da empresa.

Marco Antonio já era um apaixonado por avicul-
tura, bem antes de concluir o curso de Engenharia 
Agronômica na Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq/USP), em 1966. Nessa época, seguia o 
caminho do pai, avicultor (tinha uma granja arrenda-
da) e funcionário público da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA). Com a 
criação da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 
(CATI), em 1967, Antonio Pedreira foi dos primeiros ex-
tensionistas a assumir as Casas da Agricultura, primeiro 
em Quatá, depois o Posto de Paraguaçú Paulista, a seguir  
Cordeirópolis e, por fim, Rio Claro, onde se aposentou. 
Foi Antonio, também, o idealizador e um dos fundado-
res da Fricock. Enquanto isso, Marco Antonio ia anga-
riando experiência na iniciativa privada e em granjas na 
região de Itupeva. Em 1969, apareceu a oportunidade 
de comprar uma cota da Fricock, foi a primeira de to-
das, tornou-se, em seguida, sócio majoritário da Fricock, 
sócio da granja matrizeira e proprietário das granjas de 

criação e engorda, todas localizadas 
em Rio Claro, onde a cadeia é comple-
ta: da criação à comercialização.

Marco Antonio conta que a cidade 
cresceu ao redor do abatedouro. Ao 
longo das décadas, ele viu grande par-
te das granjas ao redor migrarem para 
outras regiões. “A avicultura começou 
no Rio de Janeiro, migrou para São 
Paulo, depois para o Sul, hoje o Paraná 
é o maior produtor. Porém, São Paulo, 
capital e interior, é o maior consumi-
dor, então não existe pretenção em au-
mentar o raio de atuação, mas apenas 

incrementar os mercados conquistados, afinal, os consu-
midores parecem preferir a qualidade dos nossos produ-
tos, mesmo que o preço seja um pouco maior”.

O empresário orgulha-se de ter os dois filhos, o enge-
nheiro agrônomo Maurício, que comanda a produção, e 
o administrador Filipe, como sucessores de uma empre-
sa familiar, que segue as regras para manter a qualida-
de, adquirindo matrizes com genética de alta qualida-
de, granjas próprias, responsáveis por 60% da produção 
(560 mil aves) e apenas 10 integradoras (350 mil aves). 
"No momento, são processados 14.800 frangos/dia, mas 
a capacidade é para 22 mil”, afirma Maurício, explican-
do que o mercado oscila com épocas de maior e menor 
consumo. “Fizemos investimentos, então hoje é possível 
produzir com menor gasto de água, energia e medica-
mentos. São essenciais as vacinas, uma boa ração e o 
manejo adequado. Antes, eram necessários 90 dias para 
o pintinho atingir 1,5kg, hoje ele alcança tal peso em 1/3 
desse tempo, com abate em 42 dias. Então, basta traba-
lhar com atenção ao manejo e à higiene, que um produ-
tor familiar consegue produzir até cinco lotes e meio por 
ano”, argumenta Marco Antonio. Esse é o caso dos seus 
integrados, todos pequenos produtores familiares.

Além do emprego e da renda indiretos, a empresa 
tem 220 funcionários na produção, 60 funcionários nas 
granjas e mais 40 na matrizeira, muitos empregados 
antigos que os acompanham desde o início. Essa atua-
ção, baseada em ética e responsabilidade social, explica 
grande parte do sucesso em um mercado tão competi-
tivo. E o outro segredo está nos marinados que recebem 
um tempero especial, desenvolvido pelo Instituto de 
Tecnologia de Alimentos (Ital), órgão de pesquisa vin-
culado à SAA. “Eu estou entre os pequenos, talvez seja 
o menor do Estado de São Paulo, mas estou no melhor 
mercado do Brasil”, afirma entusiasmado o proprietário. 
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Frango: não contém hormônios
Outro mito relacionado à crença de que o frango, no Brasil, recebe adição de hormônios. De acordo com as nutricionistas 

da CATI, a avicultura brasileira e mundial não usa desta técnica como estratégia para ter o maior desenvolvimento das aves, 
mesmo porque estudos mostraram o efeito inverso quando aplicado hormônio em frangos de corte. São utilizados alguns 
pré e probióticos, fungicidas e antibióticos, no entanto, até o momento ideal do abate, estas substâncias já foram metaboli-
zadas, não ocasionando algum mal aos que ingerirem o alimento. O emprego de hormônio em aves é formalmente proibido 
desde 2004 (Instrução Normativa n.º 17, de 18-06-2004).

Para Francisco Turra, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a presença de hormônio em frangos 
é um mito utilizado para justificar o crescimento e o menor tempo de abate dos frangos comerciais. “Na verdade, o fantástico 
progresso da avicultura brasileira se deve a uma combinação de fatores que incluem melhoramento genético, excelentes 
condições sanitárias e alimentação balanceada à base de milho e soja. A utilização de hormônios é proibida e fiscalizada 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). E entre os maiores compradores internacionais estão mer-
cados dos mais exigentes do mundo na importação de alimentos, como União Europeia e Japão, e que promovem inspe-
ções frequentes em granjas e frigoríficos, além de realizarem testes na chegada do produto ao porto de destino. A crença 
nos hormônios nada mais é do que um mito”, afirma Turra, que é complementado por Ricardo Santin, vice-presidente de 
aves da ABPA. “Infelizmente, o mito dos hormônios é um problema internacional. A partir de agora, começa a ser encarado 
pelo setor avícola mundial como uma questão prioritária de esclarecimento aos consumidores. É uma desinformação que 
afeta não apenas o consumidor, mas muitos profissionais da área da saúde que, equivocadamente, acreditam e disseminam 
esta ideia”, destaca.

Para atestar a ausência de adição de hormônios na criação, o Ministério da Agricultura realiza análises sobre a ocorrência 
de resíduos nos produtos de todas as empresas do setor avícola cadastradas no Serviço de Inspeção Federal (SIF), por meio 
do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes (PNCRC).  Em 2013, quase três mil testes foram realizados em 
carne de frango. Todos deram negativo para hormônios.

Com o objetivo de reverter o mito, o setor avícola tem promovido uma série de ações.  Campanhas publicitárias foram 
veiculadas por diversas marcas, informando sobre a ausência da substância.  No início do ano, atendendo a um pedido da 
ABPA, o Ministério da Agricultura liberou o uso voluntário, por parte das empresas, da mensagem “Sem uso de hormônios, 
como estabelece a legislação brasileira” nos rótulos de frangos em todo o Brasil. 

PEITO DE FRANGO COM MANJERICÃO
Ingredientes
– 8 filés pequenos de peito de frango já limpos
– sal, suco de limão e pimenta do reino a gosto
– 3 a 4 colheres (sopa) de azeite, manteiga ou margarina 
Molho
– 1 xícara (chá) de vinho branco
– ½ xícara (chá) de caldo de galinha já preparado
– 3 colheres (sopa) de manjericão fresco picado ou 1 colher (sopa) 
de manjericão seco
– 1 colher (chá) de farinha de trigo diluída em ½ xícara (chá) de 
água
– 1 colher (sopa) de azeite,  manteiga ou margarina
Preparo
• Com antecedência, esfregar sal, suco de limão e pimenta-do-
reino nos filés de peito de frango, para ficarem bem temperados. 
• Numa frigideira grande, colocar o azeite ou derreter a manteiga 
ou margarina e passar os filés dos dois lados, até ficarem 
dourados. 
• Retirar os filés, conservando-os aquecidos em uma travessa à 
parte.
• Preparar o molho na mesma frigideira onde os filés foram 
dourados. Aos poucos, adicionar o caldo de galinha, raspando 
bem a frigideira com uma colher de pau, para pegar o sabor do 
frango que foi dourado.
• Adicionar o vinho e o manjericão, misturando tudo muito bem. 
Deixar ferver em fogo baixo por cerca de 5 minutos.
• Juntar ao molho a farinha de trigo diluída em água, mexendo 
sempre, para não empelotar, até engrossar. 
• Para servir, arrumar os filés de peito sobre a travessa aquecida e 
despejar o molho por cima.

RE
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IT
A

S SANDUÍCHE – PIZZA DE OVO
Ingredientes
–1 fatia de pão de forma
– 1 ovo
– tomate em cubos (opcional)
– orégano 

Preparo
• Amasse o centro do pão de forma com 
um garfo deixando as bordas intactas.
• Quebre o ovo no centro do pão, 
acrescente o tomate picadinho em cubos 
e o orégano. 
• Leve ao forno até que a gema esteja 
completamente cozida. 
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Bastos – a Capital Nacional do Ovo 
regula o mercado e dita as tendências
Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

Logo no portal já se percebe a importância dos 
ovos para o município de Bastos que, este 
ano, comemorou a 55.ª edição da Festa do 

Ovo, evento que chega a reunir mais de 100 mil pes-
soas durante três dias. O ovo estilizado da entrada é 
apenas um dos referenciais, em Bastos tudo gira em 
torno da produção de cerca de 16,5 milhões de ovos/
dia (190 por segundo), que representam 20% do mer-
cado nacional e 60% do paulista.  

Nos últimos três anos, o crescimento da produção 
em Bastos foi de 3,16% (2012); 12,74% (2013); e 10% 
(2014); e a projeção, de acordo com o Sindicato Rural 
de Bastos, é o setor continuar em alta. “Existem, ainda, 
granjas operando no sistema tradicional e elas irão 
crescer via modernização. O período é de transição, 
mas em 10 anos creio que todas estarão automatiza-
das”, afirma Cristian Hideyuki Maki, representante do 
Sindicato. O município está liderando esse movimen-
to por ser o maior produtor, seguido por Guatapará e 
Guararapes, na região noroeste, e isolados, como Itu 
e Sumaré.

Além desta certeza, é inegável o trabalho de              
marketing realizado pelo Instituto Ovos Brasil, criado 
em 2008, e que vem trabalhando junto aos médicos, 
nutricionistas, à imprensa e todos os setores que en-
volvem o consumo direto e indireto de ovos, para es-
clarecer quanto aos benefícios e às qualidades positi-
vas do consumo do ovo e seus subprodutos, como a 
albumina. A intenção é chegar, em 2016, a 200 ovos/
ano per capita; em 2012, o consumo estava em torno de 
168, segundo dados da União Brasileira de Avicultura 
(Ubabef). “Anos atrás, o ovo havia se tornado um vilão 

em termos nutricionais, sendo responsabilizado pelo 
aumento do colesterol, considerado proteína de se-
gundo escalão, entre outros preconceitos dissemina-
dos na sociedade”, explica Francisco Oura, há 35 anos 
na Cooperativa Avícola de Bastos e atual responsável 
pela comercialização da produção dos 20 cooperados 
(2/3 pequenos produtores) e, também, por divulgar o 
preço do ovo em dois dos maiores mercados consu-
midores (Rio de Janeiro e São Paulo). Oura ainda criou 
uma importante ferramenta, o site www.ovoonline.
com.br, com o objetivo de informar os produtores.

Chico Oura conta um pouco sobre a Cooperativa, 
história que se confunde com a de Bastos. “Quando 
começamos a atuar, 90% eram cooperados e havia 
mais de 200 produtores. Os pequenos granjeiros ti-
nham menos de mil cabeças mas, conforme foram 
crescendo, o número de granjas diminuiu e quem 
aplicou em infraestrutura e modernização aumentou 
o plantel". Hoje, Bastos tem no máximo 60 produtores 
entre pequenos, médios e grandes. Conforme cres-
cem, eles montam estrutura própria e se tornam inde-
pendentes. Não é possível dizer que os custos sejam 
menores por se trabalhar de forma cooperada, pois 
manter a infraestrutura da Cooperativa que dispõe, 
por exemplo, de um packing house com equipamen-
tos de ponta para classificação dos ovos, na área  cen-
tral de Bastos, tem custo alto. Apesar da automação, 
são mantidos 38 funcionários nos silos, nas fábricas 
de ração, na classificação, embalagem e no transpor-
te. "Porém, o valor final é igual para todos e a margem 
de lucro diminui a cada ano, então só se ganha com 
volume. A nosso favor, mercado não falta, está em as-
censão”, afirma Chico Oura.

A atividade tem reflexos econômicos em todo o 
município, gera empregos diretos e indiretos na in-
dústria, no comércio e em prestação de serviços como: 
debicagem; vacinação; esterco; controle de roedores; 
processamento de ovos; fabricação e manutenção de 
máquinas e instalações; e transporte de aves. "Uma 
gama de atividades que geram emprego e renda", 
afirma o engenheiro agrônomo Eduardo Takaki, da 
CATI Regional Tupã, que esteve à frente da Casa da 
Agricultura (CA) de Bastos por 11 anos. A principal 
atuação da CA nessa cadeia produtiva era dar apoio 
estratégico em extensão rural, bem como participar 
do planejamento municipal participativo; oferecer su-
porte técnico para reivindicação de recursos públicos; 
auxiliar na adequação de estradas rurais e atuar em 

consonância com a Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária e em parceria com o Instituto 
Biológico (IB), que montou uma unidade em 
Bastos justamente para lidar com pesquisa 
em manejo sanitário, controle de doenças, 
qualidade da água, assim como oferecer ser-
viços laboratoriais de análise e diagnóstico. 
Inaugurada em 1981, a Unidade de Pesquisa 
e Desenvolvimento de Bastos pertence ao 
Centro Avançado de Pesquisa Tecnológica do 
Agronegócio Avícola, situado em Descalvado, 
e ambos ao Instituto Biológico, órgão da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo (SAA). “As campanhas 
sempre envolvem todos os órgãos da SAA. 
Devido à alta concentração de aves, é preciso 
um rígido controle sanitário e o governo tem 
ficado atento às necessidades, promovendo, 
ano a ano, reformas, ampliações e moderniza-
ção na Unidade”, afirma o diretor, pesquisador 
Marcos Buim. 

Empresas de Bastos: exemplos de 
empreendedorismo

Várias foram as empresas que nasceram em Bastos 
e que têm sua história vinculada à avicultura. Entre 
elas, a do industrial Nobuo Yoshikawa e de seu filho 
Edison, que acompanharam o início da criação de 
galinhas poedeiras em gaiolas de madeira. O patriar-
ca trouxe para Bastos várias inovações tecnológicas, 
como as primeiras gaiolas de arame, depois Edison 
aprimorou, ampliou a oferta de uma gama de produtos 
e deu seguimento com gaiolas de plástico resistente, 
mais duráveis e de fácil higienização. Recentemente, 
a Artabas – Artefatos de Arames Bastos, fechou par-
ceria com uma indústria italiana para atender a esse 
exigente mercado que trabalha, cada vez mais, de 
forma automatizada no arraçoamento, controle do 
ambiente, na retirada de excretas e no recolhimento 
dos ovos. As esteiras têm capacidade cada vez maior 
para o recolhimento de ovos e o sistema vertical tem 
se tornado mais compacto, aumentando a capacida-
de de alojamento. 

Dando suporte à Artabas, a Granja Yoshikawa pas-
sou a ser tocada pelo mais novo da família, Leonardo 
Yoshikawa, que mantém vários sistemas disponíveis 
de forma que possam ser apreciados por prováveis 
compradores. Eles vão do convencional, como os gal-
pões abertos de três andares e recolhimento semiau-
tomatizado de ovos, até aos totalmente fechados, 
com até oito andares verticais e grande capacidade 
de alojamento, cerca de 70 mil aves. Esses sistemas 
podem chegar a até 10-12 andares, usados em alguns 
países como o Japão e a Holanda. Nestes, a ilumina-
ção artificial permanece por 18 horas, o ambiente é 
climatizado por automação e acionado ao menor au-
mento de temperatura, já que o calor é um dos gran-
des causadores de morte das galinhas, que precisam 
de certo tempo (dois a três dias na natureza) para se 
acostumarem às variações de temperatura. 

As excretas também são retiradas por esteiras ro-
lantes, três vezes ao dia, com o intuito de reduzir não 
apenas o cheiro e aspecto mas, principalmente, as do-
enças. Em todos estes casos de automação, que vão 
da criação até a embalagem, a mão de obra, princi-
pal gargalo, foi reduzida. Leonardo acredita que em 
pouco tempo as granjas de Bastos estarão todas auto-
matizadas, mas por enquanto é fácil ver nas estradas, 
uma ao lado da outra, sistemas convencionais convi-
vendo com aquelas que passaram por modernização, 
inclusive em relação à localização, sendo construídos 
galpões mais isolados e protegidos por cercas-vivas, 
quebra-ventos ou maciços florestais. “Enquanto o 
Brasil está implantando a automação, a Europa, prin-
cipalmente a Holanda, já está no estágio da robotiza-
ção”, explica Leonardo, que está ampliando o setor de 
classificação e se preparando para trabalhar apenas 
com galpões fechados.

Há 53 anos em Bastos, a Ovos Mizohata tornou-se 
modelo na aplicação de Boas Práticas e há 40 anos está Li
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entre as cinco melhores no Concurso de Qualidade 
de Ovos de Bastos. Hoje, 94 funcionários são respon-
sáveis pela produção de ovos de 400 mil aves, além 
de outras 50 mil em cria e recria. Na Mizohata tudo é 
pensado e executado de forma sustentável, de acordo 
com uma política ambiental atenta a itens como: eco-
nomia de água (estão iniciando a construção de ca-
lhas e reservatórios para captação da água da chuva e 
já é feito o tratamento e reuso da água utilizada); tra-
tamento de resíduos (cascas de ovos descartados são 
trituradas e adicionadas ao esterco para produção de 
adubo); uso de  desidratador para as galinhas mortas 
(300kg são transformados em 5kg de cinzas usadas 
no adubo); fornecimento de ovo líquido para indús-
trias de alimento; renovação da frota; investimento 
maciço em automação. Os sócios Nelson Hirotsu e 
Wagner Mizohata, que é, também, da diretoria do 
Instituto Ovos Brasil, têm certeza de que todos estes 
investimentos, aliados ao exemplo repassado aos fun-
cionários sobre a importância de um ambiente limpo 
e saudável, com economia dos recursos naturais, são 
atitudes que garantem a sobrevivência na atividade. O 
sucesso está na atenção aos detalhes na produção, no 
planejamento dos investimentos, na redução de cus-
tos, na manutenção da sanidade, mantendo-se alerta 
às tecnologias neste disputado mercado de ovos. 

Codornas – um novo mercado se abre em Bastos
Uma nova opção começa a tomar força em Bastos: 

a produção de ovos de codorna, que cresce a cada dia. 
Pequenos produtores, assim como as maiores granjas 
de Bastos, estão investindo nesse filão. A produção, 
a princípio, é só de ovos in natura, mas em Parapuã, 
município vizinho, um braço de uma granja já está 
processando e comercializando os ovos em conserva. 
Grande parte do mercado, como os bufês e restau-
rantes, dá preferência pela facilidade de serem con-
sumidos. Quanto à carne de codorna, ainda não há 
previsão para a reinauguração de um abatedouro em 
Bastos, a fase é de legalização.

Enquanto isso, os pequenos produtores, como a 
família Dohashi, crescem e se fortalecem. Na Festa do 

Ovo deste ano, o pai, Osmair, e os dois filhos, Ocimar 
e Odair, dividiram o palco de premiações (1.º, 2.º e 3.º 
lugar, respectivamente). Ocimar Dohashi foi o último 
a aderir à criação de codornas, investindo o capital 
adquirido em 10 anos de trabalho no Japão na com-
pra da chácara, na reforma de dois antigos galpões 
de criação do bicho-da-seda e na construção de dois 
novos barracões (em 2011 e 2012), com capacidade 
para 12 mil aves cada. “É um investimento de retorno 
rápido, as codornas já começam a produzir a partir de 
45 dias (as galinhas só em 120), porém, têm apenas 
um ano de vida útil. Eu tenho reinvestido todo o di-
nheiro das codornas na ampliação e no melhoramen-
to da infraestrutura porque acredito neste mercado, 
tenho venda certa para São Paulo, Rio de Janeiro e 
Nordeste”, diz, orgulhoso, Ocimar.

Ocimar e a mulher Aline têm, atualmente, 20 mil 
aves em produção e seis mil em cria, e dividem todo o 
trabalho, desde a fabricação de ração, o trato das co-
dornas, o recolhimento dos ovos e a retirada das aves 
mortas e do esterco. A família muitas vezes se une 
para cobrir um ou outro membro, mas cada um ad-
ministra o seu gasto, embora a fábrica de ração cons-
truída este ano com recurso do Programa Nacional da 
Agricultura Familiar (Pronaf ), no valor de R$ 20 mil, 
seja a mesma para todos.

Na criação de codorna de postura não existe muito 
resíduo, os ovos quebrados e/ou trincados e de casca 
fina, juntamente com as excretas, são compostados e 
utilizados como adubo orgânico e as aves mortas são 
decompostas. O maior retorno vem sempre a partir 
do segundo semestre, quando acontecem as festas 
de final de ano e as formaturas, aí é hora de guardar 
dinheiro para os próximos investimentos. Ovo, gran-
de ou pequeno, de galinha ou codorna, quem acaba 
“botando” o preço são os grandes produtores. Então 
os Dohashi temperam cuidado com gestão, e acres-
centam qualidade para crescer com “os pés no chão, 
sem grande endividamento, mas apostando na ativi-
dade”, afinal, ovo de codorna também se tornou um 
mercado em expansão em Bastos. 
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Avicultura alternativa: 
expansão do mercado de frangos e 
ovos diferenciados

Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – cleusa@cati.sp.gov.br

Relatos históricos demonstram que no Brasil sem-
pre existiu uma avicultura tradicional e fami-
liar, conhecida popularmente como produção 

de frango "caipira" (Sudeste), “colonial” (Sul) e “capoeira” 
(Nordeste), cuja criação era feita junto com outros ani-
mais, de maneira solta nos quintais ou arredores das ca-
sas. No imaginário popular a cena está bem vívida: toda 
casa retratada na área rural tem em seu derredor galinhas 
e/ou outras aves domésticas ciscando; depois uma e ou-
tra fazendo a alegria de crianças e adultos, com seu sabor 
característico, servidas com batatas coradas no almoço ou 
no jantar. Para muitos, essa é uma realidade que ficou na 
memória infantil. 

Há alguns anos, produtores de várias regiões do País 
têm buscado reverter esse cenário disponibilizando em 
maior quantidade no mercado, aves criadas de manei-
ra mais próxima do tradicional, respeitando as diretrizes 
estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), visando garantir segurança ali-
mentar aos consumidores. Nesse contexto, em 2001 foi 
criada a Associação Brasileira de Avicultura Alternativa 
(Aval). “Nosso conceito de criação alternativa engloba op-
ções pelo uso de alimentos naturais na dieta, sem empre-
go de antibióticos, anticoccidianos, promotores de cresci-
mento e ingredientes de origem animal. Essa visão atende 
à crescente demanda dos consumidores, que valorizam 
produtos de qualidade diferenciada e demonstram pre-
ocupações com segurança alimentar, rastreabilidade dos 
produtos, meio ambiente, bem-estar animal, entre ou-
tros fatores”, explica Reginaldo Morikawa, presidente da 
Aval.

Essa chamada avicultura alternati-
va tem evoluído nos últimos anos, 
tornando-se uma atividade econo-
micamente viável para produtores 
rurais que podem se inserir no mer-
cado com produtos diferenciados. 

Diante do explicitado pela Aval, o 
conceito de avicultura alternati-

va, que abrange os setores de 
corte e postura, pode ser en-
tendido de diversas formas: 
alternativa ao sistema de 
manejo empregado na avi-
cultura de escala, alternati-
va viável para agricultores 

familiares, alternativa por ser um movimento que atua 
de forma industrial (no sistema de integração e abate), 
porém, garantindo um produto com sabor característi-
co, mais próximo das lembranças de outrora. A avicultu-
ra alternativa engloba as produções orgânica e “caipira”, 
que se diferem, entre outras coisas, pela alimentação e 
pelo período de abate (cerca de 45 dias para o orgâni-
co e 70 dias para o caipira). “No primeiro caso, todos os 
insumos e matérias-primas são orgânicos. Além disso, a 
produção segue a legislação de produção orgânica do 
MAPA”, ressalta o presidente da Aval. 

Na esfera estadual, um avanço para o setor é a inclu-
são da avicultura alternativa na legislação avícola sani-
tária. “Entendemos que esse segmento é importante 
no cenário agropecuário paulista e vem crescendo em 
todos os elos da cadeia produtiva. Por isso, convidamos 
representantes da Aval para as discussões de elaboração 
das normas e diretrizes para a sua inclusão na legislação 
sanitária estadual, que está em fase de conclusão para 
análise da Consultoria Jurídica”, informa Bruno Marinho 
de Carvalho, médico veterinário da Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária (CDA), que integra a comissão de 
elaboração do marco regulatório da legislação. 

O presidente da Aval informa que, visando à regula-
mentação oficial do sistema alternativo como um todo, 
considerando a necessidade de aprovação dos pedidos 
de rotulagens das empresas produtoras, a Associação 
elaborou uma proposta de normas para produção, abate 
e controle laboratorial. 

Com um número cada vez maior de consumidores e 
os mercados interno e externo aquecidos, o setor tam-
bém está debatendo o aumento da produção e dos pro-
dutores, o aperfeiçoamento do setor com investimentos 
na área genética para melhoria de índices produtivos, 
bem como os canais de comercialização, visando à am-
pliação da oferta e da redução de custos e logística, o 
que influencia diretamente no preço final ao produtor.

Avicultura orgânica e livre de antibióticos –
o exemplo da Korin

Desde 1995, a empresa Korin Agropecuária atua com 
uma filosofia alicerçada na agricultura natural. “Iniciamos 
a criação industrial de frangos de corte sem o uso de an-
tibióticos e ingredientes de origem animal na ração, em 
um sistema pioneiro denominado antibiotic free (livre de 
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Caipiras e orgânicos: mercado promissor para ovos de qualidade

Graça D’Auria – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – gdauria@cati.sp.gov.br

A proximidade com o município de 
Bastos, a Capital Nacional do Ovo, 
não alterou os planos do empresá-

rio rural Edson Coitinho na opção por ofe-
recer uma produção diferenciada. Depois 
de 10 anos na área comercial de uma granja 
incubadora de Tupã, apareceu uma oportu-
nidade quando a empresa fechou as portas 
e, depois de um período de tentativa de 
sociedade com ex-funcionários, resolveu 
montar seu próprio negócio. Arrendou a 
área que já tinha toda a infraestrutura e 
deu início à Gema Caipira. Há quatro anos 
a empresa passou a comercializar, também, 
ovos orgânicos certificados pelo Instituto 
Biodinâmico (IBD), uma das certificadoras 
mais exigentes do País. 

“Todo ovo orgânico é caipira, mas nem 
todo caipira é orgânico”, explica Elcimar 
Aparecido Mourini, fiscal responsável 
pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
Elcimar apareceu sem aviso, como é de praxe, durante 
a entrevista para checar vários itens da produção de 
ovos. “É preciso garantir a sanidade das aves e a credi-
bilidade dos produtos. Não basta dizer que são orgâ-
nicos ou caipiras, é preciso comprovar que são saudá-
veis, que as vacinações estão em dia e as instalações 
são adequadas”, afirma o fiscal, lembrando que de 
Marília a Votuporanga, Edson Coitinho não é apenas 
o pioneiro, mas o único a fornecer ovos diferenciados.

A produção das 42 mil galinhas das linhagens Hy-
line, Lohmann, Novagen, Dekalb entre outras tem 

mercado certo com tendência a aumentar, devido 
à procura cada vez maior dos consumidores por ali-
mentos mais saudáveis. Quem conhece esses ovos de 
sabor peculiar, gema avermelhada e clara firme e, para 
muitos, sabor de infância, costuma buscar diretamen-
te na propriedade (localizada em Tupã), mas as enco-
mendas chegam de São Paulo (capital), Rio de Janeiro 
(RJ), Belém (PA) e Petrolina (PE), locais onde a Gema 
Caipira conquistou clientela fiel. A logística é um de-
safio, devido à fragilidade do produto e ao pequeno 
volume para distribuição para os centros de consumo. 

A limpeza dos ovos é realizada por máquinas que 
lavam, secam e classificam, e a embalagem é feita, 
manualmente, em estojos plásticos transparentes, 
como o consumidor prefere e, também, por evitarem 
a abertura para observação dos ovos e, com isso, a 
perda. Os caipiras são embalados em número de 10 
ou 12 por estojo e os orgânicos em seis ovos, conven-
ções que costumam ser relacionadas como de origem 
caipira pelo consumidor, assim como a preferência 
por ovos de casca vermelha, que agradam a clientela 
que costuma ser mais exigente. 

Ao todo, a Gema Caipira emprega 16 funcioná-
rios que cuidam das fábricas de ração, da cria dos 
pintinhos e dos nove galpões de 100m x 10m, com 
capacidade para seis mil aves cada. Sete são de gali-
nhas caipiras e, por enquanto, apenas um é voltado 
à produção orgânica, o outro fica vazio para rodízio. 
Os pintinhos vêm das incubadoras com um dia de Li
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antibióticos). Nosso objetivo é oferecer aos consumido-
res produtos saudáveis, de qualidade diferenciada e pro-
duzidos com respeito ao meio ambiente. Desde então, 
outros tipos de aves foram desenvolvidos (orgânico e de 
postura), seguindo rigorosos processos de qualidade, 
em conformidade com as normas e os padrões descritos 
para cada processo produtivo”, explica Leikka Iwamura, 
gerente de produção animal da Korin, informando que 
a empresa trabalha no sistema de integração, contando 
com 24 integrados na produção antibiotic free e quatro 
na produção orgânica. 

No frigorífico, as duas produções são diferenciadas. 
Os frangos orgânicos são abatidos duas vezes por mês, 
com uma média de 26 mil aves mensalmente. No siste-
ma antibiotic free, 18 mil aves são abatidas por dia. “Tudo 
é feito separadamente, com horários, rotulagem e em-
balagem diferentes. Todo o trabalho é acompanhado 
pelo Serviço de Inspeção Federal do MAPA, que atua 
dentro do frigorífico”, informa Leikka.

Um exemplo de integrado no sistema orgânico é 
o produtor José Cláudio Augusto de Campos, que fez 
a opção pela transição há sete anos na Estância Santo 
André, em Itirapina. “Temos um barracão com capacida-
de para 12 mil aves das linhagens Cobb, Ross e Hubbard 
e trabalhamos com a densidade de 10 aves por m2, para 
garantir o bem-estar dos animais. A opção pelo orgâni-
co foi feita pela consciência de oferecer para as pessoas 
um produto saudável, com sustentabilidade ambiental. 
Eu adoro trabalhar com as aves e nesse sistema fico ain-
da mais realizada, pois vejo os animais tendo conforto, 
pastando, o que reflete em um comportamento calmo 
e no melhor desenvolvimento esquelético. Além disso, a 
produção orgânica tem um valor agregado no mercado”, 
esclarece Vera Lúcia do Nascimento Silva Aguiar, respon-
sável pela avicultura na Estância. 

Para atender um número cada vez maior de pesso-
as que demandam por alimentos saudáveis, produzidos 
com sustentabilidade ambiental, econômica e social, a 
empresa tem investido em novos produtos com a car-
ne de frango.  “Estamos desenvolvendo pratos prontos 
para consumo, com cortes de frangos temperados com 
condimentos naturais, assados e congelados, bastando 
descongelar e aquecer, em porções individuais ou fami-
liares”, destaca Leikka.

Frango caipira da Fazenda Aves do Paraíso: sabor 
da roça na gôndola dos supermercados

Com uma história contada a partir da avicultura, a fa-
mília Bianchi começou a investir primeiro em seleção ge-
nética e depois em produção de ovos férteis e pintinhos 
de um dia das suas linhagens próprias para frango caipi-
ra: Paraíso Pedrês, Rubro Mista, Pescoço Pelado Pedrês e 
Tropical. “A velha galinha, chamada vulgarmente de pé 
duro ou pé sujo dos terreiros, cedeu lugar à nova caipira 
e viabilizou uma forma alternativa de criação, também 
conhecida como avicultura alternativa. O frango carijó 
ou colorido alternativo, melhorado mediante cruzamen-
to de várias raças e com características rústicas, pode ser 
considerado hoje a melhor opção para pequenos pro-
dutores que querem deixar de insistir na galinha caipira 
de fundo de quintal, economicamente inviável por ser 
pouco produtiva e, também, para aqueles que não têm 
condições de montar um plantel de frangos industriais. 
A caipira de hoje é, na verdade, uma complexa combi-
nação genética de carijós legítimas, remanescentes das 
primeiras raças introduzidas no Brasil”, ressalta o produ-
tor Luiz Ricardo Bianchi.

Atualmente, em paralelo ao seu principal trabalho, 
a família tem investido na comercialização de frangos e 
cortes congelados com marca própria. “Produzimos em 
sistema de integração, respeitando as normas de biosse-
guridade. Nossa produção ainda é pequena, com cerca 
de três mil aves por mês, abatidas em parceria com um 
frigorífico do Paraná. Nossa meta é ampliar a produção, 
pois é motivo de orgulho colocar no mercado linhagens 
produtivas, as quais fornecem uma carne de sabor ca-
racterístico que, além da manutenção da cultura popu-
lar, proporciona a oportunidade de consolidação da avi-
cultura familiar como uma das opções que geram renda 
ágil e perene na pequena propriedade", afirma Luiz.

Sobre a produção familiar de frangos caipiras e o in-
vestimento em abatedouros comunitários, o produtor, 
que ocupa a secretaria da Aval, ressalta: “É preciso olhar 
a avicultura alternativa com outros olhos, observando 
que é uma excelente atividade para os agricultores fa-
miliares. Com uma legislação própria, assistência técnica 
e crédito, os pequenos avicultores podem sair da infor-
malidade e contribuir muito para a geração de empre-
go e renda, bem como para a sanidade avícola no País. 
Também é preciso investir em abatedouros municipais 
e particulares de portes 
pequeno e médio. Ao 
invés de fechar os exis-
tentes, é necessário ga-
rantir que eles cumpram 
as normas de sanidade 
e tenham condições de 
funcionamento, minimi-
zando a atuação de aba-
tedouros informais que 
possam colocar em risco 
a segurança alimentar”.
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Vera Aguiar, da Estância Santo André, e Leikka Iwamura, 
da Korin: parceria na produção de orgânicos.
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vida e até 60 dias recebem o mesmo tratamento, com 
medicamentos, vacinas e vermifugação. Aos 61 dias, 
são divididos pela alimentação diferenciada para pro-
duzir ovos caipiras ou ovos orgânicos. A partir daí, 
os de postura orgânica recebem apenas as vacina-
ções exigidas pela legislação e nenhum outro medi-
camento, tudo é natural, como a vermifugação feita 
com talos de bananeiras cultivadas na própria granja. 
“Tornar um produto orgânico requer muito mais do 
que simplesmente tirar os produtos químicos, por isso 
as auditorias da Associação de Certificação Instituto 
Biodinâmico (IBD) são frequentes e rigorosas, para 
que o consumidor tenha garantia sobre o que está 
comprando”, explica Coitinho.

Na empresa tudo caminha de forma tão rotineira, 
que quase toda a postura é feita pela manhã. Algumas 
galinhas esperam nos poleiros enquanto outras se 
alojam para a postura nos ninhos de madeira (preferi-
dos por serem mais escuros, quentinhos, próximos ao 
natural) ou zinco, material escolhido para substituir 
a madeira reduzindo o custo de produção. Nos gal-
pões, o bem-estar animal é preservado, os tratadores 
e recolhedores de ovos são sempre os mesmos. “Elas 
conhecem a maneira de lidar de cada um e até o uni-
forme azul que usamos e se agitam na presença de 
estranhos”, diz Gisele da Silva, uma das funcionárias. 
As galinhas também circulam sobre a cama de ma-
ravalha de pinus que, misturada às fezes, preparam a 
melhor cama de frango da região, retirada três vezes 
ao ano e disputada pelos olericultores, como os pro-
prietários da Verduras Oliveira, também de Tupã. Eles 
reconhecem a qualidade desse adubo seco aplicado 
sobre a horta. “Com essa adubação de qualidade, 
fornecemos verduras mais saudáveis e duráveis”, afir-
mam José Ricardo Miguel e Paulo Oliveira.

 O maior diferencial do sistema é na parte da tarde, 
quando as aves são soltas em pastos com espaço ga-
rantido para três galinhas por metro quadrado e todas 
têm garantido o seu modus vivendi: ciscam, cacarejam 

e, curiosas, se aproximam para saber 
o que está acontecendo nas redon-
dezas. Sem estresse e com a alimen-
tação mais próxima possível do na-
tural, os ovos passam a ter um sabor 
diferente. Além da ração preparada à 
base de milho e soja, sem adição de 
corantes, a ração orgânica chega a 
ter “um cheiro gostoso de tempero”, 
ressalta a funcionária Gisele. Edson 
explica: “usamos um produto com-
posto por óleos essenciais, destina-
do à melhora e ao aumento da flora 
gastrointestinal, dentre estes um 
composto com cheiro de tempero, 
semelhante ao odor de pimenta. O 
produto também aumenta a pala-
tabilidade da ração, a absorção de 
nutrientes e a saúde geral das aves”. 

Outro diferencial é o maior espaço, que contribui com 
a redução do estresse e, consequentemente, da mor-
talidade por canibalismo, comum entre as aves.

No final, os ovos caipiras e orgânicos são geral-
mente de menor porte, entre 60 e 65g, e é respeitada 
a maturidade sexual das aves que começam a postura 
de 120 a 130 dias, tanto no sistema orgânico quanto 
no sistema caipira. O resultado de tudo isso reverte em 
um valor de mercado cerca de 25% maior para o ovo 
caipira. Já o ovo orgânico concorre em outro nicho, a 
das chamadas butiques de alimentos e aí o valor final 
chega a ser até 80% maior do que é pago ao avicultor. 
Edson Coitinho afirma que falta, além de matéria-pri-
ma, uma mão de obra qualificada, mas acredita que 
se estes preços baixassem, o consumo tenderia a au-
mentar. “Hoje, produzir ovos caipiras e/ou orgânicos 
são alternativas para que pequenas granjas possam 
continuar na atividade, pois é muito difícil concorrer 
com as grandes granjas que possuem custos de pro-
dução mais baixos”, afirma Coitinho. Para ele e outros 
que optaram por este modelo, produzir ovos caipiras 
e orgânicos é o reflexo de um estilo de vida. E é na 
contramão dos grandes que eles encontraram um 
mercado alternativo que cresce a cada dia. 
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Da granja aos avanços tecnológicos 
na produção de vacinas

Juliana Montoya – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI) – juliana.montoya@cati.sp.gov.br

Que o ovo é um alimento 
de origem animal com 
alto valor nutritivo não 

é novidade, porém, o que muitas 
pessoas desconhecem é a sua utili-
zação para a fabricação de vacinas. 
Mas, por que a utilização de ovos 
de galinha? Ao se avaliar a prolife-
ração das doenças no corpo huma-
no por meio de um vírus, é preciso 
entender, primeiramente, que esse 
pequeno agente infeccioso neces-
sita, obrigatoriamente, de células 
vivas para se replicar, o que signi-
fica que fora delas ele é inativo. O 
ovo é um sistema completo para 
essa multiplicação viral e apresenta 
condições nutricionais favoráveis 
que, aliadas às condições contro-
ladas (ambientais) de umidade e 
temperatura, tornam ideal a técnica 
para garantir essa fabricação de va-
cinas, especialmente a do vírus da 
influenza, que se adapta bem em 
células do embrião, como também 
nas doses para combater a febre 
amarela, o sarampo e a caxumba.

Esse processo ocorre por meio 
da injeção do vírus atenuado di-
retamente nos ovos ou ainda em 
cultura de células obtidas do em-
brião de galinha. Em seguida, eles 
são encaminhados para uma incu-
badora que vai aquecê-los e contri-
buir para que o vírus se multiplique 
e fique pronto para receber o devi-
do tratamento que o impedirá de 
causar a doença, sem perder a ca-
pacidade de estimular a produção 
de anticorpos, responsáveis pela 
defesa do organismo humano.   

No Brasil, são poucos os labora-
tórios especializados nessa repro-
dução. Um deles, é o Instituto de 
Tecnologia em Imunobiológicos 
(Bio-Manguinhos), localizado na ci-
dade do Rio de Janeiro. Trata-se de 
uma unidade da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), responsável pelo de-
senvolvimento tecnológico e pela 

produção de vacinas, reativos 
(para diagnóstico) e biofár-
macos voltados para atender 
prioritariamente às demandas 
da saúde pública nacional. 
No Complexo Tecnológico de 
Vacinas (CTV), são produzidas 
vacinas essenciais para o calen-
dário básico de imunização do 
Ministério da Saúde (MS). 

Em Bio-Manguinhos, três 
insumos farmacêuticos ativos 
(IFA), princípio ativo da vacina, 
são produzidos a partir de ovos 
embrionados SPF (Specific 
Pathogen Free ou ovos livres 
de patógenos específicos): os 
de febre amarela, sarampo e 
caxumba. E por meio deles 
são formuladas também as va-
cinas  tríplice viral (sarampo, 
caxumba e rubéola) e tetraviral 
(sarampo, caxumba, rubéola e 
varicela).

De acordo com a doutora 
Wania Renata dos Santos, ge-
rente do Departamento de Vacinas 
Virais de Bio-Manguinhos (Devir/
Bio-Manguinhos), a produção de 
vacinas a partir de ovos embriona-
dos é um processo complexo, que 
exige expertise e gerenciamento 
dos riscos, especialmente consi-
derando o principal insumo da 
produção, os ovos embrionados. 
“Atualmente, temos dois fornece-
dores pré-qualificados, especializa-
dos na produção de ovos SPF, um 
de Minas Gerais e outro dos EUA. 
Esses ovos são limpos e segrega-
dos por tamanho e produzidos em 
condições rigorosas de controle de 
qualidade, considerando instala-
ções especiais com pressão positi-
va e ar filtrado, suprimento de água 
controlado em relação ao teor de 
cloro, rigoroso controle no acesso 
de pessoas, além de ração tratada 
para redução de contaminantes”, 
destaca a gerente. 

Wania ex-
plica, ainda, que o 
uso de ovos embrionados na pro-
dução de vacinas virais é uma prá-
tica muito antiga e começou com a 
de febre amarela, sendo produzida 
na Fiocruz a partir de 1937. Já em 
1982, foi iniciada a produção da 
vacina de sarampo monovalente. 
As vacinas tríplice viral e a tetravi-
ral são entregues ao Ministério da 
Saúde desde 2003 e 2013, respecti-
vamente. Aproximadamente nove 
mil ovos SPF são processados por 
semana. O planejamento anual 
depende da demanda. A produ-
ção é programada segundo a ne-
cessidade do Ministério da Saúde 
e das agências das Nações Unidas 
(Unicef e Opas). 

No Estado de São Paulo, a pro-
dução inteiramente nacional da 
vacina contra a gripe (influenza) 
sazonal ou pandêmica, realizada 
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pelo Instituto Butantan, fez do ór-
gão o único produtor desta vacina 
na América Latina, considerada 
de qualidade internacional, e pro-
jetando o Instituto Butantan no 
cenário mundial. Em 2013, foram 
entregues aproximadamente sete 
milhões de doses da vacina ao 
Ministério da Saúde. 

A pesquisadora do Instituto 
Butantan, doutora Cosue Miyaki, 
conta que a produção de vacina 
influenza é temporária, e a vacina-
ção ocorre uma vez por ano nos 
meses que antecedem o inverno 
– geralmente a produção inicia 
no segundo semestre até março/
abril do ano seguinte. “O processo 
de produção da vacina influenza é 
parte de uma transferência de tec-
nologia e iniciamos o teste de linha 
de produção com ovos embriona-
dos em 2008. Após a certificação 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária  (Anvisa), no final de 2012, 
passamos a entregar a vacina para 
o Ministério da Saúde.” 

A doutora Miyaki ressalta 
ainda que, assim como no Bio-
Manguinhos, toda a granja forne-
cedora de ovos deve ser qualifica-
da pelo Instituto, seguindo diretri-
zes do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
para ovos controlados, além das es-
pecificações do laboratório produ-
tor. Desde que a granja seja quali-
ficada e obedeça às especificações, 
ela acrescenta que é possível  ad-
quirir de outros fornecedores. Hoje, 
uma única empresa paranaense 
com sede em Cascavel fornece os 
ovos para o Butantan. Para melhor 
atender o instituto paulista, foram 
modernizadas duas das granjas, lo-
calizadas em Itirapina e Brotas. 

Sobre a quantidade de ovos uti-
lizada, a pesquisadora explica que 
é variável, de acordo com o número 
de doses e o rendimento da vacina 
mas, teoricamente, com um ovo é  
possível produzir uma dose de va-
cina. Já o tempo de produção, in-
cluindo o envase e a liberação para 
a entrega ao Ministério da Saúde, 
leva de seis a sete meses. 

Quando questionada sobre a 
eficácia do produto, a doutora aler-

tou que a única contraindicação é 
para os alérgicos a algum compo-
nente do ovo, já que a vacina pode 
conter traços de ovalbumina. “A va-
cina influenza é segura, eficaz e efe-
tiva. A vacinação é a única maneira 
de evitar a propagação da doença, 
oferecendo proteção à pessoa vaci-
nada, diminuindo as complicações 
pulmonares e hospitalização. A va-
cina influenza sazonal é preparada 
pelos três vírus que são prevalentes 
no ano. Algumas pessoas podem fi-
car gripadas mesmo após a vacina-
ção, mas o vírus causador possivel-
mente é aquele que não fez parte 
da composição da vacina”, destaca 
a doutora Miyaki.

Dados que se confirmam quan-
do comparados às informações di-
vulgadas pelo Ministério da Saúde. 
Desde 1973, os brasileiros têm 
acesso a programas de imuniza-
ção, sendo em 2004 oficializada a 
campanha de vacinação  no Brasil 
por meio de calendários obrigató-
rios. Os estudos levantados pelo 
governo federal apontam, ainda, 
que a vacinação é a maneira mais 
eficaz de prevenir doenças e desta-
cam que o cidadão também pode 
e deve se manter informado a res-
peito dos benefícios da imuniza-
ção e suas reações adversas, pois 
nenhuma vacina está totalmente 

livre de provocar reações, já que  
existem pessoas que apresentam 
quadros infecciosos e de nature-
za alérgica. Tanto o profissional de 
saúde como o cidadão que desejar 
obter mais informações e orienta-
ções sobre a segurança no uso de 
vacinas podem acessá-las direto na 
internet, por meio do Portal Brasil              
(www.brasil.gov.br).

Já em relação à fiscalização, os 
dois institutos (Bio-Manguinhos e 
Butantan) realizam auditorias in-
ternas e todos os produtores de va-
cinas humanas devem atender às 
Boas Práticas de Fabricação (BPF) 
de medicamentos e são rigorosa-
mente avaliados por inspetores da 
Anvisa e de Vigilâncias Sanitárias 
estaduais (Visa). No caso de vacinas 
exportadas, como a vacina de febre 
amarela, o produtor ainda é inspe-
cionado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). As vacinas são en-
caminhadas à Central Nacional de 
Armazenamento e Distribuição de 
Imunobiológicos (Cenadi), que é 
responsável pela distribuição dos 
insumos estratégicos do Ministério 
da Saúde para todo o território 
nacional. No caso da vacina de fe-
bre amarela, o excedente, quan-
do há, é exportado para vários 
países por meio das agências das                    
Nações Unidas.  
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Avicultura: 
um pouco de 
história e o trabalho 
da Secretaria 
de Agricultura e 
Abastecimento
Cleusa Pinheiro – Jornalista – Centro de Comunicação Rural (Cecor/CATI)  

cleusa@cati.sp.gov.br

O homem convive com as aves há milhares 
de anos. As que hoje conhecemos como 
domésticas descendem da linhagem Gallus 

bankiva, de origem asiática, a qual ainda pode ser en-
contrada em países como Índia (país que a domesti-
cou por volta do ano 3200 a.C.), Burma e Java. Estudos 
revelam que as galinhas foram domesticadas primeiro 
para serem utilizadas como animais de briga e depois 
como objetos de ornamentação. Apenas após muito 
tempo é que a carne de frango e os ovos passaram a 
ser utilizados em larga escala na alimentação. 

No Brasil, acredita-se que as primeiras aves tenham 
sido trazidas nas naus do Descobrimento. Pero Vaz de 
Caminha, escrivão da Armada de Cabral, relatou em 
suas correspondências a apresentação das mesmas 
aos indígenas locais: “Em 24 de abril de 1500, dois jo-
vens aborígenes foram trazidos da terra pelo capitão 
Afonso Lopes. Entre as coisas que lhes foram exibidas es-
tava um papagaio pardo que o capitão traz consigo; to-
maram-no logo na mão e acenaram para a terra, como 
quem diz que os havia ali... Mostraram-lhes uma gali-
nha, quase que tiveram medo dela: não lhe queriam pôr 
a mão, e depois a tomaram como que espantados”. Esta 
história está relatada no livro “A História da Avicultura 
do Brasil”, de Osny Arashiro, editado pela Gessuli, que 
comenta não ser possível afirmar que os portugueses 
tenham deixado, nessa primeira viagem, quaisquer 
animais domésticos na costa da Bahia. De acordo 
com o livro, é certo que a expedição do navegador 
Gonçalo Coelho, que atracou no Rio de Janeiro, em 
1503, trouxe casais de galinhas que se aclimataram e 
multiplicaram rapidamente. 

A história mostra que, no Brasil, a avicultura se de-
senvolveu de forma artesanal, primeiro nas cidades 
litorâneas e, depois, com o crescimento econômico 
e populacional das cidades do interior, graças, princi-
palmente, ao ciclo de mineração do ouro, a necessi-
dade crescente de mais alimentos, estimulou a produ-
ção para fins comerciais. Informações do livro “A saga 
da avicultura brasileira”, editado pela União Brasileira 

de Avicultura, hoje integrante da Associação Brasileira 
de Proteína Animal, demonstram que, nesse período, 
o Estado de Minas Gerais, onde foram descobertas 
as principais jazidas, era o maior produtor de aves 
no País, abastecendo parte do território nacional. A 
criação do frango, no entanto, era campestre. As aves 
(mestiças, produto do cruzamento ao longo dos sécu-
los) viviam soltas e demoravam cerca de seis meses 
para atingir o peso de abate, na faixa de 2,5 quilos ou 
mais. 

No entanto, apenas no final do século 19, a criação 
dessas aves passou a ser valorizada como uma fon-
te de renda adicional, tanto em pequenas como em 
grandes propriedades. Como primeiro grande impul-
so registrado para a expansão da avicultura brasileira, 
historiadores apontam os estudos conduzidos no Rio 
de Janeiro, a partir de 1895, pela Leste Basse-Cour (es-
tabelecimento avícola), no sentido de selecionar, den-
tre as raças de aves importadas, as de maior interesse 
econômico para os criadores. 

O processo de modernização e de produção em 
escala da avicultura no País teve início na década de 
1930, em razão da necessidade de abastecer o mer-
cado que se ampliava a cada ano. Segundo Mário 
Nakano, renomado médico veterinário e pesquisador, 
(aposentado pelo Instituto Biológico, da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento de São Paulo), o de-
senvolvimento da avicultura industrial no Brasil pode 
ser dividido em períodos de exploração econômica. 
“Entre os anos de 1900 e 1930, a avicultura passou por 
um período chamado “colonial”, onde as aves eram 

Granja em estilo 
europeu construída 
pela família Bianchi 
na década de 1950.

A família Bianchi foi uma das pioneiras no trabalho de seleção de aves em São Paulo
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criadas totalmente soltas, sem critérios de produção. 
Entre 1930 e 1940, surgiu o período de “romantismo”, 
onde a beleza das aves passou a ser valorizada, de 
acordo com as variadas cores das penas, tamanho da 
ave e formação de cristas e barbelas”, explica. Nesse 
período, estimulados pelo aspecto econômico, os 
avicultores começaram a tentar novos acasalamen-
tos entre as raças diferentes, visando ao aprimora-
mento da espécie. Nesse período, também surgiram 
em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais 
as primeiras tentativas de melhorar tecnologicamen-
te a atividade. “Profissionais liberais desenvolveram a 
avicultura, aperfeiçoando as raças para criar linhagens 
de penas bonitas, destinadas aos concursos promovi-
dos em todo o País. Esses avicultores tentavam acom-
panhar as inovações introduzidas, sobretudo nos 
Estados Unidos e na Inglaterra”, explica o pesquisador.

A partir dos anos de 1950, a avicultura brasileira 
ganhou impulso com os avanços da genética, com o 
desenvolvimento das vacinas, nutrição e equipamen-
tos específicos para sua criação. As grandes agroin-
dústrias avícolas brasileiras ganharam estrutura no 
início dos anos de 1960. As aves encontradas no mer-
cado são fruto do intenso melhoramento genético 
que começou nesse período, o qual utilizou concei-
tos tecnológicos e científicos para criar animais mais 
produtivos em um pequeno intervalo de tempo (hoje, 
uma ave é abatida com cerca de 45 dias). 

Desde então, a atividade de produção de carne 
de frango tem se consolidado. Empresas que já ti-
nham negócios na produção de suínos ou em cere-
ais apostaram também na comercialização de carnes 
de frango. “Os moinhos de trigo tinham interesse em 
agregar valor ao farelo, até então (década de 1960) 
principal insumo para alimentação das aves. Assim, 
juntamente com a introdução da genética, a fabrica-

ção de rações balanceadas contribuiu muito para a 
instalação e o desenvolvimento no criatório de aves 
destinadas à produção de ovos e carne de frango. 
Como os principais centros de moagem estavam no 
Rio de Janeiro e em São Paulo, esses estados foram 
pioneiros na introdução da atividade industrial. Mas, é 
fundamental destacar que a grande expansão da avi-
cultura no Brasil pôde ser identificada a partir da ado-
ção do sistema de integração, na década de 1960, que 
gerou volumes para a exportação de carne de frango 
e aumento significativo na disponibilidade de matéria
-prima, possibilitando, assim, uma situação privilegia-
da para a disputa do mercado de carnes”, explica José 
Carlos Teixeira, consultor da Associação Paulista de 
Avicultura (APA), entidade criada em 1945, cuja mis-
são é desenvolver a produção e o consumo de ovos e 
carne de aves, tendo se tornado um ícone na defesa 
de todos os envolvidos na produção, comercialização 
e no consumo dos produtos avícolas. 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento: 
atuação a serviço do desenvolvimento 

da avicultura
Relatos históricos demonstram que, desde o 

início do século 20, a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento contribui com a expansão da ativida-
de avícola de São Paulo.  Em 1906 (época em que era 
denominada Secretaria de Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas), segundo relatado no livro A História 
da Avicultura Brasileira, Augusto Fomm, redator da 
Revista da Secretaria “O Criador Paulista”, abriu um 
espaço na publicação para J. Wilson Costa, redator-
chefe da seção avícola da lendária Revista Chácara e 
Quintaes, para escrever sobre o tema. Nas exposições 
do Parque da Água Branca, também era reservado um 
grande espaço para a avicultura e seus produtos.

Desde o início da expansão da avicultura como 
atividade industrial, a Secretaria intensificou o inves-
timento na área de pesquisa, por meio do Instituto 
Biológico (IB), sendo a instituição pioneira no País a 
desenvolver vacinas contra a doença de Newcastle. 
“Desde a sua criação, o IB sempre acompanhou os 
avicultores na identificação das doenças, com apoio 
na área técnica para instalação dos aviários, entre ou-
tras atividades. Antes de começar a trabalhar no IB, 
em 1959, eu já era avicultor e levava as aves doentes 
para o Biológico. Quando iniciei a minha carreira de 
pesquisador havia uma equipe técnica muito atuan-
te, cujo trabalho resultou na produção de vacinas e 
no soro para identificação das salmoneloses, entre 
outros, bem como no desenvolvimento da vacina 
contra a doença de Newcastle, uma das principais 
causas de morte entre as aves”, conta Mário Nakano, 
que teve uma participação ativa na área de pesquisas 
avícolas em São Paulo, tendo sido o responsável pela 
implantação de dois laboratórios do IB (atuais Centro 
Avançado de Pesquisa Tecnológica do Agronegócio 
Avícola, em Descalvado, um dos principais labora-

tórios de patologia avícola do País, e a Unidade de 
Pesquisa e Desenvolvimento de Bastos), nas regiões, 
que durante décadas, foram consideradas os prin-
cipais polos da avicultura de São Paulo: Descalvado 
(frango de corte) e Bastos (ovos), região esta que se 
mantém até hoje. “Participei de eventos e visitas téc-
nicas nos principais polos avícolas mundiais, como 
Estados Unidos e Japão. E sempre fui convidado para 
palestras e treinamentos em todo o País, principal-
mente em Descalvado e Bastos, por isso entendi que 
era fundamental que estes locais tivessem linhas de 
pesquisas, acompanhamento técnico e suporte labo-
ratorial para o diagnóstico de doenças, direcionados 
para sua realidade”, avalia o pesquisador, comentando 
que a atuação dessas Unidades contribuiu muito para 
a atividade avícola brasileira e não apenas paulista. 
Outra contribuição do pesquisador, além de todo o 
seu trabalho no IB, foi o seu pioneirismo, na América 
do Sul, na produção de ovos livres de patógenos es-
pecíficos, conhecidos por SPF, para uso em pesquisas 
científicas e vacinas em humanos e animais. 

Na área de extensão rural, ao longo dos anos, Casas 
da Agricultura de regiões produtoras contribuíram 
para difundir as tecnologias e pesquisas geradas para 
o setor. Mauro Benedito de Lima, engenheiro agrôno-
mo responsável por anos pela Casa da Agricultura de 
Descalvado, relata sua experiência. “Quando assumi 
a Casa da Lavoura em 1966, hoje Casa da Agricultura 
(CA), Descalvado estava encerrando o seu ciclo eco-
nômico da indústria têxtil e iniciando o da avicultura 
de corte. Ao mesmo tempo em que a iniciativa priva-
da começava a investir na atividade, a Cooperativa 
Agrícola Mista do Vale do Mogi Guaçu enxergou um 
futuro promissor e começou a criar a infraestrutu-
ra necessária para apoiar os avicultores, ao lado da 
União dos Avicultores de Descalvado. Nesse contex-
to, foi criada a Festa da Avicultura do município, com 

uma programação extensa de palestras técnicas diá-
rias com a participação de técnicos da Secretaria de 
Agricultura, concursos de manejo de frango de corte 
etc. Como chefe da CA, eu era responsável pela assis-
tência técnica aos avicultores, para tanto participei de 
capacitações, inclusive com viagens ao exterior, prin-
cipalmente aos Estados Unidos, onde a atividade era 
bem desenvolvida na época. Com a participação da 
Cooperativa e União dos Avicultores realizamos reuni-
ões técnicas, Dias de Campo, entre outras ações. Entre 
1966 e 1976, a avicultura de corte de Descalvado 
cresceu exponencialmente, a ponto de o nosso mu-
nicípio se transformar no maior centro de produção 
de frango de corte do Brasil. Sinto-me gratificado por 
ter participado ativamente desse processo, como téc-
nico da Casa da Agricultura, dirigente da União dos 
Avicultores, do Sindicato Rural e da Cooperativa”, con-
ta emocionado o engenheiro agrônomo, que se apo-
sentou, mas continua apoiando aqueles que ainda in-
vestem na atividade da região, que hoje já não é mais 
a principal.

A atuação da Secretaria de Agricultura na avicul-
tura tem o reconhecimento de representantes do 
segmento. José Carlos Teixeira, da APA, fala sobre a 
importância do trabalho da pasta. “Desde a sua or-
ganização como atividade profissional, a avicultura 
contou com o apoio da Secretaria, que participa de 
grupos de trabalho e comissões do setor; instalou a 
Câmara Setorial, que se tornou um fórum de discus-
sões para a cadeia produtiva; realiza levantamentos e 
operações conjuntas na identificação dos produtores, 
em programas sanitários e, mais recentemente, nos 
trabalhos desenvolvidos por meio de convênio firma-
do com a APA, pelo qual são contratados médicos ve-
terinários para acompanhar as demandas de sanida-
de avícola, portanto, a atuação da Secretaria tem sido 
um grande apoio ao setor produtivo”.

Com uma história entrelaçada com a avicultura desde a década de 1940, a família 
Bianchi começou a investir primeiro em seleção genética e depois em produção de 
ovos férteis e pintinhos de um dia, na Fazenda Paraíso das Aves, localizada em Itatiba. 
“Meu avô foi um dos pioneiros na avicultura paulista a trabalhar com seleção genética 
e importar matrizes da Europa e dos Estados Unidos. Ele também foi um dos presiden-
tes fundadores da Associação Paulista de Avicultura”, conta Luiz Ricardo Bianchi, mos-
trando os retratos da paixão da família pela atividade e o prédio de uma das primeiras 
granjas em estilo europeu, construída pelo avô na década de 1950, que ainda está de 
pé em solo paulista.

Após um período longo trabalhando com frango branco de corte, na década de 
1980, a família voltou a se interessar por raças mais rústicas, motivada pelas mudanças 
nos hábitos de consumo e a valorização dos produtos naturais, bem como pela afini-
dade que já tinham com o segmento. “Decidimos retomar os estudos deixados pelo 
nosso avô e investimos em seleção genética, por meio do cruzamento de diversas 
raças, até chegar nas linhagens Paraíso Pedrês, Rubro Mista, Pescoço Pelado Pedrês e 
Tropical”, salienta Luiz. Atualmente, paralelamente aos produtos de suas linhagens, a 
família comercializa frango e cortes congelados com marca própria. 

Família Bianchi: vida entrelaçada com a avicultura
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O pesquisador Mário Nakano é reconhecido internacionalmente por 
sua contribuição à pesquisa e à expansão avícola no Brasil
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11.ª Feira da Agricultura Familiar é realizada em 

Lençóis Paulista
A Feira da Agricultura Familiar (de 1.º a 3/8) 

reuniu um grande público em Lençóis Paulista. 
Organizada pela Federação dos Trabalhadores do 
Estado de São Paulo (Fetaesp), a 11.ª Agrifam teve a 
participação dos órgãos da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento (SAA), em estandes onde técnicos 
e pesquisadores sanaram dúvidas e esclareceram 
os agricultores familiares sobre as políticas públicas 
disponíveis, as novidades tecnológicas, os projetos 
e programas desenvolvidos para o agricultor fami-

liar. Este é o Ano Internacional da Agricultura Familiar 
e a preocupação foi a inserção do produtor familiar na 
agricultura de precisão. Para isso, tanto os órgãos públi-
cos como as empresas privadas demonstraram os equi-
pamentos, as tecnologias e as linhas de financiamento 
para tal propósito. 

A CATI ainda levou à Agrifam 15 produtores treinados 
pela extensão rural, que ofereceram produtos de agroin-
dústrias familiares. Na abertura, estiveram presentes o 
governador Geraldo Alckmin, a secretária de Agricultura 
e Abastecimento, Mônika Bergamaschi, acompanhados 
pelos coordenadores e diretores dos órgãos ligados à 
SAA. O coordenador da CATI, José Carlos Rossetti, pres-
tigiou o agricultor familiar, principal público da CATI, ór-
gão de extensão rural do Estado.

Bastos comemora a 55.ª Festa do Ovo com várias 
atividades voltadas ao setor

No dia 18 de julho o município de Bastos abriu a 
55.ª Festa do Ovo, evento paralelo ao 40.º Encontro de 
Avicultores do Estado de São Paulo e à 37.ª Jornada 
Técnica, a qual reuniu, este ano, cerca de 400 inscritos 
para assistir as palestras com foco nas doenças e no con-
trole sanitário das aves e granjas de poedeiras. Mais de 
100 mil pessoas estiveram em Bastos durante a Festa. A 
produção de ovos é uma atividade que gera emprego 
e renda (diretos e indiretos); Bastos é o maior produtor 
do Estado de São Paulo e comanda a modernização no 
setor avícola. Além dos ovos de galinha em todas as suas 
classificações, o município desponta, ainda, na produ-
ção de ovos de codorna. 

Feira da Agricultura Familiar e VI Encontro da 
Rede de Estudos Rurais na Unicamp promovem 

debates, encontros e venda de produtos 
artesanais da área rural 

Entre 5 e 9 de setembro, a população de Campinas 
e região pôde visitar a Feira da Agricultura Familiar, 
que contou com grande diversidade de produtos 
para exposição e venda. A Feira ocorreu paralelamen-
te ao VI Encontro da Rede de Estudos Rurais em área 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
Empreendedores rurais apoiados pelos técnicos da 
Divisão de Extensão Rural da CATI (Dextru/CATI) monta-
ram barracas para venda de produtos artesanais como 
vinhos, pães, bolos, queijos, biscoitos, licores, cachaças, 
doces e artesanato rural.

O VI Encontro da Rede de Estudos Rurais, com o tema 
“Desigualdade, exclusão e conflitos nos espaços rurais”, 
considerou os 50 anos da promulgação do Estatuto da 
Terra e o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Os 
encontros registraram média de 400 participantes entre 
pesquisadores, acadêmicos e estudiosos das questões 
socioeconômicas e ambientais do setor rural. 

XI Semana de Agricultura Orgânica de Campinas 
aborda a relação entre saúde e alimentação 

saudável
A CATI realizou, de 15 a 20 de setembro, a XI Semana 

de Agricultura Orgânica de Campinas com o tema 
“Novos caminhos no campo e na mesa”. O objetivo foi 
proporcionar uma reflexão sobre sustentabilidade e a 
importância da relação entre saúde e alimentação sau-
dável. O evento contou com mesas de discussão, ofici-
nas e visitas técnicas sobre as temáticas de produção, 
consumo e políticas públicas voltadas à agricultura or-
gânica, com o intuito de traçar diretrizes para ampliar a 
produção e o acesso aos produtos orgânicos. A abertu-
ra, no Centro de Integração Social (CIS-Guanabara), foi 
com o lançamento do documentário "O Veneno está 
na mesa 2", que aborda o modelo agrícola atual e suas 
consequências para a saúde pública e apresenta expe-
riências agroecológicas empreendidas em todo o Brasil. 
O evento encerrou com uma visita à feira de produtos 
orgânicos realizada na região central de Campinas, onde 
houve oficinas, exposição de fotos, shows e orientação 
nutricional. 

Cl
eu

sa
 P

in
he

iro
 –

 C
ec

or
/C

AT
I

Ad
ria

no
 H

er
m

in
i–

 C
ec

or
/C

AT
I

Estradas Rurais

O Projeto Microbacias II – Acesso ao Mercado, 
por meio do Subcomponente Fortalecimento 
da Infraestrutura Municipal, repassa recursos 
para que os municípios conveniados possam 
melhorar as condições das estradas rurais de 
modo que a produção agropecuária seja bem 
escoada e os produtores rurais tenham livre 
acesso às suas propriedades.

Em 2014, vários projetos de adequação de 
estradas rurais foram aprovados, beneficiando 
24 municípios, onde associações e/ou 
cooperativas tiveram a aprovação das Propostas 
de Negócio. No total, foram investidos mais 
de R$ 8 milhões. Nesses locais, a produção 
da agricultura familiar chega mais rápido ao 
consumidor e garante melhor retorno aos 
investimentos feitos no campo.

O Projeto tem como meta atender 120 
municípios paulistas, com investimento total 
de cerca de R$ 40 milhões. Cada prefeitura 
pode receber até R$ 350 mil.

Os interessados em participar do Projeto 
devem procurar a Casa da Agricultura de seu 

município ou os Escritórios Regionais da CATI.
Informações adicionais: 

www.cati.sp.gov.br/microbacias2 
ou pelo e-mail: microbacias2@cati.sp.gov.br 


