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Quando a consumidora responde sem hesitar que 
o médico lhe recomendou comer ovos todos os dias, 
a repórter da Globo Minas quase não se conforma e 
retruca: 

- E come? 
– Sim, todos os dias... e duas vezes ao dia, no mí-

nimo!, diz a entrevistada, segura e feliz.
Ao assistir a essa entrevista pela internet durante 

a Semana do Ovo em Belo Horizonte (MG), pensei que 
não haveria melhor forma de comemorar a data do que 
contar a história de um consumidor dizendo que come 

ovos todos os dias por recomendação médica. 
Alvíssaras!
Tem dado bons frutos a onda em favor do 

ovo, que se beneficia das descobertas cien-
tíficas que comprovam que consumi-lo faz 
muito bem à saúde humana. O segmento de 
ovos tem sabido aproveitar essas boas notí-

cias, e com o trabalho estratégico do Instituto Ovo Bra-
sil e a adesão, paulatina, de entidades da avicultura e 
granjas pelo país afora, hoje há uma rede de divulgação 

dos benefícios do ovo, que este ano se mostrou 
especialmente vibrante.

Como os leitores verão, essas boas notícias 
vêm acompanhadas de outros bons resultados da 
cadeia produtiva do ovo, como é o caso do SIAVS 
2017, do mais novo backup genético de poedei-
ras do mundo inaugurado pela Hendrix no Brasil e 
do ovoproduto brasileiro estar ganhando mercado 
externo, como mostra a reportagem sobre a Net-
to Alimentos. 

E ainda a boa notícia de um projeto de pes-
quisa inovador da Unesp/Jaboticabal para traçar 
o perfil do consumidor de ovos na região, com 
apoio da DSM. Uma história feliz de união da 
ciência com o mercado, da universidade com a 
iniciativa privada. 

Tudo isso – e muito mais – preparamos para 
vocês, caros leitores. Leiam com carinho! Nos ve-
mos em 2018, com o nosso compromisso reno-
vado e o nosso entusiasmo garantido. O melhor 
para todos nós!
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A DSM marcou presença dife-
renciada no XXV Congresso 
Latino Americano de Guada-

lajara, realizado no México, entre 26 
e 29 de setembro. A empresa pro-
moveu o ciclo de palestras sobre A 

Poedeira do Futuro, no primeiro 
dia do evento - o dia 26 de setembro 
- e reuniu renomados especialistas 
em nutrição de aves da DSM.

Na ocasião, lançou o Excelegg, 
um pacote tecnológico de nutrição 
que já está disponível para os pro-
dutores mexicanos e reúne as prin-
cipais inovações da DSM para a avi-
cultura com o objetivo de melhorar 
os índices zootécnicos das aves 

poedeiras, permitindo que elas ex-
pressem todo o seu potencial gené-
tico em termos de produtividade e 
de qualidade dos ovos.

Otávio Rech, gerente regional 
de avicultura de postura da DSM 
para a América Latina, apresentou o 
programa durante o evento da DSM, 
realizado no auditório do Hotel Hil-
ton, em Guadalajara. “Ao funcionar 
como uma sugestão nutricional, ou 
como um pacote de soluções nutri-
cionais de alta tecnologia para as 
aves poedeiras, que têm condições 
de produzir grande quantidade de 
ovos vendáveis e de alta qualidade, 
os ingredientes da DSM permitem 

que essas aves expressem todo o 
seu potencial genético à medida 
que atendem as suas necessidades 
nutricionais, elevam os seus índices 
zootécnicos e mantêm alto o status 
sanitário do plantel."

O Excelegg reúne a mais alta 
tecnologia nutricional desenvolvi-
da pela DSM com foco em atender 
os desafios da avicultura de postura 
do futuro. Ao olhar para os avanços 
e inovações que conduzem o setor 
à máxima produtividade, com ex-
celência em termos de produtos, a 
DSM selecionou ingredientes que 
atuam diretamente na formação das 

OTÁVIO RECH, no lançamento do Excelegg: novo pacote de soluções da DSM 
permite à ave expressar todo o seu potencial genético.

Em programação especial, paralela ao Congresso 
Latinoamericano em Guadalajara, a DSM apre-
sentou soluções nutricionais que privilegiam a 
“poedeira do futuro”.

aves e na qualidade do ovo. “Com 
uma sugestão nutricional alinhada 
às exigências das aves de alta ge-
nética, criamos condições de gerar 
maior quantidade de ovos e melhor 
qualidade durante o ciclo longo, de 
até 100 semanas, e a produção de 
500 ovos por animal”, reforça Rech.

Com esse novo programa da 
DSM, que terá um impacto positivo 
sobre a rentabilidade dos produto-
res, a empresa reafirma seu pionei-
rismo e o protagonismo no desen-
volvimento de soluções alinhadas 
aos avanços científicos e tecnológi-
cos da avicultura de postura.

O programa nutricional da poedeira moderna
EXCELEGG

Em Guadalajara, um evento especial para 
debater a poedeira do futuro.
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São vários os benefícios gera-
dos pelo pacote tecnológico Exce-
legg para as aves de postura, entre 
eles, a maior quantidade de ovos 
até 100 semanas, alta persistência 
de produção, incremento na resis-
tência e espessura da casca, melho-
ra na Unidade Haugh - ampliando 
o tempo de prateleira -, melhor ín-
dice de gema de ovo e uniformida-
de da cor da gema e fortalecimento 
do sistema imune.

Falando sobre o pioneirismo 
da DSM em inovações, Silvestre 
Charraga, gerente técnico de Aves 
da DSM México, lembrou que a 
companhia desenvolve soluções 
focadas na sustentabilidade econô-
mica e ambiental do planeta e dos 
negócios dos seus clientes há mais 
de 80 anos. Nesse sentido, ele co-
mentou que “as plantas de ingre-
dientes para a nutrição animal que 
a companhia possui na América 
Latina, Europa, Estados Unidos e 
China produzem soluções de alta 
tecnologia que são processadas 
em mais de 40 plantas da empresa 
espalhadas por todas as regiões do 
mundo, ajudando a melhorar os 
índices zootécnicos dos animais e 
a rentabilidade dos produtores.”

O EXCELEGG é um pacote tec-
nológico de nutrição com sugestões 
para todas as fases da vida produtiva 
das aves poedeiras, apresentado em 
três versões: Excelegg Starter - in-
dicado para o período de zero a 10 
semanas da ave, fase considerada 
crítica e que tem grande influência 
sobre sua produção futura. Exce-

legg Grower - indicado para a se-
gunda etapa, entre 11 e 17 semanas, 
esse pacote tecnológico proporcio-
na melhor absorção e menores 
perdas de nutrientes, aliando de-
sempenho à maior saúde para a ave 
em crescimento. Excelegg Layer: 
sugestão nutricional que combina  
vitaminas, minerais e ingredientes 
nutricionais de alta tecnologia de-
senvolvidos pela DSM. Para a em-
presa, "é a resposta perfeita para 
as necessidades das aves poedeiras 
modernas, resultando em maior nú-
mero de ovos vendáveis, viabilidade 
e eficiência produtiva."

Curso de Jaboticabal mostra panorama 
da moderna avicultura de postura

Fica a dica para quem é do uni-

verso da avicultura de postura: na 

agenda de 2018 assegure as datas 

de 12 a 14 de setembro para estar 

em Jaboticabal (SP), no campus 

da Unesp, para participar da 15ª 

edição do Curso de Atualização em 

Avicultura para Postura Comercial. 

O evento, que agora se chamará 

Simpósio de Atuação em Avicultura 

de Postura, é promovido pela Unesp 

em parceria com o Instituto Biológi-

co do Estado de São Paulo e Asso-

ciação Paulista de Avicultura (APA), 

e tem crescido em importância ao 

longo dos anos, principalmente por 

apresentar um temário atualizado e 

um cast de palestrantes com expe-

riências de quem vive a prática da 

avicultura. 

Assim, o Simpósio atrai produ-

tores, funcionários de granjas, téc-

nicos avícolas, além de estudantes 

de medicina veterinária e zootecnia 

com interesse na avicultura, parti-

cipantes de várias regiões do país. 

Na 14a edição, realizada entre 13 e 

15 de setembro, a professora Sil-

vana Martinez Beraldi Artoni (FCAV 

Unesp) - coordenadora do evento - 

ficou especialmente satisfeita com 

a expressiva participação da plateia, 

que foi bem interativa nos debates a 

cada bloco de palestras apresentadas. 

O sucesso do minicurso sobre Gestão 
de empresas avícolas, realizado no pri-

meiro dia, foi especialmente comemo-

rado, pois o interesse despertado pelo 

assunto superou em muito as expecta-

tivas. Tanto que a comissão organizado-

ra já pensa em incluir o tema mais uma 

vez em 2018. 

Com 203 participantes de diversas 

regiões do país, o evento teve também 

aulas práticas sobre órgãos imunológi-

cos da poedeira, além de palestras e 

paineis com a participação de 20 profis-

sionais que atuam na avicultura, seja na 

academia, na pesquisa ou no dia a dia 

das granjas. Como disse o palestrante 

José Eduardo Costa, da Trouw Nutrition 

Brasil, sobre o tema Presente e futuro 

da nutrição, o trabalho genético nas 

poedeiras tem levado a um índice de 

produtividade que é espantoso e há que 

se atender a essa demanda com muita 

evolução em nutrição e sanidade. "No 

futuro, todos os desafios na atividade 

terão maior ênfase e todos os cuidados 

com o plantel terão que ser redobra-

dos”. 

A depender de iniciativas como o 

simpósio já tradicional da Faculdade 

de Ciências Agrárias e Veterinárias da 

Unesp, as demandas das aves de pro-

dução de ovos serão cada vez melhor 

atendidas, em todos os seus aspectos. 

É com essa expectativa que os partici-

pantes saíram do belo campus da Unesp 

em Jaboticabal, no último dia do evento 

-  após a aguardada palestra de Rodrigo 

Cobrelo, gerente de produção de ovos da 

Fazenda da Toca, de Itirapina (SP) - que 

encerrou apresentando uma das verten-

tes da moderna avicultura brasileira: a 

criação de aves fora da gaiola. 

Assim, o evento tratou de temas 

superatuais, como a vacinação em 

grande escala em aviários intensamen-

te populosos – debatido em painel es-

pecial -, até o desafio que a avicultura 

brasileira pode vir a enfrentar no futuro 

de como atender à demanda por ovos 

de aves criadas fora de gaiolas.

No debate sobre aves soltas, 
Cinthia Lima, produtora de Roraima

Visões diferentes sobre 
o desafio da vacinação

Na abertura, a saudação aos 
participantes do evento

A participação da plateia 
foi bastante expressiva

Aula prática sobre órgãos 
imunológicos da poedeira
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sua fazenda de aves bisavós e avós
Hendrix apresenta a Granja Domélia,

A avicultura brasileira sobe 
um considerável patamar e 
amplia possibilidades na ge-

nética avícola a partir deste último 
trimestre de 2017. É que está pronta 
para entrar em atividade a fazenda de 
Bisavós e Avós da Hendrix Genetics 
no Brasil, com instalações em região 
estratégica em Domélia, distrito de 
Agudos, na região central do Estado 
de São Paulo. 

O projeto é um dos mais impor-
tantes do grupo holandês na atua-
lidade e exigiu muitos esforços da 
equipe Hendrix no Brasil. O orgulho 

A estrutura moderna 
e ampla está em área 
isolada na zona rural de 
Agudos (SP) e foi visitada 
por autoridades, parcei-
ros e clientes em 11 de 
outubro.

pela obra estava muito claro nos 
rostos dos funcionários da empre-
sa durante a recepção a clientes e 
parceiros para conhecer os galpões 
que receberão aves ainda este ano.  

A visita guiada à Granja Domélia 
foi feita em 11 de outubro, quando 
os visitantes – cerca de 90 pessoas 
– puderam conheceram a estrutu-
ra de alta tecnologia dos galpões. 
Uma oportunidade única, pois de-
pois que todas as instalações passa-
rem pela potente desinfecção que 
está prevista para preparar o local 
para receber as aves, somente será 
permitida a presença no local dos 
funcionários altamente treinados 
para o serviço. A partir do início 
das atividades, todos eles passarão 
por diários e rigorosos protocolos 
de limpeza antes de terem acesso 
aos galpões. 

MOMENTO HISTÓRICO

A Hora do Ovo esteve presen-
te para registrar o momento histó-
rico. O clima era de festa para co-

nhecer a Granja Domélia, e todos 
foram recepcionados com um café 
da manhã em tenda armada espe-
cialmente para os convidados de 
várias regiões do país e também 
de países da América do Sul. Entre 
as autoridades presentes estavam 
Erico Pozzer, presidente da Asso-
ciação Paulista de Avicultura (APA); 
Ariel Mendes, representando Fran-
cisco Turra, da Associação Brasi-
leira de Proteína Animal (ABPA); 

Luciano Lagatta, da Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária do Estado 
de São Paulo; e Altair Francisco, 
prefeito de Agudos. 

Abrindo uma informal cerimô-
nia no dia da visita à Granja Domé-
lia, o executivo Marco de Almeida 
agradeceu a presença das autori-
dades e convidados, destacando a 
importância do empreendimento 
e da força das parcerias que fa-
zem acontecer grandes projetos 

Marco de Almeida: unindo forças para o interesse de todo o segmento da postura

Grupos de 
visitantes 
convidados se 
preparam para 
conhecer as novas 
instalações da 
Granja Domélia, 
em Agudos (SP)
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Avicultores de 
diversas regiões do 
Brasil e da América 

do Sul prestigiaram a 
apresentação e a visita 

à Granja Domélia.

como esse da Hendrix no Brasil. 
“Quando unimos as forças de um 
grupo empresarial com as  associa-
ções que representam interesses 
comuns do segmento, e unimos 
as iniciativas pública e privada de 
forma saudável e transparente, é 
possível chegar a estes resultados 
que os senhores verão acontecer 
nesta unidade, a Granja Domélia, 
que inauguramos simbolicamente 
hoje, com muita alegria. ”

Ariel Mendes, diretor técnico da 
ABPA, também falou aos presentes, 
elogiando a Hendrix pela iniciativa 
de introduzir no Brasil tal fazen-
da de reprodução genética. Ação 
que, como outras no setor, consi-
dera fundamental para consolidar 
o Brasil como uma plataforma de 
exportação de material genético. 
“Tenho dito que material genético 
é uma questão de segurança nacio-
nal. Sem material genético não tem 
ovo, não tem frango. Não dá para 
ter barreiras com isso, e iniciativas 
como essa da Hendrix são muito 
importantes para o Brasil.”

Érico Pozzer também falou no 

evento na Granja Domélia. O pre-
sidente da APA destacou o prazer 
em estar comemorando o investi-
mento feito pela Hendrix Genetics 
e elogiou. “É este tipo de foco que 
demonstra para onde queremos 
ir”. E como o dirigente paulista 
nunca perde a oportunidade de 
alertar sobre a importância da avi-
cultura brasileira manter seu sta-

tus sanitário, disse ainda: 
“Não se esqueçam: o Brasil é 

ainda um oásis em termos de sa-
nidade. Por várias questões, como 
temperatura, motivos geológicos, 
mas também porque evoluímos 
muito nessa questão depois da 
ocorrência da larigotraqueíte no 
país. São Paulo concentra grande 
parte da genética avícola do Brasil, 
e tem dois dos maiores aeroportos 
internacionais e o maior porto bra-
sileiro. Diariamente eles recebem 
pessoas chegando de toda parte 
do mundo, que podem trazer con-
taminações, o que deve exigir de 
todos nós o cuidado diário para 
manter a sanidade em nossas pro-
priedades, fazendo ações simples 

e rotineiras de prevenção. Com 
sanidade, qualidade, tecnologia, 
ambiência e genética não há quem 
segure a avicultura brasileira.”

Falaram rapidamente, também, 
Luciano Lagatta e o prefeito Altair 
Francisco, ambos destacando a 
importância da obra da Granja Do-
mélia e do que ela representa para 
a avicultura do país. Representan-
tes das duas empresas de equipa-
mentos fornecedoras da Granja 
Domélia – a Vencomatic Group e 
a Big Dutchman – também expu-
seram dados sobre o projeto con-
cluído em Agudos para a Hendrix, 
ambos destacando a satisfação e o 
orgulho por integrar esse projeto 
de alta relevância para a avicultura 
de postura brasileira. Um aspecto 

foi mencionado por praticamente 
todos os que se manifestaram no dia 
festivo da Hendrix: com os novos 
investimentos o mundo ganha um 
novo – e importantíssimo – backup 
genético.

Em seguida, os convidados foram 
distribuídos em grupos para a visita 
dirigida às modernas instalações da 
Granja Domélia. Um dia histórico 
com sabor de festa. Ao final, todos sa-
íram de lá com simpáticas lembranças 
do evento e a certeza de que o slogan 

da Hendrix Internacional - Melhor 

seleção hoje. Melhor vida amanhã 
- encerra um sólido conceito da mar-
ca. No Brasil, ela é responsável por al-
guns dos sucessos genéticos na pos-
tura comercial, como as aves Bovans 
White, Dekalb, Hisex e Isa Brown.

Anderson Guedes (Big Dutchman) e Felipe Reis (supervisor de vendas, 
Vencomatic Group): somando forças para a evolução da avicultura brasileira

Érico Pozzer, presidente 
da Associação Paulista de 
Avicultura, prestigiando o 
evento na Granja Domélia 
ao lado de Marco de 
Almeida (Hendrix). 

Ariel Mendes, da 
ABPA, com Nilton 
César Ferreira e 
Daniela Musto, da 
Hendrix: recepção 
às autoridades e 
lideranças

Avicultores, técnicos, lideranças, autoridades, todos juntos, comemorando 
a iniciativa da Hendrix que inicia nova jornada na avicultura brasileira.
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A criatividade, a persistência e mui-
to trabalho foram os ingredien-
tes a temperar a Semana do Ovo 

2017. A promoção assinada pelo Institu-
to Ovos Brasil - que aconteceu entre os 
dias 9 e 13 de outubro - este ano ganhou 
ainda maior força graças a um trabalho 
multiplicado pelo país com a parceria 
das entidades avícolas brasileiras. 

O Instituto Ovos Brasil, que tam-
bém comemora 10 anos de atividade, 
lançou mão da união e do associativis-
mo e montou uma verdadeira rede de 
divulgação do ovo pelos principais po-
los produtores do Brasil. Os resultados 
demonstram que, ano a ano, a equipe 
do IOB está mais alinhada e próxima 
das entidades avícolas com uma parce-
ria que está rendendo bons frutos para 
o marketing do ovo.

"A Semana do Ovo 2017 foi espeta-
cular! As celebrações se estenderam por 
todo o mês de outubro e continuaram 

acontecendo depois!", comemora a 
equipe, liderada pela gerente exe-
cutiva Tabatha Lacerda e pelo pre-
sidente do conselho administrativo 
do IOB, o executivo Ricardo Santin. 
"Foram muitas ações e muito traba-
lho! Tudo feito com muito amor por 

pessoas sensacionais 
que acreditam mui-
to no potencial da 
avicultura de postu-
ra!", destacou a di-
retoria da entidade 
em seu relatório, 
sempre lembrando 
a "preciosa ajuda 
das entidades es-
taduais". 

De fato, as associações 
avícolas se dedicaram 
com ainda maior empe-
nho e organização este 
ano na busca por infor-
mar o consumidor sobre 
os benefícios do ovo, o 
que mobilizou diretores 
e avicultores dos diver-
sos polos de produção de 
ovos do Brasil.

Com o apoio das enti-
dades avícolas e o patro-
cínio das empresas Fatec/
BRNova/Trown Nutrition, 
Boehringer Ingelheim, 

Ceva, Hendrix Genetics, Label Rou-
ge e MSD, foram realizadas ações 
nos estados do Amazonas, São Pau-
lo, Ceará, Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais, Bahia, Espírito Santo, Per-
nambuco e Goiás. 

E a programação contemplou 
um sem-número de ideias que puse-
ram em prática ações as mais varia-
das e criativas, como o Desafio do 
ovo frito, por exemplo. A campanha 
foi proposta para grandes atletas do 
esporte brasileiro, como Jade Barbo-
sa, Arthur Nory e Alan Ruschel, que 
toparam preparar o "ovo frito perfei-
to" em busca de muitas curtidas nas 
redes sociais. O vencedor, o ginasta 
Arthur Norio Mariano (foto acima 

à esquerda), que indicou o Institu-
to de Pesquisa Ipesq, de Campina 
Grande (PB) para a doação de 500 
dúzias de ovos. Somente com essa 
promoção, foi alcançado nas redes 
sociais meio milhão de pessoas.

Na programação da Semana do 
Ovo 2017, palestras em diversas ins-
tituições de ensino, a segunda edi-
ção do curso de boas práticas e segu-
rança alimentar, entrevistas em TVs e 
rádios, degustação e promoção em 
supermercados, divulgação dos ma-
teriais promocionais, como o papel-
-bandeja (ilustração à esquerda) em 
restaurantes e o ovo no cardápio. 

Na programação das entidades 
avícolas, mais uma variedade de 
ações que combinou promoções 
com prêmios em supermercados, 
entrevistas, brincadeiras com crian-
ças, food truck, degustações e doa-
ções e programação educativa. É o 
ovo alimentando a união do setor.

Com ações pontuais, criativas, de caráter educativo e divertidas, a equipe do Instituto 
Ovos Brasil levou informações sobre o ovo a um número ainda maior de pessoas este ano.

Semana do Ovo  
se transforma em 

rede nacional de 
promoção do ovo

Palestra de Lucia Endriukaite na Escola Estadual Ademar Hiroshi Suda, em São Paulo A nutricionista do IOB, Lucia Endriukaite, falou sobre o ovo na CEUNSP, em Itu (SP)

Promoção nos supermercados Extra e Pão de Açúcar (SP)

Tabatha Lacerda fala no programa Terra Viva
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Promoção teve sabor 
de união e festa
A parceria com o Instituto Ovos 

Brasil multiplicou a capacidade 

de ação das entidades avícolas; o 

material promocional e as ideias 

regionais alcançaram ainda maior 

número de consumidores em 9 

estados brasileiros. Empresas 

avícolas e fornecedoras também 

promoveram ações internas e junto 

ao público consumidor.

No Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, avicul-
tores e lideranças promoveram o ovo em atividades 
as mais variadas: palestras, divulgação de material 
promocional, degustação, auxílio a entidades assis-
tenciais, festas e informação nas ruas. 

Associação Avícola do Amazonas fez ações solidárias em entidades...

A Aceav foi à mídia falar sobre o ovo...

... contou com parceria de granjas em 
ações para crianças em supermercado

... palestras e ações em escolas, como a Universidade do Amazonas

... e participou de campanhas como o Outubro Rosa no Ceará

Associação Baiana de Avicultura promoveu workshop culinário, entrevistas à rádio...

... degustação de omeletes e divulgação junto ao público consumidor

Lucia Endriukaite, Tabatha Lacerda e Jonathan Santos, do IOB: degustação

A Associação Goiana promoveu palestras em escolas...

... e deliciosas degustações em festas infantis e entidades

A divulgação em universidades e instituições teve apoio da Granja 
Loyola (GO), que também teve promoções próprias para o ovo

A equipe da Avimig, de Minas Gerais, foi pra rua...

... divulgou o ovo, fez omeletes com o food truck...

... e fez ações em asilos e hospitais mineiros

A AVES, no Espírito Santo, promoveu o ovo em inserções na TV, criou a 
fanpage Ovo Capixaba e divulgou o ovo em escolas com cartilha especial

Associação Avícola de Pernambuco promoveu uma grande 
campanha de divulgação do ovo em parceria com a Rede Globo, 
e fez ações de esclarecimento junto à população 

Fotos: divulgação
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A Semana do Ovo ganhou muitos adeptos. A cada 
ano, granjas e empresas aderem à campanha e 
comemoram o produto que é nutritivo e delicioso.

Granjas e empresas 
fornecedoras comemoraram o 
Dia do Ovo com ações criativas 
e bem deliciosas. Confira alguns 
clics do dia 13 de outubro.

Comemorando o ovo Brasil afora
Além das entidades avícolas, também granjas e empresas fornecedoras no 
Sudeste, Sul, Norte e Nordeste do país promoveram o ovo internamente, 
entre os funcionários, nos supermercados, em hospitais, em palestras, em 
visitas a escolas e em promoções de brindes junto aos clientes. Não falta-
ram criatividade e esforço na Semana do Ovo 2017. 

Egg break promovido pela Associação 
Paulista de Avicultura e Netto Alimentos...

A equipe Ovos RS/Asgav levou a 
comemoração do ovo ao legislativo gaúcho O ovo nas escolas foi levado pela 

Asgav e fez sucesso em outubro

...no 80 Dia do Ovo, promovido na USP Pirassununga (SP)

A granja Nienow também 
celebrou o ovo em outubro

Em Birigui (SP), a equipe da 
Hendrix se deliciou com ovos

O ovo ganhou comemoração com a equipe do incubatório da Hendrix, em Salto (SP)

A Asgav, no Rio Grande do Sul, visitou diversas 
redações da mídia gaúcha, promovendo o ovo

A equipe Ovos RS, da Asgav, também divulgou 
o ovo junto à comunidade acadêmica gaúcha

A filial administrativa da Hendrix em São Carlos (SP) teve ovos

A gaúcha Granja Philippsen 
registrou a comemoração ao ovo 

A Granja Mantiqueira levou chefs para explicar benefícios do ovo 
e dar dicas de receitas nos supermercados do Rio de JaneiroA Granja Josidith apoiou e participou de ações em Goiás

No Rio Grande do Norte, a equipe Vitagema 
comemorou o ovo com os produtos especiais da granja 

No Ceará, a Granja Tijuca divulgou o ovo com ações 
gastronômicas e com crianças nos supermercados

Em Salto (SP), a equipe da Hendrix comemorou com delícias à base de ovosInformação e degustação marcaram o dia 13 de outubro em Birigui (SP), com a equipe Hendrix

A Granja Avine fez delícias com o ovo no Ceará

A Granja Carvil premiou clientes no Ceará

consolida-se na avicultura de postura

SEMANA DO OVO 2017

Fotos: divulgação
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Com programação de qualidade, o evento contou com expressiva participação do produtor de ovos

consolida-se na avicultura de postura
SIAVS 2017
O Salão Internacional de 

Avicultura e Suinocultu-
ra consolidou-se também 

como o evento da postura. Realiza-
do entre os dias 29 e 31 de agosto, 
no Anhembi Parque, em São Paulo 
(SP), o SIAVS 2017 impressionou. A 
feira, ainda maior e com mais em-
presas que atendem o setor de ovos, 
manteve-se com frequência em alta 
nos três dias do evento. 

A ABPA, a Associação Brasileira 
de Proteína Animal, realizadora do 
SIAVS, comemorou a maior edição 
de todas: 15,3 mil visitantes de 51 
países, 151 empresas expositoras, 
mais de 15 mil metros quadrados 
de área comercial e uma reserva 
de espaço já sendo feita para 2019. 
Trinta e uma agroindústrias produ-
toras e processadoras de ovos, aves 
e suínos geraram, apenas durante o 
evento, US$14 milhões em negócios 
internacionais e US$157 milhões em 
vendas foram viabilizadas para os 12 
meses seguintes, conforme contatos 
feitos na feira. 

“Além de fomentar conhecimento 
e negócios, o SIAVS iniciou essa edi-
ção com a missão de superar as adver-
sidades vividas pelo setor ao longo de 
2016 e, especialmente, no primeiro 
semestre deste ano. Os números são 
o atestado do sucesso dessa iniciati-
va”, ressaltou Francisco Turra, presi-
dente-executivo da ABPA.

“Houve um crescimento de 40% 
na área da feira em relação à edição 
anterior. A maior parte dos exposi-
tores já confirmou participação na 
próxima edição e há uma lista com 
novas empresas interessadas em ex-
por”, destacou, entusiasmado, José 
Perboyre, diretor comercial da feira. 
“São números comparáveis às nossas 
participações nas principais feiras 
mundiais de alimentos, confirmando 
a internacionalização do SIAVS”, ana-
lisou Ricardo Santin, vice-presidente 
de mercados da ABPA.

Para o público da 
postura comercial, um 
dos pontos fortes do 
SIAVS foi o Simpósio 
Ovosite, evento que 
aconteceu no primeiro 
dia. Este ano, mais uma 
vez, a programação foi 
importante para o deba-
te da postura, reunindo 
nomes de destaque na cadeia pro-
dutiva de ovos: Maria Luiza Pimenta, 
da Somai Alimentos, e Leandro Pinto, 
da Granja Mantiqueira, respeitados 
produtores brasileiros; Marcio Milan, 
superintendente da ABRAS, a Asso-
ciação Brasileira de Supermercados, 
profissional experiente no ramo su-
permercadista; e o argentino Javier 
Prida, presidente da CAPIA, a Cámara 
de Productores Avícolas de Argentina, 
entidade avícola que conseguiu do-

brar o consumo de ovos naquele país 
em pouco mais de 10 anos.

Quatro experiências muito in-
teressantes, todas tendo o produto 
ovo como foco de discussão, ge-
rando ideias, questionamentos, su-
gestões de ações e, principalmente, 
reflexão entre os presentes. Neste 
ano o público foi ainda maior que 
nos anos anteriores, e qualificado, 
com produtores de vários estados, 
técnicos avícolas e representantes 
da academia. As palestras, mais uma 

vez, tiveram a mediação do jornalis-
ta Otávio Ceschi Júnior, do canal de 
televisão Terra Viva. 

A importância da produção de 
ovos ficou ainda mais evidente na 
edição 2017 do SIAVS. Na abertura, 
o presidente da ABPA, Francisco Tur-
ra, falou da relevância dos setores 
de ovos, aves e suínos para o Brasil. 
Anfitrião de sete governadores de 
estado, do ministro da agricultura 
e de outras autoridades presentes, 
o presidente da ABPA representou, 
com orgulho, o setor de proteína 
animal, 

Enquanto o Brasil político se 
perde em turbulências e desculpas 
esfarrapadas, o Brasil que trabalha 
mostra como se faz, como deve ser 
feito e como é fazer bem feito. O 
SIAVS 2017 foi a representação cla-
ra e prática dessa verdade. 

No Simpósio Ovosite, Otavio Ceschi apresenta os palestrantes 
Javier Prida, Marcio Milan, Maria Luiza Pimenta e Leandro Pinto.

Ricardo Santin e Francisco Turra: sucesso da organização

SEMANA DO OVO 2017
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SIAVS 2017

O setor de postura compareceu em peso ao Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, 
em agosto, no Anhembi. A A Hora do Ovo esteve lá para cobertura do evento e clicou alguns 

bons momentos desse importante evento brasileiro que conquistou avicultores de todo o país.
As fotos são de Elenita Monteiro e Teresa Godoy.

A postura presente no SIAVS 2017

Cesar Rezende e Marco Soares, da Planalto Postura, com o 
avicultor Wagner Mizohata, e a edição especial da A Hora do Ovo 

Equipe Orffa 

Equipe YES com o avicultor Christian Maki

Equipe Agro Select

Equipe Sanovo

Os avicultores Newton e Mario Ikeda, Wilson 
Kawakita e Rodrigo Ikeda 

Macoto Oide e William Fujikura 
(Granja Fujikura) e o avicultor Igor Straub

Biocamp presente

Equipe Yamasa com clientes da Granja Ovo Bom

Equipe GSI Agromarau com Aureo Tanaka, de Bastos

Emili Zanteli e Eva Hunka, da Zoetis, e Fabio Arai, da Socel

Equipe ATI Plasson

Dione Francisco, da AgroQualità (RS), com Ícaro Fiechter 
e Mônica Depizol dos Santos Fukuoka, do Sindiavipar (PR)

Eduardo dos Santos na cozinha do estande da Asgav

O avicultor Gilson Katayama e equipe da MRE Technology

José Perboyre (ABPA) e Lucia Endriukaite (IOB)

Cacio Fracaro, da H&N, e o avicultor Mairo Kasulke



13

SIAVS 2017

Alexis Carfantan, Alberto Minoru Miyasaka e Gustavo Araujo, 
da Novogen, com o avicultor Christian Maki

Equipe Artabas

Estande Kilbra

Equipe Ceva

Evandro Moraes, Carla Pizzolante, Fábio Budino,Weber 
Soares (do IZ) e Karol Von Zuben (Trown Nutrition) 

Fábio Abrantes (TING) e 
Raquel Diniz (Francke/Asgav)

Equipe MCassab

Alex Katayama (Uniquímica)

Equipe Wisium

O avicultor pernambucano 
Josimário Florêncio e Maria Itacy

Prof. Gilberto Beterchini, Moara Matos e Matheus Terra

Equipe Netto Alimentos

Gustavo Araújo e Alexis Carfantan 
(Novogen) e o avicultor Sérgio Kakimoto 

Estande Hy-Line

O avicultor Alexandre Murakami 
e José Francisco Miranda (DSM)

Natacha Mecchi e Lívia Queiroz, da Hipra
Franke Hobold, comemorando 
os 20 anos da Plasson

O avicultor Marcelo Maki e 
Carlos Guastali (Big Dutchman)

Bruna e Orlando Matsuda

Estande Vaccinar

O avicultor Jairo Nienow e Marcelo Koester

Altino Loyola e Maria Luiza Pimenta

Daniela Duarte de Oliveira (ASA - MG), 
presença no painel sobre bem-estar animal

Nilson Tadashi Dakubara (Plasson) 
com o avicultor Halecson Stinguel

O avicultor Airton Carneiro Jr.
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GENÉTICA

Rafael Lera, da Hendrix Espanha, foi um 
dos convidados da Hendrix Genetics para o 

SIAVS 2017. Ele falou à A Hora do Ovo sobre 
a impressionante evolução genética das 

poedeiras, que hoje estão perto de produzir 
500 ovos em 100 semanas de vida.

O estande da Hendrix Ge-
netics no SIAVS 2017, em 
São Paulo, em agosto, teve 

presença constante de parceiros do 
grupo na América do Sul e da Euro-
pa, todos recepcionados pela equipe 
comandada pelo executivo Marco de 
Almeida, diretor da empresa para o 
Brasil e América do Sul. 

“Para a Hendrix, o SIAVS é um 
evento multiespécies, que nos dá 
muitas oportunidades de contatos 
também com clientes dos segmentos 
de perus e suínos, mercados em que 
estamos cada vez mais presentes no 
Brasil”, diz Marco de Almeida, res-
saltando que a postura comercial é 
o carro-chefe da empresa no país. E 
tem ficado cada vez mais importante 
o intercâmbio que a Hendrix Gene-
tics promove em São Paulo a cada 
dois anos no Salão Internacional de 
Avicultura e Suinocultura, o SIAVS. 

Neste ano, cerca de 20 pessoas 
da Europa e países sul americanos 
integraram a comitiva da Hendrix 

para o evento. Entre eles, Rafael 
Lera, da Hendrix Espanha, que é ex-
pert no acompanhamento da gené-
tica Hendrix pelo mundo, com foco 

especial no Brasil e América do Sul. 
São 25 anos de acompanha-

mento das poedeiras das linhagens 
Hendrix em matrizeiros. “Em todas 
as visitas que faço aos países, solicito 
que providenciem também visitas ou 
conversas com o produtor de ovos, 
que, em última instância, é quem 
nos mostra os resultados de nossos 
produtos genéticos”, ressalta Rafael 
Lera. Ele é testemunha da evolução 
da genética nas poedeiras comer-

No SIAVS 2017, a genética 
Hendrix presente

ciais nas últimas décadas. Médico ve-
terinário formado pela Universidade 
de Saragoza, na Espanha, Lera inte-
gra o desafio de oferecer ao mercado 
aves que, graças à seleção genética, 
são capazes de produzir ovos de 
qualidade até a 100ª semana de vida. 
Esse foi o desafio lançado pela Hen-
drix Genetics, que pretende cumprir 
a tarefa até 2020. 

“Hoje é comum ver lotes com 
produção até 90, 95 semanas. Trata-
-se de uma mudança muito significa-
tiva; e seria impensável alguns anos 
atrás”, diz Lera, para quem a evolu-
ção tem sido impressionante mesmo 
para um profissional como ele, que 
acompanha as linhagens de poedei-
ras pelo mundo. “Grande parte da 
evolução é devido à seleção genéti-
ca, mas é preciso ressaltar que muito 
da produtividade também se deve ao 
manejo, à nutrição e aos programas 
de biosseguridade que garantem a 
saúde das aves”, acrescenta. 

Rafael Lera vê essa evolução 

acontecendo em todos os conti-
nentes, mas em ritmos diferentes. 
“Nossa genética está no mesmo ní-
vel em todos os continentes, mas, 
evidentemente, nem sempre obte-
mos os mesmos resultados em todos 
os lugares, porque há diferenças nas 
condições de alojamento e sanidade 
das aves alojadas, conforme o país”. 

Questionado se haverá limites 
para a evolução da produtividade 
das poedeiras, Rafael Lera diz que 
mais evolução depende de mudan-
ças, também, de todo o conjunto da 
produção. “Já há avicultores questio-
nando sobre como proceder com as 
vacinas das aves, já que agora elas 
vivem mais. As vacinas protegerão 
as aves que persistirem produzin-
do por mais semanas? Essa é uma 
questão importante que mostra que 
tudo precisa evoluir, a sanidade e a 
nutrição, por exemplo, para aten-
der a essa nova poedeira. O limite 
não depende somente da genética”, 
aponta.

Rafael Lera: evolução genética

Estande da Hendrix no SIAVS 2017

Equipe Hisex no SIAVS 2017 Equipe Dekalb no estande da Hendrix

Henrique Roman e Gauben Peruzzo, 
da Mercoaves: parceria forte 

com a Hendrix Genetics

Marco de Almeida: oportunidades
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Um patamar superior de nu-

trição com prática e acom-

panhamento de resultados 

é o que a divisão de Avicultura da 

Poli-Nutri tem proposto a seus clien-

tes. Empresa brasileira com 28 anos 

no mercado, a Poli-Nutri assumiu o 

desafio de apresentar a seus clientes 

o conceito de nutrição de precisão. 

Trata-se de um método desenvolvido 

a partir de modelagem matemática, 

que leva em conta todas as variantes 

da granja que podem interferir na 

performance do plantel. Essa equa-

ção oferece ao produtor a fórmula 

de ração exata que sua granja neces-

sita para atender sob medida - e com 

precisão matemática - a necessidade 

nutricional das aves. 

Esse conceito de nutrição mo-

derna e ajustada à realidade de cada 

granja tem sido o tema de palestras 

da zootecnista Nayara Ferreira, ex-

pert no assunto. Ela é gerente téc-

nica de Aves da Poli-Nutri e tem a 

nutrição de precisão como tema de 

mestrado e doutorado.

Neste ano, pelo menos em dois 

momentos – em São José do Rio Pre-

to e Bastos (SP) - ela apresentou a 

palestra O impacto da uniformida-

de das poedeiras na modelagem 

da nutrição de precisão. Nas duas 

oportunidades, as palestras aconte-

ceram em parceria com a Hy-Line 

do Brasil, com técnicos avícolas e 

avicultores na plateia. A eles, a pa-

lestrante explicou: “Se faz nutrição 

de precisão através de modelos ma-

temáticos, que englobam vários fato-

res, como peso da ave, foto-período 

(tempo que o animal precisa ficar 

exposto à luz), densidade energéti-

ca e densidade nutricional da dieta, 

temperatura, altitude, entre outros 

fatores. Com esses dados podemos 

saber em qual nível devemos atuar 

com a nutrição da ave para atender à 

necessidade do produtor.”

Lucielma Holtz, gerente de 

vendas da área de Avicultura da 

Poli-Nutri, explica que a nutrição 

direcionada para planejamento com 

resultados é uma ferramenta que já 

vem sendo usada pelos clientes mais 

tecnificados. Mas acredita que seja 

questão de tempo para que mais 

produtores passem a utilizar esse 

conceito. “Pode-se modular a nutri-

ção das aves para que elas botem ovos 

maiores, por exemplo, se a massa do 

ovo é o objetivo do cliente. Também 

pode ser que ele priorize qualidade 

do ovo, o que exigiria quantidade 

personalizada de aminoácidos na ra-

ção; ou ainda pode ser que o cliente 

opte por manter a uniformidade do 

lote para obter altos picos de produ-

ção, ou ainda, queira priorizar redu-

ção do custo da alimentação e que 

nos solicite preparar uma ração com 

a melhor equação para economizar 

sem perder em produtividade.”

Em sua palestra, Nayara Ferreira, 

que tem PostDoc no assunto, expli-

cou que para obter excelência com 

a nutrição de precisão o ideal é que 

o avicultor mantenha excelente con-

trole de informações de cada galpão 

de produção. Quanto mais precisas 

forem as informações mais precisos 

serão os resultados. 

Ela fez questão de deixar algu-

mas mensagens muito claras ao pro-

dutor e técnicos em suas palestras. 

Entre elas: 

- O desempenho nutritivo das 

aves depende de seu peso corporal 

e da uniformidade do lote: “A unifor-

midade do lote está estreitamente re-

lacionada ao manejo e à alimentação 

praticados, e essa variação tem influ-

ência no seu desempenho produtivo. 

Lotes com melhor performance che-

gam a picos de postura mais altos”.  

- O cuidado com a cria e a recria 

é fundamental para obter sucesso na 

produção futura. 

“O requerimento nutricional 

muda conforme o crescimento da 

ave e o consumo de ração. E é im-

portantíssimo conhecer a taxa de 

crescimento das aves, das pintainhas, 

e o consumo delas, para o forneci-

mento correto dos nutrientes. Assim, 

conseguimos corrigir a concentração 

pelo consumo de ração e a ave pode 

modular o consumo de ração de 

acordo com a energia, a quantidade 

de aminoácidos que necessita. Como 

sabemos, a ave tem uma capacidade 

limitada de ingestão e não vai comer 

muito mais do que ela consegue in-

gerir. É preciso fazer a densidade 

energética correta para o consumo 

da granja. Fazendo-se ajustes na den-

sidade nutricional a ave realmente 

come o que foi planejado." 

- Sempre se deve trabalhar o con-

junto genética, nutrição e manejo. 

“Esses três aspectos têm sempre 

que caminhar interligados. Juntos, 

eles fazem a engrenagem da granja 

rodar de maneira satisfatória para o 

produtor.”

Especializada em nutrição animal, a Poli-Nutri 
mostra que é possível aprimorar a produção e 
ampliar a lucratividade através da modelagem em 
nutrição; uma evolução possível a todos.

Poli-Nutri divulga e estimula
A NUTRIÇÃO DE PRECISÃO EM AVES

POLI-NUTRI
R. Américo Vespúcio, 99
Jd. Platina - Osasco - SP
Fone (11) 2101-0201
osasco@polinutri.com.br 
www.polinutri.com.br
facebook.com/polinutri

Lucielma Holtz: a melhor equação Nayara Ferreira: controle de dados

Vinícius Bruzeguez, Lucielma Holtz, André Morio e Nayara Ferreira
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Pesquisa foi realizada por estudantes do curso de Zootecnia, sob a coordenação do 
prof. Nelson José Peruzzi, do Departamento de Ciências Exatas da Unesp de Jaboticabal.

UNIVERSIDADE & MERCADO

Projeto traça perfil do consumidor 
de ovos na região de Jaboticabal (SP)

Analisar o comportamento do con-
sumidor de ovos da região de 
Jaboticabal foi um dos objetivos 

do trabalho realizado pelo Programa de 
Educação Tutorial (PET) Zootecnia da 
Faculdade de Ciências Agrárias e Veteri-
nárias da Unesp de Jaboticabal (FCAV/
UNESP), no Estado de São Paulo. Com o 
apoio da DSM Produtos Nutricionais S.A., 
a pesquisa pôde ser realizada, tendo na 
liderança o estudante de zootecnia Felipe 
Henrique Bossi, coordenado pelo profes-
sor Nelson José Peruzzi, do Departamen-
to de Ciências Exatas da Unesp e tutor do 
PET Zootecnia.

Com o apoio do Prof. Dr. Edney Perei-
ra da Silva, do Departamento de Zootecnia 
da instituição, e da Profa. Dra. Nilva Kazue 
Sakomura, responsável pelo Laboratório 
de Ciências Avícolas da Unesp, o trabalho 
integra o portfólio de ações do grupo PET 
Zootecnia, programa do MEC que permite 
à instituição selecionar os melhores alunos 
e, com o programa, complementar sua 
formação ao mesmo tempo em que desen-
volvem atividades que tenham interesses 
voltados à comunidade. 

Segundo o professor Peruzzi, o 
PET tem um forte apelo de extensão. 
E foi exatamente com o foco na comu-
nidade que o professor e os alunos se 
dedicaram ao levantamento de dados 
no propósito de pesquisar as preferên-
cias do consumidor da região de Jabo-
ticabal em relação aos ovos. “Como é 
próprio do PET, pesquisamos, elabora-
mos o conteúdo e levamos para a co-
munidade com o objetivo de levantar 
os dados”, destaca Peruzzi.  

A pesquisa foi realizada entre no-
vembro de 2016 e maio de 2017 e 
teve como objetivo analisar o perfil 
dos consumidores e seus interesses 
ao adquirir ovos, identificar suas pre-
ferências, hábitos e atitudes quanto à 
coloração da gema de ovos nos mu-
nícipios de Jaboticabal, Sertãozinho 
e Taquaritinga (SP). O trabalho en-
volveu todas as atividades necessárias 
para a produção de ovos, como a aqui-
sição de aves, alojamento, formulação 
da dieta, manejo diário, entre outras 
ações que permitiram o aprendizado 
prático aos alunos envolvidos. 

Para se chegar às colorações de 
gema, definidas em conjunto com a 
DSM, foram utilizados na dieta das 
aves os produtos CAROPHYLL® red 
10% e CAROPHYLL® yellow 10%. 
Ao todo foram executadas três dietas 
(base milho e soja): uma sem adição 
do pigmento, na qual os ovos atingi-
ram um máximo de cor igual a 7/8, 
utilizando como referência a escala 
do leque YolkFan™; a segunda com 
inclusão para obtenção da coloração 
10/11; e a terceira dieta, a inclusão do 
produto para obter coloração 13/14, 
sempre considerando a coloração da 
gema no ovo cru. 

Tendo os ovos em mãos, o grupo 
se preparou conscientemente para 
a aplicação do roteiro de entrevistas 
em conjunto com a degustação dos 
ovos. Para os alunos confirmarem a 
coloração da gema, contaram com a 
contribuição da mais nova tecnologia 
da DSM, o Digital YolkFan™. Com o 
equipamento houve maior precisão, 
rapidez e praticidade na obtenção da 
coloração da gema.

AS ENTREVISTAS
Foram entrevistados 417 consumi-

dores, com idades entre 18 e 85 anos. 
Os resultados mostraram que mais de 
85% dos entrevistados consideram o 
ovo um alimento de importância ou 
de muita importância para a alimen-
tação. 

A maioria (65%) consome essa pro-
teína animal pelo menos duas vezes 
por semana, comprando entre uma e 
duas dúzias de ovos ao mês. O preparo 
é feito preferencialmente com o ovo 
frito (59,1%) e durante o almoço. 

Os consumidores em geral 
(70,2%) compram ovos do tipo bran-
co, preferencialmente em supermer-
cados. Quanto aos critérios de decisão 
na hora da compra, destacaram-se a 
limpeza da casca, o prazo de validade 
e a cor da casca, não tendo importân-
cia a marca e o sistema de produção.  
Já o preço foi considerado o quarto 
critério mais importante. 

Tendo por objetivo avaliar se o con-
sumidor sabe o que interfere na colora-
ção da gema, a última questão trouxe 

Pesquisa aplicada no centro de Sertãozinho. Análise sensorial em supermercado de Jaboticabal.Pesquisa com consumidores no centro de Jaboticabal

Análise sensorial: avaliação dos 
consumidores quanto à coloração da gema

Análise sensorial: avaliação dos 
consumidores quanto à aparência geral
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que 57% dos entrevistados apon-
taram a nutrição das aves como 
principal fator que influencia na 
coloração da gema. Desses, 19% 
complementaram a resposta di-
zendo que a coloração da gema 
era resultado da utilização de 
hormônios e/ou medicamentos 
na alimentação das aves. Cerca 
de 20% do total não soube res-
ponder a essa questão e 10% 
acreditam que a genética seja 
fundamental para a alteração da 
cor da gema. Já os demais, apon-
taram respostas variadas. 

A grande maioria dos entre-
vistados possui conhecimento 
sobre os fatores que podem in-
fluenciar na coloração da gema, 
mas ainda existe uma parte da 
população que acredita em con-
ceitos e crenças populares, que 
erroneamente indicam a utiliza-
ção de hormônio e que o ovo faz 
mal para a saúde.

ANÁLISE SENSORIAL
Os entrevistados receberam, 

uma de cada vez, amostras de 
ovos cozidos preparados no lo-
cal com as colorações de gema 
diferentes, e foram questiona-
dos sobre quatro características: 
a aparência geral, a coloração da 
gema, o sabor e a maciez. 

A avaliação foi feita para 
cada amostra com base em 
uma escala de 1 a 5, sendo que 
a escala 1 é considerada muito 

ruim e a 5, muito bom. 
Em relação à coloração 

da gema, os ovos com colora-
ções 10/11 e 13/14 tiveram as 
melhores avaliações. As gemas 
de tom laranja intenso (13/14) 
foram consideradas como boa 
ou muito boa por 71% dos 
entrevistados. Em relação aos 
ovos com coloração 10/11, 
58% dos entrevistados avalia-
ram na mesma faixa de nota. 
Já os ovos de menor colora-
ção tiveram certa insatisfação 
no geral, sendo que 60% das 
respostas estavam distribuídas 
entre muito ruim, ruim e in-

diferente. 
Quanto à aparência geral, 

foram obtidos valores próxi-
mos aos da coloração da gema, 
sendo um forte indicativo de 
que o consumidor associa apa-
rência diretamente com a colo-
ração da gema.

O sabor e a maciez apre-
sentaram-se sem diferença 
significativa, o que sugere que 
não houve associação de colo-
ração com sabor ou maciez.

O ovo, o professor e o aluno

Análise sensorial em supermercado de Jaboticabal.

Felipe Bossi e Nelson Peruzzi: desvendando os mitos do ovo

Trabalhando sempre em sintonia com 
a FCAV/UNESP, em Jaboticabal, o profes-
sor Nelson José Peruzzi ainda não havia se 
debruçado sobre o tema do ovo. Ele ex-
plica como foi atraído para esse universo, 
chegando a elaborar um trabalho impor-
tante como esse.

Professor Peruzzi sempre trabalhou uti-
lizando a matemática para traduzir o mun-
do. No caso da pesquisa com o ovo, ele 
diz que aproveitou suas próprias dúvidas 
e questionamentos para buscar respostas 
na pesquisa. “Pensei, por que as pessoas 
acham que o frango tem hormônio ou que 
o ovo faz mal para a saúde? Esses mitos, 
que também aparecem na carne de su-
ínos e de bovinos, devem ter uma raiz e 
merecem ser estudados. Então, começa-
mos a buscar dados para elaborar nosso 
trabalho”, relembra Peruzzi.

Foi então que, ao participar de uma 
palestra sobre formulação de ração, em 
2014, o professor ouviu falar pela primei-
ra vez sobre a coloração da gema dos 
ovos. “Isso me despertou para o mito 
sobre o ovo branco e o ovo vermelho, a 
gema mais clara ou mais escura. Passei 
minha sugestão para o Felipe e ele gos-
tou e ‘comprou’ a ideia.”

Baseado em farto material sobre a 
coloração da gema obtido junto à DSM, 
o estudante Felipe Henrique Bossi con-
duziu o trabalho no sentido de pigmen-

tar as gemas e testar os resultados junto 
aos consumidores. Da pesquisa e expe-
rimentos iniciais surgiram oportunidades 
de apresentação do trabalho em eventos 
com repercussões positivas e até uma 
premiação no Congresso de Iniciação 
Científica da Unesp. 

Em 2016, no Congresso de Produção e 
Comercialização de Ovos promovido pela 
APA, a Associação Paulista de Avicultu-
ra - o mais importante encontro do setor 
de postura comercial da América Latina -, 
realizado em Ribeirão Preto (SP), a equi-
pe apresentou o trabalho que chamou a 
atenção do executivo José Francisco Mi-
randa, gerente de marketing do produto 
CAROPHYLL® da DSM para a América 
Latina. Surgiu então a parceria que tornou 
possível a realização do trabalho de ava-
liação do perfil do consumidor da região 
de Jaboticabal como uma amostragem 
do consumidor brasileiro.

“Esse não é o primeiro projeto com o 
objetivo de compreender o consumidor 
de ovos que a DSM apoia”, destaca José 
Francisco. “Entendemos que para ser re-
levante, precisamos estar junto a todos 
os elos da cadeia produtiva e, por isso, 
incentivamos esse tipo de pesquisa, usa-
mos muitas vezes as universidades como 
centros de excelência e referência em 
pesquisa e objetivamos informações rele-
vantes à equipe DSM e a nossos clientes 
e parceiros. Considerando isso, o projeto 
da Unesp, liderado pelo Felipe, encaixou 
perfeitamente em nosso conceito e trouxe 
dados valiosos para todos". Com o projeto 
pronto, a pesquisa aplicada, os resultados 
analisados e o relatório finalizado, profes-
sor e aluno apresentaram os resultados 
à DSM e, na sequência, pretendem levar 
seus resultados ao cotidiano da população, 
aplicando-o como um projeto educacional.
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Felipe Bossi e José Francisco Miranda: parceria



Para o Prof. Peruzzi há uma lacuna de conhecimento sobre o ovo que 
precisa ser preenchida. É uma tarefa da universidade e, em particular, 
do grupo PET zootecnia, fornecer informações confiáveis e importantes 
à população para a desmitificação desse alimento tão importante para 
a saúde humana. “É também um trabalho de marketing do ovo”, diz ele, 
que viu o tema ser amplamente abordado em mais de uma edição do 
Congresso da APA. “É o que o Brasil precisa: o marketing do ovo feito 
com responsabilidade por aqueles que estão envolvidos na cadeia produ-
tiva, da pesquisa à produção.” 

Felipe Henrique Bossi concorda e acrescenta: “O produtor de ovos 
deve procurar entender seu mercado consumidor, mesmo com pesqui-
sas menores de menor investimento. Tentar entender o seu consumidor 
é cada vez mais importante pois o brasileiro deve se tornar mais exigente 
nos próximos anos e, com isso, aquele produtor que não se adequar 
aos novos tempos verá seus produtos serem substituídos por outros, 
melhores e mais de acordo com a qualidade exigida pelo mercado”. Para 
Felipe, que acompanhou todo o trabalho, o que mais lhe surpreendeu foi 
a relação que o consumidor mantém com o ovo, com critérios na hora 
de escolher o produto na compra. “Além da preferência absoluta pelas 
gemas mais laranja-avermelhadas, vi que o consumidor está preocupa-
do com a limpeza dos ovos e a data de validade”. Para ele, são sinais 
importantes que devem merecer atenção da cadeia avícola. Ele mesmo 
confessa que, após adquirir mais conhecimento sobre o ovo por conta 
da pesquisa, teve seus critérios ampliados na hora de adquirir o produto. 
“Estou mais rigoroso como consumidor”, diz ele.

Como em todo trabalho, o aluno viu o conhecimento se transfor-
mar também em aprendizado na prática. Segundo Felipe, toda a equi-
pe envolvida no projeto aprendeu, se surpreendeu e ganhou muito em 
experiência. “A responsabilidade compartilhada pelo grupo, a troca de 
experiências, o ensino e a capacitação foram determinantes na forma-
ção pessoal dos participantes. Não tenho dúvida de que quem participou 
dessa pesquisa saiu com uma experiência única que será levada para o 
cotidiano profissional”, acrescenta. E aproveita para destacar o trabalho 
da equipe e agradecer a todos: Ana Veronica Lino Dias, Gabriela Donegá 
Censão, Gabriel Caetano Ferreira, Gabriel Cantadeiro, Guilherme Henri-
que Silva, Joseane Penteado Rosa, Laura Guilardi Giroto, Mayara Andrioli 
e Phillip Marques Silva.

Mas o projeto de pesquisa não para por aí, garante Felipe. “A ideia é 
que o projeto de extensão continue sendo realizado, para que possamos 
devolver à comunidade sua contribuição com a pesquisa. Além disso, com 
a experiência positiva desse modelo de pesquisa, o grupo poderá buscar 
entender o perfil do consumidor de ovos em outras regiões”, ou seja, é a 
pesquisa gerando conhecimento, embasando novas soluções para a indús-
tria fornecedora e, finalmente, alimentando novas ideias. É o encontro per-
feito da academia com o mercado, impulsionando a avicultura brasileira.

UNIVERSIDADE & MERCADO

Destaque da pesquisa realizada em supermercado de Jaboticabal.
Erico Pozzer e diretores da APA com Irenilza Naas e membros da Facta: realização conjunta

PARCERIA

APA e Facta firmam parceria para 
realizar Congresso de Ovos

Duas importantes entidades da 
avicultura brasileira fecharam par-
ceria em outubro para a realização 
do Congresso da APA 2018. O even-
to que acontece entre 20 e 22 de 
março, em Ribeirão Preto (SP), terá 
o selo da Facta, a Fundação Apinco 
de Ciência e Tecnologia Avícolas, na 
operacionalização, enquanto a APA 
se mantém como a realizadora do 
congresso, um dos mais tradicionais 
da agenda avícola brasileira.

O acordo entre as entidades 
prevê que a APA siga como reali-
zadora do evento, permanecendo 
responsável pelo comitê técnico 
científico e pelos trabalhos cientí-
ficos, enquanto a Facta assume a 
captação de recursos para o even-
to e a organização operacional.

A experiência da Facta na reali-
zação de eventos e o fortalecimen-
to de entidades ligadas à avicultura 
foram os principais objetivos da 
iniciativa, destacou Érico Pozzer, 
presidente da Associação Paulista 
de Avicultura. Ele se disse satisfei-
to com a parceria porque acredita 
que a Facta pode contribuir de ma-
neira importante com o congresso 
em função da sua expertise, além 
de toda a estrutura material e hu-
mana para operacionalizar o even-
to. “Outro ponto que vale ressaltar 
é que acreditamos que, com essa 
iniciativa, fortalecem-se as duas 
entidades havendo uma sinergia 
importante entre nós. Faz parte do 

acordo, inclusive, um compromisso 
explícito das entidades manterem as 
lideranças nas áreas em que já atu-
am”, afirmou Pozzer.

A diretora presidente da Facta, Ire-
nilza de Alencar Nääs, ressaltou que a 
iniciativa tem um valor simbólico im-
portante. “Sempre que se congregam 
forças, os setores ficam mais fortes e 
mais eficientes. A Facta tem grande 
experiência na organização de even-
tos e usará esse conhecimento para 
manter o brilhantismo do Congresso 
de Ovos, que já tem grande tradição 
nesse segmento”, declarou a pesqui-
sadora, lembrando que trabalhar para 
o desenvolvimento científico e tecno-
lógica da avicultura é uma das metas 
da Facta. “Nessa iniciativa especifica, 
vejo que a experiência da Facta com 
eventos pode ser um facilitador para 
a organização do Congresso de Ovos. 
Acredito que, com essa parceria, to-
dos sairão ganhando, as instituições e 
o público do evento”, conclui Irenilza.

O Congresso da APA 2018 man-
tém como sede o Centro de Conven-
ções de Ribeirão Preto, local que já se 
consolidou como espaço ideal para a 
realização do Congresso. 

Maiores informações sobre o 
Congresso da APA 2018 podem ser 
obtidas pelos fones (11) 3832.1422 
na APA, e (19) 3243.6555 na Facta. 
Ou ainda, pelos e-mails congresso@
apa.com.br ou atendimento@apa.
com.br para se comunicar com a 
APA; e facta@facta.org.br.
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Segmento firme que avança 
na produção de ovos, a cotur-
nicultura tem sido responsável 
por um mercado em ascensão. 
A produção de ovos de codorna 

teve crescimento contínuo a partir 

de 2002, quando havia 5 milhões 

de aves alojadas, segundo dados 

da UFLA, a Universidade Federal 

de Lavras (MG). Em 2016 o ano 

fechou com aproximadamente 24 

milhões de aves em produção, um 

número que só não foi maior devi-

do à forte recessão de 2015. 

Empresa que atua 
na coturnicultura 
há quase 50 anos 
mantém um sistema 
próprio de qualidade 
para atender o Brasil 
com alta produtividade

Os produtores seguem inves-
tindo e contam, nessa jornada, 
com a parceria de empresas con-
ceituadas no setor, como a Gran-
ja Fujikura que, ao longo de seus 
quase 50 anos de fundação, tem 
se aperfeiçoado no fornecimento 
de codornas de 1 dia. "Estamos 
investindo cada vez mais num se-
tor promissor para atender com 
qualidade, pontualidade e quan-
tidade", confirma William Shuhei 
Fujikura, diretor proprietário da 
Granja Fujikura.

A empresa, que tem forte es-
trutura na área de produção de 
ovos férteis, com incubatório e 
tecnologia próprios, se destaca 
por alguns diferenciais que jus-
tificam sua evolução no mercado 
brasileiro. Um deles é o trabalho 
de seleção genética. 

Marcos Macoto Oide, médico 
veterinário da empresa, explica 
que a seleção genética na Gran-
ja Fujikura acontece em gaio-

las individualizadas. "Com isso, 
conseguimos avaliar melhor o 
número de ovos por ave alojada, 
a conversão alimentar, o consu-
mo de ração, o peso médio dos 
ovos e a espessura da casca". O 
profissional destaca que, assim, é 
possível produzir ovos entre 5% 
e 10% mais pesados que a média 
do mercado.

Por trás desse ganho está 
também um trabalho minucioso 
e paciente de acompanhamento 
sanitário das aves na granja matri-
zeira. São feitas periodicamente 
coletas para análise buscando evi-
tar micoplasmoses, salmonelas, 
influenza aviária e laringotraque-
íte. A qualidade e o desempenho 
das aves são garantidos por um 
acompanhamento com pesagem 
das aves e dos ovos, verificação da 
espessura e aparência da casca, 
produtividade e taxa de eclosão. 
"A nutrição balanceada também é 
essencial para as matrizes produ-

zirem ovos férteis de qualidade", 
indica Macoto.

"A Granja Fujikura foi a pio-
neira em produzir codornas auto-
sexadas, o que permitiu agilizar a 
sexagem, reduzindo os custos de 
produção e possibilitando forne-
cer ovos de forma rápida e eficien-
te", ressalta William Fujikura. Toda 
esse tecnologia e cuidado chegam 
a granjas de todo o país, contri-
buindo para o promissor mercado 
da coturnicultura brasileira.

CODORNAS

Granja Fujikura colhe os frutos
de seu investimento em qualidade

Marcos M. Oide: trabalho cuidadoso

William Shuhei Fujikura: diferenciais 

Galpões climatizados, ambiência totalmente controlada Codornas de um dia para atender o crescente mercado coturnicultor

Granja Fujikura foi a primeira do país a obter o certificado de granja matrizeira e incubatório de codornas

GRANJA FUJIKURA
Estrada Fazenda Viaduto 2325
Fazenda Aya - Suzano (SP) 
Fone (11) 4746-2123 
Whats app (11) 95086-2519 
www.granjafujikura.com.br

Fotos: Divulgação
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Netto Alimentos reforça participação 
em feiras e deve exportar para a África do Sul

De São Paulo para o mundo 
árabe, passando por even-
tos regionais e nacionais, 

a Netto Alimentos cumpre em 2017 
sua extensa agenda planejada para 
se conectar ao mercado brasileiro 
e internacional. E tem obtido muito 
êxito por onde passa.

A equipe de vendas da empresa 
movimentou-se bastante no primei-
ro semestre de 2017 e abriu a segun-
da metade do ano com a participa-
ção no SIAVS, o Salão Internacional 
de Avicultura e Suinocultura, pro-
movido pela ABPA, a Associação Bra-
sileira de Proteína Animal. Realizada 
no Anhembi, em São Paulo, a feira 
que aconteceu entre os dias 29 e 31 
de AGOSTO, contou com a presença 

da Netto Alimentos em área especial 

no setor de negócios do evento.

Para o empresário Ricardo Net-

to, executivo da Netto Alimentos, a 

participação da empresa no SIAVS 

rendeu importantes contatos e ne-

gócios prospectados que reforçaram 

a marca da maior fábrica de ovopro-

dutos da América Latina. 

Em OUTUBRO, o mercado inter-

nacional de alimentos se abriu à par-

ticipação da empresa brasileira, que 

esteve presente na Anuga Food Fair, 

maior feira de alimentos do mundo, 

em Colônia, na Alemanha. Na Anu-

ga, a equipe da Netto Alimentos re-
cepcionou autoridades brasileiras e 
clientes em potencial entre os dias 

7 e 11 de outubro. A empresa bra-
sileira de ovoprodutos foi uma das 
22 a compor a comitiva brasileira 
levada pela ABPA em parceria com a 
Apex-Brasil e o apoio do Ministério 
da Agricultura. 

Também em outubro, a Netto 
Alimentos participou de dois eventos 
no Brasil. Em nível regional, a empre-
sa esteve em encontro da APAS, em 
Presidente Prudente (SP), no dia 24; 
e no tradicional Dia do Ovo, evento 
promovido pelo Departamento de 
Nutrição e Produção Animal da Facul-
dade de Medicina Veterinária da USP 
de Pirassununga. Realizado este ano 
em sua 8ª edição, em 5 de outubro, 
o Dia do Ovo da USP contou com os 
ovos líquidos da Netto Alimentos em 
seu egg break. 

No início de novembro veio a 
boa notícia: a Netto Alimentos deve 
exportar ovos para a África do Sul. 
A abertura do mercado sul-africano, 
aliás, poderá ser um dos resultados 
da Anuga, na Alemanha.

A Netto Alimentos deve inau-
gurar a abertura de mercado com 
a África do Sul, com demanda ini-
cial de 25 contêineres semanais de 
produtos. De acordo com o gerente 
de vendas internacional Júlio Cesar 
Carvalho, “na África do Sul, as ne-
gociações incluem seis empresas 
estabelecidas no país, entre elas, 
companhias de matriz europeia”. O 
executivo da Netto Alimentos desta-
cou que o produto brasileiro chega 
à África do Sul em até 19 dias, o que 
representa vantagem em relação a 
fornecedores dos Estados Unidos, já 
que o tempo de entrega dos norte-
-americanos é de 31 dias. “Além disso, 
o aspecto sanitário e a inexistência de 
influenza aviária no Brasil ajudam na 
escolha de fornecedores brasileiros.”

Em NOVEMBRO, a participação 
da empresa brasileira foi na Foodex 
Saudi, feira de alimentos onde a 
Netto expôs seus produtos e acom-
panhou as novidades da área que 
estão em alta no mercado oriental. 

A Netto Alimentos pode ser a primeira empresa brasileira de ovos a exportar para os sul-africanos.

O evento aconteceu entre os dias 12 e 
15 de novembro, em Jeddah, na Arábia 
Saudita. A Netto Alimentos já fornece 
seus produtos àquele país e aos Emira-
dos Árabes.

NETTO ALIMENTOS
Fone (11) 3955-0543 - Centro de Distribuição
contato@nettoalimentos.com.br
www.nettoalimentos.com.br

Equipe Netto Alimentos no SIAVS 2017, em São Paulo Recepcionando autoridades na Anuga, em Colônia, na Alemanha

Atendendo clientes na Foodex Saudi, na Arábia Saudita No egg break, no Dia do Ovo da USP

Na APAS, em Presidente Prudente (SP)
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NO MUNDO DO OVO

Na avicultura de postura tem-se 
buscado o desenvolvimento das mais 
diferentes áreas, como a genética, o 
manejo, a sanidade e a nutrição. Na 
área da nutrição, especialmente, 
o cuidado maior é com os índices 
zootécnicos, porém, não podemos 
esquecer do custo de produção (oti-
mização do custo da formulação), 
uma vez que a alimentação repre-
senta cerca de 70% do custo total da 
produção.

No Brasil, a maior parte das die-
tas para poedeiras é constituída de 
alimentos de origem vegetal, desta-
cando o milho e o farelo de soja, bem 
como subprodutos do trigo, girassol, 
arroz, entre outros. No entanto, to-
dos esses ingredientes apresentam 
constituintes que não são digeridos 
pelas aves, como os polissacarídeos 
não amiláceos (PNAs) e o ácido fíti-
co, ou que são digeridos parcialmen-
te, como as proteínas.

As frações, energia, proteína e fós-
foro são as que mais imputam custos 

na dieta de poedeiras comerciais. In-
corporando enzimas exógenas, como 
carboidrases, proteases e fitases à 
ração, o aproveitamento desses nu-
trientes pode ser significativamente 
melhorado.

Os PNAs são polímeros de açú-
cares simples que fazem parte da 
parede celular de alimentos de ori-
gem vegetal, por exemplo, celulose, 

hemicelulose, quitinas e pectinas. 
As poedeiras não têm capacidade 
de digerir esses compostos, dessa 
forma, a fibra contida nos ingre-
dientes de origem vegetal, além de 
reduzir a energia do alimento, pode 
dificultar o uso de outros nutrientes. 
Os PNAs podem ser prontamente 
aproveitados pela ave perante o uso 
de enzimas exógenas que hidrolisam 
esses compostos, promovendo o 
aproveitamento da energia presente 
nos alimentos.

Na formulação de rações para 
aves o emprego de ingredientes de 
origem vegetal é superior aos de 
origem animal. No entanto, a maior 
porcentagem do fósforo oriundo dos 
alimentos de origem vegetal encon-
tra-se combinado com o inositol, 
formando o ácido fítico, que tem um 
grande potencial quelante de mine-
rais como o cálcio, magnésio, ferro 
e zinco, diminuindo a solubilidade e a 
digestibilidade desses nutrientes. 

As aves têm baixa capacidade 
de utilizar o fósforo fítico, devido à 
produção insuficiente de fitase endó-
gena. Como o fósforo é um mineral 
essencial ao organismo, desempe-
nhando funções em vários processos 
metabólicos e também envolvido na 
qualidade de casca, ao formular die-
tas para aves torna-se necessário 
adicionar outra fonte de fósforo. No 
Brasil, a fonte de fósforo mais co-
mum é a farinha de carne e ossos.

Outro artifício para o aumento da 
disponibilidade do fósforo para as 

poedeiras seria adicionar fitase exó-
gena, sendo que esta catalisa rea-
ções de hidrólise das ligações que 
unem o grupo fosfato à molécula de 
inositol, tendo a função de romper a 
molécula de ácido fítico.

As proteínas são nutrientes nitro-
genados presentes em todas as cé-
lulas vivas, portanto, são essenciais 
à vida de todo animal. É o ingrediente 
de preço mais elevado na dieta para 
as aves e com a suplementação de 
proteases ocorre o melhor aproveita-
mento das proteínas com a liberação 
de peptídios e aminoácidos, possibili-
tando redução nos níveis de inclusão 
desses nutrientes e diminuição da 
excreção de nitrogênio no meio am-
biente, visando o bem-estar animal.

Em síntese, a utilização de enzimas 
exógenas na dieta pode proporcionar 
redução dos efeitos negativos pro-
movidos por fatores antinutricionais, 
maior digestibilidade e melhor dispo-
nibilidade dos nutrientes que com-
põem as dietas, maior desempenho 
produtivo, possibilita manter maior 
uniformidade do lote, assegura me-
nor incidência de fezes úmidas e ain-
da minimiza os impactos ambientais.

Dessa forma, o emprego de enzi-
mas na ração reduz o custo de pro-
dução sem acometer o desempenho 
das aves. Vale ressaltar também 
que, para seguir efetivamente as 
exigências nutricionais dos animais 
e para que expressem o máximo de 
seu potencial, é indispensável que se 
formulem rações eficientes.

Estratégia para 
otimização do custo de 
ração de poedeiras

Uma análise sobre os ingredientes que compõem 
a ração, seu valor em nutrição e eficiência na 
formulação da ração no cotidiano da granja.
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