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LINK: https://avicultura.info/pt-br/ricardo-souza-explana-logistica-custo-brasil-22-
sbsa/#:~:text=O%20impacto%20do%20Custo%20Brasil,15%20horas%2C%20no%20Bloco%2
0Mercado.  

 

 

 

Ricardo Souza explana sobre logística e Custo 
Brasil no 22º SBSA 
Gargalos logísticos, burocracia excessiva, elevada e complexa carga 
tributária. Esses são alguns fatores que aumentam o Custo Brasil e diminuem a 
competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional. Outros desafios 
para a produção de proteína animal referem-se aos custos com matéria-prima, como 
milho e farelo de soja, além da pandemia e mais recentemente da guerra entre Rússia e 
Ucrânia. 

O impacto do Custo Brasil na produtividade industrial será tema de 
palestra no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O especialista 
na área, Ricardo Souza, palestrará sobre “Logística e Custo Brasil: 
como manter-se competitivo”, no dia 5 de abril, às 15 horas, no Bloco 
Mercado. 

O SBSA é promovido pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 
Zootecnistas) no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul 
Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições 
Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

 

https://avicultura.info/pt-br/ricardo-souza-explana-logistica-custo-brasil-22-sbsa/#:~:text=O%20impacto%20do%20Custo%20Brasil,15%20horas%2C%20no%20Bloco%20Mercado
https://avicultura.info/pt-br/ricardo-souza-explana-logistica-custo-brasil-22-sbsa/#:~:text=O%20impacto%20do%20Custo%20Brasil,15%20horas%2C%20no%20Bloco%20Mercado
https://avicultura.info/pt-br/ricardo-souza-explana-logistica-custo-brasil-22-sbsa/#:~:text=O%20impacto%20do%20Custo%20Brasil,15%20horas%2C%20no%20Bloco%20Mercado
https://avicultura.info/pt-br/alternativas-uso-antimicrobianos-tema-palestra-22-sbsa/


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

Ricardo Souza é bacharel em Direito pela Unochapecó (SC), graduando no Curso de 
MBA em Liderança, Administração e Gestão 4.0 pela PUC (RS), graduado em MBA de 
Logística e Supply Chain Management pela Fundação Getúlio Vargas. Tem formação 
em Green Belt pelo Instituto de Desenvolvimento Gerencial INDG, além de vários cursos 
voltados para a área de planejamento estratégico logístico, políticas e gestão de fretes, 
planejamento de demanda, otimização de ativos logísticos e construção de malhas 
logísticas. 

Tem atuação profissional na área de logística nacional e 

internacional, atuando como gerente corporativo de logística nas áreas de 

agropecuária, planejamento da demanda, transporte primário (longo 

curso), operações de centros de distribuição, distribuição 

secundária (varejo) e logística internacional na Aurora Coop. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote que segue com 
comercialização durante o evento. 

 Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e 
R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. 

 Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-
convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três 
vezes. 

 O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, 
assim como para o pré-evento. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: Assessoria de Imprensa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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LINK: https://avicultura.info/pt-br/alternativas-uso-antimicrobianos-tema-palestra-22-
sbsa/#:~:text=As%20alternativas%20ao%20uso%20de,14%20horas%2C%20no%20Bloco%2
0Sanidade.  

 

 

Alternativas ao uso de antimicrobianos são temas 
de palestra no 22º SBSA 
A avicultura comercial cresceu exponencialmente nas últimas décadas e, ao longo 
dos anos, foram implementados vários métodos de controle de doenças, incluindo o 
uso de antibióticos, além de aditivos melhoradores de desempenho para aperfeiçoar a 
eficiência no ganho de peso e na conversão alimentar dos frangos. Porém, 
a preocupação mundial com o aumento de resistência a antimicrobianos levou a 
cadeia produtiva a reduzir ou suspender seu uso. 

As alternativas ao uso de antimicrobianos será tema de palestra do 
doutor Mariano Miyakawa, durante o 22° Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura (SBSA). O especialista explanará sobre “Alternativas aos 
antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das 
aves”, no dia 6 de abril, às 14 horas, no Bloco Sanidade. 

O SBSA é promovido pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 
Zootecnistas) no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul 
Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições 
Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

 

https://avicultura.info/pt-br/alternativas-uso-antimicrobianos-tema-palestra-22-sbsa/#:~:text=As%20alternativas%20ao%20uso%20de,14%20horas%2C%20no%20Bloco%20Sanidade
https://avicultura.info/pt-br/alternativas-uso-antimicrobianos-tema-palestra-22-sbsa/#:~:text=As%20alternativas%20ao%20uso%20de,14%20horas%2C%20no%20Bloco%20Sanidade
https://avicultura.info/pt-br/alternativas-uso-antimicrobianos-tema-palestra-22-sbsa/#:~:text=As%20alternativas%20ao%20uso%20de,14%20horas%2C%20no%20Bloco%20Sanidade
https://avicultura.info/pt-br/osler-desouzart-explana-mercado-carnes-mundo-sbsa/
https://avicultura.info/pt-br/osler-desouzart-explana-mercado-carnes-mundo-sbsa/


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

Mariano Enrique Fernandez-Miyakawa é pós-doutor pela University of California, doutor 
pela Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires e graduado em Biologia 
Molecular pela Universidade de Buenos Aires. É pesquisador do Conselho Nacional de 
Pesquisas Científicas e Técnicas em Buenos Aires; coordenador do Programa de 
Resistência Antimicrobiana e Alternativas do Instituto Nacional de Tecnologia 
Agropecuária, da Argentina; vice-diretor no Instituto de Patobiologia Veterinária; membro 
da Comissão Nacional de Resistência Antimicrobiana do Ministério da Saúde argentino e 
membro assessor do Programa Nacional de Saúde Animal. Possui mais de 90 artigos 
publicados em periódicos revisados por pares, mais de 200 apresentações em 
conferências e palestras, incluindo eventos científicos e profissionais, e foi orientador de 15 
teses de doutorado. 

De acordo com o presidente da Comissão Científica do SBSA, Guilherme Lando 

Bernardo, além de pensar sobre o bem-estar animal, existe uma demanda de 

consumidores que, cada vez mais, buscam alimentos livres de antibióticos. “É 

sempre importante nos atualizarmos sobre o tema e o palestrante tem grande expertise 

na área. Os participantes do Simpósio poderão conhecer o que está sendo feito no 

mercado mundial e as perspectivas futuras, além de esclarecer dúvidas”. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote que segue com 
comercialização durante o evento. 

 Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e 
R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. 

 Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-
convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três 
vezes. 

 O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, 
assim como para o pré-evento. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: Assessoria de Imprensa 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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LINK: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox  

 

 

Osler Desouzart explana sobre o mercado 
de carnes no mundo no 22º SBSA 
O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de carne. Os 
principais frigoríficos do planeta, por exemplo, são empresas brasileira. O país 
possui capacidade produtiva, abundância de insumos de qualidade para nutrição animal, 
vasta área de pastagens, avanços tecnológicos e científicos em todas as etapas da cadeia 
produtiva, desde o manejo dos animais até a mesa do consumidor. Porém, também 
enfrenta desafios no mercado internacional. Alguns dos mais recentes são o elevado 
custo de insumos e a guerra entre Rússia e Ucrânia. 

O “Mercado de carnes no mundo” será tema da primeira palestra da 
programação científica do 22° Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura (SBSA). O especialista Osler Desouzart palestrará no dia 5 de 
abril, às 14 horas, no Bloco Mercado. 

O SBSA é promovido pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 
Zootecnistas) no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul 
Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições 
Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

 

Desouzart tem um bacharelado em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
uma titulação superior em Marketing pela Escuela de Alta Dirección y Administración, 
Madrid, Espanha, e um curso de gerência de exportação e importação pelo IAG, da PUC 
do Rio de Janeiro, Brasil. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox
https://avicultura.info/pt-br/22-sbsa-ines-andretta-explana-impacto-retirada-antimicrobianos/
https://avicultura.info/pt-br/22-sbsa-ines-andretta-explana-impacto-retirada-antimicrobianos/
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O profissional já viveu e trabalhou na Espanha, França e Suíça, sempre em 

posições ligadas ao comércio internacional. Na Suíça, ocupou por mais de três 

anos a posição de CEO de indústria farmacêutica especializada no 

fornecimento de medicamentos essenciais para organizações humanitárias 

internacionais. Esse sabático da indústria de carnes não foi completo na medida 

em que manteve uma atividade de consultoria sobre as tendências futuras dos 

mercados de proteínas animais para companhias brasileiras e europeias. 

Participou da construção e desenvolvimento das exportações brasileiras de carne 
desde suas etapas iniciais e ocupou cargos em várias associações profissionais. Passou 
a maior parte de sua vida profissional no marketing internacional de carnes, tendo 
trabalhado para algumas das maiores indústrias brasileiras de avicultura e suinocultura 
(Sadia & Perdigão), ocupando a diretoria de comércio exterior. Até janeiro de 2004 
foi diretor da Doux Frangosul.  

Osler Desouzart é atualmente membro da Diretoria Consultiva do World Agricultural 
Forum, membro da equipe do The Sustainable Food Laboratory, e em 2004 estabeleceu 
sua própria companhia de consultoria, a ODConsulting Planejamento + Estratégia. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote que segue com 
comercialização durante o evento. 

 Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e 
R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. 

 Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-
convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três 
vezes. 

 O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, 
assim como para o pré-evento. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: Assessoria de Imprensa 

 

 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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BOLETIM FAESC/SENAR                             FLORIANÓPOLIS/SC 

01/04/2022                                                                     01 
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SITE MB COMUNICAÇÃO                                 CHAPECÓ/SC 
 
01/04/2022                                                                    01 
 
LINK: https://www.mbcomunicacao.com.br/13a-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-de-70-
empresas-na-proxima-semana  
        
 

 
 

Postado em 01 de Abril  

13ª Brasil Sul Poultry Fair reúne mais de 
70 empresas na próxima semana 
Feira ocorrerá em Chapecó (SC) durante a 22ª edição do Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura, nos dias 5, 6 e 7 de abril 

 

  

 
         Mais de 70 empresas nacionais e multinacionais de genética, sanidade, nutrição, 
aditivos e equipamentos para a avicultura participarão da 13ª Brasil Sul Poultry Fair, 
evento paralelo ao 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). Considerado um 
dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o SBSA e a Poultry Fair são 
promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) no 

https://www.mbcomunicacao.com.br/13a-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-de-70-empresas-na-proxima-semana
https://www.mbcomunicacao.com.br/13a-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-de-70-empresas-na-proxima-semana
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período de 5 a 7 de abril. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de 
Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

A feira será um espaço onde as empresas geradoras de tecnologias 
apresentarão suas novidades e seus produtos, permitirão a construção de networking e 
o aprimoramento técnico dos congressistas. 

As visitas podem ser feitas a partir das 14 horas na terça-feira (5), a partir das 8 
horas na quarta-feira (6), ficando aberta durante todo o evento, e na quinta-feira (7) das 
8h às 12 horas. 

O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, realça que os expositores estão 
preparando novidades. “Depois de dois anos sem nos encontrarmos pessoalmente em 
função da pandemia, chegou a hora de retornar presencialmente, com toda a interação 
que o Simpósio e a feira oferecem e que já é conhecida do público. Estamos 
organizando um evento especial, com novidades, em um novo local. Convidamos os 
participantes a conhecerem a feira, conversarem com os expositores e aproveitarem 
todo o universo de conhecimento que estará à disposição durante os três dias do 
SBSA”. 

INSCRIÇÕES 
As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será 

comercializado também durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 
500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para 
estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos 
códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três 
vezes. 

O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, 
assim como para o pré-evento. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 
O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da 
Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal 
(Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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SITE VEJA SC                                  CHAPECÓ/SC 
 
01/04/2022                                                 01 
 
LINK: https://www.vejasc.com.br/noticia/752/13-ordf-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-de-
70-empresas-na-proxima-semana.html  
 
 

 
 

13ª Brasil Sul Poultry Fair reúne mais 

de 70 empresas na próxima semana 
Feira ocorrerá em Chapecó (SC) durante a 22ª edição do Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura, nos dias 5, 6 e 7 de abril 

 

 
Organização prepara montagem dos estandes. 

         Mais de 70 empresas nacionais e multinacionais de genética, sanidade, nutrição, 

aditivos e equipamentos para a avicultura participarão da 13ª Brasil Sul Poultry Fair, 

evento paralelo ao 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). Considerado um dos 

maiores eventos do setor avícola latino-americano, o SBSA e a Poultry Fair são 

promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) no 

período de 5 a 7 de abril. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de 

Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

https://www.vejasc.com.br/noticia/752/13-ordf-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-de-70-empresas-na-proxima-semana.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/752/13-ordf-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-de-70-empresas-na-proxima-semana.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/752/13-ordf-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-de-70-empresas-na-proxima-semana.html#foto
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A feira será um espaço onde as empresas geradoras de tecnologias apresentarão 

suas novidades e seus produtos, permitirão a construção de networking e o 

aprimoramento técnico dos congressistas. 

As visitas podem ser feitas a partir das 14 horas na terça-feira (5), a partir das 8 

horas na quarta-feira (6), ficando aberta durante todo o evento, e na quinta-feira (7) das 

8h às 12 horas. 

O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, realça que os expositores estão 

preparando novidades. “Depois de dois anos sem nos encontrarmos pessoalmente em 

função da pandemia, chegou a hora de retornar presencialmente, com toda a interação 

que o Simpósio e a feira oferecem e que já é conhecida do público. Estamos organizando 

um evento especial, com novidades, em um novo local. Convidamos os participantes a 

conhecerem a feira, conversarem com os expositores e aproveitarem todo o universo de 

conhecimento que estará à disposição durante os três dias do SBSA”. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será 

comercializado também durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 

500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para 

estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-

convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. 

O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim 

como para o pré-evento. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da 

Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal 

(Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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SITE MB COMUNICAÇÃO                                 CHAPECÓ/SC 
 
01/04/2022                                                                    01 
 
LINK: https://www.mbcomunicacao.com.br/empenamento-em-frangos-de-corte-sera-tema-
de-palestra-de-steve-leeson  
        

 

Postado em 01 de Abril  

Empenamento em frangos de corte será tema 
de palestra de Steve Leeson 
Especialista explanará sobre impactos econômicos e produtivos relacionados ao empenamento no dia 
7 de abril, às 9 horas 

  

As penas das aves possuem grande influência no resultado econômico e produtivo na 
avicultura moderna. O empenamento está relacionado com lesões na pele e isso pode 
comprometer as carcaças nos abatedouros. Diversos fatores contribuem para um bom 
empenamento nos frangos, incluindo práticas de manejo, mudanças genéticas e nutrição. 

Esse tema será explanado pelo professor do Departamento de Ciência Animal e Avícola da 
Universidade de Guelph, no Canadá, Steve Leeson, no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
(SBSA). O especialista palestrará sobre “Empenamento em frangos de corte – impactos 
econômicos e produtivos”, no dia 7 de abril, às 9 horas, no Bloco Manejo e Nutrição. 

Steve Leeson atuou como professor na Universidade de Guelph, no Canadá, e foi 

https://www.mbcomunicacao.com.br/empenamento-em-frangos-de-corte-sera-tema-de-palestra-de-steve-leeson
https://www.mbcomunicacao.com.br/empenamento-em-frangos-de-corte-sera-tema-de-palestra-de-steve-leeson
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presidente do Departamento de Ciência Animal e Avícola na Universidade de Guelph. As 
atividades de pesquisa envolveram estudos sobre nutrição energética de poedeiras e frangos de 
corte, ovos e carne e avaliação das necessidades de aminoácidos de frangos de corte. Presta 
consultoria na APAC, Europa e América do Sul. Publicou 340 artigos em revistas referenciadas e 
fez mais de mil apresentações em reuniões científicas e da indústria. Publicou oito livros sobre 
nutrição e manejo de aves. 

Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22° SBSA é 
promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) no período de 5 
a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão 
híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e 
transmissão on-line ao vivo. 

O presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo, destaca que o tema da 
palestra de Leeson é altamente relevante para a cadeia avícola. “Os participantes do Simpósio 
poderão se atualizar sobre as principais perdas que acontecem por aves mal empenadas e sobre 
os principais fatores que contribuem para um bom empenamento. Com isso, podem atuar para 
prevenir problemas e ter os melhores resultados na produção”. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado 
também durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para 
profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de 
pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há 
possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, 
tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-evento. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 
O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 
Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 
Medicina Veterinária (Somevesc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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SITE VEJA SC                                  CHAPECÓ/SC 
 
01/04/2022                                                 01 
 
LINK: https://www.vejasc.com.br/noticia/753/empenamento-em-frangos-de-corte-sera-tema-
de-palestra-de-steve-leeson.html  
 
 

 
 

Empenamento em frangos de corte 

será tema de palestra de Steve Leeson 
Especialista explanará sobre impactos econômicos e produtivos relacionados ao 
empenamento no dia 7 de abril, às 9 horas 

 

 

 
Steve Leeson explanará sobre os impactos econômicos e produtivos do empenamento em frangos de corte.  

As penas das aves possuem grande influência no resultado econômico e produtivo na 

avicultura moderna. O empenamento está relacionado com lesões na pele e isso pode 

comprometer as carcaças nos abatedouros. Diversos fatores contribuem para um bom 

empenamento nos frangos, incluindo práticas de manejo, mudanças genéticas e nutrição. 

Esse tema será explanado pelo professor do Departamento de Ciência Animal e Avícola 

da Universidade de Guelph, no Canadá, Steve Leeson, no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura 

(SBSA). O especialista palestrará sobre “Empenamento em frangos de corte – impactos 

econômicos e produtivos”, no dia 7 de abril, às 9 horas, no Bloco Manejo e Nutrição. 

https://www.vejasc.com.br/noticia/753/empenamento-em-frangos-de-corte-sera-tema-de-palestra-de-steve-leeson.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/753/empenamento-em-frangos-de-corte-sera-tema-de-palestra-de-steve-leeson.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/753/empenamento-em-frangos-de-corte-sera-tema-de-palestra-de-steve-leeson.html#foto
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Steve Leeson atuou como professor na Universidade de Guelph, no Canadá, e foi 

presidente do Departamento de Ciência Animal e Avícola na Universidade de Guelph. As 

atividades de pesquisa envolveram estudos sobre nutrição energética de poedeiras e frangos de 

corte, ovos e carne e avaliação das necessidades de aminoácidos de frangos de corte. Presta 

consultoria na APAC, Europa e América do Sul. Publicou 340 artigos em revistas referenciadas e 

fez mais de mil apresentações em reuniões científicas e da indústria. Publicou oito livros sobre 

nutrição e manejo de aves. 

Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22° SBSA é 

promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) no período 

de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão 

híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e 

transmissão on-line ao vivo. 

O presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo, destaca que o tema da 

palestra de Leeson é altamente relevante para a cadeia avícola. “Os participantes do  Simpósio 

poderão se atualizar sobre as principais perdas que acontecem por aves mal empenadas e 

sobre os principais fatores que contribuem para um bom empenamento. Com isso, podem atuar 

para prevenir problemas e ter os melhores resultados na produção”. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado 

também durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para 

profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de 

pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há 

possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, 

tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-evento. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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SITE JORNAL O PRESENTE RURAL                              MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR 

01/04/2022                                                                                                    01 
 
LINK: https://opresenterural.com.br/empenamento-em-frangos-de-corte-sera-tema-de-
palestra-de-steve-leeson-no-22o-sbsa/  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://opresenterural.com.br/empenamento-em-frangos-de-corte-sera-tema-de-palestra-de-steve-leeson-no-22o-sbsa/
https://opresenterural.com.br/empenamento-em-frangos-de-corte-sera-tema-de-palestra-de-steve-leeson-no-22o-sbsa/
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SITE JORNAL O PRESENTE RURAL                              MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR 

01/04/2022                                                                                                    01 
 
LINK: https://opresenterural.com.br/13a-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-de-70-empresas-
na-proxima-
semana/#:~:text=Mais%20de%2070%20empresas%20nacionais,Sul%20de%20Avicultura%20
(SBSA). 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

https://opresenterural.com.br/13a-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-de-70-empresas-na-proxima-semana/#:~:text=Mais%20de%2070%20empresas%20nacionais,Sul%20de%20Avicultura%20(SBSA)
https://opresenterural.com.br/13a-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-de-70-empresas-na-proxima-semana/#:~:text=Mais%20de%2070%20empresas%20nacionais,Sul%20de%20Avicultura%20(SBSA)
https://opresenterural.com.br/13a-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-de-70-empresas-na-proxima-semana/#:~:text=Mais%20de%2070%20empresas%20nacionais,Sul%20de%20Avicultura%20(SBSA)
https://opresenterural.com.br/13a-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-de-70-empresas-na-proxima-semana/#:~:text=Mais%20de%2070%20empresas%20nacionais,Sul%20de%20Avicultura%20(SBSA)
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SITE JORNAL O PRESENTE RURAL                              MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR 

01/04/2022                                                                                                    01 
 
LINK: https://opresenterural.com.br/aquecimento-e-qualidade-do-ar-na-producao-de-
frangos-serao-abordados-por-rodrigo-tedesco-no-22o-sbsa/#:~:text=dia%20do%20evento-
,Aquecimento%20e%20qualidade%20do%20ar%20na%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%2
0frangos%20ser%C3%A3o,do%20Bloco%20Manejo%20e%20Nutri%C3%A7%C3%A3o.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://opresenterural.com.br/aquecimento-e-qualidade-do-ar-na-producao-de-frangos-serao-abordados-por-rodrigo-tedesco-no-22o-sbsa/#:~:text=dia%20do%20evento-,Aquecimento%20e%20qualidade%20do%20ar%20na%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20frangos%20ser%C3%A3o,do%20Bloco%20Manejo%20e%20Nutri%C3%A7%C3%A3o
https://opresenterural.com.br/aquecimento-e-qualidade-do-ar-na-producao-de-frangos-serao-abordados-por-rodrigo-tedesco-no-22o-sbsa/#:~:text=dia%20do%20evento-,Aquecimento%20e%20qualidade%20do%20ar%20na%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20frangos%20ser%C3%A3o,do%20Bloco%20Manejo%20e%20Nutri%C3%A7%C3%A3o
https://opresenterural.com.br/aquecimento-e-qualidade-do-ar-na-producao-de-frangos-serao-abordados-por-rodrigo-tedesco-no-22o-sbsa/#:~:text=dia%20do%20evento-,Aquecimento%20e%20qualidade%20do%20ar%20na%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20frangos%20ser%C3%A3o,do%20Bloco%20Manejo%20e%20Nutri%C3%A7%C3%A3o
https://opresenterural.com.br/aquecimento-e-qualidade-do-ar-na-producao-de-frangos-serao-abordados-por-rodrigo-tedesco-no-22o-sbsa/#:~:text=dia%20do%20evento-,Aquecimento%20e%20qualidade%20do%20ar%20na%20produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20frangos%20ser%C3%A3o,do%20Bloco%20Manejo%20e%20Nutri%C3%A7%C3%A3o
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SITE JORNAL O PRESENTE RURAL                              MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR 

01/04/2022                                                                                                    01 
 
LINK: https://opresenterural.com.br/aplicativo-do-simposio-brasil-sul-de-avicultura-traz-
novidades-neste-ano/  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://opresenterural.com.br/aplicativo-do-simposio-brasil-sul-de-avicultura-traz-novidades-neste-ano/
https://opresenterural.com.br/aplicativo-do-simposio-brasil-sul-de-avicultura-traz-novidades-neste-ano/
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SITE AVISITE                                  CAMPINAS/SP 

01/04/2022                                                01 

LINK: https://www.avisite.com.br/sbsa-empenamento-em-frangos-de-corte-sera-tema-de-
palestra-de-steve-leeson/  

 

 

 

SBSA: Empenamento em frangos de corte será tema de 
palestra de Steve Leeson 
 

Especialista explanará sobre impactos econômicos e produtivos relacionados ao 
empenamento no dia 7 de abril, às 9 horas 
 
As penas das aves possuem grande influência no resultado econômico e produtivo na avicultura 
moderna. O empenamento está relacionado com lesões na pele e isso pode comprometer as carcaças 
nos abatedouros. Diversos fatores contribuem para um bom empenamento nos frangos, incluindo 
práticas de manejo, mudanças genéticas e nutrição. 

Esse tema será explanado pelo professor do Departamento de Ciência Animal e Avícola da 
Universidade de Guelph, no Canadá, Steve Leeson, no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
(SBSA). O especialista palestrará sobre “Empenamento em frangos de corte – impactos 
econômicos e produtivos“, no dia 7 de abril, às 9 horas, no Bloco Manejo e Nutrição. 

 
Steve Leeson 
 
Steve Leeson atuou como professor na Universidade de Guelph, no Canadá, e foi presidente do 
Departamento de Ciência Animal e Avícola na Universidade de Guelph. As atividades de pesquisa 
envolveram estudos sobre nutrição energética de poedeiras e frangos de corte, ovos e carne e 

https://www.avisite.com.br/sbsa-empenamento-em-frangos-de-corte-sera-tema-de-palestra-de-steve-leeson/
https://www.avisite.com.br/sbsa-empenamento-em-frangos-de-corte-sera-tema-de-palestra-de-steve-leeson/
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avaliação das necessidades de aminoácidos de frangos de corte. Presta consultoria na APAC, Europa 
e América do Sul. Publicou 340 artigos em revistas referenciadas e fez mais de mil apresentações em 
reuniões científicas e da indústria. Publicou oito livros sobre nutrição e manejo de aves. 

Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22° SBSA é promovido pelo 
Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) no período de 5 a 7 de abril. 
Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com 
realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao 
vivo. 

O presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo, destaca que o tema da palestra de 
Leeson é altamente relevante para a cadeia avícola. “Os participantes do Simpósio poderão se 
atualizar sobre as principais perdas que acontecem por aves mal empenadas e sobre os principais 
fatores que contribuem para um bom empenamento. Com isso, podem atuar para prevenir problemas 
e ter os melhores resultados na produção”. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado também 
durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 
460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez 
inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento 
em até três vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim 
como para o pré-evento. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato 
Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina 
Veterinária (Somevesc). 

 Fonte: SBSA 
 Autor:Assessoria de Imprensa 
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Osler Desouzart explana sobre o mercado 
de carnes no mundo no 22º SBSA 
 
Palestra será no primeiro dia do Simpósio Brasil Sul de Avicultura, 5 de abril, às 14 
horas 
O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de carne. Os principais frigoríficos do 
planeta, por exemplo, são empresas brasileira. O país possui capacidade produtiva, abundância de 
insumos de qualidade para nutrição animal, vasta área de pastagens, avanços tecnológicos e 
científicos em todas as etapas da cadeia produtiva, desde o manejo dos animais até a mesa do 
consumidor. Porém, também enfrenta desafios no mercado internacional. Alguns dos mais recentes 
são o elevado custo de insumos e a guerra entre Rússia e Ucrânia. 

O “Mercado de carnes no mundo” será tema da primeira palestra da programação científica do 22° 
Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O especialista Osler Desouzart palestrará no dia 5 de 
abril, às 14 horas, no Bloco Mercado. 

Osler Desouzart 

https://www.avisite.com.br/osler-desouzart-explana-sobre-o-mercado-de-carnes-no-mundo-no-22o-sbsa/
https://www.avisite.com.br/osler-desouzart-explana-sobre-o-mercado-de-carnes-no-mundo-no-22o-sbsa/
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O SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) no 
período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos 
serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e 
transmissão on-line ao vivo. 

Desouzart tem um bacharelado em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma 
titulação superior em Marketing pela Escuela de Alta Dirección y Administración, Madrid, Espanha, e 
um curso de gerência de exportação e importação pelo IAG, da PUC do Rio de Janeiro, Brasil.  

O profissional já viveu e trabalhou na Espanha, França e Suíça, sempre em posições ligadas ao 
comércio internacional. Na Suíça, ocupou por mais de três anos a posição de CEO de indústria 
farmacêutica especializada no fornecimento de medicamentos essenciais para organizações 
humanitárias internacionais. Esse sabático da indústria de carnes não foi completo na medida em que 
manteve uma atividade de consultoria sobre as tendências futuras dos mercados de proteínas animais 
para companhias brasileiras e europeias.  

Participou da construção e desenvolvimento das exportações brasileiras de carne desde suas etapas 
iniciais e ocupou cargos em várias associações profissionais. Passou a maior parte de sua vida 
profissional no marketing internacional de carnes, tendo trabalhado para algumas das maiores 
indústrias brasileiras de avicultura e suinocultura (Sadia & Perdigão), ocupando a diretoria de comércio 
exterior. Até janeiro de 2004 foi diretor da Doux Frangosul.  

Osler Desouzart é atualmente membro da Diretoria Consultiva do World Agricultural Forum, membro 
da equipe do The Sustainable Food Laboratory, e em 2004 estabeleceu sua própria companhia de 
consultoria, a ODConsulting Planejamento + Estratégia.  

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote que segue com comercialização durante 
o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 
(presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições 
serão concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três 
vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o 
pré-evento. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato 
Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina 
Veterinária (Somevesc). 

 Fonte: SBSA 
 Autor:Assessoria de Imprensa 
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13ª Brasil Sul Poultry Fair reúne mais de 70 
empresas 
 

Feira ocorrerá em Chapecó (SC) durante a 22ª edição do Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura, nos dias 5, 6 e 7 de abril 
 
Mais de 70 empresas nacionais e multinacionais de genética, sanidade, nutrição, aditivos e 
equipamentos para a avicultura participarão da 13ª Brasil Sul Poultry Fair, evento paralelo ao 22° 
Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). Considerado um dos maiores eventos do setor avícola 
latino-americano, o SBSA e a Poultry Fair são promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários 
e Zootecnistas (Nucleovet) no período de 5 a 7 de abril. Os eventos serão híbridos, com realização no 
Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

A feira será um espaço onde as empresas geradoras de tecnologias apresentarão suas novidades e 
seus produtos, permitirão a construção de networking e o aprimoramento técnico dos congressistas. 

As visitas podem ser feitas a partir das 14 horas na terça-feira (5), a partir das 8 horas na quarta-feira 
(6), ficando aberta durante todo o evento, e na quinta-feira (7) das 8h às 12 horas. 

O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, realça que os expositores estão preparando novidades. 
“Depois de dois anos sem nos encontrarmos pessoalmente em função da pandemia, chegou a hora de 
retornar presencialmente, com toda a interação que o Simpósio e a feira oferecem e que já é 
conhecida do público. Estamos organizando um evento especial, com novidades, em um novo local. 
Convidamos os participantes a conhecerem a feira, conversarem com os expositores e aproveitarem 
todo o universo de conhecimento que estará à disposição durante os três dias do SBSA”. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado também 
durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 
460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez 
inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento 
em até três vezes. 

O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o 
pré-evento. 

https://www.avisite.com.br/13a-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-de-70-empresas/
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Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato 
Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina 
Veterinária (Somevesc). 

 
Organização prepara montagem dos estandes e todos os detalhes para receber o público. 
 

 Fonte: Brasil Sul Poultry Fair 
 Autor:Assessoria de Imprensa 
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Aplicativo do Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura traz novidades neste ano 
Zootecnista e Analista Técnico na aviNews Brasil 

Promover interatividade em tempo real entre os participantes e os 
palestrantes do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), com envio de perguntas 
e avaliação logo após cada palestra. Essa é uma das novidades que o Nucleovet (Núcleo 
Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas), promotor do SBSA, traz neste ano para o 
aplicativo do evento. Também poderá ser feita avaliação do Simpósio pelo APP e os 
participantes participarão de um ranking que premiará os usuários mais ativos. 

O aplicativo proporciona agilidade e facilidade no acesso às 
informações e notícias do SBSA. O presidente do Nucleovet, Lucas 
Piroca, ressalta que o APP proporciona mais interação e participação. 
“Após um ano sem realizar o evento em função da pandemia e outro ano 
fazendo de maneira virtual, pensamos em todos os detalhes para que os 
participantes, palestrantes, expositores e visitantes tenham o máximo de 
informações antes, durante e após o evento na palma da mão”. 

 

https://avicultura.info/pt-br/aplicativo-simposio-brasil-sul-avicultura-novidades-neste-ano/
https://avicultura.info/pt-br/aplicativo-simposio-brasil-sul-avicultura-novidades-neste-ano/
https://avicultura.info/pt-br/ricardo-souza-explana-logistica-custo-brasil-22-sbsa/
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Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22° SBSA 
ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul 
Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições 
Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

Baixe o APP gratuitamente no Google Play ou Apple Store. Busque por: Nucleovet 
SBSA. Faça seu cadastro e aproveite as novidades. 

INSCRIÇÕES 
As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado 
também durante o evento. Os valores são: 

 R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 
(presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. 

 Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-
convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três 
vezes. 

 O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, 
assim como para o pré-evento. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: Assessoria de Imprensa 
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01 abr 2022 

22º SBSA-Aquecimento e qualidade do ar na produção 
de frangos serão abordados por Rodrigo Tedesco 
A temperatura e a qualidade do ar são extremamente importantes para o correto 
desenvolvimento de frangos na fase inicial. Realizar o manejo adequado garante que as 
aves alcancem o melhor ganho de peso e formação de carcaça. Além disso, a relação 
entre a qualidade do ar e a sensação térmica pode ser um fator considerável no 
desenvolvimento e no fator inicial do aparecimento de problemas sanitários nos frangos de 
corte, principalmente os de origem respiratória. 

Esse tema estará em evidência na programação científica do 22° Simpósio 
Brasil Sul de Avicultura (SBSA), promovido pelo Nucleovet (Núcleo 
Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas) no período de 5 a 7 de 
abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os 
eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo 
Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

 

O médico veterinário Rodrigo Tedesco Guimarães palestrará sobre “Aquecimento e 
qualidade de ar na fase inicial” no último dia do evento, 7 de abril, às 8 horas, no Bloco 
Manejo e Nutrição. Rodrigo é pós-graduado em gestão empresarial e tem experiência em 

https://avicultura.info/pt-br/22-sbsa-aquecimento-qualidade-ar-producao-frangos-abordados/
https://avicultura.info/pt-br/22-sbsa-aquecimento-qualidade-ar-producao-frangos-abordados/
https://avicultura.info/pt-br/aplicativo-simposio-brasil-sul-avicultura-novidades-neste-ano/
https://avicultura.info/pt-br/aplicativo-simposio-brasil-sul-avicultura-novidades-neste-ano/
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agroindústrias no setor de sanidade. Atualmente é Supervisor Regional de Serviços 
Técnicos da Aviagen América Latina, responsável pelo suporte técnico para clientes no 
Brasil e na América Latina com foco em manejo e ambiência para frangos de corte e 
reprodutoras. 

Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, 

o SBSA apresentará as últimas tendências do mercado mundial da avicultura. A 

programação científica está dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, 

sanidade e manejo e nutrição. “Na produção, é fundamental pensar sempre no todo, 

pois um aspecto influencia no outro. Ao elaborar a programação científica, levamos 

em consideração os anseios dos profissionais do setor e sua aplicação prática. 

Nossa intenção é proporcionar informações com a melhor qualidade possível para 

que os profissionais multipliquem o que vão aprender e transformem isso em 

ações”, destaca o presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado 
também durante o evento. Os valores são: 

 R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 
(presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. 

 Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-
convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três 
vezes. 

 O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, 
assim como para o pré-evento. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: Assessoria de Imprensa 
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01 abr 2022 

EVENTOS 
 

13ª Brasil Sul Poultry Fair reúne mais de 
70 empresas na próxima semana 
 

Mais de 70 empresas nacionais e multinacionais de genética, sanidade, nutrição, 
aditivos e equipamentos para a avicultura participarão da 13ª Brasil Sul Poultry 
Fair, evento paralelo ao 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). Considerado um 
dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o SBSA e a Poultry Fair são 
promovidos pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas) no 
período de 5 a 7 de abril. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de 
Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

A feira será um espaço onde as empresas geradoras de tecnologias 
apresentarão suas novidades e seus produtos, permitirão a 
construção de networking e o aprimoramento técnicodos congressistas. 
As visitas podem ser feitas a partir das 14 horas na terça-feira (5), a partir 
das 8 horas na quarta-feira (6), ficando aberta durante todo o evento, e 
na quinta-feira (7) das 8h às 12 horas. 

 

https://avicultura.info/pt-br/13-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-70-empresas-proxima-semana/
https://avicultura.info/pt-br/13-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-70-empresas-proxima-semana/
https://avicultura.info/pt-br/secciones/tendencia-pt-br/eventos-pt-br/
https://avicultura.info/pt-br/aplicativo-simposio-brasil-sul-avicultura-novidades-neste-ano/
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O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, realça que os expositores estão preparando 

novidades. “Depois de dois anos sem nos encontrarmos pessoalmente em função da 

pandemia, chegou a hora de retornar presencialmente, com toda a interação que o 

Simpósio e a feira oferecem e que já é conhecida do público. Estamos organizando 

um evento especial, com novidades, em um novo local. Convidamos os participantes 

a conhecerem a feira, conversarem com os expositores e aproveitarem todo o 

universo de conhecimento que estará à disposição durante os três dias do SBSA”. 

INSCRIÇÕES 
As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado 
também durante o evento. 

 Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e 
R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. 

 Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-
convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três 
vezes. 

O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim 
como para o pré-evento. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: Assessoria de Imprensa 
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01 abr 2022 

EVENTOS 

22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura Empenamento 
em frangos de corte será tema de palestra de Steve 
Leeson 
As penas das aves possuem grande influência no resultado econômico e produtivo 
na avicultura moderna. O empenamento está relacionado com lesões na pele e isso 
pode comprometer as carcaças nos abatedouros. Diversos fatores contribuem para um 
bom empenamento nos frangos, incluindo práticas de manejo, mudanças genéticas e 
nutrição. 

Esse tema será explanado pelo professor do Departamento de Ciência 
Animal e Avícola da Universidade de Guelph, no Canadá, Steve Leeson, 
no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O especialista 
palestrará sobre “Empenamento em frangos de corte – impactos 
econômicos e produtivos”, no dia 7 de abril, às 9 horas, no Bloco Manejo 
e Nutrição. 

 

Steve Leeson atuou como professor na Universidade de Guelph, no Canadá, e foi 
presidente do Departamento de Ciência Animal e Avícola na Universidade de Guelph. As 
atividades de pesquisa envolveram estudos sobre nutrição energética de poedeiras e 
frangos de corte, ovos e carne e avaliação das necessidades de aminoácidos de frangos 

https://avicultura.info/pt-br/22-sbsa-empenamento-frangos-corte-tema-palestra/
https://avicultura.info/pt-br/secciones/tendencia-pt-br/eventos-pt-br/
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de corte. Presta consultoria na APAC, Europa e América do Sul. Publicou 340 artigos em 
revistas referenciadas e fez mais de mil apresentações em reuniões científicas e da 
indústria. Publicou oito livros sobre nutrição e manejo de aves. 

Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22° SBSA é 
promovido pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas) no 
período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os 
eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em 
Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

O presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo, destaca que o 

tema da palestra de Leeson é altamente relevante para a cadeia avícola. “Os 

participantes do Simpósio poderão se atualizar sobre as principais perdas que 

acontecem por aves mal empenadas e sobre os principais fatores que contribuem 

para um bom empenamento. Com isso, podem atuar para prevenir problemas e ter 

os melhores resultados na produção”. 

INSCRIÇÕES 
As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado 
também durante o evento. Os valores são: 

 R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 
(presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. 

 Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-
convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três 
vezes. 

 O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, 
assim como para o pré-evento. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: Assessoria de Imprensa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://avicultura.info/pt-br/13-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-70-empresas-proxima-semana/
https://nucleovet.com.br/
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01 abr 2022 

 

Novidade: 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
apresenta Granja do Futuro 
A indústria avícola enfrenta continuamente diferentes desafios. Desde a evolução 
genética das raças até a alteração da pressão de doenças e mudanças na legislação, 
no mercado e no comportamento do consumidor. Esses desafios tornam o processo 
de produção cada vez mais complexo. Para auxiliar, constantemente são 
desenvolvidas novas tecnologias em todas as áreas da cadeia produtiva. 

Mostrar o que há de novidades e de tecnologias no mercado é objetivo de 
um novo espaço do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA): a Granja 
do Futuro. Durante os três dias do evento, oito empresas vão expor seus 
produtos. Também haverá uma tecnologia inédita para a qualidade da 
água na granja. 

 

Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o SBSA e a 13ª 
Brasil Sul Poultry Fair são promovidos pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos 
Veterinários e Zootecnistas) nesta semana, de terça a quinta-feira (5 a 7). Os eventos 
serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó 
(SC), e transmissão on-line ao vivo. 

https://avicultura.info/pt-br/22-simposio-brasil-sul-avicultura-sbsa-apresenta-granja-futuro/
https://avicultura.info/pt-br/22-simposio-brasil-sul-avicultura-sbsa-apresenta-granja-futuro/
https://avicultura.info/pt-br/22-sbsa-aquecimento-qualidade-ar-producao-frangos-abordados/
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O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, explica que a Granja do Futuro é uma 

novidade que a entidade apresenta aos participantes com o retorno dos eventos 

presenciais. “Será um espaço dentro do Pavilhão 4 do Parque de Exposições, onde 

será realizado todo o evento, que simulará uma granja, com os principais 

equipamentos necessários para a produção de frangos de corte destacando 

tecnologia e inovação”. 

 Os expositores levarão à Granja do Futuro novas tecnologias de automação 
com capacidade de monitorar, controlar e gerenciar o processo de maneira 
mais eficiente, de big data aliadas à ciência animal, bioestatística e a 
experiência das pessoas envolvidas, mostrando como todo o processo de 
produção pode ser otimizado. Também haverá tecnologias que ajudam a 
tomar melhores decisões estratégicas com base em previsões de curto e 
longo prazos do processo de produção e do mercado. 

Entre os equipamentos, estarão: 

 comedouros/bebedouros, 
 tecnologias para ambiência, 
 climatização, 
 cortinas, 
 controle do ambiente, 
 aplicativos, 
 painéis de controle e 
 automação IoT. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado 
também durante o evento. Os valores são: 

 R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 
(presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. 

 Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-
convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três 
vezes. 

O acesso para a Granja do Futuro é gratuito para os inscritos no Simpósio. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: Assessoria de Imprensa 

https://nucleovet.com.br/
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LINK: https://www.radioriofm.com.br/noticia/2039/aplicativo-do-simposio-brasil-sul-de-
avicultura-traz-novidades-neste-ano/  

 

 

 

Aplicativo do Simpósio Brasil Sul 
de Avicultura traz novidades neste 
ano 
Participantes poderão avaliar as palestras logo após sua realização e participar de 
sorteio de brindes 

 
 

 

Aplicativo promove interatividade no SBSA | Foto: Divulgação / MB Comunicações  

  

https://www.radioriofm.com.br/noticia/2039/aplicativo-do-simposio-brasil-sul-de-avicultura-traz-novidades-neste-ano/
https://www.radioriofm.com.br/noticia/2039/aplicativo-do-simposio-brasil-sul-de-avicultura-traz-novidades-neste-ano/
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Promover interatividade em tempo real entre os participantes e os 
palestrantes do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), com envio de 
perguntas e avaliação logo após cada palestra. Essa é uma das novidades que o 
Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), promotor do 
SBSA, traz neste ano para o aplicativo do evento. Também poderá ser feita 
avaliação do Simpósio pelo APP e os participantes participarão de um ranking que 
premiará os usuários mais ativos. 

O aplicativo proporciona agilidade e facilidade no acesso às informações e notícias 
do SBSA. O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, ressalta que o APP 
proporciona mais interação e participação. “Após um ano sem realizar o evento em 
função da pandemia e outro ano fazendo de maneira virtual, pensamos em todos os 
detalhes para que os participantes, palestrantes, expositores e visitantes tenham o 
máximo de informações antes, durante e após o evento na palma da mão”.  

Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22° 
SBSA ocorrerá no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª 
Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de 
Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

Baixe o APP gratuitamente no Google Play ou Apple Store. Busque por: Nucleovet 
SBSA. Faça seu cadastro e aproveite as novidades. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será 
comercializado também durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e 
R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) 
para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos 
códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três 
vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, 
assim como para o pré-evento. 

  

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da 
Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal 
(Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc).  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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LINK: https://pinzon.com.br/novidade-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-apresenta-
granja-do-futuro/  
 

 

Novidade: 22º Simpósio Brasil Sul de 

Avicultura apresenta Granja do Futuro 
 

 

Novo espaço do SBSA apresentará tecnologias aplicadas à produção de frangos de corte 

A indústria avícola enfrenta continuamente diferentes desafios. Desde a evolução genética das raças 

até a alteração da pressão de doenças e mudanças na legislação, no mercado e no comportamento do 

consumidor. Esses desafios tornam o processo de produção cada vez mais complexo. Para auxiliar, 

constantemente são desenvolvidas novas tecnologias em todas as áreas da cadeia produtiva. 

            Mostrar o que há de novidades e de tecnologias no mercado é objetivo de um novo espaço 

do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA): a Granja do Futuro. Durante os três dias do 

evento, oito empresas vão expor seus produtos. Também haverá uma tecnologia inédita para a 

qualidade da água na granja. 

https://pinzon.com.br/novidade-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-apresenta-granja-do-futuro/
https://pinzon.com.br/novidade-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-apresenta-granja-do-futuro/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://pinzon.com.br/novidade-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-apresenta-granja-do-futuro/&media=https://pinzon.com.br/wp-content/uploads/2022/04/granja-do-futuro-scaled.jpg&description=Novidade%3A+22%C2%BA+Simp%C3%B3sio+Brasil+Sul+de+Avicultura+apresenta+Granja+do+Futuro
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://pinzon.com.br/novidade-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-apresenta-granja-do-futuro/&media=https://pinzon.com.br/wp-content/uploads/2022/04/granja-do-futuro-scaled.jpg&description=Novidade%3A+22%C2%BA+Simp%C3%B3sio+Brasil+Sul+de+Avicultura+apresenta+Granja+do+Futuro
https://pinzon.com.br/wp-content/uploads/2022/04/granja-do-futuro-scaled.jpg
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            Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o SBSA e a 13ª Brasil 

Sul Poultry Fair são promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 

(Nucleovet) nesta semana, de terça a quinta-feira (5 a 7). Os eventos serão híbridos, com realização 

no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

            O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, explica que a Granja do Futuro é uma novidade que 

a entidade apresenta aos participantes com o retorno dos eventos presenciais. “Será um espaço 

dentro do Pavilhão 4 do Parque de Exposições, onde será realizado todo o evento, que simulará uma 

granja, com os principais equipamentos necessários para a produção de frangos de corte destacando 

tecnologia e inovação”. 

            Os expositores levarão à Granja do Futuro novas tecnologias de automação com capacidade 

de monitorar, controlar e gerenciar o processo de maneira mais eficiente, de big data aliadas à ciência 

animal, bioestatística e a experiência das pessoas envolvidas, mostrando como todo o processo de 

produção pode ser otimizado. Também haverá tecnologias que ajudam a tomar melhores decisões 

estratégicas com base em previsões de curto e longo prazos do processo de produção e do mercado. 

Entre os equipamentos, estarão comedouros/bebedouros, tecnologias para ambiência, climatização, 

cortinas, controle do ambiente, aplicativos, painéis de controle e automação IoT. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado também 

durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 

460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez 

inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento 

em até três vezes. 

O acesso para a Granja do Futuro é gratuito para os inscritos no Simpósio. 
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SITE PÁGINA RURAL                        PORTO ALEGRE/RS 
 
04/04/2022                                                       01 
 
LINK: https://www.paginarural.com.br/noticias_detalhes.php?id=298015  
 
 

 
 
 

Eventos > Nucleovet 
 

SC: 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura apresenta 
Granja do Futuro, destaca Nucleovet 
 

 

 
 

Chapecó/SC 
 
A indústria avícola enfrenta continuamente diferentes desafios. Desde a evolução genética das raças até a alteração 
da pressão de doenças e mudanças na legislação, no mercado e no comportamento do consumidor. Esses desafios 
tornam o processo de produção cada vez mais complexo. Para auxiliar, constantemente são desenvolvidas novas 
tecnologias em todas as áreas da cadeia produtiva. 
 
Mostrar o que há de novidades e de tecnologias no mercado é objetivo de um novo espaço do 22° Simpósio Brasil Sul 
de Avicultura (Sbsa): a Granja do Futuro. Durante os três dias do evento, oito empresas vão expor seus produtos. 
Também haverá uma tecnologia inédita para a qualidade da água na granja. 
 
Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o Sbsa e a 13ª Brasil Sul Poultry Fair são 
promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) nesta semana, de terça a quinta-
feira (5 a 7). Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó 
(SC), e transmissão on-line ao vivo. 
 
O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, explica que a Granja do Futuro é uma novidade que a entidade apresenta 
aos participantes com o retorno dos eventos presenciais. "Será um espaço dentro do Pavilhão 4 do Parque de 
Exposições, onde será realizado todo o evento, que simulará uma granja, com os principais equipamentos 
necessários para a produção de frangos de corte destacando tecnologia e inovação". 
 
Os expositores levarão à Granja do Futuro novas tecnologias de automação com capacidade de monitorar, controlar e 
gerenciar o processo de maneira mais eficiente, de big data aliadas à ciência animal, bioestatística e a experiência 
das pessoas envolvidas, mostrando como todo o processo de produção pode ser otimizado. Também haverá 

https://www.paginarural.com.br/noticias_detalhes.php?id=298015
https://www.paginarural.com.br/noticia/cat/20/eventos
https://www.paginarural.com.br/noticia/subcategoria/664/nucleovet
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tecnologias que ajudam a tomar melhores decisões estratégicas com base em previsões de curto e longo prazos do 
processo de produção e do mercado. 
 
Entre os equipamentos, estarão comedouros/bebedouros, tecnologias para ambiência, climatização, cortinas, controle 
do ambiente, aplicativos, painéis de controle e automação IoT. 
 
 
INSCRIÇÕES PARA O SBSA 
 
As inscrições para o 22º Sbsa estão no terceiro e último lote, que será comercializado também durante o evento. Os 
valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 
(virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa 
modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. 
 
O acesso para a Granja do Futuro é gratuito para os inscritos no Simpósio. 
 
Mais informações e inscrições no site. 
 
O 22º Sbsa tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (Abpa), do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária de SC (Crmv/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 
 

 
Fonte: Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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SITE MB COMUNICAÇÃO                                 CHAPECÓ/SC 
 
04/04/2022                                                                    01 
 
LINK: https://www.mbcomunicacao.com.br/novidade-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-
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Postado em 04 de Abril  

Novidade: 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura apresenta 
Granja do Futuro 

Novo espaço do SBSA apresentará tecnologias aplicadas à produção de frangos de corte 

 

  

  
            A indústria avícola enfrenta continuamente diferentes desafios. Desde a evolução genética das 
raças até a alteração da pressão de doenças e mudanças na legislação, no mercado e no 
comportamento do consumidor. Esses desafios tornam o processo de produção cada vez mais 
complexo. Para auxiliar, constantemente são desenvolvidas novas tecnologias em todas as áreas da 
cadeia produtiva. 
            Mostrar o que há de novidades e de tecnologias no mercado é objetivo de um novo espaço 
do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA): a Granja do Futuro. Durante os três dias do 
evento, oito empresas vão expor seus produtos. Também haverá uma tecnologia inédita para a 
qualidade da água na granja. 
            Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o SBSA e a 13ª Brasil 
Sul Poultry Fair são promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 
(Nucleovet) nesta semana, de terça a quinta-feira (5 a 7). Os eventos serão híbridos, com realização 
no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 
            O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, explica que a Granja do Futuro é uma novidade que 

https://www.mbcomunicacao.com.br/novidade-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-apresenta-granja-do-futuro
https://www.mbcomunicacao.com.br/novidade-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-apresenta-granja-do-futuro
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a entidade apresenta aos participantes com o retorno dos eventos presenciais. “Será um espaço 
dentro do Pavilhão 4 do Parque de Exposições, onde será realizado todo o evento, que simulará uma 
granja, com os principais equipamentos necessários para a produção de frangos de corte destacando 
tecnologia e inovação”. 
            Os expositores levarão à Granja do Futuro novas tecnologias de automação com capacidade 
de monitorar, controlar e gerenciar o processo de maneira mais eficiente, de big data aliadas à ciência 
animal, bioestatística e a experiência das pessoas envolvidas, mostrando como todo o processo de 
produção pode ser otimizado. Também haverá tecnologias que ajudam a tomar melhores decisões 
estratégicas com base em previsões de curto e longo prazos do processo de produção e do mercado. 

Entre os equipamentos, estarão comedouros/bebedouros, tecnologias para ambiência, 
climatização, cortinas, controle do ambiente, aplicativos, painéis de controle e automação IoT. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 
As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado também 

durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 
460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez 
inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento 
em até três vezes. 

O acesso para a Granja do Futuro é gratuito para os inscritos no Simpósio. 
Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 
O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 
Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 
Medicina Veterinária (Somevesc). 
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Novidade: 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura 

apresenta Granja do Futuro 
Novo espaço do SBSA apresentará tecnologias aplicadas à produção de 
frangos de corte 

 

 

 

            A indústria avícola enfrenta continuamente diferentes desafios. Desde a evolução genética 

das raças até a alteração da pressão de doenças e mudanças na legislação, no mercado e no 

comportamento do consumidor. Esses desafios tornam o processo de produção cada vez mais 

complexo. Para auxiliar, constantemente são desenvolvidas novas tecnologias em todas as áreas da 

cadeia produtiva. 

            Mostrar o que há de novidades e de tecnologias no mercado é objetivo de um novo espaço 

do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA): a Granja do Futuro. Durante os três dias do evento, 

oito empresas vão expor seus produtos. Também haverá uma tecnologia inédita para a qualidade da 

água na granja. 

https://www.vejasc.com.br/noticia/762/novidade-22-ordm-simposio-brasil-sul-de-avicultura-apresenta-granja-do-futuro.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/762/novidade-22-ordm-simposio-brasil-sul-de-avicultura-apresenta-granja-do-futuro.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/762/novidade-22-ordm-simposio-brasil-sul-de-avicultura-apresenta-granja-do-futuro.html#foto
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            Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o SBSA e a 13ª 

Brasil Sul Poultry Fair são promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 

(Nucleovet) nesta semana, de terça a quinta-feira (5 a 7). Os eventos serão híbridos, com realização 

no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

            O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, explica que a Granja do Futuro é uma novidade 

que a entidade apresenta aos participantes com o retorno dos eventos presencia is. “Será um espaço 

dentro do Pavilhão 4 do Parque de Exposições, onde será realizado todo o evento, que simulará 

uma granja, com os principais equipamentos necessários para a produção de frangos de corte 

destacando tecnologia e inovação”. 

            Os expositores levarão à Granja do Futuro novas tecnologias de automação com capacidade 

de monitorar, controlar e gerenciar o processo de maneira mais eficiente, de big data aliadas à 

ciência animal, bioestatística e a experiência das pessoas envolvidas, mostrando como todo o 

processo de produção pode ser otimizado. Também haverá tecnologias que ajudam a tomar 

melhores decisões estratégicas com base em previsões de curto e longo prazos do processo de 

produção e do mercado. 

Entre os equipamentos, estarão comedouros/bebedouros, tecnologias para ambiência, 

climatização, cortinas, controle do ambiente, aplicativos, painéis de controle e automação IoT. 

 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado 

também durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para 

profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes 

a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de 

parcelamento em até três vezes. 

O acesso para a Granja do Futuro é gratuito para os inscritos no Simpósio. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

SITE AVINEWS                                  MATARO/ESPANHA – RIO CLARO/SP 

04/04/2022                                                                   01 

LINK: https://avicultura.info/pt-br/inicia-nesta-terca-feira-22-simposio-brasil-sul-avicultura/  

 

 

 
 

04 abr 2022 

EVENTOS 

Inicia nesta terça-feira o 22º Simpósio 
Brasil Sul de Avicultura 
Um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22º Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura (SBSA), inicia nesta terça-feira (5), no Parque de Exposições Tancredo Neves, 
em Chapecó (SC). Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Promovidos 
pelo Nucleovet  (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas), os eventos 
seguem até quinta-feira (7), e serão no formato híbrido, com transmissão on-line ao vivo. 

A programação científica inicia nesta terça-feira, às 13h45. A palestra de abertura 
ocorrerá no mesmo dia, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank sobre 
“O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial”. Professor sênior 
de agronegócio no Insper e coordenador do centro Insper Agro Global, Marcos 
Jank é engenheiro agrônomo, mestre em política agrícola, doutor em 
Administração e livre docente. É membro do conselho de administração da Rumo 
Logística e dos conselhos consultivos da COMERC Energia e da AGROTOOLS. 
É também membro do comitê de sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e 
do painel global da Cargill para sustentabilidade e proteção de florestas. 

 

https://avicultura.info/pt-br/inicia-nesta-terca-feira-22-simposio-brasil-sul-avicultura/
https://avicultura.info/pt-br/secciones/tendencia-pt-br/eventos-pt-br/
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O Simpósio Brasil Sul de Avicultura apresentará as últimas tendências do mercado 
mundial da avicultura. A programação científica está dividida em quatro 
módulos: mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. “Os temas das palestras 
foram pensados de acordo com feedbacks dos últimos Simpósios e com sugestões que 
recebemos do público envolvido”, comenta o presidente da Comissão Científica, Guilherme 
Lando Bernardo. 

Ele ressalta o papel do Nucleovet em difundir conhecimento para quem atua na 

cadeia avícola. “Ao eleger os temas e elaborar a programação, levamos em 

consideração os anseios dos profissionais do setor e sua aplicação prática. Nossa 

intenção é proporcionar informações com a melhor qualidade possível para que os 

profissionais multipliquem o que vão aprender e transformem isso em ações”. 

NOVIDADES 

Neste ano, o Simpósio trará ainda mais inovação, interação e tecnologia. O presidente do 
Nucleovet, Lucas Piroca, reforça que uma novidade será o espaço chamado Granja do 
Futuro, uma estrutura onde as empresas vão expor máquinas, equipamentos e 
tecnologias, demonstrando tudo o que uma granja necessita para ser eficiente, 
sustentável e produtiva. Os participantes também poderão conferir a feira de negócios 
com mais de 70 expositores e os eventos paralelos que tradicionalmente são realizados 
junto com o Simpósio. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA) estão no terceiro 
e último lote, que será comercializado também durante o evento. Os valores são: 

 R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 
(presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. 

 Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-
convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três 
vezes. 

 O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, 
assim como para o pré-evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 

5 DE ABRIL DE 2022 

13h45: Abertura 

https://nucleovet.com.br/
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BLOCO MERCADO 

14h: “Mercado de carnes no mundo” 

Palestrante: Osler Desouzart 

(15 minutos de debate) 

15h: “Logística e custo Brasil: como manter-se competitivo” 

Palestrante: Ricardo Souza 

(15 minutos de debate) 

16h: Intervalo 

16h30: “Dificuldades da comunicação entre o agro e a sociedade” 

Palestrante: Eveline Pôncio 

(15 minutos de debate) 

18h30: Palestra de Abertura 

“O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial” 

Palestrante: Marcos Sawaya Jank 

Marcos Jank é professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do centro Insper 
Agro Global. É engenheiro agrônomo pela ESALQ-USP, mestre em política agrícola em 
Montpellier-França, doutor em Administração pela FEA-USP e livre docente pela ESALQ. 
É membro do conselho de administração da Rumo Logística e dos conselhos consultivos 
da COMERC Energia e da AGROTOOLS. É também membro do comitê de 
sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e do painel global da Cargill para 
sustentabilidade e proteção de florestas. Foi membro do Board of Trustees do International 
Food Policy Research Institute (IFPRI), em Washington. 

19h30: Coquetel de Abertura 

  

6 DE ABRIL DE 2022 

BLOCO ABATEDOURO 

8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 

(15 minutos de debate) 
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9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 

Palestrante: Andrew Bourne 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 

Palestrante: Alberto Back 

(15 minutos de debate) 

12h30: Intervalo almoço 

BLOCO SANIDADE 

14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 

14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 

Palestrante: Inês Andretta 

15h30: Mesa redonda 

15h45: Intervalo 

16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 

Palestrante: Haroldo Toro 

(15 minutos de debate) 

16h45: “Vacina e saúde intestinal” 

Palestrante: Michael Kogut 

(15 minutos de debate) 

19h: Happy Hour 
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7 DE ABRIL DE 2022 

BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 

(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 

SORTEIOS de BRINDES 

Fonte: Assessoria de Imprensa 
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Inicia nesta terça-feira o 22º Simpósio 

Brasil Sul de Avicultura 
4 Abril, 2022 
 

 

SBSA ocorrerá em novo local, no Parque de Exposições Tancredo Neves 

 

SBSA ocorrerá no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó, a 

partir das 13h45. Terá transmissão on-line e debaterá sobre mercado, 

abatedouro, sanidade, manejo e nutrição 

Um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22º 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), inicia nesta terça-feira 

(5), no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC). 

Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Promovidos pelo o 

Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), os 

https://pinzon.com.br/inicia-nesta-terca-feira-o-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/
https://pinzon.com.br/wp-content/uploads/2022/04/simposio-sc-scaled.jpg
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eventos seguem até quinta-feira (7), e serão no formato híbrido, com 

transmissão on-line ao vivo. 

A programação científica inicia nesta terça-feira, às 13h45. A palestra de abertura 

ocorrerá no mesmo dia, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank sobre 

“O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial“. Professor sênior 

de agronegócio no Insper e coordenador do centro Insper Agro Global, Marcos 

Jank é engenheiro agrônomo, mestre em política agrícola, doutor em 

Administração e livre docente. É membro do conselho de administração da Rumo 

Logística e dos conselhos consultivos da COMERC Energia e da AGROTOOLS. 

É também membro do comitê de sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e 

do painel global da Cargill para sustentabilidade e proteção de florestas. 

O SBSA apresentará as últimas tendências do mercado mundial da avicultura. A 

programação científica está dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, 

sanidade e manejo e nutrição. “Os temas das palestras foram pensados de 

acordo com feedbacks dos últimos Simpósios e com sugestões que recebemos 

do público envolvido”, comenta o presidente da Comissão Científica, Guilherme 

Lando Bernardo. 

Ele ressalta o papel do Nucleovet em difundir conhecimento para quem atua na 

cadeia avícola. “Ao eleger os temas e elaborar a programação, levamos em 

consideração os anseios dos profissionais do setor e sua aplicação prática. 

Nossa intenção é proporcionar informações com a melhor qualidade possível 

para que os profissionais multipliquem o que vão aprender e transformem isso em 

ações”. 

NOVIDADES 

Neste ano, o Simpósio trará ainda mais inovação, interação e tecnologia. O 

presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, reforça que uma novidade será o espaço 

chamado Granja do Futuro, uma estrutura onde as empresas vão expor 

máquinas, equipamentos e tecnologias, demonstrando tudo o que uma granja 

necessita para ser eficiente, sustentável e produtiva. Os participantes também 

poderão conferir a feira de negócios com mais de 70 expositores e os eventos 

paralelos que tradicionalmente são realizados junto com o Simpósio. 
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INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será 

comercializado também durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) 

e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 

(virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão 

concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de 

parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, 

tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da 

Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal 

(Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE 

AVICULTURA 

 5 DE ABRIL DE 2022 

 13h45: Abertura 

 BLOCO MERCADO 

14h: “Mercado de carnes no mundo” 

Palestrante: Osler Desouzart 

(15 minutos de debate) 

15h: “Logística e custo Brasil: como manter-se competitivo” 

Palestrante: Ricardo Souza 

http://www.nucleovet.com.br/
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(15 minutos de debate) 

16h: Intervalo 

16h30: “Dificuldades da comunicação entre o agro e a sociedade” 

Palestrante: Eveline Pôncio 

(15 minutos de debate) 

18h30: Palestra de Abertura 

            “O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial” 

Palestrante: Marcos Sawaya Jank 

Marcos Jank é professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do 

centro Insper Agro Global. É engenheiro agrônomo pela ESALQ-USP, mestre em 

política agrícola em Montpellier-França, doutor em Administração pela FEA-

USP e livre docente pela ESALQ. É membro do conselho de administração da 

Rumo Logística e dos conselhos consultivos da COMERC Energia e da 

AGROTOOLS. É também membro do comitê de sustentabilidade e inovação da 

Minerva Foods e do painel global da Cargill para sustentabilidade e proteção de 

florestas. Foi membro do Board of Trustees do International Food Policy 

Research Institute (IFPRI), em Washington. 

19h30: Coquetel de Abertura 

 6 DE ABRIL DE 2022 

 BLOCO ABATEDOURO 

8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 
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(15 minutos de debate) 

9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 

Palestrante: Andrew Bourne 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 

Palestrante: Alberto Back 

(15 minutos de debate) 

12h30: Intervalo almoço 

BLOCO SANIDADE 

14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das 

aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 

14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 

Palestrante: Inês Andretta 

15h30: Mesa redonda 
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15h45: Intervalo 

16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 

Palestrante: Haroldo Toro 

(15 minutos de debate) 

16h45: “Vacina e saúde intestinal” 

Palestrante: Michael Kogut 

(15 minutos de debate) 

19h: Happy Hour 

  7 DE ABRIL DE 2022 

 BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 

(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 
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Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 

 SORTEIOS de BRINDES 
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SITE MB COMUNICAÇÃO                                 CHAPECÓ/SC 
 
04/04/2022                                                                    01 
 
LINK: https://www.mbcomunicacao.com.br/inicia-nesta-terca-feira-o-22o-simposio-brasil-
sul-de-avicultura  
        

 
 

Postado em 04 de Abril  

Inicia nesta terça-feira o 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura 

SBSA ocorrerá no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó, a partir das 13h45. Terá 
transmissão on-line e debaterá sobre mercado, abatedouro, sanidade, manejo e nutrição  

 

  

  

https://www.mbcomunicacao.com.br/inicia-nesta-terca-feira-o-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura
https://www.mbcomunicacao.com.br/inicia-nesta-terca-feira-o-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura
https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8897461.jpg
https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8897462.jpg
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            Um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22º Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura (SBSA), inicia nesta terça-feira (5), no Parque de Exposições Tancredo Neves, em 
Chapecó (SC). Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Promovidos pelo o Núcleo Oeste de 
Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), os eventos seguem até quinta-feira (7), e serão no 
formato híbrido, com transmissão on-line ao vivo. 

A programação científica inicia nesta terça-feira, às 13h45. A palestra de abertura ocorrerá no 
mesmo dia, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank sobre “O agronegócio brasileiro 
frente ao novo cenário mundial”. Professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do centro 
Insper Agro Global, Marcos Jank é engenheiro agrônomo, mestre em política agrícola, doutor em 
Administração e livre docente. É membro do conselho de administração da Rumo Logística e dos 
conselhos consultivos da COMERC Energia e da AGROTOOLS. É também membro do comitê de 
sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e do painel global da Cargill para sustentabilidade e 
proteção de florestas. 

O SBSA apresentará as últimas tendências do mercado mundial da avicultura. A programação 
científica está dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. “Os 
temas das palestras foram pensados de acordo com feedbacks dos últimos Simpósios e com 
sugestões que recebemos do público envolvido”, comenta o presidente da Comissão 
Científica, Guilherme Lando Bernardo. 

Ele ressalta o papel do Nucleovet em difundir conhecimento para quem atua na cadeia avícola. 
“Ao eleger os temas e elaborar a programação, levamos em consideração os anseios dos profissionais 
do setor e sua aplicação prática. Nossa intenção é proporcionar informações com a melhor qualidade 
possível para que os profissionais multipliquem o que vão aprender e transformem isso em ações”. 

NOVIDADES 
Neste ano, o Simpósio trará ainda mais inovação, interação e tecnologia. O presidente do 

Nucleovet, Lucas Piroca, reforça que uma novidade será o espaço chamado Granja do Futuro, uma 
estrutura onde as empresas vão expor máquinas, equipamentos e tecnologias, demonstrando tudo o 
que uma granja necessita para ser eficiente, sustentável e produtiva. Os participantes também 
poderão conferir a feira de negócios com mais de 70 expositores e os eventos paralelos que 
tradicionalmente são realizados junto com o Simpósio. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 
As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado também 

durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 
460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez 
inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento 
em até três vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim 
como para o pré-evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8897463.jpg
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Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 
Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 
Medicina Veterinária (Somevesc). 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 
  
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 

 
5 DE ABRIL DE 2022 
 
13h45: Abertura 
 
BLOCO MERCADO 
14h: “Mercado de carnes no mundo” 
Palestrante: Osler Desouzart 
(15 minutos de debate) 
15h: “Logística e custo Brasil: como manter-se competitivo” 
Palestrante: Ricardo Souza 
(15 minutos de debate) 
16h: Intervalo 
16h30: “Dificuldades da comunicação entre o agro e a sociedade” 
Palestrante: Eveline Pôncio 
(15 minutos de debate) 
18h30: Palestra de Abertura 
“O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial” 
Palestrante: Marcos Sawaya Jank 
Marcos Jank é professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do centro Insper Agro Global. 
É engenheiro agrônomo pela ESALQ-USP, mestre em política agrícola em Montpellier-França, doutor 
em Administração pela FEA-USP e livre docente pela ESALQ. É membro do conselho de 
administração da Rumo Logística e dos conselhos consultivos da COMERC Energia e da 
AGROTOOLS. É também membro do comitê de sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e do 
painel global da Cargill para sustentabilidade e proteção de florestas. Foi membro do Board of 
Trustees do International Food Policy Research Institute (IFPRI), em Washington. 
19h30: Coquetel de Abertura 
 
 
6 DE ABRIL DE 2022 
 
BLOCO ABATEDOURO 
8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 
Palestrante: Liris Kindlein 
(15 minutos de debate) 
9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 
Palestrante: Andrew Bourne 
(15 minutos de debate) 
10h: Intervalo 
10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 
Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 
(15 minutos de debate) 
11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 
Palestrante: Alberto Back 
(15 minutos de debate) 
12h30: Intervalo almoço 
 
BLOCO SANIDADE 
14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das aves” 

http://www.nucleovet.com.br/
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Palestrante: Mariano Miyakawa 
14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 
Palestrante: Inês Andretta 
15h30: Mesa redonda 
15h45: Intervalo 
16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 
Palestrante: Haroldo Toro 
(15 minutos de debate) 
16h45: “Vacina e saúde intestinal” 
Palestrante: Michael Kogut 
(15 minutos de debate) 
19h: Happy Hour 
 
 
7 DE ABRIL DE 2022 
 
BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 
8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 
Palestrante: Rodrigo Tedesco 
(15 minutos de debate) 
9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 
Palestrante: Steve Leeson 
(15 minutos de debate) 
10h: Intervalo 
10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 
Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 
(15 minutos de debate) 
11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 
Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 
(15 minutos de debate) 
 
SORTEIOS de BRINDES 
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SITE VEJA SC                                  CHAPECÓ/SC 
 
04/04/2022                                                 01 
 
LINK: https://www.vejasc.com.br/noticia/763/inicia-nesta-terca-feira-o-22-ordm-simposio-
brasil-sul-de-avicultura.html  
 
 

 
 

Inicia nesta terça-feira o 22º Simpósio Brasil Sul 

de Avicultura 
SBSA ocorrerá no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó, a 
partir das 13h45. Terá transmissão on-line e debaterá sobre mercado, 
abatedouro, sanidade, manejo e nutrição 

 
 

 

 
Foto: MB Comunicação 

  

            Um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22º Simpósio Brasil Sul de 

Avicultura (SBSA), inicia nesta terça-feira (5), no Parque de Exposições Tancredo Neves, em 

Chapecó (SC). Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Promovidos pelo o Núcleo Oeste de 

Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), os eventos seguem até quinta-feira (7), e serão no 

formato híbrido, com transmissão on-line ao vivo. 

https://www.vejasc.com.br/noticia/763/inicia-nesta-terca-feira-o-22-ordm-simposio-brasil-sul-de-avicultura.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/763/inicia-nesta-terca-feira-o-22-ordm-simposio-brasil-sul-de-avicultura.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/763/inicia-nesta-terca-feira-o-22-ordm-simposio-brasil-sul-de-avicultura.html#foto
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A programação científica inicia nesta terça-feira, às 13h45. A palestra de abertura ocorrerá no 

mesmo dia, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank sobre “O agronegócio brasileiro frente 

ao novo cenário mundial”. Professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do centro Insper 

Agro Global, Marcos Jank é engenheiro agrônomo, mestre em política agrícola, doutor em 

Administração e livre docente. É membro do conselho de administração da Rumo Logística e dos 

conselhos consultivos da COMERC Energia e da AGROTOOLS. É também membro do comitê de 

sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e do painel global da Cargill para sustentabilidade e 

proteção de florestas. 

O SBSA apresentará as últimas tendências do mercado mundial da avicultura. A programação 

científica está dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. “Os 

temas das palestras foram pensados de acordo com feedbacks dos últimos Simpósios e com 

sugestões que recebemos do público envolvido”, comenta o presidente da Comissão 

Científica, Guilherme Lando Bernardo. 

Ele ressalta o papel do Nucleovet em difundir conhecimento para quem atua na cadeia 

avícola. “Ao eleger os temas e elaborar a programação, levamos em consideração os anseios dos 

profissionais do setor e sua aplicação prática. Nossa intenção é proporcionar informações com a 

melhor qualidade possível para que os profissionais multipliquem o que vão aprender e transformem 

isso em ações”. 

NOVIDADES 

Neste ano, o Simpósio trará ainda mais inovação, interação e tecnologia. O presidente do 

Nucleovet, Lucas Piroca, reforça que uma novidade será o espaço chamado Granja do Futuro, uma 

estrutura onde as empresas vão expor máquinas, equipamentos e tecnologias, demonstrando tudo o 

que uma granja necessita para ser eficiente, sustentável e produtiva. Os participantes também 

poderão conferir a feira de negócios com mais de 70 expositores e os eventos paralelos que 

tradicionalmente são realizados junto com o Simpósio. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado 

também durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para 

profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes 

a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de 

parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto 

virtual, assim como para o pré-evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 

 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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SITE RURAL CENTRO                    CAMPO GRANDE/MS 

04/04/2022                                                      01 

LINK: https://www.ruralcentro.com.br/materia/agro-editorial/aquecimento-e-qualidade-do-ar-
na-produco-de-frangos-sero-abordados-por-rodrigo-tedesco-no-22-sbsa/88192  

 

 

 

AQUECIMENTO E QUALIDADE DO AR NA PRODUÇÃO DE 
FRANGOS SERÃO ABORDADOS POR RODRIGO TEDESCO NO 
22º SBSA 
 

A temperatura e a qualidade do ar são extremamente importantes para o correto desenvolvimento 
de frangos na fase inicial. Realizar o manejo adequado garante que as aves alcancem o melhor 
ganho de peso e formação de carcaça. Além disso, a relação entre a qualidade do ar e a 
sensação térmica pode ser um fator considerável no desenvolvimento e no fator inicial do 
aparecimento de problemas sanitários nos frangos de corte, principalmente os de origem 
respiratória. 

  

Esse tema estará em evidência na programação científica do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
(SBSA), promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) entre 
terça (05) e quinta-feira (07). Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os 
eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó 
(SC), e transmissão on-line ao vivo. 

  

O médico veterinário Rodrigo Tedesco Guimarães palestrará sobre “Aquecimento e qualidade de 
ar na fase inicial” no último dia do evento, quinta-feira, às 08 horas, no Bloco Manejo e Nutrição. 

  

Rodrigo Tedesco Guimarães é pós-graduado em gestão empresarial e tem experiência em 
agroindústrias no setor de sanidade. Atualmente é Supervisor Regional de Serviços Técnicos da 
Aviagen América Latina, responsável pelo suporte técnico para clientes no Brasil e na América 
Latina com foco em manejo e ambiência para frangos de corte e reprodutoras. 

  

Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o SBSA apresentará as 
últimas tendências do mercado mundial da avicultura. A programação científica está dividida em 
quatro módulos: mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. “Na produção, é 
fundamental pensar sempre no todo, pois um aspecto influencia no outro. Ao elaborar a 
programação científica, levamos em consideração os anseios dos profissionais do setor e sua 

https://www.ruralcentro.com.br/materia/agro-editorial/aquecimento-e-qualidade-do-ar-na-produco-de-frangos-sero-abordados-por-rodrigo-tedesco-no-22-sbsa/88192
https://www.ruralcentro.com.br/materia/agro-editorial/aquecimento-e-qualidade-do-ar-na-produco-de-frangos-sero-abordados-por-rodrigo-tedesco-no-22-sbsa/88192


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

aplicação prática. Nossa intenção é proporcionar informações com a melhor qualidade possível 
para que os profissionais multipliquem o que vão aprender e transformem isso em ações”, destaca 
o presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo. 

  

Inscrições 

  

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado também 
durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e 
R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de 
dez inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de 
parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial 
quanto virtual, assim como para o pré-evento. Mais informações e inscrições no 
site: www.nucleovet.com.br. 

  

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 
Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense 
de Medicina Veterinária (Somevesc). 
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22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
Empenamento em frangos de corte será tema 
de palestra de Steve Leeson 

 
 
 

22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura Empenamento em frangos de corte será tema 
de palestra de Steve Leeson 

As penas das aves possuem grande influência no resultado econômico e 
produtivo na avicultura moderna. O empenamento está relacionado com lesões 
na pele e isso pode comprometer as carcaças nos abatedouros. Diversos fatores 
contribuem para um bom empenamento nos frangos, incluindo práticas de manejo, 
mudanças genéticas e nutrição. 

Esse tema será explanado pelo professor do Departamento de Ciência 
Animal e Avícola da Universidade de Guelph, no Canadá, Steve Leeson, 
no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O especialista 
palestrará sobre “Empenamento em frangos de corte – impactos 

https://nutrinewsbrasil.com/22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-empenamento-em-frangos-de-corte/
https://nutrinewsbrasil.com/22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-empenamento-em-frangos-de-corte/
https://nutrinewsbrasil.com/minerais-organicos-diminuem-a-incidencia-de-pododermatite-em-frangos-de-corte/
https://nutrinewsbrasil.com/minerais-organicos-diminuem-a-incidencia-de-pododermatite-em-frangos-de-corte/


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

econômicos e produtivos”, no dia 7 de abril, às 9 horas, no Bloco 
Manejo e Nutrição. 

 

Steve Leeson atuou como professor na Universidade de Guelph, no Canadá, e foi 
presidente do Departamento de Ciência Animal e Avícola na Universidade de 
Guelph. As atividades de pesquisa envolveram estudos sobre nutrição energética de 
poedeiras e frangos de corte, ovos e carne e avaliação das necessidades de 
aminoácidos de frangos de corte. Presta consultoria na APAC, Europa e América do 
Sul. Publicou 340 artigos em revistas referenciadas e fez mais de mil 
apresentações em reuniões científicas e da indústria. Publicou oito livros sobre 
nutrição e manejo de aves. 

Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22° 
SBSA é promovido pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 
Zootecnistas) no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª 
Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de 
Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

O presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo, destaca 

que o tema da palestra de Leeson é altamente relevante para a cadeia 

avícola. “Os participantes do Simpósio poderão se atualizar sobre 

as principais perdas que acontecem por aves mal empenadas e sobre 

os principais fatores que contribuem para um bom empenamento. Com isso, 

podem atuar para prevenir problemas e ter os melhores resultados na 

produção”. 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será 
comercializado também durante o evento. Os valores são: 

https://avicultura.info/pt-br/13-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-70-empresas-proxima-semana/
https://avicultura.info/pt-br/13-brasil-sul-poultry-fair-reune-mais-70-empresas-proxima-semana/
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 R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 
(presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. 

 Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos 
códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em 
até três vezes. 

 O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, 
assim como para o pré-evento. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, 
da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal 
(Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nucleovet.com.br/
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22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 
APRESENTA GRANJA DO FUTURO 
  

  
  

  

  

Novo espaço do SBSA apresentará tecnologias aplicadas à produção de frangos de corte 

A indústria avícola enfrenta continuamente diferentes desafios. Desde a evolução 
genética das raças até a alteração da pressão de doenças e mudanças na 
legislação, no mercado e no comportamento do consumidor. Esses desafios tornam 
o processo de produção cada vez mais complexo. Para auxiliar, constantemente são 
desenvolvidas novas tecnologias em todas as áreas da cadeia produtiva. 

Mostrar o que há de novidades e de tecnologias no mercado é objetivo de um novo 
espaço do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA): a Granja do Futuro. 
Durante os três dias do evento, oito empresas vão expor seus produtos. Também 
haverá uma tecnologia inédita para a qualidade da água na granja. 

https://www.suino.com.br/22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-apresenta-granja-do-futuro/
https://www.suino.com.br/22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-apresenta-granja-do-futuro/
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Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o SBSA e a 
13ª Brasil Sul Poultry Fair são promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos 
Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) nesta semana, de terça a quinta-feira (5 a 
7). Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo 
Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, explica que a Granja do Futuro é uma 
novidade que a entidade apresenta aos participantes com o retorno dos eventos 
presenciais. “Será um espaço dentro do Pavilhão 4 do Parque de Exposições, onde 
será realizado todo o evento, que simulará uma granja, com os principais 
equipamentos necessários para a produção de frangos de corte destacando 
tecnologia e inovação”. 

Os expositores levarão à Granja do Futuro novas tecnologias de automação com 
capacidade de monitorar, controlar e gerenciar o processo de maneira mais 
eficiente, de big data aliadas à ciência animal, bioestatística e a experiência das 
pessoas envolvidas, mostrando como todo o processo de produção pode ser 
otimizado. Também haverá tecnologias que ajudam a tomar melhores decisões 
estratégicas com base em previsões de curto e longo prazos do processo de 
produção e do mercado. 

Entre os equipamentos, estarão comedouros/bebedouros, tecnologias para 
ambiência, climatização, cortinas, controle do ambiente, aplicativos, painéis de 
controle e automação IoT. 

Fonte: MB 
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INICIA NESTA TERÇA-FEIRA O 22º SIMPÓSIO 
BRASIL SUL DE AVICULTURA 
  

  
  

  
  

SBSA ocorrerá no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó, a partir das 13h45. Terá 
transmissão on-line e debaterá sobre mercado, abatedouro, sanidade, manejo e nutrição 

Um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), 
inicia nesta terça-feira (5), no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC). Paralelamente, terá a 
13ª Brasil Sul Poultry Fair. Promovidos pelo o Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), 
os eventos seguem até quinta-feira (7), e serão no formato híbrido, com transmissão on-line ao vivo. 

A programação científica inicia nesta terça-feira, às 13h45. A palestra de abertura ocorrerá no mesmo dia, às 
18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank sobre “O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial”. 
Professor sênior de agronegócio no Insper e coordenador do centro Insper Agro Global, Marcos Jank é 

https://www.suino.com.br/inicia-nesta-terca-feira-o-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/
https://www.suino.com.br/inicia-nesta-terca-feira-o-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/
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engenheiro agrônomo, mestre em política agrícola, doutor em Administração e livre docente. É membro do 
conselho de administração da Rumo Logística e dos conselhos consultivos da COMERC Energia e da 
AGROTOOLS. É também membro do comitê de sustentabilidade e inovação da Minerva Foods e do painel 
global da Cargill para sustentabilidade e proteção de florestas. 

O SBSA apresentará as últimas tendências do mercado mundial da avicultura. A programação científica está 
dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. “Os temas das palestras 
foram pensados de acordo com feedbacks dos últimos Simpósios e com sugestões que recebemos do público 
envolvido”, comenta o presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo. 

Ele ressalta o papel do Nucleovet em difundir conhecimento para quem atua na cadeia avícola. “Ao eleger os 
temas e elaborar a programação, levamos em consideração os anseios dos profissionais do setor e sua 
aplicação prática. Nossa intenção é proporcionar informações com a melhor qualidade possível para que os 
profissionais multipliquem o que vão aprender e transformem isso em ações”. 

NOVIDADES 

Neste ano, o Simpósio trará ainda mais inovação, interação e tecnologia. O presidente do Nucleovet, Lucas 
Piroca, reforça que uma novidade será o espaço chamado Granja do Futuro, uma estrutura onde as empresas 
vão expor máquinas, equipamentos e tecnologias, demonstrando tudo o que uma granja necessita para ser 
eficiente, sustentável e produtiva. Os participantes também poderão conferir a feira de negócios com mais de 70 
expositores e os eventos paralelos que tradicionalmente são realizados junto com o Simpósio. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado também durante o 
evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) 
e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos 
códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª 
Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: MB 
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Novidade: 22º Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura apresenta Granja do Futuro 
 

Novo espaço do SBSA apresentará tecnologias aplicadas à produção de frangos de 
corte 
A indústria avícola enfrenta continuamente diferentes desafios. Desde a evolução genética das raças 
até a alteração da pressão de doenças e mudanças na legislação, no mercado e no comportamento do 
consumidor. Esses desafios tornam o processo de produção cada vez mais complexo. Para auxiliar, 
constantemente são desenvolvidas novas tecnologias em todas as áreas da cadeia produtiva. 

            Mostrar o que há de novidades e de tecnologias no mercado é objetivo de um novo espaço 
do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA): a Granja do Futuro. Durante os três dias do 
evento, oito empresas vão expor seus produtos. Também haverá uma tecnologia inédita para a 
qualidade da água na granja. 

            Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o SBSA e a 13ª Brasil 
Sul Poultry Fair são promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 
(Nucleovet) nesta semana, de terça a quinta-feira (5 a 7). Os eventos serão híbridos, com realização 
no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

            O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, explica que a Granja do Futuro é uma novidade que 
a entidade apresenta aos participantes com o retorno dos eventos presenciais. “Será um espaço 
dentro do Pavilhão 4 do Parque de Exposições, onde será realizado todo o evento, que simulará uma 
granja, com os principais equipamentos necessários para a produção de frangos de corte destacando 
tecnologia e inovação”. 

            Os expositores levarão à Granja do Futuro novas tecnologias de automação com capacidade 
de monitorar, controlar e gerenciar o processo de maneira mais eficiente, de big data aliadas à ciência 
animal, bioestatística e a experiência das pessoas envolvidas, mostrando como todo o processo de 
produção pode ser otimizado. Também haverá tecnologias que ajudam a tomar melhores decisões 
estratégicas com base em previsões de curto e longo prazos do processo de produção e do mercado. 

Entre os equipamentos, estarão comedouros/bebedouros, tecnologias para ambiência, climatização, 
cortinas, controle do ambiente, aplicativos, painéis de controle e automação IoT. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

https://www.avisite.com.br/novidade-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-apresenta-granja-do-futuro/
https://www.avisite.com.br/novidade-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura-apresenta-granja-do-futuro/
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As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado também 
durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 
460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez 
inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento 
em até três vezes. 

O acesso para a Granja do Futuro é gratuito para os inscritos no Simpósio. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato 
Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina 
Veterinária (Somevesc). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

SITE AVINEWS                                  MATARO/ESPANHA – RIO CLARO/SP 

05/04/2022                                                                   01 

LINK: https://avicultura.info/pt-br/inicia-hoje-22-simposio-brasil-sul-avicultura/  

 

 

05 abr 2022 
 

Inicia hoje o 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
Um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22º Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura (SBSA), inicia nesta terça-feira (5), no Parque de Exposições Tancredo Neves, 
em Chapecó (SC). Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Promovidos 
pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas), os eventos 
seguem até quinta-feira (7), e serão no formato híbrido, com transmissão on-line ao vivo. 

A programação científica inicia nesta terça-feira, às 13h45. A palestra de abertura 
ocorrerá no mesmo dia, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank sobre “O 
agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial”. O SBSA apresentará as 
últimas tendências do mercado mundial da avicultura. A programação científica está 
dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. 

Data: 5 de abril de 2022 – terça-feira 

Horário: Às 13h45 

Local: Parque de Exposições Tancredo Neves (Pavilhão 4), em Chapecó (SC) 

FONTES PARA ENTREVISTAS 

· LUCAS PIROCA – PRESIDENTE DO NUCLEOVET 

· GUILHERME LANDO BERNARDO – PRESIDENTE DA COMISSÃO CIENTÍFICA DO 22º 
SBSA 

Para mais informações acesse https://nucleovet.com.br/simposio/avicultura 

Fonte: Assessoria de Imprensa 

 

 
 
 
 

https://avicultura.info/pt-br/inicia-hoje-22-simposio-brasil-sul-avicultura/
https://avicultura.info/pt-br/22-sbsa-aquecimento-qualidade-ar-producao-frangos-abordados/
https://nucleovet.com.br/simposio/avicultura
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Postado em 05 de Abril  

Nucleovet lança segunda etapa da 
campanha “Como Mais Frango” no 22º 
SBSA 
Iniciativa tem apoio da Hubbard. Intenção é mostrar os benefícios do consumo da proteína 

  

 

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne de frango do mundo, 
uma proteína de alto valor nutritivo, acessível, com aprovação em todas as nações e 
todas as culturas. Para incentivar seu consumo, o 22º Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura (SBSA), promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 
Zootecnistas (Nucleovet), apoia a campanha “Coma Mais Frango”, adotada pela 
Hubbard. Todos os participantes do Simpósio receberão um adesivo da campanha. 
            A iniciativa dá continuidade a uma ação realizada em 2020 pelo Nucleovet: 
“Proteína Animal - Do Passado ao Futuro”, que promoveu uma série de atividades para 
o incentivo ao consumo de carne. A entidade – que há mais de 20 anos realiza 
simpósios técnicos focados na difusão de conhecimento, reunindo especialistas e 
profissionais da cadeia produtiva – entende ser fundamental apoiar ações com foco no 
aumento de consumo de proteínas por meio da apresentação de informações reais e 
relevantes sobre o segmento. 
            O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, realça que por meio do Simpósio 
Brasil Sul de Avicultura, a entidade reúne especialistas que discutem nutrição, 
sanidade, manejo, tecnologias, inovações  e qualidade da proteína animal produzida 

https://www.mbcomunicacao.com.br/blog/nucleovet-lanca-segunda-etapa-da-campanha-como-mais-frango-no-22o-sbsa
https://www.mbcomunicacao.com.br/blog/nucleovet-lanca-segunda-etapa-da-campanha-como-mais-frango-no-22o-sbsa


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

nas granjas e nas agroindústrias. “Estamos cada vez mais engajados com essa cadeia 
de produção. A proteína animal historicamente foi responsável pela evolução do 
homem e hoje o crescimento do poder aquisitivo faz as populações consumirem mais 
proteínas de qualidade. Com a pandemia e o aumento dos custos nos últimos meses, a 
carne de frango se tornou uma opção acessível. Além disso, o consumidor está 
prestando cada vez mais atenção ao que compra, atento a preço e facilidade de 
preparo, mas também à qualidade nutricional”, complementa. 

22º SBSA 
            Um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22º Simpósio 
Brasil Sul de Avicultura (SBSA), inicia nesta terça-feira (5), no Parque de Exposições 
Tancredo Neves, em Chapecó (SC). Paralelamente, ocorre a 13ª Brasil Sul Poultry 
Fair. Promovidos pelo Nucleovet, os eventos seguem até quinta-feira (7) e serão no 
formato híbrido, com transmissão on-line ao vivo. 

A programação científica inicia nesta terça-feira, às 13h45. A palestra de abertura 
ocorrerá no mesmo dia, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank sobre “O 
agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial”. O SBSA apresentará as últimas 
tendências do mercado mundial da avicultura. A programação científica está dividida 
em quatro módulos: mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será 
comercializado também durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 
500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para 
estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos 
códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três 
vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da 
Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal 
(Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

 
Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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Nucleovet lança segunda etapa da campanha “Como 

Mais Frango” no 22º SBSA 

Iniciativa tem apoio da Hubbard. Intenção é mostrar os benefícios do consumo 
da proteína 

 

 
Campanha incentiva consumo da proteína. 

  

            O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne de frango do mundo, uma 

proteína de alto valor nutritivo, acessível, com aprovação em todas as nações e todas as culturas. 

Para incentivar seu consumo, o 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), promovido pelo 

Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), apoia a campanha “Coma Mais 

Frango”, adotada pela Hubbard. Todos os participantes do Simpósio receberão um adesivo da 

campanha. 

            A iniciativa dá continuidade a uma ação realizada em 2020 pelo Nucleovet: “Proteína Animal 

- Do Passado ao Futuro”, que promoveu uma série de atividades para o incentivo ao consumo de 

carne. A entidade – que há mais de 20 anos realiza simpósios técnicos focados na difusão de 

conhecimento, reunindo especialistas e profissionais da cadeia produtiva – entende ser fundamental 

https://www.vejasc.com.br/noticia/772/nucleovet-lanca-segunda-etapa-da-campanha-ldquo-como-mais-frango-rdquo-no-22-ordm-sbsa.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/772/nucleovet-lanca-segunda-etapa-da-campanha-ldquo-como-mais-frango-rdquo-no-22-ordm-sbsa.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/772/nucleovet-lanca-segunda-etapa-da-campanha-ldquo-como-mais-frango-rdquo-no-22-ordm-sbsa.html#foto
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apoiar ações com foco no aumento de consumo de proteínas por meio da apresentação de 

informações reais e relevantes sobre o segmento. 

            O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, realça que por meio do Simpósio Brasil Sul de 

Avicultura, a entidade reúne especialistas que discutem nutrição, sanidade, manejo, tecnologias, 

inovações  e qualidade da proteína animal produzida nas granjas e nas agroindústrias. “Estamos 

cada vez mais engajados com essa cadeia de produção. A proteína animal historicamente foi 

responsável pela evolução do homem e hoje o crescimento do poder aquisitivo faz as populações 

consumirem mais proteínas de qualidade. Com a pandemia e o aumento dos custos nos últimos 

meses, a carne de frango se tornou uma opção acessível. Além disso, o consumidor está prestando 

cada vez mais atenção ao que compra, atento a preço e facilidade de preparo, mas também à 

qualidade nutricional”, complementa. 

22º SBSA 

            Um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22º Simpósio Brasil Sul de 

Avicultura (SBSA), inicia nesta terça-feira (5), no Parque de Exposições Tancredo Neves, em 

Chapecó (SC). Paralelamente, ocorre a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Promovidos pelo Nucleovet, os 

eventos seguem até quinta-feira (7) e serão no formato híbrido, com transmissão on-line ao vivo. 

A programação científica inicia nesta terça-feira, às 13h45. A palestra de abertura ocorrerá no 

mesmo dia, às 18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank sobre “O agronegócio brasileiro frente 

ao novo cenário mundial”. O SBSA apresentará as últimas tendências do mercado mundial da 

avicultura. A programação científica está dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, 

sanidade e manejo e nutrição. 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado 

também durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para 

profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes 

a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de 

parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto 

virtual. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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mundo_464240.html#:~:text=Segundo%20ele%2C%20a%20carne%20de,o%20pre%C3%A7o
%2C%20como%20muitos%20pensam.  
 
 

 
 

Proteína de aves é o futuro de carnes no 
mundo 
Osler Desouzart abriu programação científica do 22º Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura, nesta terça-feira 
 

Perspectivas da produção de carnes, consumo e custos até 2050 foram 
apresentadas na primeira palestra da programação científica do 22° Simpósio 
Brasil Sul de Avicultura (SBSA), que iniciou nesta terça-feira (5), no Parque de 
Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC). O especialista Osler 
Desouzart, bacharel em direito, com titulação superior em marketing e curso 
de gerência de exportação e importação, explanou sobre “Mercado de carnes 
no mundo”. 

 O SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 
Zootecnistas (Nucleovet) e segue até quinta-feira (7). Paralelamente, será 
realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos são híbridos, com 
transmissão on-line ao vivo. 

De acordo com Desouzart, nos próximos dez anos a China consolidará sua 
posição como potência econômica mundial, a Ásia será cada vez mais 
importante como mercado de demanda de alimentos e as Américas serão o 
principal fornecedor. “O Brasil depende da China para suas exportações e esta 
depende do Brasil para seu abastecimento, mas interdependência gera bons 
negócios”, frisou. 

Para o palestrante, os Estados Unidos e o Brasil liderarão as exportações 
mundiais de grãos e carnes, porém, ele enfatizou que o Brasil deve priorizar a 
Ásia para seu agronegócio. Desouzart afirmou que os preços dos grãos de 
rações, principalmente milho e soja, permanecerão elevados este ano e 

https://www.agrolink.com.br/noticias/proteina-de-aves-e-o-futuro-de-carnes-no-mundo_464240.html#:~:text=Segundo%20ele%2C%20a%20carne%20de,o%20pre%C3%A7o%2C%20como%20muitos%20pensam
https://www.agrolink.com.br/noticias/proteina-de-aves-e-o-futuro-de-carnes-no-mundo_464240.html#:~:text=Segundo%20ele%2C%20a%20carne%20de,o%20pre%C3%A7o%2C%20como%20muitos%20pensam
https://www.agrolink.com.br/noticias/proteina-de-aves-e-o-futuro-de-carnes-no-mundo_464240.html#:~:text=Segundo%20ele%2C%20a%20carne%20de,o%20pre%C3%A7o%2C%20como%20muitos%20pensam
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provavelmente também em 2023. Por isso, investir em ciência e tecnologia é 
fundamental. “Vamos precisar produzir mais com menos, ou seja, a ciência e a 
tecnologia, que podem ser encontradas no SBSA, serão as bússolas do 
progresso”. 

O especialista citou três grandes desafios que o agronegócio superou: a peste 
suína africana, a pandemia e a recessão econômica causada pelos 
lookdowns. “Aprendemos a conviver e superamos essas crises. Não faltou 
alimento e o setor continuou trabalhando”, enfatizou. 

Segundo ele, a carne de aves será a mais consumida no mundo até 2050. “Os 
produtos de origem animal vêm ganhando mais espaço na alimentação 
humana”, frisou, ao acrescentar que o motivo do crescimento do consumo de 
aves não é o preço, como muitos pensam. Desouzart expôs que em 2018 a 
produção de frango foi registrada em 208 dos 214 países e territórios que 
reportaram a produção de qualquer tipo de carne. “O frango é acessível, 
disponível, fácil de encontrar, conveniente, versátil, fácil para o consumidor 
preparar e seu sabor é geralmente universalmente aceito”. 

Além disso, o frango não sofre nenhuma restrição religiosa quanto ao seu 
consumo e é considerado uma carne saudável e com baixo teor de gordura. 
Mais produtos de frango foram colocados no mercado desde a década de 
1990 do que todas as outras carnes combinadas. “Essa constante inovação 
viabiliza seu consumo várias vezes por semana sem monotonia para o 
consumidor”, realçou o especialista. 

Desouzart destacou que além desses benefícios, as aves, especialmente os 
frangos, requerem menos recursos naturais na sua produção do que todas as 
outras espécies de animais terrestres. “Dispomos de 12% das águas 
renováveis do mundo. A Ásia e a África concentrarão 89% do crescimento 
demográfico até 2050 e essas regiões não dispõem de água suficiente para a 
migração da dieta de suas populações para maior ingestão de produtos de 
origem animal. A Ásia responderá por 62% do aumento do consumo mundial 
de carnes na próxima década”, disse, ao reforçar a importância desse 
mercado para o Brasil. 

Ao fim da palestra, Desouzart lembrou de um quarto tsunami: a guerra entre 
Rússia e Ucrânia, que deve agravar a recessão econômica e o agro deve, 
mais uma vez, superar desafios. Porém, ele prevê que a China retome 
compras de forma mais acentuada.   
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INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º SBSA continuam durante o evento. Os valores são: 
R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 
(presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a 
partir de dez inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa modalidade 
há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª 
Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-
evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 
do Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da 
Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina 
Veterinária (Somevesc). 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE 
AVICULTURA 

6 DE ABRIL DE 2022 

BLOCO ABATEDOURO 

8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 

(15 minutos de debate) 

9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 

Palestrante: Andrew Bourne 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

http://www.nucleovet.com.br/
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10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 

Palestrante: Alberto Back 

(15 minutos de debate) 

12h30: Intervalo almoço 

  

BLOCO SANIDADE 

14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde 
das aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 

14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 

Palestrante: Inês Andretta 

15h30: Mesa redonda 

15h45: Intervalo 

16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 

Palestrante: Haroldo Toro 

(15 minutos de debate) 
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16h45: “Vacina e saúde intestinal” 

Palestrante: Michael Kogut 

(15 minutos de debate) 

19h: Happy Hour  

7 DE ABRIL DE 2022 

BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 

(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 
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SITE MB COMUNICAÇÃO                                 CHAPECÓ/SC 
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LINK: https://www.mbcomunicacao.com.br/22o-sbsa-debate-desafios-de-logistica-e-
comunicacao   
        

 
 

22º SBSA debate desafios de logística e comunicação 
Especialista Ricardo Souza debateu os principais entraves logísticos da cadeia produtiva e a jornalista 
Eveline Poncio destacou a importância de uma comunicação efetiva no agronegócio 

 

  

  

https://www.mbcomunicacao.com.br/22o-sbsa-debate-desafios-de-logistica-e-comunicacao
https://www.mbcomunicacao.com.br/22o-sbsa-debate-desafios-de-logistica-e-comunicacao
https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8903413.jpg
https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8903414.jpg
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A burocracia excessiva, a insegurança jurídica e o complexo sistema tributário 

estão entre os principais entraves para nossa cadeia produtiva aumentar seu potencial. 
É driblando essas ineficiências do Custo Brasil e apostando em tecnologia que os 
setores logísticos poderão se aperfeiçoar e fazer com que a produção nacional encare 
os principais concorrentes globais com mais competitividade. O assunto integrou a 
programação do Bloco Mercado, nesta terça-feira (05), primeiro dia do 22º Simpósio 
Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O evento é promovido pelo Núcleo Oeste de 
Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), no parque de Exposições 
Tancredo Neves, em Chapecó (SC). 

O especialista em logística nacional e internacional, Ricardo de Souza, 
apresentou ao público custos operacionais no Brasil, a infraestrutura logística no País, 
estabeleceu comparativos com a realidade nos Estados Unidos e, ainda, compartilhou 
processos adotados pela Aurora Coop e iniciativas inovadoras que a cooperativa tem 
praticado neste segmento.  

Nosso País ainda tem muito para avançar enquanto estrutura e 
desburocratização em termos logísticos. De acordo com dados trazidos por Ricardo, o 
custo logístico no Brasil hoje supera 12% do PIB e é 58% mais caro que nos Estados 
Unidos. Sendo que 6,8% desse total são gastos somente com transporte, enquanto nos 
EUA esse custo bate 5%, uma diferença de 1,8%, que equivale a R$ 156,6 bilhões. 

“Nossa grande dificuldade em termos estruturais, hoje faz com que nossos custos 
aumentem muito, seja por causa de rodovias precárias ou fatores como a baixa 
disponibilidade de outros modais, como ferrovias e hidrovias. Esses meios de 
transporte alternativos agora até começam a ganhar um ânimo diferente e novos 
projetos, como a ferrovia para ligar Chapecó a Cascavel, no Paraná, mas que será uma 
realidade somente em longo prazo”.  Por isso, enquanto obras como essa não se 
concretizam, o setor privado não pode ficar parado esperando. “Para manter a 
economia efetiva, com empresas saudáveis, nós, o setor privado, temos que 
efetivamente tomar a ponta. O privado tem que mostrar o caminho, dar o 
direcionamento para que o setor público possa nos auxiliar naquilo que for possível”, 
salientou Ricardo.  
            Para além dos investimentos públicos em infraestrutura, as empresas precisam 
buscar soluções tecnológicas para resolver seus gargalos. Citou como exemplo uma 
empresa que investiu em tecnologia artificial para desempenhar uma tarefa de 
documentação no setor de exportação, reduzindo de 40 para 10 minutos o 
preenchimento de dados e trazendo mais segurança para a operação. A cooperativa 
também é uma das primeiras do País a implantar veículos 100% elétricos. “São 
alternativas que ajudam a manter a competitividade em relação aos outros países”. 
            O especialista ainda chamou a atenção para a mudança na dinâmica de 
logística e consumo acelerada pela pandemia. Segundo Ricardo, as empresas 
precisam estar mais atentas e próximas do consumidor, estreitar relações e estar 
prontas para se adaptar às novas exigências do mercado. “Uma agroindústria, por 
exemplo, vai ter que ser além de uma fornecedora de alimentos, uma empresa de 
tecnologia. Isso é inevitável. Precisamos sim de mais estrada, mas também 
necessitamos de mais tecnologia e flexibilidade, além de estar perto do consumidor e 
conhecer suas necessidades”, pontuou. 

COMUNICAÇÃO ENTRE AGRO E SOCIEDADE 
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A jornalista Eveline Poncio encerrou os debates do Bloco Mercado do SBSA, 
abordando os desafios enfrentados pela comunicação do agronegócio. Na medida em 
que chega a mercados cada vez mais exigentes, o agronegócio precisa aprimorar suas 
estratégias. Seja para mostrar a qualidade do seu produto ao mercado externo ou 
apresentar ao consumidor interno cada processo pelo qual o alimento passa até chegar 
a sua mesa. “É preciso comunicar melhor as ações do agro e criar um discurso mais 
abrangente, acessível a toda a sociedade”, destacou. 

Eveline ainda ressaltou que é fundamental criar pautas propositivas, que 
divulguem os avanços do setor, e combater com urgência todo o tipo de desinformação 
a respeito do agronegócio. “A gente combate isso com presença nas mídias de massa, 
com uma comunicação clara, objetiva e disponível”.   

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 
As inscrições para o 22º SBSA continuam durante o evento. Os valores são: R$ 

600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e 
R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições 
serão concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de 
parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair, que acontece em 
paralelo ao Simpósio, é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-
evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da 
Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal 
(Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc).  
  
PROGRAMAÇÃO DO  22º SBSA 
  
6 de abril de 2022 
  
BLOCO ABATEDOURO 
8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 
(15 minutos de debate) 

9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 
Palestrante: Andrew Bourne 
(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 
10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 
(15 minutos de debate) 

11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 
Palestrante: Alberto Back 
(15 minutos de debate) 

12h30: Intervalo almoço 
  
BLOCO SANIDADE 
14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 
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14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 
Palestrante: Inês Andretta 

15h30: Mesa redonda 
15h45: Intervalo 
16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 

Palestrante: Haroldo Toro 
(15 minutos de debate) 

16h45: “Vacina e saúde intestinal” 
Palestrante: Michael Kogut 
(15 minutos de debate) 

19h: Happy Hour 
  
7 de abril de 2022 
  
BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 
8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 
(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 
Palestrante: Steve Leeson 
(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 
10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 
(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 
Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 
(15 minutos de debate) 
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LINK: https://www.vejasc.com.br/noticia/779/22-ordm-sbsa-debate-desafios-de-logistica-e-
comunicacao.html  
 
 

 
 

22º SBSA debate desafios de logística 

e comunicação 
Especialista Ricardo Souza debateu os principais entraves logísticos da cadeia 
produtiva e a jornalista Eveline Poncio destacou a importância de uma 
comunicação efetiva no agronegócio 

 
Foto: MB Comunicação 

  

A burocracia excessiva, a insegurança jurídica e o complexo sistema tributário estão entre os 

principais entraves para nossa cadeia produtiva aumentar seu potencial. É driblando essas 

ineficiências do Custo Brasil e apostando em tecnologia que os setores logísticos poderão se 

aperfeiçoar e fazer com que a produção nacional encare os principais concorrentes globais com mais 

competitividade. O assunto integrou a programação do Bloco Mercado, nesta terça-feira (05), 

primeiro dia do 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O evento é promovido pelo Núcleo 

Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), no parque de Exposições Tancredo 

Neves, em Chapecó (SC). 

https://www.vejasc.com.br/noticia/779/22-ordm-sbsa-debate-desafios-de-logistica-e-comunicacao.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/779/22-ordm-sbsa-debate-desafios-de-logistica-e-comunicacao.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/779/22-ordm-sbsa-debate-desafios-de-logistica-e-comunicacao.html#foto
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O especialista em logística nacional e internacional, Ricardo de Souza, apresentou ao público 

custos operacionais no Brasil, a infraestrutura logística no País, estabeleceu comparativos com a 

realidade nos Estados Unidos e, ainda, compartilhou processos adotados pela Aurora Coop e 

iniciativas inovadoras que a cooperativa tem praticado neste segmento.  

Nosso País ainda tem muito para avançar enquanto estrutura e desburocratização em termos 

logísticos. De acordo com dados trazidos por Ricardo, o custo logístico no Brasil hoje supera 12% do 

PIB e é 58% mais caro que nos Estados Unidos. Sendo que 6,8% desse total são gastos somente 

com transporte, enquanto nos EUA esse custo bate 5%, uma diferença de 1,8%, que equivale a R$ 

156,6 bilhões. 

“Nossa grande dificuldade em termos estruturais, hoje faz com que nossos custos aumentem 

muito, seja por causa de rodovias precárias ou fatores como a baixa disponibilidade de outros 

modais, como ferrovias e hidrovias. Esses meios de transporte alternativos agora até começam a 

ganhar um ânimo diferente e novos projetos, como a ferrovia para ligar Chapecó a Cascavel, no 

Paraná, mas que será uma realidade somente em longo prazo”.  Por isso, enquanto obras como 

essa não se concretizam, o setor privado não pode ficar parado esperando. “Para manter a 

economia efetiva, com empresas saudáveis, nós, o setor privado, temos que efetivamente tomar a 

ponta. O privado tem que mostrar o caminho, dar o direcionamento para que o setor público possa 

nos auxiliar naquilo que for possível”, salientou Ricardo.  

            Para além dos investimentos públicos em infraestrutura, as empresas precisam buscar 

soluções tecnológicas para resolver seus gargalos. Citou como exemplo uma empresa que investiu 

em tecnologia artificial para desempenhar uma tarefa de documentação no setor de exportação, 

reduzindo de 40 para 10 minutos o preenchimento de dados e trazendo mais segurança para a 

operação. A cooperativa também é uma das primeiras do País a implantar veículos 100% elétricos. 

“São alternativas que ajudam a manter a competitividade em relação aos outros países”. 

            O especialista ainda chamou a atenção para a mudança na dinâmica de logística e consumo 

acelerada pela pandemia. Segundo Ricardo, as empresas precisam estar mais atentas e próximas 

do consumidor, estreitar relações e estar prontas para se adaptar às novas exigências do mercado. 

“Uma agroindústria, por exemplo, vai ter que ser além de uma fornecedora de alimentos, uma 

empresa de tecnologia. Isso é inevitável. Precisamos sim de mais estrada, mas também 

necessitamos de mais tecnologia e flexibilidade, além de estar perto do consumidor e conhecer suas 

necessidades”, pontuou. 

COMUNICAÇÃO ENTRE AGRO E SOCIEDADE 

A jornalista Eveline Poncio encerrou os debates do Bloco Mercado do SBSA, abordando os 

desafios enfrentados pela comunicação do agronegócio. Na medida em que chega a mercados cada 

vez mais exigentes, o agronegócio precisa aprimorar suas estratégias. Seja para mostrar a 

qualidade do seu produto ao mercado externo ou apresentar ao consumidor interno cada processo 

pelo qual o alimento passa até chegar a sua mesa. “É preciso comunicar melhor as ações do agro e 

criar um discurso mais abrangente, acessível a toda a sociedade”, destacou. 
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Eveline ainda ressaltou que é fundamental criar pautas propositivas, que divulguem os 

avanços do setor, e combater com urgência todo o tipo de desinformação a respeito do agronegócio. 

“A gente combate isso com presença nas mídias de massa, com uma comunicação clara, objetiva e 

disponível”.   

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º SBSA continuam durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 

(presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) 

para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-

convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 

13ª Poultry Fair, que acontece em paralelo ao Simpósio, é gratuito, tanto presencial quanto virtual, 

assim como para o pré-evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc).  

  

PROGRAMAÇÃO DO  22º SBSA 

  

6 de abril de 2022 

  

BLOCO ABATEDOURO 

8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 

(15 minutos de debate) 

9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 

Palestrante: Andrew Bourne 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 

Palestrante: Alberto Back 

(15 minutos de debate) 

12h30: Intervalo almoço 

  

BLOCO SANIDADE 

14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 
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14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 

Palestrante: Inês Andretta 

15h30: Mesa redonda 

15h45: Intervalo 

16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 

Palestrante: Haroldo Toro 

(15 minutos de debate) 

16h45: “Vacina e saúde intestinal” 

Palestrante: Michael Kogut 

(15 minutos de debate) 

19h: Happy Hour 

  

7 de abril de 2022 

  

BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 

(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 
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SITE REVISTA PORTAL PRESS                                   PORTO ALEGRE/RS 
 
05/04/2022                                                                                       01 
   
LINK: http://revistapress.com.br/advertising/nucleovet-lanca-segunda-etapa-da-campanha-
como-mais-frango-no-22o-sbsa/  
 
 

 
 

Nucleovet lança segunda etapa da 

campanha “Como Mais Frango” no 22º 

SBSA 

 

 

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne de frango do mundo, uma proteína de alto valor 

nutritivo, acessível, com aprovação em todas as nações e todas as culturas. Para incentivar seu consumo, o 22º 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 

(Nucleovet), apoia a campanha “Coma Mais Frango”, adotada pela Hubbard. Todos os participantes do 

Simpósio receberão um adesivo da campanha. 

 A iniciativa dá continuidade a uma ação realizada em 2020 pelo Nucleovet: “Proteína Animal – Do Passado ao 

Futuro”, que promoveu uma série de atividades para o incentivo ao consumo de carne. A entidade – que há mais 

de 20 anos realiza simpósios técnicos focados na difusão de conhecimento, reunindo especialistas e 

profissionais da cadeia produtiva – entende ser fundamental apoiar ações com foco no aumento de consumo de 

proteínas por meio da apresentação de informações reais e relevantes sobre o segmento. 

O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, realça que por meio do Simpósio Brasil Sul de Avicultura, a entidade 

reúne especialistas que discutem nutrição, sanidade, manejo, tecnologias, inovações  e qualidade da proteína 

animal produzida nas granjas e nas agroindústrias. “Estamos cada vez mais engajados com essa cadeia de 

produção. A proteína animal historicamente foi responsável pela evolução do homem e hoje o crescimento do 

poder aquisitivo faz as populações consumirem mais proteínas de qualidade. Com a pandemia e o aumento dos 

http://revistapress.com.br/advertising/nucleovet-lanca-segunda-etapa-da-campanha-como-mais-frango-no-22o-sbsa/
http://revistapress.com.br/advertising/nucleovet-lanca-segunda-etapa-da-campanha-como-mais-frango-no-22o-sbsa/
http://revistapress.com.br/wp-content/uploads/2022/04/01-231-2.jpg
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custos nos últimos meses, a carne de frango se tornou uma opção acessível. Além disso, o consumidor está 

prestando cada vez mais atenção ao que compra, atento a preço e facilidade de preparo, mas também à 

qualidade nutricional”, complementa. 

22º SBSA – Um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura 

(SBSA), inicia nesta terça-feira (5), no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC). 

Paralelamente, ocorre a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Promovidos pelo Nucleovet, os eventos seguem até quinta-

feira (7) e serão no formato híbrido, com transmissão on-line ao vivo. 

A programação científica inicia nesta terça-feira, às 13h45. A palestra de abertura ocorrerá no mesmo dia, às 

18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank sobre “O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial”. 

O SBSA apresentará as últimas tendências do mercado mundial da avicultura. A programação científica está 

dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado também durante o 

evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) 

e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos 

códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª 

Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de 

Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: MB Comunicação Empresarial/Organizacional 
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SITE PORTAL DO AGRONEGÓCIO                           VIÇOSA/MG 
 
05/04/2022                                                                            01 
 
LINK: https://www.portaldoagronegocio.com.br/pecuaria/avicultura/noticias/ricardo-souza-
explana-sobre-logistica-e-custo-brasil-no-22o-sbsa  
 
 

 
 
 
AVICULTURA 

Ricardo Souza explana sobre logística e 

Custo Brasil no 22º SBSA 

Palestra será no primeiro dia do Simpósio Brasil Sul de Avicultura, 5 de abril, às 
15 horas 

Publicado em: 05/04/2022  

 
 

https://www.portaldoagronegocio.com.br/pecuaria/avicultura/noticias/ricardo-souza-explana-sobre-logistica-e-custo-brasil-no-22o-sbsa
https://www.portaldoagronegocio.com.br/pecuaria/avicultura/noticias/ricardo-souza-explana-sobre-logistica-e-custo-brasil-no-22o-sbsa
https://www.portaldoagronegocio.com.br/pecuaria/avicultura
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Gargalos logísticos, burocracia excessiva, elevada e complexa carga tributária. Esses são 
alguns fatores que aumentam o Custo Brasil e diminuem a competitividade das empresas 
brasileiras no mercado internacional. Outros desafios para a produção de proteína animal 
referem-se aos custos com matéria-prima, como milho e farelo de soja, além da pandemia 
e mais recentemente da guerra entre Rússia e Ucrânia. 

O impacto do Custo Brasil na produtividade industrial será tema de palestra no 22° 
Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). O especialista na área, Ricardo Souza, 
palestrará sobre “Logística e Custo Brasil: como manter-se competitivo”, no dia 5 de abril, 
às 15 horas, no Bloco Mercado. 

O SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 
(Nucleovet) no período de 5 a 7 de abril. Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul 
Poultry Fair. Os eventos serão híbridos, com realização no Parque de Exposições 
Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

Ricardo Souza é bacharel em Direito pela Unochapecó (SC), graduando no Curso de MBA 
em Liderança, Administração e Gestão 4.0 pela PUC (RS), graduado em MBA de Logística 
e Supply Chain Management pela Fundação Getúlio Vargas. Tem formação em Green Belt 
pelo Instituto de Desenvolvimento Gerencial INDG, além de vários cursos voltados para a 
área de planejamento estratégico logístico, políticas e gestão de fretes, planejamento de 
demanda, otimização de ativos logísticos e construção de malhas logísticas.  

Tem atuação profissional na área de logística nacional e internacional, atuando como 
gerente corporativo de logística nas áreas de agropecuária, planejamento da demanda, 
transporte primário (longo curso), operações de centros de distribuição, distribuição 
secundária (varejo) e logística internacional na Aurora Coop. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado 
também durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) 
para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na 
compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa 
modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª 
Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-evento. 

Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: MB Comunicação Empresarial/Organizacional 

 
 
 

 

https://www.nucleovet.com.br/
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Osler Desouzart abriu programação científica do 22º Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura, nesta terça-feira 
 

Perspectivas da produção de carnes, consumo e custos até 2050 foram 
apresentadas na primeira palestra da programação científica do 22° Simpósio 
Brasil Sul de Avicultura (SBSA), que iniciou nesta terça-feira (5), no Parque de 
Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC). O especialista Osler 

https://opresenterural.com.br/proteina-de-aves-e-o-futuro-de-carnes-no-mundo/
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Desouzart, bacharel em direito, com titulação superior em marketing e curso 
de gerência de exportação e importação, explanou sobre “Mercado de carnes 
no mundo”. 

 O SBSA é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 
Zootecnistas (Nucleovet) e segue até quinta-feira (7). Paralelamente, será 
realizada a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos são híbridos, com 
transmissão on-line ao vivo. 

De acordo com Desouzart, nos próximos dez anos a China consolidará sua 
posição como potência econômica mundial, a Ásia será cada vez mais 
importante como mercado de demanda de alimentos e as Américas serão o 
principal fornecedor. “O Brasil depende da China para suas exportações e esta 
depende do Brasil para seu abastecimento, mas interdependência gera bons 
negócios”, frisou. 

Para o palestrante, os Estados Unidos e o Brasil liderarão as exportações 
mundiais de grãos e carnes, porém, ele enfatizou que o Brasil deve priorizar a 
Ásia para seu agronegócio. Desouzart afirmou que os preços dos grãos de 
rações, principalmente milho e soja, permanecerão elevados este ano e 
provavelmente também em 2023. Por isso, investir em ciência e tecnologia é 
fundamental. “Vamos precisar produzir mais com menos, ou seja, a ciência e a 
tecnologia, que podem ser encontradas no SBSA, serão as bússolas do 
progresso”. 

O especialista citou três grandes desafios que o agronegócio superou: a peste 
suína africana, a pandemia e a recessão econômica causada pelos 
lookdowns. “Aprendemos a conviver e superamos essas crises. Não faltou 
alimento e o setor continuou trabalhando”, enfatizou. 

Segundo ele, a carne de aves será a mais consumida no mundo até 2050. “Os 
produtos de origem animal vêm ganhando mais espaço na alimentação 
humana”, frisou, ao acrescentar que o motivo do crescimento do consumo de 
aves não é o preço, como muitos pensam. Desouzart expôs que em 2018 a 
produção de frango foi registrada em 208 dos 214 países e territórios que 
reportaram a produção de qualquer tipo de carne. “O frango é acessível, 
disponível, fácil de encontrar, conveniente, versátil, fácil para o consumidor 
preparar e seu sabor é geralmente universalmente aceito”. 
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Além disso, o frango não sofre nenhuma restrição religiosa quanto ao seu 
consumo e é considerado uma carne saudável e com baixo teor de gordura. 
Mais produtos de frango foram colocados no mercado desde a década de 
1990 do que todas as outras carnes combinadas. “Essa constante inovação 
viabiliza seu consumo várias vezes por semana sem monotonia para o 
consumidor”, realçou o especialista. 

Desouzart destacou que além desses benefícios, as aves, especialmente os 
frangos, requerem menos recursos naturais na sua produção do que todas as 
outras espécies de animais terrestres. “Dispomos de 12% das águas 
renováveis do mundo. A Ásia e a África concentrarão 89% do crescimento 
demográfico até 2050 e essas regiões não dispõem de água suficiente para a 
migração da dieta de suas populações para maior ingestão de produtos de 
origem animal. A Ásia responderá por 62% do aumento do consumo mundial 
de carnes na próxima década”, disse, ao reforçar a importância desse 
mercado para o Brasil. 

Ao fim da palestra, Desouzart lembrou de um quarto tsunami: a guerra entre 
Rússia e Ucrânia, que deve agravar a recessão econômica e o agro deve, 
mais uma vez, superar desafios. Porém, ele prevê que a China retome 
compras de forma mais acentuada.   

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º SBSA continuam durante o evento. Os valores são: 
R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 
(presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a 
partir de dez inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa modalidade 
há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª 
Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-
evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 
do Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da 
Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina 
Veterinária (Somevesc). 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 

http://www.nucleovet.com.br/
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PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE 
AVICULTURA 

6 DE ABRIL DE 2022 

BLOCO ABATEDOURO 

8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 

(15 minutos de debate) 

9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 

Palestrante: Andrew Bourne 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 

Palestrante: Alberto Back 

(15 minutos de debate) 

12h30: Intervalo almoço 
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BLOCO SANIDADE 

14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde 
das aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 

14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 

Palestrante: Inês Andretta 

15h30: Mesa redonda 

15h45: Intervalo 

16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 

Palestrante: Haroldo Toro 

(15 minutos de debate) 

16h45: “Vacina e saúde intestinal” 

Palestrante: Michael Kogut 

(15 minutos de debate) 

19h: Happy Hour  

7 DE ABRIL DE 2022 

BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 
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(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 
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O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne de frango do mundo, uma proteína de alto valor 

nutritivo, acessível, com aprovação em todas as nações e todas as culturas. Para incentivar seu consumo, o 22º 

Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 

(Nucleovet), apoia a campanha “Coma Mais Frango”, adotada pela Hubbard. Todos os participantes do 

Simpósio receberão um adesivo da campanha. 

https://opresenterural.com.br/nucleovet-lanca-2a-etapa-da-campanha-como-mais-frango-no-22o-sbsa/
https://opresenterural.com.br/nucleovet-lanca-2a-etapa-da-campanha-como-mais-frango-no-22o-sbsa/
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 A iniciativa dá continuidade a uma ação realizada em 2020 pelo Nucleovet: “Proteína Animal – Do Passado ao 

Futuro”, que promoveu uma série de atividades para o incentivo ao consumo de carne. A entidade – que há mais 

de 20 anos realiza simpósios técnicos focados na difusão de conhecimento, reunindo especialistas e 

profissionais da cadeia produtiva – entende ser fundamental apoiar ações com foco no aumento de consumo de 

proteínas por meio da apresentação de informações reais e relevantes sobre o segmento. 

O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, realça que por meio do Simpósio Brasil Sul de Avicultura, a entidade 

reúne especialistas que discutem nutrição, sanidade, manejo, tecnologias, inovações  e qualidade da proteína 

animal produzida nas granjas e nas agroindústrias. “Estamos cada vez mais engajados com essa cadeia de 

produção. A proteína animal historicamente foi responsável pela evolução do homem e hoje o crescimento do 

poder aquisitivo faz as populações consumirem mais proteínas de qualidade. Com a pandemia e o aumento dos 

custos nos últimos meses, a carne de frango se tornou uma opção acessível. Além disso, o consumidor está 

prestando cada vez mais atenção ao que compra, atento a preço e facilidade de preparo, mas também à 

qualidade nutricional”, complementa. 

22º SBSA – Um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura 

(SBSA), inicia nesta terça-feira (5), no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC). 

Paralelamente, ocorre a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Promovidos pelo Nucleovet, os eventos seguem até quinta-

feira (7) e serão no formato híbrido, com transmissão on-line ao vivo. 

A programação científica inicia nesta terça-feira, às 13h45. A palestra de abertura ocorrerá no mesmo dia, às 

18h30, com preleção de Marcos Sawaya Jank sobre “O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial”. 

O SBSA apresentará as últimas tendências do mercado mundial da avicultura. A programação científica está 

dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado também durante o 

evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) 

e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos 

códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª 

Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de 

Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: MB Comunicação Empresarial/Organizacional 
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https://opresenterural.com.br/simposio-brasil-sul-de-avicultura-inicia-hoje-em-chapeco/
https://opresenterural.com.br/simposio-brasil-sul-de-avicultura-inicia-hoje-em-chapeco/


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

 
 



         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

 
 
 
 
 
 
 



         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

FACEBOOK MB COMUNICAÇÃO                    CHAPECÓ/SC 

05/04/2022                                                                    01 

LINK: https://www.facebook.com/mbcomunicacaosc/  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/mbcomunicacaosc/


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

FACEBOOK MB COMUNICAÇÃO                    CHAPECÓ/SC 

05/04/2022                                                                    01 

LINK: https://www.facebook.com/mbcomunicacaosc/  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/mbcomunicacaosc/


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

 
INSTAGRAM MB COMUNICAÇÃO                           CHAPECÓ/SC 
 
05/04/2022                                                                              01 
 
LINK: https://www.instagram.com/mbcomunicacaosc/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/mbcomunicacaosc/


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

INSTAGRAM MB COMUNICAÇÃO                           CHAPECÓ/SC 
 
05/04/2022                                                                              01 
 
LINK: https://www.instagram.com/mbcomunicacaosc/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/mbcomunicacaosc/


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

TWITTER MB COMUNICAÇÃO                            CHAPECÓ/SC 

05/04/2022                                                                    01 

LINK: https://twitter.com/mbcomunicacao  

 

 
 
 

 
 

https://twitter.com/mbcomunicacao


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

BOLETIM FAESC/SENAR                             FLORIANÓPOLIS/SC 

06/04/2022                                                                     01 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

SITE AVINEWS                                  MATARO/ESPANHA – RIO CLARO/SP 

06/04/2022                                                                   01 

LINK: https://avicultura.info/pt-br/proteina-de-aves-e-o-futuro-de-carnes-no-mundo/  

 

 

 

EVENTOS 

Proteína de aves é o futuro de carnes no 
mundo 
 
Priscila Beck 

A proteína de aves será a mais consumida no mundo até 2050, segundo o 
especialista Osler Desouzart, Perspectivas da produção de carnes, consumo e custos 
até 2050 foram apresentadas na primeira palestra da programação científica do 22° 
SBSA (Simpósio Brasil Sul de Avicultura), que iniciou nesta terça-feira (5/4), no Parque 
de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC). 

Bacharel em direito, com titulação superior em marketing e curso de gerência de 
exportação e importação, Osler explanou sobre “Mercado de carnes no mundo”. De 
acordo com Desouzart, nos próximos dez anos: 

 a China consolidará sua posição como potência econômica mundial, 
 a Ásia será cada vez mais importante como mercado de demanda de alimentos 

e 
 as Américas serão o principal fornecedor. 

 

“O Brasil depende da China para suas exportações e esta depende do Brasil para 

seu abastecimento, mas interdependência gera bons negócios”, frisou. 

https://avicultura.info/pt-br/proteina-de-aves-e-o-futuro-de-carnes-no-mundo/
https://avicultura.info/pt-br/secciones/tendencia-pt-br/eventos-pt-br/
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Para o palestrante, os Estados Unidos e o Brasil liderarão as exportações mundiais 
de grãos e carnes, porém, ele enfatizou que o Brasil deve priorizar a Ásia para seu 
agronegócio. Desouzart afirmou que os preços dos grãos de rações, principalmente milho 
e soja, permanecerão elevados este ano e provavelmente também em 2023. Por isso, 
investir em ciência e tecnologia é fundamental. 

“Vamos precisar produzir mais com menos, ou seja, a ciência e a tecnologia, que 

podem ser encontradas no SBSA, serão as bússolas do progresso”. 

O especialista citou três grandes desafios que o agronegócio superou: 

 a peste suína africana, 
 a pandemia e 
 a recessão econômica causada pelos lookdowns. 

“Aprendemos a conviver e superamos essas crises. Não faltou alimento e o setor 
continuou trabalhando”, enfatizou. Segundo ele, a proteína de aves será a mais 
consumida no mundo até 2050. 

“Os produtos de origem animal vêm ganhando mais espaço na alimentação 

humana”, frisou, ao acrescentar que o motivo do crescimento do consumo de aves 

não é o preço, como muitos pensam. Desouzart expôs que em 2018 a produção de 

frango foi registrada em 208 dos 214 países e territórios que reportaram a produção 

de qualquer tipo de carne. “O frango é acessível, disponível, fácil de encontrar, 

conveniente, versátil, fácil para o consumidor preparar e seu sabor é geralmente 

universalmente aceito”. 

Além disso, o frango não sofre nenhuma restrição religiosa quanto ao seu consumo e é 
considerado uma carne saudável e com baixo teor de gordura. Mais produtos de frango 
foram colocados no mercado desde a década de 1990 do que todas as outras carnes 
combinadas. “Essa constante inovação viabiliza seu consumo várias vezes por 
semana sem monotonia para o consumidor”, realçou o especialista. 

Desouzart destacou que além desses benefícios, as aves, especialmente os frangos, 
requerem menos recursos naturais na sua produção do que todas as outras espécies 
de animais terrestres. 

“Dispomos de 12% das águas renováveis do mundo. A Ásia e a África concentrarão 

89% do crescimento demográfico até 2050 e essas regiões não dispõem de água 

suficiente para a migração da dieta de suas populações para maior ingestão de 

produtos de origem animal. A Ásia responderá por 62% do aumento do consumo 

mundial de carnes na próxima década”, disse, ao reforçar a importância desse 

mercado para o Brasil. 
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Ao fim da palestra, Desouzart lembrou de um quarto tsunami: a guerra entre Rússia e 
Ucrânia, que deve agravar a recessão econômica e o agro deve, mais uma vez, superar 
desafios. Porém, ele prevê que a China retome compras de forma mais acentuada. 

O SBSA é promovido pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 
Zootecnistas) e segue até quinta-feira (7/4). Paralelamente, será realizada a 13ª Brasil Sul 
Poultry Fair. Os eventos são híbridos, com transmissão on-line ao vivo. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º SBSA continuam durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 
(presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 
(virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão 
concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até 
três vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, 
assim como para o pré-evento. 

O 22º SBSA tem apoio da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: Assessoria de Imprensa 

  

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 

  

6 de abril de 2022 

  

BLOCO ABATEDOURO 

8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 

(15 minutos de debate) 

9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 

Palestrante: Andrew Bourne 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

https://avicultura.info/pt-br/crise-ucrania-nova-geopolitica-agro-global/
https://avicultura.info/pt-br/crise-ucrania-nova-geopolitica-agro-global/
http://nucleovet.com.br/
http://nucleovet.com.br/
http://www.nucleovet.com.br/
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10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 

Palestrante: Alberto Back 

(15 minutos de debate) 

12h30: Intervalo almoço 

  

BLOCO SANIDADE 

14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 

14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 

Palestrante: Inês Andretta 

15h30: Mesa redonda 

15h45: Intervalo 

16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 

Palestrante: Haroldo Toro 

(15 minutos de debate) 

16h45: “Vacina e saúde intestinal” 

Palestrante: Michael Kogut 

(15 minutos de debate) 

19h: Happy Hour 

  

7 de abril de 2022 
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BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 

(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 

  

SORTEIOS de BRINDES 
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SITE ND MAIS                               FLORIANÓPOLIS/SC 

05/04/2022                                  BALANÇO GERAL OESTE 

LINK: https://ndmais.com.br/noticias/comeca-hoje-em-chapeco-o-22o-simposio-brasil-sul-
de-avicultura/  

 

 

 

Começa hoje em Chapecó o 22º 
Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
BALANÇO GERAL OESTE 05/04/2022  

 

Um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 22º Simpósio Brasil Sul 
de Avicultura (SBSA), inicia nesta terça-feira (5), no Parque de Exposições Tancredo 
Neves, em Chapecó. Paralelamente, terá a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Promovidos pelo 
o Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), os eventos 
seguem até quinta-feira (7), e serão no formato híbrido, com transmissão on-line ao 
vivo. 
 
 

 
 
 

https://ndmais.com.br/noticias/comeca-hoje-em-chapeco-o-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/
https://ndmais.com.br/noticias/comeca-hoje-em-chapeco-o-22o-simposio-brasil-sul-de-avicultura/
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SITE NSC TOTAL - GLOBO PLAY                          FLORIANÓPOLIS/SC 

05/04/2022                                                         JORNAL DO ALMOÇO CHAPECÓ     

LINK: https://globoplay.globo.com/v/10455429/?s=0s  

 
 

Jornal do Almoço - Chapecó 

Começa em Chapecó um dos maiores eventos 

de avicultura da América Latina 
 
5 abr 2022 
 
Começa em Chapecó um dos maiores eventos de avicultura da América Latina 
 

 
 

 
 
 

https://globoplay.globo.com/v/10455429/?s=0s
https://globoplay.globo.com/jornal-do-almoco-chapeco/t/VShktw8ytr/
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06 abr 2022 

EVENTOS 

22º SBSA debate desafios de 
logística e comunicação 
A burocracia excessiva, a insegurança jurídica e o complexo sistema tributário estão entre 
os principais entraves para nossa cadeia produtiva aumentar seu potencial. É driblando 
essas ineficiências do Custo Brasil e apostando em tecnologia que os setores 
logísticos poderão se aperfeiçoar e fazer com que a produção nacional encare os 
principais concorrentes globais com mais competitividade. 

O assunto integrou a programação do Bloco Mercado, nesta terça-feira 
(5/4), primeiro dia do 22º SBSA (Simpósio Brasil Sul de Avicultura). O 
evento é promovido pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos 
Veterinários e Zootecnistas), no parque de Exposições Tancredo Neves, 
em Chapecó (SC). 

 
22º SBSA debate desafios de logística e comunicação 

https://avicultura.info/pt-br/22o-sbsa-debate-desafios-de-logistica-e-comunicacao/
https://avicultura.info/pt-br/secciones/tendencia-pt-br/eventos-pt-br/
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O especialista em logística nacional e internacional, Ricardo de Souza, apresentou ao 
público custos operacionais no Brasil, a infraestrutura logística no País, estabeleceu 
comparativos com a realidade nos Estados Unidos e, ainda, compartilhou processos 
adotados pela Aurora Coop e iniciativas inovadoras que a cooperativa tem praticado neste 
segmento. 

Nosso País ainda tem muito para avançar enquanto estrutura e 
desburocratização em termos de logística. De acordo com dados trazidos 
por Ricardo, o custo logístico no Brasil hoje supera 12% do PIB e é 58% 
mais caro que nos Estados Unidos. Sendo que 6,8% desse total são gastos 
somente com transporte, enquanto nos EUA esse custo bate 5%, uma 
diferença de 1,8%, que equivale a R$ 156,6 bilhões. 

“Nossa grande dificuldade em termos estruturais, hoje faz com que nossos custos 

aumentem muito, seja por causa de rodovias precárias ou fatores como a baixa 

disponibilidade de outros modais, como ferrovias e hidrovias. Esses meios de 

transporte alternativos agora até começam a ganhar um ânimo diferente e novos 

projetos, como a ferrovia para ligar Chapecó a Cascavel, no Paraná, mas que será 

uma realidade somente em longo prazo”.  Por isso, enquanto obras como essa não 

se concretizam, o setor privado não pode ficar parado esperando. “Para manter a 

economia efetiva, com empresas saudáveis, nós, o setor privado, temos que 

efetivamente tomar a ponta. O privado tem que mostrar o caminho, dar o 

direcionamento para que o setor público possa nos auxiliar naquilo que for 

possível”, salientou Ricardo. 

Para além dos investimentos públicos em infraestrutura, as empresas precisam buscar 
soluções tecnológicas para resolver seus gargalos. Citou como exemplo uma empresa 
que investiu em tecnologia artificial para desempenhar uma tarefa de documentação no 
setor de exportação, reduzindo de 40 para 10 minutos o preenchimento de dados e 
trazendo mais segurança para a operação. A cooperativa também é uma das primeiras do 
País a implantar veículos 100% elétricos. “São alternativas que ajudam a manter a 
competitividade em relação aos outros países”. 

O especialista ainda chamou a atenção para a mudança na dinâmica de logística e 
consumo acelerada pela pandemia. Segundo Ricardo, as empresas precisam estar mais 
atentas e próximas do consumidor, estreitar relações e estar prontas para se adaptar às 
novas exigências do mercado. 

“Uma agroindústria, por exemplo, vai ter que ser além de uma fornecedora de 

alimentos, uma empresa de tecnologia. Isso é inevitável. Precisamos sim de mais 

estrada, mas também necessitamos de mais tecnologia e flexibilidade, além de estar 

perto do consumidor e conhecer suas necessidades”, pontuou. 

COMUNICAÇÃO ENTRE AGRO E SOCIEDADE 

https://avicultura.info/pt-br/aurora-coop-investe-caminhoes-eletricos-frotas-sp-rs/
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A jornalista Eveline Poncio encerrou os debates do Bloco Mercado do SBSA, abordando 
os desafios enfrentados pela comunicação do agronegócio. Na medida em que chega a 
mercados cada vez mais exigentes, o agronegócio precisa aprimorar suas estratégias. 
Seja para mostrar a qualidade do seu produto ao mercado externo ou apresentar ao 
consumidor interno cada processo pelo qual o alimento passa até chegar a sua mesa. 

 

“É preciso comunicar melhor as ações do agro e criar um discurso mais abrangente, 

acessível a toda a sociedade”, destacou. 

Eveline ainda ressaltou que é fundamental criar pautas propositivas, que divulguem os 
avanços do setor, e combater com urgência todo o tipo de desinformação a respeito do 
agronegócio. “A gente combate isso com presença nas mídias de massa, com uma 
comunicação clara, objetiva e disponível”. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º SBSA continuam durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 
(presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 
(virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão 
concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até 
três vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair, que acontece em paralelo ao Simpósio, é 
gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

Fonte: Assessoria de Imprensa 

PROGRAMAÇÃO DO  22º SBSA 

  

6 de abril de 2022 

http://nucleovet.com.br/


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

  

BLOCO ABATEDOURO 

8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 

(15 minutos de debate) 

9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 

Palestrante: Andrew Bourne 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 

Palestrante: Alberto Back 

(15 minutos de debate) 

12h30: Intervalo almoço 

  

BLOCO SANIDADE 

14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 

14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 

Palestrante: Inês Andretta 

15h30: Mesa redonda 

15h45: Intervalo 

16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 
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Palestrante: Haroldo Toro 

(15 minutos de debate) 

16h45: “Vacina e saúde intestinal” 

Palestrante: Michael Kogut 

(15 minutos de debate) 

19h: Happy Hour 

  

7 de abril de 2022 

  

BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 

(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 
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SITE NOTICENTER                                  BLUMENAU/SC 

06/04/2022                                                            01 

LINK: https://www.noticenter.com.br/n.php?ID=30088&T=22-simposio-brasil-sul-de-

avicultura-discute-as-pautas-do-setor  

 

 
AGRONEGÓCIOS 

22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
discute as pautas do setor 
06/04/2022 10:00:00 

 
 
 
 

A burocracia excessiva, a insegurança jurídica e o complexo sistema 

tributário estão entre os principais entraves para nossa cadeia produtiva 

aumentar seu potencial. É driblando essas ineficiências do Custo Brasil e 

apostando em tecnologia que os setores logísticos poderão se aperfeiçoar 

e fazer com que a produção nacional encare os principais concorrentes 

https://www.noticenter.com.br/n.php?ID=30088&T=22-simposio-brasil-sul-de-avicultura-discute-as-pautas-do-setor
https://www.noticenter.com.br/n.php?ID=30088&T=22-simposio-brasil-sul-de-avicultura-discute-as-pautas-do-setor
http://
http://
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globais com mais competitividade. O assunto integrou a programação do 

Bloco Mercado, nesta terça-feira (05), primeiro dia do 22º Simpósio Brasil 

Sul de Avicultura (SBSA). O evento é promovido pelo Núcleo Oeste de 

Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), no parque de 

Exposições Tancredo Neves, em Chapecó. 

O especialista em logística nacional e internacional, Ricardo de Souza, 

apresentou ao público custos operacionais no Brasil, a infraestrutura 

logística no País, estabeleceu comparativos com a realidade nos Estados 

Unidos e, ainda, compartilhou processos adotados pela Aurora Coop e 

iniciativas inovadoras que a cooperativa tem praticado neste segmento.  

Nosso País ainda tem muito para avançar enquanto estrutura e 

desburocratização em termos logísticos. De acordo com dados trazidos por 

Ricardo, o custo logístico no Brasil hoje supera 12% do PIB e é 58% mais 

caro que nos Estados Unidos. Sendo que 6,8% desse total são gastos 

somente com transporte, enquanto nos EUA esse custo bate 5%, uma 

diferença de 1,8%, que equivale a R$ 156,6 bilhões. 

“Nossa grande dificuldade em termos estruturais, hoje faz com que nossos 

custos aumentem muito, seja por causa de rodovias precárias ou fatores 

como a baixa disponibilidade de outros modais, como ferrovias e hidrovias. 

Esses meios de transporte alternativos agora até começam a ganhar um 

ânimo diferente e novos projetos, como a ferrovia para ligar Chapecó a 

Cascavel, no Paraná, mas que será uma realidade somente em longo 

prazo”.  Por isso, enquanto obras como essa não se concretizam, o setor 

privado não pode ficar parado esperando.  

“Para manter a economia efetiva, com empresas saudáveis, nós, o setor 

privado, temos que efetivamente tomar a ponta. O privado tem que mostrar 

o caminho, dar o direcionamento para que o setor público possa nos 

auxiliar naquilo que for possível”, salientou Ricardo. Para além dos 
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investimentos públicos em infraestrutura, as empresas precisam buscar 

soluções tecnológicas para resolver seus gargalos. Citou como exemplo 

uma empresa que investiu em tecnologia artificial para desempenhar uma 

tarefa de documentação no setor de exportação, reduzindo de 40 para 10 

minutos o preenchimento de dados e trazendo mais segurança para a 

operação. A cooperativa também é uma das primeiras do País a implantar 

veículos 100% elétricos. “São alternativas que ajudam a manter a 

competitividade em relação aos outros países”. 

O especialista ainda chamou a atenção para a mudança na dinâmica de 

logística e consumo acelerada pela pandemia. Segundo Ricardo, as 

empresas precisam estar mais atentas e próximas do consumidor, estreitar 

relações e estar prontas para se adaptar às novas exigências do mercado. 

“Uma agroindústria, por exemplo, vai ter que ser além de uma fornecedora 

de alimentos, uma empresa de tecnologia. Isso é inevitável. Precisamos 

sim de mais estrada, mas também necessitamos de mais tecnologia e 

flexibilidade, além de estar perto do consumidor e conhecer suas 

necessidades”, pontuou. 

COMUNICAÇÃO ENTRE AGRO E SOCIEDADE 

A jornalista Eveline Poncio encerrou os debates do Bloco Mercado do 

SBSA, abordando os desafios enfrentados pela comunicação do 

agronegócio. Na medida em que chega a mercados cada vez mais 

exigentes, o agronegócio precisa aprimorar suas estratégias. Seja para 

mostrar a qualidade do seu produto ao mercado externo ou apresentar ao 

consumidor interno cada processo pelo qual o alimento passa até chegar a 

sua mesa. “É preciso comunicar melhor as ações do agro e criar um 

discurso mais abrangente, acessível a toda a sociedade”, destacou. 

Eveline ainda ressaltou que é fundamental criar pautas propositivas, que 

divulguem os avanços do setor, e combater com urgência todo o tipo de 
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desinformação a respeito do agronegócio. “A gente combate isso com 

presença nas mídias de massa, com uma comunicação clara, objetiva e 

disponível”.   

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º SBSA continuam durante o evento. Os valores 

são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 

460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de 

pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-convites. 

Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O 

acesso para a 13ª Poultry Fair, que acontece em paralelo ao Simpósio, é 

gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal 

(ABPA), do Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), 

da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria 

de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc).  

  

PROGRAMAÇÃO DO  22º SBSA 

  

6 de abril de 2022 

  

BLOCO ABATEDOURO 
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8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 

(15 minutos de debate) 

9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 

Palestrante: Andrew Bourne 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 

Palestrante: Alberto Back 

(15 minutos de debate) 

12h30: Intervalo almoço 

  

BLOCO SANIDADE 
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14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a 

saúde das aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 

14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 

Palestrante: Inês Andretta 

15h30: Mesa redonda 

15h45: Intervalo 

16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 

Palestrante: Haroldo Toro 

(15 minutos de debate) 

16h45: “Vacina e saúde intestinal” 

Palestrante: Michael Kogut 

(15 minutos de debate) 

19h: Happy Hour  

7 de abril de 2022 

BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 
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Palestrante: Rodrigo Tedesco 

(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e 

produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 
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Postado em 06 de Abril  

Granja do Futuro traz o que há de mais 
inovador na avicultura 

 
 
 

Expositores mostram tecnologias em equipamentos, processos e melhoramento genético para 
o frango de corte 

Tecnologias para monitorar, controlar, gerenciar e, assim, tornar mais eficiente cada 
processo de produção. Essa é a Granja do Futuro, a mais nova atração do 22° Simpósio 
Brasil Sul de Avicultura (SBSA), que reúne oito expositores e tudo o que há de mais 
inovador na cadeia avícola. 

O espaço está montado no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), 
junto do SBSA e da 13ª Brasil Sul Poultry Fair, eventos promovidos pelo Núcleo Oeste de 
Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) até esta quinta-feira (7). 

Todos os inscritos no simpósio podem acessar a Granja gratuitamente. Lá, os visitantes 
encontram tecnologias de automação, big data, genética, além de equipamentos como 

https://www.mbcomunicacao.com.br/granja-do-futuro-traz-o-que-ha-de-mais-inovador-na-avicultura
https://www.mbcomunicacao.com.br/granja-do-futuro-traz-o-que-ha-de-mais-inovador-na-avicultura
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comedouros, bebedouros e painéis de controle. 
O gerente comercial da InoBram, Edson Marangoni, explica que a empresa trouxe 

para a Granja do Futuro soluções inovadoras de automação. “Nós construímos controladores, 
seja para ambiência, sistema de dimerização, de pesagem de aves e ração. Enfim, tudo o que 
pode contribuir para suprir as necessidades da granja. A grande novidade neste momento é 
que oferecemos a possibilidade de gestionar tudo isso à distância”. 

Um aplicativo criado pela empresa permite que o agricultor acesse, na palma da mão, 
todas as informações sobre o aviário em tempo real e faça o ajuste que ele precisa. “Ele vai 
conseguir monitorar o lote, saber o que está acontecendo em tempo real e tomar ações mais 
assertivas. Isso sem estar na granja, tudo pelo aplicativo no celular”, explica. 

Já a Cobb, empresa especialista em melhoramento genético, apresenta no espaço da 
Granja do Futuro uma nova linha de frango de corte chamada CobbMale, que consome menos 
e ganha mais peso, atingindo uma melhor taxa de conversão alimentar. 

A companhia também disponibiliza aos visitantes um óculos 3D, para que possam 
conhecer o interior de um aviário. “Nós trouxemos um tour virtual para as pessoas verem 
como é uma ‘granja de bisavós’ e incubatório, que têm um acesso mais restrito por questões 
de biosseguridade”, afirmou o diretor associado de marketing para América do Sul da 
Cobb, Cassiano Bevilaqua. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 
As inscrições para o 22º SBSA continuam durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 

(presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 
(virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos 
códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. 
Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

 
 

  

https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8908162.jpg
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Granja do Futuro traz o que há de 

mais inovador na avicultura 
Expositores mostram tecnologias em equipamentos, processos e melhoramento 
genético para o frango de corte 

 

 
Foto: MB Comunicação 

Tecnologias para monitorar, controlar, gerenciar e, assim, tornar mais eficiente cada processo 

de produção. Essa é a Granja do Futuro, a mais nova atração do 22° Simpósio Brasil Sul de 

Avicultura (SBSA), que reúne oito expositores e tudo o que há de mais inovador na cadeia avícola. 

O espaço está montado no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), junto 

do SBSA e da 13ª Brasil Sul Poultry Fair, eventos promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos 

Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) até esta quinta-feira (7). 

Todos os inscritos no simpósio podem acessar a Granja gratuitamente. Lá, os visitantes 

encontram tecnologias de automação, big data, genética, além de equipamentos como comedouros, 

bebedouros e painéis de controle. 

https://www.vejasc.com.br/noticia/783/granja-do-futuro-traz-o-que-ha-de-mais-inovador-na-avicultura.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/783/granja-do-futuro-traz-o-que-ha-de-mais-inovador-na-avicultura.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/783/granja-do-futuro-traz-o-que-ha-de-mais-inovador-na-avicultura.html#foto
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O gerente comercial da InoBram, Edson Marangoni, explica que a empresa trouxe para a 

Granja do Futuro soluções inovadoras de automação. “Nós construímos controladores, seja para 

ambiência, sistema de dimerização, de pesagem de aves e ração. Enfim, tudo o que pode contribuir 

para suprir as necessidades da granja. A grande novidade neste momento é que oferecemos a 

possibilidade de gestionar tudo isso à distância”. 

Um aplicativo criado pela empresa permite que o agricultor acesse, na palma da mão, todas 

as informações sobre o aviário em tempo real e faça o ajuste que ele precisa. “Ele vai conseguir 

monitorar o lote, saber o que está acontecendo em tempo real e tomar ações mais assertivas. Isso 

sem estar na granja, tudo pelo aplicativo no celular”, explica. 

Já a Cobb, empresa especialista em melhoramento genético, apresenta no espaço da Granja 

do Futuro uma nova linha de frango de corte chamada CobbMale, que consome menos e ganha 

mais peso, atingindo uma melhor taxa de conversão alimentar. 

A companhia também disponibiliza aos visitantes um óculos 3D, para que possam conhecer o 

interior de um aviário. “Nós trouxemos um tour virtual para as pessoas verem como é uma ‘granja de 

bisavós’ e incubatório, que têm um acesso mais restrito por questões de biosseguridade”, afirmou o 

diretor associado de marketing para América do Sul da Cobb, Cassiano Bevilaqua. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º SBSA continuam durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 

(presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) 

para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-

convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. Mais informações 

e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 
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Postado em 06 de Abril  

Marcos Jank traz reflexões sobre o agro 
brasileiro e o novo cenário mundial 
Palestra de abertura do SBSA encerrou a programação do primeiro dia do evento 

 

  

  
A firme demanda pelo agro brasileiro na Ásia e na China, os desequilíbrios e as volatilidades 

provocadas pela pandemia e a pela guerra entre Rússia e Ucrânia, a produção, os mercados 
agropecuários e a avicultura foram temas abordados pelo professor de agronegócio global do Insper e 
coordenador do Centro Insper Agro Global, Marcos Sawaya Jank, na palestra de abertura do 22º 
Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), na última terça-feira (5). A palestra teve patrocínio da 
Farmabase. 

O SBSA e a 13ª Brasil Sul Poultry Fair são promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos 
Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) e seguem até esta quinta-feira (7), no Parque de Exposições 

https://www.mbcomunicacao.com.br/marcos-jank-traz-reflexoes-sobre-o-agro-brasileiro-e-o-novo-cenario-mundial
https://www.mbcomunicacao.com.br/marcos-jank-traz-reflexoes-sobre-o-agro-brasileiro-e-o-novo-cenario-mundial
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Tancredo Neves, em Chapecó (SC). Os eventos são híbridos, com transmissão on-line ao vivo. 
Jank explanou sobre “O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial”, trazendo 

reflexões e provocações para o público do SBSA. Ele expôs que o saldo da balança comercial 
brasileira em 2021 foi de US$ 120,8 bilhões em exportações, com destino para mais de 200 países, 
sendo os principais mercados a China, a Ásia e a União Europeia. 

O Brasil é o terceiro maior exportador do mundo. Porém, tem desafios pela frente para 
continuar competitivo no mercado. Entre eles estão a produtividade, os custos de produção e a 
infraestrutura. É preciso investir mais em sustentabilidade, em acesso a mercados e na melhoria de 
imagem. 

O cenário mundial é marcado por fortes instabilidades ocasionadas pela pandemia e pela 
guerra. De acordo com Jank, o mundo redescobriu que commodities são fundamentais para a 
humanidade. “Temos alta de preços de commodities e de matérias-primas, além de rupturas nas 
cadeias globais de suprimento, com desequilíbrios de oferta e demanda em produtos agropecuários, 
energia, fertilizantes, defensivos, máquinas, etc, além do aumento de custos”, expôs, ao acrescentar o 
agravamento de pressões inflacionárias no Brasil e no mundo, a elevação de juros e a desaceleração 
das principais economias. “A covid-19 ainda é uma preocupação, devido as variantes e retorno de 
casos em algumas localidades, assim como o impacto fiscal, provavelmente agravado em ano eleitoral 
e, no Brasil, ainda temos as reformas que não avançaram”. 

Para os mercados agropecuários do Brasil e do mundo, o palestrante realçou que há fatores de 
crescimento, a exemplo dos preços internacionais em alta, aumento da demanda global, 
especialmente na Ásia e na China, e o impacto da Peste Suína Africana que aumentou a demanda por 
proteínas. Entretanto, chamou a atenção para fatores de risco, como o aumento do protecionismo em 
alguns países, inflação de alimentos e perda do poder aquisitivo da população no pós-covid, custos 
altos de insumos, máquinas e equipamentos, fretes e riscos de desabastecimento. 

Mercados potenciais para o Brasil são a Ásia e a África, locais com grande concentração 
populacional e com pouca terra e água disponíveis para produção. “A China tem 20% da população 
mundial, 10% das terras aráveis e 5% da água”, observou Jank, ao acrescentar que o oriente médio é 
um mercado importante e que o potencial para o Brasil é infinito, o que o país precisa é atuar no 
acesso aos mercados. 

ABERTURA OFICIAL 22º SBSA 
A palestra de Marcos Junk marcou a abertura oficial do 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura. A 

solenidade contou com a presença de autoridades, palestrantes e congressistas. O diretor de 
desenvolvimento econômico de Chapecó, Élio Cella, ressaltou que o SBSA é um dos maiores eventos 
do setor avícola da América Latina e que marca o retorno dos eventos presenciais de negócios em 
Chapecó. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, não 
pode estar presencialmente, mas enviou um vídeo destacando também a retomada dos eventos 
presenciais e a excelência do SBSA na difusão de conhecimentos e tecnologias. 

O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, enfatizou sobre três momentos: de conexão, pois o 
SBSA é um encontro de profissionais da avicultura que agora acontece de maneira presencial e on-
line ampliando o acesso do público; de valorização das pessoas, do público, da organização e de 
parceiros que apostam na realização do Simpósio; e de evolução. “Em momentos difíceis aprendemos 
mais e a pandemia nos ensinou muito. Meu convite é para seguirmos no propósito de alimentar o 
mundo, cada um de nós fazendo sua parte, assumindo suas responsabilidades e sendo protagonistas. 
O Nucleovet se compromete a fazer o melhor para continuar proporcionando experiências positivas”. 

Tradicionalmente, em todos os Simpósios que promove, o Nucleovet doa parte do valor das 
inscrições pagas para entidades. Nesta edição do SBSA, a comissão organizadora definiu por fazer a 
doação para a APAE de Chapecó e para o Programa Viver. Os presidentes da APAE Leandro 
Ugolini e do Programa Viver Marlene Somensi receberam um cheque simbólico das doações. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 
As inscrições para o 22º SBSA continuam durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 

(presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para 
estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-convites. 
Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª Poultry 
Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
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Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 
Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 
Medicina Veterinária (Somevesc). 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 
  

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 
  
            6 de abril de 2022 
  
            BLOCO ABATEDOURO 
            8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 
(15 minutos de debate) 

            9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 
Palestrante: Andrew Bourne 
(15 minutos de debate) 

            10h: Intervalo 
            10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 
(15 minutos de debate) 

            11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 
Palestrante: Alberto Back 
(15 minutos de debate) 

            12h30: Intervalo almoço 
  
            BLOCO SANIDADE 
            14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 
            14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 

Palestrante: Inês Andretta 
            15h30: Mesa redonda 
            15h45: Intervalo 
            16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 

Palestrante: Haroldo Toro 
(15 minutos de debate) 

            16h45: “Vacina e saúde intestinal” 
Palestrante: Michael Kogut 
(15 minutos de debate) 

            19h: Happy Hour 
  
  
            7 de abril de 2022 
  
            BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 
            8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 
(15 minutos de debate) 

            9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 
Palestrante: Steve Leeson 
(15 minutos de debate) 

            10h: Intervalo 
            10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 
(15 minutos de debate) 

            11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

http://www.nucleovet.com.br/


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 
(15 minutos de debate) 

            SORTEIOS de BRINDES 

 
 
 
 
 
 
SITE VEJA SC                                  CHAPECÓ/SC 
 
06/04/2022                                                 01 
 
LINK: https://www.vejasc.com.br/noticia/784/marcos-jank-traz-reflexoes-sobre-o-agro-
brasileiro-e-o-novo-cenario-mundial.html  
 
 

 
 

Marcos Jank traz reflexões sobre o agro brasileiro e 

o novo cenário mundial 

Palestra de abertura do SBSA encerrou a programação do primeiro dia do 
evento 

 
Foto: MB Comunicação 

  

A firme demanda pelo agro brasileiro na Ásia e na China, os desequilíbrios e as volatilidades 

provocadas pela pandemia e a pela guerra entre Rússia e Ucrânia, a produção, os mercados 

agropecuários e a avicultura foram temas abordados pelo professor de agronegócio global do Insper 

e coordenador do Centro Insper Agro Global, Marcos Sawaya Jank, na palestra de abertura do 22º 

https://www.vejasc.com.br/noticia/784/marcos-jank-traz-reflexoes-sobre-o-agro-brasileiro-e-o-novo-cenario-mundial.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/784/marcos-jank-traz-reflexoes-sobre-o-agro-brasileiro-e-o-novo-cenario-mundial.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/784/marcos-jank-traz-reflexoes-sobre-o-agro-brasileiro-e-o-novo-cenario-mundial.html#foto
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Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), na última terça-feira (5). A palestra teve patrocínio da 

Farmabase. 

O SBSA e a 13ª Brasil Sul Poultry Fair são promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos 

Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) e seguem até esta quinta-feira (7), no Parque de Exposições 

Tancredo Neves, em Chapecó (SC). Os eventos são híbridos, com transmissão on-line ao vivo. 

Jank explanou sobre “O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial”, trazendo 

reflexões e provocações para o público do SBSA. Ele expôs que o saldo da balança comercial 

brasileira em 2021 foi de US$ 120,8 bilhões em exportações, com destino para mais de 200 países, 

sendo os principais mercados a China, a Ásia e a União Europeia. 

O Brasil é o terceiro maior exportador do mundo. Porém, tem desafios pela frente para 

continuar competitivo no mercado. Entre eles estão a produtividade, os custos de produção e a 

infraestrutura. É preciso investir mais em sustentabilidade, em acesso a mercados e na melhoria de 

imagem. 

O cenário mundial é marcado por fortes instabilidades ocasionadas pela pandemia e pela 

guerra. De acordo com Jank, o mundo redescobriu que commodities são fundamentais para a 

humanidade. “Temos alta de preços de commodities e de matérias-primas, além de rupturas nas 

cadeias globais de suprimento, com desequilíbrios de oferta e demanda em produtos agropecuários, 

energia, fertilizantes, defensivos, máquinas, etc, além do aumento de custos”, expôs, ao acrescentar 

o agravamento de pressões inflacionárias no Brasil e no mundo, a elevação de juros e a 

desaceleração das principais economias. “A covid-19 ainda é uma preocupação, devido as variantes 

e retorno de casos em algumas localidades, assim como o impacto fiscal, provavelmente agravado 

em ano eleitoral e, no Brasil, ainda temos as reformas que não avançaram”. 

Para os mercados agropecuários do Brasil e do mundo, o palestrante realçou que há fatores 

de crescimento, a exemplo dos preços internacionais em alta, aumento da demanda global, 

especialmente na Ásia e na China, e o impacto da Peste Suína Africana que aumentou a demanda 

por proteínas. Entretanto, chamou a atenção para fatores de risco, como o aumento do 

protecionismo em alguns países, inflação de alimentos e perda do poder aquisitivo da população no 

pós-covid, custos altos de insumos, máquinas e equipamentos, fretes e riscos de desabastecimento. 

Mercados potenciais para o Brasil são a Ásia e a África, locais com grande concentração 

populacional e com pouca terra e água disponíveis para produção. “A China tem 20% da população 

mundial, 10% das terras aráveis e 5% da água”, observou Jank, ao acrescentar que o oriente médio 

é um mercado importante e que o potencial para o Brasil é infinito, o que o país precisa é atuar no 

acesso aos mercados. 

ABERTURA OFICIAL 22º SBSA 

A palestra de Marcos Junk marcou a abertura oficial do 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura. 

A solenidade contou com a presença de autoridades, palestrantes e congressistas. O diretor de 

desenvolvimento econômico de Chapecó, Élio Cella, ressaltou que o SBSA é um dos maiores 

eventos do setor avícola da América Latina e que marca o retorno dos eventos presenciais de 

negócios em Chapecó. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo 
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Santin, não pode estar presencialmente, mas enviou um vídeo destacando também a retomada dos 

eventos presenciais e a excelência do SBSA na difusão de conhecimentos e tecnologias. 

O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, enfatizou sobre três momentos: de conexão, pois o 

SBSA é um encontro de profissionais da avicultura que agora acontece de maneira presencial e on-

line ampliando o acesso do público; de valorização das pessoas, do público, da organização e de 

parceiros que apostam na realização do Simpósio; e de evolução. “Em momentos d ifíceis 

aprendemos mais e a pandemia nos ensinou muito. Meu convite é para seguirmos no propósito de 

alimentar o mundo, cada um de nós fazendo sua parte, assumindo suas responsabilidades e sendo 

protagonistas. O Nucleovet se compromete a fazer o melhor para continuar proporcionando 

experiências positivas”. 

Tradicionalmente, em todos os Simpósios que promove, o Nucleovet doa parte do valor das 

inscrições pagas para entidades. Nesta edição do SBSA, a comissão organizadora definiu por fazer 

a doação para a APAE de Chapecó e para o Programa Viver. Os presidentes da APAE Leandro 

Ugolini e do Programa Viver Marlene Somensi receberam um cheque simbólico das doações. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º SBSA continuam durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 

(presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) 

para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-

convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 

13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 

  

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 

  

            6 de abril de 2022 

  

            BLOCO ABATEDOURO 

            8h: “Sistema de inspeção através do autocontrole” 

Palestrante: Liris Kindlein 

(15 minutos de debate) 

            9h: “Qualidade de pintos na primeira semana: reflexos no abatedouro” 

Palestrante: Andrew Bourne 

(15 minutos de debate) 

            10h: Intervalo 

            10h30: “Manejo pré-abate: jejum x abate” 

http://www.nucleovet.com.br/
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Palestrante: Hirã Azevedo Gomes 

(15 minutos de debate) 

            11h30: “Problema respiratório a campo: bronquite X E. Coli” 

Palestrante: Alberto Back 

(15 minutos de debate) 

            12h30: Intervalo almoço 

  

            BLOCO SANIDADE 

            14h: “Alternativas aos antibióticos e promotores de crescimento para a saúde das aves” 

Palestrante: Mariano Miyakawa 

            14h45: “Impacto econômico da retirada dos antimicrobianos” 

Palestrante: Inês Andretta 

            15h30: Mesa redonda 

            15h45: Intervalo 

            16h: “Adenovírus aviário: uma doença emergente?” 

Palestrante: Haroldo Toro 

(15 minutos de debate) 

            16h45: “Vacina e saúde intestinal” 

Palestrante: Michael Kogut 

(15 minutos de debate) 

            19h: Happy Hour 

  

  

            7 de abril de 2022 

  

            BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

            8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 

(15 minutos de debate) 

            9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

            10h: Intervalo 

            10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

            11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 
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            SORTEIOS de BRINDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITE MB COMUNICAÇÃO                                 CHAPECÓ/SC 
 
06/04/2022                                                                    01 
 
LINK:  https://www.mbcomunicacao.com.br/novidades-no-sistema-de-inspecao-e-manejo-
de-pintinhos-abrem-debates-do-segundo-dia-do-22o-sbsa  
 
 

 

Postado em 06 de Abril  

Novidades no sistema de inspeção e manejo de 
pintinhos abrem debates do segundo dia do 22º 
SBSA 

  

https://www.mbcomunicacao.com.br/novidades-no-sistema-de-inspecao-e-manejo-de-pintinhos-abrem-debates-do-segundo-dia-do-22o-sbsa
https://www.mbcomunicacao.com.br/novidades-no-sistema-de-inspecao-e-manejo-de-pintinhos-abrem-debates-do-segundo-dia-do-22o-sbsa
https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8908327.jpg
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O sistema de inspeção pelo autocontrole e a qualidade de pintos na primeira 
semana foram os temas que abriram as duas primeiras palestras do Bloco Abatedouro 
do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), nesta quarta-feira (06). O evento, 
promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), 
neste ano acontece em formato híbrido, tanto virtual, como presencial, no Parque 
Tancredo de Almeida Neves, em Chapecó (SC). 

A médica veterinária Liris Kindlein apresentou uma nova metodologia de 
inspeção do Ministério da Agricultura, que funciona com base num sistema de 
autocontrole. Comparou as diferenças entre a inspeção tradicional e essa versão 
moderna, o papel dos setores público e privado, que serão os atores envolvidos, como 
implantar e os benefícios e desafios deste processo. 

A principal mudança prevista pela nova norma é que a execução da inspeção 
será feita pela empresa, enquanto o órgão oficial será o auditor dessa inspeção. “O 
Ministério da Agricultura fará a vigilância, conferindo se os processos estão sendo 
cumpridos. Então haverá essa co-responsabilidade de ambos os setores, dividindo 
tarefas e trazendo mais eficácia para salvaguardar a saúde do consumidor e oferecer 
um produto com segurança alimentar”. 

Uma das principais estratégias do sistema de inspeção moderno é ganhar 
flexibilidade nas decisões ao passar essa gestão para a empresa, além de agilidade. 
“Isso faz com que a gente tenha vários benefícios. Ao flexibilizar, é possível adequar o 
processo a cada realidade, permitindo, por exemplo, que a empresa defina a 
velocidade de abate, uma questão extremamente importante para o setor. Desta forma, 
há um maior aproveitamento de proteína animal, reduzindo desperdício e otimizando 
custos”, destacou Liris. 

De acordo com a especialista, o autoconhecimento é imprescindível para 
implantar este sistema. “Autocontrole nada mais é que um programa de avaliação e 
classificação de aves depenadas, carcaças, partes de carcaças e vísceras. A eficácia 
vem, porque mantenho a velocidade de abate e tenho flexibilidade para especificar 
necessidades de acordo com meu lote. Para acessar esses benefícios, a empresa 
precisa se autoconhecer, levantando dados históricos, determinando limites críticos a 
partir do levantamento de dados para cada etapa do processo e aprimorando 
monitorias com foco em prevenção”. 

MANEJO na primeira semana 
O especialista em frangos de corte da Cobb-Vantress, Andrew Bourne, abordou 

a importância dos cuidados com os pintos nos primeiros sete dias para garantir mais 
qualidade da carcaça. Segundo Andrew, a incubação é uma fase fundamental, que 

https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8908334.jpg
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impacta diretamente nos resultados no abatedouro, assim como a alimentação 
adequada para melhorar o crescimento precoce e os controles de temperatura, que 
devem ganhar uma atenção especial em cada lote. 

“O primeiro objetivo é acelerar o crescimento precoce. É preciso estimular a 
alimentação e o consumo de água, pois neste período é desenvolvida a uniformidade 
do lote e a ave é preparada para o ciclo posterior”, explicou. 

Andrew também apresentou estudos relacionados à temperatura, sistema de 
controle de ventilação e de iluminação na criação de aves de corte. “A temperatura 
impacta diretamente no desempenho do frango. Sem a temperatura ideal, você reduz a 
atividade da ave, aumenta o estresse, compromete a alimentação, a uniformidade e 
aumenta a mortalidade. Por isso, corrigir a temperatura é essencial para evitar futuros 
problemas e condenações”. 

O especialista alerta que para fazer este manejo de forma eficaz, o produtor tem 
que entender as particularidades da sua granja. “Nós até podemos entregar diretrizes 
de temperatura, mas cada granja, cada lote, terá suas peculiaridades e o produtor 
precisa estar atento para esses detalhes a fim de aumentar o conforto da ave, 
consequentemente, alcançar melhores resultados na qualidade da carcaça”, concluiu. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 
As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será 

comercializado também durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 
500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para 
estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos 
códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três 
vezes.Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da 
Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal 
(Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 
  
PROGRAMAÇÃO DO 22º SBSA 
  
7 de abril de 2022 
  
BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 
8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 
Palestrante: Rodrigo Tedesco 
(15 minutos de debate) 
9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 
Palestrante: Steve Leeson 
(15 minutos de debate) 
10h: Intervalo 
10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 
Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 
(15 minutos de debate) 
11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 
Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 
(15 minutos de debate) 
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Novidades no sistema de inspeção e manejo de pintinhos 

abrem debates do segundo dia do 22º SBSA 

O evento acontece em formato híbrido, tanto virtual, como presencial, no Parque 
Tancredo de Almeida Neves, em Chapecó (SC) 

 

https://www.vejasc.com.br/noticia/785/novidades-no-sistema-de-inspecao-e-manejo-de-pintinhos-abrem-debates-do-segundo-dia-do-22-ordm-sbsa.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/785/novidades-no-sistema-de-inspecao-e-manejo-de-pintinhos-abrem-debates-do-segundo-dia-do-22-ordm-sbsa.html


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

 
Foto: MB Comunicação 

O sistema de inspeção pelo autocontrole e a qualidade de pintos na primeira semana foram 

os temas que abriram as duas primeiras palestras do Bloco Abatedouro do 22° Simpósio Brasil Sul 

de Avicultura (SBSA), nesta quarta-feira (06). O evento, promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos 

Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), neste ano acontece em formato híbrido, tanto virtual, como 

presencial, no Parque Tancredo de Almeida Neves, em Chapecó (SC). 

A médica veterinária Liris Kindlein apresentou uma nova metodologia de inspeção do 

Ministério da Agricultura, que funciona com base num sistema de autocontrole. Comparou as 

diferenças entre a inspeção tradicional e essa versão moderna, o papel dos setores público e 

privado, que serão os atores envolvidos, como implantar e os benefícios e desafios deste processo. 

A principal mudança prevista pela nova norma é que a execução da inspeção será feita pela 

empresa, enquanto o órgão oficial será o auditor dessa inspeção. “O Ministério da Agricultura fará a 

vigilância, conferindo se os processos estão sendo cumpridos. Então haverá essa co-

responsabilidade de ambos os setores, dividindo tarefas e trazendo mais eficácia para salvaguardar 

a saúde do consumidor e oferecer um produto com segurança alimentar”. 

Uma das principais estratégias do sistema de inspeção moderno é ganhar flexibilidade nas 

decisões ao passar essa gestão para a empresa, além de agilidade. “Isso faz com que a gente tenha 

vários benefícios. Ao flexibilizar, é possível adequar o processo a cada realidade, permitindo, por 

exemplo, que a empresa defina a velocidade de abate, uma questão extremamente importante para 

o setor. Desta forma, há um maior aproveitamento de proteína animal, reduzindo desperdício e 

otimizando custos”, destacou Liris. 

De acordo com a especialista, o autoconhecimento é imprescindível para implantar este 

sistema. “Autocontrole nada mais é que um programa de avaliação e classificação de aves 

depenadas, carcaças, partes de carcaças e vísceras. A eficácia vem, porque mantenho a velocidade 

de abate e tenho flexibilidade para especificar necessidades de acordo com meu lote. Para acessar 

esses benefícios, a empresa precisa se autoconhecer, levantando dados históricos, determinando 

limites críticos a partir do levantamento de dados para cada etapa do processo e aprimorando 

monitorias com foco em prevenção”. 

https://www.vejasc.com.br/noticia/785/novidades-no-sistema-de-inspecao-e-manejo-de-pintinhos-abrem-debates-do-segundo-dia-do-22-ordm-sbsa.html#foto
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MANEJO NA PRIMEIRA SEMANA 

O especialista em frangos de corte da Cobb-Vantress, Andrew Bourne, abordou a importância 

dos cuidados com os pintos nos primeiros sete dias para garantir mais qualidade da carcaça. 

Segundo Andrew, a incubação é uma fase fundamental, que impacta diretamente nos resultados no 

abatedouro, assim como a alimentação adequada para melhorar o crescimento precoce e os 

controles de temperatura, que devem ganhar uma atenção especial em cada lote. 

“O primeiro objetivo é acelerar o crescimento precoce. É preciso estimular a alimentação e o 

consumo de água, pois neste período é desenvolvida a uniformidade do lote e a ave é preparada 

para o ciclo posterior”, explicou. 

Andrew também apresentou estudos relacionados à temperatura, sistema de controle de 

ventilação e de iluminação na criação de aves de corte. “A temperatura impacta diretamente no 

desempenho do frango. Sem a temperatura ideal, você reduz a atividade da ave, aumenta o 

estresse, compromete a alimentação, a uniformidade e aumenta a mortalidade. Por isso, corrigir a 

temperatura é essencial para evitar futuros problemas e condenações”. 

O especialista alerta que para fazer este manejo de forma eficaz, o produtor tem que entender 

as particularidades da sua granja. “Nós até podemos entregar diretrizes de temperatura, mas cada 

granja, cada lote, terá suas peculiaridades e o produtor precisa estar atento para esses detalhes a 

fim de aumentar o conforto da ave, consequentemente, alcançar melhores resultados na qualidade 

da carcaça”, concluiu. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º SBSA estão no terceiro e último lote, que será comercializado 

também durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para 

profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes 

a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de 

parcelamento em até três vezes.Mais informações e inscrições no site: www.nucleovet.com.br. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 

  

PROGRAMAÇÃO DO  22º SBSA 

  

7 de abril de 2022 

  

BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 

(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 
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Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 
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LINK: https://www.mbcomunicacao.com.br/manejo-pre-abate-e-problemas-respiratorios-
sao-explanados-no-22o-sbsa  
        

 
 

Postado em 06 de Abril  

Manejo pré-abate e problemas respiratórios 
são explanados no 22º SBSA 
Palestras de Hirã Azevedo Gomes e de Alberto Back discutem aspectos importantes para a excelência 
na produção avícola 

 

https://www.mbcomunicacao.com.br/manejo-pre-abate-e-problemas-respiratorios-sao-explanados-no-22o-sbsa
https://www.mbcomunicacao.com.br/manejo-pre-abate-e-problemas-respiratorios-sao-explanados-no-22o-sbsa
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A carne de frango é uma das proteínas de origem animal mais consumidas no mundo, possui 

alto valor nutritivo sendo considerada uma das mais saudáveis. Ao mesmo tempo em que a cadeia 
produtiva coloca novos produtos no mercado, os consumidores estão cada vez mais com um olhar 
crítico sobre qualidade, sustentabilidade e bem-estar animal. Por isso, o setor precisa ficar atento ao 
mercado. Manter a capacidade de competir, tanto no mercado nacional como internacional, somente 
se torna possível com apresentação de produtos que atendem os desejos dos consumidores em todos 
os aspectos, sejam eles físicos, químicos e ou microbiológicos. 

Para manter a sanidade e a qualidade na produção de frangos de corte, o manejo é 
fundamental. O tema foi abordado pelo engenheiro agrônomo, mestre em Produção e Nutrição Animal 
e assessor técnico latinoamérica na empresa Ilender, Hirã Azevedo Gomes, que palestrou sobre 
“Manejo pré-abate: jejum x abate” no segundo dia do 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), 
nesta quarta-feira (6). 

O SBSA e a 13ª Brasil Sul Poultry Fair são promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos 
Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) e seguem até esta quinta-feira (7), no Parque de Exposições 
Tancredo Neves, em Chapecó (SC). Os eventos são híbridos, com transmissão online ao vivo. 

De acordo com Gomes, ainda existem desafios a serem superados na área de manejo pré-
abate. “O jejum pré-abate é uma prática rotineira na indústria avícola e tem por objetivo diminuir a 
contaminação no abatedouro e melhorar a eficiência da produção”, explicou, ao acrescentar que existe 
uma preocupação muito grande com o bem-estar dos animais. “Com isso, o estresse pré-abate passou 
a ser mais bem estudado e a indústria precisou adaptar os seus sistemas de produção”, enfatizou. 

Gomes frisou que o período pré-abate representa 1% da vida dos frangos, mas pode 
comprometer os outros 99%. Por isso, todos os envolvidos na cadeia de produção precisam estar 
envolvidos e engajados no mesmo objetivo, que envolve fazer o manejo tendo menos perda de peso, 
mantendo a qualidade da carcaça e o bem-estar animal, dentro do que prevê a legislação. “O 
comprometimento do produtor aliado ao entendimento do funcionamento do sistema digestivo das 
aves são fatores determinantes na redução de perdas e na prevenção a contaminação das carcaças 
durante o processo de abate na indústria”. 

As carcaças de frangos de corte podem ser contaminadas com o conteúdo do papo ou do 
intestino durante o processo de abate. “Quando ocorre a contaminação, as carcaças têm a parte 
afetada eliminada, podendo, em alguns casos, serem condenadas totalmente. Isso atrasa o processo 
de abate e aumenta o custo do processamento, além de colocar em risco a saúde do consumidor”, 
salientou o palestrante. 

O especialista enfatizou que o planejamento de abate para frangos de corte deve contar com a 
correta aplicação de uma série de práticas como: manter o ambiente adequado, uso correto do método 
de carregamento, bom sistema de transporte e boa estrutura para espera nos frigoríficos. Esses 
fatores são determinantes e apresentam efeitos significativos na qualidade de carcaças das aves. 

Os frangos de corte são, tradicionalmente, submetidos a um período de jejum pré-abate, com 
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objetivo principal de reduzir a probabilidade de contaminação fecal nas carcaças durante o 
processamento das aves para o consumo humano. Durante esse período – que corresponde a soma 
do tempo em que os animais estão no galpão sem acesso ao alimento, processo de carregamento, 
transporte e tempo de espera no frigorífico até o momento do abate – o trato digestivo das aves é 
evacuado e o conteúdo drasticamente reduzido. “Por mais longo que seja o tempo de jejum, a 
evacuação do conteúdo gastrintestinal não será 100%”, acrescentou. 

De acordo com Gomes, a sugestão de período de jejum total é em torno de 8 horas e nunca 
ultrapassar 12 horas. “Um período curto de jejum pode originar uma limpeza incompleta do trato 
digestivo, o que aumenta potencialmente a probabilidade de contaminação das carcaças durante o 
processo de abate, colocando em risco a segurança alimentar e a qualidade do produto. Porém, 
períodos elevados de jejum afetam diretamente o rendimento e a integridade muscular dos intestinos, 
tornando-os mais frágeis e susceptíveis ao rompimento durante a evisceração, o que também leva a 
contaminação”, explicou, ao enfatizar que a presença de carcaças contaminadas depois do processo 
de abate não é aceitável porque representa um elevado risco a saúde humana. 

“Durante o processo de abate, as carcaças visualmente com a presença de resíduos (alimento, 
fezes ou bílis) devem ser retiradas da linha de produção para uma melhor inspeção e pode ser 
descartada parcialmente a parte contaminada ou a carcaça total”, complementou Gomes. 

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS 
Os desafios sanitários na indústria avícola são temas recorrentes entre os profissionais do 

setor. Dos problemas que podem ocorrer em granjas avícolas, as doenças respiratórias são um dos 
principais, podendo levar a perdas econômicas e de produtividade. Para encerrar a programação da 
manhã desta quarta-feira (6) do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), o doutor em 
microbiologia veterinária e diretor técnico do MercoLab, Alberto Back, palestrou sobre “Problema 
respiratório a campo: bronquite X E. coli”. 

O especialista falou sobre alguns problemas de bronquite que ocorreram no Paraná e fez uma 
análise sobre os estudos para isolamento e caracterização da Escherichia coli, aspectos fundamentais 
para entender o vírus e seu tratamento. Salientou que a biologia molecular avança a passos largos e 
que estão surgindo novas ferramentas para fazer sequenciamento genético e identificar as variáveis 
da E. coli. “A subtificação da E. coli é importante para os estudos de patogenicidade, para a 
rastreabilidade e para o estabelecimento de programas de controle”. 
            Back enfatizou que os agentes respiratórios na cadeia avícola, principalmente o vírus da 
bronquite infecciosa, têm que estar sob constante vigilância e monitoramento. “A E. coli também 
precisa ser monitorada para entender a patogenicidade e estabelecer programas de rastreabilidade”, 
reforçou. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 
As inscrições para o 22º SBSA continuam durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 

(presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para 
estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-convites. 
Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª Poultry 
Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 
Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 
Medicina Veterinária (Somevesc). 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 
  

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 
  
7 de abril de 2022 
  
BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 
8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 
Palestrante: Rodrigo Tedesco 
(15 minutos de debate) 
  

http://www.nucleovet.com.br/
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9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 
Palestrante: Steve Leeson 
(15 minutos de debate) 
  
10h: Intervalo 
  
10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 
Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 
(15 minutos de debate) 
  
11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 
Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 
(15 minutos de debate) 

  
SORTEIOS DE BRINDES 
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MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

  

  

  

https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8908350.jpg
https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8908351.jpg
https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8908352.jpg


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITE VEJA SC                                  CHAPECÓ/SC 
 
06/04/2022                                                 01 
 
LINK: https://www.vejasc.com.br/noticia/786/manejo-pre-abate-e-problemas-respiratorios-
sao-explanados-no-22-ordm-sbsa.html  
 
 

 
 

https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8908353.jpg
https://www.vejasc.com.br/noticia/786/manejo-pre-abate-e-problemas-respiratorios-sao-explanados-no-22-ordm-sbsa.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/786/manejo-pre-abate-e-problemas-respiratorios-sao-explanados-no-22-ordm-sbsa.html


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

Manejo pré-abate e problemas 

respiratórios são explanados no 22º 

SBSA 
Palestras de Hirã Azevedo Gomes e de Alberto Back discutem aspectos 
importantes para a excelência na produção avícola 

 
 
Por VejaSC | MB Comunicação em 06/04/2022 às 15:23 hs 
 Twitter  Facebook  Google+  Whatsapp 

 

 
Foto: MB Comunicação 

  

A carne de frango é uma das proteínas de origem animal mais consumidas no mundo, possui 

alto valor nutritivo sendo considerada uma das mais saudáveis. Ao mesmo tempo em que a cadeia 

produtiva coloca novos produtos no mercado, os consumidores estão cada vez mais com um olhar 

crítico sobre qualidade, sustentabilidade e bem-estar animal. Por isso, o setor precisa ficar atento ao 

mercado. Manter a capacidade de competir, tanto no mercado nacional como internacional, somente 

se torna possível com apresentação de produtos que atendem os desejos dos consumidores em 

todos os aspectos, sejam eles físicos, químicos e ou microbiológicos. 

Para manter a sanidade e a qualidade na produção de frangos de corte, o manejo é 

fundamental. O tema foi abordado pelo engenheiro agrônomo, mestre em Produção e Nutrição 

Animal e assessor técnico latinoamérica na empresa Ilender, Hirã Azevedo Gomes, que palestrou 

sobre “Manejo pré-abate: jejum x abate” no segundo dia do 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura 

(SBSA), nesta quarta-feira (6). 

https://twitter.com/share?text=&url=https://www.vejasc.com.br/noticia/786/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.vejasc.com.br/noticia/786/
https://plus.google.com/share?url=https://www.vejasc.com.br/noticia/786/
whatsapp://send/?text=Manejo%20pr%C3%A9-abate%20e%20problemas%20respirat%C3%B3rios%20s%C3%A3o%20explanados%20no%2022%C2%BA%20SBSA%20https:/www.vejasc.com.br/noticia/786/
https://www.vejasc.com.br/noticia/786/manejo-pre-abate-e-problemas-respiratorios-sao-explanados-no-22-ordm-sbsa.html#foto
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O SBSA e a 13ª Brasil Sul Poultry Fair são promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos 

Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) e seguem até esta quinta-feira (7), no Parque de Exposições 

Tancredo Neves, em Chapecó (SC). Os eventos são híbridos, com transmissão online ao vivo. 

De acordo com Gomes, ainda existem desafios a serem superados na área de manejo pré-

abate. “O jejum pré-abate é uma prática rotineira na indústria avícola e tem por objetivo diminuir a 

contaminação no abatedouro e melhorar a eficiência da produção”, explicou, ao acrescentar que 

existe uma preocupação muito grande com o bem-estar dos animais. “Com isso, o estresse pré-

abate passou a ser mais bem estudado e a indústria precisou adaptar os seus sistemas de 

produção”, enfatizou. 

Gomes frisou que o período pré-abate representa 1% da vida dos frangos, mas pode 

comprometer os outros 99%. Por isso, todos os envolvidos na cadeia de produção precisam estar 

envolvidos e engajados no mesmo objetivo, que envolve fazer o manejo tendo menos perda de peso, 

mantendo a qualidade da carcaça e o bem-estar animal, dentro do que prevê a legislação. “O 

comprometimento do produtor aliado ao entendimento do funcionamento do sistema digestivo das 

aves são fatores determinantes na redução de perdas e na prevenção a contaminação das carcaças 

durante o processo de abate na indústria”. 

As carcaças de frangos de corte podem ser contaminadas com o conteúdo do papo ou do 

intestino durante o processo de abate. “Quando ocorre a contaminação, as carcaças têm a parte 

afetada eliminada, podendo, em alguns casos, serem condenadas totalmente. Isso atrasa o 

processo de abate e aumenta o custo do processamento, além de colocar em risco a saúde do 

consumidor”, salientou o palestrante. 

O especialista enfatizou que o planejamento de abate para frangos de corte deve contar com 

a correta aplicação de uma série de práticas como: manter o ambiente adequado, uso correto do 

método de carregamento, bom sistema de transporte e boa estrutura para espera nos frigoríficos. 

Esses fatores são determinantes e apresentam efeitos significativos na qualidade de carcaças das 

aves. 

Os frangos de corte são, tradicionalmente, submetidos a um período de jejum pré-abate, com 

objetivo principal de reduzir a probabilidade de contaminação fecal nas carcaças durante o 

processamento das aves para o consumo humano. Durante esse período – que corresponde a soma 

do tempo em que os animais estão no galpão sem acesso ao alimento, processo de carregamento, 

transporte e tempo de espera no frigorífico até o momento do abate – o trato digestivo das aves é 

evacuado e o conteúdo drasticamente reduzido. “Por mais longo que seja o tempo de jejum, a 

evacuação do conteúdo gastrintestinal não será 100%”, acrescentou. 

De acordo com Gomes, a sugestão de período de jejum total é em torno de 8 horas e nunca 

ultrapassar 12 horas. “Um período curto de jejum pode originar uma limpeza incompleta do trato 

digestivo, o que aumenta potencialmente a probabilidade de contaminação das carcaças durante o 

processo de abate, colocando em risco a segurança alimentar e a qualidade do produto. Porém, 

períodos elevados de jejum afetam diretamente o rendimento e a integridade muscular dos 

intestinos, tornando-os mais frágeis e susceptíveis ao rompimento durante a evisceração, o que 
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também leva a contaminação”, explicou, ao enfatizar que a presença de carcaças contaminadas 

depois do processo de abate não é aceitável porque representa um elevado risco a saúde humana. 

“Durante o processo de abate, as carcaças visualmente com a presença de resíduos 

(alimento, fezes ou bílis) devem ser retiradas da linha de produção para uma melhor inspeção e 

pode ser descartada parcialmente a parte contaminada ou a carcaça total”, complementou Gomes. 

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS 

Os desafios sanitários na indústria avícola são temas recorrentes entre os profissionais do 

setor. Dos problemas que podem ocorrer em granjas avícolas, as doenças respiratórias são um dos 

principais, podendo levar a perdas econômicas e de produtividade. Para encerrar a programação da 

manhã desta quarta-feira (6) do 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), o doutor em 

microbiologia veterinária e diretor técnico do MercoLab, Alberto Back, palestrou sobre “Problema 

respiratório a campo: bronquite X E. coli”. 

O especialista falou sobre alguns problemas de bronquite que ocorreram no Paraná e fez uma 

análise sobre os estudos para isolamento e caracterização da Escherichia coli, aspectos 

fundamentais para entender o vírus e seu tratamento. Salientou que a biologia molecular avança a 

passos largos e que estão surgindo novas ferramentas para fazer sequenciamento genético e 

identificar as variáveis da E. coli. “A subtificação da E. coli é importante para os estudos de 

patogenicidade, para a rastreabilidade e para o estabelecimento de programas de controle”. 

            Back enfatizou que os agentes respiratórios na cadeia avícola, principalmente o vírus da 

bronquite infecciosa, têm que estar sob constante vigilância e monitoramento. “A E. coli também 

precisa ser monitorada para entender a patogenicidade e estabelecer programas de rastreabilidade”, 

reforçou. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º SBSA continuam durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 

(presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) 

para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-

convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 

13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 
  

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 

  

7 DE ABRIL DE 2022 

  

BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

http://www.nucleovet.com.br/
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8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 

(15 minutos de debate) 

  

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

  

10h: Intervalo 

  

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

  

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 

  

SORTEIOS DE BRINDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITE SAFRA AGRIBUSINESS                           SÃO PAULO/SP 

06/04/2022                                                                     01 

LINK: https://portalsafra.wordpress.com/2022/04/06/agro-brasileiro-em-novo-cenario-
mundial/  

 

 

https://portalsafra.wordpress.com/2022/04/06/agro-brasileiro-em-novo-cenario-mundial/
https://portalsafra.wordpress.com/2022/04/06/agro-brasileiro-em-novo-cenario-mundial/
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(Agência) A firme demanda pelo agro brasileiro na Ásia e na China, os desequilíbrios e as 
volatilidades provocadas pela pandemia e a pela guerra entre Rússia e Ucrânia, a 
produção, os mercados agropecuários e a avicultura foram temas abordados pelo 
professor de agronegócio global do Insper Marcos Sawaya Jank, também coordenador do 
Centro Insper Agro Global, na palestra de abertura do 22º Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura (SBSA), na última terça, 5. 

O SBSA e a 13ª Brasil Sul Poultry Fair são promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos 
Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) e seguem até esta quinta, 7, no Parque de 
Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC). Os eventos são híbridos, com 
transmissão on-line ao vivo. 

Jank explanou sobre O agronegócio brasileiro frente ao novo cenário mundial, trazendo 
reflexões e provocações para o público do SBSA. Ele expôs que o saldo da balança 
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comercial brasileira em 2021 foi de US$ 120,8 bilhões em exportações, com destino para 
mais de 200 países, sendo os principais mercados a China, a Ásia e a União Europeia. 

O Brasil é o terceiro maior exportador do mundo. Porém, tem desafios pela frente para 
continuar competitivo no mercado. Entre eles estão a produtividade, os custos de produção 
e a infraestrutura. É preciso investir mais em sustentabilidade, em acesso a mercados e na 
melhoria de imagem. 

O cenário mundial é marcado por fortes instabilidades ocasionadas pela pandemia e pela 
guerra. De acordo com Jank, o mundo redescobriu que commodities são fundamentais 
para a humanidade. “Temos alta de preços de commodities e de matérias-primas, além de 
rupturas nas cadeias globais de suprimento, com desequilíbrios de oferta e demanda em 
produtos agropecuários, energia, fertilizantes, defensivos, máquinas, etc, além do aumento 
de custos”, expôs. 

O professor também acrescentou o agravamento de pressões inflacionárias no Brasil e no 
mundo, a elevação de juros e a desaceleração das principais economias. “A covid-19 
ainda é uma preocupação, devido às variantes e retorno de casos em algumas 
localidades, assim como o impacto fiscal, provavelmente agravado em ano eleitoral e, no 
Brasil, ainda temos as reformas que não avançaram.” 

Para os mercados agropecuários do Brasil e do mundo, o palestrante realçou que há 
fatores de crescimento, a exemplo dos preços internacionais em alta, aumento da 
demanda global, especialmente na Ásia e na China, e o impacto da Peste Suína Africana 
que aumentou a demanda por proteínas. 

Entretanto, chamou a atenção para fatores de risco, como o aumento do protecionismo em 
alguns países, inflação de alimentos e perda do poder aquisitivo da população no pós-
covid, custos altos de insumos, máquinas e equipamentos, fretes e riscos de 
desabastecimento. 

O cenário mundial é marcado por fortes instabilidades ocasionadas pela pandemia e 

pela guerra. E o mundo redescobriu que commodities são fundamentais para a 

humanidade 

Mercados potenciais para o Brasil são a Ásia e a África, locais com grande concentração 
populacional e com pouca terra e água disponíveis para produção. “A China tem 20% da 
população mundial, 10% das terras aráveis e 5% da água”, observou Jank, ao acrescentar 
que o oriente médio é um mercado importante e que o potencial para o Brasil é infinito, o 
que o país precisa é atuar no acesso aos mercados. A palestra teve patrocínio da 
Farmabase. 

Difusão de conhecimento A palestra de Marcos Junk marcou a abertura oficial do 22º 
Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). A solenidade contou com a presença de 
autoridades, palestrantes e congressistas. O diretor de desenvolvimento econômico de 
Chapecó, Élio Cella, ressaltou que o SBSA é um dos maiores eventos do setor avícola da 
América Latina e que marca o retorno dos eventos presenciais de negócios em Chapecó. 
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O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, não 
pôde estar presencialmente, mas enviou um vídeo destacando também a retomada dos 
eventos presenciais e a excelência do SBSA na difusão de conhecimentos e tecnologias. 

O presidente do Nucleovet, Lucas Piroca, enfatizou sobre três momentos. O de conexão, 
pois o SBSA é um encontro de profissionais da avicultura que agora acontece de maneira 
presencial e on-line ampliando o acesso do público, de valorização das pessoas, do 
público, da organização e de parceiros que apostam na realização do Simpósio. 

E, ainda, de evolução. “Em momentos difíceis aprendemos mais e a pandemia nos 
ensinou muito. Meu convite é para seguirmos no propósito de alimentar o mundo, cada um 
de nós fazendo sua parte, assumindo suas responsabilidades e sendo protagonistas. O 
Nucleovet se compromete a fazer o melhor para continuar proporcionando experiências 
positivas.” 

Tradicionalmente, em todos os Simpósios que promove, o Nucleovet doa parte do valor 
das inscrições pagas para entidades. Nesta edição do SBSA, a comissão organizadora 
definiu por fazer a doação para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Chapecó (Apae) e para o Programa Viver. Os presidentes da Apae, Leandro Ugolini, e do 
Programa Viver, Marlene Somensi, receberam um cheque simbólico das doações. 

Inscrições As inscrições para o 22º SBSA continuam durante o evento. Os valores são R$ 
600,00 (presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 
400,00 (virtual) para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão 
concedidos códigos-convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até 
três vezes. O acesso para a 13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, 
assim como para o pré-evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária 
(Somevesc). 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 

Conteúdos assinados são de responsabilidade exclusiva dos autores, 
não representando necessariamente a opinião editorial do Portal Safra 

Foto: MB Comunicação 

 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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Postado em 06 de Abril  

22° SBSA debate alternativas para o uso de 
antimicrobianos e impactos econômicos 

  

As alternativas para o uso de antimicrobianos é um debate que tem ganho cada vez mais 
ênfase na avicultura comercial. A demanda de consumidores por alimentos livres de antibióticos, 
aliada à crescente resistência bacteriana, ascendeu um alerta na cadeia produtiva e fez avançar a 
busca por novas abordagens para reduzir e, até mesmo, substituir essas substâncias. O 
especialista Mariano Enrique Fernandez-Miyakawa deu visibilidade ao assunto no Bloco Sanidade 
desta quarta-feira (06), no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). 

O SBSA e a 13ª Brasil Sul Poultry Fair são promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos 
Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) e seguem até esta quinta-feira (7), no Parque de Exposições 
Tancredo Neves, em Chapecó (SC). Os eventos são híbridos, com transmissão online ao vivo. 

Os antibióticos foram fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas e aumentar 
a eficiência na produção animal nos últimos 70 anos. “O uso prudente, apenas quando expressamente 
necessários e na dose mais adequada para o tratamento da doença, é uma estratégia de mitigação 
para impedir a disseminação de genes de resistência entre as bactérias”, ponderou Mariano. 

Um ponto-chave para substituir o uso de antimicrobianos como profiláticos e promotores de 
crescimentosão as “alternativas antibióticas”, definidas como qualquer substância que possa substituir 
medicamentos terapêuticos. “Essas alternativas não devem apenas melhorar a eficiência e a qualidade 
da produção de alimentos para animais, mas também garantir a saúde humana e animal, bem como a 
segurança alimentar.” 

https://www.mbcomunicacao.com.br/22-sbsa-debate-alternativas-para-o-uso-de-antimicrobianos-e-impactos-economicos
https://www.mbcomunicacao.com.br/22-sbsa-debate-alternativas-para-o-uso-de-antimicrobianos-e-impactos-economicos
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Essas alternativas não se tratam somente de produtos. “É também sobre como aplicamos 
novas tecnologias no campo, como medimos seus benefícios e, principalmente, como fazemos para 
capacitar e acompanhar o ambiente produtivo nessa transição tecnológica, entendendo que a 
abordagem básica é totalmente diferente daquela que se tinha na era dos antibióticos gratuitos”. 

Segundo o doutor, existe uma vasta gama de produtos disponíveis e em desenvolvimento para 
substituir os antimicrobianos, usados ??tanto com objetivo preventivo como para promover 
crescimento dos animais, como vacinas, produtos químicos, enzimas, fitoquímicos e derivados 
relacionados ao sistema imunológico. O desafio é escolher qual é a alternativa mais efetiva. “Por isso é 
fundamental ter dados sólidos sobre os mecanismos de ação dessas alternativas, bem como sua 
eficácia experimental e de campo, analisar como foram avaliadas e, com essas informações, projetá-
las no contexto de cada área produtiva. Mais do que nunca, é necessária uma forte interação e 
construção de vínculos sólidos entre o setor produtivo, os fornecedores de insumos e o campo 
científico”, finalizou. 

IMPACTOS ECONÔMICOS 
A doutora em zootecnia, Ines Andretta, completou os debates sobre o uso de antibióticos 

apresentando um levantamento desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), que avaliou os impactos econômicos provocados pela retirada dos antimicrobianos na 
produção de aves. 

Ela aproveitou para destacar que a legislação em torno do tema muda com frequência e as 
restrições ao uso dos antibióticos é uma tendência mundial, até mesmo para atender às exigências de 
importantes mercados, como a União Europeia. Por outro lado, é preciso entender os impactos 
produtivos que a redução ou retirada do uso dessas substâncias pode gerar. 

“Na pesquisa que fizemos para quantificar esses impactos no desempenho de frangos de corte 
tratados com dietas sem antibióticos promotores de crescimento, percebemos que houve perda de 
ganho de peso e de conversão alimentar. Estimamos cerca de 25 centavos de gasto extra por frango, 
já que eles teriam que consumir mais ração para atingir o mesmo desempenho”, explicou. 

Apesar do prejuízo em conversão alimentar ter sido percebido em 84% dos casos em que o 
promotor foi tirado da dieta das aves, houve casos em que essa alteração não prejudicou o 
desempenho. “Ou seja, esse impacto não é igual para todo mundo. Quando se tira o promotor, 
também é possível economizar, porque o antibiótico tem seu custo”. 

Esse processo de adequação e de busca por alternativas ao uso de antimicrobianos não é 
simples, mas necessário para se adaptar a uma tendência inevitável. “Neste contexto de resistência, é 
fundamental comunicarmos melhor nosso papel. Sabemos que temos que repensar nossas práticas, 
mas também não podemos assumir uma culpa que não é só nossa, porque já tomamos cuidados para 
fazer o uso dos antibióticos de maneira consciente. Ainda assim, podemos melhorar práticas, cuidar 
mais da biosseguridade e de outros pontos da granja para não perder tanto desempenho ao diminuir 
ou abrir mão dos antimicrobianos, em busca de um uso mais seguro e otimizado. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 
As inscrições para o 22º SBSA continuam durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 

(presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) para 
estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-convites. 
Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 13ª Poultry 
Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 
Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 
Medicina Veterinária (Somevesc). 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 
  

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 
  
7 de abril de 2022 
  
BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 
8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

http://www.nucleovet.com.br/
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Palestrante: Rodrigo Tedesco 
(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 
Palestrante: Steve Leeson 
(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 
10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 
(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 
Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 
(15 minutos de debate) 
  

SORTEIOS DE BRINDES 

  

  

https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8908614.jpg
https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8908615.jpg
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SITE VEJA SC                                  CHAPECÓ/SC 
 
06/04/2022                                                 01 
 

LINK: https://www.vejasc.com.br/noticia/791/22-deg-sbsa-debate-alternativas-para-o-uso-de-
antimicrobianos-e-impactos-economicos.html  
 

 

 
 
 

22° SBSA debate alternativas para o uso de 

antimicrobianos e impactos econômicos 

O SBSA e a 13ª Brasil Sul Poultry Fair são promovidos pelo Núcleo Oeste de 
Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) 

 

 
Foto: MB Comuicação 

As alternativas para o uso de antimicrobianos é um debate que tem ganho cada vez mais 

ênfase na avicultura comercial. A demanda de consumidores por alimentos livres de antibióticos, 

aliada à crescente resistência bacteriana, ascendeu um alerta na cadeia produtiva e fez avançar a 

busca por novas abordagens para reduzir e, até mesmo, substituir essas substâncias. O 

especialista Mariano Enrique Fernandez-Miyakawa deu visibilidade ao assunto no Bloco Sanidade 

desta quarta-feira (06), no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA). 

O SBSA e a 13ª Brasil Sul Poultry Fair são promovidos pelo Núcleo Oeste de Médicos 

Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) e seguem até esta quinta-feira (7), no Parque de Exposições 

Tancredo Neves, em Chapecó (SC). Os eventos são híbridos, com transmissão online ao vivo. 

Os antibióticos foram fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas e 

aumentar a eficiência na produção animal nos últimos 70 anos. “O uso prudente, apenas quando 

expressamente necessários e na dose mais adequada para o tratamento da doença, é uma 

https://www.vejasc.com.br/noticia/791/22-deg-sbsa-debate-alternativas-para-o-uso-de-antimicrobianos-e-impactos-economicos.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/791/22-deg-sbsa-debate-alternativas-para-o-uso-de-antimicrobianos-e-impactos-economicos.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/791/22-deg-sbsa-debate-alternativas-para-o-uso-de-antimicrobianos-e-impactos-economicos.html#foto
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estratégia de mitigação para impedir a disseminação de genes de resistência entre as bactérias”, 

ponderou Mariano. 

Um ponto-chave para substituir o uso de antimicrobianos como profiláticos e promotores de 

crescimento são as “alternativas antibióticas”, definidas como qualquer substância que possa 

substituir medicamentos terapêuticos. “Essas alternativas não devem apenas melhorar a eficiência e 

a qualidade da produção de alimentos para animais, mas também garantir a saúde humana e 

animal, bem como a segurança alimentar.” 

Essas alternativas não se tratam somente de produtos. “É também sobre como aplicamos 

novas tecnologias no campo, como medimos seus benefícios e, principalmente, como fazemos para 

capacitar e acompanhar o ambiente produtivo nessa transição tecnológica, entendendo que a 

abordagem básica é totalmente diferente daquela que se tinha na era dos antibióticos gratuitos”. 

Segundo o doutor, existe uma vasta gama de produtos disponíveis e em desenvolvimento 

para substituir os antimicrobianos, usados tanto com objetivo preventivo como para promover 

crescimento dos animais, como vacinas, produtos químicos, enzimas, fitoquímicos e derivados 

relacionados ao sistema imunológico. O desafio é escolher qual é a alternativa mais efetiva. “Por 

isso é fundamental ter dados sólidos sobre os mecanismos de ação dessas alternativas, bem como 

sua eficácia experimental e de campo, analisar como foram avaliadas e, com essas informações, 

projetá-las no contexto de cada área produtiva. Mais do que nunca, é necessária uma forte interação 

e construção de vínculos sólidos entre o setor produtivo, os fornecedores de insumos e o campo 

científico”, finalizou. 

IMPACTOS ECONÔMICOS 

A doutora em zootecnia, Ines Andretta, completou os debates sobre o uso de antibióticos 

apresentando um levantamento desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), que avaliou os impactos econômicos provocados pela retirada dos antimicrobianos na 

produção de aves. 

Ela aproveitou para destacar que a legislação em torno do tema muda com frequência e as 

restrições ao uso dos antibióticos é uma tendência mundial, até mesmo para atender às exigências 

de importantes mercados, como a União Europeia. Por outro lado, é preciso entender os impactos 

produtivos que a redução ou retirada do uso dessas substâncias pode gerar. 

“Na pesquisa que fizemos para quantificar esses impactos no desempenho de frangos de 

corte tratados com dietas sem antibióticos promotores de crescimento, percebemos que houve 

perda de ganho de peso e de conversão alimentar. Estimamos cerca de 25 centavos de gasto 

extra por frango, já que eles teriam que consumir mais ração para atingir o mesmo desempenho”, 

explicou. 

Apesar do prejuízo em conversão alimentar ter sido percebido em 84% dos casos em que o 

promotor foi tirado da dieta das aves, houve casos em que essa alteração não prejudicou o 

desempenho. “Ou seja, esse impacto não é igual para todo mundo. Quando se tira o promotor, 

também é possível economizar, porque o antibiótico tem seu custo”. 
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Esse processo de adequação e de busca por alternativas ao uso de antimicrobianos não é 

simples, mas necessário para se adaptar a uma tendência inevitável. “Neste contexto de resistência, 

é fundamental comunicarmos melhor nosso papel. Sabemos que temos que repensar nossas 

práticas, mas também não podemos assumir uma culpa que não é só nossa, porque já tomamos 

cuidados para fazer o uso dos antibióticos de maneira consciente. Ainda assim, podemos melhorar 

práticas, cuidar mais da biosseguridade e de outros pontos da granja para não perder tanto 

desempenho ao diminuir ou abrir mão dos antimicrobianos, em busca de um uso mais seguro e 

otimizado. 

INSCRIÇÕES PARA O SBSA 

As inscrições para o 22º SBSA continuam durante o evento. Os valores são: R$ 600,00 

(presencial) e R$ 500,00 (virtual) para profissionais e R$ 460,00 (presencial) e R$ 400,00 (virtual) 

para estudantes. Na compra de pacotes a partir de dez inscrições serão concedidos códigos-

convites. Nessa modalidade há possibilidade de parcelamento em até três vezes. O acesso para a 

13ª Poultry Fair é gratuito, tanto presencial quanto virtual, assim como para o pré-evento. 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 
  

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA DO 22º SIMPÓSIO BRASIL SUL DE AVICULTURA 

  

7 DE ABRIL DE 2022 

  

BLOCO MANEJO E NUTRIÇÃO 

8h: “Aquecimento e qualidade de ar na fase inicial” 

Palestrante: Rodrigo Tedesco 

(15 minutos de debate) 

9h: “Empenamento em frangos de corte – impactos econômicos e produtivos” 

Palestrante: Steve Leeson 

(15 minutos de debate) 

10h: Intervalo 

10h30: “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” 

Palestrante: Antônio Mário Penz Junior 

(15 minutos de debate) 

11h30: “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal” 

Palestrante: Ibiara Correia de Lima Paz 

(15 minutos de debate) 

 

http://www.nucleovet.com.br/
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SITE PÁGINA RURAL                        PORTO ALEGRE/RS 
 
07/04/2022                                                       01 
 
LINK: https://www.paginarural.com.br/noticias_detalhes.php?id=298139  
 
 

 
 
 
Quinta-feira, 07 de abril de 2022  
 

Eventos > Nucleovet 

SC: debates sobre qualidade da água, bem-estar e saúde 
intestinal encerram programação do 22º Sbsa, diz 
Nucleovet 
 

 

 
 

 
Chapecó/SC 

 
O debate sobre disponibilidade de água para a produção agropecuária não é recente, mas continua extremamente relevante. O 
tema foi explanado na palestra sobre "Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica" pelo engenheiro agrônomo Antônio 
Mário Penz Junior, mestre em Agronomia, PhD em Nutrição e pós-doutor em Nutrição de Aves no 22° Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura (Sbsa), evento promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) que encerrou nesta 
quinta-feira (7). Paralelamente, ocorreu a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos foram híbridos, com realização no Parque de 
Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 
 
Mário Penz iniciou sua explanação lembrando que a indústria 4.0, as tecnologias e as inovações são importantes, mas não se pode 

https://www.paginarural.com.br/noticias_detalhes.php?id=298139
https://www.paginarural.com.br/noticia/cat/20/eventos
https://www.paginarural.com.br/noticia/subcategoria/664/nucleovet
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esquecer do básico. "A indústria 1.0 continuará existindo. Os frangos não têm saliva, o que os impedem de comer. Eles tomam 
duas vezes mais água do que comem, sendo que a disponibilidade de água é fundamental para o consumo da ração e o 
desenvolvimento da ave". 
 
O palestrante apresentou números sobre a disponibilidade de água no Brasil e no mundo e reforçou que é fundamental saber usá-
la. "A proteína de frango é a que consome menos água em relação às outras proteínas de origem animal", frisou, ao citar a 
consciência e sustentabilidade com a captação de água da chuva, por exemplo. "Um galpão de 16mX150m pode acumular 
aproximadamente 3000 metros cúbicos de água por ano. Um lote de 35 mil frangos consome 450 metros cúbicos". 
 
Salientou que além da preocupação com a qualidade da ração, deve haver atenção com a qualidade de água para o consumo dos 
frangos. "No primeiro dia, depois do alojamento, os pintos bebem 40% de seu peso corporal. Esse consumo é importante para 
recuperar a desidratação que ocorre depois da eclosão, no incubatório e no transporte". 
 
Mário Penz realçou a importância de indicadores sobre o consumo de água nas propriedades. Expôs que em dietas fareladas os 
frangos bebem dois litros de água e consomem um quilo de alimento, em dietas peletizadas a relação é de 1,6 litro de água para 
um quilo de alimento e com dietas com partículas grossas há redução do consumo de água em até 10%. 
 
Porém, há dados que não são conhecidos, como a quantidade de água usada em painéis evaporativos, para limpeza, para molhar 
os frangos antes da saída da granja, para outros animais e pequenas plantações e para as necessidades domésticas. "Temos que 
mudar nossa preocupação com a água na propriedade, esse deve ser o primeiro aspecto a nos comprometer com a produção de 
frango", concluiu o especialista. 
 
 
BEM-ESTAR E SAÚDE INTESTINAL 

 
Para encerrar a programação científica do 22º Sbsa, a professora associada na Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia (Fmvz), Ibiara Correia de Lima Paz, palestrou sobre "Bem-estar e aspectos relacionados à 
saúde intestinal". 
 
Ibiara frisou que é preciso mostrar que bem-estar não é algo de outro mundo e que o bom senso ajuda bastante nessa tarefa. "Às 
vezes mudando o manejo, se melhora muito o bem-estar. Nós descobrimos com anos de pesquisa que a integridade intestinal 
melhora o bem-estar, por vários motivos. O principal é que a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é produzida 95% nas 
células intestinais, ou seja, um intestino saudável terá maior produção de serotonina. Quando se tem probióticos, alguns 
melhoradores de desempenho, que promovem o equilíbrio da microbiota, consequentemente se tem maior qualidade e maior 
sanidade". 
 
A palestrante enfatizou a importância de uma dieta balanceada, mas que nem sempre o intestino da ave está preparado para 
absorver tudo que é oferecido, sendo necessário melhorar a saúde intestinal para melhorar também a absorção dos nutrientes. 
"Assim, diminui a excreção de nitrogênio e melhora a qualidade da cama, consequentemente, diminui a liberação de amônia no 
ambiente e as aves ficam mais tranquilas por conta da serotonina, não se arranham, não se bicam", explicou Ibiara, ao acrescentar 
que esse conjunto de fatores aprimora, ainda, a qualidade de carcaça. Fica mais fácil de realizar o manejo pré-abate. Consegue-se 
andar entre as aves sem que elas pulem e se batam". 
 
Ibiara ressaltou que os consumidores estão mais conscientes e exigentes. "O bem-estar animal está cada vez mais em evidência e 
ter essa agregação de valor ao produto, além de uma perda menor por condenação ou perdas na carcaça, ganha-se em reais por 
evitar danos e ter um animal com bem-estar melhor", finalizou. 
 
O 22º Sbsa teve apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (Abpa), do Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC 
(Crmv/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 
 
Fonte: Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

SITE MB COMUNICAÇÃO                                 CHAPECÓ/SC 
 
07/04/2022                                                                    01 
 
LINK: https://www.mbcomunicacao.com.br/palestras-sobre-adenovirus-e-saude-intestinal-
encerram-segundo-dia-do-22o-sbsa  
        

 

Postado em 07 de Abril  

Palestras sobre adenovírus e saúde intestinal 
encerram segundo dia do 22º SBSA 

  

  

https://www.mbcomunicacao.com.br/palestras-sobre-adenovirus-e-saude-intestinal-encerram-segundo-dia-do-22o-sbsa
https://www.mbcomunicacao.com.br/palestras-sobre-adenovirus-e-saude-intestinal-encerram-segundo-dia-do-22o-sbsa
https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8913278.jpg
https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8913279.jpg
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Um desafio recorrente na avicultura é o controle do adenovírus aviário. Sua 
identificação, tratamento e prevenção foram abordados em palestra do professor do 
Departamento de Patobiologia da Universidade de Auburn, Haroldo Toro, durante 
o 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), promovido pelo Núcleo Oeste de 
Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet). Paralelamente ocorre a 13ª Brasil 
Sul Poultry Fair.  

Toro palestrou sobre “Adenovírus aviário: uma doença emergente?”. Ele explicou 
que o vírus é resistente ao ambiente e difícil de combater. Esse vírus possui vários 
genótipos e 12 sorotipos. O palestrante também explanou sobre a hepatite por 
corpúsculos de inclusão, causada pelo adenovírus aviário do grupo 1 (FAdV-1). A 
doença atinge principalmente aves jovens, provoca alta mortalidade e se caracteriza 
por lesões hepáticas. 

O especialista frisou que a classificação do adenovírus é muito útil para estudos, 
sendo fundamental saber, para tratamento, qual sorotipo afetou a produção. “A vacina 
deve ser feita nas matrizes e é necessário que seja específica para o sorotipo que 
atingiu as aves”. Ele ainda acrescentou que a prevenção é comumente realizada por 
vacinação. Porém, salientou que as vacinas não terão o efeito desejado se as aves não 

https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8913280.jpg
https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8913281.jpg
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estiverem saudáveis. 
            Vários agentes estão associados às respostas à vacinação, como a nutrição, 
micotoxinas, fatores ambientais que causam estresse, temperaturas baixas ou altas, 
ventilação deficiente, excesso de ruído, densidade, cama molhada, etc. “Os frangos 
não devem ser vacinados durante períodos de estresse. É melhor adiar a vacinação até 
que as aves estejam saudáveis”, frisou o palestrante. Além disso, o controle da hepatite 
exige a contenção efetiva de patógenos causadores de imunodeficiência em aves 
jovens. 
            De acordo com Toro, os surtos de hepatite, geralmente, ocorrem como 
resultado de uma multiplicidade de fatores que afetam as galinhas reprodutoras ou a 
progênie. “Assim, a prevenção bem-sucedida deve incluir o controle de agentes que 
afetam as respostas imunes tanto dos reprodutores quanto das progênies. E a proteção 
adequada contra o adenovírus requer a vacinação dos criadores com vacinas 
específicas para cada cepa e de boa qualidade”, concluiu. 
            SAÚDE INTESTINAL 
            O cientista líder do Centro de Pesquisa Agrícola de Southern Plains, Michael 
Kogut, palestrou sobre “Vacina e saúde intestinal”, fechando a programação científica 
do segundo dia do 22º SBSA. O especialista falou sobre a importância da microbiota 
intestinal na imunidade dos frangos. A microbiota intestinal é formada por milhares de 
microrganismos e integra múltiplos processos fisiológicos nas aves. Juntamente de 
outros fatores ambientais, como dieta e estresse, pode desempenhar um papel central 
no equilíbrio fisiológico, imunológico e nutricional. 
            Kogut reforçou que a resposta imune e a metabolização dos nutrientes 
compõem sistemas biológicos indispensáveis para a manutenção da vida. Cada um 
desses sistemas é capaz de modular a atividade de outro, garantindo a capacidade do 
organismo de enviar respostas apropriadas sob quaisquer condições. 
            O palestrante salientou, ainda, que se as aves têm um intestino saudável e um 
microbioma funcional, as vacinas também terão efeitos positivos quando utilizadas. “Se 
algum desses componentes for prejudicado, acontece a disbiose e isso afeta a 
integridade do intestino, com efeito negativo na imunidade. A saúde ruim do animal 
resulta em uma eficácia ruim também da vacina”, frisou. Para finalizar, o especialista 
afirmou que o microbioma intestinal é cada vez mais reconhecido como um importante 
modulador das respostas vacinais e da imunidade em geral das aves. 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 
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Palestras sobre adenovírus e saúde 

intestinal encerram segundo dia do 

22º SBSA 
O evento é promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 
Zootecnistas (Nucleovet) 

 

 

 
Foto: MB Comunicação 

Um desafio recorrente na avicultura é o controle do adenovírus aviário. Sua identificação, 

tratamento e prevenção foram abordados em palestra do professor do Departamento de Patobiologia 

da Universidade de Auburn, Haroldo Toro, durante o 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), 

promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet).  

Toro palestrou sobre “Adenovírus aviário: uma doença emergente?”. Ele explicou que o vírus 

é resistente ao ambiente e difícil de combater. Esse vírus possui vários genótipos e 12 sorotipos. O 

https://www.vejasc.com.br/noticia/793/palestras-sobre-adenovirus-e-saude-intestinal-encerram-segundo-dia-do-22-ordm-sbsa.html
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palestrante também explanou sobre a hepatite por corpúsculos de inclusão, causada pelo 

adenovírus aviário do grupo 1 (FAdV-1). A doença atinge principalmente aves jovens, provoca alta 

mortalidade e se caracteriza por lesões hepáticas. 

O especialista frisou que a classificação do adenovírus é muito útil para estudos, sendo 

fundamental saber, para tratamento, qual sorotipo afetou a produção. “A vacina deve ser feita nas 

matrizes e é necessário que seja específica para o sorotipo que atingiu as aves”. Ele ainda 

acrescentou que a prevenção é comumente realizada por vacinação. Porém, salientou que as 

vacinas não terão o efeito desejado se as aves não estiverem saudáveis. 

            Vários agentes estão associados às respostas à vacinação, como a nutrição, micotoxinas, 

fatores ambientais que causam estresse, temperaturas baixas ou altas, ventilação deficiente, 

excesso de ruído, densidade, cama molhada, etc. “Os frangos não devem ser vacinados durante 

períodos de estresse. É melhor adiar a vacinação até que as aves estejam saudáveis”, frisou o 

palestrante. Além disso, o controle da hepatite exige a contenção efetiva de patógenos causadores 

de imunodeficiência em aves jovens. 

            De acordo com Toro, os surtos de hepatite, geralmente, ocorrem como resultado de uma 

multiplicidade de fatores que afetam as galinhas reprodutoras ou a progênie. “Assim, a prevenção 

bem-sucedida deve incluir o controle de agentes que afetam as respostas imunes tanto dos 

reprodutores quanto das progênies. E a proteção adequada contra o adenovírus requer a vacinação 

dos criadores com vacinas específicas para cada cepa e de boa qualidade”, concluiu. 

            SAÚDE INTESTINAL 

            O cientista líder do Centro de Pesquisa Agrícola de Southern Plains, Michael Kogut, 

palestrou sobre “Vacina e saúde intestinal”, fechando a programação científica do segundo dia do 

22º SBSA. O especialista falou sobre a importância da microbiota intestinal na imunidade dos 

frangos. A microbiota intestinal é formada por milhares de microrganismos e integra múltiplos 

processos fisiológicos nas aves. Juntamente de outros fatores ambientais, como dieta e estresse, 

pode desempenhar um papel central no equilíbrio fisiológico, imunológico e nutricional. 

            Kogut reforçou que a resposta imune e a metabolização dos nutrientes compõem sistemas 

biológicos indispensáveis para a manutenção da vida. Cada um desses sistemas é capaz de 

modular a atividade de outro, garantindo a capacidade do organismo de enviar respostas 

apropriadas sob quaisquer condições. 

            O palestrante salientou, ainda, que se as aves têm um intestino saudável e um microbioma 

funcional, as vacinas também terão efeitos positivos quando utilizadas. “Se algum desses 

componentes for prejudicado, acontece a disbiose e isso afeta a integridade do intestino, com efeito 

negativo na imunidade. A saúde ruim do animal resulta em uma eficácia ruim também da vacina”, 

frisou. Para finalizar, o especialista afirmou que o microbioma intestinal é cada vez mais reconhecido 

como um importante modulador das respostas vacinais e da imunidade em geral das aves. 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 
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Manejo adequado melhora desempenho do frango de corte 

Médico veterinário Rodrigo Tedesco abordou os desafios no controle do aquecimento e qualidade de 
ar e o especialista Steve Leeson discorreu sobre os impactos econômicos do empenamento 
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As boas práticas desempenhadas em cada etapa do desenvolvimento das aves 
têm consequência direta na produtividade das matrizes. O cuidado com aquecimento e 
qualidade de ar na fase inicial do frango de corte é fator fundamental para que o lote 
atinja seu potencial. Por isso, o 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA) trouxe 
o médico veterinário Rodrigo Tedesco para abordar o tema no bloco Manejo e 
Nutrição desta quinta-feira (7), último dia do evento que acontece no Parque de 
Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC). 

Tedesco abriu a palestra salientando que, antes de se pensar na temperatura do 
alojamento, é necessário garantir as condições corretas de ambiente nas etapas 
anteriores da cadeia avícola. Ele revisou pontos importantes da área de incubação e 
transporte das aves de 1 dia e tratou os impactos da umidade e da temperatura no 
peso, conversão alimentar e mortalidade dos pintinhos. 

O controle do ambiente é um dos principais desafios da avicultura moderna, 
especialmente por conta das variações climáticas enfrentadas em cada estação e os 
altos custos das instalações. “Cada aviário deve ter capacidade de aquecimento mais 
do que suficiente para garantir o fornecimento da ventilação necessária e conservar a 
temperatura independente da época do ano. O valor também deve ser distribuído de 
maneira igual, pois pode comprometer a uniformidade das aves.” 

Nos primeiros dias de vida das aves, a atenção com o aquecimento deve ser 
redobrada, isso porque os pintinhos são mais propensos a sofrer caso as condições de 
temperatura e ambiência não sejam corretas. “Para se ter êxito no aquecimento da fase 
inicial é fundamental que o cálculo para a definição da capacidade de aquecimento 
tenha levado em conta os desafios ambientais, como a temperatura mínima no período 
de inverno, e as características dos materiais utilizados na construção do aviário, por 
exemplo, capacidade de isolamento térmico de cada material”, afirmou. 

A temperatura da cama quando é feito o alojamento dos pintinhos é 
imprescindível, por isso o pré-aquecimento do aviário é obrigatório. “Os galpões devem 
ser pré-aquecidos por tempo suficiente para que se atinja a temperatura ideal da cama, 
de pelo menos 28 a 30°C, antes da chegada dos pintinhos. A temperatura e a umidade 
relativa (UR) devem ser estabilizadas nos valores recomendados para garantir um 
ambiente confortável para os pintinhos, na chegada ao aviário.” 

O sistema de ventilação não fica para trás na ordem de importância. “É uma 

https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8913289.jpg
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ferramenta de manejo usada para tentar oferecer o máximo de conforto às aves, 
independentemente das condições ambientais. A ventilação tem como finalidade 
manter os níveis adequados de qualidade do ar e manter as aves em conforto térmico”, 
afirmou o especialista. 

Tedesco ressaltou que a observação do comportamento das aves é o principal 
caminho para saber se a ventilação e a temperatura estão adequadas ou precisam ser 
revistas. “Use o comportamento das aves para determinar a condição correta. Observe 
o galpão, entenda se as aves estão distribuídas uniformemente, se elas estão se 
comportando de forma desejada e como está a atividade nos comedouros e 
bebedouros”, finalizou. 

EMPENAMENTO E IMPACTOS ECONÔMICOS 
Ainda nos debates sobre manejo, o professor do Departamento de Ciência 

Animal e Avícola da Universidade de Guelph, no Canadá, Steve Leeson, discorreu a 
respeito dos impactos econômicos e produtivos do empenamento em frango de corte. 

As lesões na epiderme estão entre as principais causas de condenação no setor. 
Para combater essas complicações, o empenamento é uma etapa fundamental no 
desenvolvimento das aves, que pode garantir maior proteção e qualidade da pele e, 
desta forma, reduzir perdas. 

“Os principais problemas que encontramos a respeito deste tema são situações 
em que o empenamento ocorre de forma lenta e pobre, penas quebradiças, questões 
comportamentais, como o hábito das aves de lamber as penas, além do impacto na 
qualidade da carcaça e necessidade de energia de manutenção no caso dos frangos 
de cortes, bem como o impacto na fertilidade das aves reprodutoras”, explicou. 

Steve também reforçou a importância da atenção com a nutrição, temperatura e 
manejo para que exerçam uma influência positiva no empenamento. “Práticas de 
manejo, mudanças genéticas e processos ligados à nutrição interferem para um bom 
resultado no empenamento de frangos de corte. O produtor precisa estar atento com as 
temperaturas de incubação e criação, a densidade de estocagem, os programas de 
vacinação, a intensidade da luz e garantir que as aves recebam os níveis de zinco e 
iodo adequados”, destacou o especialista. 

APOIO 
O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da 
Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal 
(Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 
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Manejo adequado melhora 

desempenho do frango de corte 
Médico veterinário Rodrigo Tedesco abordou os desafios no controle do 
aquecimento e qualidade de ar e o especialista Steve Leeson discorreu sobre os 
impactos econômicos do empenamento 

 

 
Foto: MB omunicação 

As boas práticas desempenhadas em cada etapa do desenvolvimento das aves têm 

consequência direta na produtividade das matrizes. O cuidado com aquecimento e qualidade de ar 

na fase inicial do frango de corte é fator fundamental para que o lote atinja seu potencial. Por isso, 

o 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA) trouxe o médico veterinário Rodrigo Tedesco para 

abordar o tema no bloco Manejo e Nutrição desta quinta-feira (7), último dia do evento que acontece 

no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC). 

Tedesco abriu a palestra salientando que, antes de se pensar na temperatura do alojamento, 

é necessário garantir as condições corretas de ambiente nas etapas anteriores da cadeia avícola. 
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Ele revisou pontos importantes da área de incubação e transporte das aves de 1 dia e tratou os 

impactos da umidade e da temperatura no peso, conversão alimentar e mortalidade dos pintinhos. 

O controle do ambiente é um dos principais desafios da avicultura moderna, especialmente 

por conta das variações climáticas enfrentadas em cada estação e os altos custos das instalações. 

“Cada aviário deve ter capacidade de aquecimento mais do que suficiente para garantir o 

fornecimento da ventilação necessária e conservar a temperatura independente da época do ano. O 

valor também deve ser distribuído de maneira igual, pois pode comprometer a uniformidade das 

aves.” 

Nos primeiros dias de vida das aves, a atenção com o aquecimento deve ser redobrada, isso 

porque os pintinhos são mais propensos a sofrer caso as condições de temperatura e ambiência não 

sejam corretas. “Para se ter êxito no aquecimento da fase inicial é fundamental que o cálculo para a 

definição da capacidade de aquecimento tenha levado em conta os desafios ambientais, como a 

temperatura mínima no período de inverno, e as características dos materiais utilizados na 

construção do aviário, por exemplo, capacidade de isolamento térmico de cada material”, afirmou. 

A temperatura da cama quando é feito o alojamento dos pintinhos é imprescindível, por isso o 

pré-aquecimento do aviário é obrigatório. “Os galpões devem ser pré-aquecidos por tempo suficiente 

para que se atinja a temperatura ideal da cama, de pelo menos 28 a 30°C, antes da chegada dos 

pintinhos. A temperatura e a umidade relativa (UR) devem ser estabilizadas nos valores 

recomendados para garantir um ambiente confortável para os pintinhos, na chegada ao aviário.” 

O sistema de ventilação não fica para trás na ordem de importância. “É uma ferramenta de 

manejo usada para tentar oferecer o máximo de conforto às aves, independentemente das 

condições ambientais. A ventilação tem como finalidade manter os níveis adequados de qualidade 

do ar e manter as aves em conforto térmico”, afirmou o especialista. 

Tedesco ressaltou que a observação do comportamento das aves é o principal caminho para 

saber se a ventilação e a temperatura estão adequadas ou precisam ser revistas. “Use o 

comportamento das aves para determinar a condição correta. Observe o galpão, entenda se as aves 

estão distribuídas uniformemente, se elas estão se comportando de forma desejada e como está a 

atividade nos comedouros e bebedouros”, finalizou. 

EMPENAMENTO E IMPACTOS ECONÔMICOS 

Ainda nos debates sobre manejo, o professor do Departamento de Ciência Animal e Avícola 

da Universidade de Guelph, no Canadá, Steve Leeson, discorreu a respeito dos impactos 

econômicos e produtivos do empenamento em frango de corte. 

As lesões na epiderme estão entre as principais causas de condenação no setor. Para 

combater essas complicações, o empenamento é uma etapa fundamental no desenvolvimento das 

aves, que pode garantir maior proteção e qualidade da pele e, desta forma, reduzir perdas. 

“Os principais problemas que encontramos a respeito deste tema são situações em que o 

empenamento ocorre de forma lenta e pobre, penas quebradiças, questões comportamentais, como 

o hábito das aves de lamber as penas, além do impacto na qualidade da carcaça e necessidade de 
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energia de manutenção no caso dos frangos de cortes, bem como o impacto na fertilidade das aves 

reprodutoras”, explicou. 

Steve também reforçou a importância da atenção com a nutrição, temperatura e manejo para 

que exerçam uma influência positiva no empenamento. “Práticas de manejo, mudanças genéticas e 

processos ligados à nutrição interferem para um bom resultado no empenamento de frangos de 

corte. O produtor precisa estar atento com as temperaturas de incubação e criação, a densidade de 

estocagem, os programas de vacinação, a intensidade da luz e garantir que as aves recebam os 

níveis de zinco e iodo adequados”, destacou o especialista. 

APOIO 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 
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Empresas apresentam novidades na 13ª Brasil Sul Poultry Fair 

Feira reuniu mais de 70 expositores durante a 22ª edição do Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
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            Nutrição animal é um tema sempre em evidência na produção avícola e representa um dos 
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principais custos. Na 13ª Brasil Sul Poultry Fair, evento paralelo ao 22° Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura (SBSA), os visitantes e congressistas puderam conferir opções apresentadas por diversas 
empresas. Uma delas é a NutriQuest, empresa americana-brasileira, que expôs tecnologias em 
aditivos nutricionais. 

Entre os produtos está o Creamino, uma fonte de energia metabólica que propicia um melhor 
rendimento animal, atendendo o potencial genético com mais eficiência. É um aditivo nutricional fonte 
de Ácido Guanidinoacético, precursor direto da creatina, que fornece energia metabólica aos animais 
para seu crescimento, além de otimizar a utilização de alguns aminoácidos importantes, como a 
arginina. Sua utilização auxilia no metabolismo de energia de aves e suínos, melhorando seu 
desempenho produtivo e reprodutivo, atuando também como coadjuvante importante na redução de 
problemas responsáveis por prejuízos severos na avicultura e suinocultura. 

De acordo com a gerente nacional de negócios aves da NutriQuest, Marlene Schmidt, o 
Creamino também reduz o custo da ração e é uma opção segura e eficiente para os dias atuais. 
“Apresentamos resultados acadêmicos e de campo para os visitantes, demonstrando como o 
Creamino melhora a eficiência energética a nível celular. É um novo padrão de nutrição”, frisou 
Marlene, ao acrescentar que participar da 13ª Brasil Sul Poultry Fair foi importante para se reintegrar e 
expandir o networking com os clientes. 
            A Evonik trouxe para a PoultryFair um novo probiótico, o Ecobiol, com foco na saúde intestinal 
e bem-estar animal. Um produto que contribui para aprimorar a condição de saúde dos animais e, 
consequetemente, aumenta a rentabilidade do produtor. “Nós não focamos só em produto, mas 
também em solução. O ponto chave que temos trabalhado é a sustentabilidade, unindo produção 
animal, saúde e zootecnia de precisão”, salientou a gerente de marketing da Evonik, Alessandra 
Ferraz. 
            Sobre o evento 
            Mais de 70 empresas nacionais e multinacionais de genética, sanidade, nutrição, aditivos e 
equipamentos para a avicultura participaram da 13ª Brasil Sul PoultryFair. Considerado um dos 
maiores eventos do setor avícola latino-americano, o SBSA e a Poultry Fair são promovidos pelo 
Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) e encerraram nesta quinta-feira (7). 
Os eventos foram híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó 
(SC), e transmissão on-line ao vivo. 

A feira foi um espaço onde as empresas geradoras de tecnologias apresentaram suas 
novidades e seus produtos, permitiram networking e o aprimoramento técnico dos congressistas. 

O 22º SBSA foi promovido pelo Nucleovet e teve apoio da Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA), do Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da 
Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 
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Empresas apresentam novidades na 

13ª Brasil Sul Poultry Fair 
Feira reuniu mais de 70 expositores durante a 22ª edição do Simpósio Brasil Sul 
de Avicultura 

 

 
Foto: MB Comunicação 

            Nutrição animal é um tema sempre em evidência na produção avícola e representa um dos 

principais custos. Na 13ª Brasil Sul Poultry Fair, evento paralelo ao 22° Simpósio Brasil Sul de 

Avicultura (SBSA), os visitantes e congressistas puderam conferir opções apresentadas por diversas 

empresas. Uma delas é a NutriQuest, empresa americana-brasileira, que expôs tecnologias em 

aditivos nutricionais. 

Entre os produtos está o Creamino, uma fonte de energia metabólica que propicia um melhor 

rendimento animal, atendendo o potencial genético com mais eficiência. É um aditivo nutricional 

fonte de Ácido Guanidinoacético, precursor direto da creatina, que fornece energia metabólica aos 

animais para seu crescimento, além de otimizar a utilização de alguns aminoácidos importantes, 

como a arginina. Sua utilização auxilia no metabolismo de energia de aves e suínos, melhorando seu 
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desempenho produtivo e reprodutivo, atuando também como coadjuvante importante na redução de 

problemas responsáveis por prejuízos severos na avicultura e suinocultura. 

De acordo com a gerente nacional de negócios aves da NutriQuest, Marlene Schmidt, o 

Creamino também reduz o custo da ração e é uma opção segura e eficiente para os dias atuais. 

“Apresentamos resultados acadêmicos e de campo para os visitantes, demonstrando como o 

Creamino melhora a eficiência energética a nível celular. É um novo padrão de nutrição”, frisou 

Marlene, ao acrescentar que participar da 13ª Brasil Sul Poultry Fair foi importante para se reintegrar 

e expandir o networking com os clientes. 

            A Evonik trouxe para a PoultryFair um novo probiótico, o Ecobiol, com foco na saúde 

intestinal e bem-estar animal. Um produto que contribui para aprimorar a condição de saúde dos 

animais e, consequetemente, aumenta a rentabilidade do produtor. “Nós não focamos só em 

produto, mas também em solução. O ponto chave que temos trabalhado é a sustentabilidade, unindo 

produção animal, saúde e zootecnia de precisão”, salientou a gerente de marketing da 

Evonik, Alessandra Ferraz. 

            Sobre o evento 

            Mais de 70 empresas nacionais e multinacionais de genética, sanidade, nutrição, aditivos e 

equipamentos para a avicultura participaram da 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Considerado um dos 

maiores eventos do setor avícola latino-americano, o SBSA e a Poultry Fair são promovidos pelo 

Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) e encerraram nesta quinta-feira 

(7). Os eventos foram híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em 

Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

A feira foi um espaço onde as empresas geradoras de tecnologias apresentaram suas 

novidades e seus produtos, permitiram networking e o aprimoramento técnico dos congressistas. 

O 22º SBSA foi promovido pelo Nucleovet e teve apoio da Associação Brasileira de Proteína 

Animal (ABPA), do Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da 

Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 

Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 
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Debates sobre qualidade da água, bem-estar e saúde intestinal 
encerram programação do 22º SBSA 
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            O debate sobre disponibilidade de água para a produção agropecuária não é recente, mas 
continua extremamente relevante. O tema foi explanado na palestra sobre “Qualidade de água: 
sustentabilidade x crise hídrica” pelo engenheiro agrônomo Antônio Mário Penz Junior, mestre em 
Agronomia, PhD em Nutrição e pós-doutor em Nutrição de Aves no 22° Simpósio Brasil Sul de 
Avicultura (SBSA), evento promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 
(Nucleovet) que encerrou nesta quinta-feira (7). Paralelamente, ocorreu a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. 
Os eventos foram híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó 
(SC), e transmissão on-line ao vivo. 
            Mário Penz iniciou sua explanação lembrando que a indústria 4.0, as tecnologias e as 
inovações são importantes, mas não se pode esquecer do básico. “A indústria 1.0 continuará existindo. 
Os frangos não têm saliva, o que os impedem de comer. Eles tomam duas vezes mais água do que 
comem, sendo que a disponibilidade de água é fundamental para o consumo da ração e o 
desenvolvimento da ave”. 
            O palestrante apresentou números sobre a disponibilidade de água no Brasil e no mundo e 
reforçou que é fundamental saber usá-la. “A proteína de frango é a que consome menos água em 
relação às outras proteínas de origem animal”, frisou, ao citar a consciência e sustentabilidade com a 
captação de água da chuva, por exemplo. “Um galpão de 16mX150m pode acumular 

https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8913486.jpg
https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8913487.jpg
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aproximadamente 3000 metros cúbicos de água por ano. Um lote de 35 mil frangos consome 450 
metros cúbicos”. 
            Salientou que além da preocupação com a qualidade da ração, deve haver atenção com a 
qualidade de água para o consumo dos frangos. “No primeiro dia, depois do alojamento, os pintos 
bebem 40% de seu peso corporal. Esse consumo é importante para recuperar a desidratação que 
ocorre depois da eclosão, no incubatório e no transporte”. 
            Mário Penz realçou a importância de indicadores sobre o consumo de água nas propriedades. 
Expôs que em dietas fareladas os frangos bebem dois litros de água e consomem um quilo de 
alimento, em dietas peletizadas a relação é de 1,6 litro de água para um quilo de alimento e com dietas 
com partículas grossas há redução do consumo de água em até 10%. 

Porém, há dados que não são conhecidos, como a quantidade de água usada em painéis 
evaporativos, para limpeza, para molhar os frangos antes da saída da granja, para outros animais e 
pequenas plantações e para as necessidades domésticas. “Temos que mudar nossa preocupação 
com a água na propriedade, esse deve ser o primeiro aspecto a nos comprometer com a produção de 
frango”, concluiu o especialista. 
            BEM-ESTAR E SAÚDE INTESTINAL 
            Para encerrar a programação científica do 22º SBSA, a professora associada na Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), Ibiara Correia de 
Lima Paz, palestrou sobre “Bem-estar e aspectos relacionados à saúde intestinal”. 
            Ibiara frisou que é preciso mostrar que bem-estar não é algo de outro mundo e que o bom 
senso ajuda bastante nessa tarefa. “Às vezes mudando o manejo, se melhora muito o bem-estar. Nós 
descobrimos com anos de pesquisa que a integridade intestinal melhora o bem-estar, por vários 
motivos. O principal é que a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é produzida 95% nas células 
intestinais, ou seja, um intestino saudável terá maior produção de serotonina. Quando se tem 
probióticos, alguns melhoradores de desempenho, que promovem o equilíbrio da microbiota, 
consequentemente se tem maior qualidade e maior sanidade”. 
            A palestrante enfatizou a importância de uma dieta balanceada, mas que nem sempre o 
intestino da ave está preparado para absorver tudo que é oferecido, sendo necessário melhorar a 
saúde intestinal para melhorar também a absorção dos nutrientes. “Assim, diminui a excreção de 
nitrogênio e melhora a qualidade da cama, consequentemente, diminui a liberação de amônia no 
ambiente e as aves ficam mais tranquilas por conta da serotonina, não se arranham, não se bicam”, 
explicou Ibiara, ao acrescentar que esse conjunto de fatores aprimora, ainda, a qualidade de carcaça. 
Fica mais fácil de realizar o manejo pré-abate. Consegue-se andar entre as aves sem que elas pulem 
e se batam”. 
            Ibiara ressaltou que os consumidores estão mais conscientes e exigentes. “O bem-estar animal 
está cada vez mais em evidência e ter essa agregação de valor ao produto, além de uma perda menor 
por condenação ou perdas na carcaça, ganha-se em reais por evitar danos e ter um animal com bem-
estar melhor”, finalizou. 

O 22º SBSA teve apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 
Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 
Medicina Veterinária (Somevesc). 
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Debates sobre qualidade da água, bem-estar e saúde intestinal 

encerram programação do 22º SBSA 

Os eventos foram híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo 
Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

 

 
Foto: MB Comunicação 

  

            O debate sobre disponibilidade de água para a produção agropecuária não é 

recente, mas continua extremamente relevante. O tema foi explanado na palestra 

sobre “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” pelo engenheiro 

agrônomo Antônio Mário Penz Junior, mestre em Agronomia, PhD em Nutrição e pós-

doutor em Nutrição de Aves no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), evento 

promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) que 

encerrou nesta quinta-feira (7). Paralelamente, ocorreu a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. 

Os eventos foram híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo 

Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 
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            Mário Penz iniciou sua explanação lembrando que a indústria 4.0, as 

tecnologias e as inovações são importantes, mas não se pode esquecer do básico. “A 

indústria 1.0 continuará existindo. Os frangos não têm saliva, o que os impedem de 

comer. Eles tomam duas vezes mais água do que comem, sendo que a 

disponibilidade de água é fundamental para o consumo da ração e o desenvolvimento 

da ave”. 

            O palestrante apresentou números sobre a disponibilidade de água no Brasil e 

no mundo e reforçou que é fundamental saber usá-la. “A proteína de frango é a que 

consome menos água em relação às outras proteínas de origem animal”, frisou, ao 

citar a consciência e sustentabilidade com a captação de água da chuva, por 

exemplo. “Um galpão de 16mX150m pode acumular aproximadamente 3000 metros 

cúbicos de água por ano. Um lote de 35 mil frangos consome 450 metros cúbicos”. 

            Salientou que além da preocupação com a qualidade da ração, deve haver 

atenção com a qualidade de água para o consumo dos frangos. “No primeiro dia, 

depois do alojamento, os pintos bebem 40% de seu peso corporal. Esse consumo é 

importante para recuperar a desidratação que ocorre depois da eclosão, no 

incubatório e no transporte”. 

            Mário Penz realçou a importância de indicadores sobre o consumo de água 

nas propriedades. Expôs que em dietas fareladas os frangos bebem dois litros de 

água e consomem um quilo de alimento, em dietas peletizadas a relação é de 1,6 litro 

de água para um quilo de alimento e com dietas com partículas grossas há redução 

do consumo de água em até 10%. 

Porém, há dados que não são conhecidos, como a quantidade de água usada 

em painéis evaporativos, para limpeza, para molhar os frangos antes da saída da 

granja, para outros animais e pequenas plantações e para as necessidades 

domésticas. “Temos que mudar nossa preocupação com a água na propriedade, esse 

deve ser o primeiro aspecto a nos comprometer com a produção de frango”, concluiu 

o especialista. 

            BEM-ESTAR E SAÚDE INTESTINAL 

            Para encerrar a programação científica do 22º SBSA, a professora associada 

na Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia (FMVZ), Ibiara Correia de Lima Paz, palestrou sobre “Bem-estar e aspectos 

relacionados à saúde intestinal”. 

            Ibiara frisou que é preciso mostrar que bem-estar não é algo de outro mundo e 

que o bom senso ajuda bastante nessa tarefa. “Às vezes mudando o manejo, se 

melhora muito o bem-estar. Nós descobrimos com anos de pesquisa que a 

integridade intestinal melhora o bem-estar, por vários motivos. O principal é que a 

serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é produzida 95% nas células intestinais, 

ou seja, um intestino saudável terá maior produção de serotonina. Quando se tem 
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probióticos, alguns melhoradores de desempenho, que promovem o equilíbrio da 

microbiota, consequentemente se tem maior qualidade e maior sanidade”. 

            A palestrante enfatizou a importância de uma dieta balanceada, mas que nem 

sempre o intestino da ave está preparado para absorver tudo que é oferecido, sendo 

necessário melhorar a saúde intestinal para melhorar também a absorção dos 

nutrientes. “Assim, diminui a excreção de nitrogênio e melhora a qualidade da cama, 

consequentemente, diminui a liberação de amônia no ambiente e as aves ficam mais 

tranquilas por conta da serotonina, não se arranham, não se bicam”, explicou Ibiara, 

ao acrescentar que esse conjunto de fatores aprimora, ainda, a qualidade de carcaça. 

Fica mais fácil de realizar o manejo pré-abate. Consegue-se andar entre as aves sem 

que elas pulem e se batam”. 

            Ibiara ressaltou que os consumidores estão mais conscientes e exigentes. “O 

bem-estar animal está cada vez mais em evidência e ter essa agregação de valor ao 

produto, além de uma perda menor por condenação ou perdas na carcaça, ganha-se 

em reais por evitar danos e ter um animal com bem-estar melhor”, finalizou. 

O 22º SBSA teve apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da 

Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal 

(Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 
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As boas práticas desempenhadas em cada etapa do desenvolvimento das aves têm 

consequência direta na produtividade das matrizes. O cuidado com aquecimento e qualidade de ar 

na fase inicial do frango de corte é fator fundamental para que o lote atinja seu potencial. Por isso, 

o 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA) trouxe o médico veterinário Rodrigo Tedesco para 

abordar o tema no bloco Manejo e Nutrição desta quinta-feira (7), último dia do evento que acontece 

no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC). 
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Tedesco abriu a palestra salientando que, antes de se pensar na temperatura do alojamento, 

é necessário garantir as condições corretas de ambiente nas etapas anteriores da cadeia avícola. 

Ele revisou pontos importantes da área de incubação e transporte das aves de 1 dia e tratou os 

impactos da umidade e da temperatura no peso, conversão alimentar e mortalidade dos pintinhos. 

O controle do ambiente é um dos principais desafios da avicultura moderna, especialmente 

por conta das variações climáticas enfrentadas em cada estação e os altos custos das instalações. 

“Cada aviário deve ter capacidade de aquecimento mais do que suficiente para garantir o 

fornecimento da ventilação necessária e conservar a temperatura independente da época do ano. O 

valor também deve ser distribuído de maneira igual, pois pode comprometer a uniformidade das 

aves.” 

Nos primeiros dias de vida das aves, a atenção com o aquecimento deve ser redobrada, isso 

porque os pintinhos são mais propensos a sofrer caso as condições de temperatura e ambiência não 

sejam corretas. “Para se ter êxito no aquecimento da fase inicial é fundamental que o cálculo para a 

definição da capacidade de aquecimento tenha levado em conta os desafios ambientais, como a 

temperatura mínima no período de inverno, e as características dos materiais utilizados na 

construção do aviário, por exemplo, capacidade de isolamento térmico de cada material”, afirmou. 

A temperatura da cama quando é feito o alojamento dos pintinhos é imprescindível, por isso o 

pré-aquecimento do aviário é obrigatório. “Os galpões devem ser pré-aquecidos por tempo suficiente 

para que se atinja a temperatura ideal da cama, de pelo menos 28 a 30°C, antes da chegada dos 

pintinhos. A temperatura e a umidade relativa (UR) devem ser estabilizadas nos valores 

recomendados para garantir um ambiente confortável para os pintinhos, na chegada ao aviário.” 

O sistema de ventilação não fica para trás na ordem de importância. “É uma ferramenta de 

manejo usada para tentar oferecer o máximo de conforto às aves, independentemente das 

condições ambientais. A ventilação tem como finalidade manter os níveis adequados de qualidade 

do ar e manter as aves em conforto térmico”, afirmou o especialista. 

Tedesco ressaltou que a observação do comportamento das aves é o principal caminho para 

saber se a ventilação e a temperatura estão adequadas ou precisam ser revistas. “Use o 

comportamento das aves para determinar a condição correta. Observe o galpão, entenda se as aves 

estão distribuídas uniformemente, se elas estão se comportando de forma desejada e como está a 

atividade nos comedouros e bebedouros”, finalizou. 

EMPENAMENTO E IMPACTOS ECONÔMICOS 

Ainda nos debates sobre manejo, o professor do Departamento de Ciência Animal e Avícola 

da Universidade de Guelph, no Canadá, Steve Leeson, discorreu a respeito dos impactos 

econômicos e produtivos do empenamento em frango de corte. 

As lesões na epiderme estão entre as principais causas de condenação no setor. Para 

combater essas complicações, o empenamento é uma etapa fundamental no desenvolvimento das 

aves, que pode garantir maior proteção e qualidade da pele e, desta forma, reduzir perdas. 

“Os principais problemas que encontramos a respeito deste tema são situações em que o 

empenamento ocorre de forma lenta e pobre, penas quebradiças, questões comportamentais, como 
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o hábito das aves de lamber as penas, além do impacto na qualidade da carcaça e necessidade de 

energia de manutenção no caso dos frangos de cortes, bem como o impacto na fertilidade das aves 

reprodutoras”, explicou. 

Steve também reforçou a importância da atenção com a nutrição, temperatura e manejo para 

que exerçam uma influência positiva no empenamento. “Práticas de manejo, mudanças genéticas e 

processos ligados à nutrição interferem para um bom resultado no empenamento de frangos de 

corte. O produtor precisa estar atento com as temperaturas de incubação e criação, a densidade de 

estocagem, os programas de vacinação, a intensidade da luz e garantir que as aves recebam os 

níveis de zinco e iodo adequados”, destacou o especialista. 

APOIO 

O 22º SBSA tem apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 
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LINK:https://opresenterural.com.br/debates-sobre-qualidade-da-agua-bem-estar-e-saude-
intestinal-encerram-programacao-do-22o-sbsa/  
 

 
 
 

 
 

 
 

            O debate sobre disponibilidade de água para a produção agropecuária não é 

recente, mas continua extremamente relevante. O tema foi explanado na palestra 

sobre “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” pelo engenheiro 

agrônomo Antônio Mário Penz Junior, mestre em Agronomia, PhD em Nutrição e pós-

https://opresenterural.com.br/debates-sobre-qualidade-da-agua-bem-estar-e-saude-intestinal-encerram-programacao-do-22o-sbsa/
https://opresenterural.com.br/debates-sobre-qualidade-da-agua-bem-estar-e-saude-intestinal-encerram-programacao-do-22o-sbsa/


         
                                                       

MB Comunicação  Rua Nilópolis, 251-D, Bairro Universitário, CEP 89814-510 
Jornalista Responsável:  Bel. Marcos A. Bedin, Registro Profissional M.Tb.:SC-00085-JP, SJPSC:0172,CRA:2234 

telefax (49) 3323-4244, E-mail: mb@mbcomunicacao.com.br. CEP 89814-510 Chapecó (SC) 

 

doutor em Nutrição de Aves no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), evento 

promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) que 

encerrou nesta quinta-feira (7). Paralelamente, ocorreu a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. 

Os eventos foram híbridos, com realização no Parque de Exposições Tancredo 

Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line ao vivo. 

            Mário Penz iniciou sua explanação lembrando que a indústria 4.0, as 

tecnologias e as inovações são importantes, mas não se pode esquecer do básico. “A 

indústria 1.0 continuará existindo. Os frangos não têm saliva, o que os impedem de 

comer. Eles tomam duas vezes mais água do que comem, sendo que a 

disponibilidade de água é fundamental para o consumo da ração e o desenvolvimento 

da ave”. 

            O palestrante apresentou números sobre a disponibilidade de água no Brasil e 

no mundo e reforçou que é fundamental saber usá-la. “A proteína de frango é a que 

consome menos água em relação às outras proteínas de origem animal”, frisou, ao 

citar a consciência e sustentabilidade com a captação de água da chuva, por 

exemplo. “Um galpão de 16mX150m pode acumular aproximadamente 3000 metros 

cúbicos de água por ano. Um lote de 35 mil frangos consome 450 metros cúbicos”. 

            Salientou que além da preocupação com a qualidade da ração, deve haver 

atenção com a qualidade de água para o consumo dos frangos. “No primeiro dia, 

depois do alojamento, os pintos bebem 40% de seu peso corporal. Esse consumo é 

importante para recuperar a desidratação que ocorre depois da eclosão, no 

incubatório e no transporte”. 

            Mário Penz realçou a importância de indicadores sobre o consumo de água 

nas propriedades. Expôs que em dietas fareladas os frangos bebem dois litros de 

água e consomem um quilo de alimento, em dietas peletizadas a relação é de 1,6 litro 

de água para um quilo de alimento e com dietas com partículas grossas há redução 

do consumo de água em até 10%. 

Porém, há dados que não são conhecidos, como a quantidade de água usada 

em painéis evaporativos, para limpeza, para molhar os frangos antes da saída da 

granja, para outros animais e pequenas plantações e para as necessidades 

domésticas. “Temos que mudar nossa preocupação com a água na propriedade, esse 

deve ser o primeiro aspecto a nos comprometer com a produção de frango”, concluiu 

o especialista. 

            BEM-ESTAR E SAÚDE INTESTINAL 

            Para encerrar a programação científica do 22º SBSA, a professora associada 

na Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia (FMVZ), Ibiara Correia de Lima Paz, palestrou sobre “Bem-estar e aspectos 

relacionados à saúde intestinal”. 
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            Ibiara frisou que é preciso mostrar que bem-estar não é algo de outro mundo e 

que o bom senso ajuda bastante nessa tarefa. “Às vezes mudando o manejo, se 

melhora muito o bem-estar. Nós descobrimos com anos de pesquisa que a 

integridade intestinal melhora o bem-estar, por vários motivos. O principal é que a 

serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é produzida 95% nas células intestinais, 

ou seja, um intestino saudável terá maior produção de serotonina. Quando se tem 

probióticos, alguns melhoradores de desempenho, que promovem o equilíbrio da 

microbiota, consequentemente se tem maior qualidade e maior sanidade”. 

            A palestrante enfatizou a importância de uma dieta balanceada, mas que nem 

sempre o intestino da ave está preparado para absorver tudo que é oferecido, sendo 

necessário melhorar a saúde intestinal para melhorar também a absorção dos 

nutrientes. “Assim, diminui a excreção de nitrogênio e melhora a qualidade da cama, 

consequentemente, diminui a liberação de amônia no ambiente e as aves ficam mais 

tranquilas por conta da serotonina, não se arranham, não se bicam”, exp licou Ibiara, 

ao acrescentar que esse conjunto de fatores aprimora, ainda, a qualidade de carcaça. 

Fica mais fácil de realizar o manejo pré-abate. Consegue-se andar entre as aves sem 

que elas pulem e se batam”. 

            Ibiara ressaltou que os consumidores estão mais conscientes e exigentes. “O 

bem-estar animal está cada vez mais em evidência e ter essa agregação de valor ao 

produto, além de uma perda menor por condenação ou perdas na carcaça, ganha-se 

em reais por evitar danos e ter um animal com bem-estar melhor”, finalizou. 

O 22º SBSA teve apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da 

Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal 

(Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 
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07/04/2022                                                       01 
 
LINK: https://www.paginarural.com.br/noticia/298128/palestras-sobre-adenovirus-e-saude-
intestinal-encerram-segundo-dia-do-22-sbsa-diz-nucleovet  
 
 

 
 
 
 

Eventos > Nucleovet 
 

SC: palestras sobre adenovírus e saúde intestinal 
encerram segundo dia do 22º Sbsa, diz Nucleovet 
 

 

 
 
 

Chapecó/SC 
 
Um desafio recorrente na avicultura é o controle do adenovírus aviário. Sua identificação, tratamento e 
prevenção foram abordados em palestra do professor do Departamento de Patobiologia da Universidade 
de Auburn, Haroldo Toro, durante o 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (Sbsa), promovido pelo Núcleo 
Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet). Paralelamente ocorre a 13ª Brasil Sul Poultry 
Fair. Os eventos seguem até esta quinta-feira (7), no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó 
(SC). 
 
Toro palestrou sobre "Adenovírus aviário: uma doença emergente?". Ele explicou que o vírus é resistente 
ao ambiente e difícil de combater. Esse vírus possui vários genótipos e 12 sorotipos. O palestrante também 
explanou sobre a hepatite por corpúsculos de inclusão, causada pelo adenovírus aviário do grupo 1 (FAdV-
1). A doença atinge principalmente aves jovens, provoca alta mortalidade e se caracteriza por lesões 
hepáticas. 
 

https://www.paginarural.com.br/noticia/298128/palestras-sobre-adenovirus-e-saude-intestinal-encerram-segundo-dia-do-22-sbsa-diz-nucleovet
https://www.paginarural.com.br/noticia/298128/palestras-sobre-adenovirus-e-saude-intestinal-encerram-segundo-dia-do-22-sbsa-diz-nucleovet
https://www.paginarural.com.br/noticia/cat/20/eventos
https://www.paginarural.com.br/noticia/subcategoria/664/nucleovet
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O especialista frisou que a classificação do adenovírus é muito útil para estudos, sendo fundamental saber, 
para tratamento, qual sorotipo afetou a produção. "A vacina deve ser feita nas matrizes e é necessário que 
seja específica para o sorotipo que atingiu as aves". Ele ainda acrescentou que a prevenção é comumente 
realizada por vacinação. Porém, salientou que as vacinas não terão o efeito desejado se as aves não 
estiverem saudáveis. 
 
Vários agentes estão associados às respostas à vacinação, como a nutrição, micotoxinas, fatores 
ambientais que causam estresse, temperaturas baixas ou altas, ventilação deficiente, excesso de ruído, 
densidade, cama molhada, etc. "Os frangos não devem ser vacinados durante períodos de estresse. É 
melhor adiar a vacinação até que as aves estejam saudáveis", frisou o palestrante. Além disso, o controle 
da hepatite exige a contenção efetiva de patógenos causadores de imunodeficiência em aves jovens. 
 
De acordo com Toro, os surtos de hepatite, geralmente, ocorrem como resultado de uma multiplicidade de 
fatores que afetam as galinhas reprodutoras ou a progênie. "Assim, a prevenção bem-sucedida deve incluir 
o controle de agentes que afetam as respostas imunes tanto dos reprodutores quanto das progênies. E a 
proteção adequada contra o adenovírus requer a vacinação dos criadores com vacinas específicas para 
cada cepa e de boa qualidade", concluiu. 
 
SAÚDE INTESTINAL 
 
O cientista líder do Centro de Pesquisa Agrícola de Southern Plains, Michael Kogut, palestrou sobre 
"Vacina e saúde intestinal", fechando a programação científica do segundo dia do 22º Sbsa. O especialista 
falou sobre a importância da microbiota intestinal na imunidade dos frangos. A microbiota intestinal é 
formada por milhares de microrganismos e integra múltiplos processos fisiológicos nas aves. Juntamente 
de outros fatores ambientais, como dieta e estresse, pode desempenhar um papel central no equilíbrio 
fisiológico, imunológico e nutricional. 
 
Kogut reforçou que a resposta imune e a metabolização dos nutrientes compõem sistemas biológicos 
indispensáveis para a manutenção da vida. Cada um desses sistemas é capaz de modular a atividade de 
outro, garantindo a capacidade do organismo de enviar respostas apropriadas sob quaisquer condições. 
 
 O palestrante salientou, ainda, que se as aves têm um intestino saudável e um microbioma funcional, as 
vacinas também terão efeitos positivos quando utilizadas. "Se algum desses componentes for prejudicado, 
acontece a disbiose e isso afeta a integridade do intestino, com efeito negativo na imunidade. A saúde ruim 
do animal resulta em uma eficácia ruim também da vacina", frisou. Para finalizar, o especialista afirmou que 
o microbioma intestinal é cada vez mais reconhecido como um importante modulador das respostas 
vacinais e da imunidade em geral das aves. 
 
Fonte: Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet) 
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Palestras sobre adenovírus e saúde 

intestinal encerram segundo dia do 22º 

SBSA 

 
 
Um desafio recorrente na avicultura é o controle do adenovírus aviário. Sua identificação, tratamento e 
prevenção foram abordados em palestra do professor do Departamento de Patobiologia da 
Universidade de Auburn, Haroldo Toro, durante o 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), 
promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet). Paralelamente 
ocorre a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos seguem até esta quinta-feira (7), no Parque de 
Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC). 

Toro palestrou sobre “Adenovírus aviário: uma doença emergente?”. Ele explicou que o vírus é 
resistente ao ambiente e difícil de combater. Esse vírus possui vários genótipos e 12 sorotipos. O 
palestrante também explanou sobre a hepatite por corpúsculos de inclusão, causada pelo adenovírus 
aviário do grupo 1 (FAdV-1). A doença atinge principalmente aves jovens, provoca alta mortalidade e 
se caracteriza por lesões hepáticas. 

https://www.sucessonocampo.com.br/palestras-sobre-adenovirus-e-saude-intestinal-encerram-segundo-dia-do-22o-sbsa/
https://www.sucessonocampo.com.br/palestras-sobre-adenovirus-e-saude-intestinal-encerram-segundo-dia-do-22o-sbsa/
https://indexiscdn.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/sites/sucessonocampo.com.br/uploads/2022/04/07145417/04-11.jpg
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O especialista frisou que a classificação do adenovírus é muito útil para estudos, sendo fundamental 
saber, para tratamento, qual sorotipo afetou a produção. “A vacina deve ser feita nas matrizes e é 
necessário que seja específica para o sorotipo que atingiu as aves”. Ele ainda acrescentou que a 
prevenção é comumente realizada por vacinação. Porém, salientou que as vacinas não terão o efeito 
desejado se as aves não estiverem saudáveis. 

 Vários agentes estão associados às respostas à vacinação, como a nutrição, micotoxinas, fatores 
ambientais que causam estresse, temperaturas baixas ou altas, ventilação deficiente, excesso de 
ruído, densidade, cama molhada, etc. “Os frangos não devem ser vacinados durante períodos de 
estresse. É melhor adiar a vacinação até que as aves estejam saudáveis”, frisou o palestrante. Além 
disso, o controle da hepatite exige a contenção efetiva de patógenos causadores de imunodeficiência 
em aves jovens. 

De acordo com Toro, os surtos de hepatite, geralmente, ocorrem como resultado de uma multiplicidade 
de fatores que afetam as galinhas reprodutoras ou a progênie. “Assim, a prevenção bem-sucedida 
deve incluir o controle de agentes que afetam as respostas imunes tanto dos reprodutores quanto das 
progênies. E a proteção adequada contra o adenovírus requer a vacinação dos criadores com vacinas 
específicas para cada cepa e de boa qualidade”, concluiu. 

SAÚDE INTESTINAL 

O cientista líder do Centro de Pesquisa Agrícola de Southern Plains, Michael Kogut, palestrou sobre 
“Vacina e saúde intestinal”, fechando a programação científica do segundo dia do 22º SBSA. O 
especialista falou sobre a importância da microbiota intestinal na imunidade dos frangos. A microbiota 
intestinal é formada por milhares de microrganismos e integra múltiplos processos fisiológicos nas 
aves. Juntamente de outros fatores ambientais, como dieta e estresse, pode desempenhar um papel 
central no equilíbrio fisiológico, imunológico e nutricional. 

Kogut reforçou que a resposta imune e a metabolização dos nutrientes compõem sistemas biológicos 
indispensáveis para a manutenção da vida. Cada um desses sistemas é capaz de modular a atividade 
de outro, garantindo a capacidade do organismo de enviar respostas apropriadas sob quaisquer 
condições. 

O palestrante salientou, ainda, que se as aves têm um intestino saudável e um microbioma funcional, 
as vacinas também terão efeitos positivos quando utilizadas. “Se algum desses componentes for 
prejudicado, acontece a disbiose e isso afeta a integridade do intestino, com efeito negativo na 
imunidade. A saúde ruim do animal resulta em uma eficácia ruim também da vacina”, frisou. Para 
finalizar, o especialista afirmou que o microbioma intestinal é cada vez mais reconhecido como um 
importante modulador das respostas vacinais e da imunidade em geral das aves. 
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LINK: https://www.avisite.com.br/debates-sobre-qualidade-da-agua-bem-estar-e-saude-
intestinal-encerram-programacao-do-22o-
sbsa/#:~:text=Debates%20sobre%20qualidade%20da%20%C3%A1gua,encerram%20progra
ma%C3%A7%C3%A3o%20do%2022%C2%BA%20SBSA&text=O%20debate%20sobre%20dis
ponibilidade%20de,recente%2C%20mas%20continua%20extremamente%20relevante.  

 

 

 

Debates sobre qualidade da água, bem-estar e 
saúde intestinal encerram programação do 22º 
SBSA 
 

O debate sobre disponibilidade de água para a produção agropecuária não é 
recente, mas continua extremamente relevante. O tema foi explanado na palestra 
sobre “Qualidade de água: sustentabilidade x crise hídrica” pelo engenheiro 
agrônomo Antônio Mário Penz Junior, mestre em Agronomia, PhD em Nutrição e 
pós-doutor em Nutrição de Aves no 22° Simpósio Brasil Sul de Avicultura 
(SBSA), evento promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 
Zootecnistas (Nucleovet) que encerrou nesta quinta-feira (7). Paralelamente, 
ocorreu a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. Os eventos foram híbridos, com realização 
no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão on-line 
ao vivo. 

Antônio Mário Penz Junior explanou sobre qualidade de água 
Mário Penz iniciou sua explanação lembrando que a indústria 4.0, as tecnologias e 
as inovações são importantes, mas não se pode esquecer do básico. “A indústria 
1.0 continuará existindo. Os frangos não têm saliva, o que os impedem de comer. 
Eles tomam duas vezes mais água do que comem, sendo que a disponibilidade de 
água é fundamental para o consumo da ração e o desenvolvimento da ave”. 

O palestrante apresentou números sobre a disponibilidade de água no Brasil e no 
mundo e reforçou que é fundamental saber usá-la. “A proteína de frango é a que 
consome menos água em relação às outras proteínas de origem animal”, frisou, ao 
citar a consciência e sustentabilidade com a captação de água da chuva, por 
exemplo. “Um galpão de 16mX150m pode acumular aproximadamente 3000 metros 
cúbicos de água por ano. Um lote de 35 mil frangos consome 450 metros cúbicos”. 

https://www.avisite.com.br/debates-sobre-qualidade-da-agua-bem-estar-e-saude-intestinal-encerram-programacao-do-22o-sbsa/#:~:text=Debates%20sobre%20qualidade%20da%20%C3%A1gua,encerram%20programa%C3%A7%C3%A3o%20do%2022%C2%BA%20SBSA&text=O%20debate%20sobre%20disponibilidade%20de,recente%2C%20mas%20continua%20extremamente%20relevante
https://www.avisite.com.br/debates-sobre-qualidade-da-agua-bem-estar-e-saude-intestinal-encerram-programacao-do-22o-sbsa/#:~:text=Debates%20sobre%20qualidade%20da%20%C3%A1gua,encerram%20programa%C3%A7%C3%A3o%20do%2022%C2%BA%20SBSA&text=O%20debate%20sobre%20disponibilidade%20de,recente%2C%20mas%20continua%20extremamente%20relevante
https://www.avisite.com.br/debates-sobre-qualidade-da-agua-bem-estar-e-saude-intestinal-encerram-programacao-do-22o-sbsa/#:~:text=Debates%20sobre%20qualidade%20da%20%C3%A1gua,encerram%20programa%C3%A7%C3%A3o%20do%2022%C2%BA%20SBSA&text=O%20debate%20sobre%20disponibilidade%20de,recente%2C%20mas%20continua%20extremamente%20relevante
https://www.avisite.com.br/debates-sobre-qualidade-da-agua-bem-estar-e-saude-intestinal-encerram-programacao-do-22o-sbsa/#:~:text=Debates%20sobre%20qualidade%20da%20%C3%A1gua,encerram%20programa%C3%A7%C3%A3o%20do%2022%C2%BA%20SBSA&text=O%20debate%20sobre%20disponibilidade%20de,recente%2C%20mas%20continua%20extremamente%20relevante
https://www.avisite.com.br/debates-sobre-qualidade-da-agua-bem-estar-e-saude-intestinal-encerram-programacao-do-22o-sbsa/#:~:text=Debates%20sobre%20qualidade%20da%20%C3%A1gua,encerram%20programa%C3%A7%C3%A3o%20do%2022%C2%BA%20SBSA&text=O%20debate%20sobre%20disponibilidade%20de,recente%2C%20mas%20continua%20extremamente%20relevante
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Salientou que além da preocupação com a qualidade da ração, deve haver atenção 
com a qualidade de água para o consumo dos frangos. “No primeiro dia, depois do 
alojamento, os pintos bebem 40% de seu peso corporal. Esse consumo é importante 
para recuperar a desidratação que ocorre depois da eclosão, no incubatório e no 
transporte”. 

Mário Penz realçou a importância de indicadores sobre o consumo de água nas 
propriedades. Expôs que em dietas fareladas os frangos bebem dois litros de água e 
consomem um quilo de alimento, em dietas peletizadas a relação é de 1,6 litro de 
água para um quilo de alimento e com dietas com partículas grossas há redução do 
consumo de água em até 10%. 

Porém, há dados que não são conhecidos, como a quantidade de água usada em 
painéis evaporativos, para limpeza, para molhar os frangos antes da saída da 
granja, para outros animais e pequenas plantações e para as necessidades 
domésticas. “Temos que mudar nossa preocupação com a água na propriedade, 
esse deve ser o primeiro aspecto a nos comprometer com a produção de frango”, 
concluiu o especialista. 

BEM-ESTAR E SAÚDE INTESTINAL 

Para encerrar a programação científica do 22º SBSA, a professora associada na 
Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia (FMVZ), Ibiara Correia de Lima Paz, palestrou sobre “Bem-estar e 
aspectos relacionados à saúde intestinal”. 

 
Ibiara Correia de Lima Paz palestrou sobre bem-estar e aspectos relacionados à 
saúde intestinal. 
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Ibiara frisou que é preciso mostrar que bem-estar não é algo de outro mundo e que 
o bom senso ajuda bastante nessa tarefa. “Às vezes mudando o manejo, se melhora 
muito o bem-estar. Nós descobrimos com anos de pesquisa que a integridade 
intestinal melhora o bem-estar, por vários motivos. O principal é que a serotonina, 
que é o hormônio do bem-estar, é produzida 95% nas células intestinais, ou seja, 
um intestino saudável terá maior produção de serotonina. Quando se tem 
probióticos, alguns melhoradores de desempenho, que promovem o equilíbrio da 
microbiota, consequentemente se tem maior qualidade e maior sanidade”. 

A palestrante enfatizou a importância de uma dieta balanceada, mas que nem 
sempre o intestino da ave está preparado para absorver tudo que é oferecido, sendo 
necessário melhorar a saúde intestinal para melhorar também a absorção dos 
nutrientes. “Assim, diminui a excreção de nitrogênio e melhora a qualidade da cama, 
consequentemente, diminui a liberação de amônia no ambiente e as aves ficam 
mais tranquilas por conta da serotonina, não se arranham, não se bicam”, explicou 
Ibiara, ao acrescentar que esse conjunto de fatores aprimora, ainda, a qualidade de 
carcaça. Fica mais fácil de realizar o manejo pré-abate. Consegue-se andar entre as 
aves sem que elas pulem e se batam”. 

Ibiara ressaltou que os consumidores estão mais conscientes e exigentes. “O bem-
estar animal está cada vez mais em evidência e ter essa agregação de valor ao 
produto, além de uma perda menor por condenação ou perdas na carcaça, ganha-
se em reais por evitar danos e ter um animal com bem-estar melhor”, finalizou. 

O 22º SBSA teve apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da 
Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal 
(Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 

 Fonte: SBSA 
 Autor:Assessoria de Imprensa 
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SITE MB COMUNICAÇÃO                                 CHAPECÓ/SC 
 
08/04/2022                                                                    01 
 
LINK: https://www.mbcomunicacao.com.br/22o-sbsa-reune-mais-de-2-mil-profissionais-em-
tres-dias-de-evento  
        

 
 

Postado em 08 de Abril  

22º SBSA reúne mais de 2 mil profissionais em 
três dias de evento 
SBSA ocorreu em Chapecó e teve recorde de público presencialmente. De forma virtual, mais de 640 
pessoas acompanharam as palestras e os eventos paralelos. Site teve mais de 5,4 mil acessos  

 

  

  

https://www.mbcomunicacao.com.br/22o-sbsa-reune-mais-de-2-mil-profissionais-em-tres-dias-de-evento
https://www.mbcomunicacao.com.br/22o-sbsa-reune-mais-de-2-mil-profissionais-em-tres-dias-de-evento
https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8917676.jpg
https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8917677.jpg
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            Com recorde de público no evento presencial, encerrou nesta semana o 
22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), um dos maiores encontros do setor 
avícola latino-americano. Durante três dias, passaram pelo Parque de 
Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), mais de 2 mil profissionais. 
Virtualmente, mais de 640 pessoas acompanharam o SBSA e os eventos 
paralelos. Além disso, mais de 5,4 mil usuários acessaram o site do evento nesta 
semana. Os acessos ocorreram em diversos países, entre eles Brasil, Paraguai, 
Peru, Argentina, Equador, França, México, Colômbia, Uruguai, Venezuela, 
Estados Unidos e Itália. 
            Paralelamente, ocorreu a 13ª Brasil Sul Poultry Fair, que reuniu mais de 
70 empresas nacionais e multinacionais de genética, sanidade, nutrição, aditivos 
e equipamentos para a avicultura. O público também pode conferir, na Granja do 
Futuro, uma novidade no evento, tecnologias para monitorar, controlar, gerenciar 
e, assim, tornar mais eficiente cada processo de produção. Os visitantes 
puderam participar, ainda, dos eventos paralelos promovidos por empresas do 
setor. 
            A promoção foi do Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas 
(Nucleovet), que após dois anos sem realizar o SBSA presencialmente devido à 
pandemia, inovou ao fazer um evento híbrido. O presidente Lucas Piroca frisou 
que a mudança de local – tradicionalmente o SBSA ocorria no Centro de Cultura 
e Eventos Plínio Arlindo de Nes (que está em reforma) – trouxe limitações e ao 
mesmo tempo oportunidades. “Ocupamos uma estrutura que necessita de 
melhorias, mas nela pudemos ampliar a feira, ter mais espaço para os 
participantes, apresentar a Granja do Futuro e dispusemos de melhor área de 
estacionamento. Finalizamos o evento com a sensação de dever cumprido, mas 
com a responsabilidade de inovar e aprimorar para que nas próximas edições 
possamos oferecer uma experiência ainda melhor”. 

O SBSA apresentou as últimas tendências do mercado mundial da 
avicultura. A programação científica foi dividida em quatro módulos: mercado, 

https://www.mbcomunicacao.com.br/img/site/1363/t/8917687.jpg
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abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. Alguns dos maiores especialistas da 
avicultura mundial debateram mercado de carnes, logística, comunicação entre o 
agro e a sociedade, cenário mundial e o agro brasileiro, sistema de inspeção, 
qualidade de pintos na primeira semana, manejo pré-abate, problemas 
respiratórios, alternativas a antibióticos, impactos da retirada dos 
antimicrobianos, adenovírus aviário, vacina e saúde intestinal, aquecimento e 
qualidade de ar, empenamento em frangos de corte, qualidade de água, bem-
estar e saúde intestinal. 

O presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo, 
ressaltou o papel do Nucleovet em difundir conhecimento para quem atua na 
cadeia avícola. “Ao eleger os temas e elaborar a programação, levamos em 
consideração os anseios dos profissionais do setor e sua aplicação prática. 
Nossa intenção é proporcionar informações com a melhor qualidade possível 
para que os profissionais multipliquem o que vão aprender e transformem isso 
em ações”. 

Tradicionalmente, em todos os Simpósios que promove, o Nucleovet doa 
parte do valor das inscrições pagas para entidades. Nesta edição do SBSA, a 
comissão organizadora definiu por fazer a doação para a APAE de Chapecó e 
para o Programa Viver. Os presidentes da APAE Leandro Ugolini e do 
Programa Viver Marlene Somensi receberam, durante a abertura oficial do 
SBSA, um cheque simbólico das doações. 

O 22º SBSA teve apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), do Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da 
Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina 
Veterinária (Somevesc). 

O evento e todas as palestras ainda podem ser acessadas pelo 
site: www.nucleovet.com.br, durante 30 dias. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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LINK: https://www.vejasc.com.br/noticia/804/22-ordm-sbsa-reune-mais-de-2-mil-
profissionais-em-tres-dias-de-evento.html  
 
 

 
 
 
 

22º SBSA reúne mais de 2 mil profissionais em 

três dias de evento 
SBSA ocorreu em Chapecó e teve recorde de público presencialmente. De 
forma virtual, mais de 640 pessoas acompanharam as palestras e os eventos 
paralelos. Site teve mais de 5,4 mil acessos 

 

 

  

            Com recorde de público no evento presencial, encerrou nesta semana o 22º Simpósio Brasil 

Sul de Avicultura (SBSA), um dos maiores encontros do setor avícola latino-americano. Durante três 

dias, passaram pelo Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), mais de 2 mil 

profissionais. Virtualmente, mais de 640 pessoas acompanharam o SBSA e os eventos paralelos. 

Além disso, mais de 5,4 mil usuários acessaram o site do evento nesta semana. Os acessos 

ocorreram em diversos países, entre eles Brasil, Paraguai, Peru, Argentina, Equador, França, 

México, Colômbia, Uruguai, Venezuela, Estados Unidos e Itália. 

            Paralelamente, ocorreu a 13ª Brasil Sul Poultry Fair, que reuniu mais de 70 empresas 

nacionais e multinacionais de genética, sanidade, nutrição, aditivos e equipamentos para a 

https://www.vejasc.com.br/noticia/804/22-ordm-sbsa-reune-mais-de-2-mil-profissionais-em-tres-dias-de-evento.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/804/22-ordm-sbsa-reune-mais-de-2-mil-profissionais-em-tres-dias-de-evento.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/804/22-ordm-sbsa-reune-mais-de-2-mil-profissionais-em-tres-dias-de-evento.html#foto
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avicultura. O público também pode conferir, na Granja do Futuro, uma novidade no evento, 

tecnologias para monitorar, controlar, gerenciar e, assim, tornar mais eficiente cada processo de 

produção. Os visitantes puderam participar, ainda, dos eventos paralelos promovidos por empresas 

do setor. 

            A promoção foi do Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), que 

após dois anos sem realizar o SBSA presencialmente devido à pandemia, inovou ao fazer um evento 

híbrido. O presidente Lucas Piroca frisou que a mudança de local – tradicionalmente o SBSA ocorria 

no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes (que está em reforma) – trouxe limitações e ao 

mesmo tempo oportunidades. “Ocupamos uma estrutura que necessita de melhorias, mas nela 

pudemos ampliar a feira, ter mais espaço para os participantes, apresentar a Granja do Futuro e 

dispusemos de melhor área de estacionamento. Finalizamos o evento com a sensação de dever 

cumprido, mas com a responsabilidade de inovar e aprimorar para que nas próximas edições 

possamos oferecer uma experiência ainda melhor”. 

O SBSA apresentou as últimas tendências do mercado mundial da avicultura. A programação 

científica foi dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. 

Alguns dos maiores especialistas da avicultura mundial debateram mercado de carnes, logística, 

comunicação entre o agro e a sociedade, cenário mundial e o agro brasileiro, sistema de inspeção, 

qualidade de pintos na primeira semana, manejo pré-abate, problemas respiratórios, alternativas a 

antibióticos, impactos da retirada dos antimicrobianos, adenovírus aviário, vacina e saúde intestinal, 

aquecimento e qualidade de ar, empenamento em frangos de corte, qualidade de água, bem-estar e 

saúde intestinal. 

O presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo, ressaltou o papel do 

Nucleovet em difundir conhecimento para quem atua na cadeia avícola. “Ao eleger os temas e 

elaborar a programação, levamos em consideração os anseios dos profissionais do setor e sua 

aplicação prática. Nossa intenção é proporcionar informações com a melhor qualidade possível para 

que os profissionais multipliquem o que vão aprender e transformem isso em ações”. 

Tradicionalmente, em todos os Simpósios que promove, o Nucleovet doa parte do valor das 

inscrições pagas para entidades. Nesta edição do SBSA, a comissão organizadora definiu por fazer 

a doação para a APAE de Chapecó e para o Programa Viver. Os presidentes da APAE Leandro 

Ugolini e do Programa Viver Marlene Somensi receberam, durante a abertura oficial do SBSA, um 

cheque simbólico das doações. 

O 22º SBSA teve apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 

O evento e todas as palestras ainda podem ser acessadas pelo site: www.nucleovet.com.br, 

durante 30 dias. 

 
 

http://www.nucleovet.com.br/
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dias-de-
evento/#:~:text=Com%20recorde%20de%20p%C3%BAblico%20no,mais%20de%202%20mil
%20profissionais.  
 
 

 
 

 
 

 

https://opresenterural.com.br/22o-sbsa-reune-mais-de-2-mil-profissionais-em-tres-dias-de-evento/#:~:text=Com%20recorde%20de%20p%C3%BAblico%20no,mais%20de%202%20mil%20profissionais
https://opresenterural.com.br/22o-sbsa-reune-mais-de-2-mil-profissionais-em-tres-dias-de-evento/#:~:text=Com%20recorde%20de%20p%C3%BAblico%20no,mais%20de%202%20mil%20profissionais
https://opresenterural.com.br/22o-sbsa-reune-mais-de-2-mil-profissionais-em-tres-dias-de-evento/#:~:text=Com%20recorde%20de%20p%C3%BAblico%20no,mais%20de%202%20mil%20profissionais
https://opresenterural.com.br/22o-sbsa-reune-mais-de-2-mil-profissionais-em-tres-dias-de-evento/#:~:text=Com%20recorde%20de%20p%C3%BAblico%20no,mais%20de%202%20mil%20profissionais
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Paralelamente, ocorreu a 13ª Brasil Sul Poultry Fair, que reuniu mais de 70 empresas nacionais e 

multinacionais de genética, sanidade, nutrição, aditivos e equipamentos para a avicultura. O público 

também pode conferir, na Granja do Futuro, uma novidade no evento, tecnologias para monitorar, 

controlar, gerenciar e, assim, tornar mais eficiente cada processo de produção. Os visitantes 

puderam participar, ainda, dos eventos paralelos promovidos por empresas do setor. 

            A promoção foi do Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), que 

após dois anos sem realizar o SBSA presencialmente devido à pandemia, inovou ao fazer um evento 

híbrido. O presidente Lucas Piroca frisou que a mudança de local – tradicionalmente o SBSA ocorria 

no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes (que está em reforma) – trouxe limitações e ao 

mesmo tempo oportunidades. “Ocupamos uma estrutura que necessita de melhorias, mas nela 

pudemos ampliar a feira, ter mais espaço para os participantes, apresentar a Granja do Futuro e 

dispusemos de melhor área de estacionamento. Finalizamos o evento com a sensação de dever 

cumprido, mas com a responsabilidade de inovar e aprimorar para que nas próximas edições 

possamos oferecer uma experiência ainda melhor”. 

O SBSA apresentou as últimas tendências do mercado mundial da avicultura. A programação 

científica foi dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. 

Alguns dos maiores especialistas da avicultura mundial debateram mercado de carnes, logística, 

comunicação entre o agro e a sociedade, cenário mundial e o agro brasileiro, sistema de inspeção, 

qualidade de pintos na primeira semana, manejo pré-abate, problemas respiratórios, alternativas a 

antibióticos, impactos da retirada dos antimicrobianos, adenovírus aviário, vacina e saúde intestinal, 

aquecimento e qualidade de ar, empenamento em frangos de corte, qualidade de água, bem-estar e 

saúde intestinal. 

O presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo, ressaltou o papel do 

Nucleovet em difundir conhecimento para quem atua na cadeia avícola. “Ao eleger os temas e 

elaborar a programação, levamos em consideração os anseios dos profissionais do setor e sua 

aplicação prática. Nossa intenção é proporcionar informações com a melhor qualidade possível para 

que os profissionais multipliquem o que vão aprender e transformem isso em ações”. 

Tradicionalmente, em todos os Simpósios que promove, o Nucleovet doa parte do valor das 

inscrições pagas para entidades. Nesta edição do SBSA, a comissão organizadora definiu por fazer 

a doação para a APAE de Chapecó e para o Programa Viver. Os presidentes da APAE Leandro 

Ugolini e do Programa Viver Marlene Somensi receberam, durante a abertura oficial do SBSA, um 

cheque simbólico das doações. 

O 22º SBSA teve apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do 

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 

O evento e todas as palestras ainda podem ser acessadas pelo site: www.nucleovet.com.br, 

durante 30 dias. 

 

http://www.nucleovet.com.br/
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22º SBSA reúne mais de 2 mil 
profissionais em três dias de 
evento 
08 Abril 2022  

SBSA ocorreu em Chapecó e teve recorde de público presencialmente. De 
forma virtual, mais de 640 pessoas acompanharam as palestras e os 
eventos paralelos. Site teve mais de 5,4 mil acessos 

 

 Com recorde de público no evento presencial, encerrou nesta semana o 22º Simpósio Brasil Sul de 

Avicultura (SBSA), um dos maiores encontros do setor avícola latino-americano. Durante três dias, 

passaram pelo Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), mais de 2 mil profissionais. 

Virtualmente, mais de 640 pessoas acompanharam o SBSA e os eventos paralelos. Além disso, mais de 

5,4 mil usuários acessaram o site do evento nesta semana. Os acessos ocorreram em diversos países, 

entre eles Brasil, Paraguai, Peru, Argentina, Equador, França, México, Colômbia, Uruguai, Venezuela, 

Estados Unidos e Itália. 

https://www.gazetadovale.net.br/geral/22%C2%BA-sbsa-re%C3%BAne-mais-de-2-mil-profissionais-em-tr%C3%AAs-dias-de-evento-1.2419471
https://www.gazetadovale.net.br/geral/22%C2%BA-sbsa-re%C3%BAne-mais-de-2-mil-profissionais-em-tr%C3%AAs-dias-de-evento-1.2419471
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            Paralelamente, ocorreu a 13ª Brasil Sul Poultry Fair, que reuniu mais de 70 empresas nacionais e 

multinacionais de genética, sanidade, nutrição, aditivos e equipamentos para a avicultura. O público 

também pode conferir, na Granja do Futuro, uma novidade no evento, tecnologias para monitorar, controlar, 

gerenciar e, assim, tornar mais eficiente cada processo de produção. Os visitantes puderam participar, 

ainda, dos eventos paralelos promovidos por empresas do setor. 

            A promoção foi do Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas (Nucleovet), que após dois 

anos sem realizar o SBSA presencialmente devido à pandemia, inovou ao fazer um evento híbrido. O 

presidente Lucas Piroca frisou que a mudança de local - tradicionalmente o SBSA ocorria no Centro de 

Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes (que está em reforma) - trouxe limitações e ao mesmo tempo 

oportunidades. "Ocupamos uma estrutura que necessita de melhorias, mas nela pudemos ampliar a feira, 

ter mais espaço para os participantes, apresentar a Granja do Futuro e dispusemos de melhor área de 

estacionamento. Finalizamos o evento com a sensação de dever cumprido, mas com a responsabilidade de 

inovar e aprimorar para que nas próximas edições possamos oferecer uma experiência ainda melhor". 

O SBSA apresentou as últimas tendências do mercado mundial da avicultura. A programação científica foi 

dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, sanidade e manejo e nutrição. Alguns dos maiores 

especialistas da avicultura mundial debateram mercado de carnes, logística, comunicação entre o agro e a 

sociedade, cenário mundial e o agro brasileiro, sistema de inspeção, qualidade de pintos na primeira 

semana, manejo pré-abate, problemas respiratórios, alternativas a antibióticos, impactos da retirada dos 

antimicrobianos, adenovírus aviário, vacina e saúde intestinal, aquecimento e qualidade de ar, 

empenamento em frangos de corte, qualidade de água, bem-estar e saúde intestinal. 

O presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo, ressaltou o papel do Nucleovet em 

difundir conhecimento para quem atua na cadeia avícola. "Ao eleger os temas e elaborar a programação, 

levamos em consideração os anseios dos profissionais do setor e sua aplicação prática. Nossa intenção é 

proporcionar informações com a melhor qualidade possível para que os profissionais multipliquem o que 

vão aprender e transformem isso em ações". 

Tradicionalmente, em todos os Simpósios que promove, o Nucleovet doa parte do valor das inscrições 

pagas para entidades. Nesta edição do SBSA, a comissão organizadora definiu por fazer a doação para a 

APAE de Chapecó e para o Programa Viver. Os presidentes da APAE Leandro Ugolini e do Programa Viver 

Marlene Somensi receberam, durante a abertura oficial do SBSA, um cheque simbólico das doações. 

O 22º SBSA teve apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da 

Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária 

(Somevesc). 

O evento e todas as palestras ainda podem ser acessadas pelo site: www.nucleovet.com.br, durante 30 

dias. 

 

 

 

https://www.gazetadovale.net.br/geral/www.nucleovet.com.br
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Palestras sobre adenovírus e saúde intestinal 
encerraram segundo dia do 22º SBSA 

Um desafio recorrente na avicultura é o controle do adenovírus 
aviário. Sua identificação, tratamento e prevenção foram abordados em palestra do 
professor do Departamento de Patobiologia da Universidade de Auburn, Haroldo 
Toro, durante o 22º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), promovido 
pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas). Paralelamente 
ocorreu a 13ª Brasil Sul Poultry Fair. 

Toro palestrou sobre “Adenovírus aviário: uma doença emergente?”. Ele 
explicou que o vírus é resistente ao ambiente e difícil de combater. Esse vírus 
possui vários genótipos e 12 sorotipos. O palestrante também explanou sobre 
a hepatite por corpúsculos de inclusão, causada pelo adenovírus aviário do grupo 
1 (FAdV-1). A doença atinge principalmente aves jovens, provoca alta 
mortalidade e se caracteriza por lesões hepáticas. 

 
Haroldo Toro palestrou sobre adenovírus aviário. 

O especialista frisou que a classificação do adenovírus é muito útil para estudos, sendo 
fundamental saber, para tratamento, qual sorotipo afetou a produção. “A vacina deve ser 
feita nas matrizes e é necessário que seja específica para o sorotipo que atingiu as aves”. 
Ele ainda acrescentou que a prevenção é comumente realizada por vacinação. Porém, 
salientou que as vacinas não terão o efeito desejado se as aves não estiverem saudáveis. 

https://avicultura.info/pt-br/palestras-adenovirus-saude-intestinal-encerraram-segundo-dia-sbsa/
https://avicultura.info/pt-br/palestras-adenovirus-saude-intestinal-encerraram-segundo-dia-sbsa/
https://avicultura.info/pt-br/sistema-de-inspecao-e-manejo-de-pintinhos-abrem-debates-do-segundo-dia-do-22o-sbsa/
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Vários agentes estão associados às respostas à vacinação, como a nutrição, micotoxinas, 
fatores ambientais que causam estresse, temperaturas baixas ou altas, ventilação 
deficiente, excesso de ruído, densidade, cama molhada, etc. “Os frangos não devem ser 
vacinados durante períodos de estresse. É melhor adiar a vacinação até que as aves 
estejam saudáveis”, frisou o palestrante. Além disso, o controle da hepatite exige a 
contenção efetiva de patógenos causadores de imunodeficiência em aves jovens. 

De acordo com Toro, os surtos de hepatite, geralmente, ocorrem como resultado de 

uma multiplicidade de fatores que afetam as galinhas reprodutoras ou a 

progênie. “Assim, a prevenção bem-sucedida deve incluir o controle de agentes que 

afetam as respostas imunes tanto dos reprodutores quanto das progênies. E a 

proteção adequada contra o adenovírus requer a vacinação dos criadores com 

vacinas específicas para cada cepa e de boa qualidade”, concluiu. 

SAÚDE INTESTINAL 

O cientista líder do Centro de Pesquisa Agrícola de Southern Plains, Michael Kogut, 
palestrou sobre “Vacina e saúde intestinal”, fechando a programação científica do 
segundo dia do 22º SBSA. O especialista falou sobre a importância da microbiota 
intestinal na imunidade dos frangos. A microbiota intestinal é formada por milhares de 
microrganismos e integra múltiplos processos fisiológicos nas aves. Juntamente de outros 
fatores ambientais, como dieta e estresse, pode desempenhar um papel central no 
equilíbrio fisiológico, imunológico e nutricional. 

 
Palestra de Michael Kogut fechou o segundo dia do SBSA 

Kogut reforçou que a resposta imune e a metabolização dos nutrientes compõem 
sistemas biológicos indispensáveis para a manutenção da vida. Cada um desses 
sistemas é capaz de modular a atividade de outro, garantindo a capacidade do 
organismo de enviar respostas apropriadas sob quaisquer condições. 

O palestrante salientou, ainda, que se as aves têm um intestino saudável e um 
microbioma funcional, as vacinas também terão efeitos positivos quando 
utilizadas. “Se algum desses componentes for prejudicado, acontece a 
disbiose e isso afeta a integridade do intestino, com efeito negativo na 
imunidade. A saúde ruim do animal resulta em uma eficácia ruim também da 
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vacina”, frisou. Para finalizar, o especialista afirmou que o microbioma intestinal 
é cada vez mais reconhecido como um importante modulador das 
respostas vacinais e da imunidade em geral das aves. 

SBSA 

O 22º SBSA teve apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 

do Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), 

da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria 

de Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de 

Medicina Veterinária (Somevesc). 

Mais informações no site: www.nucleovet.com.br. 

Fonte: Assessoria de Imprensa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://nucleovet.com.br/
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22º SBSA reúne mais de 2 mil 
profissionais em três dias de evento 
Com recorde de público no evento presencial, encerrou nesta semana o 22º Simpósio 
Brasil Sul de Avicultura (SBSA), um dos maiores encontros do setor avícola latino-
americano. Durante três dias, passaram pelo Parque de Exposições Tancredo Neves, em 
Chapecó (SC), mais de 2 mil profissionais. Virtualmente, mais de 640 pessoas 
acompanharam o SBSA e os eventos paralelos. Além disso, mais de 5,4 mil usuários 
acessaram o site do evento nesta semana. Os acessos ocorreram em diversos países, 
entre eles Brasil, Paraguai, Peru, Argentina, Equador, França, México, Colômbia, Uruguai, 
Venezuela, Estados Unidos e Itália. 

Paralelamente, ocorreu a 13ª Brasil Sul Poultry Fair, que reuniu mais de 70 empresas 
nacionais e multinacionais de genética, sanidade, nutrição, aditivos e equipamentos 
para a avicultura. O público também pode conferir, na Granja do Futuro, uma novidade 
no evento, tecnologias para monitorar, controlar, gerenciar e, assim, tornar mais eficiente 
cada processo de produção. Os visitantes puderam participar, ainda, dos eventos paralelos 
promovidos por empresas do setor. 

A promoção foi do Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas), que 

após dois anos sem realizar o SBSA presencialmente devido à pandemia, inovou ao fazer 

um evento híbrido. O presidente Lucas Piroca frisou que a mudança de local – 

tradicionalmente o SBSA ocorria no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes 

(que está em reforma) – trouxe limitações e ao mesmo tempo 

oportunidades. “Ocupamos uma estrutura que necessita de melhorias, mas nela 

pudemos ampliar a feira, ter mais espaço para os participantes, apresentar a Granja do 

Futuro e dispusemos de melhor área de estacionamento. Finalizamos o evento com 

a sensação de dever cumprido, mas com a responsabilidade de inovar e 

aprimorar para que nas próximas edições possamos oferecer uma experiência ainda 

melhor”. 

https://avicultura.info/pt-br/22-sbsa-reune-mais-2-mil-profissionais-tres-dias-evento/
https://avicultura.info/pt-br/granja-futuro-mais-inovador-avicultura/
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Presidente do Nucleovet, Lucas Piroca. 

O SBSA apresentou as últimas tendências do mercado mundial da avicultura. A 
programação científica foi dividida em quatro módulos: mercado, abatedouro, sanidade e 
manejo e nutrição. Alguns dos maiores especialistas da avicultura mundial debateram 
mercado de carnes, logística, comunicação entre o agro e a sociedade, cenário mundial e 
o agro brasileiro, sistema de inspeção, qualidade de pintos na primeira semana, manejo 
pré-abate, problemas respiratórios, alternativas a antibióticos, impactos da retirada dos 
antimicrobianos, adenovírus aviário, vacina e saúde intestinal, aquecimento e qualidade de 
ar, empenamento em frangos de corte, qualidade de água, bem-estar e saúde intestinal. 

O presidente da Comissão Científica, Guilherme Lando Bernardo, ressaltou o papel do 

Nucleovet em difundir conhecimento para quem atua na cadeia avícola. “Ao eleger os 

temas e elaborar a programação, levamos em consideração os anseios dos 

profissionais do setor e sua aplicação prática. Nossa intenção é proporcionar 

informações com a melhor qualidade possível para que os profissionais multipliquem o 

que vão aprender e transformem isso em ações”. 

Tradicionalmente, em todos os Simpósios que promove, o Nucleovet doa parte do valor 
das inscrições pagas para entidades. Nesta edição do SBSA, a comissão organizadora 
definiu por fazer a doação para a APAE de Chapecó e para o Programa Viver. Os 
presidentes da APAE Leandro Ugolini e do Programa Viver Marlene 
Somensi receberam, durante a abertura oficial do SBSA, um cheque simbólico das 
doações. 

 

O 22º SBSA teve apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária de SC (CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de 
Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) e da 
Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária (Somevesc). 
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Empresas apresentaram novidades na 
13ª Brasil Sul Poultry Fair 
Nutrição animal é um tema sempre em evidência na produção avícola e representa um 
dos principais custos. Na 13ª Brasil Sul Poultry Fair, evento paralelo ao 22° Simpósio 
Brasil Sul de Avicultura (SBSA), os visitantes e congressistas puderam conferir opções 
apresentadas por diversas empresas. Uma delas é a NutriQuest, empresa americana-
brasileira, que expôs tecnologias em aditivos nutricionais. 

Entre os produtos está o Creamino, uma fonte de energia metabólica que 
propicia um melhor rendimento animal, atendendo o potencial genético com 
mais eficiência. É um aditivo nutricional fonte de Ácido Guanidinoacético, 
precursor direto da creatina, que fornece energia metabólica aos animais para 
seu crescimento, além de otimizar a utilização de alguns aminoácidos 
importantes, como a arginina. Sua utilização auxilia no metabolismo de 
energia de aves e suínos, melhorando seu desempenho produtivo e 
reprodutivo, atuando também como coadjuvante importante na redução de 
problemas responsáveis por prejuízos severos na avicultura e suinocultura. 

De acordo com a gerente nacional de negócios aves da NutriQuest, Marlene 

Schmidt, o Creamino também reduz o custo da ração e é uma opção segura e 

eficiente para os dias atuais. “Apresentamos resultados acadêmicos e de 

campo para os visitantes, demonstrando como o Creamino melhora a eficiência 

energética a nível celular. É um novo padrão de nutrição”, frisou Marlene, ao 

acrescentar que participar da 13ª Brasil Sul Poultry Fair foi importante para se 

reintegrar e expandir o networking com os clientes. 

A Evonik trouxe para a Poultry Fair um novo probiótico, o Ecobiol, com foco na saúde 
intestinal e bem-estar animal. Um produto que contribui para aprimorar a condição de 
saúde dos animais e, consequentemente, aumenta a rentabilidade do produtor. “Nós 
não focamos só em produto, mas também em solução. O ponto chave que temos 

https://avicultura.info/pt-br/empresas-apresentaram-novidades-13-brasil-sul-poultry-fair/
https://avicultura.info/pt-br/empresas-apresentaram-novidades-13-brasil-sul-poultry-fair/
https://avicultura.info/pt-br/22-sbsa-reune-mais-2-mil-profissionais-tres-dias-evento/
https://avicultura.info/pt-br/22-sbsa-reune-mais-2-mil-profissionais-tres-dias-evento/
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trabalhado é a sustentabilidade, unindo produção animal, saúde e zootecnia de 
precisão”, salientou a gerente de marketing da Evonik, Alessandra Ferraz. 

SOBRE O EVENTO 

Mais de 70 empresas nacionais e multinacionais de genética, sanidade, 

nutrição, aditivos e equipamentos para a avicultura participaram da 13ª 

Brasil Sul Poultry Fair. Considerado um dos maiores eventos do setor 

avícola latino-americano, o SBSA e a Poultry Fair são promovidos 

pelo Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas) e 

encerraram na quinta-feira (7). Os eventos foram híbridos, com realização 

no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó (SC), e transmissão 

on-line ao vivo. 

A feira foi um espaço onde as empresas geradoras de tecnologias apresentaram suas 
novidades e seus produtos, permitiram networking e o aprimoramento técnico dos 

congressistas. 

 

O 22º SBSA foi promovido pelo Nucleovet e teve apoio da Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA), do Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC 
(CRMV/SC), da Embrapa, da Prefeitura de Chapecó, do Sindicato Nacional da Indústria de 
Alimentação Animal (Sindirações) e da Sociedade Catarinense de Medicina 
Veterinária (Somevesc). 

Fonte: Assessoria de Imprensa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nucleovet.com.br/simposio/avicultura
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Postado em 27 de Abril  

Nucleovet apresenta curso de educação financeira para associados 

Evento será no sábado (30), a partir das 8h30, na sede da entidade. Também haverá lançamento da campanha do 

agasalho e recepção aos novos associados 

  

 
 
 

         Despertar o interesse pela educação financeira e incentivar que os associados aprofundem 

conhecimentos sobre o assunto. Esse é objetivo do Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 

Zootecnistas (Nucleovet) ao promover apresentação do curso “Saúde financeira” com a palestra 

“Onde investir seu dinheiro para atingir seus objetivos no curto, médio e longo prazo”, neste sábado 

(30). 

A programação inicia às 8h30 com recepção dos convidados, seguida da palestra, às 9 horas, na sede 

da entidade, em Chapecó. O evento é aberto a todos os associados e será transmito on-line, em um 

telão. Para quem deseja acompanhar em outro local, pode acessar a transmissão pelo canal do 

Youtube do Nucleovet. Após a apresentação da palestra, haverá 30 minutos para esclarecimentos de 

dúvidas. 

Na sequência, às 10h30, será feita recepção aos novos associados e lançamento da campanha do 

agasalho deste ano. Os associados já podem levar ao Nucleovet roupas e cobertas para doação. 

Depois, haverá almoço de confraternização. 

O vice-presidente do Nucleovet, Tiago José Mores, explica que o curso presencial será oferecido 

https://www.mbcomunicacao.com.br/nucleovet-apresenta-curso-de-educacao-financeira-para-associados
https://www.mbcomunicacao.com.br/nucleovet-apresenta-curso-de-educacao-financeira-para-associados
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gratuitamente aos associados nos dias 11 e 12 de junho e será ministrado pelos professores e sócios 

do Bolso Forte, José Bras Lopes e José Bras Lopes Junior. “As questões financeiras, tanto 

pessoais quanto profissionais, nem sempre são abordadas nas escolas e nas universidades. Esse curso 

prepara as pessoas para planejamento financeiro e como investir. Na apresentação que será feita no 

sábado, os participantes poderão conhecer as oportunidades que a qualificação oferece”, frisa Mores, 

ao acrescentar que após o curso presencial cada participante terá direito a uma clínica financeira 

particular com os profissionais do Bolso Forte. 

A Bolso Forte é uma empresa de São Paulo que oferece na capacitação ferramentas para melhorar o 

equilíbrio financeiro e prosperidade, ter quebra de paradigmas, não depender da previdência pública, 

ter qualidade de vida no presente e no futuro, atingir a liberdade financeira e ter foco nos objetivos. 

O objetivo do curso é promover a melhora da relação com o dinheiro, através de organização e ajuda 

na confecção do orçamento doméstico, como também apresentação de ideias sobre planejamento. A 

qualificação oferece um passo a passo para aumentar a capacidade de reservas econômicas, 

ensinando a investir com segurança na busca de maior rentabilidade. A capacitação é presencial com 

duração de 14 horas. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail executiva@nucleovet.com.br. Serão disponibilizadas cem 

vagas. O local de realização será no Nucleovet. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (49) 9 

9806-9524 ou e-mail executiva@nucleovet.com.br. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:executiva@nucleovet.com.br
mailto:executiva@nucleovet.com.br
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Nucleovet apresenta curso de 

educação financeira para 

associados 
Evento será no sábado (30), a partir das 8h30, na sede da entidade. Também 
haverá lançamento da campanha do agasalho e recepção aos novos 
associados 

 

 
Foto divulgação 

         Despertar o interesse pela educação financeira e incentivar que os associados aprofundem 

conhecimentos sobre o assunto. Esse é objetivo do Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 

Zootecnistas (Nucleovet) ao promover apresentação do curso “Saúde financeira” com a palestra 

“Onde investir seu dinheiro para atingir seus objetivos no curto, médio e longo prazo”,  neste 

sábado (30). 

A programação inicia às 8h30 com recepção dos convidados, seguida da palestra, às 9 horas, 

na sede da entidade, em Chapecó. O evento é aberto a todos os associados e será transmito on-line, 

https://www.vejasc.com.br/noticia/898/nucleovet-apresenta-curso-de-educacao-financeira-para-associados.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/898/nucleovet-apresenta-curso-de-educacao-financeira-para-associados.html
https://www.vejasc.com.br/noticia/898/nucleovet-apresenta-curso-de-educacao-financeira-para-associados.html#foto
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em um telão. Para quem deseja acompanhar em outro local, pode acessar a transmissão pelo canal 

do Youtube do Nucleovet. Após a apresentação da palestra, haverá 30 minutos para 

esclarecimentos de dúvidas. 

Na sequência, às 10h30, será feita recepção aos novos associados e lançamento da 

campanha do agasalho deste ano. Os associados já podem levar ao Nucleovet roupas e cobertas 

para doação. Depois, haverá almoço de confraternização. 

O vice-presidente do Nucleovet, Tiago José Mores, explica que o curso presencial será 

oferecido gratuitamente aos associados nos dias 11 e 12 de junho e será ministrado pelos 

professores e sócios do Bolso Forte, José Bras Lopes e José Bras Lopes Junior. “As questões 

financeiras, tanto pessoais quanto profissionais, nem sempre são abordadas nas escolas e nas 

universidades. Esse curso prepara as pessoas para planejamento financeiro e como investir. Na 

apresentação que será feita no sábado, os participantes poderão conhecer as oportunidades que a 

qualificação oferece”, frisa Mores, ao acrescentar que após o curso presencial cada participante 

terá direito a uma clínica financeira particular com os profissionais do Bolso Forte. 

A Bolso Forte é uma empresa de São Paulo que oferece na capacitação ferramentas para 

melhorar o equilíbrio financeiro e prosperidade, ter quebra de paradigmas, não depender da 

previdência pública, ter qualidade de vida no presente e no futuro, atingir a liberdade financeira e 

ter foco nos objetivos. 

O objetivo do curso é promover a melhora da relação com o dinheiro, através de 

organização e ajuda na confecção do orçamento doméstico, como também apresentação de ideias 

sobre planejamento. A qualificação oferece um passo a passo para aumentar a capacidade de 

reservas econômicas, ensinando a investir com segurança na busca de maior rentabilidade. A 

capacitação é presencial com duração de 14 horas. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail executiva@nucleovet.com.br. Serão 

disponibilizadas cem vagas. O local de realização será no Nucleovet. Dúvidas podem ser 

esclarecidas pelo telefone (49) 9 9806-9524 ou e-mail executiva@nucleovet.com.br. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:executiva@nucleovet.com.br
mailto:executiva@nucleovet.com.br
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2 7  a b r  

Nucleovet apresenta curso de educação financeira para associados 

Despertar o interesse pela educação financeira e incentivar que os associados aprofundem 

conhecimentos sobre o assunto. Esse é objetivo do […] 

Despertar o interesse pela educação financeira e incentivar que os associados aprofundem conhecimentos 

sobre o assunto. Esse é objetivo do Nucleovet (Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas) ao 

promover apresentação do curso “Saúde financeira” com a palestra “Onde investir seu dinheiro para 

atingir seus objetivos no curto, médio e longo prazo”, neste sábado (30). 

A programação inicia às 8h30 com recepção dos convidados, seguida da palestra, às 9 horas, na sede da 

entidade, em Chapecó. O evento é aberto a todos os associados e será transmito on-line, em um telão. 

Para quem deseja acompanhar em outro local, pode acessar a transmissão pelo canal do Youtube do 

Nucleovet. Após a apresentação da palestra, haverá 30 minutos para esclarecimentos de dúvidas. 

 

https://avinews.com/pt-br/nucleovet-apresenta-curso-educacao-financeira-associados/
https://avinews.com/pt-br/nucleovet-apresenta-curso-educacao-financeira-associados/
https://avinews.com/pt-br/nucleovet-lanca-segunda-etapa-da-campanha-como-mais-frango-no-22o-sbsa/
https://www.youtube.com/nucleovet
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Na sequência, às 10h30, será feita recepção aos novos associados e lançamento da campanha do agasalho 

deste ano. Os associados já podem levar ao Nucleovet roupas e cobertas para doação. Depois, haverá almoço 

de confraternização. 

O vice-presidente do Nucleovet, Tiago José Mores, explica que o curso presencial será oferecido 

gratuitamente aos associados nos dias 11 e 12 de junho e será ministrado pelos professores e sócios do Bolso 

Forte, José Bras Lopes e José Bras Lopes Junior. 

 
“As questões financeiras, tanto pessoais quanto profissionais, nem sempre são abordadas nas escolas e nas 

universidades. Esse curso prepara as pessoas para planejamento financeiro e como investir. Na 

apresentação que será feita no sábado, os participantes poderão conhecer as oportunidades que a qualificação 

oferece”, frisa Mores, ao acrescentar que após o curso presencial cada participante terá direito a uma clínica 

financeira particular com os profissionais do Bolso Forte. 

A Bolso Forte é uma empresa de São Paulo que oferece na capacitação ferramentas para melhorar o 

equilíbrio financeiro e prosperidade, ter quebra de paradigmas, não depender da previdência pública, ter 

qualidade de vida no presente e no futuro, atingir a liberdade financeira e ter foco nos objetivos. 

O objetivo do curso é promover a melhora da relação com o dinheiro, através de organização e ajuda na 

confecção do orçamento doméstico, como também apresentação de ideias sobre planejamento. A 

qualificação oferece um passo a passo para aumentar a capacidade de reservas econômicas, ensinando a 

investir com segurança na busca de maior rentabilidade. A capacitação é presencial com duração de 14 horas. 

INSCRIÇÕES 

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail executiva@nucleovet.com.br. Serão disponibilizadas cem vagas. 

O local de realização será no Nucleovet. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (49) 9 9806-9524 ou 

e-mail executiva@nucleovet.com.br. 

Fonte: Assessoria de Imprensa 
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