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Produtos seguros 
(atendimento as regras 

sanitárias)

Produtos éticos 
(respeito a leis 

ambientais, trabalhistas, 
bem-estar animal)

Manutenção de 
mercados 

tradicionais e 
acesso a novos 

mercados



Missão: Promover o desenvolvimento 
sustentável e a competitividade do 

agronegócio em benefício da sociedade 
brasileira

Atual: Promover o desenvolvimento 
sustentável da agropecuária e a segurança

e competitividade de seus produtos.



“Sustentabilidade significa
garantir os direitos e bem-estar

humano sem exaurir ou diminuir
a capacidade dos ecossistemas
terrestres em sustentar vida e 

sem às custas do bem-estar de 
outros”

http://www.fao.org/nr/sustainability/home/en/
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60% das doenças infeciosas humanas conhecidas têm sua fonte em 
animais (domésticos ou selvagens)

75% das doenças humanas emergentes e 80% dos agentes patogênicos 
que potencialmente podem ser utilizados no bioterrorismo 

Fluxo sem precedentes de commodities e pessoas permite aos patógenos 
a oportunidade de se espalhar e multiplicar em todo o mundo

Mudanças climáticas podem permitir-lhes ampliar seu impacto 
(multiplicação de vetores, p. ex.)
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AgroPrevine: 
IN 41/2017 publicada em 

novembro!

O AgroPrevine visa o fortalecimento das
ações para prevenção e controle da
resistência aos antimicrobianos na
agropecuária, considerando o conceito de
Saúde Única, que estabelece a
interdependência entre a saúde humana,
animal e ambiental, por meio de atividades
de educação, vigilância e defesa
agropecuária.



Conjunto de práticas, métodos e 
recomendações técnicas, com o 

objetivo de:

Fomentar e agregar valor às atividades 
agropecuárias;

Promover a saúde e o bem-estar 
único.



A debicagem...
É um boa prática?
E a marcação a fogo?
E o corte de cauda?
Descarte de pintainhos machos?
Sofrimento desnecessário?



5 domínios do 
bem-estar animal

Mellor & Reid
(1994)



VAMOS PENSAR...

Ambientes onde espécies evoluíram x Ambientes de produção

Animais são capazes de adaptar-se usando seu repertório comportamental conquistado 
durante a evolução da espécie

Quando mais gritantes forem as diferenças entre os ambientes, mais provável que os animais 
não disponham de repertórios comportamentais para a adaptação ao ambiente produtivo

4 perguntas de Tinbergen para explicar o comportamento
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TR IICA TRANSPORTE DE BOVINOS E AVES

EDITAL MAPA X IICA:

Projeto iniciado em 2015
Contratação de pessoa jurídica
para elaboração de livro e vídeo
aulas para boas práticas no
transporte de aves e bovinos.

R$250.000,00

Em andamento.



TED EMBRAPA SUÍNOS E AVES – BOAS PRÁTICAS NA AVICULTURA DE POSTURA

Levantamento e avaliação da estrutura e sistema de produção na cadeia produtiva de
ovos considerando os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Espirito Santo e Santa
Catarina, visando as boas práticas de manejo para orientação dos produtores rurais e
multiplicadores.



TR IICA AMR AVES DE CORTE

Contratação de pessoa física para projeto em bem-estar e mitigação
do risco de resistência a antimicrobianos em aves de corte

Estudo técnico-científico sobre utilização de medicamentos na
avicultura de corte industrial e alternativa, especialmente quanto ao
uso de antimicrobianos;

Apoio a coordenação técnica para consolidação de material
bibliográfico sobre as boas práticas no alojamento e manejo de
frangos de corte no Brasil;

Organização de seis eventos técnicos em conjunto com equipe da
CBPA/MAPA para divulgação de sistemas avícolas mais sustentáveis,
alinhados com as boas práticas e bem-estar animal e prevenção da
resistência aos antimicrobianos.



Redução do uso de medicamentos nos aviários: sensibilização 
para o problema e fomento a sistemas com menor uso de 
medicamentos.

Adoção de práticas que garantam um bom alojamento: 
densidade, conforto, enriquecimento, qualidade do ar. 

Manejos que minimizem a dor, o estresse e medo: granja, no 
transporte e na depopulação

Elaboração de normativas (2019 e 2020)

Melhoramento genético que considere o bem-estar animal: 
fortalecimento dos ossos, redução da reatividade, aves de 
duplo propósito?

O que queremos para nossa avicultura?



Devemos não apenas nos 
preocuparmos com a 

produtividade, mas com a 
sustentabilidade do negócio...

Qualidade 
Sanitária 

Qualidade 
Ética



Lizie.buss@agricultura.gov.br
Comissao.bea@agricultura.gov.br

Obrigada!


