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AC: MILHO CHEGA PARA ATENDER CRIA-
DORES DE ANIMAISERVILHA PODE SUBSTITUIR A SOJA NA 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL

N O T Í C I A S

 O Instituto de Ciências Agrícolas e Nutricionais da Universidade 
Martin Luther de Halle-Wittenberg (MLU) está investigando alternativas 
para determinar quais alimentos podem substituir a soja como ração ani-
mal e a ervilha é um deles. A soja é um alimento popular principalmente 
devido ao seu alto teor de proteínas, no entanto, seu cultivo tem sido 
criticado por várias razões. Por um lado, a maioria da soja, cultivada prin-
cipalmente na América do Sul, é geneticamente modificada, uma prática 
à qual cada vez mais os consumidores europeus se opõem. O cultivo da 
soja também destrói áreas ecológicas importantes, como florestas trop-
icais, e seu transporte por longas distâncias polui o meio ambiente, indi-
cam os pesquisadores da universidade. As ervilhas, em particular, contêm 
grandes quantidades de proteínas e amido. “Mas, neste momento, eles 
não estão com a soja, em parte porque contêm muitos dos chamados fa-
tores antinutricionais”, explica Zeyner. 
 “Estas são substâncias que impedem a absorção de nutrientes 
valiosos. No entanto, o problema é relativamente fácil de resolver, como 
a força-tarefa de Zeyner descobriu. Por um lado, os ingredientes anti-
nutritivos são amplamente degradados pelas práticas normais de silagem 
agrícola. Outro método para aumentar as propriedades nutricionais das le-
guminosas, embora ainda não seja amplamente utilizado em combinação 
com a silagem, é a exposição ao calor. O tratamento térmico faz mais do 
que degradar ainda mais os fatores anti-nutritivos nas ervilhas”, completa.  
Os pesquisadores conseguiram demonstrar que isso também impede que 
as proteínas se decomponham tão rapidamente por bactérias no rúmen 
de vacas e outros ruminantes. A decomposição que ocorre muito cedo é 
problemática por dois motivos: um, uma grande quantidade de nitrogênio 
é excretada pela matéria fecal e, portanto, pode entrar nas águas subter-
râneas como nitrato ou no ar como óxido nitroso, um gás potente. 

ARÁBIA SAUDITA SUSPENDEU EXPORTA-
ÇÃO FRANGOS DA BRF
 No dia 17/02 foi anunciado que a Arábia Saudita suspendeu tem-
porariamente duas plantas da BRF no Paraná que eram habilitadas para 
exportar frango para o país.
 O motivo da medida é a obtenção de mais informações por parte 
do serviço sanitário saudita sobre supostas violações cometidas pela BRF 
na produção de alimentos. A questão foi alvo de investigação entre 2014 e 
2018 na operação Trapaça, um desdobramento da operação Carne Fraca. 
Para Grolli, inicialmente, o caso não deve impactar as exportações de 
frango brasileiro para a Arábia Saudita, classificado por ele como um 
grande cliente. “As demais plantas que seguem habilitadas, tanto da BRF 
quanto de outros frigoríficos, devem suprir essa demanda. 

 Neste mês, a Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab) recebe 
350 toneladas de milho provenientes 
de Sapezal/MT. O produto destina-se a 
operações realizadas no âmbito do Pro-
grama de Vendas em Balcão (ProVB), 
no Acre. O milho ficará armazenado na 
Unidade Armazenadora de Rio Branco. 
O montante é suficiente para atender o 
público de criadores de animais durante 
dois meses aproximadamente. A previsão é que o descarregamento do 
milho termine no próximo dia 20/02 e que logo em seguida iniciem 
a comercialização do produto. Estima-se que cerca de 1,3 mil peque-
nos criadores cadastrados serão beneficiados pelo ProVB. O milho será 
vendido por R$ 54,00 a saca com 60 quilos. Este preço tem vigência 
quinzenal e vale entre os dias 17 e 29 deste mês. Após este prazo, a 
Conab realiza um novo estudo para a fixação do novo valor, que os-
cila conforme o comportamento do mercado. Atualmente, o preço em 
atacadistas está em torno de R$ 60 para a mesma quantidade. Os criad-
ores estão localizados em 13 municípios do estado: Acrelândia, Bujari, 
Brasileia, Capixaba, Feijó, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto 
Acre, Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xa-
puri. O Programa – O objetivo do Programa de Vendas em Balcão é 
facilitar o acesso de criadores rurais de pequeno porte de animais aos 
estoques de produtos da Conab que são usados na alimentação dos seus 
plantéis. Entre os segmentos atendidos estão os criadores de aves, suí-
nos, bovinos, caprinos, ovinos, entre outros. O acesso é por meio de 
vendas a preços compatíveis com os praticados nos mercados atacadis-
tas locais. No caso do Acre, é executado na UA de Rio Branco, local-
izada nas mesmas instalações da sede da Superintendência Regional.

SAFRA DE SOJA ESTÁ “EXCEPCIONAL”, 
DIZ AGRURAL
 Com exceção do Rio Grande do Sul, onde o tempo mais seco 
mantém as atenções do setor.
 A produção brasileira de soja na safra 2019/20 deverá atingir 
um recorde de 125,6 milhões de toneladas, com ótimas perspectivas na 
maior parte do país, avaliou nesta segunda-feira a consultoria AgRural, 
em momento em que a colheita já foi finalizada em mais de um quinto 
da área plantada, em ritmo em linha com a média históricaAté janei-
ro, a consultoria 
projetava uma 
produção de 
123,9 milhões de 
toneladas, mas os 
números foram 
revisados para 
cima diante de 
boas expectativas 
para a maior par-
te das principais 
regiões produtoras, com exceção do Rio Grande do Sul, onde o tempo 
mais seco mantém as atenções do setor. Se a atual projeção for man-
tida quando a colheita estiver finalizada, o Brasil —tradicionalmente o 
maior exportador global e também o maior produtor em 2019/20— vai 
aumentar a produção da oleaginosa em mais de 10 milhões de tonela-
das, na comparação com os números oficiais de 2018/19.
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