Palestra: CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE AVES E OVOS CAIPIRA COM FOCO NO
BEM-ESTAR ANIMAL
Palestrante: LUIZ MAZZON, Presidente do Instituto CERTIFIED HUMANE Brasil
Data: 15 de junho (sábado), das 14:00 às 15:20 no Auditório 2 – Mezanino I

As galinhas criadas sem gaiolas retratam uma realidade cada vez mais presente nas granjas
brasileiras. Esse é o sistema de produção cage-free, que além de proibir a criação em gaiolas
durante qualquer fase da vida da ave, exige vários outros recursos para permitir que estes
animais expressem o seu comportamento natural, como a presença de ninhos ou poleiros nos
aviários. Quando o produtor permite a saída diária das aves à uma área externa (piquete) com
cuidado para o bom manejo do terreno, proteção contra predadores, sombreamento, além de
cuidados relacionados à bioseguridade e prevenção contra parasitas, temos as condições para a
produção do famoso “ovo caipira”.
Desde 2016 contamos com uma norma técnica elaborada pela ABNT com os detalhes sobre o
manejo dos animais para que seus ovos possam ser classificados como “Caipira”. O Instituto
Certified Humane Brasil, líder na certificação de bem-estar animal, e referência na certificação
de produtores de ovos cage-free e caipira, estará presente no XXIII Seminário Nordestino de
Pecuária – PECNORDESTE 2019, com a palestra do seu presidente, Luiz Mazzon, sobre a
certificação de sistemas de produção de aves e ovos caipira com foco no bem-estar animal.
Prevista para ocorrer no sábado, último dia do evento, às 14:00, a palestra abordará
inicialmente aspectos do comportamento natural das galinhas poedeiras e algumas tendências
de mercado que demonstram claramente uma forte inclinação dos consumidores atuais em
direção à um manejo mais sustentável de produtos de origem animal. Em seguida contará um
pouco da história do Instituto Certified Humane no Brasil e a sua relação com a ONG norte
americana Humane Farm Animal Care, que criou o programa de certificação hoje presente em
vários países. Importante foco será dado aos critérios exigidos pelo programa de certificação
aos criadores de galinhas poedeiras, tanto na fase de postura quanto na fase de recria, visando
a utilização do selo CERTIFIED HUMANE nas embalagens de ovos produzidos sob o sistema cage
free ou caipira. Está prevista uma sessão de perguntas e respostas ao final da palestra.
Gigantes como McDonald’s, Burger King e Giraffas anunciaram que a partir de 2025 usarão
somente mercadorias de granjas que utilizem o sistema cage-free. Estas são apenas algumas
das empresas que anunciaram recentemente os seus compromissos com relação à modificação
da sua cadeia de suprimentos (maiores informações em www.cagefreeworld.org). Este
movimento está apenas começando, e ocorre pelo fato do bem-estar animal ser um item que
está sendo levado muito a sério pelos consumidores brasileiros. Diante desse comportamento
mais exigente, produtores que não estiverem preparados podem vir a ser expulsos do mercado.
A certificação é, portanto, a melhor forma para atender esta demanda que veio para ficar.

