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Líder nacional em proteína
animal, Paraná aumenta
produção de frangos e suínos
em 2021

Números do IBGE reforçam o Estado como líder em produção de
proteínas animais e protagonista no setor de frangos, com 33,6%
de participação do País.
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Confira o áudio desta notícia

O Paraná ampliou o bom desempenho que tem na produção
de proteínas animais em 2021. No ano passado, o Estado foi o
que mais abateu frangos, reforçando a liderança no setor,
com 33,6% de participação nacional, o que representa 20,2
pontos percentuais acima de Santa Catarina, segundo
colocado. Também houve crescimento expressivo na
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suinocultura, com abate de 786,36 mil cabeças a mais que
em 2020. Nesse segmento, o Estado é o segundo colocado,
com 20,3% de participação, atrás de Santa Catarina, com
28,4% do abate nacional.
Em carne bovina, houve redução no abate em todo o País e o
Paraná seguiu a tendência, com 238,96 mil cabeças a menos
em comparação a 2020, queda de 16,1%. Os números
divulgados nesta terça-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, somados carnes
bovina, suína e de frango, o Paraná produziu 6,213 milhões de
toneladas em 2021.

O levantamento mostra ainda que o Estado está na segunda
colocação em produção de ovos de galinha, com 9% de
participação, atrás de São Paulo, que lidera com 27,7% da
produção. Os laticínios que atuaram sob algum tipo de
serviço de inspeção sanitária captaram, em 2021, 25,08
bilhões de litros, queda de 2,2% sobre a quantidade do ano
anterior. O Paraná tem 14% de participação, ficando atrás
apenas de Minas Gerais, que produziu 24,7% do leite
nacional.

“O ano passado ainda foi de muito desafio para os produtores
de proteínas animais, devido às condições climáticas que
prejudicaram pastagens, mas as demandas internas e
externas ajudaram a manter a comercialização e evitar
maiores perdas aos pecuaristas do Estado”, observou o
secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto
Ortigara.

“Olhando para o futuro, diante dos investimentos que têm
sido feitos com novos frigoríficos ou ampliação dos
existentes, somado ao novo status de excelência sanitária, a
perspectiva é de que o Estado continue em bom crescimento
na produção de suínos e frangos, e que outras proteínas
animais venham a fazer parte dessa evolução”,
complementou.

Em encontro com embaixador, governador manifesta
intenção de exportar carne suína para o Japão <
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Em-encontro-com-
embaixador-governador-manifesta-intencao-de-exportar-
carne-suina-para-o >

FRANGO – A pesquisa, realizada em granjas com mais de 10
mil aves, mostra que, no Brasil, foram abatidas 6,176 bilhões
de cabeças de frango, o que representou aumento de 2,8%
(+169,87 milhões) em relação a 2020, alcançando recorde da
série histórica do IBGE iniciada em 1997. Em praticamente
todos os estados foram observados números superiores aos
praticados no ano anterior, com o destaque paranaense, que
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abateu 67,89 milhões de cabeças a mais (3,4% de
crescimento), bem acima de Goiás, segundo colocado, com
47,10 milhões de cabeças.

Em relação à produção de carne de frango, o aumento no
Brasil foi de 6%, consolidando-se em mais de 14,6 bilhões de
toneladas. No Paraná, o crescimento em produção de carne
foi superior ao nacional, elevando-se em 8,1% sobre 2020. De
janeiro a dezembro de 2021, o Estado produziu mais de 4,879
bilhões de toneladas.
Na avaliação do médico veterinário Roberto Carlos de
Andrade Silva, analista do setor de avicultura no
Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de
Estado da Agricultura e do Abastecimento, tanto a alta nas
exportações como no consumo interno justificam o
crescimento. “Com a carne bovina alcançando preços mais
elevados, o frango, o suíno e os ovos passaram a ser mais
consumidos”, disse.
Em relação aos ovos de galinha, a produção nacional foi de
3,98 bilhões de dúzias, aumento de 0,2% em relação a 2020.
Ainda que o porcentual seja baixo, foi registrado novo
recorde na série histórica do IBGE. No Paraná, a produção de
ovos em 2021 caiu 0,8% e fechou o ano com 358,2 milhões
de dúzias, com o Estado mantendo a segunda colocação
nacional. “O custo de produção das poedeiras subiu no último
ano, o que levou produtores a ajustarem a produção”,
ponderou Andrade Silva.

Copacol inaugura unidade de produção de suínos de R$
120 milhões em Jesuítas <
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Copacol-inaugura-
unidade-de-producao-de-suinos-de-R-120-milhoes-em-
Jesuitas >

SUÍNO – O levantamento do IBGE apresenta o abate de
52,97 milhões de cabeças de suínos, representando aumento
de 7,3% (+3,61 milhões de cabeças) em relação a 2020.
Também em suínos, houve crescimento em quase todos os
Estados, uma tendência que se observa desde que o instituto
iniciou a análise do setor em 1997.

O Rio Grande do Sul liderou o abate, com o acréscimo de
909,57 mil cabeças, seguido por Santa Catarina, com 821,72
mil cabeças a mais que 2020. O Paraná ficou em terceira
colocação em crescimento, com 786,36 mil cabeças a mais. O
Estado fechou 2021 com 10,74 milhões de cabeças sendo
abatidas.

Em relação ao volume de carne suína produzida, o Paraná foi
responsável por 1,025 milhão de toneladas, um aumento de
9% comparativamente a 2020. O Estado ficou atrás apenas
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de Santa Catarina, que produziu 1,403 milhão de toneladas.
Já o Brasil alcançou a cifra de 4,890 milhões de toneladas de
carne suína, volume 9% superior ao do ano anterior.

Segundo o analista de suinocultura do Deral, Edmar Gervásio,
o resultado foi impulsionado pela retomada do consumo no
final de 2021 e as expectativas de um cenário favorável para
as exportações diante do status de livre da febre aftosa sem
vacinação alcançado pelo Estado. “Outro fator importante que
incentivou uma produção maior pela cadeia foi a substituição
da proteína bovina, que em geral tem preços maiores, pela
suína e de frango, em razão da escalada de preços em 2021”,
disse.

Mapa da Rota do Queijo Paranaense inclui 29
propriedades de diversas regiões do Estado <
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Mapa-da-Rota-do-
Queijo-Paranaense-inclui-29-propriedades-de-diversas-
regioes-do-Estado >

BOVINO – Em abates bovinos, o Brasil teve em 2021 uma
redução de 7,8% em relação a 2020, no segundo ano em que
o desempenho é negativo. O pior mês foi setembro, com
queda de mais de 650 mil cabeças comparativamente ao
mesmo mês do ano anterior, o que reflete o início do
embargo de 40 dias às exportações brasileiras,
particularmente para a China, devido a casos de “vaca louca”
em Minas Gerais e Mato Grosso. O IBGE observou uma
recuperação somente em dezembro, quando foram abatidas
39 mil cabeças a mais que no mesmo mês de 2020.

No Paraná, o número de cabeças bovinas abatidas em 2021
foi de pouco mais de 1,2 milhão, representando queda de 16%
em relação ao ano anterior. Em volume de produção de
carne, o Estado alcançou 308,7 mil toneladas, com redução
de 14%. No Brasil, foram produzidas 7,408 milhões de
toneladas de carne bovina, volume 5,3% menor que em 2020.
Elas resultaram do abate de 27,5 milhões de cabeças,
redução de 7,8% em relação ao ano anterior.

Segundo o médico veterinário Fábio Mezzadri, analista de
pecuária no Deral, além dos problemas de doenças e a
escassez de pastagens devido à estiagem, a valorização
recorde dos preços médios dos bezerros e da arroba bovina
foram importantes fatores para a retenção de fêmeas, que
foram destinadas às atividades reprodutivas. Tanto que, em
âmbito nacional, foram abatidas 9,31 milhões de cabeças de
fêmeas, que é o menor número desde 2004.

“Somem-se todos esses fatores, aliados ainda à alta nos
custos de produção, sobretudo em relação ao milho e soja,
que tiveram valorizações muito grande, e o resultado não
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poderia ter sido outro senão a redução na quantidade de
abates”, afirmou Mezzadri.
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