
01 Informa Nutri #11  Fevereiro/2021

Informa
 Nutri

Junho • 2021



02 Informa Nutri #15  Junho/2021 03Informa Nutri #15  Junho/2021

Muito prazer em abrir nosso tão 
especial Informa Nutri.

Nessa 15ª edição, na coluna 
Mercado, Gabriel Zylberlicht relata 
as principais mudanças no mercado 
de leite e como o verão mais seco 
dos últimos anos tem impactado os 
pecuaristas. No nosso Com a palavra, 
os especialistas, temos a honra de 
convidar nossa parceira no selo de 
Bem-Estar Animal Helena Fagundes 
Karsburg, com Heloise Duarte e Ana 
Paula Caríssimo, mostrando dados 
muito relevantes sobre a sinergia 
entre os índices zootécnicos de 
produtividade e a implantação de 
boas práticas de bem-estar animal. 
Por último, Osvaldo Alex de Sousa 
apresenta “Bem-estar: um dos 
pilares da produção animal”.

O Informa Nutri é preparado pela 
equipe da Nutricorp e seus parceiros, 
para seguir com o nosso propósito de 
CONHECER, INOVAR e INSPIRAR.

Muito obrigada,

Mari Zylberlicht

Olá,
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Mercado 
por Gabriel Zylberlicht

Com o verão mais seco dos últimos anos, pecuaristas 
enfrentam dificuldade em alimentar seus animais 

As chuvas que deveriam chegar no final do março, “fechando o 
verão”, não apareceram para boa parte dos produtores no Centro-
Sul do Brasil. Segundo os dados do Valor Econômico, nesse verão, 
são esperados volumes de chuvas 67% abaixo da média histórica, 
por conta do fenômeno conhecido como La Niña. Dessa maneira, 
a falta de qualidade e disponibilidade de pastagens, somada à alta 
nos custos de mineral e concentrado, de 1,26% em relação ao mês 
passado MoM e 0,35% MoM (CEPEA, 2021), respectivamente, 
aumentaram o custo de produção do leite.  

Por outro lado, durante o mesmo período, foram observados aumentos 
no preço do leite, como demostrado no gráfico abaixo. 

Os dados do indicador apresentaram alta no estado de São 
Paulo em 5,3% MoM e 17,2% MoM, em Minas Gerais. A média 
nacional encerrou o mês de maio com alta de 11,8% MoM. 
Essa melhora na remuneração dos pecuaristas ocorreu por 
conta do ajuste entre a queda de produção sazonal do período 
com a redução do consumo de leite e derivados no mercado 
interno, devido a um somatório de fatores, principalmente a 
redução no poder de compra do consumidor. 

Passando para a ponta das indústrias, o fechamento de abril 
apontou valorização nos preços, em boa parte dos derivados, 
em diversas praças e na média nacional. O principal aumento 
foi observado no leite em pó (sachê 400 g), em 3,6% MoM na 
média nacional (CEPEA, 2021). Um dos fatores que contribuiu 
com a valorização dos alimentos foi a redução no volume de 
derivados importados, de 7,3 mil ton, uma redução de 50% em 
relação ao mês de março (CEPEA, 2021). 
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Gráfico 1. Indicador Leite Spot CEPEA/ESALQ, em São Paulo, Minas 
Gerais e média Brasil. 
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Recentemente, encontramos notícias, livros, filmes e reportagens 
chamando atenção sobre como os animais de produção 
são tratados, o que influenciou o aumento no interesse dos 
consumidores sobre como os animais de produção são criados, 
alimentados, abatidos e se houve bem-estar em todo o seu ciclo 
da vida produtiva. No entanto, diferente dos consumidores, o 
conceito de bem-estar animal já está bem difundido entre os 
produtores e profissionais da área. A ciência do bem-estar animal 
é marcada por um caráter multidisciplinar, que reúne as áreas da 
etologia, zoologia, veterinária e zootecnia (Molento, 2007). De 
acordo com a Word Organization for Animal Health (2008), o animal 
se encontra em bem-estar quando está “saudável, bem nutrido, 
confortável, seguro, disponível para expressar seu comportamento 
inato e não está sofrendo devido a dor ou estresse”. 

Bem-estar: 
um dos pilares da produção animal
Por Osvaldo de Sousa 

Segundo Fraser et al. (1997), a visão do consumidor é dividida 
em 3 amplos questionamentos (Figura 1): 1) O animal está 
funcionando bem (funcionamento biológico; FB), 2) O animal 
está se sentindo bem (estado afetivo; EA) e 3) O animal pode 
expressar uma vida relativamente natural (vida natural; VN).

Figura 1. Três questões a respeito dos conceitos de bem-estar animal. 
Adaptado de Frase et al., (1997).

FUNÇÃO BIOLÓGICA

VIDA NATURALESTADO AFETIVO

Desta maneira, a adoção de tecnologias que conferem bem-
estar ao rebanho são de extrema importância para contribuir 
com a produtividade e rentabilidade da operação. Nesse 
sentido, o principal objetivo da adoção de tecnologias 
relacionada ao bem-estar do rebanho é proporcionar equilíbrio 
entra as três questões citadas acima. Exemplificando algumas 
situações nas quais a falta ou o equilíbrio entre FB, EA e VN 
interferem na produtividade da operação:

• Uma vaca em lactação a procura de sombra em um dia 
de calor (vida natural), provavelmente está passando por 
estresse calórico (estado afetivo), pode demonstrar sinais 
de hipertermia e, consequentemente, redução da produção 
de leite (função biológica afetada; Keyserlingk et al., 2009). 
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• Sistemas de criação de bezerras de leite individuais podem 
ser interpretados como um manejo que priva os animais de 
socialização (vida natural), no entanto, o animal, quando 
criado em piquetes coletivos de forma imprópria, pode 
aumentar a incidência de certas doenças e comportamentos 
agressivos e agonísticos (Fraser et al., 2003).

Nos casos citados acima, priorizar apenas que o animal 
expresse seu comportamento natural pode não ser 
suficiente para conferir bem-estar aos mesmos. Sendo 
assim, vale ressaltar que a adoção de estratégia que 
irá equilibrar da melhor maneira a FB, o EA e a VN é de 
extrema importância ao rebanho e a operação. 

Podemos citar diversas tecnologias e práticas disponíveis que 
contribuem com o bem-estar do rebanho, tais como: adoção 
de sombra, resfriamento, aspersão, cama de qualidade, 
nutrição, sanidade, entre outros manejos utilizados para 
minimizar o estresse do rebanho. A utilização de tecnologias 
dever ser feita de forma combinada, uma vez que um recurso, 
por si só, não é capaz de abranger todos os gargalos da 
produção animal. Nesse sentido, a utilização de SecureCattle 
(SC) é uma das tecnologias disponíveis para minimizar 
os efeitos negativos do estresse inerentes aos manejos 
obrigatórios dentro do sistema de produção de bovinos. O 
uso de SC no momento da desmama (manejo que retira os 
animais da zona de conforto; #13 Informa Nutri – desmama) se 
mostrou ser eficaz em reduzir o estresse (menor concentração 
de cortisol no pelo; Schubach et al., 2020) e melhorar a saúde 
(menor concentração de haptoglobina; Cooke et al., 2020; 
Schubach et al., 2020), resultando em melhor desempenho 
dos animais (maior ganho de peso diário e peso vivo; Cappellozza 
et al., 2020; Cooke et al., 2020).

Partindo desse racional, a Nutricorp delineou um experimento 
para avaliar os efeitos e impactos da utilização de SC na recria 
de bezerras leiteira, no período pré-desmama (duração de 70 
dias e dieta liquida e sólida). Angeli et al. (2021) utilizaram 140 
bezerras da raça Girolando, randomizadas de acordo com o 
peso ao nascimento e atribuídas a um, entre dois tratamentos: 
1) Controle = Sem utilização de SC no momento da colostragem 
e a cada 14 dias, até o desmame ou 2) SC = Utilização de  
5 mL de SC no momento da colostragem e a cada 14 dias 
até o desmame. A utilização de SC demonstrou tendência 
em reduzir o número de tratamentos para curar efetivamente 
diarreia + pneumonia (2,9 vs. 4,7 Intervenção para tratamento, 
respectivamente; P = 0,10), resultando em menor desembolso 
com tratamentos relacionados a diarréia + pneumonia (R$ 21,33 
vs. 30,77, respectivamente; P < 0,05) e melhorou o ganho de 
peso diário (GPD) a partir do dia 56 após nascimento, o que 
resultou em maior peso vivo (PV) ao final do período de avaliação 
(dia 70 após nascimento; Figuras 2A e 2B).
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Figura 2B. . Peso vivo de bezerras de leite submetidas a utilização ou não de 
SecureCattle no momento da colostragem e a cada 14 dias até o desmame.
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Figura 2A. Ganho de peso diário de bezerras de leite submetidas a utilização 
ou não de SecureCattle no momento da colostragem e a cada 14 dias até o 
desmame.

Em resumo, de forma simples e direta, o bem-estar 
animal, aliado às tecnologias e boas praticas de 
produção, está disponível para auxiliar e otimizar a 
produtividade das operações com bovinos e garantir 
ao consumidor final que os animais foram criados da 
melhor maneira possível. Nesse sentido, um reflexo de 
que os animais de produção são criados da melhor 
forma, são as constantes melhorias nos índices 
produtivos. Desta maneira, a utilização de SC nos 
manejos que tiram os animais de sua zona de conforto 
se mostrou eficaz em reduzir o estresse, melhorar a 
saúde, GPD e PV do rebanho. 
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A CORDA E A CAÇAMBA 

Heloise Duarte - Médica Veterinária, COO & Co-founder Ideagri
Ana Paula Caríssimo - Zootecnista, Pós-doutorado em 
Produção Animal
Helena Fagundes Karsburg – Médica Veterinária, Gestora da 
Integral Certificações

Adaptado da Revista Leite Integral #144, Março de 2021

Com a palavra, os especialistas

O Índice Ideagri do Leite Brasileiro número 9 (IILB 9) 
apresentou os dados de desempenho zootécnico do ano de 
2020, consolidando o segundo ano completo de análises. 
Como já é de costume, cada edição aborda, em seu editorial, 
análises específicas, derivadas dos indicadores produzidos na 
série histórica.

O tema Bem-Estar Animal é oportuno neste momento no qual 
a opinião pública vem ganhando força no que se refere à 
adoção de boas práticas produtivas por empresas de vários 
setores. O bem-estar animal na produção de leite é uma das 
áreas que mais despertam posicionamentos daqueles que 
não estão diretamente ligados à cadeia produtiva. Muitos 
consumidores possuem interesse e estão dispostos a investir 
mais na aquisição de produtos que tenham sido fabricados 
de acordo com as boas práticas de bem-estar animal e que 
sejam devidamente certificados por um programa robusto com 
auditorias de terceira parte.
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Algumas fazendas certificadas no programa de Bem-
Estar Animal da Integral Certificações (QUADRO 1) foram 
avaliadas por meio do Software Ideagri, para entender a 
sinergia entre os índices zootécnicos de produtividade e 
a implantação e sistematização de boas práticas de bem-
estar animal. 

QUADRO 1. Fazendas certificadas passíveis de qualificação para o IILB:.

• Condomínio Rural Canto Porto - Mogi-Mirim/SP

• Fazenda Boa fé - Conquista/MG

• Fazenda Bom Retiro - Pouso Alto/MG

• Fazenda Flor de Serra - Limoeiro do Norte/VE

• Fazenda Nossa Senhora de Fátima - Delta/MG

• Fazenda Santa Luzia - Passos/MG

• Fazenda são José do Can Can - São José da Barra/MG

• Fazenda Serra Dourada - Atibaia/SP

• Granja Leiteira Santa Terezinha - Itaguari./GO

• JRM Agropecuária - Iguaí/BA

• Reunidas Antônio Carlos Pereira - Carmo do Rio Claro/MG

As fazendas certificadas, exibidas no QUADRO 1, 
atenderam os requisitos para análise e tiveram as notas 
do IILB BEA calculadas, com base em um conjunto de 
indicadores produtivos, reprodutivos e sanitários. Foram 
avaliados mais de 17 mil animais. 
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Em linhas gerais, há um consenso de que animais 
submetidos a ambiente e manejos que propiciem conforto 
e bem-estar serão mais produtivos, se reproduzirão melhor 
e serão mais longevos. Assim, o objetivo do IILB BEA foi 
demonstrar, com base em dados confiáveis, rastreáveis e 
quantitativos, que eficiência e bem-estar animal andam de 
“mãos dadas” ou, como no dito popular, são como ‘a corda e 
a caçamba’.

A comparação das notas do IILB BEA foi feita com as 
notas do IILB 8. A nota média geral do IILB BEA foi de 5,29 
pontos, ou seja, 17% a mais do que a nota média geral do 
IILB 8, que foi de 4,38 pontos. Além disso, 7 das 9 fazendas 
avaliadas tiveram a nota IILB BEA acima da média do IILB 
8, sendo que as outras 2 ficaram muito próximas à média 
do IILB O desempenho médio geral das fazendas do 
IILB BEA foi superior à média geral das 1.018 fazendas 
avaliadas no IILB 8.

Dos quatro indicadores analisados, apenas a taxa de 
concepção de novilhas não foi melhor nos rebanhos 
certificados, ainda que o percentual dessa diferença tenha 
sido relativamente pequeno (TABELA 1).

Um dos indicadores que mais se destacou na comparação 
entre as fazendas certificadas e a média geral do índice foi 
a taxa de mortalidade de vacas, significativamente menor - 
22,61% a menos - nas certificadas. Esta diferença pode ser 
um indicativo de que, realmente, como já comentado, rebanhos 
com boas práticas de conforto e bem-estar animal podem obter 
maior longevidade a longo prazo (TABELA 1).

Para a taxa de prenhez, as fazendas certificadas apresentaram 
desempenho cerca de 8% superior à média geral do IILB 8.  
A taxa de prenhez engloba a taxa de concepção e a taxa de 
serviço e reflete, de forma muito clara e rápida, o resultado de 
todos os manejos da fazenda, não só os reprodutivos. Além 
disso, tem enorme impacto na rentabilidade do sistema de 
produção. Cada dígito a mais neste importante indicador deve 
ser avaliado de forma muito positiva.

TABELA 1 . Análise dos indicadores entre o IILB 8 e o IILB BEA.

ÍNDICE

Sobrevivência 0/12 m

Taxa de 
prenhez/vacas (%)

Taxa de 
mortalidade/vacas (%)

MELHOR MÉDIA GERAL
IILB 8

85,29

19,67

6,69

MÉDIA GERAL
IILB BEA

86,30

21,27

5,18

DIF. IILB 8/
IILB BEA

1,01

1,60

-1,51

DIF. % IILB 8/
IILB BEA

1,19%

8,11%

-22,61%
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No caso da taxa de sobrevivência, verificamos também uma 
diferença a favor das fazendas certificadas, que fica mais visível 
quando é feita a “conversão” de sobrevivência para mortalidade. 
A taxa de mortalidade no IILB 8 é 6,89% maior do que no IILB 
BEA, ou seja, a cada 100 bezerras nascidas nos rebanhos 
certificados, 13,7 morrem antes de completar 1 ano e, na média 
geral, morrem 14,7, ou seja, o saldo é de 1 bezerra a mais, a 
cada 100, nos rebanhos certificados.

Portanto, o programa de certificação em bem-estar animal da 
Integral Certificações, além de impactar no que acontece da 
“porteira para dentro”, sendo grande aliado na melhoria dos 
índices zootécnicos e rentabilidade da propriedade, por trazer 
direcionadores importantes e sistematizar processos, é também 
um importante mecanismo de atuação da “porteira para fora”, por 
meio de uma comunicação positiva, mais assertiva e confiável 
junto ao consumidor final. 


