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Nessa 16ª edição do Informa Nutri, na 
coluna Mercado, trago as principais 
notícias das exportações de carne 
e o possível recorde em termos 
de volume no mês julho. Nosso 
convidado do mês para o quadro Com 
a palavra, os especialistas é o Rafael 
Cervieri, que nos apresenta “Os 5 
passos para uma produção curta e 
lucrativa”. Por último, Osvaldo Alex de 
Sousa apresenta “A importância da 
consistência para evitar esforços em 
vão”.

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

Abraço,

Gabriel Zylberlicht
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Apesar dessa recuperação na produção interna, os dados 
divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Comércio 
Exterior (MDIC) e Rodar Investimentos apontam alta no mês 
de julho, por meio dos resultados preliminares nos 10 dias 
do mês.  O gráfico a seguir, extraído do boletim da Radar, 
compara os volumes exportados de carne in natura em mil 
toneladas, nos anos 2020 e 2021. 

 

Segundo os dados apresentados, a expectativa é que, nesse 
mês, o volume de carne bovina in natura exportada seja 149,3 
mil toneladas, 6,4% maior que em junho. Esse resultado, se 
consolidado, será o maior volume de carne exportada no 
ano de 2021.  Somado à alta nos volumes exportados, a 
remuneração dessa carne também apresentou valorização 
nesse mês. Segundo os dados da MDIC, o preço médio da 
carne in natura em junho estava cotada em  5,18 USD/ton, 
o que corresponde à valorização de 31,24% em relação ao 
mesmo mês de 2020 e 3,38% em relação ao mês anterior. 
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Mercado 
por Gabriel Zylberlicht

Apesar do recuo nos volumes exportados em relação 
ao ano passado, em maio e junho, julho pode fechar 
com recorde. 

Quando analisamos os volumes estrondosos de carne bovina 
exportada pelo Brasil em 2020 e 2021, a China segue como 
principal destino. Segundo os dados do CEPEA, cerca de 44% da 
carne bovina exportada é destinada ao país asiático. 

Essa forte demanda por carne brasileira ainda é reflexo do surto 
de Peste Suína Africana (PSA), que reduziu em mais de 60% a 
população de suínos no país, sendo estes a principal fonte de 
proteína animal para os chineses. Por outro lado, as informações 
divulgadas pelo Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais informam 
que o país vem se recuperando da doença e a população de suínos 
no país, em maio de 2021, foi 23,5% maior que no mesmo período 
do ano anterior - valendo destacar que a gravidade da PSA só foi 
relatada pelo governo em meados de 2019. 
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É sabido que a qualidade do produto final entregue 
ao consumidor depende de uma série de fatores 
que estão envolvidos durante a fase de produção do 
mesmo. E na bovinocultura não é diferente, as práticas 
e manejos (nutrição, sanidade, raça, idade, bem-
estar, entre outros) em que os animais são submetidos 
interferem na qualidade do produto final (carne). Nesse 
sentido, a adoção de tecnologias e manejos que visam 
melhorar a produtividade e qualidade do produto final 
são necessárias. Entre os manejos envolvidos na vida 
produtiva do rebanho (cria, recria, engorda e abate), no 
que se refere aos impactos na qualidade do produto 
final, o manejo pré-abate exerce grande influência. 
Sendo assim, iremos apresentar alguns pontos a se 
atentar e práticas que pode serem adotadas para 
conferir e garantir mais qualidade na carne bovina.

O manejo pré-abate compreende o período desde o 
processamento do gado na propriedade (ex.: pesagem) 
até o momento do abate. Nesse intervalo (~ 24 horas), 
invariavelmente os animais passam por situações que os 
tiram de sua zona de conforto (homeostase), ativando 
uma resposta neuroendócrina (CRH>>ACTH>>Cortisol) e 
desencadeando uma resposta na tentativa de retomada 
a homeostase. Por sua vez, o cortisol exerce efeito 
catabólico nos tecidos de reserva (músculo e gordura). 
Em situações em que os animais são intensamente 
retirados de sua zona de conforto (alto estresse), a 
intensidade da resposta neuroendócrina é proporcional. 

A importância da consistência 
para evitar esforços em vão
Por Osvaldo Alex de Sousa

Sendo assim, o efeito catabólico nos tecidos de reservas 
é maior, podendo haver grande degradação/depleção 
das reservas (ex.: glicogênio). A menor concentração 
de glicogênio no músculo acarreta alteração do 
metabolismo post-mortem, o que dificulta a queda do 
pH e resulta em maior risco de incidência de cortes DFD 
(corte escuro, firme e seco), impactando negativamente 
a qualidade da carne.

Conforme citado,  o manejo pré-abate envolve uma 
série de eventos, desde o manejo na propriedade até os 
manejos e processos da indústria frigorifica. Os eventos 
envolvidos nesse período são abordados a seguir.

Os manejos de embarque, desembarque e transporte 
consistem em preparar, alocar e desalocar os animais 
no veículo de transporte (caminhão). O principal objetivo 
desse manejo é fazer com que o animal chegue ao 
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frigorífico. Ao manejar os animais, é importante salientar 
que deve haver boa interação entre os colaboradores 
e o rebanho, evitando a utilização de instrumentos 
que possam causar lesões, agressões, agitação ou 
manobras perigosas no transporte (alta velocidade, 
freadas bruscas, curvas fechadas, entre outras). As 
instalações em que os animais serão manejados devem 
ser ausentes de riscos para o rebanho (ex.: objetos 
metais pontiagudos, cantos e curvas fechadas) e devem 
garantir a inclinação correta do embarcadouro (45º). Por 
fim, respeitar a lotação adequada nos caminhões de 
transporte (abaixo de 550 kg/m2).

O jejum dos animais se inicia no momento do embarque 
para frigorífico, para que possa haver o máximo de 
esvaziamento do trato gastrointestinal. Desta forma, 
reduz-se o risco de contaminação das carcaças na linha 
de processamento, garantindo sanidade e segurança do 
produto final.

A condução dos animais a linha de abate segue a 
mesma linha de raciocínio do manejo de embarque e 
desembarque: é necessário haver boa interação entre 
colaboradores e animais, evitar agressões e utilização de 
instrumento que causem lesões aos animais, bem como 
instalações adequadas.

O manejo pré-abate é uma experiência nova para 
os animais, que acontece em um período de tempo 
relativamente curto (~24 horas). Os pontos citados acima 
são importantes para evitar lesões nas carcaças, injúrias 
aos animais e, principalmente, estresse no rebanho. 
Sendo assim, a adoção dessas boas praticas de manejo 
conferem maior bem-estar ao rebanho e reduzem os 
riscos de queda de qualidade do produto final. Além 
do conjunto de boas praticas (lotação adequada no 
caminhão; boa interação entre colaboradores e rebanho; 
instalações adequadas), a adoção de tecnologias para 
minimizar os efeitos do estresse pode otimizar o manejo 
pré-abate, à exemplo da utilização do SecureCattle (SC).  
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O SC se mostrou eficaz em diminuir o estresse (reduziu 
a concentração de cortisol no pelo 14 dias após 
manejo; Schubach et al., 2020), melhorar a saúde 
(reduziu a concentração de haptoglobina; Cooke et al., 
2020; Schubach et al., 2020) e o desempenho dos 
animais (aumentou o ganho de peso diário e peso vivo; 
Cappellozza et al., 2020; Cooke et al., 2020) na fase 
subsequente ao estresse, em comparação aos animais do 
grupo Controle. Partindo desse racional, a Nutricorp visou 
testar a utilização de SC no momento do embarque dos 
animais para o frigorífico. A utilização de SC pré-embarque 
demonstrou ser eficaz em reduzir o pH médio (5,75 vs. 
5,82, para SC e controle, respectivamente; P < 0,0001) e 
diminuiu o risco de ocorrência de cortes DFD, devido ao 
menor número de carcaças com pH acima de 5,8 ou 6,0 
(42,2% vs. 26,2% e 19,4% vs. 11,2%, respectivamente; P 
< 0,01). 

Em resumo, dentro da cadeia produtiva, é importante 
garantir que todas as etapas sejam bem conduzidas, para 
que o resultado seja um produto de qualidade. A adoção 
de boas práticas e tecnologias no manejo pré-abate 
reduzem os riscos de lesões e estresse aos animais. 
Aliados às boas práticas, a utilização de SC no momento 
do embarque dos animais para o frigorífico reduziu o 
risco da incidência de cortes DFD, resultando em maior 
qualidade do produto final. 

5 PASSOS PARA UMA PRODUÇÃO 
CURTA E LUCRATIVA 

Rafael Cervieri - Nutribeef Consultoria

Com a palavra, o especialista

Diariamente, encontramos notícias em relação a forte 
demanda de proteína bovina para o mercado externo, 
principalmente para a China. Vale lembrar que o país 
ainda segue com dificuldades na produção de proteína 
animal no mercado interno, reflexo do surto de Peste 
Suína Africana (PSA), que atingiu o país em meados 
de 2018 e, praticamente, dizimou as produções de 
suínos no país. Para os países exportadores de carne, 
principalmente o Brasil, essa reviravolta no mercado 
externo impactou o destino da produção de carne 
bovina, situação em que os frigoríficos habilitados 
passaram a buscar animais dentro das exigências 
chinesas para a exportação e remuneraram os 
pecuaristas acima do preço base.  



12 Informa Nutri #16  Julho/2021 13Informa Nutri #16  Julho/2021

3º Ponto: Suplementações estratégicas na 
recria, durante seca, transição e águas

Precisamos ser muito consistentes no ritmo de ganho 
durante toda a fase de recria, para que o animal chegue 
próximo a 12-13 @. Para atingir essa meta, uma estratégia 
que adotamos é, no final da recria - últimos 2 ou 3 meses 
- partir para uma suplementação mais intensa, visando 
já construir carcaça nesse processo, o que vem se 
mostrando e já foi comprovado como um sucesso. Então, 
suplementando com ração seca a 1-1,5%, chegando em 
alguns casos a 1,8%, dependendo da época do ano, como 
pré-confinamento, ou até mesmo a recria no confinamento, 
para que o animal chegue no peso de 12-13@. O final da 
recria a gente tem acelerado, entrado com suplementação 
mais densa, para intensificar essa fase do animal e ter 
peso de abate mais jovem.

4º Ponto: Alimentação de qualidade no 
confinamento

Trabalhando na dieta, os aditivos, processamento de 
milho - principalmente o milho úmido e reidratado -, 
utilização de gordura protegida e sempre fazer todos os 
ajustes necessários para o seu animal. Por estarmos 
trabalhando animais mais jovens, a relação entre energia 
x proteína tem que ser respeitada, principalmente quando 
a raça predominante é Nelore. Trabalhar esses animais 
em confinamento de até 120 dias, buscando atingir o 

Dentro das diversas exigências que os frigoríficos precisam cumprir 
para produzir esse tipo de carne, vale um destaque à idade máxima 
do animal, em torno de 24 meses. Na minha experiência, há 
muitos animais sendo abatidos nessa categoria, por outro lado, 
independentemente da demanda para a exportação, isso já era 
uma tendência forte nos últimos anos. 

Com essa restrição em termos de tempo de produção, o pecuarista 
se viu no desafio de produzir animais em torno de 20-21@, com 
boa qualidade, independentemente se for cria própria ou recria de 
bezerro/garrote. Para isso, enumerei abaixo os 5 principais pontos 
de atenção que venho observando no campo e são extremamente 
necessários para maximizar nossa produtividade: 

1º Ponto: Animal de boa origem genética

A qualidade genética do animal é o que eu gosto de chamar 
de “carro-chefe” da operação, isso é o que o mercado está 
buscando hoje. Animais provenientes de um cruzamento ou 
predominantemente zebuínos que tenham o potencial de expressar 
um peso de abate de 20-21@. 

2º Ponto: Bom manejo de pastagens na recria

O sucesso da recria está diretamente ligado ao manejo de 
pastagem, devido ao fato de que 90% do cardápio desses animais 
é proveniente da forragem. Devemos levar em conta a qualidade 
desses alimentos, relevância do pasto, taxa de ocupação, altura de 
entrada, etc.
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desafio de 20-21@, sendo que de 7 a 8@ só colocadas 
em confinamento. É possível, também, atingir esses 
resultados em TIP. Temos feito esse trabalho no Mato 
Grosso, com animais mais jovens de 12 a 13@. Mas esse 
final de engorda deve obedecer a intensificação máxima 
do sistema.

5º Ponto: Qualidade de carne que também 
entra nesse contexto

Em todo ciclo de produção animal, em algumas opções 
de manejo mais intensivas, desde a recria até a fase de 
engorda em confinamento e TIP, os animais começam 
a promover ganho de carcaça no âmbito de deposição 
de gordura. Este aspecto é muito importante para a 
produção de uma carne com maciez e estabilidade 
de pH. Em muitas fazendas em que desenvolvemos 
esse trabalho, estamos atingindo a exigência de 2+, 
principalmente 3-, o que, para o mercado chinês, está 
dentro da especificação, além de atender muito bem 
os padrões de qualidade para mercados mais nobres. 
Falando exclusivamente do pH de carne, buscamos 
sempre manter os animais bem alimentados antes do 
embarque para os frigoríficos, buscando disponibilizar 
ao animal uma reserva energética, fermentação ruminal e 
reposição de glicogênio. Outro ponto que exige bastante 
atenção é em relação ao bem-estar animal. Os animais 
precisam ser manejados com calma e tranquilidade, para 
não haver estresse e queimas de energia e glicogênio 
desnecessárias. 

Em resumo, imprimir um ritmo de ganho maior dentro 
da recria, por meio da aplicação de suplementação 
intensificada de 1,0 – 1,5% do peso vivo nos últimos 
60, 90 dias, ajustada conforme a época do ano, vem 
funcionando muito bem, sempre com ganho superior à 
1 kg por dia. A partir desse momento, esse animal só 
sai do cocho para o embarque ao frigorifico, ficando 
nesse período com dietas bem ajustadas, sempre 
com atenção na relação entre energia e proteína. 
Para bons resultados, precisamos utilizar tecnologias 
alimentares em termos de aditivos, processamento de 
grãos e gordura protegida. Por último, mas não menos 
importante, muita atenção na hora do embarque 
desses animais para o frigorífico, com atenção 
às práticas que visam o bem-estar animal para a 
produção de uma carne de qualidade e que atenda as 
especificações do mercado chinês. 
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