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Pandemia, covid, confinamento, contágio, internamentos… etc, etc, palavras, noticias, con-
versas que temos tido e ouvimos permanentemente no nosso quotidiano.

Preocupações e ansiedades que nos acostam diariamente nas nossas vidas, profissio-
nais e privadas.

Subtraídos da nossa liberdade de conviver e abraçar, de nos aproximar e reunir, conduz-nos 
a um modo de estar, estranho e receoso.

Mas tudo o que estamos a passar, tem certamente um bem maior. Não podendo esquecer as 
pessoas que perderam a vida, outras que passam dificuldades pela privação de trabalho e de 
companhia e outras tantas que, não tendo esperança, dificilmente lhes ocorre um futuro melhor. 

Temos de ser resilientes. Conscientes que o setor da alimentação animal não parou durante 
os confinamentos gerais e parciais e que assegurou e assegura toda uma logística de forne-
cimento de alimentos à Fileira da produção animal, por vezes com muita dificuldade. A nossa 
Indústria recomenda-se e preocupa-se com a segurança alimentar, o ambiente, a sustentabi-
lidade e o bem-estar animal.

Foi neste contexto de pandemia e privados de reuniões presenciais, que em 17 de setembro 
último, a IACA, através da sua Secção de Pré-Misturas e Aditivos (SPMA), organizou as IX 
Jornadas de Alimentação Animal, em formato Webinar, subordinadas ao tema, “Do Prado ao 
Prato: O Papel da Alimentação Animal”.

Do impacto da utilização de soja responsável, à medição da pegada de carbono na formulação 
de alimentos para animais, as ferramentas disponíveis para promover a saúde e bem-estar 
animal e as soluções nutricionais que contribuem para a redução das emissões dos Gases 
com Efeito de Estufa (GEE), foram os temas abordados nas Jornadas.

Na sua riqueza, como temas, todos eles nos deram várias perspetivas como a indústria da 
alimentação animal se deve focar na procura de soluções para os três pilares fundamentais 
para os próximos anos – sustentabilidade, ambiente e segurança alimentar.

A Carta de Sustentabilidade dos Alimentos para Animais 2030, lançada pela FEFAC no 
Congresso de setembro e subscrita desde logo pela IACA,  fornecendo elementos essenciais 
à industria de alimentação animal para dar resposta ao Pacto Ecológico Europeu, define cinco 
objetivos e compromissos essenciais; Alterações climáticas, Economia Circular, Biodiversi-
dade, Sistemas Alimentares Sustentáveis e Resistência Microbiana, destina-se a dar res-
posta às necessárias decisões  que o setor terá de tomar, indo de encontro às expectativas 
dos consumidores e da Sociedade.

Foi envolvida nesta responsabilidade que as IX Jornadas foram realizadas. E é com base 
nestas iniciativas, e noutras que surgirão, que a nutrição animal se junta na defesa do 
mundo rural e da produção de carne, leite e ovos, que foram, são e serão necessários à 
evolução da Humanidade. 

A “guerra” declarada à produção animal por quem se esqueceu que para chegar onde chegou, 
teve de consumir boa proteína, com valor biológico superior, tem outros contornos políticos 
que devem ser “combatidos” com seriedade e superioridade intelectual. 

O ano 2020 também foi um ano de arranque de uma nova etapa na I&D com a constituição 
de um Laboratório Colaborativo para a Nutrição Animal.

O FeedInov, que terá como responsabilidade a investigação nestas áreas, podendo e 
devendo, através da investigação e da inovação, dar resposta aos cinco objetivos da Carta 
de Sustentabilidade.

E como nada se faz sem o trabalho e dedicação de alguém, deixo uma última palavra de 
agradecimento ao Pedro Folque, que foi o propulsor das Jornadas, que as desenvolveu e que, 
apesar de este ano ter deixado a Direção da Secção, sei que continuamos a contar com ele 
nas organizações futuras.  

Desejo a todos os nossos leitores, anunciantes e apoiantes, um bom ano 2021, com saúde.

ALIMENTAÇÃO ANIMAL EDITORIAL

João Barreto

Presidente da SPMA  
e Diretor da IACA
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ALIMENTAÇÃO ANIMAL TEMA DE CAPA

Organizadas pela SPMA – Secção de Pré-Misturas 

e Aditivos, da IACA, realizaram-se em setembro as 

IX Jornadas de Alimentação Animal (JAA), dando 

continuidade a um evento que se tornou uma refe-

rência para a nossa indústria. Neste tempo anor-

mal de limitações e restrições, contra a opinião de 

alguns que defenderam o seu cancelamento. Num 

formato digital, sem a emoção dos contactos pes-

soais ou a discussão dos temas presencialmente. 

Mas com um número de participantes demonstra-

tivo da nossa vitalidade e que profissionalmente 

estamos vivos.

O tema destas últimas JAA “Alimentação e 

Ambiente” acabou por ser uma continuidade 

das anteriores jornadas, refletindo o momento 

que estamos a viver após o lançamento pela 

Comissão Europeia da Agenda 2030, em particu-

lar do Pacto Ecológico Europeu (“Green Deal”) e 

das estratégias “Biodiversidade” e “Do Prado ao 

Prato”. Coincidiu com a apresentação por parte do 

governo português da sua Agenda para a Inovação 

na Agricultura, com o nome de “Terra Futura”, em 

particular promovendo e apoiando a colaboração 

entre empresas, unidades de investigação e ensino 

(ver RAA nº 113). Posteriormente, várias organiza-

ções como por exemplos a CAP (“Ambição Agro 

20-30”), a FPAS (“Roteiro Ambiental”, “Centro de 

Formação” ou “Bem Estar Animal”) ou inclusive a 

IACA (“FeedInov” ou “GOEfluentes”), apresentaram 

projetos nesta área.

Com tantos Programas, Planos, Agendas, Roteiros, 

de origem europeia, nacional ou organizacional, será 

importante as empresas portuguesas e as suas 

associações conhecerem todos eles, para pode-

rem planear a sua estratégia futura, terem acesso 

a novos conhecimentos e tecnologias e utilizar os 

apoios financeiros que vão estar à sua disposição.

Por tudo isto e voltando às JAA, os temas apre-

sentados inseriram-se nesta ”atualidade”:

  i)  sustentabilidade ambiental na produção de 

matérias-primas;

 ii)  parâmetros ambientais a considerar na for-

mulação futura de alimentos para animais;

iii)  estratégias nutricionais para diminuir o 

impacto ambiental da produção animal ou 

melhorar o bem-estar animal.

Estas jornadas demonstraram ainda que a Indús-
tria de Alimentação Animal continua a fazer o seu 
trabalho de minimizar estes impactos, tendo um 
caminho a percorrer na melhoria das eficiências 
alimentares utilizando novos produtos ou estra-
tégias, na desmedicalização dos alimentos e na 
promoção do bem-estar dos animais.

Políticas e jornadas à parte, a nossa vida continua 
e infelizmente tivemos a 2ª vaga da pandemia, que 
continua a causar problemas em matadouros de 
vários países. Com a má notícia do aparecimento 
da Peste Suína Africana (PSA) na Alemanha, que 
desequílibrou o comércio europeu da carne de 
porco, com consequências muito negativas para 
a suinicultura nacional. E quando não se esperava, 
um aumento fortíssimo dos preços das matérias-
-primas para alimentação animal, provocando uma 
instabilidade do seu abastecimento e um impor-
tante incremento dos custos de produção dos 
produtos pecuários.

O PAPEL DA ALIMENTAÇÃO ANIMAL

Pedro Folque

SPMA / IACA
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS 
DE ALIMENTOS COMPOSTOS PARA ANIMAIS 

IX Jornadas de Alimentação Animal 

“DO PRADO AO PRATO”: 
O papel da Alimentação Animal 

“From Farm to Fork”: The role of Feed and Animal Nutrition 
17 setembro 2020 | 14h30m Webinar – plataforma Zoom 

Inscrição gratuita e obrigatória, através do link: REGISTE-SE AQUI 

14:30 h Boas vindas | Welcome 
 José Romão Braz, IACA e Pedro Folque, SPMA 

14:40 h Contribuição da Soja dos EUA 
 Contribution of US Soy 
 Brent Babb, USSEC 

15:00 h Como medir a Pegada de Carbono dos alimentos para animais? 
 How to measure the CFP (carbon footprint) of feed? 
 Nicolas Martin, AJINOMOTO/ INDUKERN 

15:20 h Ferramentas inovadoras para promover o bem-estar animal 
 Innovative tools to promote animal welfare 
 Arnau Vidal, INNOVAD/ TECADI 

15:40 h Soluções em nutrição animal para a redução das emissões de GEE 
 Animal Nutrition Solutions for GHG Emissions reduction 
 Jan Van Eys, USSEC 

16:00 h  Discussão | Q&A 

16:30 h  Sessão de Encerramento | Closure 
 João Barreto, IACA/SPMA 

PATROCINADORES 
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Soja dos Estados Unidos Sustentável 
e livre de desflorestação
Os Estados Unidos são um dos principais produ-
tores mundiais de soja. Este ano, o país vai colher 
115 milhões de toneladas e pretende exportar 60 
milhões de toneladas. Os principais importadores 
da soja dos EUA são a China e a UE – MENA, 29 
países importam soja dos EUA na região. A União 
Europeia necessita de importar anualmente mais de 
20 milhões de toneladas de bagaço de soja e mais 
de 13 milhões de toneladas de soja. A origem das 
importações da UE são os EUA, Brasil e Argentina. 
Sazonalmente, o principal período de entrega 
da soja americana para a Europa acontece 
entre outubro e fevereiro (imagem 2 e 3).
Existe um grande potencial de crescimento 
no mercado da UE para a soja de origem 
norte-americana considerando as novas 
regras, relacionadas com a sustentabilidade 
e a prevenção da desflorestação, que a UE 
irá introduzir num futuro próximo para as 
matérias-primas utilizadas na indústria de 
alimentos compostos para animais. A soja 
de origem norte-americana é a solução para 
a indústria europeia de alimentos compos-
tos cobrir estas novas regras. Os produtores 
norte-americanos, através do USSEC e com 
certificado de sustentabilidade SSAP (Pro-
tocolo de Garantia da Sustentabilidade da 
Soja), têm capacidade para oferecer soja e 
bagaço de soja sustentáveis certificados ao 
mercado europeu. Os agricultores dos EUA 
também têm um forte compromisso com os 
ODS (imagem 4).

A soja importada em Portugal dos EUA tem a possi-
bilidade de obter a certificação de sustentabilidade, 
SSAP, o que significa que o bagaço de soja produzido 
nas fábricas de processamento de soja com a soja 
desta origem também pode ser certificado como sus-
tentável. O certificado SSAP é aceite pelas Diretrizes 
de Fornecimento de soja sustentável da FEFAC (ver 
gráfico das importações de soja dos EUA na UE-27 
e em Portugal, imagens 2 e 3).
A pegada de carbono da soja dos EUA foi com-
parada com outras áreas, como podemos ver nas 
imagens 5 e 6. O resultado mostra que está muito 
bem colocada em comparação com outras origens, 

SOJA DOS EUA: UMA SOLUÇÃO QUE FUNCIONA

Imagem 1
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Imagem 3

Brent Babb

Diretor Regional para a Europa, 
Médio Oriente e Norte de África
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Cada contexto requer uma abordagem específica e necessita de respostas apropriadas
Resultante de 40 anos de conhecimento especializado da nutrição animal, o programa 
AJI-CS® combina o aconselhamento nutricional específico e as soluções precisas com 
os novos aminoácidos para ir ao encontro dos múltiplos desafios da produção animal. 
A única forma de cumprir com o desaf io da sustentabilidade garantindo a 
performance animal e económica.

www.ajinomoto-animalnutrition-emea.com

Contact: Indukern Portugal, LDA
Telef.: 219248140

teresa.costa@indukern.pt - tcosta@indukern.pt

AJI-CS®, soluções precisas
para as suas necessidades específ icas

Tailored for animals, inspired by nature
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Imagem 4

Pegada de carbono da soja dos EUA
Excluindo mudança no uso do solo (LUC)

Aquecimento global – Excluindo LUC da Soja para o mercado Europa (kg CO2 eq/kg produto)
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Pegada de carbono da soja dos EUA
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Exemplo: a pegada de carbono da avicultura
Caso: substituir o atual mix de mercado de bagaço 

de soja holandês por bagaço de soja dos EUA
•  Fonte: Agri-foodprint® (estudo 2013)
•  ± 4/5 da pegada de carbono correspondem à produção de alimentos compostos
•  ± 1/3 dos alimentos compostos é soja
•  Mix de mercado é a média de 5 anos (últimos anos já passaram para mais soja dos EUA)
•  Âmbito: do berço ao portão do matadouro
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Pegada de carbono da soja dos EUA
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Aquecimento global – Excluindo LUC da Soja para o mercado Europa (kg CO2 eq/kg produto)
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especialmente quando se considera as mudanças no uso do solo (ima-
gem 6). Como exemplo do efeito na produção avícola, ver imagem 7.

A sustentabilidade da soja dos EUA na Europa
Podemos ver na Europa vários exemplos de aceitação do certificado 
de sustentabilidade dos EUA.

–  94% das exportações de soja dos EUA para a Europa ou seja, 
cerca de 4,4 milhões de toneladas, têm certificado SSAP.

–  A Mesa Redonda para a Sustentabilidade do Reino Unido inclui a 
soja dos EUA na sua lista de programas de certificação de soja.

–  Está a aumentar o foco nos retalhistas, produtores de alimentos 
e governos dos Estados-Membros.

–  Procurar reconhecimento formal do sucesso dos EUA no com-
bate à desflorestação:

•  FEFAC/Indústria de alimentos compostos atualiza as Diretri-
zes de Fornecimento de Soja;

•  Iniciativa AG Sustentável;

•  Aquaculture Stewardship Council – avaliações de risco SSAP 
para fábricas de alimentos compostos;

•  Consumer Goods Forum (Fórum dos Bens de Consumo).

–  Certificação SSAP transferível através da cadeia de valor.

–  Formulação de alimentos compostos em valores de GEE (além 
de nutrição/valor):

•  Algumas empresas planeiam rotular produtos com pegada 
de carbono no retalho em 2021;

•  As empresas não têm de cumprir as metas governamentais 
de redução de GEE/Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável da ONU.

Vantagem nutricional da soja dos Estados Uni-
dos: Mais sustentabilidade
Devemos acrescentar origem sustentável e sem desflorestação às 
vantagens relevantes da qualidade da origem do bagaço de soja dos 
EUA, relacionadas com o teor de aminoácidos, açúcar e outros que 
foram demonstrados após pesquisas consistentes.
É importante considerar as importações de soja dos EUA como uma 
solução para as necessidades futuras dos clientes.

A USSEC com Empresas do Mercado Português



ALIMENTAÇÃO  A N I M A L    |     11

A nossa experiência, a sua efi ciência

NUTRIÇÃO E
SAÚDE ANIMAL

D.I.N. Desenvolvimento e Inovação Nutricional, S.A.
Zona Industrial da Catraia | Apartado 50 | 3441-909 SANTA COMBA DÃO (Portugal)

  Tel. (+351) 232 880 020 | Fax. (+351) 232 880 021 | geral@din.pt | www.din.pt

Inovação

Investigação e 
Desenvolvimento

Análises Microbiológicas 
e Físico-químicas

Formulação e
Apoio Técnico

Especialista em nutrição e saúde 
animal, a D.I.N – Desenvolvimento e 
Inovação Nutricional, S.A. disponibiliza 
aos seus clientes soluções nutricionais 
inovadoras cuja conceção se encontra 
suportada na constante evolução 
técnica em nutrição animal. 

A nossa equipa multidisciplinar 
garante a prestação permanente 
de serviços técnico – veterinários 
e laboratoriais indo de encontro às 
necessidades específicas de cada 
cliente.

É MMIMMISTS URASAAS ÉÉ MMÉRÉÉ-É-MMPRPRRÉ
AMMININASS EE VVVITAMAMDDDE
ERARAISSSISEMMMINEMM

ORRARAR TÓT RIOOOOOABOBORRLLALA
DIDITAATATADOODACACACREDDAA

IAALALA IDIDADEEESE  IPEECICIAAESSSPP
CCIOOIOONANANAISISUUUTRICCNNNU

Sobre a USSEC (Conselho para a Exportação de 
Soja dos EUA)
A USSEC é uma associação comercial sem fins lucrativos que apoia 
os produtores de soja dos EUA e as suas associações, USB (United 
Soybean Board – Conselho Unido dos Produtores de Soja) e ASA 
(American Soybean Association – Associação Americana dos Produ-
tores de Soja), assim como a indústria de exportação e que se associa 
à indústria global da soja (imagem 1).
A atividade da USSEC tem como principal objetivo maximizar o uso da 
soja dos EUA em todo o mundo, mostrando ao mercado a vantagem da 
qualidade da soja dos EUA em relação a outras origens, colaborando 
a nível técnico e científico com os mais relevantes especialistas no 
assunto em cada país, para divulgar esta informação na cadeia ali-
mentar e de alimentos compostos para animais.
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A Produção animal moderna enfrenta um conjunto de 
desafios de sustentabilidade como as alterações cli-
máticas, a qualidade do ar (acidificação) e qualidade 
da água (eutroficação).
 A superação destes desafios está a ser impulsionada 
fundamentalmente pelas exigências dos consumido-
res, pelas expectativas sociais das autoridades públi-
cas, mas também pelos intervenientes das cadeias 
do mercado que desejam melhorar as suas práticas.
Sendo o bem-estar animal um dos principais impul-
sionadores da performance e da eficiência nutricional, 
é um fator chave a considerar. O alimento é um dos 
principais contribuintes para as alterações climáti-
cas, representando entre os 60 e 75% da pegada de 
carbono dos ovos e dos frangos, respetivamente. O 
alimento também contribui para a eutroficação e acidi-
ficação mas com menos expressão. (cf. gráfico acima, 
descreve o exemplo da produção de ovos e frangos).
A produção de estrume é, por outro lado, um forte 
contribuinte para a eutroficação e acidificação repre-
sentando entre 20% a 60% do impacto total da pro-
dução de ovos e frangos, respetivamente.
A produção de alimentos compostos e o maneio das 
camas e tratamento do estrume, são estádios diferen-
tes no ciclo de vida dos produtos animais, contribuindo 
de uma forma diferente para o impacto ambiental. 
Para uma análise correta da importância do impacto 
ambiental dos produtos animais, é importante con-
siderar estes diferentes estádios da produção. Uma 
abordagem do ciclo de vida é, portanto, necessária.

A importância da abordagem do 
ciclo de vida nos sistemas de Pro-
dução de animais
A Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) é uma compilação 
e avaliação de «inputs», «outputs» e dos impactos 
ambientais potenciais de um produto ao longo do 
seu ciclo de vida. Um LCA é composto por 4 etapas 

(Figura 1) objetivo e definição do âmbito, análise e 
inventário, avaliação do impacto e interpretação. 
LCA beneficia de um enquadramento metodológico 
standard internacional. (ISO 14040 & 14044, 2006).
Graças aos esforços de harmonização desenvolvidos 
nos últimos anos, LCA tem obtido cada vez mais 
reconhecimento como um método robusto para ava-
liar a performance ambiental dos produtos animais. 
A Indústria dos alimentos compostos para animais 
foi particularmente ativa neste trabalho de harmo-
nização, pelo que, atualmente, existem um conjunto 
de recomendações metodológicas à disposição dos 
utilizadores da Indústria de Alimentação Animal:

–  A nível global, com as diretrizes para os alimen-
tos do LEAP[1] (Livestock Environmental Assess-
ment and Performance Partnership), publicadas 
pela UN-Food and Agriculture Organization.

–  A nível Europeu, o programa PEFCR[2] (Pro-
duct Environmental Category Rules), fornece 
recomendações específicas para os alimentos 
alinhadas com o guia para a pegada do carbono 
PEF (Product Environmental Footprint) desen-
volvido pela Comissão Europeia.

–  Adicionalmente à harmonização da metodologia, 
a Indústria de Alimentos Compostos para Animais 
também desenvolveu uma base de dados global 
que pode ser utilizada para suportar a avaliação 
ambiental, disponível gratuitamente no site Glo-
bal Feed LCA Institute[3] (GFLI) (ver figura abaixo).

Como medir a Pegada de Carbono dos alimentos para animais? 

Nicolas MARTIN, Josselin le Cour Grandmaison, Ajinomoto Animal Nutrition Europe 

A Produção animal moderna enfrenta um conjunto de desafios de sustentabilidade como as 
alterações climáticas, a qualidade do ar (acidificação) e qualidade da água (eutroficação). 

A superação destes desafios está a ser impulsionada fundamentalmente pelas exigências dos 
consumidores, pelas espectativas sociais das 
autoridades publicas, mas também pelos 
intervenientes das cadeias do mercado que desejam 
melhorar as suas prácticas.  

Sendo o bem estar animal um dos principais 
impulsionadores da performance e da eficiência 
nutricional, é um factor chave a considerar.  O alimento 
é um dos principais contribuintes para as alterações 
climáticas, representando entre os 60 e 75% da pegada 
de carbono dos ovos e dos frangos, respectivamente. O 
alimento também contribui para a eutroficação e 
acidificação mas com menos expressão. (cf. gráfico 
acima, descreve o exemplo da produção de ovos e frangos). 

A produção de estrume é, por outro lado, um forte contribuinte para a eutroficação e acidificação 
representando entre 20% a 60% do impacto total da produção de ovos e frangos, respectivamente.  

A produção de alimentos compostos e o maneio das camas e tratamento do estrume, são estádios 
diferentes no ciclo de vida dos produtos animais, contribuindo de uma forma diferente para o 
impacto ambiental. Para uma análise correcta da importância do impacto ambiental dos produtos 
animais, é importante considerar estes diferentes estádios da produção. Uma abordagem do ciclo de 
vida é, portanto, necessária.  

 

A importância da abordagem do ciclo de vida nos sistemas de Produção de animais :  

A Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) é uma compilação e avaliação de “inputs», « outputs » e dos 
impactos ambientais potenciais de um produto ao longo do seu ciclo de vida. Um LCA é composto 
por 4 etapas (figura 1): objectivo e defenição do âmbito, análise e inventário, avaliação do impacto e 
interpretação.  LCA beneficia de um enquadramento metodológico standard internacional. (ISO 
14040 & 14044, 2006). 

Graças aos esforços de harmonização desenvolvidos nos últimos anos, LCA tem obtido cada vez mais 
reconhecimento como um método robusto para avaliar a performance ambiental dos produtos 
animais. A Indústria dos alimentos compostos para animais foi particularmente activa neste trabalho 
de harmonização, pelo que, actualmente, existem um conjunto de recomendações metodológicas à 
disposição dos utilizadores da Industria de Alimentação Animal:  

- A nível global, com as directrizes para os alimentos do LEAP[1]  (Livestock Environmental 
Assessment and Performance Partnership), publicadas pela UN-Food and Agriculture 
Organization. 

Source: Méda et al., 2019 (ESPN); 
acknowledgement to INRA for sharing 

COMO MEDIR A PEGADA DE CARBONO 
DOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS?

Nicolas MARTIN, 

Josselin le Cour Grandmaison, 
Ajinomoto Animal Nutrition Europe

[1]  http://www.fao.org/partnerships/leap/en/
[2] https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/

PEFCR_feed.pdf
[3] http://globalfeedlca.org/
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- A nível Europeu, o programa PEFCR[2] (Product Environmental Category Rules), fornece 
recomendações específicas para os alimentos alinhadas com o guia para a pegada do 
carbono PEF (Product Environmental Footprint) desenvolvido pra Comissão Europeia.  

- Adicionalmente à harmonização da metodologia, a Indústria de Alimentos Compostos para 
Animais também desenvolveu uma base de dados global que pode ser utilizada para suportar 
a avaliação ambiental, disponível gratuitamente no site Global Feed LCA Institute[3] (GFLI) 
(ver figura abaixo). 

 

 

 

 

 

Enquadramento da Metodologia LCA harmonizada para a Indústria de Alimentos Compostos global 

 

 

[1] http://www.fao.org/partnerships/leap/en/ 

[2] https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_feed.pdf 

[3] http://globalfeedlca.org/ 

 

LCA permite, entre outras, as seguintes funcionalidades chave: 

- Evitar transferência dos encargos ambientais entre os diferentes estádios do ciclo de vida.  
- realizar uma avaliação global, considerando várias categorias de impacto (alterações 

climáticas, eutroficação, acidificação, utilização de recursos...) 

-      Possibilidade de transmitir e expressar resultados de uma forma que seja fácil de utilizar e 
compreender pelos parceiros a jusante (por exemplo, retalho, serviço alimentar).

Enquadramento da Metodologia LCA harmonizada para a 
Indústria de Alimentos Compostos global
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LCA permite, entre outras, as seguintes funcionalidades chave:

–  Evitar transferência dos encargos ambientais entre os diferentes 
estádios do ciclo de vida.

–  Realizar uma avaliação global, considerando várias categorias 
de impacto (alterações climáticas, eutroficação, acidificação, 
utilização de recursos...).

–  Possibilidade de transmitir e expressar resultados de uma forma 
que seja fácil de utilizar e compreender pelos parceiros a jusante 
(por exemplo, retalho, serviço alimentar).

Com a implementação do LCA, os benefícios em 
sustentabilidade resultantes da implementação 
de dietas de baixa proteína são visíveis
Reduzir a proteína bruta da dieta (CP) coadjuvada com o equilíbrio 
dos aminoácidos essenciais é uma abordagem nutricional com nume-
rosas vantagens (cf. Figura 1 - Broiler).

Quais são as próximas etapas para a Indústria 
de Alimentos Compostos em termos de susten-
tabilidade?
As indicações expressas pelas Autoridades Europeias e pelos Consumi-
dores são um desafio à nossa capacidade em reduzir o impacto ambien-
tal. Atualmente, a Indústria de Alimentos Compostos tem capacidade de 
quantificar os benefícios para a sustentabilidade que a Produção Animal 
pode trazer pois temos ferramentas como a metodologia LCA para o fazer.
Esforços naquela direção devem ser encorajados para que a contribuição 
positiva da Produção Animal se torne mais visível ao entendimento dos 
nossos parceiros a jusante.
Os benefícios que a nossa Indústria pode trazer estão em linha com 
as expectativas dos consumidores e as políticas europeias. Tornar 
estes benefícios visíveis de uma forma quantificável é um passo 
essencial para valorizar positivamente a contribuição da Indústria 
dos Alimentos Compostos.

 

Com a implementação do LCA, os benefícios em sustentabilidade resultantes da implementação de 
dietas de baixa proteína são visíveis  

Reduzir a proteína bruta da dieta (CP) coadjuvada com o equilíbrio 
dos aminoácidos essenciais é uma abordagem nutricional com 
numerosas vantagens (cf. Figura á direita – Broiler). 

 

Permite combinar a redução de matérias primas ricas em proteína 
(ex: soja) que são altamente suscetíveis a alterações da utilização 
do solo com a redução das moléculas azotadas (N, NH3 e N2O) 
excretadas pelo animal via estrume. Assim, podemos enfrentar 3 
categorias principais: potencial de aquecimento global, eutroficação e acidificação sem afectar 
negativamente o crescimento dos animais.  

Utilizando uma abordagem por meta-analise foi possível quantificar o efeito desta estratégia na 
Produção de frango e suíno, cujos resultados apresentamos de seguida:  

• A redução da proteína da dieta em cerca de 1% nas dietas de frangos e suínos, conduziu a 
uma diminuição da utilização de soja: -35 kg no frango & - 39 kg no suíno por ton de 
alimento (ver figura “soybean meal level in diets”, abaixo) 

- Num contexto Europeu, significou também uma poupança de 101 kg of CO2-eq por ton de 
alimento composto (ver figura “Feed GWP” abaixo) 

 

- No caso específico dos porcos em crescimento, o efeito no fluxo de azoto foi quantificado. 
(ver figura abaixo). A redução da proteína da dieta tem numerosas consequências positivas 
na composição do estrume e, consequentemente, tem impacto nos parâmetros de 
eutroficação e acidificação.  
 

 

 

 

 

Source: le Cour Grandmaison et al., 2020 (Food LCA congress) 

Source: Benefices of low CP diet in broiler (EAAP, 2020) 

Permite combinar a redução de matérias-primas ricas em pro-
teína (ex: soja) que são altamente suscetíveis a alterações da 
utilização do solo com a redução das moléculas azotadas (N, 
NH3 e N2O) excretadas pelo animal via estrume. Assim, pode-
mos enfrentar 3 categorias principais: potencial de aquecimento 
global, eutroficação e acidificação sem afetar negativamente o 
crescimento dos animais.
Utilizando uma abordagem por meta-análise foi possível quantificar 
o efeito desta estratégia na produção de frango e suíno, cujos resul-
tados apresentamos de seguida:

–  A redução da proteína da dieta em cerca de 1% nas dietas de 
frangos e suínos, conduziu a uma diminuição da utilização de 
soja: – 35 kg no frango & – 39 kg no suíno por ton. de alimento 
(ver figura 2 “soybean meal level in diets”)

–  Num contexto Europeu, significou também uma poupança de 
101 kg de CO2-eq por ton. de alimento composto (ver a figura 2 
 “Feed GWP”)

–  No caso específico dos porcos em crescimento, o efeito no fluxo 
de azoto foi quantificado (ver figura 3). A redução da proteína 
da dieta tem numerosas consequências positivas na composição 
do estrume e, consequentemente, tem impacto nos parâmetros 
de eutroficação e acidificação.

Figura 2  - Soybean meal level in diets e Feed GWP

 

 

 

Quais são as próximas etapas para a Indústria de Alimentos compostos em termos de 
sustentabilidade?  

As indicações expressas pelas autoridades Europeias e pelos consumidores são um desafio à nossa 
capacidade em reduzir o nosso impacto ambiental. Actualmente, a Indústria de Alimentos compostos 
tem capacidade de quantificar os benefícios para a sustentabilidade que a Produção animal pode 
trazer pois temos ferramentas como a metodologia LCA para o fazer.  

Esforços naquela direcção devem ser encorajados para que a contribuição positiva da Produção 
animal se torne mais visível ao entendimento dos nossos parceiros a jusante.  

Os benefícios que a nossa Industria pode trazer estão em linha com as expectativas dos 
consumidores e as políticas europeias. Tornar estes benefícios visíveis de uma forma quantificável é 
um passo essencial para valorizar positivamente a contribuição da Indústria dos Alimentos 
Compostos.  

 

 

Tradução: Teresa Carmona Costa (Indukern Portugal Lda) 

Source: Cappelaere et al., 2021 (JRP accepted) 

Figura 3

Tradução: Teresa Carmona Costa (Indukern Portugal, Ldª)

 

Com a implementação do LCA, os benefícios em sustentabilidade resultantes da implementação de 
dietas de baixa proteína são visíveis  

Reduzir a proteína bruta da dieta (CP) coadjuvada com o equilíbrio 
dos aminoácidos essenciais é uma abordagem nutricional com 
numerosas vantagens (cf. Figura á direita – Broiler). 

 

Permite combinar a redução de matérias primas ricas em proteína 
(ex: soja) que são altamente suscetíveis a alterações da utilização 
do solo com a redução das moléculas azotadas (N, NH3 e N2O) 
excretadas pelo animal via estrume. Assim, podemos enfrentar 3 
categorias principais: potencial de aquecimento global, eutroficação e acidificação sem afectar 
negativamente o crescimento dos animais.  

Utilizando uma abordagem por meta-analise foi possível quantificar o efeito desta estratégia na 
Produção de frango e suíno, cujos resultados apresentamos de seguida:  

• A redução da proteína da dieta em cerca de 1% nas dietas de frangos e suínos, conduziu a 
uma diminuição da utilização de soja: -35 kg no frango & - 39 kg no suíno por ton de 
alimento (ver figura “soybean meal level in diets”, abaixo) 

- Num contexto Europeu, significou também uma poupança de 101 kg of CO2-eq por ton de 
alimento composto (ver figura “Feed GWP” abaixo) 

 

- No caso específico dos porcos em crescimento, o efeito no fluxo de azoto foi quantificado. 
(ver figura abaixo). A redução da proteína da dieta tem numerosas consequências positivas 
na composição do estrume e, consequentemente, tem impacto nos parâmetros de 
eutroficação e acidificação.  
 

 

 

 

 

Source: le Cour Grandmaison et al., 2020 (Food LCA congress) 

Source: Benefices of low CP diet in broiler (EAAP, 2020) 

Figura 1
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É necessário mais do que adsorven-
tes de (mico)toxinas
Sem dúvida, as micotoxinas representam um dos 
maiores desafios na produção animal atual. Evidên-
cias recentes sugerem que mesmo níveis baixos de 
múltiplas micotoxinas, sob exposição prolongada, 
podem ter impacto na performance e na saúde ani-
mal. Este impacto sinérgico negativo é exacerbado 
quando combinado com outros fatores de stress, 
tipicamente observados em produção animal, tais 
como condições climáticas, densidade do efetivo, má 
qualidade do alimento, infeções subclínicas, etc. Para 
contextualizar: o impacto cumulativo da exposição de 
longa duração a diversas micotoxinas (mesmo a baixa 
concentração) na mesma exploração, pode ser comple-
tamente diferente no Inverno ou no Verão. Isto significa 
que temos necessidade de tecnologias abrangentes, 
com múltiplos modos de ação e comprovada eficácia 
in vivo. Tecnologias essas, que podem ajudar o animal 
a confrontar diversos fatores de stress sob o prisma 
duma exposição concomitante a micotoxinas, mesmo 
que esta seja considerada baixa. Assim, Escent® S é 
uma tecnologia pioneira que ajuda os animais a lidar 
com fatores de stress quer abióticos quer bióticos 
através de uma abordagem multifacetada, numa 
vertente holística. Dados in vivo sustentam os cinco 
modos de ação do Escent® S:

1. Prevenção contra o stress oxidativo

2. Suporte das funções de fígado e rins

3. Estímulo da imunidade do animal

4.  Desencadear de processos de biotransforma-
ção no fígado e de destoxificação

5.  Adsorção e aglutinação de toxinas polares 
(solúveis em água)

Redução da exposição sistémica a 
micotoxinas
Ensaios anteriores in vitro demonstraram a 
grande capacidade do Escent® S para aglutinar 
um grande número de micotoxinas. Contudo, os 
resultados in vitro não garantem um nível igual 
de eficácia in vivo. Por esta razão Innovad®, em 
colaboração com a Universidade de Ghent (Bél-
gica), desenvolveu e validou um método ‘biomar-
cador’ que deteta micotoxinas e seus metabolitos 
(fase I e fase II) no sangue de frangos e suínos. O 
método validado foi então adotado para a ava-

liação da eficácia de destoxificação in vivo do 
Escent® S, com resultados muito promissores. 
A investigação revelou que o Escent® S exerce 
uma capacidade significativa de destoxificação 
e reduz a exposição sistémica a múltiplas mico-
toxinas em ambas as espécies.
Embora os resultados por si só sejam particu-
larmente importantes, o verdadeiro avanço foi o 
abandono duma abordagem simplista de adsorção 
de toxinas. Para isso, no tratamento com Escent® 
S mesmo as micotoxinas não polares (como a zea-
ralenona) foram sistemicamente reduzidas. A ava-
liação de tecnologias comerciais contra diversas 
micotoxinas e a sua eficácia de destoxificação in 
vivo, assim, permanecem chave.

FERRAMENTAS PARA PROMOVER 
O BEM-ESTAR ANIMAL
Combatendo o stress relacionado com (mico)toxinas

Broilers: Single oral bolus of OTA,  
DON and AFB1 mix

Dr. Arnau Vidal

Global Technical Manager  
– Toxins & Stress 

Fig. 1 (a) Pico da curva área-tempo de espetrometria 
de massa de alta resolução (HRMS) (+DP) de sulfato 
de deoxinivalenol (DON-S) e, (b) Curvas médias de 
concentração-tempo (+DP) de AFB1 em plasma de 
pintos após administração oral de um bolus com 
uma mistura de DON (5 mg/kg alimento), OTA (2.5 
mg/kg alimento), e AFB1 (20 mg/kg alimento), quer 
no grupo com Escent®, (n = 8, curva azul) quer no 
grupo sem (grupo controlo, n = 8, curva laranja). 
Adaptado de Lauwers et al, Toxins 2019, 11, 187; 
doi:10.3390/toxins11040187
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Myco-Marker®: Transformando 
o modo de medir a exposição a 
micotoxinas

Talvez o maior desafio ao lidar com mico-
toxinas continue a ser a elucidação sobre o 
seu verdadeiro impacto nos animais. Para 
avaliar completamente isto, é necessário 
conhecer (e ser capaz de medir) a verdadeira 
exposição dos animais às micotoxinas. Pes-
quisas de campo e análises do alimento são 
ferramentas valiosas, mas a sua verdadeira 
utilidade (quando aplicada isoladamente) 
continua a ser altamente questionável, dado 

que não permitem 'quantificar a verdadeira 
exposição' dos animais às micotoxinas. Esta 
limitação pode subestimar muito o ver-
dadeiro risco. Recentemente, a análise de 
‘biomarcadores’ nos fluidos biológicos foi 
proposta como a ferramenta certa para a 
avaliação da exposição sistémica a xeno-
bióticos. A colaboração entre a Innovad e a 
Universidade de Ghent resultou, realmente, 
na deteção simultânea de vinte e nove (29) 
micotoxinas e seus metabolitos (fase I e 
fase II) no sangue. As descobertas desta 
pesquisa primária foram transpostas para o 
Myco-Marker®: um serviço novo e pioneiro 
prestado à Indústria. Myco-Marker®, pela 
primeira vez, oferece ao produtor a capa-
cidade de medir a verdadeira exposição 
dos animais às micotoxinas e de avaliar o 
seu impacto na sua saúde e performance. 
Myco-Marker®, através de uma abordagem 
única e holística, combina análises LC-MS/
MS do alimento e do sangue com o estado 
de saúde do animal. Foi desenvolvido um 

sistema de amostragem extremamente fácil 
de aplicar no campo. O sistema não requer 
separação do plasma nem procedimentos 
especiais ou tubos. Não se aplicam restri-
ções de importação e as amostras podem 
ser recebidas de todo o mundo.

Um programa abrangente de 
gestão do stress
Pela primeira vez, a possibilidade de

a)  medir a verdadeira exposição dos animais 
às micotoxinas e 

b)  avaliar o seu impacto direto na sua saúde 
e performance,

capacita os especialistas em micotoxinas da 
Innovad a otimizar a utilização da tecnologia 
pioneira de mitigação – Escent® S.

Tradução para Língua Portuguesa por:  
Departamento técnico da Tecadi
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Introdução - GEE e pecuária, pro-
teaginosas e produção de alimen-
tos para animais
Os Gases com Efeito de Estufa (GEE) resultam de 
todas as atividades humanas e isso inclui a produção 
pecuária. Dado o seu evidente efeito no aquecimento 
global, a produção de GEE – e a sua evolução – deve 
ser bem compreendida, estimada da forma mais exe-
quível e reduzida sempre que possível. Visto que a 
produção pecuária é considerada um dos principais 
contribuidores, sempre que possível, devem ser 
levados a cabo esforços para reduzir as emissões 
de GEE associadas à produção animal. No entanto, 
um grande obstáculo para desenvolver e aplicar 
com eficácia medidas e políticas de controlo é que 
os números precisos em todos os níveis (regional, 
nacional e agrícola) sofrem com uma quantidade 
considerável de incerteza; consequentemente, os 
dados e estimativas associados às emissões de 
GEE são altamente variáveis.
Em todo o mundo, estima-se que a produção anual 
total de GEE seja de cerca de 50 mil milhões de 
toneladas métricas (gigatoneladas), das quais 14,5% 
são atribuídas à produção pecuária (7,1 gigatonela-
das de dióxido de carbono equivalente (Gerber et 
al., 2013). Os compostos ou gases geralmente con-
siderados como provocando ou estando envolvidos 
na produção de GEE são o dióxido de carbono (CO2), 
o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), o ozono (O3) 
e o cloro e hidroflurocarbonetos. No entanto, nos 
cálculos para determinar a contribuição da produ-
ção pecuária para as emissões mundiais totais de 
GEE, apenas o metano e o óxido nitroso são consi-
derados e são expressos como (ou convertidos em) 
CO2-equivalente (CO2-eq). Nesta conversão, o CH4, 
produzido essencialmente por fermentação enté-
rica e armazenamento de estrume, tem um efeito 
25 vezes superior no aquecimento global do que o 
CO2, enquanto o N2O, proveniente essencialmente 
do armazenamento de estrume e da utilização de 
fertilizantes biológicos, tem um potencial de aque-
cimento global 298 vezes superior ao do CO2. Como 
a unidade padrão para o potencial de aquecimento 
global é expressa com base no CO2-eq, utilizam-se 
os fatores 5 e 298 para calcular (e padronizar) o 
impacto de CH4 e N2O na produção de GEE (Euros-
tat, 2017).

Para a UE-27, a produção anual total de GEE tem 
diminuído continuamente nos últimos 30 anos e 
foi estimada em cerca de 4,2 gigatoneladas em 
2018. Para o mesmo ano, as estimativas para Por-
tugal foram de cerca de 67 milhões de toneladas 
métricas (MMT-CO2-eq) ou 1,6 % da produção total 
da UE. A produção portuguesa de GEE atingiu um 
pico em 2005 com 85 MMT-CO2-eq e, tal como 
o resto da UE, diminui gradualmente nos últimos 
15 anos (OCDE, 2020). No entanto, ao longo do 
mesmo período, a produção pecuária e, especial-
mente, a produção de aves e suínos, aumentou em 
Portugal, assim como em toda a UE-27, refletindo 
uma abordagem da produção animal mais amiga 
do ambiente e mais eficiente. Além disso, a contri-
buição portuguesa para a produção pecuária da UE 
permanece relativamente pequena, inferior a 2%. 
Consequentemente, assumindo uma relação propor-
cional normal entre a pecuária e a produção de GEE 
na UE, a contribuição da pecuária portuguesa para 
a produção de GEE será provavelmente igualmente 
pequena e inferior a 10 MMT-CO2-eq.
Apesar deste registo relativamente positivo nos 
últimos anos, a opinião pública e as políticas ofi-
ciais do governo convergem para que esforços 
adicionais sejam urgentemente necessários com 
vista a reduzir as emissões de GEE e, portanto, o 
aquecimento global. Esta questão tem sido referida 
como o desafio mais importante que a população 
mundial enfrenta, tendo como vítimas principais 
as populações ou os países menos ricos. Enquanto 
principais segmentos contribuidores da economia, 
serão necessários esforços adicionais por parte do 
segmento agrícola e pecuário para reduzir os GEE. 
Estes esforços terão de ser levados a cabo ao nível 
global e independentemente da contribuição atual 
de cada país ou segmento económico.

Produção Animal e Desafios 
Ambientais
A população pecuária da UE continua a aumentar 
e, para o ano de 2019, o número de animais foi 
estimado em 143 milhões de suínos, 77 milhões de 
bovinos, 74 milhões de ovelhas e cabras. O valor da 
produção pecuária na UE representa 45% da pro-
dução agrícola total que, por si só, é estimada em 
1,1% do PIB da UE (INRA, 2016).

A PRODUÇÃO DE GEE DA PECUÁRIA: 
SOLUÇÕES DE NUTRIÇÃO E DE GESTÃO
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Com uma produção agrícola mais focada na produção pecuária, o 
número de animais de Portugal e, consequentemente, a contribuição 
da sua pecuária para a produção de GEE, é, em termos proporcionais, 
significativamente inferior. Números recentes para Portugal sugerem 
uma população de suínos de cerca de 0,5 milhões, uma população de 
bovinos de cerca de 1 milhão e uma população de ovelhas e cabras 
de 0,5 milhões. Com estes números, a produção pecuária de Portugal 
contribui claramente apenas com uma pequena fração da produção 
pecuária total da UE para os seus GEE anuais e, provavelmente, muito 
menos do que os 2% acima referidos.
Com o número de animais na UE (incluindo Portugal) e o nível de 
produção relativamente elevado, o impacto da população animal 
no ambiente é, assim, natural e impõe medidas para mitigar o seu 
impacto ambiental tendo como um dos seus pilares a produção de 
GEE. Oficialmente, para o ano de 2018, a UE estima a contribuição 
de todo o setor agrícola em cerca de 10%, com 4,6% para o setor 
pecuário (figura 1).
O número proposto pelo Eurostat (2020) é substancialmente inferior 
à contribuição da pecuária à escala mundial. No entanto, é difícil obter 
números exatos para a contribuição da agricultura (e pecuária) para 
as emissões de GEE; as estimativas variam e dependem muito do tipo 

Fig. 1 Emissões de gases com efeito estufa, por setor de origem, UE-27, 2018

Jan_fig1.pdf   1   14/12/2020   14:35

Fonte: Adaptação de (https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/) – 18/06/2020

de atividades associadas são consideradas no número final. Estudos 
anteriores também fornecem números mais altos. Por exemplo, o 
relatório da FAO “Livestock long shadow: environmental issues and 
options"– (A longa sombra da pecuária: questões e opções ambien-
tais) (2006) considera a produção pecuária como um dos principais 
contribuidores para os problemas ambientais mundiais, contribuindo 
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e a alimentação foi estimada em cerca de 42-45% de todas as emis-
sões relacionadas com produção pecuária (INRA, 2016; Grossi et al., 
2019). A fermentação entérica, resultante diretamente da fermenta-
ção microbiana – e, portanto, uma consequência indireta da utilização 
de rações – é responsável por 22-39% de todos os GEE produzidos. 
(Gerber et al., 2013; INRA 2016). O efeito da produção monogástrica 
(porco e aves) está predominantemente associado ao armazenamento 
e manuseio de estrume e à produção resultante de CH4 e N2O. Assim, 
as rações e a utilização de rações desempenham um papel dominante 
no efeito da produção pecuária nas emissões de GEE.
Na base da produção ou utilização das rações está, naturalmente, a 
produção de ingredientes e o fabrico de alimentos compostos. Na UE, 
a produção de alimentos compostas para 2019 é estimada em 164 
milhões de toneladas (FEFAC, 2019), mas estima-se que o uso total 
de cereais e sementes oleaginosas na produção de rações seja apro-
ximadamente 50% superior, ou seja, 250 milhões de TM. Os valores 
para Portugal são idênticos, ou seja, 3,8 e 5,8 milhões de TM para ali-
mentos compostos e ingredientes totais das rações, respetivamente.
Os cereais e os subprodutos de cereais fornecem a maior parte dos 
ingredientes nas rações concentradas para animais e, consequente-
mente, a combinação dos processos envolvidos na sua produção e 
utilização na produção de rações representam o maior impacto nas 
emissões de GEE associadas à produção de rações. Isto é igualmente 
verdade para os ingredientes proteicos, por exemplo, os produtos de 
soja na forma de bagaço ou grãos. A produção mundial de soja para 
o ano de 2019-2020 é estimada em 370 TMM, resultando numa pro-
dução anual de SBM de mais de 295 TMM. Este ingrediente é quase 
inteiramente utilizado na produção de ração animal, representando 
assim entre 17 e 18% do total mundial de rações concentradas. Isso 
torna o SBM não apenas a principal fonte de proteína vegetal em pro-
dutos para rações animais, mas também um importante componente 
da produção mundial de GEE. O CO2-eq associado à produção e uso de 
SBM, cereais ou subprodutos de cereais, em rações, foi estimado em 
cerca de 400 g CO2-eq/kg de produto (Adom et al., 2012; Castanheira, 
EG e F. Freire. 2013). Consequentemente, a contribuição total dos 
ingredientes das rações para a produção de GEE da UE-27 pode ser 
estimada em 100 TMM de CO2-eq/ano. Para a produção portuguesa 
de rações, as estimativas semelhantes estão próximas de 2,3 TMM 
de CO2-eq/ano. Mais de 80% destes números estão associados ao 
cultivo, deixando apenas 20% ou menos associados ao transporte 
e processamento (Blonk Consultants, 2020). No entanto, também 

com cerca de 18% para os GEE globais. Os resultados apresentados 
no relatório acima mencionado referem-se, mais uma vez, a números 
mundiais e refletem claramente as diferenças consideráveis entre paí-
ses e regiões; principalmente associadas a diferenças nos sistemas 
de produção. A maior eficiência do sistema de produção e transporte 
animal da UE, juntamente com o declínio constante das emissões de 
GEE nos últimos 15 a 20 anos, podem explicar parte desta diferença.
Na UE-27, existem grandes diferenças entre as regiões. A produção 
animal europeia está concentrada em regiões específicas, como a 
Dinamarca, o Benelux, a Bretanha, a Catalunha e o vale do Pó em 
Itália. Além disso, nos últimos anos, a produção animal tem vindo a 
deslocar-se para os países da Europa Central e Oriental, aumentando 
a sua contribuição para a produção de GEE. Consequentemente, a pro-
dução de GEE associada à pecuária difere muito entre os países e ao 
longo do tempo. A este respeito, Portugal, com a sua concentração 
pecuária relativamente baixa, está bem posicionado no ranking das 
emissões de GEE associadas à produção animal. Conclui-se, portanto, 
que, também deste ponto de vista e relativamente a outros países 
da UE, Portugal se encontra numa posição favorável.
Além da concentração de gado dentro de uma região, o tipo de pro-
dução animal tem um grande impacto na produção de GEE. 
Tabela 1 Indica estimativas das emissões totais de GEE (em Tg CO2-eq) 
relacionadas com a produção dos sete principais produtos de origem 
animal na UE-27 entre 2004 – 2006.

Figura 2 Pegada de carbono (incluindo LUC) de soja de origem diferente para 
o mercado europeu (CO2-eq/kg soja) *.
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Tg %

Carne de vaca 202 28%

Leite de Vaca 207 29%

Carne de porco 182 26%

Carne de Aves 60 8%

Carne de Ovelha + Cabra 27 4%

Leite de Ovelha + Cabra 21 3%

Ovos 13 2%

Total 712 100%

Tabela 1. As emissões totais de GEE (Tg CO2-eq) relacionadas com a produ-
ção dos sete principais grupos de animais na UE-27*.

*Adaptado de Weis and Leip, 2012;
Tg., teragrama, uma unidade SI de massa igual a 1012 gramas ou um milhão de MT.

Estes números mostram claramente a posição dominante da pro-
dução dos ruminantes: 457 MMT ou 65 % de todas as emissões de 
GEE relacionadas com a pecuária. Números mais relevantes para o 
público geral foram publicados no estudo anterior (Lesschen et al., 
2011) expressando a produção de GEE por tipo e kg de produto final 
produzido. A maior emissão de GEE por kg de produto final foi asso-
ciada à carne bovina (22,6 kg de CO2-eq/kg) seguida pela carne de 
porco (3,5 kg de CO2-eq /kg), frangos (1,6 kg CO2-eq /kg), ovos (1,7 
kg CO2-eq/kg) e leite (1,3 kg CO2-eq/kg). Não é surpreendente que 
haja uma concordância razoavelmente boa entre a produção de GEE 
e a eficiência das rações e, relacionado com isto, diferenças entre os 
tipos de rações utilizadas. Com efeito, entre os diversos segmentos 
do sistema de produção pecuária, a maior parte das emissões de GEE 
está associada à alimentação animal. No geral, a produção de rações 
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nestes cálculos existem grandes diferenças 
entre países e regiões. Um aspeto importante 
é a inclusão – ou não – da mudança do uso do 
solo (LUC). O mesmo estudo mostrou que o 
CO2-eq/kg de soja produzida variou entre 0,39 
e 5,75 com os valores mais baixos para a pro-
dução de soja dos Estados Unidos (Figura 2). 
Deve referir-se que a diferença significativa 
e a vantagem da produção de soja dos EUA 
estão associadas à ausência virtual de mudan-
ças no uso do solo (LUC) para a produção de 
soja nos EUA.

Estratégias para reduzir as 
emissões de GEE; nutrição 
e alimentação
Um número significativo de pesquisas foi – e 
continua a ser – conduzida sobre a forma de 
modificar os fatores causais na produção de 
GEE de origem animal. Têm sido exploradas 
diversas intervenções ao nível nutricional ou 
da alimentação, assim como ao nível da gestão 
animal. Como é habitual, para obter resulta-
dos significativos e duradouros (redução das 
emissões de GEE) será necessária uma com-
binação de medidas. Além disso, requer ações 
sucessivas ao longo da cadeia de produção; 
desde a produção agrícola até à preparação 
e comercialização do produto animal final. As 
políticas e programas "Farm-to-Fork" da UE e 
da FEFAC incluem solidamente as propostas e 
medidas para a redução das emissões de GEE.
Ao nível da produção agrícola, o desenvolvi-
mento de técnicas de produção sustentáveis 
reduz o nível de CO2-eq produzido por TM de 
produto. Um dos melhores exemplos disso 
talvez seja a produção de soja nos EUA. A pro-
dução sustentável tem sido defendida pela US 
soy (USSEC) e a procura por produtos de soja 
sustentáveis garantidos nas rações animais 
está a crescer rapidamente, especialmente na 
UE. A produção sustentável destinada a redu-
zir a produção de GEE associada à agricultura 
inclui: redução ou eliminação da mudança no 
uso do solo (LUC, ou seja, conversão de flo-
resta ou áreas húmidas em terras agrícolas), 
lavoura de conservação ou plantio direto, 
melhorando a eficiência dos equipamentos 
agrícolas, reduzindo o uso de fertilizantes 
(esp. N), e mudando as práticas de gestão 
de estrume. Em circunstâncias específicas, 
algumas destas intervenções podem exigir 

uma decisão de compromisso. Por exemplo, 
a lavoura de conservação pode aumentar o 
sequestro de carbono e as emissões de óxido 
nitroso. A primeira alivia as mudanças climá-
ticas, enquanto a última contribui para elas. 
Uma estimativa detalhada, considerando os 
fatores de conversão mencionados anterior-
mente (CO2-eq; 25 para CH4, e 298 para N2O) 
associados às estimativas de produtividade 
(TM/ha) deve fornecer uma base sólida para 
as decisões de redução de CO2-eq.
Entre as culturas, os pastos ou a produção de 
pastagem ocupam um lugar especial. Isto em 
termos do seu efeito nas emissões de GEE e 
porque é quase exclusivamente reservado à 
produção de ruminantes. Em condições de 

pastoreio e entre sistemas de pastoreio, a 
produção de GEE é altamente variável. Na 
verdade, muitos sistemas de pastoreio mos-
traram resultar em sequestro líquido de car-
bono (com um sequestro médio de carbono 
estimado em 5+30 g/m2/ano) e aumentando 
com a intensidade da gestão de pastagens 
(Soussana et al, 2010). Tal como no caso de 
outros sistemas de produção agrícola, dife-
rentes práticas de gestão para pastagens 
podem reduzir as perdas de carbono e, na 
verdade, aumentar o sequestro; por exemplo, 
redução da mobilização do solo, intensifica-
ção moderada de pastagens permanentes 
pobres em nutrientes, uso de pastagem leve 
em vez de pastagem pesada e conversão de 
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pastagens temporárias em misturas de erva e leguminosas ou em 
pastagens permanentes. É importante referir que Soussana.,(2010) 
também descobriram que a fermentação entérica por gado em pas-
toreio neutralizou o sequestro de carbono das pastagens no local 
em 10% e 34% e que os sistemas de pastagem zero (com o gado a 
ser alimentado com misturas de erva num celeiro) levou a aumentos 
na produção de GEE.
Com a alimentação a ser o contribuidor dominante para as emis-
sões de GEE originadas pela pecuária, é natural que os esforços 
para reduzir os GEE se concentrem na alimentação e na nutrição. A 
este respeito, é possível reconhecer três áreas gerais de potencial 
intervenção: a) fermentação entérica, b) armazenamento e manuseio 
de estrume, e c) gestão animal. Tal como afirmado anteriormente, a 
fermentação entérica é responsável por uma grande parte de todas 
as emissões de GEE associadas à pecuária e resulta essencialmente 
da produção de metano associada à fermentação microbiana. Isso é 
especialmente verdade para ruminantes em que a fermentação rumi-
nal é importante e em que a produção total de metano é responsável 
por mais de 80% da produção de GEE (Grossi et al., 2019). As estra-
tégias para mitigar a contribuição dos ruminantes devem, portanto, 
abordar a fermentação microbiana ruminal. Estas medidas incluem a 
melhoria da eficiência da fermentação ruminal, seleção de alimentos 
mais fermentáveis ou digeríveis, o que inclui melhor qualidade da for-
ragem, sistemas de alimentação (frequência de alimentação; nível de 
inclusão de concentrado) e o uso de aditivos específicos (ionóforos, 
inibidores metanogénicos à base de plantas).
As mudanças no armazenamento e manuseio de estrume aplicam-se 
a todos os tipos de produção animal, mas estão proporcionalmente 
mais relacionadas com a produção de aves e suínos, especialmente 
em sistemas de produção mais intensivos (maiores). A contribuição 
do estrume armazenado para o total de emissões de GEE associadas 
à pecuária é relativamente pequena (aproximadamente 10% – Grossi 
et al., 2019) e é possível um grande número de intervenções para 
reduzir essa contribuição. Durante o armazenamento, é novamente 
a fermentação microbiana que está na base da produção de CH4 e 
N2O. Como tal, não é surpreendente que as medidas que reduzem 
a atividade microbiana no armazenamento e manuseio de estrume 
também limitarão a produção de GEE. Entre estas medidas: redução 
da temperatura de armazenamento, separação das frações sólidas e 
líquidas, remoção ou espalhamento frequente e produção de biogás 
através do uso de digestores anaeróbios. Geralmente, estas inter-
venções são consideradas muito eficazes com um nível de redução 
na produção de GEE de 30 a 50%. No entanto, podem exigir investi-
mentos relevantes em instalações e equipamentos.
Um meio adicional e mais económico de reduzir as emissões de GEE 
do estrume e da fermentação entérica está associado à nutrição, 
rações e gestão alimentar. Ajustar as dietas mais de acordo com as 
necessidades de nutrientes deve resultar em perdas reduzidas de 
nutrientes no estrume e, portanto, menos substrato microbiano. Isto 
é especialmente claro para a nutrição proteica em que os excessos de 
aminoácidos são excretados na urina ou no estrume. Um ajuste mais 
preciso do equilíbrio de fornecimento-necessidade de nutrientes (ou 
seja, alimentação ou nutrição de precisão) pode exigir a separação de 
animais em grupos de produção mais pequenos com base no nível de 

produção e estágio fisiológico ou idade. Além disso, trabalhar com 
ingredientes ou dietas mais digeríveis resultará em menos matéria 
não digerida e, portanto, menor produção de estrume. Nesta rubrica, 
o tratamento tecnológico de todas as partes da dieta deve ser tido 
em conta. Isto inclui picar, cortar ou triturar alimentos volumosos, 
assim como reduzir o tamanho das partículas, granulação e extrusão 
a.o. Tudo dentro dos limites da maximização do desempenho animal 
e da saúde digestiva. Além disso, a alimentação ad libitum associada 
à garantia da saúde e do bem-estar ideal dos animais contribuirá 
ainda mais significativamente para a redução da produção de GEE 
nas explorações agrícolas.
Consequentemente, existe um grande número de opções disponíveis 
para reduzir as emissões de GEE da produção pecuária. Muitas des-
tas medidas podem levar ao aumento da produtividade animal e, por-
tanto, ao retorno económico. Isto contradiz a convicção generalizada 
de que as reduções nas emissões de GEE da pecuária representam 
um custo para os produtores. Análises mais detalhadas, técnicas e 
económicas devem demonstrar os benefícios para o setor pecuário, 
para o consumidor e para o mundo.

Conclusão
A produção pecuária é um contribuidor significativo para as emissões 
de GEE cuja redução é um objetivo futuro importante das políticas 
oficiais da UE e dos países, do consumidor em geral e também da 
comunidade agrícola moderna. Existe uma importante variabilidade 
entre as regiões e as práticas de produção pecuária em termos de 
emissões de GEE. Isto torna difícil quantificar a quantidade exata 
de GEE produzidos associados a práticas específicas de produção 
pecuária. Isto claramente complica a disponibilização de recomen-
dações e diretrizes gerais. No entanto, esta mesma variabilidade 
reflete a importante gama de intervenções e estratégias possíveis 
para reduzir as emissões.
Ao nível da exploração agrícola individual, várias ações podem ser 
realizadas, muitas das quais estão diretamente associadas à gestão 
animal e às práticas de alimentação. Do ponto de vista nutricional, a 
redução das emissões de GEE passará por uma modificação da ativi-
dade microbiana – no animal ou no esterco. Embora as oportunidades 
para uma redução gradual sejam múltiplas e práticas, um princípio 
orientador na redução das emissões de GEE ao nível da exploração 
agrícola deve ser o aumento da produtividade animal. A eficiência 
de produção melhorada implica que as rações e os nutrientes são 
convertidos de forma mais eficiente, o que implica uma redução nas 
perdas, ou seja, substrato para a atividade microbiana. Todos os aspe-
tos da produção animal – e especialmente a nutrição – que levam a 
melhorias na eficiência das rações devem contribuir para a redução 
das emissões de GEE da produção pecuária.
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A Comissão Europeia adotou, em maio de 2020, 
as suas estratégias relativas à Biodiversidade 
e “Do Prado ao Prato”, ou “Farm to Fork”, ele-
mentos essenciais na concretização do Green 
Deal (Pacto Ecológico Europeu), lançado em 
dezembro de 2019.

Compreende-se que, nesta crise pandémica, de 
consequências sanitárias e económicas devasta-
doras, era necessário voltar a colocar na Agenda 
ambições suficientemente mobilizadoras para a 
coesão da Europa, ganhar a confiança dos cida-
dãos ao nível das grandes causas, afirmar uma 
posição europeia à escala mundial, em que face 
ao posicionamento dos EUA na crise pandémica, 
à falta de confiança na China e colocada a nu 
a nossa dependência daquele mercado, agora 
sem o Reino Unido, a União Europeia poderia 
legitimar-se num novo posicionamento geoes-
tratégico global pós-COVID.

O regresso ao tema das alterações climáticas 
na agenda política e mediática, a perda da bio-
diversidade, a degradação dos recursos dispo-
níveis, a reconstrução económica da Europa 
com base numa “economia verde” e “limpa” ou 
a sustentabilidade dos sistemas de produção e 
consumo, são certamente elementos de mobili-
zação e consensuais. Por outro lado, é provável 
que a adoção destas estratégias, para além de 
constarem do roteiro da Comissão, tenham 
servido para criar pressão na discussão do 
Quadro Financeiro Plurianual, sendo certo que 
a concretização das metas e grandes objetivos 
têm de ter um orçamento adequado à altura 
das ambições.

Caso contrário, estaremos perante uma vitó-
ria de Pirro, até porque a reforma da PAC terá 
de incorporar estas metas e ambições, desde 
logo nos respetivos Planos Estratégicos dos 
Estados-membros.

Se existem lições a retirar desde já desta crise 
são a resiliência da cadeia de abastecimento, 
mas também a sua interdependência à escala 

global, a importância da agricultura e do agroali-
mentar, o Mercado Único e a cooperação inter-
nacional, seja, no plano sanitário ou económico.

Tal como noutras crises, a Agricultura vai ser o 
motor do relançamento económico, seja no mer-
cado interno ou na componente de exportação, 
que continuará a ser fundamental. Em Portugal, 
ou na maior parte dos países da União Europeia, 
na exportação dos nossos valores, não apenas 
numa função meramente económica.

Por todas estas razões, sem deixarmos de aco-
lher as grandes linhas das estratégias adotadas, 
não deixa de ser preocupante a falta de coe-
rência e de articulação com outras políticas da 
União Europeia e que podem colocar em causa 
o futuro da Europa, pese embora as propostas 
tenham de ser discutidas pelos Estados-mem-
bros, Parlamento Europeu e stackeholders, e 
alvo de uma análise de impacto, que se pretende 
independente e com base científica.

A primeira grande ambição para 2030 é a redu-
ção da utilização dos pesticidas e dos riscos 
em 50%, numa altura em que os agricultores 
já dispõem de menos ferramentas e têm vindo 
a perder inúmeras substâncias ativas, o que 
pode colocar em causa a disponibilidade de 
alimentos nos próximos anos, tendo em conta 
que vamos assistir a mais doenças e pragas; 
outra, tem a ver com a redução das perdas 
de nutrientes em 50%, o que pode condu-
zir a melhoria na qualidade dos solos (onde 
começa verdadeiramente a cadeia alimentar) e 
uma redução da utilização de fertilizantes em 
20%, promovendo a utilização dos fertilizantes 
orgânicos, designadamente a valorização dos 
efluentes pecuários e a economia circular; a 
redução da utilização de antibióticos em 50% 
é outra meta relevante, prosseguindo o que de 
resto está a ser feito (redução de 50% desde 
2011) mas que, infelizmente, não é seguida pelos 
nossos parceiros a nível mundial; para além do 
reforço das regras de bem-estar animal, temos 

BIODIVERSIDADE & “DO PRADO AO PRATO”  
– INCOERÊNCIAS E AMBIÇÕES: COMO ASSEGURAR O 
EQUILÍBRIO SEM COLOCAR EM CAUSA OS OBJETIVOS?

Jaime Piçarra

Secretário-Geral
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ainda a extensão da agricultura biológica, 
dos atuais 8%, para os 25% no horizonte 
2030. Por último, outro dado muito rele-
vante, a digitalização, permitindo que 
as zonas rurais tenham acesso a banda 
larga até 2025, essencial na adoção das 
modernas tecnologias como a agricultura 
ou alimentação de precisão.

A agricultura e a agroindústria, nacio-
nal e europeia já têm vindo a apostar 
nesta estratégia, preocupados com as 
emissões dos GEE, o bem-estar animal, 
a sustentabilidade, a eficiência da utili-
zação de recursos. Nada disto é novo e 
disso são exemplo os inúmeros Centros 
de Competência, os Laboratórios Cola-
borativos, a partilha de projetos que 
envolvem as empresas, universidades 
e investigação. A preocupação com os 
consumidores também tem promovido 
diferentes tipos de oferta e a autorre-
gulação porque queremos ter sistemas 
de produção e de consumo sustentáveis. 
Embora não se trate apenas de alimen-
tação, mas também (e muito) de estilos 
de vida no seu conjunto.

O que verdadeiramente nos inquieta é que 
a Europa não é uma ilha e tem de existir 
uma grande interligação à escala interna-
cional para que a estratégia da Comissão 
possa fazer o seu caminho.

Dado que a globalização não vai parar e 
vamos assistir a um aumento da popula-
ção a nível mundial, qual o papel da União 
Europeia nos sistemas de abastecimento 
à escala global? 

Como garantir que as metas vão ser atin-
gidas nos nossos principais parceiros e 
concorrentes nos mercados internacionais 
e uma equidade nas regras de importação?

Seremos capazes de impor taxas para os 
produtos importados desses países, sem 
ter em conta as regras da OMC? 

Até porque, para além do peso das expor-
tações, importamos muitas matérias-pri-
mas de Países Terceiros.

Se nada disto for tido em conta, arrisca-
mo-nos a reduzir a produção de alimentos 

na União Europeia, uma perda de competi-
tividade nas produções e de importância 
da atividade agrícola e agroalimentar, com 
o abandono das zonas rurais.

Não tenhamos ilusões, os circuitos curtos, 
os mercados locais e a agricultura bioló-
gica, ou as “hortas urbanas”, seguramente 
importantes, não serão suficientes para 
termos uma cadeia alimentar robusta e 
resiliente.

Em conclusão, as metas e ambições neces-
sitam de tempo, de harmonização à escala 
global, de investimento em novas tecno-
logias e, sobretudo, de um orçamento 

adequado para uma transição que tem 
de ser inclusiva.

Se existiu uma evidência desta crise foi o 
facto de que as vacas, o grande poluidor 
do setor agropecuário, sempre esteve lá 
e o Setor continuou a funcionar. Os prin-
cipais “poluidores” foram identificados e 
é aqui que urge tomar medidas. No Setor, 
não deixaremos de cumprir a nossa parte 
e saberemos estar à altura das respon-
sabilidades, mas não nos condenem ao 
empobrecimento.

Porque, numa próxima crise, poderemos 
não ter alimentos suficientes.
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Hoje vivemos tempos estranhos, o contexto social, 
económico e político destes novos tempos, são 
contextos onde existe uma grande proliferação 
de informação sobre tudo. O que na prática ori-
gina uma enorme desinformação sobre os temas 
em concreto. Aliás, existem mesmo teóricos 
das Ciências Sociais que afirmam que o acesso 
generalizado e democratizado à informação tem 
levado precisamente a uma enorme desinforma-
ção e criado um grande caldo de ignorância nas 
sociedades modernas.

E neste caldo de desinformação coletiva, que 
alguns grupos de pressão têm conseguido 
passar as suas mensagens utilizando as fer-
ramentas de comunicação disponíveis como se 
fossem armas de uma batalha, onde é preciso 
conquistar e ocupar o seu espaço. Este tipo de 
interesses têm sido contrários ao setor agrí-
cola, querendo fazer tábua rasa sobre práticas, 
conhecimentos e culturas que estão alicerçados 
na sociedade, algumas há milhares de anos. O 
que é certo é que vão fazendo o seu caminho, 
enquanto isso o setor não tem conseguido como 
um todo agir de forma construtiva e pedagó-
gica em sua defesa.

A batalha da comunicação é claramente uma 
batalha, para qual não estávamos preparados, e 
temos tido dificuldade.

Temos felizmente bons argumentos para usar 
em nosso favor. No caso concreto do setor 
agroalimentar em Portugal, os números falam 
por si para provar a importância direta que tem 
na riqueza e postos de trabalho que gera para 
o País, mas também nas importância indireta 
nos equilíbrios regionais que proporciona no 
território, principalmente quando falamos da 
presença da atividade pecuária, contribuindo de 
forma decisiva para fixação de população e para 
limpeza e ordenamento das paisagens, algumas 
classificadas e distinguidas internacionalmente 
como são exemplo da Reserva da Biosfera da 
Unesco no Alto Minho ou do Barroso que foi 
classificado como património Agrícola mundial 
pela FAO, alguém imagina estes territórios sem 
a presença ativa de animais?

Um setor que tem feito o seu caminho, adaptando 
as novas realidades e exigências do mercado glo-
bal e que é decisivo para a soberania alimentar 
Nacional.

A Agricultura deve ser encarada como uma prio-
ridade estratégica de qualquer país, Portugal não 
devia ser diferente. Todos os produtos agrícolas 
em que temos condições para aumentar o nosso 
grau de autoaprovisionamento, devem ser aca-
rinhados e fomentada a sua produção. No caso 
particular da carne, Portugal é deficitário, e na 
carne de bovino produzimos pouco mais que 50% 
das nossas necessidades.

A pecuária nacional é moderna, trabalha com 
zootecnia de precisão, respeitamos os padrões 
de bem-estar animal e contribuímos de forma 
natural para a descarbonização da economia. 
Aliás, o setor Agrícola deve ser compensado por 
este contributo para a sociedade na medida que 
é o único setor da economia que de uma forma 
natural contribui para este objetivo.

Falar de agricultura é falar da produção de ali-
mentos, nada mais nobre do que isso. E nesse 
sentido, é hora de toda fileira se unir, de colocar 
em cima da mesa aquilo que nos une a todos, e 
delinear uma estratégia coletiva onde possamos 
promover o que somos e o que fazemos para o 
bem comum, afinal estamos a defender Portugal.

DEFENDER PORTUGAL

Idalino Leão
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A Etologia é a ciência que estuda o comportamento 
dos animais. Os investigadores que trabalham neste 
campo científico utilizam um método baseado na 
observação do comportamento de um modo siste-
mático e a sua análise estatística para obter conclu-
sões. A observação cuidadosa do comportamento 
animal não só é uma atividade apaixonante, é uma 
ferramenta de gestão de valor incalculável que nos 
pode economizar recursos, problemas e contribuir 
de forma decisiva para a redução do uso de anti-
bióticos nas nossas explorações.

O comportamento dos animais molda a sua forma 
de se relacionarem com o meio ambiente, pois 
respondem a diferentes estímulos com uma série 
de padrões cujo conjunto se denomina etograma. 
Trata-se, portanto, de uma espécie de catálogo que 
reúne os diferentes tipos de gestos, movimentos, 
posturas, sons e demais respostas que os animais 
realizam ao longo da sua vida.

Os etologistas deram-se conta de que estes 
padrões de comportamento são mais estereoti-
pados do que seria de esperar e de que refletem 
uma série de motivações que nos permitem classi-
ficá-los. Além disso, embora exista uma diferença 
individual, que desde os anos 70 se designa por 
personalidade animal, existe, contudo, um padrão 
comum ao nível da espécie que nos permite atribuir 
diferentes padrões de comportamento a estados 
físicos, motivações e reações perante diferentes 
estímulos.

Existe um conceito em biologia que nos pode ser 
útil neste ponto, são os bioindicadores. Trata-se 
basicamente de espécies animais que apresen-
tam uma baixa tolerância a um determinado fator 
ambiental, normalmente utilizam-se para detetar 
contaminação e outras alterações ambientais.

Poderia pensar-se que é mais fácil proceder a 
uma análise à água para ver se está contami-
nada do que estudar os animais que vivem nela, 
mas existe uma série de vantagens no uso dos 
bioindicadores. Quando realizamos uma medição, 
obtemos algo semelhante a uma fotografia que 
nos mostra o estado do ambiente, em contra-
partida, quando utilizamos os animais sensíveis 
à contaminação, o que obtemos é um filme que 
reflete o que se passou num período de tempo 

e, acima de tudo, os efeitos reais que teve na 
saúde do ecossistema.

O estudo do comportamento dos animais numa 
exploração tem o mesmo sentido que os bioin-
dicadores zoológicos, pois permite-nos inferir 
questões relativas não apenas ao bem-estar, mas 
também ao estado de saúde dos animais e, desta 
forma, antecipar problemas mais graves que pos-
sam exigir o uso de antibióticos.

As alterações do comportamento dos animais 
de criação refletem processos que envolvem 
alterações no seu ambiente ou na sua saúde 
e representam um sistema de alerta precoce 
que pode ser muito útil se estivermos vigilan-
tes, evitando assim que as consequências se 
tornem perigosas.

Assim, por exemplo, se observarmos num grupo de 
animais que o tempo que passam a descansar dei-
tados diminui, temos um indicador provavelmente 
relacionado com o stress e que pode ajudar-nos a 
modificar aspetos de gestão, como o número de 
animais por lote ou a qualidade da cama.

O comportamento social também nos fornece infor-
mações valiosas para a gestão da nossa exploração. 
Condições ambientais desfavoráveis fazem com 
que estes animais se agrupem ou se posicionem 
nos locais mais favoráveis, indicando-nos, assim, 
uma temperatura desfavorável ou uma corrente 
de ar prejudicial.

Existem também padrões de comportamento espe-
cíficos que refletem situações de stress intenso, 
como as estereotipias, uma série de movimentos 
rítmicos e repetitivos que têm como função liber-
tar endorfinas, drogas que o próprio animal produz 
para mitigar o efeito do stressor, ou seja, daquilo 
que o está a deixar em stress.

Como tal, insisto naquilo referi no início deste 
artigo, a observação cuidadosa do comportamento 
animal não é apenas uma atividade apaixonante, 
é uma ferramenta de gestão inestimável que nos 
pode economizar recursos, problemas e contribuir 
decisivamente para a redução do uso de antibióti-
cos nas nossas explorações.

Este artigo foi também publicado em: 
www.nutricionsostenible.com

COMPORTAMENTO, BEM-ESTAR 
E REDUÇÃO DE ANTIBIÓTICOS

Alberto José Redondo Villa
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A EMA publicou recentemente o  relatório 
ESVAC  com os dados de vendas de antibióticos 
destinados a animais produtores de alimentos no 
ano  2018 (existe um "delay" de 2 anos na publi-
cação dos dados).

Este relatório recolhe os dados de 31 países da 
EEA, incluido Suíça.

•  No relatório destaca-se que desde 2011 a 
2018, nos 25 países que reportam numa 
base regular neste período, verificou-se uma 
redução geral nas vendas de antibióticos 
de  34,6%  (passa de 162 mg/PCU a  103,2 
mg/PCU). Em relação a 2017 o consumo em 
2018 baixou 2%.

•  Durante este período verificou-se uma redu-
ção de antibióticos considerados na cate-
goría 2 dos Antibióticos Críticos na AMEG/
EMA em 24,4% para cefalosporinas de 3ª e 
4ª geração, 69,8% para polimixinas (colis-
tina) e 4,2% nas fluoroquinolonas.

•  Distribuição por classe de antimicro-
biano  :  Tetraciclinas + Penicilinas represen-
tam 59,5 % do total Antibióticos em Usos 
Veterinário. Tetraciclinas (30,7%), penicilinas 
(28,8%) e sulfonamidas (8,4%), Cefalospori-
nas de 3 e 4 geração (0,2%), Fluoroquinolonas 
(2,5%), polimixinas (3,4%), Macrólidos (8%) 
e outras Quinolonas (0,3%).

•  Por vía de administração:  pre-misturas 
medicamentosas (baixa para 26,9%, em 
2016 representava 40,8%), pós solúveis 
(9%) e soluções orais (são atualmente na 
UE a principal via de admnistraçao de AB 
representando 51,8%, em 2016 represen-
tava 37,4%).

Relativamente a Portugal , os prin-
cipais "Highlights":
Desafios a considerar:

•  Redução 7,2 % em relação a 2016: Por-
tugal passa de 208 toneladas AI em 2016 

para 135,9 toneladas AI em 2017 e 193 Tone-
ladas AI em 2018, o que significa 186,6mg/
PCU em 2018 (vs média europeia 103,2mg/
PCU). O crescimento em 2018 versus ano 
anterior resulta de uma subnotificação no 
relatório de 2017 entretanto já corrigido no 
relatório de 2018. Tal situação verificou-se 
também em outros estados-membros em 
anos anteriores.

Desafios face aos Antibióticos Críticos:

•  Portugal possui cerca de 11% do seu total 
de Antibióticos no setor veterinário em 
2018 nas Classes de Antibióticos Críticos de 
acordo com as categorias estabelecidas pela 
AMEG/EMA (Cefalosporinas 3ª e 4ª geração; 
Fluorquinolonas e Polimixinas), encontrando-
-se em 5º lugar mas, nesta percentagem, ao 
nível da Alemanha e Polónia.

•  Fluorquinolonas baixam em 2018 de 8,9 
em 2016 para 7,6 mg/PCU, embora acima 
da média europeia (2,5 mg/PCU).

•  Cefalosporinas 3ª e 4ª geração (AB crítico 
na classificação AMEG/EMA) baixa para 0,4 
mg/PCU  (vs 0,2 mg/PCU média UE), encon-
trando-se a nível igual ou superior a outros 
10 estados-membros.

•  Polimixinas (colistina) 3º valor mais alto 
na UE  a seguir ao Chipre e Malta, embora 
tenha reduzido de 13,5 mg/PCU em 2016 para 
12,6 mg/PCU (média UE 3,4 mg/PCU), encon-
tra-se ainda longe do objetivo nacional a 3 
anos de  5 mg/PCU  , o que implica grande 
esforço para os próximos 2 anos. Espanha, 
historicamente o país de maior consumo de 
colistina, passou de 22 mg/PCU em 2016 para 
3,3 mg /PCU em 2018. Sendo que este relatório 
tem um "delay" de 2 anos, espera-se que em 
2020 o valor reflita todos os esforços que o 
setor tem realizado para uma redução sus-
tentável de acordo com o protocolo assinado 
entre a DGAV e os diferentes "stakeholders".

ESVAC 2018 – CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS 
EM SAÚDE ANIMAL: RELATÓRIO E PRINCIPAIS 
PONTOS RELATIVOS A PORTUGAL

Rui Gabriel

Médico Veterinário
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Pontos a destacar em Portugal:
•  Portugal tem em 2018 cerca de 60% 

das vendas de AB em Pre-Misturas 
Medicamentosas  (PMM) e mais de 
30% em Solução Oral. A UE tem cerca 
de 52% em Solução Oral e as PMM 
reduziram para cerca de 27% (Portu-
gal tem mais do dobro da UE,  sendo 
o 3º país europeu depois do Chipre e 
Malta com maior proporção na adminis-
tração das PMM), o que justifica uma 
particular atenção da parte do nosso 
setor na proteção e uso prudente desta 
formulação.

•  Tal situação  é reforçada pela infor-
mação  apresentada pelo estudo da 

DGAV em 2018: foram produzidos cerca 
de  404,000 toneladas de Alimentos 
Medicamentosos , o que significa cerca 
de  10% do total dos Alimentos Com-
postos produzidos em 2018, sendo que 
cerca de 80% foram produzidos em 
suínos  e 14% em avicultura.

 •  Um dos maiores desafios será o tema 
colistina, antibiótico crítico segundo 
a OMS e a AMEG/EMA.Com base no 
estudo apresentado pela DGAV refe-
rente aos dados de 2018, temos cerca 
de 55,000 toneladas de alimento com-
posto para animais medicados com 
colistina (aproximadamente 48,000 
toneladas de alimento composto para 
suinos + 7,000 toneladas em aves e 

coelhos). Considerando uma posologia 
média de 200 ppm colistina/tonelada 
alimento composto, encontraríamos 
cerca de 11 mg/PCU com base na 
biomassa nacional, correspondente a 
87% do total de colistina usado em 
saúde animal (12,6 mg/PCU). Como 
comentado, considerando um "delay" 
na publicação deste relatório, espe-
ra-se que os dados de 2020 reflitam 
os esforços entretanto desenvolvidos 
e o valor encontrado se encontre 
próximo do objetivo nacional dos 5 
mg/PCU.



30    |     A L IM ENTAÇÃO  A N I M A L

ALIMENTAÇÃO ANIMAL INVESTIGAÇÃO

A ração representa o maior custo da produção 
avícola. Como tal, identificar estratégias eficazes 
para otimizar o seu custo, ao mesmo tempo que 
se mantém a maior eficiência possível, é essencial 
para garantir a rentabilidade do produtor de rações 
e do agricultor. O progresso científico na melhoria 
da utilização da energia e dos nutrientes da dieta 
permitiu que os nutricionistas otimizassem as suas 
fórmulas de ração da forma mais eficiente a um 
custo justificável. Para atingir os referidos objeti-
vos, entre outras abordagens, como a inclusão de 
enzimas, a utilização de intensificadores de absor-
ção de nutrientes à base de lisolecitinas despertou 
a atenção académica e comercial.

Redução de custos sem comprome-
ter a rentabilidade?
LYSOFORTE® EXTEND (LEX) é um melhorador 
de absorção único, disponível em pó e líquido, que 
combina os benefícios de 3 ingredientes ativos 
numa proporção sinérgica específica. Os lisofos-
folipídios combinam-se com moléculas digestivas 
essenciais, como monoglicerídeos e emulsificantes, 
para controlar o custo de alimentação e aumentar 
a rentabilidade da produção de frangos de carne. 
Existem duas estratégias para implementar o 
LEX na ração:

•  Demonstrou-se que a utilização de LEX "on 
top" numa dieta padrão para frangos de carne 
aumenta o ganho de peso e melhora o índice de 
conversão. Isto é particularmente importante 
no período de iniciação no qual o trato gas-
trointestinal ainda está em desenvolvimento 
e a secreção de enzimas e sais biliares ainda 
não atingiu o seu nível máximo de contribui-
ção para otimizar a digestão e absorção de 
nutrientes essenciais.

•  Numa estratégia de reformulação, o LEX per-
mite reduzir o teor de proteína bruta e de 
energia da dieta padrão, reduzindo custos e 

mantendo o desempenho produtivo das aves. 
Em tempos de incerteza e economicamente 
desafiadores como os de hoje, o LYSOFORTE 
EXTEND pode desempenhar um papel ainda 
mais importante na otimização do delicado 
equilíbrio entre o desempenho animal e os 
custos da alimentação.

Portanto, para aproveitar ao máximo o seu bene-
fício económico, recomenda-se a utilização de 
LYSOFORTE EXTEND nas etapas iniciais da 
vida do pinto através de uma aplicação "on top" 
seguida de uma estratégia de reformulação na 
fase de crescimento e finalização. Este programa 
combina o melhor de ambas as estratégias, pois 
garante o crescimento ideal dos pintos na fase 
de iniciação, reduzindo os custos da alimenta-
ção na fase da engorda e, finalmente, contribui 
para alcançar os melhores resultados produtivos. 
A aplicação flexível de LYSOFORTE EXTEND, 
disponível na forma pó e líquida, permite uma 
abordagem personalizada adequada para cada 
fábrica de rações.

Desenhar uma ração com maior 
valor agregado nutricionalmente
Para demonstrar esta premissa, realizou-se um 
teste em frangos de carne na exploração agrícola 
de pesquisa de um grande produtor de rações na 
Polónia. Avaliou-se o efeito do LEX no desempenho 
produtivo das aves e as suas implicações no lucro 
económico. Para isso, os pintos receberam uma 
dieta de iniciação padrão suplementada com LEX 
"on top" seguida pelo fornecimento de uma dieta de 
crescimento e finalização suplementadas com LEX 
e reformuladas reduzindo a energia metabolizável 
(EM) e a proteína bruta (PB).
Selecionou-se um total de 200 pintos Ross 308 
saudáveis de um dia de idade de um lote comercial 
de ~ 20.000 e randomizados em 2 grupos com um 
programa de alimentação de quatro fases (Tabela 1).

OTIMIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DO CUSTO DA  
ALIMENTAÇÃO EM TEMPOS DIFÍCEIS E DE INCERTEZA

Dietas experimentais

Tratamento Iniciação Crescimento I Crescimento II Finalização

Controlo Dietas comerciais padrão Dietas comerciais padrão

LEX
Controlo + LEX dry “on 

top”, 500 g/t
Controlo reformulado (EMA inferior, PB e AA dig. de acordo  

com a matriz nutricional de LEX) + LEX líquido, 350 g/t

Tabela 1. Descrição dos tratamentos experimentais
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Temos um conhecimento profundo 

de nutrição e produção animal, 

sustentado em 100 anos de 

experiência, na presença em 75 

países e numa forte aposta em 

Investigação.

Estamos aqui para o ajudar a 

concretizar a ambição de crescer.

Como seu parceiro de negócio, 

queremos ser a força motriz do seu 

crescimento, através das melhores 

soluções nutricionais e mais susten-

táveis práticas de maneio.

Desta forma, cumprimos a nossa 

missão de alimentarmos animais 

saudáveis com responsabilidade.

Nós temos
os recursos

para o apoiar
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Iniciação
(0-10 d)

Crescimento 1
(10-21 d)

Crescimento 2
(21-35 d)

Finalização
(35-40 d)

Controlo & LEX Controlo LEX Controlo LEX Controlo LEX

Óleo de soja  
adicionado, % 0,72 2,74 1,31 3,25 1,81 2,76 1,37

Redução, % -1,43 -1,44 -1,39

Valor nutricional calculado das dietas (%)

Proteína bruta (PB) 21,83 20,41 20,16 19,55 19,21 18,50 18,16

Redução PB, % -0,25 -0,34 -0,34

EMAn (kcal/kg) 3010 3175 3102 3230 3157 3230 3157

Redução, % -73 -73 -73

Tabela 2. Perfil nutricional das dietas

Dias Controlo LEX P

Consumo de ração (g/ave)
1-10 288 298 *

1-40 3923 4024 NS

Ganho de peso (g/ave)
1-10 261 274 *

1-40 2536 2572 NS

IC
1-10 1,10 1,09 NS

1-40 1,55 1,56 NS

Mortalidade % 1-40 1 1 NS

EPEF
Fator Europeu de Eficiência Produtiva

405 408

* valores significativamente distintos (P<0,05)

Tabela 3. A utilização de um intensificador da absorção de nutrientes numa 
dieta de frangos de carne garante um fator ideal de eficiência da produção
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A suplementação de LYSOFORTE EXTEND líquido na dose de 350 g/t de alimento nas dietas de crescimento e 
finalização reformuladas não resultou em diferenças significativas do consumo de ração, de ganho, de índice de 
conversão e de mortalidade de frangos no abate em comparação com os frangos alimentados com dietas de controlo 
não suplementadas. O Fator Europeu de Eficiência de Produção foi superior a 400 em ambos os tratamentos. 
(Gráfico 2, Tabela 3). 
 

 
Gráfico 2. As aves alcançam um maior peso (numericamente) no momento do abate com as dietas reformuladas e 
suplementadas com LEX 
 

 
  
 Tabela 3. A utilização de um intensificador da absorção de nutrientes numa dieta de frangos de corte garante um 
fator ideal de eficiência da produção. 
 
 

 Dias Controlo LEX P  

Consumo de ração (g/ave) 
1-10 288 298 * 

1-40 3923 4024 NS 

Ganho de Peso (g/ave) 
1-10 261 274 * 

1-40 2536 2572 NS 

IC 
1-10 1,10 1,09 NS 

1-40 1,55 1,56 NS 

Mortalidade % 1-40 1 1 NS 

EPEF 
Fator Europeu de Eficiência Produtiva 405 408  

 
* valores significativamente distintos (P<0,05) 
 
 

Melhor rendimento, menos custos, maior rentabilidade 
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Gráfico 2. As aves alcançam um maior peso (numericamente) no momento do 
abate com as dietas reformuladas e suplementadas com LEX

Utilizaram-se 20 currais (réplicas) num pavilhão comercial padrão de 
frangos de carne. Cada tratamento foi repetido 10 vezes e 10 frangos 
de carne alojados juntos formaram a unidade experimental. A densi-
dade era de 11,43 pintos/m2. O resto do pavilhão foi preenchido com 
9.000 frangos do mesmo lote para garantir condições de produção 
comerciais. As aves foram alimentadas com dietas à base de milho 
e soja (farinha, full-fat) com óleo de soja. Utilizou-se um plano ali-
mentar de quatro fases: dieta inicial de 0 a 10 dias (migalhas), dieta 
de crescimento I de 10 a 21 dias (granulado), crescimento II de 21 a 
35 dias (granulado) e dieta final de 35 a 40 dias (granulado). O perfil 
nutricional aproximado das dietas é apresentado na Tabela 2.

Melhor rendimento em todas as etapas
A suplementação LEX "on top" na dieta de início resultou num cres-
cimento e consumo de alimento significativamente maiores durante 
os primeiros 10 dias de vida (p <0,05). O índice de conversão neste 
período melhorou numericamente para os frangos alimentados com 
dietas suplementadas com LEX (Gráfico 1, Tabela 3).
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Utilizaram-se 20 currais (réplicas) num pavilhão comercial padrão de frangos de corte. Cada tratamento foi repetido 10 
vezes e 10 frangos de corte alojados juntos formaram a unidade experimental. A densidade era de 11,43 pintos/m2. O 
resto do pavilhão foi preenchido com 9.000 frangos do mesmo lote para garantir condições de produção comerciais. 
As aves foram alimentadas com dieta à base de milho e soja (farinha, full-fat) com óleo de soja. Utilizou-se um plano 
alimentar de quatro fases: dieta inicial de 0 a 10 dias (migalhas), dieta de crescimento I de 10 a 21 dias (grânulo), 
crescimento II de 21 a 35 dias (grânulo) e dieta final de 35 a 40 dias (grânulo). O perfil nutricional aproximado das 
dietas é apresentado na Tabela 2. 
 
 

Tabela 2. Perfil nutricional das dietas  

 Iniciação  
(0-10 d) 

Crescimento 1  
(10-21 d) 

Crescimento 2  
(21-35 d) 

Finalização   
(35-40 d) 

 Controlo & LEX Controlo LEX Controlo LEX Controlo LEX 

Óleo de soja adicionado, % 0,72 2,74 1,31 3,25 1,81 2,76 1,37 
Redução, %   -1,43  -1,44  -1,39 

Valor nutricional calculado das dietas (%) 

Proteína bruta (PB) 21,83 20,41 20,16 19,55 19,21 18,50 18,16 
Redução PB, %   -0,25  -0,34  -0,34 

EMAn (kcal/kg) 3010 3175 3102 3230 3157 3230 3157 
Redução, %   -73  -73  -73 

 

Melhor rendimento em todas as etapas 

A suplementação para mais velhos de LEX na dieta de início resultou num crescimento e consumo de alimento 
significativamente maiores durante os primeiros 10 dias de vida (p <0,05). O índice de conversão neste período 
melhorou numericamente para os frangos alimentados com dietas suplementadas com LEX (Gráfico 1, Tabela 3). 
 
Gráfico 1. A utilização de um intensificador de absorção de nutrientes nas dietas de início (1-10d) estimula o 
crescimento de pintos jovens 
  
 

 
 
Estes resultados demonstram que em animais jovens a utilização de um intensificador da absorção de nutrientes 
promove a ingestão de alimento, o que favorece um crescimento inicial mais rápido que contribuirá para maiores 
benefícios no seu desempenho produtivo futuro. 
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Gráfico 1. A utilização de um melhorador de absorção de nutrientes nas dietas 
de início (1-10d) estimula o crescimento de pintos jovens

Estes resultados demonstram que em animais jovens a utilização de 
um melhorador da absorção de nutrientes promove a ingestão de ali-
mento, o que favorece um crescimento inicial mais rápido que contri-
buirá para maiores benefícios no seu desempenho produtivo futuro.
A suplementação de LYSOFORTE EXTEND líquido na dose de 350 
g/t de alimento nas dietas de crescimento e finalização reformuladas 
não resultou em diferenças significativas do consumo de ração, de 
ganho, de índice de conversão e de mortalidade de frangos no abate 

em comparação com os frangos alimentados com dietas de controlo 
não suplementadas. O Fator Europeu de Eficiência de Produção foi 
superior a 400 em ambos os tratamentos. (Gráfico 2, Tabela 3).

Melhor rendimento, menos custos, maior ren-
tabilidade
Melhorar o desempenho produtivo dos frangos de carne é uma parte 
fundamental desta abordagem nutricional única. No entanto, o seu 
verdadeiro valor reside numa redução significativa do custo total da 
alimentação de € 9/t em comparação com a dieta controlo padrão 
(Gráfico 3).
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Aumentar o desempenho produtivo dos frangos de corte é uma parte fundamental desta abordagem nutricional única. 
No entanto, o seu verdadeiro valor reside numa redução significativa do custo total da alimentação de € 9/t em 
comparação com a dieta controlo padrão (Gráfico 3).  
 

Gráfico 3. A aplicação de LEX permitiu uma economia de mais de 3% no custo da alimentação durante todo o 
período experimental (0 a 10 dias, corrigido para o consumo de alimento). 

 
 

 
Com base numa análise económica completa, utilizando os dados de desempenho de produção, a média ponderada 
do custo da ração (corrigida para consumo) e os preços médios de ração no mercado europeu e o preço do peso vivo 
dos frangos no momento da experiência, obteve-se um aumento de mais de 5% nas receitas líquidas por ave em 
comparação com as aves não suplementadas (Tabela 4, Gráfico 4).  

 
Tabela 4. Um perfil económico mais favorável com LYSOFORTE® EXTEND    

Controlo LEX 
Ganho de peso total (g) 

 
2536 2572 

Consumo de ração total (g)           3923                           4024 
Índice de conversão 

 
1,55 1,56 

Receitas (€/1000 frangos)  1775   1800 
Custo da ração (€/1000 frangos)    1153     1147 
Lucro líquido (€/1000 frangos)    622 655 
Diferença de lucro líquido (€/1000 frangos)    33 (+5%) 
Retorno do investimento  4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. LEX melhora o lucro líquido por ave em comparação com as aves não suplementadas 
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Gráfico 3. A aplicação de LEX permitiu uma economia de mais de 3% no custo 
da alimentação durante todo o período experimental (0 a 10 dias, corrigido 
para o consumo de alimento)
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Controlo LEX
Ganho de peso total (g) 2536 2572
Consumo de ração total (g)  3923  4024
Índice de conversão 1,55 1,56
Rendimentos (€/1000 frangos)  1775  1800
Custo da ração (€/1000 frangos)  1153  1147
Lucro líquido (€/1000 frangos)  622 655
Diferença de lucro líquido (€/1000 frangos)  33 (+5%)
Retorno do investimento 4

Tabela 4. Um perfil económico mais favorável com LYSOFORTE® EXTEND

Com base numa análise económica completa, utilizando os dados 
de desempenho de produção, a média ponderada do custo da 
ração (corrigida para consumo) e os preços médios de ração no 
mercado europeu e o preço do peso vivo dos frangos no momento 
da experiência, obteve-se um aumento de mais de 5% no lucro 
líquido por ave em comparação com as não suplementadas (Tabela 
4, Gráfico 4).
Este ensaio de investigação comercial valida a implementação de 
uma estratégia nutricional com LYSOFORTE® EXTEND para apoiar 
uma melhor digestão e absorção dos nutrientes na dieta de fran-
gos de carne. Permite reduzir o custo de alimentação mantendo 
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Este ensaio de investigação comercial valida a implementação de uma estratégia nutricional com LYSOFORTE® 
EXTEND para apoiar uma melhor digestão e absorção dos nutrientes na dieta de frangos de corte. Permite reduzir o 
custo de alimentação mantendo elevados padrões de desempenho, contribuindo, assim, para uma maior 
rentabilidade da produção, especialmente relevante perante os atuais enormes desafios da indústria. 
 
Para obter mais pormenores sobre esta investigação ou mais informações sobre LYSOFORTE® EXTEND, entre em 
contacto com David González Sánchez, Sr. Technical Service Manager Monogastric Nutrition KEMIN KAE: 
David.GonzalezSanchez@kemin.com 
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Gráfico 4. LEX melhora o lucro líquido por ave em comparação com as aves 
não suplementadas

elevados padrões de desempenho, contribuindo, assim, para uma 
maior rentabilidade da produção, especialmente relevante perante 
os atuais enormes desafios da indústria.
Para obter mais pormenores sobre esta investigação ou mais infor-
mações sobre LYSOFORTE® EXTEND, entre em contacto com David 
González Sánchez, Sr. Technical Service Manager Monogastric Nutri-
tion KEMIN KAE: David.GonzalezSanchez@kemin.com
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Abstract: A dieta e, em particular, a sua com-
posição em proteína bruta (PB) e aminoácidos 
(AA), desempenha um papel fundamental na 
melhoria do bem-estar e na saúde dos animais. A 
implementação pela Ajinomoto Animal Nutrition 
Europe (AANE) de uma abordagem personalizada 
da utilização dos aminoácidos (Aji-CS), possibilita 
a utilização de dietas de baixa proteína como uma 
ferramenta para enfrentar os desafios do bem-
-estar animal e da sua saúde, como por exemplo, 
a incidência da pododermatite, otimizando ao 
mesmo tempo o desempenho animal.

O interesse crescente dos mercados e dos clien-
tes na produção de produtos animais sustentá-
veis que garantam o bem-estar e a saúde dos 
animais, coloca na ordem do dia a importância de 
delinear estratégias que cumpram com aqueles 
objetivos. A pressão legislativa e do consumidor 
na retirada de produtos como os antibióticos, for-
çaram a Indústria a identificar estratégias inova-
doras para ultrapassar os desafios da produção. 
A partir do momento que os fatores de gestão 
estão definidos, outros elementos são cruciais 
para garantir o bem-estar e a saúde dos animais, 
entre os quais, a proteína e os aminoácidos têm 
um papel fundamental.

Modo de Ação da estratégia de 
Baixa Proteína no bem-estar e 
na saúde
A integridade intestinal é fundamental para a 
manutenção da saúde em geral e a ótima per-
formance em particular. A integridade intestinal 
assenta em diferentes pilares entre os quais se 
encontram o equilíbrio da microbiota (quando a 
população bacteriana intestinal é abundante e 
diversa com uma maior incidência de bactérias 
benéficas à custa de bactérias patogénicas) e 
uma imunidade robusta (quando o sistema imu-
nitário consegue responder proporcionalmente 
aos desafios).

Diminuir o nível de proteína pode apoiar estes dois 

pilares ao reduzir o excesso de AA e N indigerido 

que chegam ao intestino. Por conseguinte temos, 

por um lado, menos substrato disponível para o 

desenvolvimento das bactérias patogénicas e 

consequentemente, uma redução da sua prolife-

ração. Observou-se que valor proteico reduzido 

diminui o número de bactérias patogénicas no 

intestino e grau de lesões necróticas no intestino 

delgado dos frangos. Por outro lado, a incidência 

de compostos produzidos durante a fermenta-

ção dos AA como as aminas biogénicas, amónia 

e outras moléculas como os fenóis ou P-cresol, 

é reduzida quando a PB é diminuída.

Alguns estudos também constataram os efeitos 

benéficos das dietas de baixa proteína ao verifi-

carem uma maior abundância de proteínas de jun-

ção (Tjs), proteínas estas envolvidas na “selagem” 

das células da mucosa intestinal conjuntamente 

com sinais de uma melhor integridade intestinal 

e menor translocação bacteriana.

Dietas de baixa proteína obtidas pela substitui-

ção de bagaço de soja por níveis crescentes de 

AA feed-grade e cereais reduzem, consequente-

mente, os níveis de potássio (K) e de oligossacá-

ridos do alimento.

Estas alterações também contribuem para uma 

melhor saúde intestinal. Na verdade, um menor 

consumo de potássio diminui o consumo de 

água e sua excreção, afetando positivamente a 

consistência da excreta. Um menor consumo de 

oligossacáridos diminui a proliferação de bacté-

rias patogénicas que dependem da fermentação 

destas moléculas. Adicionalmente, a digestibi-

lidade e absorção a 100% dos AA feed-grade, 

possibilita uma menor incidência dos mesmos 

(via proteína) no intestino, o que é particular-

mente útil quando o sistema digestivo é ainda 

imaturo ou é desafiado.

Apresentamos de seguida um exemplo de como as 

dietas de baixa proteína podem ajudar a abordar 

um determinado problema sanitário ou de bem-

-estar na produção de frangos.

DIETAS DE BAIXA PROTEÍNA SUPLEMENTADAS COM 
AMINOÁCIDOS: UMA FERRAMENTA EFICIENTE PARA 
MELHORAR O BEM-ESTAR E A SAÚDE DAS AVES

Ilaria Minussi, 

Tristan Chalvon-Demersay, 

Léa Cappelaere,

William Lambert,

Ajinomoto Animal  
Nutrition Europe



ALIMENTAÇÃO  A N I M A L    |     35

Dietas de baixa proteína e a 
pododermatite em frangos
Uma problemática relevante da produção de 
frangos é a pododermatite (FPD), uma condição 
que causa necrose e úlceras na pele das patas. 
Esta condição afeta negativamente o bem-estar 
e a saúde dos frangos ao causar dor e coxeira o 
que interfere com a capacidade do animal em 
andar e se sentar. A Pododermatite é, portanto, 
um dos Indicadores de bem-estar da produção 
de frangos. As suas causas são multifatoriais: 
maneio e ambiente, características dos animais, 
nutrição e estado sanitário, contribuem para o seu 
desenvolvimento. No entanto, é reconhecido que 
as principais causas são a humidade da cama e 
teor em N, que contribuem para o amolecimento 
e irritação da pele da pata, tendo como resultado 
um aumento de incidência e maior severidade 
das mesmas. Embora um bom maneio seja um 
pré-requisito para uma boa qualidade da cama, 
as dietas de baixa proteína podem contribuir 
significativamente para diminuir a humidade da 
cama e o teor em N da mesma.

Uma meta-análise efetuada pela Ajinomoto 
Animal Nutrition Europe quantificou o grau de 

lesões por pododermatite (FPS, de 0 a 200) 
como resposta ao valor de PB da dieta. Esta 
meta-análise incluiu todos os ensaios internos 
da AANE publicados desde 2007 (total de 10 
ensaios), e os diferentes sistemas de quantifica-
ção das lesões foram estandardizados em FPS.

FPS diminui linearmente (P < 0.001) em cerca 
de 30% por cada 1% de diminuição de proteína 
na dieta (Figura 1).

Conclusão
À medida que a proteína da dieta é reduzida 
é fundamental ter um bom conhecimento do 
modo de ação e efeitos das dietas de baixa 
proteína na saúde e bem-estar animal. Os 
Aminoácidos não são somente fatores estru-
turantes para o crescimento, mas também 
têm funcionalidades na integridade intes-
tinal, imunidade e metabolismo, aspetos 
atualmente a serem investigados com mais 
atenção. Uma nutrição das aves ágil permite 
a implementação de eficientes estratégias 
nutricionais adaptadas à resolução da pro-
blemática multifatorial em contextos espe-
cíficos. A sua implementação contribuirá 
atingir uma Produção animal sustentável sob 
um ponto de vista de performance, saúde, 
bem-estar e ambiente.

Bibliografia disponível a pedido

Tadução e colaboração: 

Teresa Carmona Costa 
Indukern Portugal, Ldª

Figura 1. Meta-análise do efeito da redução da 
proteína bruta na redução do grau de lesões por 
pododermatite (FPS) em broilers (Ajinomoto Animal 
Nutrition Europe internal data, 2020).
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O conceito de fibra dietética total Para se adotar este conceito de fibra dietética 
total, devem ser desenvolvidas novas matrizes 
de nutrientes que considerem todos os hidratos 
de carbono presentes nos ingredientes, incluindo 
especialmente as quantidades e os tipos de NSP, 
para além de um maior conhecimento das suas 
frações solúveis e insolúveis e respetivas corre-
lações com o comportamento gastrointestinal 
em animais.

Essa abordagem conduz a uma ação mais foca-
lizada na definição de fibra e respetivos compo-
nentes NSP, e uma melhor compreensão da forma 
como a composição e as características da fibra 
podem afetar o desenvolvimento intestinal, a fer-
mentação no trato intestinal inferior e, consequen-
temente, o desempenho dos animais. Além disso, 
compreender melhor as características da fibra 
de diferentes ingredientes permite-nos entender 
o possível impacto das ferramentas disponíveis 
no mercado (ácidos, processo de moagem, gra-
nulação, diferentes ingredientes, carbohidrases, 
etc.) nessas características da fibra.

A tecnologia NIR como ferra-
menta para caracterizar a fibra 
dietética total
A tecnologia NIR utiliza a luz infravermelha 
próxima para prever rápida e facilmente a qua-
lidade nutricional dos ingredientes e alimentos 
para animais. Tradicionalmente, a tecnologia 
NIR tem sido utilizada para os parâmetros 
proximais, incluindo humidade, proteína e fibra 
bruta. Esses resultados podem ser utilizados 
para, por exemplo, aprovar/libertar ingredien-
tes e alimentos para animais e identificar 
tendências na qualidade das matérias-primas 
para ajudar a atualizar a formulação, assegu-
rando assim uma qualidade consistente dos 
alimentos para animais. Os avanços recentes 
na tecnologia de calibração de NIR permitem 
agora a previsão de parâmetros adicionais 
pelas empresas, tais como lisina reativa e total 
em bagaço de soja, energia metabolizável em 
cereais e fitato-P.

UMA NOVA PERSPETIVA SOBRE A MAXIMIZAÇÃO 
DO POTENCIAL DA FIBRA DIETÉTICA, XILANASE 
E SAÚDE INTESTINAL

Fibra dietética
Polissacáridos não amiláceos (NSP)

+ Lenhina
Fibra bruta (FB)

Fibra ácido detergente (ADF)
Fibra neutro detergente (NDF)

Celulose
Lenhina
Pectina

Hemicelulose

Fib

ra neutro detergente (NDF)

Po
lis

sa
cá

rid
os n

ão amiláceos (NSP) +                   LenhinaFibra bruta (FB)

Fibra ácido detergente (ADF)

Celulose Lenhina

Pectina Hemicelulose

Fisiologicamente, a fibra define-se como hidra-
tos de carbono que não são digeridos e absor-
vidos na parte superior do trato intestinal, 
chegando intactos ao cólon ou ceco. Assim, 
em 2005, o Codex Alimentarius definiu a fibra 
dietética como “polímeros de hidratos de car-
bono com um grau de polimerização não inferior 
a 3, que não são digeridos e/ou absorvidos no 
intestino delgado”.

 Contudo, no contexto da nutrição animal, a uti-
lização da palavra “fibra” é ampla, confusa e mal 
definida quimicamente (Choct, 2015). A título 
exemplificativo, a fibra bruta (é a principal refe-
rência para a fibra, utilizada até hoje nos rótulos e 
no registo de alimentos para animais) representa 
apenas uma proporção muito pequena de cerca 
de 20% da fibra dietética dos ingredientes e ali-
mentos para animais.

Segundo Choct (2015), a definição de fibra dieté-
tica causa imensa controvérsia também porque 
têm existido ao longo dos anos numerosas defi-
nições, por vezes confusas, incluindo definições 
baseadas em efeitos fisiológicos e métodos de 
determinação. O autor recomenda definir a fibra 
dietética como “a soma do teor total de polissa-
cáridos não amiláceos (NSP) e lenhina”, o que é 
diretamente relevante para a nutrição dos animais 
monogástricos.

Diego Parra,  
Diretor Técnico – EMEA

William Greenwood,  
Diretor de Vendas e Serviços 
Técnicos – EMEA

Tiago Tedeschi Dos Santos,  
Diretor Técnico e  
de Marketing Global
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Para compreender melhor a fibra dietética total em diferentes 
alimentos para animais, a AB  Vista colheu aproximadamente 
1700  amostras de ingredientes de 24  países diferentes ao longo 
de 5  anos (Gomes et al., 2020). Essas amostras foram analisadas 
de acordo com o método proposto por Englyst et al. (1994) e moí-
das e examinadas utilizando um aparelho laboratorial espectró-
metro monocromador de NIR (FOSS DS2500; FOSS A/S Hillerød, 
Dinamarca).

Como resultado, a AB Vista desenvolveu um conjunto de calibrações 
de NIR que pode ser utilizado para prever parâmetros associados à 
fibra dietética total, incluindo os seguintes:

• NSP insolúveis e totais

• Arabinose insolúvel e total + xilose

•  Proporção de arabinose para xilose nas frações de arabinose 
+ xilose, tanto totais como insolúveis

•  Glucose insolúvel e total, como parte dos NSP

•  Com base na composição acima, pode ainda ser rápida e facil-
mente calculada outra composição de NSP, tal como as porções 
solúveis de cada grupo

As calibrações de NIR podem ser utilizadas para prever com exati-
dão esses parâmetros nos ingredientes de alimentos para animais. 
A figura  1 mostra o teor típico de NSP insolúveis, solúveis e totais 
em vários ingredientes de alimentos para animais. As variações 
regionais e sazonais nos NSP totais e insolúveis são ainda mais 
importantes e podem ser monitorizadas com eficácia se tiver acesso 
a um aparelho de NIR nas instalações.
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Como podemos reduzir os efeitos antinu-
tricionais da fibra dietética e potenciar os 
seus efeitos positivos?
As NSP solúveis e insolúveis continuam a apresentar propriedades 
antinutricionais significativas para os animais. Esses efeitos podem 
ser reduzidos utilizando carbohidrases, especialmente a xilanase, 
devido à elevada inclusão do complexo de arabinose e xilose nor-
malmente presente nas dietas (aproximadamente 40% a 50% dos 
NSP totais) e à elevada resistência dos arabinoxilanos à hidrólise e 
desaparecimento no trato gastrointestinal se não estiver presente 
uma xilanase.

Historicamente, os mecanismos através dos quais se utilizava 
uma xilanase estavam direcionados para melhorar os valo-
res nutricionais e a digestibilidade dos ingredientes devido à 
redução na viscosidade, melhorando a absorção e aumento da 
eficácia das enzimas digestivas endógenas. Contudo, atual-
mente, não se considera que esse efeito seja o benefício mais 
importante decorrente da utilização da xilanase. A proporção 
de fibra solúvel em ingredientes de cereais tem diminuído ao 
longo do tempo, reduzindo o impacto dessa fibra solúvel na 
viscosidade intestinal.

Essa alteração na solubilidade da fibra em cereais em anos 
recentes não tornou irrelevante a utilização de carbohidrases 
— a nova geração de xilanase consegue proporcionar outros 
benefícios aos animais, devido à sua forma de decomposição da 
cadeia de arabinoxilano. Efetivamente, isso destacou um efeito 
da fibra que praticamente não tinha sido considerado até então 
na nutrição dos animais monogástricos: o efeito benéfico da fibra 
na fermentação no trato intestinal inferior e no desenvolvimento 
de um microbioma fermentador da fibra. Atualmente, o modo 
de ação das enzimas exógenas é atribuído à sua capacidade de 
degradação das ligações entre cadeias de fibra, gerando frações 
de um grau mais reduzido de polimerização denominadas xilo-
-oligossacáridos (XOS) ou arabinoxilo-oligossacáridos (AXOS) e 
criando uma via para o desenvolvimento da microbiota intestinal 
(Ribeiro et al., 2018).

O efeito resultante das xilanases exógenas seria criar vários 
desses XOS. Esses oligossacáridos têm um efeito benéfico no 
microbioma que coloniza a parte distal do trato gastrointesti-
nal. Portanto, os efeitos benéficos resultantes da inclusão de 
xilanases em dietas à base de cereais podem resultar numa 
modulação mais robusta do microbioma do ceco, porque se cria 
uma série de compostos altamente fermentáveis capazes de 
entrar no ceco, para além da atividade direta nos arabinoxilanos 
solúveis e viscosos.

No entanto, é essencial esclarecer que o mecanismo de decom-
posição das cadeias de arabinoxilano por todas as xilanases 
não é igual. Nem todas as enzimas produzem XOS com o grau 
correto de polimerização, pelo qual o microbioma tem maior 
apetência, enquanto alguns produtos podem até hidrolisar 
esses oligossacáridos em açúcares livres, o que reduziria esses 
efeitos benéficos.

Além disso, o desenvolvimento desse microbioma fibrolítico aumen-
tará a produção de ácidos gordos voláteis (AGV), tais como os áci-
dos acético, propiónico e butírico. Esses AGV são fontes de energia 
para os enterócitos o que, por sua vez, melhora a saúde intestinal, 
funcionando simultaneamente como desencadeadores para hormo-
nas intestinais, tais como PYY. Esse fator determinará uma melhoria 
na digestibilidade das dietas, através do aumento da retenção de 
alimentos no estômago/moela.

Este desenvolvimento do microbioma fibrolítico através da ação 
de XOS ou AXOS criados por xilanase in vivo requer um processo 
lento de adaptação, verificando-se um aumento dos benefícios com 
o decorrer da vida do animal. Se um microbioma fermentador de fibra 
adequado e equilibrado pudesse ser alcançado mais rapidamente, 
então os nossos animais apresentariam benefícios de forma mais 
rápida e consistente.

Quando um XOS com um grau de polimerização específico é utili-
zado em conjunto com xilanases exógenas, cria-se uma forte ação 
estimulante das bactérias degradadoras de fibra nas câmaras de 
fermentação distais dos animais monogástricos, correspondente 
ao chamado efeito “stimbiotic”: estimulação do microbioma do trato 
intestinal posterior para degradar a fibra.

Dessa forma, podemos definir como aditivos “stimbiotic” aqueles 
capazes de estimular o microbioma a degradar fibra e aumentar a 
fermentescibilidade da fibra, mesmo quando utilizados em doses 
nitidamente baixas. Isso possibilita uma contribuição significativa 
para a produção de AGV.

Além disso, o efeito positivo no padrão de digestibilidade de nutrien-
tes como as proteínas pode reduzir a respetiva concentração no 
trato intestinal inferior e, assim, direcionar a fermentação para uma 
fermentação de fibra, em vez de fermentação de proteína putrefa-
tiva, o que é desejável.

Para mais informações ou referências, contacte emea@abvista.com

Figura 1: Teor de NSP insolúveis, solúveis e totais em vários ingredientes comuns 
de alimentos para animais. Adaptado de Gomes et al., 2020:
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QUALIACA
É um sistema complementar ao plano nacional 
de controlo oficial da DGAV, no âmbito da ava-
liação da presença de substâncias indesejáveis 
e contaminantes nas matérias-primas e aditivos 
para a alimentação animal.
Envolve o controlo físico com amostragem dos 
produtos que chegam aos principais portos 
aduaneiros de Portugal continental (Viana do 
Castelo, Leixões, Aveiro, Lisboa e Sines) e que 
são provenientes de países terceiros.
Os principais produtos de origem vegetal con-
trolados são as sementes e derivados de milho, 
soja, colza, girassol e palmiste, bem como sêmea 
de trigo e polpa de beterraba. Também são 
controladas algumas matérias-primas de ori-
gem mineral, tais como carbonatos, fosfatos 
e sulfatos.
Nos aditivos controlados incluem-se as ben-
tonites, leveduras mortas e oligoelementos.
Os controlos analíticos centram-se nos princi-
pais contaminantes como pesticidas, micoto-
xinas e Salmonella spp nas matérias-primas 
vegetais e nos metais, minerais e dioxinas para 
os aditivos.

REFORÇAR O CONTROLO E SEGURANÇA 
DOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS

SEGURANÇA ALIMENTAR
P: Em que consiste a participação no âmbito do 
QUALIACA?
R: A CALSEG tem participado no QUALIACA desde 
2015 desafiando e deixando-se desafiar por um 
projeto tão ambicioso quanto a sua vontade de 
fazer mais e melhor.
Fomos sempre entusiastas com a ideia por termos 
a certeza, baseada na nossa experiência de mais de 
uma década no setor da alimentação animal, de que 
era possível e se conseguia fazer mais pelo controlo 
das matérias-primas que chegam diariamente a Por-
tugal provenientes de países terceiros.
Com o trabalho desenvolvido pela CALSEG ao nível 
industrial e portuário e observando assim de perto 
as práticas nacionais quisemos aplicar o maior rigor 
possível ao nosso trabalho fazendo acreditar pelo 
Instituto Português de Acreditação (IPAC), para além 
de alguns ensaios analíticos realizados, também os 
serviços de amostragem.

Portugal com a elevada dependência em fontes de 
proteína para alimentação animal, a qual é assegurada 
pelas importações de matérias-primas provenientes 
dos mercados internacionais, conjugada com uma 
atuação empenhada dos importadores em traze-
rem uma diversidade alargada de matérias-primas, 
garantem aos industriais do setor a continuidade 
dos seus negócios. Estes por sua vez através da 
sua associação industrial – IACA – com mais de 50 
anos de dinamismo e representatividade alargada 
– querem fazer valer o seu direito à segurança das 
matérias-primas e aditivos que utilizam numa ótica 
de racionalização de custos de controlo. Por sua vez a 
DGAV como entidade oficial com a responsabilidade 
por garantir a segurança da cadeia alimentar e obser-
vando os instrumentos legais facultados pela União 
Europeia, vai selecionando os produtos a controlar 
fisicamente, com base numa avaliação de risco, como 
complemento à avaliação documental obrigatória 
aquando do controlo à importação.
É assim que entra a CALSEG, como elemento agre-
gador destas vontades, amostrando as mercadorias 
selecionadas pela DGAV, com base nos rigorosos 
critérios e procedimentos do Regulamento (CE) N.º 
691/2013 da Comissão Europeia, que depois encami-
nha, para ensaios analíticos aos laboratórios selecio-
nados pela DGAV e IACA, devidamente acreditados, 
de acordo com a NP EN ISO 17025 e que cumprem os 
requisitos exigíveis pela legislação da UE em matéria 
de delegação de determinadas tarefas de controlo 
oficial pelas autoridades competentes.
Todo o processo é agilizado de modo a garantir que 
a sua execução não atrasa o processo oficial pelos 
Postos de Controlo Fronteiriço (PCF) dando livre 
prática imediata às mercadorias, exceto se abrangi-
das por notificações de alerta no âmbito do RASFF.
Deste modo o setor transforma e disponibiliza ao 
mercado alimentos compostos para animais que 
depois irão servir para alimentar os animais con-
sumidos pela população, garantindo desde logo 
a segurança alimentar no âmbito do conceito do 
“prado ao prato”.

P: Quando diz que a CALSEG segue os critérios e 
procedimentos preconizados pelo Regulamento (CE) 
N.º 691/2013 pode descrever melhor o processo?
R: Este Regulamento estabelece os elementos 
principais de base sobre o modo de atuação para 

Engº Miguel Machado Cruz

CEO da CALSEG
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realizar a amostragem atendendo à forma e 
quantidade como a mercadoria se apresenta 
e dos ensaios analíticos de que vai ser alvo. 
Permite ainda garantir que as amostras são 
representativas do lote amostrado, para além 
da adequada homogeneidade e inviolabilidade.
Combinado com essas guias de orientação, as 
definições de percentagem de mercadorias a 
amostrar baseada na quantidade transportada 
pelos barcos e as condições de cada Porto e 
outras variáveis pontuais é definido um plano 
por cada amostragem a realizar pela CALSEG.
Os técnicos de inspeção e amostragem da 
empresa registam os dados na plataforma 
informática da CALSEG – concebida especifi-
camente para este efeito em parceria com um 
fornecedor de software da área da qualidade 
– para permitir gerar o relatório base do seu 
trabalho que depois usam para inserir todos 
os cálculos de quantidades e frequência de 
tempos de amostragem do lote objeto de con-
trolo físico, bem como os elementos obtidos 
no decorrer da operação. No final do trabalho 
voltam à plataforma para complementarem os 
dados obtidos no terreno, registar a reporta-
gem fotográfica associada e gerar o relatório 
final da Amostragem. Este documento que 
faz a compilação final de todos os elementos 
relevantes do processo de colheita de amos-
tra, sustentando, consolidando e garantindo a 
eficácia e eficiência da atividade de controlo 
subcontratada, é posteriormente assinado 
pelo técnico e validado pelo responsável do 
sistema da qualidade da empresa. Após a 
validação o sistema gera automaticamente 
o Relatório de Amostragem Acreditada pelo 
IPAC, que é enviado diretamente para a DGAV.

P: Pode indicar-nos um pouco mais deta-
lhadamente como decorre o processo de 
amostragem?
R: O processo de amostragem consiste na 
recolha de amostras elementares (amostras 
únicas recolhidas ao longo de todo o lote ou 
fração deste), cuja quantidade é calculada 
em função da natureza, acondicionamento e 
tamanho do alimento a amostrar, bem como 
do objetivo da análise pretendida. As amos-
tras elementares colhidas são combinadas de 
forma a obter uma amostra global a partir da 
qual são preparadas as amostras finais por 
redução representativa.
A amostragem pode ser realizada por meios 
manuais – com a intervenção humana – ou 

mecânicos – por meios instrumentais auto-
máticos – , de forma dinâmica (produto em 
movimento) ou estática (produto parado).
Na descarga de navios graneleiros com maté-
rias-primas de origem vegetal através de 
meios de grua e funil para camiões (exem-
plos dos Portos de Viana do Castelo, Leixões, 
Aveiro e Beato) ou com aspiração para tapetes 
mecânicos que conduzem diretamente aos 
silos (caso do Porto da Trafaria ou terminal 
privado de Aveiro), aplica-se a amostragem 
manual dinâmica. Quando disponível sistema 
de amostragem automática (caso do Porto de 
Palença) aplica-se a amostragem mecânica 
dinâmica. No caso da amostragem realizada 
em matérias-primas e aditivos embalados 
tanto em sacos como em big-bags contento-
rizados, aplica-se o modo de recolha estática 
(caso do Porto de Leixões, Lisboa e Sines).
A quantidade mínima de cada amostra elemen-
tar, global e final é definida pelo Regulamento 
(CE) N.º 691/2013, bem como os utensílios 
apropriados a utilizar para amostragem e 
divisão global.
Na amostragem ao abrigo do projeto QUA-
LIACA, são obtidas no mínimo 3 amostras 
finais que são acondicionadas individualmente 
em kit da DGAV, o qual é fornecido por cada 
amostragem aos técnicos da CALSEG. O kit 
contém sacos e selos oficiais para se cons-
tituir uma amostra inicial para aplicação do 
controlo, um duplicado para o operador eco-
nómico ou seu representante que se constitui 
como a amostra de recurso e um triplicado 
para amostra de desempate da DGAV. Pode 
ainda haver lugar a uma 4ª amostra final com 
selo da CALSEG se estabelecidos controlos 
para pesquisa de micotoxinas por método 
ELISA, com kits validados para o efeito, a 
realizar no laboratório da CALSEG e permitir 
obter resultados mais rápidos sem necessi-
dade de envio para analise de confirmação, 
exceto se detetados resultados suspeitos.
Após a obtenção das amostras finais estas 
são entregues aos destinatários e é da res-
ponsabilidade da CALSEG fazer chegar e 
garantir a entrega, no mais breve espaço de 
tempo, ao laboratório ou laboratórios ade-
quados em função dos controlos analíticos 
preconizados. Após conclusão dos ensaios 
os laboratórios enviam diretamente à DGAV 
os resultados para a respetiva avaliação téc-
nica e divulgação.

P: Na sua opinião como deveria evoluir o 
Projeto QUALIACA?
R: Creio que é essencial o projeto continuar 
a afirmar-se e crescer nacionalmente sob a 
orientação da DGAV bem como alargar-se não 
apenas às importações de Países Terceiros 
bem como às principais trocas intracomunitá-
rias das matérias-primas e ingredientes mais 
significativos para o setor. Assim não só se 
alarga o grau de confiança da segurança dos 
produtos alvo de controlo e por consequên-
cia a cadeia alimentar como se otimizam os 
custos associados. Grandes partes destas 
mercadorias são usadas simultaneamente 
por vários operadores quando chegam ao 
mercado nacional pelo que a racionalização 
dos controlos analíticos efetuados a uma 
fração efetivamente representativa do lote 
pode ser um dos elementos chave à otimi-
zação da estrutura de custos.
Por outro lado, os controlos analíticos rea-
lizados podem também alargar-se a outros 
contaminantes que sejam uma valia e com-
plementem os dados dos controlos de qua-
lidade dos parceiros, para além de permitir 
consolidar os planos de controlos anuais 
das entidades oficiais para dar resposta às 
exigências de Bruxelas.

CALSEG
Inspeção | Amostragem | Ensaios 
– Supporting your world
Empresa que presta serviços de Inspeção, 
Amostragem e Ensaios em produtos agroali-
mentares.
Realiza inspeção industrial e portuária no 
fabrico, manipulação, movimentação e trans-
porte de produtos agroalimentares.
Realiza amostragem de bens agroalimentares 
na indústria, armazenamento e movimentação 
de produtos, bem como nas cargas e descar-
gas de navios.
Faz o controlo e monitorização da qualidade 
de produtos agroalimentares através de ser-
viços de ensaios analíticos locais e no Labo-
ratório NEOTRON SpA em Itália.
Participa no projeto QUALIACA com a DGAV 
(Direção-Geral de Agricultura e Veterinária) e 
IACA (Associação Portuguesa dos Industriais 
de Alimentos Compostos para Animais).

Entrevista com o Engº Miguel Machado Cruz  
– CEO da CALSEG
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Let’s Talk About Pork
Let’s Talk About Pork é a assinatura da campanha 
de comunicação que a produção suinícola nacional 
lançou no passado dia 8 de julho com o propósito 
de desmistificar alguns dos mitos mais frequen-
tes da carne de porco.
A iniciativa, cuja duração prevista são três anos, 
arranca simultaneamente em Portugal, Espanha 
e França e dirige-se essencialmente a públicos 
jovens, até aos 30 anos. Os três países foram 
escolhidos pela importância que a carne de porco 
assume na dieta alimentar mediterrânica, con-
siderada pela UNESCO Património Imaterial da 
Humanidade, e na economia local.
A campanha, cujo investimento previsto ronda os 
7.500 milhões de euros, é gerida pelas associa-
ções setoriais de cada país: FPAS – Federação 
Portuguesa de Associações de Suinicultores (Por-
tugal); Interporc – Interprofesional del Porcino de 
Capa Blanca (Espanha) e Inaporc – Interprofession 
Nationale Porcine (França).
A carne de porco é uma das carnes mais consu-
midas em todo o mundo, mas tem sido alvo de 
mensagens erradas e, por vezes, difamatórias que 
associam negativamente a produção de porcos a 
temas sensíveis ligados com o ambiente, a segu-
rança alimentar e o bem-estar animal.
Esta desinformação tem levado o público, espe-
cialmente os mais jovens, a substituir o consumo 
de carne de porco por outros bens alimentares.
Nos próximos três anos a campanha procurará 
desmistificar e esclarecer dúvidas sobre a relação 
da suinicultura com o meio ambiente, e também 
com a segurança alimentar, o bem-estar animal, a 
investigação, a diversidade, os benefícios nutricio-
nais e a alimentação animal. Durante a campanha 
a produção terá oportunidade de comprovar que 
adota as técnicas de produção mais avançadas 
do mundo e que a carne de porco que se vende 
em Portugal obedece às mais rigorosas regras 
de segurança alimentar.
A campanha Let’s Talk About Pork decorre em 
vários suportes publicitários, como televisão, 

cinema, rádio, imprensa e online, apostando tam-
bém nas redes sociais, tendo em conta que se 
dirige essencialmente a públicos alvo jovens. O 
investimento total previsto para o mercado por-
tuguês é de 1,4 milhões de euros.
No primeiro ano, a campanha incidirá sobre seis 
tópicos principais:

• Ambiente

• Bem-Estar Animal

• Inovação e Desenvolvimento

• Diversidade

• Benefícios Nutricionais

• Alimentação Animal

Let’s Talk About… Ambiente
A suinicultura portuguesa tem sido, historica-
mente, associada a problemas ambientais, sendo a 
atividade suinícola entendida como uma atividade 
poluente das linhas de água, emissora de gases 
com efeito de estufa e ineficiente do ponto de 
vista da utilização dos recursos naturais.
Será esta associação VERDADEIRA ou FALSA?
De acordo com os dados do Inventário Nacional 
de Emissões, publicado no dia 15 de março de 
2020, a Agricultura é responsável por 10,1% do 
total de emissões gasosas do país.
O setor da suinicultura é responsável por 0,34% 
no conjunto das emissões de gases com efeito de 
estufa em Portugal.
Os suinicultores investem em técnicas que permi-
tem reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, nomeadamente técnicas de uso eficiente 
de água, armazenamento e tratamento do efluente 
e produção de energia e melhoramento das die-
tas de forma a reduzir o teor proteico, e, assim, 
o volume de amoníaco excretado e valorização 
agrícola dos efluentes produzidos.
As inovações técnicas na área ambiental nas 
explorações permitiram a melhoria do desempe-
nho ambiental das explorações, reduzindo:

LET’S TALK ABOUT PORK FROM EUROPE
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•  23,2% das emissões de amoníaco por 
quilo de carne produzida entre 1990 
e 2018;

•  17,05% das emissões de metano pro-
venientes da gestão de efluentes por 
quilo de carne produzida no período 
1990-2018;

•  400% das emissões de óxido nitroso da 
gestão de efluentes por quilo de carne 
produzida no período de 1990 a 2018;

•  21,5% das emissões de gases com efeito 
de estufa através de uma gestão eficaz 
dos efluentes entre 1998 e 2018.

O uso eficiente de água permitiu:

•  Uma redução superior a 50% do uso 
de água nos últimos anos, o que resulta 
que, em termos médios, um suíno na 
fase de engorda consuma cerca de 
700 litros de água, ou seja, 6 litros de 
água por dia.

•  Reduzir – Reutilizar – Reciclar. As explo-
rações portuguesas desenvolveram-se 
sobre estes três conceitos. Reduzir a 
carga poluente, reutilizar os subpro-
dutos com valor agronómico e reciclar 
todos os tipos de materiais utilizados.

Let’s Talk About… Bem-Estar 
Animal
“Os suínos vivem em jaulas”, “os porcos nunca 
vêm a luz do dia”, “o maneio é feito por pes-
soal sem qualificações”.
Estas são algumas das críticas feitas ao setor 
da suinicultura no que se refere à ética de 
trabalho com os animais e o respeito pelo 
seu bem-estar. Mas serão VERDADEIRAS 
ou FALSAS?
No nosso país, as explorações de suínos 
cumprem os mais rigorosos regulamentos 
de bem-estar animal praticados no mundo. 
Não há nenhuma legislação internacional em 
que os animais estejam em maior segurança 
e mais bem protegidos.
Para além das regras estabelecidas pela 
União Europeia (Diretiva 2001/88 / CE do 
Conselho, de 23 de outubro de 2001, trans-
postas para a ordem jurídica nacional pelo 
DL 135/2009), o compromisso de Portugal 
tem ido ainda mais longe, através de regula-
mentos complementares, que outros países 
não aplicam, tais como:

1.  definir uma distância mínima entre explo-
rações

2.  assegurar condições de alimentação, 
descanso e movimentação

3.  garantir um espaço mínimo de circula-
ção dos suínos

4.  aplicar sistemas de energia eficazes

5.  garantir medidas de biossegurança no 
transporte de animais

Paralelamente, a FPAS promoveu o Programa 
de Certificação “Porco.PT” que é um programa 
de rotulagem facultativa e voluntária, que obe-

dece a um caderno de especificações sobre 
regras de maneio, alimentação e bem-estar 
animal, destacando-se o aumento do espaço 
mínimo por animal na fase de engorda e a 
diminuição do tempo máximo de transporte 
até ao matadouro.
O Programa de Certificação abrange toda 
a cadeia de valor para assegurar a rastrea-
bilidade desde a fábrica de rações até ao 
distribuidor.
Todos os procedimentos que causam ferimen-
tos ou perda de partes do corpo do animal são 
proibidos. Os animais não devem sentir dores 

O conteúdo desta publicidade apenas representa a opinião do seu autor e é da exclusiva responsabilidade 
do mesmo. A Comissão Europeia e a Agência de Execução para os Consumidores, a Saúde, a Agricultura 
e a Alimentação (CHAFEA) não assumem qualquer responsabilidade pela utilização que possa ser feita 
da informação nela contida.
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durante o maneio, em manobras zootécnicas, 
intervenções cirúrgicas ou sacrifício à saúde, 
conforme observado no ponto 8 dos 12 crité-
rios gerais do bem-estar animal estabelecidos 
pela Organização Mundial de Saúde Animal, a 
coberto das normas definidas pela Conven-
ção Europeia para a Proteção de Animais nas 
Explorações Pecuárias.
Além disso, o Regulamento 1099/2009, rela-
tivo à proteção dos animais no momento da 
occisão, estabelece os requisitos, métodos, 
procedimentos, níveis de competência e o 
equipamento autorizado para occisão de ani-
mais em exploração.

Let’s Talk About… Inovação e 
Desenvolvimento
Como a generalidade das atividades agro-
pecuárias, a imagem social da suinicultura 
é geralmente bucolizada de uma atividade 
que não inova na forma de produzir, incapaz 
de atrair jovens e apelidada de “indústria do 
século passado”. Mas será esta imagem VER-
DADEIRA ou FALSA?
A fileira da suinicultura europeia está cons-
tantemente a inovar para tornar os seus 
produtos cada vez mais respeitadores dos 
animais, do ambiente, da segurança alimen-
tar e do território.
A investigação e desenvolvimento têm mere-
cido a maior atenção por parte do setor da 
suinicultura. O setor e as suas organizações 
desenvolvem parcerias com universidades e 
centros tecnológicos em projetos de inovação, 
melhoria de processos e soluções técnicas, 
em diversos domínios:

• Alimentação animal;

• Bem-estar animal;

• Genética;

•  Melhoramento e preservação de raças 
autóctones;

• Construções e equipamentos.

De forma a introduzir medidas que tornem as 
explorações suinícolas mais sustentáveis do 
ponto de vista ambiental e de definir linhas 
orientadoras para os próximos anos no setor 
a FPAS tem em curso um projeto de proto-
colo de parceria com o Instituto Superior de 
Agronomia, a Universidade de Évora e a Uni-
versidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Neste momento a FPAS está em processo de 
implementação de um Centro Tecnológico da 

Suinicultura que vise atender aos seguintes 
objetivos do setor:

• Investigação e experimentação nas áreas 
do ambiente, bem-estar animal, alimenta-
ção, genética e maneio;

•  Formação específica de quadros técnicos 
e intermédios;

•  Testagem de produtos e equipamentos;

•  Validação técnica e científica de produ-
tos e processos;

•  Componente didática, permitindo o contacto 
entre as escolas e a produção suinícola;

• Promoção da atividade.

A FPAS também tem um protocolo de parceria 
com a Faculdade de Medicina Veterinária da 
Universidade de Lisboa que tem por objetivo 
a colaboração no plano técnico e científico, 
na formação e na divulgação de boas práti-
cas, no intercâmbio de dados e informação 
e ainda de outros recursos que se destinam 
a apoiar cada uma das instituições, nomea-
damente para a implementação das ações e 
atividades da sua competência.
A Investigação levada a cabo por empresas 
e universidades tem contribuído para lançar 
no mercado produtos com qualidade, saudá-
veis e seguros.

Let’s Talk About… Diversidade
“Do porco tudo se aproveita”
Será esta afirmação VERDADEIRA ou FALSA?
Em 2017 a FPAS encomendou à GfK o estudo 
“Consumo de carne suína” para conhecer os 
hábitos de consumo dos portugueses, permi-
tindo saber que 97% dos consumidores con-
somem carne e que procuram a carne de porco 
pela sua versatilidade e facilidade de confeção.
De igual modo, a carne de porco está intrin-
secamente relacionada com as tradições 
gastronómicas portuguesas e com o estilo 
de dieta mediterrânica.
Os consumidores consideram a carne de porco 
uma carne saborosa, privilegiando o seu con-
sumo em casa pela facilidade com que esta 
pode ser cozinhada. A carne de porco pode 
ser cozinhada de várias maneiras – cozida, 
frita, assada ou grelhada – mantendo as suas 
características nutricionais e sabor.
Grelhada com um pouco de sal, a carne de 
porco é garantia de uma refeição rápida, sim-
ples, completa e saudável ou para um jantar 

com mais requinte, um lombo assado no forno 
é sempre uma boa opção.
Realce-se também a estreita relação da carne 
de porco com o património gastronómico do 
nosso país em pratos como o cozido à por-
tuguesa ou a carne de porco à portuguesa.
Por estas razões, a carne de porco é a carne 
mais consumida pelos portugueses, represen-
tando a produção suína 44,3% do conjunto 
de todas as carnes produzidas em Portugal.
Os especialistas recomendam o consumo de 
carnes magras, como a carne de porco, 3 a 4 
vezes por semana. Os derivados de carne de 
porco são alimentos adequados a uma dieta 
saudável porque:

• Têm um elevado valor nutritivo

• São saborosos

• São de fácil digestão

•  Apresentam uma enorme versatilidade 
nas formas de confeção.

Os especialistas recomendam a remoção das 
gorduras visíveis antes de se cozinharem os 
alimentos. A carne de porco tem sido uma tra-
dição culinária ao longo de séculos. A aposta da 
indústria na inovação, tem permitido desenvol-
ver derivados de carne com conteúdos reduzidos 
ou modificados em alguns nutrientes menos 
saudáveis, como o sal ou a gordura, tornando-
-se assim num excelente aliado para quem tem 
que seguir dietas alimentares mais rigorosas.

Let’s Talk About… Benefícios 
Nutricionais
Colesterol, cancro, tensão alta, diabetes, 
doenças cardíacas… todas estas doenças são 
associadas ao consumo da carne de porco. 
Mas serão estas associações VERDADEIRAS 
ou FALSAS?
A carne de porco e seus derivados são ali-
mentos adequados a uma dieta de elevado 
valor nutritivo e é rica em:

•  Proteínas que contribuem para aumentar 
e conservar a massa muscular necessá-
rias para o normal crescimento e desen-
volvimento dos ossos das crianças.

•  Gordura: O lombo do porco tem um baixo 
conteúdo de gordura e gorduras saturadas. 
As gorduras monoinsaturadas contribuem 
para equilibrar o colesterol sanguíneo.

•  Potássio que ajuda ao funcionamento 
normal do sistema nervoso. Desempenha 
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um papel importante no normal funcio-
namento dos músculos. Contribui para 
manter uma pressão arterial equilibrada.

•  Fósforo que contribui para manter o 
metabolismo energético. Contribui para 
o normal funcionamento das membranas 
celulares. Necessário para o crescimento 
e desenvolvimento dos ossos das crianças 
e boa conservação dos dentes.

•  Zinco que contribui para o normal meta-
bolismo dos hidratos de carbono, dos 
ácidos gordos, da vitamina A e da síntese 
proteica. Desempenha um papel impor-
tante na qualidade do cabelo, da pele, das 
unhas e da visão e ajuda à proteção de 
células quando confrontadas com danos 
oxidativos.

•  Ferro que contribui para a formação normal 
de glóbulos vermelhos e da hemoglobina e 
para o trânsito de oxigénio no corpo, ajuda 
ao desenvolvimento cognitivo das crianças 
e ajuda a diminuir o cansaço e a fadiga.

•  Tiamina (Vitamina b1) que contribui para 
o normal metabolismo energético e con-
tribui para o normal funcionamento do 
coração.

•  Niacina (Vitamina b3) que contribui para 
o normal funcionamento do sistema ner-
voso e da função psicológica, além de 
contribuir para manter as mucosas e a 
pele em condições normais, diminuir o 
cansaço e a fadiga.

•  Piridoxina (Vitamina b6) que desempe-
nha um papel importante na síntese nor-
mal da cisteína, contribui para o normal 
metabolismo da energia das proteínas e 
da glucose e ajuda a regular a atividade 
hormonal.

•  Cobalamina (Vitamina b12) que ajuda ao 
metabolismo normal da homocisteína 
e da formação de glóbulos vermelhos. 
Contribui para o funcionamento normal 
do sistema imunitário e também para o 
processo de divisão celular.

Let’s Talk About… Alimentação 
Animal
Muitas pessoas acham que a alimentação dos 

porcos é pobre em nutrientes, sendo compen-

sada com promotores de crescimento e antibió-

ticos. Será esta ideia VERDADEIRA ou FALSA?

A ração utilizada para alimentar suínos é consti-

tuída por produtos naturais de alta qualidade. A 

energia e a fibra são obtidas a partir de cereais 

(milho, trigo e cevada) e a proteína a partir dos 

bagaços de soja e girassol. A adição de um com-

plexo mineral e vitamínico completa o alimento.

A dieta é perfeitamente equilibrada segundo a 

idade dos animais para cobrir, a todo o momento, 

as suas necessidades alimentares. Assim conse-

guimos animais saudáveis e com pouca gordura.

Estão banidos das rações os antibióticos e 

outros complementos que impulsionem o cres-

cimento dos animais. É fundamental que o cres-

cimento do porco se processe de forma natural 

e sem recurso a artifícios.
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SECÇÃO DE  
PRÉ-MISTURAS
E ADITIVOS

Notícias da SPMA

–  Realizaram-se em outubro as eleições para a SPMA. Foram eleitos para a sua Direção os seguin-
tes associados: Tecnipec (eng. João Vieira Barreto), TNA (dr. Luís Frade Baptista) e Vetlima  
(dr. Rui Gabriel Silva), para um mandato relativo aos anos 2021-2023.

–  Após uma reunião com a IGAMAOT, a IACA escreveu uma carta à APA (Agência Portuguesa do 
Ambiente) para clarificar dúvidas no âmbito da aplicação da legislação CLP e REACH no setor da 
Alimentação Animal, bem como os seus prazos e derrogações.

–  Foi publicado o Report ESVAC por parte da EMA, com os dados de vendas de antibióticos destina-
dos a animais produtores de alimentos no ano de 2018 (ver texto do dr. Rui Gabriel págs. 28 e 29).

Nota final:

Após cerca de uma década, chega ao fim a minha colaboração com a IACA como membro da Dire-
ção da SPMA. Regresso à minha condição de associado, mantendo por esta via a minha participa-
ção na Associação.

Uma palavra de estímulo ao meu substituto, dr. Rui Gabriel Silva. Os meus agradecimentos aos 
colegas da SPMA que sempre me apoiaram, em particular o eng. João Barreto, o dr. Luís Baptista 
e a eng.ª Ingrid Van Dorpe. Aos Presidentes da Direção com quem tive oportunidade de trabalhar 
Pedro Corrêa de Barros, Cristina Sousa e Romão Braz. Ao Prof. Chaveiro Soares pela colaboração 
e ensinamentos. Ao eng. Jaime Piçarra e a toda a equipa da IACA (Ana Cristina, Luís, Catarina, Clara 
e Amália) pela disponibilidade e sobretudo pelo seu exemplo de dedicação e profissionalismo.

Pedro Folque
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No seguimento de uma reunião da IACA com 
o GPP relativamente à relação Alimentação 
/ Ambiente, na qual participei em represen-
tação da SPMA, considerei importante fazer 
as seguintes observações:

1.  Desde a publicação da Directiva 96/61/CE 
conhecida como IPPC (Integrated Preven-
tion of Pollution Control), transposta para 
o DL nº 194 / 2000 como a Directiva PCIP 
(Prevenção e Controlo Integral de Poluição), 
referente aos impactos ambientais de con-
taminantes em setores como o pecuário, 
que a indústria de alimentação animal por-
tuguesa se preocupa com a sustentabilidade 
ambiental da fileira em que está integrada, 
nomeadamente através da aplicação das 
chamadas MTD’s – Melhores Técnicas Dis-
poníveis, que constam dos Documentos 
de Referência (BREF’s), em concreto “as 
melhores técnicas nutricionais”.

2.  Estas técnicas que continuam atuais (e que 
deveriam ser atualizadas regularmente), 
pretendem reduzir as emissões de azoto 
e fósforo, diminuindo a sua concentra-
ção nos efluentes pecuários. Recordo que 
são consideradas MTD’s, por exemplo as 
seguintes técnicas:

     – a alimentação por fases dos animais, 
ajustando melhor os alimentos às necessi-
dades dos animais.

     – a redução dos teores de proteína bruta, 
com recurso a aminoácidos industriais ou 
enzimas proteases, reduzindo a excreção 
azotada.

     – a utilização de fontes de fósforo mais 
digestíveis (ex. fosfatos monocálcicos  / 
dicálcicos) e/ou o uso de enzimas fitases.

3.  As duas últimas técnicas são hoje utilizadas 
correntemente pela maioria das fábricas 
de alimentos para animais portuguesas, 
situação que em meu entender não tem 
sido aproveitada pela indústria portuguesa 
para comunicar com o exterior e de se 
valorizar perante a opinião pública. Um 
trabalho conjunto com a DGAV, na linha do 
QUALIACA (aproveitando por exemplo um 
inquérito anterior sobre os níveis de pro-
teína bruta nos alimentos para animais por-
tugueses), poderia ser um ponto de partida 
para criar “indicadores” que quantifiquem 
e publicitem a utilização destas MTD’s.

4.  Como também poderia ser interessante 
pontuar as empresas de alimentos para ani-
mais, dentro de um conceito de Economia 
Circular, em função do grau de utilização 
de restos alimentares de outras indústrias 
(coprodutos).

5.   Recordo que as últimas Jornadas de Alimen-
tação Animal (JAA), tiveram como objetivo 

fornecer informação aos nutricionistas 
de alimentos para animais, sobre parâ-
metros  que façam a relação alimentação 
/ ambiente. Por exemplo, as tabelas de 
composição de matérias-primas do INRA-
-CIRAD (França) já incorporam dados sobre 
“consumo de energia”, “alterações climáti-
cas”, "eutrofização" e "ocupação dos solos”. 
E alguns operadores económicos, no final 
da fileira, começam a fazer solicitações aos 
produtores pecuários.

6.  Mas a nossa indústria em termos ambien-
tais será sempre avaliada nos seus clientes. 
Pelo que a medição da “eficiência alimentar” 
(por ex. através do “índice  de conversão 
global”) poderá ser uma via, mas que não 
depende no terreno só da composição dos 
alimentos. Como a própria avaliação dos 

ÍNDICE DE CONVERSÃO AMBIENTAL?
efluentes pecuários, também não depen-
derá só da alimentação dos animais.

7.  Em conclusão, a Indústria de Alimentação 
Animal tem feito o seu trabalho para mini-
mizar os impactos ambientais da produção 
animal e terá um caminho a percorrer na 
melhoria das eficiências alimentares. Mas 
no meu entender, as avaliações e os princi-
pais indicadores ambientais deverão estar 
no final da cadeia de produção animal, ou 
seja nas explorações pecuárias, através de 
parâmetros que sejam objetivos e mensurá-
veis (a definir...), que no seu conjunto deve-
rão dar origem a uma espécie de "Índice de 
Conversão Ambiental".

Pedro Folque
SPMA / IACA

Maizlac

Trigolac

Farinha de soja extrusada - Fullfat

60 anos ao serviço do sector agroalimentar

Logística • Comercial • Imobiliário • Renováveis

Marín  |  Vilagarcía  |  Cee  |  A Coruña  |  Ferrol  |  Ribadeo  |  Cartagena  |  Madrid  |  Viana do Castelo  |  São Paulo  |  Paracas



48    |     A L IMEN TAÇÃO  A N I M A L

ALIMENTAÇÃO ANIMAL NOTÍCIAS DAS EMPRESAS

A VETLIMA – Sociedade Distribuidora De 
Produtos Agro-Pecuários, relançou recente-
mente no mercado nacional a sua gama de 
Vitaminas Injetáveis e Líquidas.

Num momento em que algumas das suas 
Vitaminas já ultrapassaram os 20 anos de 
existência no mercado português, a fabricante 
e distribuidora de produtos farmacêuticos e 
pecuários para animais, renovou a imagem 
desta gama de produtos, dando-lhes uma 
nova cara.

O investimento realizado neste reposicio-
namento das Vitaminas cumpre objetivos 
diferentes. Se para as Vitaminas Injetáveis a 
VETLIMA sentiu a necessidade de atribuir aos 
produtos uma imagem mais atual, moderna e 
consistente com a boa reputação que os pro-
dutos têm no mercado, com uma total revisão 
do packaging e forma de comunicar os pro-
dutos. Já nas Vitaminas Líquidas houve uma 
necessidade extra além das já evidenciadas 
para as Vitaminas Injetáveis.

As Vitaminas Líquidas VETLIMA têm atual-
mente um novo enquadramento legal, na área 
da alimentação animal, e estão agora classifi-
cadas e enquadradas como Alimentos Com-
plementares para Animais, deixando assim 
de ser classificadas como medicamentos 
veterinários. Relembra-se que os Alimentos 
Complementares para Animais não são sujei-
tos a registo/autorização de introdução no 
mercado, podendo ser comercializados desde 
que cumpridas as disposições de rotulagem 
nos termos da legislação em vigor.

Para a VETLIMA este relançamento é uma 
oportunidade para revitalizar a gama de Vita-
minas Injetáveis e Líquidas e aumentar a sua 
base de consumidores. Tiago Salvado, Dire-
tor de Marketing e Vendas refere que “com 
este reposicionamento, esperamos impactar 
positivamente os nossos clientes atuais, e 
estimular a experimentação e consumo por 
novos clientes”.

A gama de Vitaminas Injetáveis consti-
tuída pelo Bê-Complex, Biovit, Selbion e 
Vitalbion, que se apresentam como um 

conjunto de soluções para a prevenção 
e tratamento de deficiências vitamínicas 
em animais de produção e companhia. A 
gama de Vitaminas Líquidas é composta 
pela linha Axitol (Bk, Pan, C e Sel-E 200) 
e Zoovite Forte, produtos para a redução 
de risco de desequilíbrios nutricionais em 
estágios específicos da vida dos animais. 
Ambas as gamas são compostas por pro-
dutos de reconhecida qualidade, e segundo 
Tiago Salvado “a renovação de imagem não 
está associada a alterações no produto, 
que mantêm a qualidade superior a que 
os clientes sempre se habituaram”.

Esta ação está inserida na estratégia que a 
VETLIMA tem vindo a desenvolver, reposi-
cionando parte do seu portefólio de produ-
tos, com vista a fortalecer a sua posição no 
mercado enquanto marca de referência no 
mercado nacional veterinário.

VETLIMA RELANÇA A SUA GAMA DE 
VITAMINAS INJETÁVEIS E LÍQUIDAS

Sobre a VETLIMA
A VETLIMA, S.A. é a maior empresa portu-
guesa no setor da Indústria Farmacêutica 
Veterinária. Possui um portfolio alargado 
de nutracêuticos e farmacêuticos composto 
por produtos de fabrico próprio e pela repre-
sentação exclusiva de várias marcas mul-
tinacionais de renome. Com uma unidade 
de produção na Azambuja, a VETLIMA é 
uma reconhecida produtora de Pré-misturas 
Medicamentosas e de Leites de Substitui-
ção para animais de produção em Portugal.

A estratégia da VETLIMA assenta na pro-
dução própria, reforço das parcerias estra-
tégicas no mercado nacionais e pela inter-
nacionalização da Empresa e expansão da 
marca para mercados internacionais como 
a América Latina, África e Ásia.

JUNTOS VAMOS MAIS LONGE

ADM PORTUGAL, S.A.
Zona Industrial de Murtede • 3060-372 Murtede - Cantanhede • Portugal
Tel +351 231 209 900 • Email: geral.portugal@wisium.com
www.wisium.pt
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Pelo 4.º ano consecutivo atingiu o nível mais ele-
vado de certificação de segurança alimentar IFS
Após mais uma auditoria às instalações e produtos da fábrica Portu-
guesa petMaxi, foi renovada a certificação IFS FOOD – International 
Feature Standards, mantendo a pontuação HIGHER LEVEL.

Esta certificação é um referencial de Qualidade e Segurança Alimen-
tar reconhecido mundialmente por auditar fabricantes de alimentos.
A petMaxi está certificada pela IFS FOOD desde 2017, reforçando 
assim o compromisso com a Qualidade em 
todo o processo produtivo.

A IFS Food Standard é um padrão da GFSI (Global Food Safety Initiative) para auditar fabricantes de alimentos. O foco é a segurança alimentar e a qualidade dos 
processos e produtos.
Estar Certificado para a IFS FOOD representa a certificação da Segurança e Qualidade de produtos e processos de produção. Demonstra o compromisso com a Qua-
lidade de todo o processo produtivo, garantindo que todos os nossos produtos são fabricados de acordo com rigorosos parâmetros reconhecidos internacionalmente.
Vantagens de estar certificado pela IFS Food:

•  Reconhecimento internacional;
•  Confiança dos consumidores e abertura de caminho para novas oportunidades de Mercado;
•   Organização e Sistematização da Empresa, estabelecendo padrões que proporcionam uniformidade e transparência em toda a cadeia de abastecimento.

PETMAXI RENOVA A CERTIFICAÇÃO IFS FOODS E 
MANTÉM O HIGHER LEVEL

www.petmaxi.pt

PORQUE OS MAIS PEQUENOS TAMBÉM MERECEM, 
HAPPYONE MEDITERRANEUM RAÇAS PEQUENAS 
AGORA COM SARDINHA FRESCA
Chegou ao mercado happyOne Mediterraneum 
Raças Pequenas com Sardinha Fresca como pri-
meiro ingrediente.
Como parte integrante da dieta mediterrâ-
nica, e tipicamente portuguesa, a sardinha 
é um peixe gordo, saudável e nutritivo, rico 
em proteína e ómega-3, sendo também uma 
importante fonte de cálcio, selénio, fósforo 
e vitamina D.

É uma proteína de elevada digestibilidade e pala-
tabilidade, trazendo diversos benefícios para os 
animais que no caso da SARDINHA FRESCA são 
preservados ao máximo.
O alimento ideal para ajudar a manter a pele e pelo 
dos nossos melhores amigos brilhante e forte.
A Sardinha fresca já estava disponível para gatos 
adultos e cães adultos, e agora chegou aos cães 
de raça pequena.

Disponível em embalagens de 3 e 12kg, à 
venda no canal especializado (Pet Shops, 
Clínicas Veterinárias) e canal profissional 
(Criador, Treinador, PetSitter, DogWalker 
e Hotéis).

 happyOne MEDITERRANEUM

Inspirado na dieta mediterrânica, com ingredientes frescos e sem cereais, tem ainda como inovação, a introdução de ovo em modo fresco. Desta forma 
é possível preservar ao máximo os inúmeros benefícios deste ingrediente de elevado valor biológico. Para além de carne fresca e ovo fresco, happyOne 
MEDITERRANEUM contém sardinha, azeite, legumes, vegetais e antioxidantes naturais.

Inaugurada em fevereiro de 2015, a petMaxi está vocacionada para 
o fabrico de alimentos premium e super premium, para animais de 
companhia. É um projeto pioneiro em Portugal, com tecnologia de 
vanguarda a nível mundial, mas com capitais e sócios 100% nacionais.
Com apenas 5 anos no mercado, já exporta para cerca de 30 países e 
conta com 49 colaboradores. Já está também em fase de arranque a 
elaboração da 2a linha de produção, para conseguir satisfazer as neces-
sidades do mercado nacional e internacional, em continuo crescimento.
Com o slogan “Feeding Happiness”, a petMaxi tem como principal 
preocupação ajudar a garantir a saúde e bem-estar dos animais e 

dos seus tutores. Marcas: happyOne MEDITERRANEUM, happyOne 
premium, happyOne, Domus, Campeão e Rufia.
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Entrevista à Direção Geral da 
Rações Zêzere, Luís Guilherme

Por que motivo decidiram apostar no mercado 
dos produtos biológicos?

O consumidor está cada vez mais preocupado 
com a sua alimentação, por isso, há um aumento 
considerável na procura de bens alimentares bio-
lógicos. Consequentemente existe procura de ali-
mentos biológicos para nutrir os animais de forma 
mais natural possível. Por este motivo criámos 
a gama Bio Zêzere, alimentos biológicos para 
animais à base de cereais, exclusivamente prove-
nientes de agricultura biológica. Sendo alimentos 
sem organismos geneticamente modificados.

O público deste produto será apenas o pequeno 
produtor ou também o profissional?

Mantendo sempre os valores que nos distinguem, 
como o Rigor, a Competência, a Responsabili-
dade, a Transparência e a Inovação, dispomos de 
duas gamas distintas e capazes de satisfazer as 

necessidades de ambos os mercados. Na gama 
profissional os produtos são formulados tendo 
em consideração as especificidades e objetivos 
das explorações agrícolas de maior dimensão. A 
gama Bio Zêzere é considerada a gama da dis-
tribuição, os produtos são elaborados tendo em 
vista uma utilização extensiva.

Qual a maior diferenciação da Bio Zêzere?

A marca Bio Zêzere mantem o abrangente Con-
trolo de Qualidade da marca “Zêzere”. Garantindo 
sempre a Segurança e a Qualidade dos alimentos 
que produzimos através do amplo plano de aná-
lises que dispomos, em que as matérias-primas 
assumem uma grande importância na qualidade 
de todos alimentos para animais, sejam conven-
cionais ou biológicos.

Nos produtos biológicos as matérias-primas 
assumem maior importância devido ao modo 
como são cultivadas. Sendo provenientes de 
agricultura biológica, a sua produção não uti-
liza pesticidas de síntese, adubos químicos de 
síntese, nem qualquer semente geneticamente 
modificada, utiliza sim e reutiliza, os recursos da 
própria terra, com o intuito de valorizar o próprio 
solo e toda a sua fauna e flora.

RAÇÕES ZÊZERE LANÇA GAMA DE 
PRODUTOS BIOLÓGICOS – BIO ZÊZERE

A Rações Zêzere SA, fábrica de alimentos para 
animais de criação, aposta em produtos biológi-
cos. Com certificação aprovada para produção de 
alimentos biológicos desde o final de 2019, lança 
agora a marca Bio Zêzere no mercado.

Bio Zêzere está disponível para Pintos, Fran-
gos, Galinhas, Coelhos, Suínos, Ovinos, Caprinos, 
Bovinos com matérias-primas provenientes do 
método de produção biológico.

Sobre a Rações Zêzere S.A.
A Rações Zêzere S.A. fabrica e comercia-
liza cereais, misturas de cereais e alimentos 
compostos para animais de criação. É uma 
empresa 100% portuguesa, inserida num grupo 
com mais de 40 anos de experiência no setor 
agroalimentar.

A Rações Zêzere é certificada em Gestão da 
Qualidade (Norma NP EN ISO 9001) desde 
1999, em Gestão da Segurança Alimentar 
(Norma NP EN ISO 22000) desde 2010 e em 
Gestão Ambiental (Norma NP EN ISO 14001) 
desde 2012, tendo sido sempre a primeira 
empresa do setor a certificar-se nas referidas 
normas. Também tem igualmente a certifica-
ção SGS “Produto certificado” em alguns dos 
seus principais produtos.
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Neste ano particularmente difícil de 2020, 
fomos confrontados com uma enorme 
perda, o falecimento do Comendador Luis 
Marques, uma personalidade ímpar e de 
grande referência para o setor agroali-
mentar, e em particular para a Indústria da 
Alimentação Animal.

As inúmeras mensagens de sentidas con-
dolências e profundo pesar que nos foram 
dirigidas, bem como aos familiares e amigos, 
demonstram a solidez de carácter, o valor da 
amizade e respeito por um Homem que, pela 
sua humildade, espírito de Missão, sentido de 
justiça e profundo humanismo, não deixou 
ninguém indiferente.

A Direção da IACA agradece desde já a con-
sideração e atenção a todos os que a nós se 
associaram neste momento de dor.

Luis Marques dedicou a sua vida à IACA 
durante 40 anos, a qual serviu com grande dig-
nidade, profissionalismo e dedicação, tendo 
contribuído para o prestígio desta Institui-
ção com 50 anos de História e que tão bem 
soube liderar e representar, nos bons ou nos 
momentos mais difíceis como, por exemplo, 
os vividos no pós-25 de Abril.

O seu pragmatismo e a permanente procura 
de consensos, promovendo a união e des-
valorizando o que podia dividir ou fragilizar, 
mesmo quando tal parecia impossível, foram 
traços marcantes da sua personalidade.

Diplomacia, tranquilidade, inconformismo, dis-
ponibilidade, uma notável capacidade de ouvir, 
acolher os diferentes pontos de vista, e a pro-
cura da perfeição em tudo o que fazia, molda-
ram o seu carácter, acentuando o carisma e 
exercendo um enorme fascínio nos que com 
ele conviveram.

O valor da Lealdade para com os Órgãos 
Sociais da IACA; a Amizade em cada gesto, 
palavras ou sentimentos.

Pela excelência e cordialidade nas relações pes-
soais e profissionais, foi credor de um enorme 

IN MEMORIAM
respeito dentro e fora do Setor, em Portugal, na 
FEFAC ou no quadro das relações internacionais 
para além da União Europeia, nos membros do 
Governo ou responsáveis da Administração 
Pública, das Universidades e outras instituições 
públicas e privadas com que trabalhou.

A defesa intransigente da Associação, dos 
legítimos interesses da Indústria e dos seus 
Associados acima de tudo, sem nunca desistir.

O seu exemplo ficará para sempre na nossa 
memória coletiva e tem servido de inspiração 
para outras Associações e Federações con-
géneres, nacionais e internacionais.

A IACA sempre foi e será a sua “casa”. O seu 
Legado, o nosso valor mais seguro.

Em 2019, no quadro das Comemorações dos 
50 Anos, tivemos a honra e privilégio de con-
tar com esta figura tão ilustre na elaboração 
do Livro Comemorativo “IACA – 50 Anos a 
fazer História na Indústria da Alimentação 
Animal”. A atribuição da Medalha de Honra 
da Agricultura que então nos foi concedida, 
teve claramente a sua marca.

Em nome dos Órgãos Sociais da IACA, dos 
colaboradores e das empresas Associadas, 
Obrigado pelo empenho e pela Obra que nos 
deixou, que jamais esqueceremos, e de que 
muito nos orgulhamos.

Reconhecido pelo Governo de Portugal pelos 
brilhantes serviços prestados à causa pública 
com a atribuição do título de Comendador 
em 1992, recebeu e utilizou a distinção com 
grande humildade, tal como muitos outros 
prémios com que foi distinguido ao longo da 
sua carreira.

O eterno Secretário-Geral da IACA era, acima 
de tudo, um Homem Bom.

Um Amigo que continuará bem presente nos 
corações de todos e de cada um de nós.

Até sempre, querido Mentor.
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