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ALIMENTAÇÃO ANIMAL EDITORIAL

ALIMENTAÇÃO DE PRECISÃO…
SOMOS PIONEIROS

João Barreto
Presidente da SPMA
e Diretor da IACA

No passado dia 23 de setembro teve lugar, nas instalações do INIAV em Santarém, mais uma
iniciativa da Secção de Pré-Misturas e Aditivos (SPMA) da IACA: as X Jornadas de Alimentação
Animal, subordinadas ao tema, – Novas Ferramentas para uma alimentação de precisão.
Foi mais um sucesso. Com todas as dúvidas pandémicas!
Desde os tempos em que a nutrição animal se profissionalizou, ou seja, desde que é uma premissa essencial em toda a problemática de produção de alimentos (carne, leite, ovos, etc.)
para a Humanidade, ombreando com a sanidade, genética e maneio, no âmbito da produção
animal, que os nutricionistas têm como base das suas dietas a otimização nutricional dos
alimentos, sua disponibilidade e custo.
É nesta linha de ação que os especialistas na formulação de alimentos compostos e complementares para os animais de interesse zootécnico, têm vindo a incorporar ferramentas para
atender à evolução das preocupações da sociedade, no que respeita ao ambiente, sustentabilidade, resistência antimicrobiana e bem-estar animal.
Quanto ao tema ecológico, na constante procura da maior eficiência nutritiva e aproveitamento produtivo dos animais, na busca incessante de soluções num melhor aproveitamento
do fósforo fítico, recorrendo-se a fitases de última geração, evitando com isso emissões dos
excessos, para as linhas de água, aquíferos e solos, bem como a utilização de aminoácidos
sintéticos, componentes essenciais das proteínas, baixando os níveis de proteína das dietas
e mitigando a excreção de amoníaco, igualmente para as linhas de água, aquíferos e solos,
obtendo com isso melhores produções zootécnicas, são todas elas já de si excelentes ferramentas há muito utilizadas por quem formula.
No que respeita à sustentabilidade, óbvio será dizer que temos de cuidar dos nossos recursos. São finitos, se não os renovarmos e preservarmos. Não são os únicos, se não inovarmos.
A alimentação animal desde há muitas dezenas de anos que é pioneira no aproveitamento
de coprodutos da alimentação humana, resultantes dos cereais, da indústria das bolachas
derivados das fermentações vínicas, cervejeiras, etc.
A economia circular está presente no nosso "ADN".
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A procura de soluções nutricionais, na mais pura essência, visa a maximização das produções,
atendendo ao ambiente e à sustentabilidade, mas visando cada vez mais a saúde pública e o
bem-estar dos animais produtivos.
A exigência, e muito bem, da redução de antibióticos na alimentação animal, é um processo
integrado, onde cabem a profilaxia sanitária, um maneio adequado e uma genética cada vez
mais eficiente. Só assim a nutrição poderá ajudar, através de estratégias preventivas, promovendo microbiotas adequadas. Animais bem tratados e alimentados, são animais sãos.
Nenhum destes quatro pilares poderá ser a solução, per si.
“Precisão”, pela sua designação e etimologia da palavra, leva-nos a “preciso”, que não deixa
lugar para dúvidas. Executado de maneira segura. Determinado com exatidão.
Tudo que é executado com exatidão, de maneira segura e não deixa dúvidas, não produz
excessos, minimiza na mesma razão os danos colaterais.
A nutrição animal, como ciência baseada na fisiologia do animal, nas suas condições de produção e características das matérias-primas disponíveis, é parte da solução para os problemas
que hoje, mundialmente enfrentamos.
A terminar o ano de 2021 (à data que escrevo este texto) e a iniciar um novo ano de 2022,
os desafios são enormes para o nosso setor.
Foi nesta perspetiva que as X Jornadas de Alimentação Animal abordaram temas desde a
qualidade das matérias-primas aos processos eficazes de fabrico de alimentos compostos,
bem como de soluções nutricionais e matérias-primas alternativas.
Pois estejamos alerta. A comunicação com o consumidor, a inovação em mais ferramentas e
fundamentalmente a preocupação da busca da excelência neste nobre desafio de alimentarmos a humanidade – nunca “vacilámos ”, em tempos de pandemia – eleva-nos cada vez mais,
a nossa responsabilidade de fazer bem.
A todos os nossos leitores, um excelente ano de 2022.
A L I ME N TAÇÃO A N I M A L
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O Contexto
As X Jornadas de Alimentação Animal realizaram-se
no INIAV – Pólo de Santarém, no dia 23 de setembro
de 2021, tendo esta edição sido dedicada a novas
abordagens e atualizações de ferramentas que permitam uma Alimentação de Precisão.
A sociedade vive atualmente em emergência sanitária, motivada pela pandemia. Durante este período,
o setor agropecuário tem demonstrado o seu valor
e a sua resiliência abastecendo as cadeias alimentares e garantindo alimentação sem sinais de rutura.
Mas é importante percebermos e interpretarmos os
indicadores. O passado não garante o futuro se nada
de diferente for feito.
Temos outros dois grandes desafios a vencer nas
próximas décadas: a emergência climática e aquilo
a que chamamos a emergência alimentar.
A emergência climática é uma realidade óbvia e que
tem merecido justamente toda a cobertura mediática.
Mas não nos podemos esquecer também que a população mundial continua a crescer de uma forma quase
exponencial e que em 2050 iremos afinal superar os
nove biliões de pessoas que há poucos anos prevíamos. Também, felizmente, a classe média irá supe-

rar os três biliões de pessoas, o que significa novos
hábitos alimentares e consequentemente uma maior
procura de proteína animal.
Independentemente das legítimas opções alimentares dos consumidores, estima-se que as necessidades alimentares proteicas cresçam mais de 60%
até 2050. Como alimentar uma população crescente,
com novas necessidades e novos hábitos?
Este é um enorme desafio para a sociedade, conseguir
garantir sustentabilidade alimentar garantindo em
simultâneo a sustentabilidade ambiental. Alimento
e Ambiente são os grandes desafios das próximas
décadas. Cumpre ao setor agropecuário, e ao nosso
caso específico, ser um ator maior neste papel, conciliando o aumento da produção de alimentos com a
sustentabilidade ambiental, dando as respostas que
realmente importam.
É uma tarefa difícil, mas honrosa, que cumpre também
ao setor da produção e alimentação animal. Para tal
é fundamental o papel da tecnologia agroalimentar
(segundo a FAO 60% do necessário crescimento
alimentar tem a sua resposta na biotecnologia) e no
incremento da eficiência alimentar, ou seja, produzir
mais, melhor e mais seguro, com menos. Aproveitando
recursos e diminuindo os desperdícios.
É neste contexto, maximizar a eficiência e reavaliar
recursos disponíveis, que a SPMA/IACA decidiu
realizar as suas X Jornadas de Alimentação Animal,
dedicadas à valorização de ferramentas para uma
Alimentação de Precisão, ou seja, mais eficiência e
menos desperdício.
Estas nossas Jornadas encontram-se por isso integradas nos princípios e ambição da Carta de Sustentabilidade da FEFAC, da qual a IACA é igualmente signatária.
As ferramentas para uma Alimentação de Precisão
dão corpo ao contribuir para a “Sustentabilidade
dos Sistemas Alimentares através dos Recursos e
Eficiência dos Nutrientes” ao “Contribuir para o equilíbrio neutral-climático na produção animal através
da alimentação”.

O Programa
As X Jornadas foram constituídas por dois blocos,
que se focaram em três áreas críticas:
1 – Atualização das tabelas nutricionais e das
necessidades nutricionais;
2 – Valorização química e nutritiva de coprodutos
nacionais para a Alimentação Animal;
3–O
 timização dos processos de granulação para
incremento da eficiência alimentar.
4 |
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Este bloco apresentado durante a tarde, foi moderado pelo Prof. Chaveiro Soares.
Acreditamos que a excelência das apresentações, a discussão e a
moderação dos temas propostos, deram um contributo adicional
para o objetivo a que a SPMA/IACA se propõe: poder dar respostas
que contam, melhorando a eficiência através do aproveitamento dos
recursos disponíveis e combatendo o desperdício.

Homenagens
As X Jornadas foram também um momento de celebração e de homenagem que a SPMA/IACA, em nome de todos os Associados, prestou a quatro individualidades, reconhecendo, deste modo, o enorme
contributo e dedicação que os homenageados sempre revelaram, de
forma exemplar e notável, tanto ao nosso Setor, à nossa Associação
em particular, bem como à Sociedade de um modo geral.
Aqui reiteramos, em nosso nome e em nome dos Associados, os nossos
sinceros agradecimentos por toda a disponibilidade, esforço e dedicação:
• Prof. Dr. Manuel Chaveiro Soares
• Enga Ingrid Van Dorpe
• Engº Pedro Folque
No que respeita ao primeiro ponto, foram distribuídas aos participantes as Normas FEDNA atualizadas, incluindo as Normas FEDNA 2019
sobre as necessidades nutricionais dos frangos de carne.
Para a apresentação dos mesmos contámos com a presença do Prof.
Gonzalo Mateos da Universidade Politécnica de Madrid , e de Guillermo Fondevila.
Para a apresentação da base de dados portuguesa da composição química e nutritiva dos coprodutos nacionais para a alimentação animal – Go
SubProMais, contámos com a colaboração de Teresa Dentinho, do INIAV.
Este primeiro bloco da manhã, onde se discutiu a atualização das tabelas nutricionais da FEDNA, bem como a base de dados portuguesa, foi
moderado pela Dra. Olga Moreira, diretora do Pólo de Santarém do INIAV.
Durante a tarde tivemos três apresentações sobre: otimização dos
processos de granulação (por André Pereira, pela Bulher), vantagens
da granulação para melhorar os índices produtivos (Joan Mesià, pela
Adiveter/Vetalmex ) e o papel dos aglutinantes na sustentabilidade da
Indústria dos alimentos compostos (Carlos Cortes, pela Brandsweet).
Seguiu-se uma interessante e desafiadora apresentação sobre Inovação em novas ferramentas para uma alimentação de precisão, a cargo
de Ana Sofia Santos, pelo FeedInov.

• Prof. Dr. Gonzalo Mateos
Uma justa homenagem e um Enorme Obrigado !

O Compromisso
As X Jornadas de Alimentação Animal contaram com cerca de cem
participantes, o que considerando as atuais contingências é motivo
de orgulho e revela o dinamismo do Setor.
É compromisso da SPMA, em alinhamento com a Direção da IACA,
continuar a dar respostas que contam, informando e envolvendo os
nossos Associados, para uma dignificação do setor da produção e
alimentação animal na sociedade, contribuindo para uma alimentação segura, abundante, acessível e em cumprimento dos desafios de
sustentabilidade ambiental e alimentar.
Continuarmos a ser um exemplo eficaz da Economia Circular, utilizando
os recursos disponíveis e a inovação para o mesmo.
Afinal sustentabilidade é também garantirmos que as gerações futuras
possam ter acesso a mais e melhor alimento, de forma saudável e segura,
e que possamos assim contribuir para combater a fome no mundo.
Rui Gabriel
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X Jornadas de Alimentação Animal

Novas Ferramentas para uma
Alimentação de Precisão
23 de setembro de 2021
INIAV – Pólo de Santarém (Estação Zootécnica Nacional)

Quinta da Fonte Boa, Vale de Santarém • 2005-048 Santarém • Portugal

PROGRAMA
9:00 h

Receção dos participantes

9:30 h

Abertura e Apresentação das Jornadas
José Romão Braz, IACA e Rui Gabriel, SPMA
1º Painel
Olga Conde Moreira (INIAV), moderador

9:45 h

Influência da qualidade e sustentabilidade do grão no valor nutricional do bagaço de soja
Guillermo Fondevila, Algoa Pecuária

10:15 h

Normas FEDNA 2019 sobre as necessidades nutricionais dos frangos de carne: Estudo
comparativo com outras fontes
Gonzalo G. Mateos, Universidade Politécnica de Madrid

11:15 h

Coffee-Break

11:45 h

Base de dados portuguesa de composição química e nutritiva de coprodutos para a
alimentação animal – GO SubProMais
Teresa Dentinho, INIAV

12:05 h

Composição química e nutricional de ingredientes-chave para aves e suínos: milho,
gorduras e bagaço de soja. Critérios aplicados às Normas FEDNA 2018
Gonzalo G. Mateos, Universidade Politécnica de Madrid

12:45 h

Debate

13:15 h

Almoço
2º Painel
Manuel Chaveiro Soares (IACA), moderador

6 |

14:15 h

Otimização do condicionamento e esterilização de farinha para granulação
André Pereira, Bulher

14:45 h

Vantagens da granulação para melhorar os índices produtivos: Como alcançar esses
objetivos
Joan Mesià, Adiveter/Vetalmex

15:15 h

O papel dos Aglutinantes na sustentabilidade da Indústria de Alimentos Compostos
Carlos Cortes, Brandsweet

15:45 h

Novas Ferramentas para uma Alimentação de Precisão
Ana Sofia Santos, FeedInov

16:00 h

Debate

16:30 h

Sessão de Encerramento
João Barreto, SPMA e Jaime Piçarra, IACA
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AVALIAÇÃO DO VALOR ENERGÉTICO DE FARINHAS DE SOJA PARA
AVES COM BASE NA SUA COMPOSIÇÃO QUÍMICA. UMA REVISÃO
DAS EQUAÇÕES DE PREVISÃO DISPONÍVEIS ATUALMENTE.
Resumo

G. Fondevila
L. Aguirre, L. Cámara,
Á. F. de Juan,
G. G. Mateos.

Em condições práticas, o valor energético (AMEn/kg)
do farelo de soja (FS) para aves é estimado a partir de
valores tabulados ou pela utilização de equações de
previsão baseadas na tecnologia de infravermelho próximo. Os valores de energia fornecidos para o FS nas
tabelas das instituições relevantes variam largamente
e, como consequência, a sua aplicabilidade é limitada.
Nos últimos anos, a utilização de equações de previsão
específicas tornou-se o método preferido para estimar o valor energético do FS. No entanto, os valores
fornecidos pelas diferentes Instituições também são
variáveis porque essas Instituições utilizam unidades
e componentes diferentes para a estimativa do valor
de energia. Além disso, em muitas circunstâncias, as
equações de previsão não têm em conta diferenças na
digestibilidade das proteínas ou na composição da fração de hidratos de carbono. Com base em pesquisas
publicadas recentemente, os coeficientes aplicados aos
nutrientes pelas equações de previsão atualmente disponíveis podem ser alterados para aumentar a precisão
na estimativa do conteúdo de EMAn do FS para aves.
Um novo modelo de previsão “UPM 2022” baseado em

novos coeficientes modificados utilizados na equação
original de WPSA (1989) é proposto: AMEn (kcal/kg) =
69,1 + 43,1 × Proteína bruta × dCP + 55,7× Extrato de
éterh + 37,3 × (Amido + Sacarose) + 12,4 × Oligossacarídeos, em que todos os dados são expressos com base
em 88% de matéria seca e todos os componentes são
apresentados em percentagens. O conteúdo de AMEn
de amostras de FS utilizadas em pesquisas científicas
relevantes foi estimado utilizando um conjunto de equações de previsão atualmente disponíveis e comparado
com o valor baseado no novo “UPM 2022”. Os valores
de AMEn obtidos para o FS quando se utiliza a equação
“UPM 2022” são em média 38 kcal/kg superiores aos
valores obtidos com a utilização da equação de WPSA
(1989). A variabilidade nos valores de energia do FS de
diferentes origens foi maior com a utilização da equação
“UPM 2022” do que com a utilização de qualquer uma das
equações. Os nutricionistas e os responsáveis das fábricas de rações devem comparar os seus próprios dados
com os dados fornecidos na apresentação para tirarem
partido da metodologia exposta com vista a aumentar a
precisão dos valores de energia de diferentes lotes de
FS com base na sua composição química.
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BASE DE DADOS PORTUGUESA DE COMPOSIÇÃO
QUÍMICA E NUTRITIVA DE COPRODUTOS PARA
A ALIMENTAÇÃO ANIMAL – GO SubProMais
O setor da alimentação animal
vive atualmente uma situação
complicada pela elevada dependência do mercado externo para
aquisição das matérias-primas,
nomeadamente dos cereais e
fontes de proteína (sementes e
bagaços de oleaginosas). A redução das disponibilidades destas
matérias-primas a nível mundial,
por menor produção e maior proMª Teresa P. Dentinho
Instituto Nacional de Investigação
Agrária e Veterinária, Pólo
Investigação da Fonte Boa

cura, o custo elevado dos transportes e, consequentemente os
constantes aumentos de preço, são fortes constrangimentos com que as empresas pecuárias se
deparam e que põem em risco a sua viabilidade,
competitividade e sustentabilidade.

nados, ficando desde modo, o problema da sua
eliminação resolvido.
Uma informação detalhada sobre cada coproduto, nomeadamente no que diz respeito à
natureza e forma de obtenção, características

A utilização de coprodutos agroindustriais na
alimentação animal apresenta-se hoje como uma
opção cada vez mais consistente e considerada
por todo o setor pecuário e é incentivada pela
União Europeia através do Pacto Ecológico Europeu, como forma de reduzir e prevenir o desperdício e promover uma economia limpa e circular,
transformando matérias-primas de baixo valor em
alimentos de alta qualidade.

físicas, quantidades disponíveis, época de pro-

Os coprodutos que as agroindústrias portuguesas
geram e que podem ser utilizados na alimentação
animal são muito diversos e em grande quantidade.
São importantes fontes de nutrientes primários
e de compostos bioativos e estão disponíveis a
custo zero ou a baixo custo, não competem com
a alimentação humana e, por serem altamente
poluentes, têm obrigatoriamente que ser elimi-

duzido muita informação sobre coprodutos

dução, composição química e valor nutritivo,
forma de conservação e limites de incorporação nas dietas é essencial para que estes
recursos alimentares possam ser aproveitados
e utilizados da melhor forma, dando suporte a
opções e estratégias inovadoras e adequadas
de alimentação.
Em Portugal ao longo dos anos tem-se pronos laboratórios das indústrias de alimentos
compostos, nos centros de investigação, nas
universidades etc.. Porém, esta informação,
encontra-se dispersa e inacessível pelo que a
sua utilidade é limitada, havendo necessidade
de recorrer à informação compilada em tabelas ou bases de dados internacionais (NRC,
INRA, FEDNA, FAO), nem sempre com valores
adequados à nossa realidade.
No âmbito do Grupo Operacional SubProMais – “Utilização
de Subprodutos da Agroindústria na Alimentação Animal”
foi criada a Primeira Base de
Dados Portuguesa de Composição Química e Valor Nutricional
de Alimentos para Animais com
o objetivo de dar a conhecer a
disponibilidade, as característi-
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cas e as particularidades dos recursos alimentares existentes. Esta Base de Dados
está disponível online e de forma gratuita
em http://www.subpromais.pt/ podendo
assim ser utilizada por todo o setor pecuário e pelo público em geral. Foi tema de um
artigo publicado na Revista Alimentação
Animal, IACA, 115, Janeiro/ Março, 24-27

(https://issuu.com/alimentacao_animal/docs/aa_115)
e, nas X Jornadas de Alimentação Animal, foi divulgada com o objetivo de dar
a conhecer o seu conteúdo,
a forma de manuseamento,
as dificuldades sentidas na
sua elaboração e auscultar
criticas e sugestões que
permitam melhorar e dar
continuidade a este trabalho que, está ainda numa fase inicial, e que
se pretende que seja uma ferramenta útil
que permita aos produtores fazer escolhas
alimentares adequadas aos seus objetivos
produtivos e económicos.

colaboração do Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo (CEBAL). O
desenvolvimento de toda a plataforma ficou
a cargo da empresa Ruralbit.

O trabalho foi coordenado pelo Instituto
Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV I.P.) – Polo de Santarém, com a

NUTRIÇÃO E
SAÚDE ANIMAL

A nossa experiência, a sua eficiência
Inovação

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.
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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
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OTIMIZAÇÃO DO CONDICIONAMENTO E
ESTERILIZAÇÃO DE FARINHA PARA GRANULAÇÃO
Atualmente, devido à elevada degradação da
qualidade das matérias-primas, a presença de
bactérias patogénicas como por exemplo a salmonella é cada vez mais frequente. Estes tipos
de bactérias podem ser eliminados por ácidos
ou por tratamento térmico. Os ácidos podem
ser prejudiciais para a saúde dos operadores,
que os manuseiam, bem como para os equipamentos, uma vez que provocam corrosão nos
mesmos. No tratamento térmico é adicionado
André Pereira
Business Manager Portugal
Bühler, S.A. Sucursal em Portugal

vapor, aumentando assim a temperatura e
humidade do produto, e, se estas condições
forem mantidas por um determinado tempo,
o efeito para os microrganismos é letal.
Com o sistema de condicionamento convencional dos anos 80 já era possível atingir temperaturas elevadas, mas com tempos de retenção
demasiado baixos, de cerca de 12 segundos.
Nos anos 90 foi adicionado um duplo condicio-

Figura 2 – Exemplo de instalação de 2 retentores. HYMIX
– Condicionador, mistura intensiva de farinha e vapor.
HYTHERM – Tempo de retenção ajustável através de
variador de frequência, até 4 min com 2 retentores, 2 min
apenas com um retentor.

nador, possibilitando assim a subida do tempo
de contacto do produto com o vapor até aos 45
segundos. Contudo este tempo de exposição
não era suficiente para o calor atingir o centro das partículas. Face a esta dificuldade, a

ção da flora microbiana principalmente a uma
temperatura de 80ºC durante 120 segundos é
de aproximadamente 27%.

Buhler desenvolveu o retentor HYTERM, que

Na figura 2 é possível ver um exemplo de apli-

permite um tempo de retenção até aos 240

cação de 2 retentores. Os retentores podem

segundos. Como se pode ver na figura 1, a redu-

ser aplicados em sistemas de condicionamento

Figura 1 – Comparação do sistema convencional de condicionamento e Sistema de higienização com sistema de
retenção de 120s
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existentes, possibilitando uma alteração
mais simples.
Para definir o tratamento a aplicar, é
necessário ter em consideração a flora
microbiana da matéria-prima, para garantir que não sejam estabelecidas parametrizações incorretas. Na figura 3 é
possível constatar que, tendo uma matéria-prima com uma elevada contaminação, necessitamos de pelos menos 140
segundos para atingir um valor próximo
de “0” (i.é.: ração higienizada), enquanto
que para uma teor de germes 10x menor,
é possível alcançar este valor com apenas
90 segundos.

Figura 3 – Exemplo de higienização matérias-primas com diferentes níveis de flora microbiana

Outro ponto a ter em conta neste processo é a termo-sensibilidade de alguns
componentes como proteínas, enzimas
e antibióticos, que podem constituir um
factor limitante no momento de definir a
temperatura do condicionamento. Nestes
casos poderá ser necessário trabalhar

Granuladora
Kubex™ T.
Construida por e
para especialistas
em rações.

com temperaturas mais baixas para conservar as propriedades dos componentes,
no entanto pode-se aumentar o tempo de
retenção para assegurar a higienização.
Com o aumento do tempo de contacto
entre o vapor e a farinha, foi possível
obter outras vantagens na granulação
para além da higienização: as partículas
mais finas são aglomeradas, reduzindo
assim a quantidade das mesmas, o que
resulta numa melhor fluidificação do produto e melhoria na saúde animal. A partir
de uma determinada temperatura, consegue-se alguma gelatinização do amido, o
que melhora a digestibilidade.

Quando se trata da produção de granulados de
grande qualidade, as empresas de todo o mundo
depositam a sua confiança no knowhow da Buhler.
Controlamos todos os passos do processo,
proporcionando a tecnologia chave correspondente.
Desde da secagem e moagem, passando pelo
granulado e o arrefecimento, até chegar ao ensaque
e carga a granel. A preparação dos seus
colaboradores depende tanto da formação, como de
um serviço de confiança, assegurando assim uma
longa vida da sua máquina, sem problemas. Fale
com os nossos especialistas!

Hoje em dia, devemos ver o condicionamento não como um meio para facilitar a
granulação, mas sim como uma forma de
garantir um alimento seguro para os animais, e consequentemente, um alimento
seguro para o Homem.

www.buhlergroup.com

Innovations for a better world.
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VANTAGEM DA GRANULAÇÃO PARA
MELHORAR OS ÍNDICES PRODUTIVOS:
COMO ALCANÇAR ESSE OBJETIVO
Farinha ou granulado? Esta é a pergunta que nos

• Aumenta a qualidade higiossanitária (impor-

colocamos desde o início, embora dependendo dos
objetivos que queremos alcançar, tenhamos várias
respostas. Tudo vai depender de muitas variáveis,
como a espécie-alvo, idade, tamanho de partícula,
temperaturas de granulação, etc.
Mas é claro que a tendência é a granulação. Podemos

tante prestar atenção especial às recontaminações).

argumentar se a farinha é mais digerível do que o
granulado ou se temos uma menor prevalência de
Salmonella, mas o que é evidente é que um bom
granulado melhora os índices de conversão.

• Favorece a recuperação de quebras. O uso de
surfactantes aumenta esta recuperação.
• Admite a inclusão de mais substâncias na fórmula, como líquidos, metionina, lisina, bactericidas, reidratantes ou gorduras.
• Evite o desperdício ao nível dos comedouros
e o consumo seletivo.
Mas é evidente que uma boa farinha é preferível a
um mau granulado.

Joan Mesià
Diretor Comercial Adiveter

Fatores de influência nos processos sobre a qualidade do pellet (fonte: Adiveter)
A qualidade do pellet final é influenciada por vários
fatores que afetam todas as etapas do processo
produtivo:
ARREFECEDOR
5%

CONDICIONADOR
20%

FORMULAÇÃO
25%

AVIAGENT BRIEF 3/2010

CONDIÇÕES
AMBIENTAIS
10%

MOAGEM
20%
MATR/ROD
15%

TECNOLOGIA
DE FABRICO
65%

Melhorias no índice de conversão devido à granulação das
dietas

VAPOR
40%

Índice de conversão
Referência

Farinha Granulado

Diferença
(%)

Wondra et al., porcos de
1995.
engorda

3,37

3,14

6,6%

Millet et al.,
2012

porcos de
engorda

2,58

2,45

5,0%

leitões

1,303

1,212

7,0%

Lundblat et al.,
leitões
2011

1,32

1,23

6,8%

Ulens et al.,
2015

1,54

1,29

16,1%

Xing et al,
2004

leitões

Mas se a granulação não melhora a digestibilidade,
tal como vários estudos demonstram, quais os benefícios que nos traz para melhorar os IC?
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Uma fração muito importante que afetará a qualidade do granulado é a composição da fórmula e
devemos saber combinar os ingredientes para atingir
os nossos objetivos nutricionais e obter uma boa
durabilidade ou PDI.
Favorecem
•
•
•
•
•
•
•
•

Trigo o Subp.
Cevada
Milho
Sorgo
Melaço
Soja
DDG
Girassol

NÃO Favorecem

• Gorduras
• F
 arinhas de Carne
ou Peixe
• Vitaminas
• Minerais

• Otimiza o custo da fórmula com a utilização de
subprodutos e produtos em farinha.

Mas principalmente devemos ter em conta a tec-

• Aumenta a densidade (economiza o transporte),
reduz o pó e a segregação de partículas e
aumenta o consumo.

nologia de fabrico, na qual temos pontos tão
importantes como a moagem (afetando o tamanho das partículas), o vapor (que é a nossa fonte

Efeito da % de gordura no PDI e na produção
Temperatura 77ªC/pressão 2,5 Bar, compressão 16,5.
Holmen 90"
Fonte Adiveter

os 5% de finos para evitar problemas de úlceras. Na avicultura, pelo
contrário, partículas maiores melhorarão os resultados da produção
ao favorecer o desenvolvimento da moela e do proventrículo. Para
não afetar o PDI do granulado, em frangos temos a alternativa de
adicionar trigo integral ao granulado e assim podemos moer o resto
das matérias-primas entre 250 e 1250 mícrons.
Dentro das tecnologias de fabrico, a produção de vapor e a sua quali-

de energia na cozedura) ou o acondicionador (onde vamos misturar
este vapor com a farinha para a condicionar e conseguir uma boa
gelatinização dos amidos).
Um tamanho de partícula menor permitirá que a farinha atinja uma
temperatura mais alta e absorva melhor a humidade, pontos-chave
para acelerar a gelatinização do amido. A difusão do calor é mais
rápida do que a absorção da humidade, por isso, a utilização de surfactantes é importante para agilizar o processo.
Além disso, o tamanho da partícula afeta o PDI do granulado, sendo
o ideal um tamanho entre 250 e 1250 mícrons: partículas maiores
causarão quebra do granulado onde coincide a partícula, partículas
menores causarão problemas de úlceras em porcos e trânsito demasiado rápido em aves. O porco vai admitir e melhorar os seus resultados produtivos com partículas menores, tentando não ultrapassar

dade é um dos pontos mais importantes. O uso indevido da caldeira,
projetos defeituosos das rampas de vapor, a falta de manutenção e
revisões periódicas de todos os seus componentes, etc., podem impedir-nos de atingir as temperaturas ideais de gelatinização, afetando
não só o PDI do granulado como também a produção. total (T / h) e o
consumo de energia (KwH / T). Um título de vapor alto fará com que
seja mais fácil atingirmos o nosso objetivo.
Um bom acondicionamento da farinha é fundamental para atingir
o máximo rendimento da granuladora, mantendo a durabilidade ou
PDI nos níveis que as nossas necessidades de produção nos exigem.
Temos de controlar:
• Tempo de retenção para dar tempo às transformações físico-químicas necessárias.

ADITIVOS PARA
A NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL
Nutrição para a saúde
Logística própria
Inovação
Distribuidor qualificado

Vetalmex-Aditivos Químicos, Lda.
Campo Grande, Nr. 30, 4 0 A/B
1700-093 Lisboa (Portugal)
Tel. 217 815 620
vetalmex@vetalmex.com
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• Temperatura da farinha (75-85ªC) e humidade para garantir a
gelatinização do amido (15-17%).

Temperatura de granulação 80ºC
Holmen 90"
Fonte Adiveter

• Homogeneização do vapor e da humidade.
• Alimentação correta da granuladora.
• Posição ótima das pás para alcançar os objetivos.
Além disso, a capacidade da farinha para absorver o vapor pode
variar em função da percentagem de inclusão de alguns ingredientes:

Capacidade de absorção de acordo com o conteúdo:
• > quanto >% amido (Cereais)

Uma vez acondicionada a farinha, passaremos para o processo de
granulação, no qual devemos ter em conta:
• Tamanho da matriz e a sua compressão.

• < quanto >% Fibra (Forragens)
• < quanto >% Gordura (Oleaginosas, Gorduras e Óleos)
• < quanto >% Minerais

• Desenho da matriz: padrão de orifícios.
• Estado das lâminas, rolos e da própria matriz.
• Uma vez conseguido um aumento da temperatura do processo,

Durante o acondicionamento da farinha, é muito importante atingir as
temperaturas ideais, assim como a percentagem de humidade, para
se conseguir as produções máximas mantendo o PDI que definido

pode optar-se por baixar a compressão.
• Analisar a diferença com a temperatura de entrada e saída para
determinar a compressão ideal.
• Boa calibração do software de fabrico.

pelo departamento de qualidade.

• Tiradas o mais longas possível para minimizar as toneladas fora
Efeito da temperatura no PDI
Holmen"
Fonte Adiveter

do regime.
Os fatores mais influentes no processo que afetam os objetivos
finais são:
• Falta de humidade (15%).
• Arrasto de condensados (desenho da rampa de vapor, manutenção dos purgadores)
• Granulometria da farinha.
• Condicionamento da farinha (retenção, homogeneização, tem-

Cálculo do aquecimento da farinha
Calcular a energia necessária de 10 t/h de farinha para fazer subir a
sua temperatura de 20 para 80 ºC.

peratura, etc.).
• Composição da fórmula (% gordura, fibra, minerais, etc.).
• Falta de ajuste dos rolos (ajuste incorreto dos rolos).
• Compressão da matriz (avaliar o salto térmico da farinha).
• Material desgastado sem substituir.
• Raspadores não regulados.
• Distribuição da farinha incorreta.
• Condições ambientais (chuva, neve, humidade, etc.).
Não podemos garantir que o aumento da gelatinização dos amidos

Cálculo do aumento de humidade

aumente a digestibilidade das matérias-primas, mas podemos garantir

O que acontece com a humidade da farinha quando contribui com
473 kg/h de vapor, que condensa ao perder o calor?
Qual é o teor final de humidade se o inicial é de 12%?

o PDI, com a consequente melhoria nos índices produtivos dos nos-

que favorecerá a qualidade do pellet, aumentando substancialmente
sos animais.
A formação do gel produz-se em duas fases, gelatinização e gelificação. Quanto maior o grau de gelificação do amido, maior será
a capacidade de compactar o granulado, portanto, a durabilidade
aumentará. Com a granulação podemos gelatinizar 20% do amido e
com a extrusão cerca de 35%.
Talvez até agora não tenhamos dado a importância merecida ao
processo de arrefecimento dos granulados, mas pode causar perdas
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• Um bom acondicionamento é o prelúdio para um bom granulado.
• O tratamento térmico ajuda a higienizar a ração, mas devemos
atuar noutros pontos.
• Uma maior gelatinização melhora o PDI, mas não é indicativo de
uma maior digestibilidade.
• O uso de surfactantes favorecerá a gelatinização, o PDI e a poupança de energia.
• As novas tecnologias de fabrico e a formação dos nossos operadores são fundamentais para atingir os nossos objetivos (aplicação da indústria 4.0 com a automação dos arrefecedores e dos
processos, Disc-coater, etc.).
económicas significativas se não calibrarmos corretamente. É importante ter em conta os seguintes aspetos:

Bibliografia consultada, disponível em Vetalmex – Aditivos
Químicos, Lda; 936123696; amgaspar@vetalmex.com

• Dimensão proporcional à linha de produção.
• Calibração de acordo com a estação do ano para diminuir as
perdas de humidade. O sistema de controlo e automatização dos arrefecedores consegue reduzir substancialmente
estas perdas.
• Definição de gradiente térmico.
• Camada homogénea de ração.
As vantagens que podemos obter com a automatização do
processo de arrefecimento são:
• Menor perda de humidade.
• Intervalos sobre temperatura ambiente constantes
em qualquer período do ano.
• Evitamos a manipulação (não se costuma fazer).
• Maior poupança de energia.
Logística • Comercial • Imobiliário • Renováveis

• Homogeneidade do produto final.
Num processo de arrefecimento bem calibrado deveríamos
ter esta evolução da temperatura e da humidade:
TEMPERATURA

% HUMIDADE

FARINHA

10-25

12-13

ACONDICIONADO

70-85

14-16

PRENSA

80-90

14-16

ENTRADA ARREFECEDOR

60-80

13-15

SAÍDA ARREFECEDOR

15-30

12-13

Conclusões
• A granulação melhora os índices produtivos, mas mais
vale uma boa farinha do que um mau granulado.

Farinha de soja extrusada - Fullfat

Maizlac

Trigolac

60 anos ao serviço do sector agroalimentar

• O tamanho da partícula deve ser adaptado a cada
espécie, mas quanto menor for, mais facilitará a gelatinização e melhorará o PDI, pelo que teremos de aplicar estratégias diferentes dependendo da espécie.
• A formulação é um fator importante na qualidade do
granulado, mas a tecnologia e as boas práticas de
fabrico são mais importantes, principalmente a qualidade do vapor.
A L I ME N TAÇÃO A N I M A L
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O PAPEL DOS AGLUTINANTES NA SUSTENTABILIDADE
DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS COMPOSTOS
«Aditivos para a alimentação animal» designa substâncias, microrganismos ou preparados, que não sejam
matérias para a alimentação animal nem pré-misturas,
que sejam intencionalmente adicionados aos alimentos para animais ou à água. Os aditivos são usados na
indústria para exercerem funções que influenciam as
suas características ou para conseguir propriedades
ou um efeito específico. Nesse sentido podem ser
enquadrados nas seguintes classes funcionais:
a) Aditivos tecnológicos: qualquer substância adicionada aos alimentos para animais para efeitos
tecnológicos;
Carlos Cortes
Diretor Técnico Brandsweet Lda.

b) Aditivos organolépticos: qualquer substância
cuja adição a um alimento para animais melhore
ou altere as propriedades organolépticas desse
alimento ou as características visuais dos géneros alimentícios de origem animal;
c) Aditivos nutritivos;
d) Aditivos zootécnicos: qualquer aditivo utilizado
para influenciar favoravelmente o rendimento
de animais saudáveis ou para influenciar favoravelmente o ambiente;
e) Coccidiostáticos e histomonostáticos.
Na classe funcional dos aditivos tecnológicos, podemos considerar:
a) Conservantes: substâncias ou, quando aplicável,
os microrganismos que protegem os alimentos
para animais contra a deterioração provocada
por microrganismos ou pelos seus metabolitos;
b) Antioxidantes: substâncias que prolongam a duração de conservação dos alimentos para animais e
das matérias-primas para a alimentação animal,
protegendo-os contra a deterioração provocada
pela oxidação;
c) Emulsionantes: substâncias que tornam possível
a formação ou a manutenção de uma mistura
homogénea de duas ou mais fases imiscíveis
nos alimentos para animais;
d) Estabilizantes: substâncias que tornam possível
a manutenção do estado físico-químico dos alimentos para animais;
e) Espessantes: substâncias que aumentam a viscosidade dos alimentos para animais;
f) Gelificantes: substâncias que dão textura aos
alimentos para animais através da formação
de um gel;
g) Aglutinantes: substâncias que aumentam a tendência de adesão das partículas dos alimentos
para animais ;
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h) Substâncias para o controlo da contaminação
por radionuclídeos: substâncias que inibem a
absorção de radionuclídeos ou que favorecem
a sua excreção;
i) Anti aglomerantes: substâncias que reduzem a
tendência das partículas isoladas de um alimento
para aderirem;
j) Reguladores de acidez: substâncias que ajustam
o pH dos alimentos para animais;
k) Aditivos de silagem: substâncias, incluindo enzimas ou microrganismos, destinadas a ser incorporadas nos alimentos para animais para melhorar
a produção de silagem;
l) Desnaturantes: substâncias que, quando utilizadas no fabrico de alimentos transformados para
animais, permitem a identificação da origem de
géneros alimentícios ou de matérias-primas para
a alimentação animal específicos.

AGLUTINANTES
– Líquidos ou em Pó?
Incorporados na formulação favorecem sempre a qualidade da nutrição animal.
Entre os mais comuns temos:
Bentonite, Sepiolite, Lignosulfonato
e Goma de Guar.
A Análise em função dos múltiplos fatores envolvidos na granulação deve ter em conta:
Qualidade das matérias-primas e origens; diversos
tipos de formulações possíveis; das diferentes origens e tipos ingredientes; moenda / tamanho da
partícula; as diferentes máquinas (matrizes, condicionadores, arrefecedores e outros equipamentos);
a qualidade do vapor; humidade; os fatores ambientais; mão-de-obra (qualificada ou não qualificada);
armazenamento; a resposta nutricional.
A Bentonite, para que tenha propriedades aglutinantes, depende da percentagem de montmorilonite
activa na argila. Um dos métodos para classificar
as bentonites é baseado na capacidade de expansão
pela absorção de água.
Sepiolite são aluminossilicatos quando usados,
aumentam a durabilidade e qualidade dos granulados, através da absorção da humidade. Devido à
presença de cargas elétricas, esses aditivos possuem capacidade de adsorção com cerca de 86% a
97% da quantidade de micotoxinas presentes nas
rações, adsorvendo-as. Todas essas características
podem resultar em melhor desempenho, bem-estar

e qualidade dos animais. No entanto devido a essa presença de cargas
os aluminossilicatos podem adsorver vitaminas, minerais e outros aditivos presentes nas rações.
Goma de Guar A propriedade mais importante é a sua capacidade de
hidratação rápida em água fria ou quente para obter uma muito alta e
uniforme viscosidade em concentração relativamente baixa. Outra vantagem associada à goma de guar é que ela fornece viscosidade total,
mesmo em água fria. É inerte por natureza e é resistente a óleos, gorduras e solventes. Também tem excelente sinergia com vários outros
hidrocolóides, particularmente a goma xantana (Ahmed et al., 2005). Tem
uma viscosidade muito alta, mesmo quando usada em pouca quantidade.
Baixa incorporação que permite manter a concentração de nutrientes.

Lignossulfonatos
Aumentam:
• Qualidade do granulado
• Capacidade da granuladora
• Eficiência de granulação
• Tempo de vida útil da matriz e rolos
• Capacidade de adicionar vapor e gordura
Diminuem:
• Custos de produção
• Retorno de finos
• Consumo de energia
• Patinagem dos rolos
• Bloqueios de matriz
• Rejeições de ração

– Aumenta a eficiência de retenção da energia metabolizável aparente, sendo essa melhor eficiência justificada pela melhor conversão alimentar,
– Aumento da palatabilidade, facilitando e estimulando a ingestão,
além de que evita ou reduz a seleção de ingredientes,
– Aumenta a densidade da ração o que reduz a necessidade de espaços
para armazenamento e custos de transportes e consequentemente
diminui as perdas de ração no transporte.
É evidente que se o lignosulfonato liquido:
• Diminuir 10% a menos em finos irá melhorar seu resultado
• Ganhar 20% em produtividade
• Reduzir a energia elétrica, irá melhorar seu custo
• Reduzir problemas com as matrizes e com os rolos (menor atrito)

Quanto representa nutricionalmente 10% a mais de
melhoria no granulado?
A origem da Lignina
A lignina é um dos polímeros naturais encontrados na madeira.
A principal função da lignina na vida das plantas é unir as fibras, conferindo rigidez estrutural e criando um material composto que é excepcionalmente resistente a impactos, compressão e flexão. Ao extrair a
lignina da madeira, é obtida uma variedade de bio polímeros à base
de lignina, incluindo lignina solúvel em água, como os lignossulfonatos.
Os lignosulfonatos estão disponíveis em pó ou líquido para atender aos
requisitos de todos os tipos de uso. As propriedades de ligação dos
lignossulfonatos tornam-no num dos melhores aditivos para granulação
e outras aplicações zootécnicas.

Lignina e o meio ambiente
As ligninas têm sido usadas desde há muitos anos em diferentes soluções,
em rações para animais e outros produtos que entram em contato com
os alimentos. Como consequência, os fabricantes de lignina realizaram
estudos extensivos para testar o impacto da lignina no meio ambiente.
Os resultados mostram que as ligninas são seguras para o meio ambiente
e não são prejudiciais para as plantas, animais e vida aquática, quando
fabricadas e aplicadas adequadamente. A celulose é separada da lignina
e recuperada para uso numa variedade de produtos diferentes. Extensas pesquisas científicas e o uso histórico deste produto sem queixas
relatadas de danos em plantas ou problemas sérios apoiam a conclusão
de que os lignossulfonatos são ecologicamente corretos e não tóxicos.

Quanto melhor for o granulado melhor será a performance!!!

Sustentabilidade
– Maior digestibilidade de carboidratos e proteínas do alimento,
– Diminuição da contaminação microbiana na ração,

Reflexão
Só conseguiremos enfrentar os desafios globais com que nos deparamos se conseguirmos aumentar a eficiência na produção de rações e de
alimentos para uma população em crescimento de forma responsável.
Se disponibilizarmos alimentos seguros, saudáveis e acessíveis para
uma população em crescimento com uma conversão eficaz de matérias-primas em proteína animal de alta qualidade.

– Redução no desperdício de ração, devido a que a granulação produz
uma maior agregação das partículas,
A LI ME N TAÇÃO A NI M A L
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NOVAS FERRAMENTAS PARA UMA
ALIMENTAÇÃO DE PRECISÃO
Resumo
A alimentação animal é um dos principais fatores

Ana Sofia Santos,
FeedInov CoLab

relacionados com o consumidor, saúde animal, disponibilidade de mão de obra, e/ou outros aspetos

de custo nos sistemas de produção animal. Uma

externos.

alimentação próxima das necessidades reais do

Atualmente, e apesar do enorme esforço e desen-

animal contribui para uma minimização dos custos

volvimento nas produções, os animais ainda são

alimentares numa exploração, evitando desperdícios,

maioritariamente alimentados por grupo, e temos

e melhorando a eficiência produtiva.

por isso margens de segurança nas formulações

A conjugação do conhecimento atual existente em

para os diferentes nutrientes, garantindo que todos

nutrição e alimentação animal, e seus efeitos sobre

os animais desse grupo têm acesso à formulação

os custos de produção, saúde e meio ambiente tem

adequada e recebem o mínimo necessário de cada

sido uma constante ao longo dos últimos anos, no

nutriente. Esta abordagem resultará necessaria-

entanto, hoje enfrentamos desafios novos e uma

mente num excesso de nutrientes a ser excretado

maior exigência na sua resposta.

pelas fezes, e pressionando o meio ambiente. Por

Simultaneamente, a implementação da tecnologia

outro lado, níveis demasiado elevados de nutrien-

de sensores na pecuária avança muito rapidamente. A monitorização do consumo de alimento,
crescimento, saúde do animal, etc, facilita em
muito o maneio diário na exploração e contribui,

tes podem colocar pressão excessiva na microbiota
intestinal dos animais, afetando a saúde intestinal
e levando a uma sobre utilização de substâncias
antimicrobianas, algo que está na ordem do dia e

ou poderá contribuir, para aumentar significati-

devemos também prevenir.

vamente a eficiência e sustentabilidade da pro-

Para além da determinação das necessidades

dução animal.

em nutrientes para objetivos produtivos espe-

A zootecnia de precisão, em particular a alimen-

cíficos, em fases produtivas especificas, a ali-

tação de precisão dará um contributo muito significativo para a otimização da eficiência produtiva
e sustentabilidade (nos seus três pilares concep-

mentação de precisão terá como objetivo não
só fornecer a quantidade necessária de nutrientes ao nível do indivíduo (ou ao nível do grupo),

tuais), e simultaneamente terá um efeito positivo

como também monitorizar a ingestão desses

na abordagem aos conceitos "Uma só nutrição" e

nutrientes. Esta abordagem fornece a oportu-

"Uma só saúde”.

nidade de ter uma utilização ótima da variação
animal dentro de um grupo, e compensar essa

Alimentação de precisão
Poderemos definir alimentação de precisão

necimento de nutrientes ao nível da unidade

como a prática de conciliar as necessidades

de produção que tenha a ver com a variação

nutricionais dos animais o mais preciso quanto

animal e de condições de produção vai aumen-

possível, no melhor interesse de uma produção

tar o retorno económico e diminuir a pressão

animal de elevada qualidade e respeito pelo

no ambiente.

bem-estar animal, segura, e de elevada efi-

A área da nutrição animal é das mais desenvolvidas

ciência, assegurando simultaneamente a menor

e trabalhadas em zootecnia. No entanto, os avanços

carga possível sobre o meio ambiente, e tendo

genéticos, regulamentares, maneio geral, instala-

em consideração os objetivos produtivos espe-

ções e equipamentos, regulamentação relativa ao

cíficos (Zuidhof, 2019). De forma simplificada,

bem-estar animal e utilização de substâncias ativas

alimentação de precisão envolve a redução do

como forma preventiva estão a sofrer atualizações

desperdício de alimento e nutrientes, forne-

rápidas, tornando constante a necessidade de adap-

cendo apenas a quantidade precisa necessária
para atingir a produção ideal.
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variação. Assim, uma rápida adaptação do for-

tação e resiliência na área da nutrição. Ainda mais,
quando, relativamente por exemplo à genética e

Objetivos produtivos diferentes são geralmente

condições de maneio (ambientais, equipamentos,

determinados pela parte económica, e são afeta-

etc) as implicações nas necessidades nutricionais

dos por aspetos legais, ambientais, de bem-estar,

dos animais são imediatas.

Podemos dizer que sabemos e temos bastante conhecimento relativamente à nutrição
animal e cálculo das necessidades nutricionais nas diferentes espécies em diferentes situações. No entanto, a estimativa das
necessidades nutricionais é ainda o fator
chave, e essencial em nutrição e alimentação de precisão. Uma questão pertinente
será a necessidades (ou não…) de alimentar
os animais individualmente. Esta deverá ser
uma questão que teremos de aprofundar e
idealmente responder. De seguida, monitorizar com precisão fatores como a ingestão
de alimento, performance produtiva, estado
saúde etc..., e relacionar com as necessidades nutricionais, digestibilidade e excreção.
Cruzar variáveis e dados, o mais rapidamente
possível para permitir intervenções efetivas
e bem-sucedidas.
As aplicações práticas de alimentação de precisão, em particular ao nível da alimentação
do individuo, podem ter grandes impactos na

sustentabilidade dos sistemas de produção.
Fornece benefícios quase imediatos e tangíveis em produção de suínos por exemplo.
Estudos recentes demonstram que alimentar os animais individualmente com dietas
individualizadas reduz a ingestão de lisina
em mais de 25%, os custos de alimentação
em cerca de 8%, excreção de azoto e fósforo em quase 40% e as emissões de gases
com efeito estufa em cerca de 6% (Pomar e
Remus, 2019).
Com o desenvolvimento de soluções tecnológicas e digitais (análise de imagem, sensores,
robótica, IoT, IA, ...) que permitam esta monitorização e interligação com maior rapidez e
precisão, abrem-se novas potencialidades de
aumento da eficiência produtiva com trade-offs positivos para a sustentabilidade das
produções animais. A contribuição destas
tecnologias está na possibilidade de termos
acesso a um maior conhecimento dos fatores
de produção sua variação e implicações no

ambiente, no animal e no grupo de animais,
e suas implicações.
No entanto, ainda temos muito de estudar,
investigar e transpor para a prática passando
das condições experimentais/piloto para unidades industriais, ou seja, fazer o "up-scaling".
É ainda necessário um melhor entendimento
da variabilidade entre indivíduos em termos
da sua resposta fisiológica, comportamental
e produtiva. Os avanços científicos em ciência
animal devem ser integrados com as novas
ferramentas tecnológicas e digitais para o
desenvolvimento e aplicação da alimentação
de precisão.
Apesar de mais desenvolvidas, estudadas e
aplicadas em sistemas de produção de monogástricos com maior controlo das condições
ambientais dos animais, alimentar com precisão animais em pastoreio é hoje uma realidade
(Odintsov Vaintrub et al., 2021). Da mesma
forma, a utilização do conhecimento científico
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integrado e das ferramentas tecnológicas e

Também nesta transição conceptual as solu-

É possível produzir mais e melhores produtos

digitais existentes, podem permitir suplemen-

ções tecnológicas e digitais serão/são, uma

de origem animal, com menor recurso a fon-

tar um determinado animal, numa determinada

ferramenta poderosa, permitindo a análise e

tes edíveis e menor desperdício. Existe um

altura, por forma a complementar na perfeição

integração de parâmetros multifatoriais, ori-

elevado potencial na valorização de fluxos

e ao nível do individuo a qualidade nutricional
do pasto, tendo em conta o comportamento
alimentar e ingestão voluntária do individuo.

ginando respostas mais adequadas.

de resíduos orgânicos, resíduos não utiliza-

A título de exemplo, Kebreab et al. (2019)

dos e de novos subprodutos da cadeia da

Poderemos assim tirar máximo partido da
quantidade e qualidade da pastagem/forragem, e complementar a dieta com formulações
especificas e adequadas ao nível individual. Se
a esta informação juntarmos dados referentes
ao genótipo do animal, informação fenotípica,
performance, etc... As potencialidades ao nível
da eficiência produtiva e sustentabilidade dos
sistemas são enormes.

No entanto...
No entanto, a “tradicional” abordagem linear
de eficiência de nutrientes já não será suficiente por si só para avaliar o desempenho de
sustentabilidade de um sistema de produção.
A adoção de abordagens integradas e promo-

propõem uma estrutura conceptual integradora de gestão em sistemas leiteiros
composta por módulos integrados: animal, estrumes/chorumes, solo e colheitas,
armazenamento, água, energia e economia.
Estes autores destacam o módulo animal,
que integra ciclo de vida animal, nutrição
e produção, maneio e instalações. Esta
abordagem integrada e cíclica ajudará na
tomada de decisões ao nível da unidade de
produção promovendo uma visão circular e
recicladora por natureza.

Desafios
Com a aplicação, cada vez mais frequente,
de soluções de alimentação de precisão nas

alimentação humana, através do desenvolvimento de novas tecnologias, mas também
das atualmente existentes, a fim de otimizar
a sua utilização em toda a cadeia de valor.
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organismo-alvo. Este é um elemento essencial
para a otimização dos recursos. Por exemplo,
o valor biológico da erva para o ser humano ou
animais monogástricos é relativamente baixo,
mas quando se trata de animais ruminantes,
ele é bastante elevado; para o ser humano, o
valor biológico das proteínas animais é geralmente mais elevado do que o das proteínas
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VOCÊ TEM A
AMBIÇÃO
DE CRESCER
NÓS TEMOS OS RECURSOS
PARA O APOIAR
Estamos aqui para o ajudar a
concretizar a ambição de crescer.
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.
Como seu parceiro de negócio,
queremos ser a força motriz do seu
crescimento, através das melhores
soluções nutricionais e mais
sustentáveis práticas de maneio.
Desta forma, cumprimos a nossa
missão de alimentarmos animais
saudáveis com responsabilidade.
De Heus, ao serviço da nutrição dos
seus animais.
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AGRICULTURA BIOLÓGICA: UMA
OPORTUNIDADE PARA A INDÚSTRIA?

Rita Galvão Gonçalves
Assessora Técnica da IACA

A História da agricultura biológica não é recente e

o País da União Europeia com mais área conver-

não está limitada geograficamente, sendo inegável

tida ao MPB, cerca de 2.354.916 ha, esta prática

a aposta crescente nesta forma de produção ao

corresponde apenas a 9,7% da totalidade da

longo dos últimos anos. Atualmente, a nível global,

área agrícola utilizada. Já a Áustria, o País com

1,5% da totalidade da superfície agrícola utilizada

maior expressão, apresenta uma área de 971.703

destina-se ao Modo de Produção Biológico (MPB),

ha dedicada à agricultura biológica. No que res-

o que se traduz num aumento de cerca de 555%

peita a Portugal, entre 2012 e 2019, verificou-se

quando comparando com uma década atrás. As

um aumento de 46% de área utilizada em agri-

estatísticas mais recentes confirmam que cerca

cultura biológica, passando de 200.833 ha para

de 72,3 milhões de hectares são utilizados para

293.213 ha, sendo que atualmente 8,2% da área

a agricultura biológica, com especial destaque

total utilizada está ocupada com o MPB. A maior

para a Oceânia (35,9 milhões de hectares) e para

fatia desta área, cerca de 69%, corresponde a

a Europa (16,5 milhões de hectares).

pastagens permanentes, e cerca de 9% corresponde a prados temporários e culturas forrageiras destinadas à produção pecuária biológica.
Em 2019 existiam 95.306 cabeças de bovinos,
94.117 ovinos, 64.630 aves, 6.757 suínos e 5.631
caprinos certificados no MPB. A nível nacional,
atualmente existem 6.934 operadores certificados, dos quais 5.621 são de produção agrícola e
1.103 são de preparação.
À semelhança do verificado globalmente, o número
de operadores europeus biológicos também aumen-

O aumento da área dedicada a esta prática é
acompanhado pelo aumento do número de operadores biológicos, existindo atualmente cerca
de 3,1 milhões de operadores certificados a nível
mundial, com destaque para a Índia, Uganda e
Etiópia. O interesse crescente por parte do consumidor gera mais de 106 mil milhões de euros,

tou. Atualmente, existem 430.794 produtores e
81.719 preparadores, com destaque para a Turquia,
Itália e França. O mercado retalhista europeu de
produtos biológicos está a crescer, verificando-se
vendas no valor de 45 mil milhões de euros. Quem
mais contribui para estes valores são a Alemanha,
França e Itália.

no mercado retalhista, sendo que os principais
mercados se situam nos EUA, Europa e China. A
nível mundial, a Dinamarca e a Suíça são os países que mais consomem produtos biológicos per
capita, seguidos da Suécia, Luxemburgo e Áustria.
No caso concreto do Continente europeu, as últimas estatísticas dão a conhecer que, em média,
cerca de 8,5% da superfície agrícola é utilizada
no MPB, com maior expressão por parte da Áustria (25,3%), Estónia (22,3%) e Suécia (20,4%),
mas também por parte da Suíça, Itália, República
Checa, Finlândia e Letónia, os quais, em conjunto,
apresentam uma média de 15% de área utilizada para agricultura biológica. A Croácia, por
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sua vez, é o País que mais área converteu para

Enquanto em 2019 se consolidou o incremento

o MPB, entre 2012 e 2019, passando de 31.904

pelo interesse e aposta na prática do MPB, veri-

ha para 108.127 ha. Pese embora Espanha seja

ficou-se que em 2020 o setor cresceu conside-

ravelmente mais rápido comparando com os anos anteriores, pese

relatório disponível de dezembro de 2020, à data foram executadas

embora a crise provocada pela pandemia da Covid-19. De facto,

18 ações e 25 ações foram iniciadas, mas não completamente exe-

a crise do coronavírus veio reforçar a preocupação pela saúde e

cutadas. As remanescentes encontram-se por executar. No âmbito

pela qualidade dos produtos ingeridos. Com o objetivo de criar

do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR2020)

um sistema alimentar mais saudável e sustentável, o Pacto Ecoló-

encontram-se contratados um elevado número de projetos de apoio

gico Europeu e, nomeadamente, a estratégia “Do Prado ao Prato”

à manutenção da agricultura biológica e à conversão de sistemas

estabelece, de entre outras metas, a de se alcançar 25% de área

de agricultura convencionais para este modo de produção cujo

dedicada ao MPB até 2030, na União Europeia.

valor ultrapassa os 130 milhões de euros (correspondendo a uma

É a Política Agrícola Comum (PAC) que providencia os meios para

área apoiada de 197.611 ha).

se atingirem os objetivos estipulados pela Comissão Europeia. A

Por forma aos operadores se poderem candidatar aos apoios dis-

futura reforma da PAC será implementada a partir de 1 de janeiro
de 2023, e precedida de dois anos que pretendem assegurar
uma transição para o futuro quadro dos Planos Estratégicos da
Política Agrícola Comum (PEPAC). O Regulamento de transição
para os anos de 2021 e 2022 visa prorrogar a maior parte das
regras da PAC em vigor durante o período de 2014 a 2020, e inclui
novas medidas destinadas a integrar ambições ecológicas mais
elevadas. Para o período de 2021 a 2027, a Comissão Europeia
propõe que a PAC seja estruturada em torno de nove objetivos
fundamentais centrados em metas sociais, ambientais e económicas e dispõe de 387 mil milhões de euros durante os sete
anos. Os eco-regimes vão desbloquear novos fundos e incentivos
adicionais para práticas sustentáveis, nomeadamente, ao nível
da agricultura biológica.

poníveis no âmbito do PDR2020, a sua atividade no MPB terá de
se encontrar sujeita a um controlo oficial específico. Em Portugal,
as atividades de controlo da conformidade de produtos agrícolas
e géneros alimentícios produzidos segundo o MPB estão delegadas em organismos de controlo (OC), aos quais se atribui as
funções de verificação do cumprimento das regras, após reconhecimento pela DGADR. Os OC procedem a visitas de controlo
pelo menos uma vez por ano, podendo o número de visitas variar
conforme a avaliação anual do estatuto de risco do operador. A
colheita de amostras e a respetiva determinação analítica são
também parte das atividades de controlo. Até 31/12/2021, os
operadores certificados tinham que cumprir com os requisitos
estabelecidos pelos Regulamentos (CE) nº 834/2007 do Conselho que estabelece os princípios, objetivos e regras gerais da
produção biológica e define a forma como os produtos biológicos devem ser rotulados e Regulamento (CE) nº 889/2008 da
Comissão que estabelece as normas de execução do primeiro. A
partir de 01/01/2022, passou a ser aplicável o novo Regulamento
(UE) nº 2018/848 do Parlamento Europeu e do Conselho e que
revoga o Regulamento (CE) nº 834/2007. À presente data foi
também publicado o Regulamento de Execução (UE) nº2021/1165
da Comissão de 15 de julho de 2021 que autoriza a utilização de
determinados produtos e substâncias na produção biológica e
que estabelece as listas respetivas.
As estatísticas não deixam mentir. Ao longo dos últimos anos, tem-se testemunhado um rápido crescimento e dinamismo do Modo de
Produção Biológico, fruto da crescente manifestação de interesse

Em Portugal está definida uma Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica (ENAB) e em execução um Plano de Ação (PA)
para a produção e promoção de produtos agrícolas e géneros
alimentícios biológicos, coordenados pela Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) que define anualmente
as medidas a desenvolver, submetendo à aprovação do Observatório Nacional para a Produção Biológica (ONPB). A ENAB-PA está
definida num horizonte de dez anos, entre 2017 e 2027, e consiste
num conjunto coerente de ações e medidas diversificadas com o
objetivo global de apoiar o desenvolvimento sustentado da agricultura e da produção biológica em Portugal. Para tal, encontra-se
assente em três eixos estratégicos de produção, de promoção e

por parte dos consumidores. Muitos têm sido também os debates,
artigos e teses sobre a temática da agricultura biológica. Enquanto
a União Europeia acaba de lançar um plano de ação para apoiar o
crescimento do setor, juntamente com as próximas alterações do
quadro legislativo, muitos são os desafios e as questões colocadas
relativamente à capacidade do MPB em alimentar uma população
que irá ultrapassar os nove mil milhões de pessoas em 2050, num
mundo com recursos limitados e caracterizado pelas alterações
climáticas. Sem dúvida que se trata de um tema complexo e que
se encontra intrinsecamente ligado ao conceito de sustentabilidade. Muito será ainda, certamente, debatido e nunca o foco na
investigação e inovação foi tão importante.

mercados, e de inovação, conhecimento e difusão de informação,

No entanto, trata-se sem dúvida de uma oportunidade de mercado

os quais compreendem um total de 58 ações. Segundo o último

que a Indústria da Alimentação Animal não deve perder.
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A AG R I C U LT U R A S U ST E N TÁV E L
MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO (MPB)

Nuno Burguette

Este artigo, não pretende confrontar a Agricultura Convencional vs Agricultura Biológica ou Produção Integrada.
Antes sim, dar uma visão da evolução da AB, em Portugal
e UE28, com base nas estatísticas (INE I.P. e DGADR) e na
nossa experiência pessoal nestes tipos de agricultura, quer
como técnico (assessoria em explorações), como formador
bem como agricultor e produtor. A sustentabilidade da
agricultura é o objectivo, mas esse nível, se bem que tenha
evoluído muito nos últimos anos, tem ainda que melhorar,
com o esforço de todos os parceiros que intervêm no processo e também das opções dos consumidores. A garantia
dada aos consumidores, que acabamos por ser todos nós,
da qualidade e segurança do que consumimos e do ambiente
em que vivemos, deverá estar bem presente e teremos que
o conseguir, no dia a dia, melhorando o bem-estar geral.
Teremos que ser nós de uma certa forma, a decidir o que
pretendemos, em relação à produção vegetal e animal,
assim como a sustentabilidade ambiental. É importante
produzirmos, preservando o meio ambiente, com técnicas que o permitam e com resultados económicos para
os agricultores e produtores poderem viver exercendo a
sua actividade. Portanto nem a favor nem contra o MPB,
em relação ao convencional. Sem entrar também pelos
aspectos políticos a que este tema nos levaria, apesar
da intenção de Bruxelas em propôr (ai as ajudas comunitárias...) que 25% das terras agrícolas da UE28 sejam
exploradas em MPB até 2030 (Pacto Económico Europeu
para 2021-2027, "From Farm to Fork"). A intenção é reduzir
a utilização dos produtos fitofarmacêuticos e os adubos
químicos de síntese, com os azotados à cabeça, a par das
acções de mitigação das alterações climáticas. O Governo
Português, assumiu um compromisso que foi publicado em
27 de julho de 2017, ou seja, a Resolução do Conselho de
Ministros nº 110/2017, que aprova a Estratégia Nacional
para a Agricultura Biológica (ENAB) e o Plano de Acção
(PA) para a produção e promoção de produtos agrícolas e
géneros alimentícios. Conforme referido pela Sra. Ministra
da Agricultura em entrevista à Revista de Alimentação
Animal da IACA, publicada numa edição anterior.
Assim, podemos resumir alguns dos pontos principais
dessa ENAB (em 10 anos, 2017 – 2027) através do PA para
a produção e promoção de produtos biológicos. Ponto da
situação em janeiro de 2018:
1. Fomentar a expansão das áreas de Produção Biológica
nos setores da Agricultura, da Pecuária e da Aquicultura,
através da melhoria da sua viabilidade técnica e do reforço
da sua atratividade económica.
2. Aumentar a oferta de produtos agrícolas e agroalimentares obtidos em Produção Biológica, promovendo a sua
competitividade e a sua rentabilidade comercial nos mercados interno e externo.
3. Desenvolver a procura de produtos biológicos, através da
estruturação das fileiras, a abertura de novos mercados, a
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promoção da sua notoriedade, da sua disponibilidade do
reforço da confiança e credibilidade junto do consumidor.
4. Promover o conhecimento e elevar o nível de competências
sobre a Agricultura e Produção Biológica nas condições
edafo-climáticas específicas nacionais.
5. Dinamizar a inovação empresarial e a disponibilidade de
informação estatística, de mercado e de apoio técnico à
produção agrícola, pecuária e aquícola biológica.
Para atingir estes objetivos, a ENAB encontra-se estruturada em três eixos de ação, consubstanciados no Plano
de Ação (PA) para a produção e promoção de produtos
agrícolas e géneros alimentícios biológicos, num total de
57 ações, repartidas da seguinte forma:
• Eixo 1 – Produção (16 ações)
• Eixo 2 – Promoção e mercados (22 ações)
• Eixo 3 – Inovação, Conhecimento e Difusão de Informação (19 ações)
Não vou referir específicamente quais as acções, pois tornava-se exaustivo. De qualquer modo, podem ser consultadas
no local próprio do boletim informativo da DGADR.
Convém ter presente que a agricultura convencional intensiva
é uma das actividades que mais influencia negativamente o
ambiente, provocando processos erosivos e contaminações
em grande escala, com repercussões na fauna e na flora
(abelhas, infestantes resistentes, etc.), havendo pelo menos
4 grandes problemas para resolver, que a tecnologia atual só
em parte solucionou, e que são: a fome, a degradação dos
recursos naturais, a contaminação global e as alterações
climáticas. Podemos ajudar a resolver estes problemas através da AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, que não é mais do
que um sistema que consiste na aplicação das boas práticas
agrícolas, na preservação dos ecossistemas e nos princípios
associados ao Modo de Produção Biológica (MPB), Modo
de Produção Integrada (MPI) e Protecção Integrada (PI).
A escassez dos recursos naturais pode-se tornar uma realidade ainda antes de 2050, pelo que se torna imperativo
produzir alimentos (vegetais e animais), fibras, madeira e
outros produtos no mesmo espaço, aumentando a qualidade
e a produtividade do solo, garantindo a BIODIVERSIDADE
( p.ex. 7% do território agrícola produtivo da China, desaparece em cada ano).
Sem dúvida que, a AGRICULTURA CONVENCIONAL, numa
mesma área, consegue produzir mais e até com custos
económicos mais baixos, só que tem o seu preço, que é o
da factura ambiental, social (infelizmente com os exemplos
recentes de Odemira e não só) e os riscos que podem advir
para a saúde (contaminações provocadas por alguns pesticidas e fitofármacos). Frequentemente se descobre que
determinado produto, afinal não é assim tão inofensivo,
apesar do período de segurança que se indica. Bom, nem vou
referir a agricultura intensiva, que parece estar um pouco
na moda. Em relação aos produtos biológicos, ainda há um

longo caminho a percorrer, até se poderem oferecer aos consumidores no
que respeita à quantidade e preços mais acessíveis. A fase do nicho de
mercado, penso já ter sido ultrapassada há algum tempo, não só pela oferta
de produtos, principalmente os hortícolas, as aromáticas, fruta, e pequenos
frutos, bem como da nivelação de preços com alguns convencionais. Na produção de cereais também ainda existem muitas lacunas, principalmente nos
preços e nas quantidades produzidas, pelo menos para algumas variedades.
Às pastagens, prados permanentes e aos implantados, corresponde a maioria da área da SAU (60%), em que se faz Agricultura Biológica (7%), como
adiante veremos nas estatísticas. A produção animal, será, a meu ver, a que
menos tem conseguido fazer chegar junto dos consumidores os seus produtos. Existem de facto, aspectos que não têm sido fáceis de ultrapassar,
a montante e jusante. A mais valia, resultante de ser produzido em modo
biológico, não é obtida pelo agricultor, pois acaba por vender os seus animais
ao preço dos convencionais, mas com custos de produção bem mais elevados. Porquê? Uma das razões poderá ser a falta dos chamados de circuitos
curtos de comercialização, ou seja os que não envolvem mais do que um
intermediário entre o produtor e o consumidor, através de vendas de proximidade ou vendas à distância. Também faltam alimentos biológicos mais
concentrados para se acabarem as fases finais
de engorda. O desenvolvimento dos animais não
é o desejado, pois não é fácil encontrar alimentos
biológicos com níveis desejáveis de proteína. Só o
leite materno, as pastagens, fenos, etc., são insuficientes. Acompanho pela CARNALENTEJANA,
os animais das explorações que estão em MPB e
temos encontrado essas dificuldades, nos bovinos
da Raça Alentejana. A carne de bovino representa
menos de 1/3 da carne de suíno ou de frango produzidas com cerca de 400 mil ton e mais de 310
mil ton, respectivamente/ano. Os bovinos de leite
são pouco mais de 274.000 cabeças. Números que
dizem respeito à totalidade da produção Nacional,
como é evidente. Em MPB o nº de cabeças para
BOVINOS é: 73.068; para OVINOS é: 78.557 e
para SUÍNOS é 4.386 (INE,I.P.2021).
Há cerca de 18 de unidades de abate e salas de
desmancha no nosso País, de norte a sul, que
podem ser utilizadas pelos operadores biológicos. Para aves, suínos e ruminantes (grandes e
pequenos), criados em MPB.
Existem 10 Organismos de Controlo e Certificação
(OCC) para o Modo de Produção Biológico (MPB).
No mundo, em 2018, a AB era já praticada em 186
Países, por mais de 2,8 milhões de agricultores. A
área total da agricultura biológica na UE28 era de
13,4 milhões de ha em 2018, representando 7,5%
da SAU, sendo este valor de 5,6% em Portugal.
Entre 2012 a 2018 a área de AB aumentou 34%,
em média na UE28, enquanto este aumento foi
apenas de 6% em Portugal, que apresentava a
área de 213.118 ha e 5.213 produtores, em 2018
(Eurostat, 2020, Willer et al., 2020).
A Superfície Agrícola Utilizada (SAU) em Portugal é de 43%, no final do ano 2019, a que correspondem 3,9 milhões de hectares, e ocupa 39%
do território da UE28. A dimensão média das
explorações aumentou 13,7%, para 13,7 ha de SAU
por exploração. Era de 12,00 ha por exploração,
(segundo INE,I.P. 2021)

MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO (MPB) EM
PORTUGAL (CONTINENTE E REGIÕES AUTÓNOMAS) – Dados 2019
QUADRO 1 – N.º DE OPERADORES EM MPB
CÓDIGO
OP

TIPO DE OPERADORES
Total de operadores

FINAL
2018

FINAL DE
2019

5,905

6,408

5,213

5,637

5

5

PRD_AGRI

Produtores

PRD_AQUA

Produtores - aquicultura

PRC

Processadores / Transformadores

788

933

IMP

Importadores

33

41

EXP

Exportadores

23

34

OTH

Outros

218

279
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QUADRO 2 – ÁREA EM MPB (ha)
CÓDIGO
UAAXK0000
ARA

ÁREA (ha)

CULTURA

EM CONVERSÃO

EM AGRICULTURA BIOLÓGICA

TOTAL

20,055

273,158

293,213

Superfície agrícola utilizada

4,834

50,839

55,673

C0000

Terras aráveis
Cereais para a produção de grão (incluindo sementes)

435

4,078

4,513

P0000

Leguminosas secas e proteaginosas para a produção de grão
(incluindo sementes e misturas de cereais e leguminosas)

34

983

1,016

R0000

Culturas sachadas

3

39

42

I0000

Culturas industriais

81

1,183

1,264

G0000

Culturas forrageiras de terras aráveis

2,164

36,998

39,162

V0000_S0000

Culturas hortícolas (incluindo melões) e morangos

166

3,803

3,970

Q0000

Pousios

1,950

3,755

5,705
176,342

J0000

Prados e pastagens permanentes

8,063

168,279

PECR

Culturas permanentes

7,158

54,040

61,198

7,148

50,825

57,973

H0000

Culturas permanentes para consumo humano

2,994

20,500

23,494

F1000

Frutos, bagas e frutos de casca rija (excluindo citrinos, uvas e morangos)
Frutos de zonas climáticas temperadas

244

1,204

1,448

F2000

Frutos de zonas climáticas subtropicais e tropicais

100

627

727

F3000

Bagas (excluindo morangos)

222

1,615

1,837
19,196

F0000

F4000

2,282

16,914

T0000

Citrinos

Frutos de casca rija

107

204

311

W1000

Uvas

961

3,036

3,997

O1000

Azeitonas

2,099

21,023

23,122

H9000

Outras culturas permanentes

987

6,061

7,048

1

20

20

U1000

Cogumelos de cultura

QUADRO 3 – EFETIVO PECUÁRIO EM MPB
CÓDIGO

EFETIVO PECUÁRIO

A região do país com maior área de agricultura

N.º CABEÇAS

biológica é o Alentejo, representando cerca

A2000

Bovinos

95,306

A3100

Suínos

6,757

A4100

Ovinos

94,117

Contudo esta região era a que, em relação à

A4200

Caprinos

5,631

sua SAU, tinha maior peso da superfície em

A5000

Aves

64,630

agricultura biológica, atingindo cerca de 8%,

de 60% do total da área do país (já atrás
referido), seguido da Beira Interior com 26%.

enquanto que no Alentejo o peso da superfície
QUADRO 4 - AQUICULTURA EM MPB
CÓDIGO
F00

ESPÉCIE

em agricultura biológica não ultrapassava 3%
VOLUME DE PRODUÇÃO (1.000 kg peso vivo)

Produção de aquicultura

F54

áreas ocupadas por pastagens permanentes
e por forragens, tem vindo a crescer, pers-

QUADRO 5 – PROCESSADORES COM ATIVIDADE EM MPB

C10

A reter: A superfície cultivada em agricultura
biológica, embora com grande expressão das

Mexilhões

CÓDIGO

da SAU da região.

CÓDIGO ATIVIDADE ECONÓMICA
Indústrias alimentares

N.º DE PREPARADORES
880

petivando-se que em 2020 se tenha aproximado dos 300.000 ha, embora ainda não
tenha elementos para poder confirmar estes

C101

Abate de animais, preparação e conservação de carne e de
produtos

40

números. Pode-se no entanto dizer que, as

C102

Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos

17

explorações agrícolas certificadas em MPB,

C103

Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas

330

triplicaram (INE,I.P. março 2021) em 10 anos,

C104

Produção de óleos e gorduras animais e vegetais

241

2009 a 2019 (+214%).

C105

Indústria de lacticínios

24

Para uma 2ª abordagem ao sector AgroAli-

C106

Transformação de cereais e leguminosas; fabricação de amidos,
féculas e produtos afins

66

C107

Fabricação de produtos de padaria e outros produtos à base
de farinha

63

C108

Fabricação de outros produtos alimentares

456

C109

Fabricação de alimentos preparados para animais

13

C110

Indústria das bebidas

147

C1102

Indústria do vinho

124

Fonte: INE I.P.2020 e DGADR adaptado

26 |

ALIMEN TAÇÃO AN IMAL

mentar de produtos AB, poderemos deixar
em aberto as questões relacionadas com a
COMERCIALIZAÇÃO, o CONSUMO NACIONAL
(gastos), TENDÊNCIAS, CANAIS de DISTRIBUIÇÃO e VENDA.
Nota: escrita feita fora do último acordo
ortográfico
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ESTRATÉGIA PARA A MELHORIA DA SEGURANÇA
ALIMENTAR, NUTRIÇÃO ANIMAL E SUSTENTABILIDADE NA
ALIMENTAÇÃO ANIMAL NA REGIÃO DO ALENTEJO – SANAS
O projeto SANAS é promovido pela Associação Por-

no passado demoraram mais de uma década a

tuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos

serem ultrapassadas e em alguns casos impli-

para Animais – IACA – e tem como objetivo refor-

caram alterações quer nas políticas aplicáveis a

çar a segurança alimentar ao longo da cadeia da

este setor de atividade, como também na forma

alimentação animal, com impacto na segurança dos

como o mesmo passou a atuar. Um exemplo, é a

produtos de origem animal, visando o aumento da

crise da BSE (1996), cujos efeitos passados mais

confiança dos consumidores na produção nacional

de 20 anos ainda se fazem sentir. Se as crises

e simultaneamente garantindo a sustentabilidade

alimentares são nefastas em muitos sentidos,

ambiental, económica e social da produção.

também têm um lado positivo, pois permitem

Com este projeto pretende-se incutir mais conhe-

uma evolução das atividades económicas e

cimento no setor, dotando-o de ferramentas mais
Ana Cristina Monteiro
Gestora de Ciência
FeedInov Colab.

minúcia de procedimentos que as tornam mais

sólidas para se tornar mais qualificado, mais com-

seguras, eficientes e competitivas.

petitivo e mais sustentável, o que é particularmente

A provisão de alimentos seguros, nutritivos e de

relevante numa região com forte expansão da
atividade pecuária. Pretende-se que este projeto
seja alvo de ampla disseminação e que a informação recolhida e gerada no seu âmbito possa ser
amplificada a todos os agentes do setor.

elevada qualidade, acessíveis a todos os consumidores da Europa é o objetivo central da política
da UE, que abrange todas as etapas da cadeia de
abastecimento alimentar da UE, “do prado ao prato”.
Os seus objetivos e requisitos visam assegurar um
elevado nível de segurança alimentar e nutrição

1 – Introdução
A alimentação animal constitui o fator de custos
variáveis mais importante das explorações pecuá-

num mercado global eficiente, competitivo, sustentável e inovador e, este projeto pretende ir ao
encontro dos mesmos.

rias e tem sido desde sempre alvo de escrutínio

Nutrição Animal

pela opinião pública e meios de comunicação social.

A UE é extremamente dependente da importação

Considerando a importância da alimentação ani-

de fontes proteicas para a alimentação animal,

mal na produção animal e no acesso a géneros

principalmente de fontes de elevado teor pro-

alimentícios de elevada qualidade e segurança

teico. Em Portugal, esta dependência é ainda mais

alimentar pelos consumidores, a IACA desenvolveu

elevada, tendo em conta a diminuta produção de

o projeto SANAS que assenta em três pilares fun-

oleaginosas, principalmente soja, da qual se extrai

damentais: Segurança Alimentar, Nutrição Animal

a principal fonte proteica utilizada em alimentação

e Sustentabilidade.

animal, o bagaço de soja.

Este projeto tem ainda como foco a melhoria da

É por isso importante procurar fontes proteicas

comunicação e divulgação de informação impor-

alternativas para a alimentação animal, nomea-

tante para o setor, mas também deste para a

damente proteaginosas, como a ervilha, a fava,

sociedade civil.

o grão-de-bico ou o tremoço, de variedades que
não são próprias para o consumo humano ou como

Segurança Alimentar
A garantia da qualidade e segurança dos alimentos para animais consiste numa das prioridades
das políticas europeias. É importante referir que
uma crise alimentar representa não só custos
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forma de aproveitamento do que é rejeitado pela
indústria alimentar humana. Outra possibilidade
é a utilização de insetos ou outros invertebrados,
assim como algas como fontes proteicas para a
alimentação animal.

elevados para o setor, como a sua descredibili-

É esperado um aumento global das necessidades

zação, pondo em causa o trabalho e o sustento

de proteínas de origem animal, nomeadamente

de milhares de famílias. Situações decorridas

carne e leite nas próximas décadas em virtude do

aumento populacional, e do poder económico

zação de 75% dos solos, e um consumo de

A obtenção de matérias-primas de forma

em alguns países em vias de desenvolvimento

cereais e produtos derivados de 35%, origi-

sustentável é outra medida essencial para a

(FAO, 2009). No entanto, a produção animal

nando o setor agrícola no seu todo cerca de

poupança dos recursos, devendo as melho-

tem sido apontada como ineficiente e pouco

14,5% dos gases com efeito estufa a nível

res práticas existentes serem partilhadas

sustentável, na utilização dos nutrientes vei-

mundial (FAO, 2009), mas de apenas 10,0%

por todos os operadores ao longo da cadeia

culados na sua alimentação e nos elevados

a nível da UE-28 (European Environmental

alimentar, a fim de multiplicar o seu impacto

níveis de excreção, com um impacto negativo

Agency, 2019). Atualmente, já se concluiu

positivo. É por isso importante ajudar as

no meio ambiente. Melhorar o conhecimento

que estes valores estão sobrevalorizados,

empresas a promoverem um sistema de

visto que a retenção derivada das produ-

produção de alimentos mais sustentável

ções animais não está a ser contabilizada,

e resiliente.

do valor nutricional das matérias-primas existentes, revendo as bases de dados nutricionais, identificar as interações entre os ingre-

nem o facto dos gases de efeito de estufa
derivados dos diversos setores (agricultura,

2 – Objetivos

combustíveis fósseis, produção de ener-

Os objetivos deste projeto foram construídos

gia, etc.) não terem todos o mesmo efeito

tendo por base a importância da alimentação

e durabilidade no meio ambiente, o que é

animal na cadeia alimentar, pelo que é impor-

deveras importante e abona a favor do setor

tante que os alimentos para animais, em todas

agrícola. Não obstante, no setor acredita-se

as fases da produção, transformação e distri-

que a alimentação de precisão é o caminho

buição, incluindo a importação e exportação,

A produção animal fornece um terço da pro-

a seguir, com vista a produzir mais com

de e para países terceiros, detenham a quali-

teína consumida pelo Homem no Mundo. No

menos e simultaneamente diminuir o impacto

dade e segurança apropriadas à manutenção

entanto, a sua produção implica uma utili-

ambiental da mesma.

da saúde e bem-estar animal, à proteção da

dientes dos alimentos compostos e otimizar
a sua combinação por forma a aumentar a
eficiência alimentar vai permitir diminuir o
desperdício alimentar e o efeito negativo da
produção animal no meio ambiente.

Sustentabilidade
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saúde humana e do ambiente, assim como ao
fortalecimento da confiança dos consumidores nos produtos de origem animal.
Assim o objetivo estratégico deste projeto
é reforçar a segurança alimentar ao longo da
cadeia da alimentação animal, com impacto
na segurança dos produtos de origem animal
visando aumentar a confiança dos consumidores na produção nacional, garantindo
a sustentabilidade da sua produção, dando
resposta às metas fixadas no horizonte 2030
e aos desafios societais.
Especificamente, pretende-se:
1. Reforçar o conhecimento e a inovação
ao nível da cadeia de produção de alimentos para animais.
2. Aumentar o conhecimento sobre a qualidade nutricional das matérias-primas
para a alimentação animal com foco na
redução do desperdício alimentar e na
economia circular.
3. Discutir dossiers importantes para o
futuro do setor.

3 – Plano de atividades
Das atividades propostas neste projeto destacam-se algumas pela sua relevância para
o setor, nomeadamente:
Atividade 2. Produção de manuais, códigos
de boas práticas e guias
Produção de 3 manuais técnicos, nomeadamente: Código de Boas Práticas de Rotulagem de alimentos compostos e pré-misturas
para a alimentação animal; Código de boas

animal mais sustentável.

alimentar, a todos os interessados nesta

Atividade 3. Estudo sobre o impacto do
setor dos alimentos compostos para animais na região do Alentejo
Desenvolvimento de um estudo em que se
avalia a importância e o impacto, do ponto
de vista ambiental, económico e social, do
setor dos alimentos para animais na região

atividade fazer chegar aos diferentes operadores do mercado informação pertinente
para o melhor desempenho da sua atividade,
podendo desta forma ajudá-los a garantir
o cumprimento das exigências legislativas,
mas também melhorar os seus sistemas
de produção.

mento essencial de posicionamento político

Algumas das ações de divulgação já decor-

face à tutela e para demonstrar às diferen-

ridas contam dois workshop do projeto para
apresentação dos diferentes manuais produzidos, entre outros temas de relevo, e
o I Fórum de Alimentação Animal, o qual
contou com cinco apresentações de ele-

Atividade 4. Caracterização e avaliação de

vada qualidade, com especial ênfase para

novas fontes proteicas

as estratégias alimentares, desafios e opor-

Estudo de fontes proteicas alternativas às

tunidades do setor da alimentação animal e

habitualmente utilizadas na alimentação ani-

contribuição da alimentação animal face às

mal, devido à forte dependência de fontes

alterações climáticas, com foco na estratégia

externas (países terceiros) e às dificuldades

“farm to fork” do Pacto Ecológico Europeu

por vezes de fornecimento dos produtores

(Green Deal).

de alimentos para animais.
Para tal pretende-se caracterizar algumas
leguminosas nacionais como o grão-de-

alimentos compostos para animais na

também a farinha de insetos, concentrado

região do Alentejo, no sentido de valo-

proteico de insetos e óleo de insetos, assim

rizar este setor no conjunto da fileira

como alguns tipos de alga, novas fontes

agrícola e agroalimentar que é estra-

de elevado valor proteico para a alimen-

tégica para a região e que tem uma

tação animal.
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área de atividade. Pretende-se com esta

do Alentejo. Este documento será um instru-

-bico, a ervilha, a fava e o tremoço, mas

8. Divulgar e comunicar a informação dis-

ferramentas disponíveis para os operadores

gerada neste projeto, ao longo da cadeia

7. Avaliar a sustentabilidade do setor dos

enorme margem de progressão.

mentos com a informação gerada e que serão

biológicos.

um importante incremento nos últimos anos.

circular, na aposta de uma produção

Com estas atividades serão produzidos docu-

de substâncias indesejáveis e contaminantes

melhoria do setor e cumprimento da

cientemente na melhoria da economia

e microalgas.

à divulgação e disseminação da informação

agrícola e agroalimentar que tem registado

ção animal, no sentido de apostar cons-

Portugal, Produtos derivados dos insetos

produtores de géneros alimentícios; Manual

do conhecimento numa perspetiva de

de novas fontes proteicas em alimenta-

minosas desenvolvidas e produzidas em

última de suma importância que diz respeito

setor para a dinamização de toda a fileira

6. Avaliar as potencialidades de utilização

destilados da indústria de destilação, legu-

do mercado. A estas atividades junta-se uma

práticas e guias com vista ao reforço

matérias-primas.

palmiste, glúten feed de milho e dréches e

e pré-misturas para a alimentação de animais

tes partes interessadas a relevância deste

5. Elaborar fichas de caracterização das

de colza, bagaço de girassol, bagaço de

práticas de fabrico de alimentos compostos

4. Produzir manuais, códigos de boas

legislação em vigor.

trigo, soja, bagaço de soja, colza, bagaço

Atividade 5. Produção de fichas de caracterização de matérias-primas

No site da IACA estão já disponíveis alguns
dos documentos produzidos no âmbito do
projeto, assim como alguma informação
decorrente do I Fórum de Alimentação
Animal.
O projeto terminará em breve, mas o
desenvolvimento e atualização da informação continuará, numa colaboração entre
a entidade promotora, a IACA, e o FeedInov que tem participado no seu desenvolvimento.

ponível junto dos operadores de mer-

Caracterização nutricional das matérias-

cado, através da ampla publicitação dos

-primas mais relevantes para a alimentação

Qualquer informação adicional será forne-

seus resultados complementada por

animal, nomeadamente: milho importado,

cida a pedido através dos serviços da IACA

ações de divulgação e disseminação.

milho, cevada e trigo nacionais, sêmea de

ou da autora (ana.monteiro@feedinov.com).
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SANAS | A INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO
ANIMAL RUMO À SUSTENTABILIDADE
Fichas Técnicas de Matérias-primas: Conhecer o
que temos, desenvolver o que queremos
Com o projeto SANAS – Segurança Alimentar, Nutrição Animal e Sustentabilidade – implementado na região do Alentejo, a IACA dá um passo
em frente na caracterização das matérias-primas mais relevantes para o
desenvolvimento da sua atividade, colocando à disposição dos industriais
Fichas Técnicas com informação acerca do valor nutricional de mais de
duas dezenas de matérias-primas. Durante dois anos e meio analisaram-se amostras pertencentes aos grupos de cereais e derivados, oleaginosas e derivados, leguminosas nacionais, derivados de insetos e algas. O
principal objetivo é perceber que matérias-primas, com valor nutricional
para a alimentação animal, devem continuar a ser usadas ou devem ser
desenvolvidas para que a produtividade da indústria e a sua atuação sustentável sejam realidades simultâneas.
As Fichas Técnicas de caracterização de matérias-primas constituirão uma
base de dados, disponível para os fabricantes ou produtores de alimentos
para animais, que os apoiará na formulação de dietas
preparadas para responder aos seguintes desafios:

também relevância à caracterização de matérias-primas convencionais.
Neste item incluem-se o bagaço de colza e de soja, ou a soja, entre outras
importadas regularmente por Portugal para a alimentação animal e analisadas, no âmbito do projeto Qualiaca (a nível de segurança alimentar),
com o qual o SANAS faz a ponte. O milho grão, trigo e cevada, de origem
nacional, são matérias-primas também analisadas.
Além das análises clássicas, as Fichas Técnicas realizadas ao abrigo do
SANAS incluem a digestibilidade in vitro, o que possibilita uma avaliação
do índice do valor nutritivo destas matérias-primas. De uma maneira geral
as Fichas Técnicas terão uma análise dos constituintes orgânicos, do perfil
de aminoácidos, da composição mineral e da digestibilidade.
A implementação do Programa SANAS é da responsabilidade da IACA e
realizado em parceria com o laboratório Colaborativo FeedInov, tendo,
também, a colaboração da Estação Zootécnica Nacional, da EntoGreen,
da ANPROMIS, da ANPOC, da CERSUL, da Cooperativa Agrícola de Beja
e Brinches, da Estação Zootécnica de Elvas e da Allmicroalgae.

• Evitar desperdício de nutrientes
• Reduzir os níveis de excreção dos nutrientes
• Reduzir a carga poluente ambiental

Danisco Animal Nutrition

• Reduzir a pressão crescente nos sistemas de
produção animal
• Reduzir a dependência em matérias-primas provenientes de países terceiros
Atualmente em desenvolvimento, as Fichas Técnicas
analisam as matérias-primas mais utilizadas na alimentação animal, fontes proteicas alternativas e novas
fontes proteicas.
No que respeita às matérias-primas de origem vegetal
analisam-se matérias-primas endógenas do território
português, tais como a fava, o tremoço, a ervilha e o
grão-de-bico, em variedades não adequadas ao consumo
humano, o que representa uma vantagem adicional na
utilização destas proteaginosas que, assim, não competem com a alimentação humana pela utilização dos
solos. Conta-se também como vantagem o facto de
poderem contribuir para a redução das importações
nacionais.
No que concerne às novas fontes proteicas são enfoque das Fichas Técnicas, os insetos e derivados e as
micro e macro algas. Especificamente, são estudadas
larvas de mosca BSF, e seus derivados, e farinha de
tenébrio. No caso dos insetos a análise inclui testes
de digestibilidade em monogástricos, nomeadamente
em frangos e suínos.
Apesar de ter um grande enfoque no desenvolvimento
de novas matérias-primas as Fichas Técnicas dão

Enviva® PRO

O F E R EÇA À S S UA S AV ES A
M E L H O R P R OT EÇÃO I N T ESTI N A L
• Eficácia comprovada: a análise de amostras intestinais mais extensa do mercado;
• Defesa contra diversas agressões sanitárias, graças ao seu largo espectro de ação;
• Acelera o desenvolvimento imunitário, permitindo que os recursos que as aves recebem
se dirijam maioritariamente para o crescimento;
• Melhor performance, proporcionando melhor retorno económico.
Contacte o nosso Distribuidor autorizado Reagro SA
Email : inove.tec@reagro.pt
info.animalnutrition@iff.com | animalnutrition.dupont.com
A L I ME N TAÇÃO A N I M A L |
© 2021 by International Flavors & Fragrances Inc. IFF is a Registered Trademark. All Rights Reserved.
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FORNECER SISTEMAS ALIMENTARES
SUSTENTÁVEIS
Declaração do setor pecuário global
O setor pecuário global compreende mais de 1,3

A FAO chama à pecuária “a terceira fonte de rendi-

mil milhões de agricultores, produtores pecuários,

mento mais importante do mundo” e “um recurso

produtores, processadores e empresas em todo o

para resiliência económica e rendimento”.

mundo que, coletivamente, fornecem a maioria dos
produtos animais do mundo – leite, carne, ovos,
aquicultura e outros produtos. Estes variam entre
pequenos proprietários e grandes operações – a
escala e a diversidade da pecuária significa que

A pecuária oferece uma forma de segurança finan-

esta desempenha um papel vital na produção de

ceira e, durante as secas, inundações ou conflitos,

alimentos sustentáveis. Com os esforços crescen-

é relocalizável. Com as mulheres a representarem

tes da comunidade global para reforçar os sistemas

66% dos criadores de gado pobres do mundo, isto

alimentares, é importante avaliar os contributos da

apoia diretamente o objetivo da ONU de reforçar

pecuária e identificar como estes esforços podem

a sua resiliência.

apresentar propostas positivas e produtivas que
irão reacender os esforços para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Contributos Nutricionais e Sociais
Os alimentos de origem animal fornecem 18% das
calorias globais e 39% da ingestão de proteínas.

Ambiental

Devido à sua densidade de nutrientes, é uma impor-

Os produtos de origem animal não podem ser pro-

tante fonte de nutrição para os 2 mil milhões que

duzidos às custas do ambiente. A pecuária pode

sofrem de “fome oculta” e os 141 milhões de crian-

produzir alimentos nutritivos, e fá-lo, com práticas

ças que sofrem de nanismo.

e tecnologias que gerem de forma sustentável os
recursos naturais do planeta. A FAO estima que as
"emissões do ciclo de vida" globais para a pecuária
são 14,5%, enquanto o IPCC estima que as emissões

A pecuária produz estas calorias principalmente
através da ingestão de alimentos que não são
comestíveis para as pessoas, tais como gramíneas, resíduos de colheitas e subprodutos, razão

diretas de GEE são 5%. Os agricultores estão a trabalhar para as reduzir ainda mais através das novas
tecnologias, tais como inovação em nutrição animal,
monitorização digital, novas vacinas e muito mais.

pela qual a FAO afirmou que animais como o gado
"contribuem diretamente para a segurança alimentar global". Com 2/3 das terras agrícolas do mundo
correspondendo a prados e pastagens permanentes,
a pecuária também oferece uma forma de produzir
alimentos em áreas que, de outra forma, seriam
improdutivas. Isto ajudará a reforçar a segurança
alimentar à medida que os centros urbanos crescem e a nossa população aumenta para quase 10
mil milhões em 2050.

Contributos Económicos

32 |

ALIMEN TAÇÃO AN IMAL

As nações industrializadas reduziram o uso da terra
para a pecuária em 20% nas últimas décadas, ao
mesmo tempo que duplicaram a produção, graças
à inovação em nutrição animal, saúde animal, genética, tecnologias, etc. A FAO estima que as emissões
da pecuária podem cair ainda mais 30% através de
uma maior adoção de melhores práticas e tecnologias. A pecuária é fundamental para a agricultura

Uma em cada seis pessoas em todo o mundo

regenerativa, com a pastagem a apoiarem sistemas

depende da pecuária para a sua subsistência, criando

alimentares sustentáveis, ao mesmo tempo que a

um setor que contribui com 1,27 triliões de dólares

integração com sistemas de cultivo fornece ganhos

para as economias globais e 40% do PIB agrícola.

ambientais e nutricionais.

YOUR GLOBAL
SUSTAINABILITY
SOLUTION.
Sustainable farming practices are foundational
to the growth and production of U.S. Soy. Recently, the
U.S. Soybean Export Council (USSEC) mapped U.S. Soy’s
strategic objectives directly to the U.N. Sustainable
Development Goals (SDGs) – 17 goals that aim to end
poverty, protect the planet, and ensure all people enjoy
peace and prosperity by 2030. With the strategic objectives
tied directly to specific SDGs and the targets under those
goals, the U.S. Soy industry has identified areas where
we can have the greatest impact in supporting progress
toward global sustainable development.

U.S. Soy is committed to supporting these goals and sustainable
development to 2030 and beyond.

Sourcing verified sustainable U.S. Soy that meets
EU sustainability requirements is simple with the
U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol (SSAP).
The SSAP certificate offers an origin specific,
sustainability verification of U.S. Soy. Indicate to
your soy supplier that you require a U.S. Soy SSAP
certificate for your U.S. soy purchase.

For more info, visit USSOY.org

A L I ME N TAÇÃO A N I M A L
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Criação de Colaboração e Sucesso Sustentável
Existe um número crescente de esforços globais para acelerar o progresso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo
eventos únicos, tais como a Cimeira dos Sistemas Alimentares da ONU e plataformas existentes como a Conferência das Partes (COP)
e a recentemente constituída Subcomissão de Pecuária da Comissão de Agricultura da FAO. Estes programas são vitais para gerar
mudanças positivas e produtivas. Manter tudo na mesma não é uma opção e são necessárias melhorias em toda a agricultura. Colheitas
e pecuária, orgânicas e convencionais, de grande e pequena escala, locais e globais, etc.
Com apenas uma década até 2030 e o progresso dos ODS estagnando, não podemos dar-nos ao luxo de darmos passos em falso. Como
tal, é importante que estes órgãos e eventos globais centrem os seus esforços em torno de um grupo central de componentes que
podem trazer todas as partes interessadas à mesa e gerar mudanças que proporcionem sustentabilidade social, económica e ambiental.

Foco em Melhorias Sustentáveis na Fome e Má nutrição
O Estado de Segurança Alimentar e Nutricional da FAO em 2021 no mundo foi aflitivo para a comunidade agrícola global. A fome e a má
nutrição dispararam, ao mesmo tempo que 30% da população global não tiveram acesso a alimentação adequada durante todo o ano.
Alimentar o mundo com nutrição adequada face às mudanças climáticas é o desafio da nossa geração. Qualquer esforço para melhorar
os sistemas alimentares deve ter esse objetivo na sua essência. Os resultados devem delinear claramente a forma como a sustentabilidade reduzirá estes números nos próximos anos de formas claras, viáveis e mensuráveis, construídas com base no conhecimento e na
ciência existentes. Sem fome, má nutrição e acessibilidade no centro do nosso trabalho, corremos o risco de desenvolver sistemas que
satisfazem as necessidades daqueles cujas necessidades já foram satisfeitas.

Reconhecimento do Valor da Inovação
A agricultura é um setor inovador. Os agricultores adotaram novas técnicas para melhorar as suas operações durante milénios, desde
esforços centenários para criar animais mais robustos até a revolução digital dos nossos dias. Quando os esforços globais de sustentabilidade reconhecem e trabalham com esta mentalidade inovadora, isto pode ser um grande impulsionador para melhores resultados e
impactos. A FAO já estima que as emissões da pecuária poderiam ser reduzidas em 30% através da adoção de melhores práticas e tecnologias. A crescente “revolução digital” na pecuária pode acelerar ainda mais estes ganhos, pois novos métodos para prever, prevenir,
monitorizar, diagnosticar e tratar rapidamente as doenças proporcionam melhores resultados em termos de saúde juntamente com um
maior bem-estar. A FAO e a OCDE afirmam que a maioria do aumento da produção agrícola nos próximos 10 anos virá de melhorias de
produtividade; isto começa com inovação.

Abordagem inclusiva e colaborativa
A agricultura é um setor diverso. No âmbito da pecuária, mais de 40 espécies animais e 7.000 raças são produzidas em todo o mundo
em inúmeros sistemas – convencionais, orgânicos, de alta tecnologia, pequenos produtores, etc. Isto significa que não existem soluções
“únicas”, e é por isso que as cimeiras e os mecanismos globais de sustentabilidade devem criar estruturas inclusivas e colaborativas para
as suas atividades. Isto significa desenvolver soluções de formas abertas e transparentes que garantam que todas as partes interessadas podem contribuir e que são ouvidas. Os resultados finais devem refletir a diversidade da produção em todo o mundo e a oportunidade de reforçar a sustentabilidade de todos os sistemas alimentares, não apenas um subconjunto que agrada a círculos selecionados.

Abraçar a mudança que se constrói com base no conhecimento existente
A agricultura é um setor bem informado. As explorações agrícolas compreendem intimamente os seus animais e terras, contando com
a sabedoria muitas vezes profundamente enraizada em valores culturais. A acumulação de conhecimento na agricultura ao longo dos
séculos é uma ferramenta poderosa que, se devidamente aproveitada, pode reforçar rapidamente as melhorias em sustentabilidade. Os
esforços que desconsideram isto e procuram “transformar” completamente a agricultura desde a base correm o risco de impor mudanças que a cadeia de valor sabe que não podem ser bem-sucedidas. É necessária uma mudança significativa para reforçar os sistemas
alimentares sustentáveis; portanto, as cimeiras e os mecanismos globais devem trabalhar com aqueles que realizarão esta mudança e
compreende como torná-la bem-sucedida.

Conclusões baseadas na ciência
A faltar apenas uma década para cumprir os ODS, não podemos arriscar abordagens que podem não gerar o progresso necessário. Os
esforços globais devem basear-se no conhecimento da comunidade científica para compreender quais as abordagens que têm benefícios
comprovados à escala global ou regional, como o papel dos alimentos de origem animal em dietas saudáveis e sustentáveis. Extrapolar
estudos de caso muito pequenos ou abordagens hiperlocais para uma escala mundial significa que a diversidade da agricultura – o que
funciona num lugar pode não funcionar noutro – se perde. As propostas que surgem das cimeiras e mecanismos de sustentabilidade
devem demonstrar como são construídas com base em ciência fiável que indica como isto resultará em mudanças produtivas, positivas
e sustentáveis.

Os nossos contributos para a mudança
Cumprir a sustentabilidade e os resultados de qualquer colaboração exigirá ações de todo os setores da agricultura. A cadeia de valor
da pecuária reconhece isto e assumiu vários compromissos e outras ações.
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LATICÍNIOS. Os produtos lácteos fornecem o valor nutricional muito necessário a
milhares de milhões de consumidores. O setor dos laticínios
contribui para todos os ODS da ONU, particularmente para os ODS Erradicar a
Fome, Erradicar a Pobreza, Saúde de Qua-

necessários e são reconhecidos pelo seu papel
em dietas saudáveis e equilibradas.
O setor é representado pela Comissão Internacional do Ovo (CIO), uma organização sem
fins lucrativos, que representa os produtores
de ovos, as associações nacionais de ovos, os
classificadores de ovos e os produtores de
produtos à base de ovos.

lidade e Igualdade de Género. A Declaração
dos Laticínios de Roterdão é um compromisso único e forte com o desenvolvimento
sustentável do setor global dos laticínios.
Para avaliar melhor o impacto dos sistemas
de laticínios em todo o mundo, a FIL e a
PGL, juntamente com a FAO da ONU e a
Agenda Global para a Pecuária Sustentável (GASL), publicaram recentemente
vários trabalhos de investigação que
demonstram o papel dos laticínios na concretização dos ODS e apresentaram novas
iniciativas, incluindo Pathways to Dairy
Net Zero; Dairy Nourishes Africa; e Dairy
Sustainability Framework.
O setor é representado por duas organizações: A Federação Internacional dos Laticínios (FIL), a principal fonte de conhecimento
científico e técnico para as partes interessadas da cadeia dos laticínios, composta por
43 países membros que representam 75%
da produção mundial de leite.
A Plataforma Global dos Laticínios (PGL) é
uma associação industrial sem fins lucrativos que representa mais de 95 cooperativas,
empresas, associações, órgãos científicos e
outros parceiros líderes, com operações em
mais de 150 países e produz aproximadamente 33% de todo o leite do mundo.
OVOS. Existem mais de 2
milhões de produtores de ovos

O setor dos ovos apoia diretamente milhões
de famílias em todo o mundo, promovendo
meios de subsistência equitativos nas comunidades rurais. Em países de rendimento
baixo e médio, as mulheres representam
uma grande proporção dos produtores de
ovos e dependem das suas explorações
agrícolas para fornecer alimentos às suas
famílias e rendimentos para mandarem os
seus filhos à escola. Os ovos são uma
potente fonte de nutrição, contendo a maioria das vitaminas, minerais e antioxidantes
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2021, a Mesa Redonda Global para Carne
Bovina Sustentável estabeleceu a meta de
reduzir o impacto líquido da carne bovina no
aquecimento global em 30% até 2030. Para
ajudar a atingir estes objetivos, defendem-se
as melhores práticas para facilitar a troca de
conhecimento e promover uma abordagem
colaborativa baseada na ciência. O objetivo

AVES. As aves fornecem proteínas
altamente digestíveis e de excelente qualidade nutricional, com
vitaminas e minerais necessários
para milhares de milhões de pessoas em todos
os países. O setor assinou a Declaração de São
Paulo com a FAO em 2019 com o objetivo de
focar nos principais objetivos de desenvolvimento sustentável para o setor de carne avícola
total. Este documento descreve os 5 ODS
(Erradicar a Fome, Saúde de Qualidade, Educação de Qualidade, Indústria, Inovação e
Infraestruturas, Ação Climática) nos quais a
avicultura pode ter um impacto real. O setor
é proativo no avanço da segurança alimentar,
abordando a resistência antimicrobiana e partilhando as melhores práticas em todo o mundo.
O setor é representado pelo Conselho Internacional da Avicultura (CIV), uma associação
global que representa a cadeia de valor da
carne de aves em todo o mundo. Com os seus
31 países membros e 54 membros associados, os membros do CIV representam mais
de 88% da produção mundial de carne de
aves e 95% do comércio global de carne
de aves. Os membros representam desde
pequenas explorações familiares a operações totalmente integradas e incluem todas
as partes da cadeia de valor da avicultura,
desde fornecedores das matérias até aos
serviços de alimentação.

em todo o mundo, sendo que só
na China são mais de 800.000.

do uso da terra e do bem-estar animal. Em

é uma indústria mais responsável ambientalmente, mais resiliente economicamente e
mais benéfica socialmente.
O setor é representado pelo Secretariado
Internacional da Carne (SIC), uma entidade
sem fins lucrativos que reúne produtores,
associações nacionais/regionais, exportadores, processadores, governos e empresas parceiras. Os membros encontram-se em países
que representam cerca de 75% da produção
global de carne bovina, suína e ovina.
A Mesa Redonda Global para Carne Bovina
Sustentável (MRCB) é uma rede global que
promove o progresso da carne bovina sustentável. Na sua mesa redonda global e 12 mesas
redondas regionais, a MRCB tem mais de
500 membros, em 24 países. Coletivamente,
os membros são responsáveis por mais de
dois terços do comércio transfronteiriço de
carne bovina.
ALIMENTOS COMPOSTOS PARA
ANIMAIS. A nutrição animal, através da inovação e da eficiência,
é e tem sido parte essencial da
solução para tornar a cadeia e produção da
pecuária mais sustentável. O papel da nutrição
animal é garantir a resiliência e a produtividade animal, produzindo mais com menos,
otimizando os recursos ambientais, aplicáveis
tanto aos produtores dos países desenvolvidos como aos pequenos produtores dos paí-

CARNE. As diretrizes dietéticas
recomendam o consumo de carne
em quantidades adequadas como
parte de uma dieta e estilo de vida saudáveis
e equilibrados. O setor defende soluções e
políticas baseadas na ciência, inovação contínua e melhores tecnologias, comércio livre
e justo e empresas sustentáveis como elementos-chave para fazer face ao desafio da
procura crescente.
O setor está a trabalhar com os seus parceiros para definir metas ambiciosas em
torno da redução das emissões, da melhoria

ses em desenvolvimento. Uma das missões
principais da IFIF é apoiar e encorajar o desenvolvimento sustentável da produção animal e
promover a inovação e a eficiência da nutrição
animal. A IFIF apoia e incentiva o desenvolvimento e a utilização de orientação global
com base na ciência para medir, comparar e
melhorar o desempenho ambiental e a sustentabilidade da produção animal.
A Federação Internacional das Indústrias
e Alimentação Animal (IFIF) representa a
indústria global de alimentos para animais
como um participante essencial na cadeia

alimentar que fornece alimentos sustentáveis, seguros, nutritivos e acessíveis a população mundial crescente. Os membros da IFIF
representam mais de 80% da produção total
de alimentos para animais em todo o mundo,
incluindo associações nacionais e regionais de
alimentos para animais de África, Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, Médio Oriente e
América do Norte. Uma das missões principais
da IFIF é apoiar o desenvolvimento sustentável da produção animal e a IFIF esforça-se
para apoiar os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU.
SAÚDE ANIMAL Este setor oferece os produtos e tecnologias
que tornam e mantêm os animais
saudáveis. Estas tecnologias são
utilizadas em explorações de todos os tama-

nhos e tipos – pequenos proprietários e em
grande escala; convencionais e orgânicas;
desenvolvidas e em desenvolvimento; etc.
– para proteger os animais contra doenças
e melhorar o bem-estar. Com 20% dos animais perdidos devido a doenças todo os
anos, melhorar os seus cuidados acelera os
esforços dos ODS. Além disso, os membros
da HealthforAnimals estão a realizar uma
gama alargada de atividades para reduzir o
impacto das suas operações, tais como instalações neutras em carbono ou compromissos de redução de emissões e estabelecimento de parcerias para reforçar a
sustentabilidade nutricional global.
O setor é representado pela HealthforAnimals
(associação global de saúde animal), que reúne
desenvolvedores de produtos médicos veterinários, tais como vacinas, parasiticidas, anti-

bióticos, suplementos nutricionais, diagnósticos, tecnologias digitais e outros produtos.
Com base nas iniciativas específicas levadas a
cabo por agricultores e outros, a maioria dos
setores da pecuária são ativos na liderança de
iniciativas globais de sustentabilidade, como
a Agenda Global para a Pecuária Sustentável
(GASL) e Avaliação e Desempenho Ambiental
da Pecuária (LEAP).
O setor da pecuária pode ajudar a acelerar
os esforços para alcançar os ODS e proporcionar um futuro mais saudável para
todos. O setor está desejoso de trabalhar
com instituições internacionais e outras
para ajudar a conseguir dietas nutritivas e
produção resiliente construída com base
na ciência e inovação. O setor da pecuária
convida outros a trabalharem em conjunto
para atingir este objetivo.
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CLOSTATTM: A MELHORIA NA MICROBIOTA E INTEGRIDADE
INTESTINAL COMO BASE PARA O INCREMENTO DE
PERFORMANCE DE AVES POEDEIRAS E PRODUÇÃO DE
OVOS DE ALTA QUALIDADE
Dra. Patricia Aristimunha

Resumo

Tabela 1. Tratamentos experimentais

Gerente Serviços Técnicos,
Kemin América do Sul

Devido à alta exigência do mercado importador
e às campanhas de proibição de antimicrobianos
em rações como melhoradores de desempenho, as
empresas vêm enfrentando um enorme desafio para
maximizar a produção de ovos a preços acessíveis ao
consumidor. Neste cenário, o probiótico CLOSTATTM
é uma importante ferramenta para melhorar a qualidade intestinal, com atuação comprovada no controle
de enterite necrótica subclínica e clínica causada por
Clostridium perfringens, promovendo o equilíbrio da
microbiota e melhoria da saúde intestinal. Além disso,
CLOSTATTM contribui para a performance das aves
poedeiras e para a produção de ovos de alta qualidade. Para comprovar esses factos, foi realizado um
ensaio numa exploração de poedeiras comerciais no
nordeste brasileiro, na qual procurou-se avaliar os
efeitos da utilização de CLOSTATTM HC em comparação ao probiótico já utilizado pelo estabelecimento
na sua rotina. Neste ensaio foram utilizadas 37.515
aves poedeiras comerciais da linhagem Lohmann,
com 23 semanas de idade, alojadas em 04 aviários
experimentais californianos. Dentre estas, 18.799
receberam o tratamento com CLOSTATTM HC Dry e
18.716 fizeram parte do grupo controle (receberam
o probiótico concorrente). As aves que receberam
CLOSTAT™ HC Dry obtiveram melhor qualidade
de casca dos ovos, o que resultou no aumento do
número de ovos vendáveis. Houve também a redução dos custos produtivos, melhorando 11 pontos
a conversão/dúzia de ovos. Adicionalmente, o tratamento com CLOSTAT™ HC Dry tornou as aves
mais saudáveis, reduzindo a mortalidade dos lotes
e demonstrando, dessa forma, o seu potencial no
controle do Clostridium perfringens e na melhoria
da qualidade intestinal das aves.

Tratamentos

Descrição

T1

Grupo tratado: dieta basal +
probiótico CLOSTATTM HC Dry
(Bacillus subtilis PB6).

T2

Grupo Controle: dieta basal + probiótico de rotina da exploração
(cepa múltipla).

Dra. Wanessa Oliveira
Coordenadora de Vendas N/NE

Materiais e Método
As aves foram distribuídas em dois (2) tratamentos
(Tabela 1). O experimento ocorreu durante trinta
(30) semanas, entre a vigésima terceira (23ª) e
a quinquagésima terceira (53ª) semana de vida.
Todos os animais receberam até a vigésima primeira
(21ª) semana, o probiótico de rotina da empresa.
Após esse período, permaneceram durante uma
semana sem nenhum consumo de probiótico, e a
partir da 23ª semana receberam os tratamentos
experimentais.
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Local e aves experimentais
Um total de 37.515 poedeiras da linhagem Lohmann
foram alojadas em 4 aviários californianos do núcleo
experimental da exploração de poedeiras comerciais localizada no Nordeste, com temperatura e
iluminação de acordo com a recomendação para
a linhagem. A água e a ração foram fornecidas ad
libitum. Os aviários 01 e 02 (com um total de 18.799
aves) receberam o tratamento 1 e os aviários 03 e
04 (totalizando 18.716 aves) o tratamento
Dietas experimentais
Dietas à base de milho e farelo de soja foram formuladas para atender os níveis energéticos e de
micronutrientes típicos da indústria brasileira. O
programa de alimentação deu-se de acordo com a
tabela 1, em que T1 foi constituído de dieta basal,
idêntica a já utilizada pela granja, com a adição
do probiótico CLOSTATTM HC Dry (50g/ton). Em
contrapartida, em T2 realizou-se tratamento com
o probiótico de rotina na dosagem recomendada
pelo fabricante (40g/ton) associado à dieta basal.
Análise dos dados
O consumo de ração por tratamento foi monitorado
semanalmente durante o período experimental.
Assim como também, os dados de produção, mortalidade, ovos sujos, trincados, quebrados e ovos
sem casca (ovo pele) foram acompanhados através
do sistema da granja semanalmente. A conversão
alimentar (CA) foi fornecida por dúzia de ovos. Nas
24, 35, 39, 44, 48 e 53 semanas foram realizadas
6 coletas de 60 ovos por tratamento para determinação da gravidade específica dos ovos. Ao fim
do experimento, foi calculado o Retorno do Investimento (ROI) da substituição do probiótico atual
pelo CLOSTATTM HC Dry.

Resultados

pelo grupo CLOSTATTM HC Dry refletiram em uma quantidade superior
de bandejas (338 bandejas a mais que grupo controle), ou seja, R$
Durante todo o período experimental, T1 e T2 apresentaram o per2.532,25 a mais durante o período de experimento (considerando o
centual de produção de ovos muito semelhante (Figura 1). Entretanto,
valor da bandeja de R$7,50). O grupo controle apresentou resultados
devido a pior qualidade da casca apresentada pelo grupo controle
numericamente piores em relação a mortalidade, sendo observada uma
(Figura 3), o grupo CLOSTATTM HC Dry obteve a maior produção total, mortalidade de 120 aves a mais, em relação ao grupo CLOSTAT (Figura
ultrapassando o número de ovos vendáveis do grupo controle. O uso 3), refletindo em perdas econômicas de R$ 3.819,60 (valor de custo da
do CLOSTATTM HC Dry reduziu o número total de ovos sujos, trincados ave em produção de R$ 31,83). Houve também a redução dos custos de
e quebrados (Figura 2). Foram considerados ovos vendáveis o total de produção, melhorando 11 pontos a conversão/dúzia de ovos (Tabela 2).
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• Água + energia + mão de obra: R$ 1,24/ave
• Água + energia + mão de obra: R$ 1,24/ave
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•

Total franguinha: R$11,04 até 18 semanas

•

Total custo por ave em produção: R$20,79/ave
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Tabela 2. Comparação dos custos de ração por dúzia de ovos

Conclusões

Parâmetros
CLOSTAT
CONTROLE
Consumo de Ração Kg:
414.930
448.930
Pode-se concluir que a formulação com CLOSTATTM HC Dry apreProdução ovos
3.796.791
3.786.857
senta uma maior rentabilidade quando comparada ao tratamento
Conversão/dúzia
1,311
1,423
Page 4 of 6
de rotina, resultante da performance produtiva superior das aves
Ovo/ave
202
202
© Keminalojada
Industries, Inc. and its group of companies
2020. All rights
reserved. ®™ Trademarks of Kemin Industries, Inc., U.S.A.
Custo Ração/dúzia R$*
1,18
1,28
poedeiras, culminando por melhorar 11 pontos a conversão/dúzia
*dieta CLOSTAT: R$ 901,60/ton; dieta Controle: R$ 902,40/ton

Tabela 3. Ganhos com CLOSTAT (período do teste) e ROI
CLOSTAT
Ganhos com ovos vendáveis R$
945.186,00
(considerando bandeja R$ 7,50)
Custo consumo de ração (dieta
CLOSTAT: R$ 901,60/ton; dieta
374.100,89
Controle: R$ 902,40/ton)
Perdas R$ por mortalidade (custo de
0,00
120 pintinhos que morreram a mais)
Total ganhos R$
Investimento da Inclusão CLOSTAT
R$(considerando custo CLOSTAT
1.784,61
R$ 4,301/ton ração)
ROI
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Controle

Ganhos
CLOSTAT

942.653,75

2.532,25

405.114,43

31.013,54

300,00

300,00

de ovos. Adicionalmente, o tratamento com CLOSTATTM HC Dry
tornou as aves mais saudáveis, reduzindo a mortalidade dos lotes
e demonstrando, dessa forma, a sua eficácia no controle do Clostridium perfringens e na melhoria da qualidade intestinal e, como
consequência a produção de ovos de melhor qualidade. Por fim, o
CLOSTATTM HC Dry demonstrou a sua importância como ferramenta
para nutrição de aves poedeiras, proporcionando um desempenho
superior, com ROI 19:1.

33.845,79

Referências
18,96

1. Referência interna Kemin TD-20-6258

NEOVIA SAS au capital de 30 589 692 € • 636 320 038 – RCS Vannes Code APE: 1091 Z • Siret: 636 32003800038. Crédits photo : Shutterstock, iStock

Juntos, conseguimos
fazer melhor Nutrição

Valor acrescentado nos seus produtos com soluções
inovadoras e pré-misturas personalizadas
Liderança no seu mercado com assistência técnica
à formulação, fabrico e ao controlo de qualidade

www.wisium.com
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SECÇÃO DE
PRÉ-MISTURAS
E ADITIVOS

DESAFIOS DA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PARA 2022
- OS CONTRIBUTOS DA SPMA
Foram apresentadas nas últimas Jornadas de Alimentação Animal realizadas no INIAV – Polo de
Santarém, os principais desafios e as 5 áreas de maior focus que a SPMA irá dedicar ao longo de
2022, em alinhamento com a Direção da IACA e os Comités Técnicos da FEFAC e, em permanente
comunicação com os seus Associados:
• Nova legislação sobre Alimentos Medicamentosos – Focus em 3 áreas: Antibio Resistência;
Tolerâncias no Carry over e Disponibilidade (calendário legislativo para Jan 2022; importância
da implementação e follow up).
• REFIT – revisão da legislação sobre Aditivos (draft da Comissão UE estimado para Q1 2022)
– Focus em 2 áreas: Inovação (Bem-estar Animal; Ambiente e Sustentabilidade) e Disponibilidade (aditivos "órfãos").
• Nova legislação sobre Limites Máximos de Tolerância para as Micotoxinas do Fusarium (próximos passos e implementação).
• Declarações das denominadas Substâncias Perigosas aos Centros de Anti-Veneno (no caso
de Portugal, CIAV) (embora a legislação seja efetiva somente mais tarde, torna-se prioritário
preparar modelo de declaração para futura implementação).
• Preparar implementação do Green Feed e Green Label (quadro legislativo proposto para 2023,
mas requer preparação prévia) (em alinhamento com a GFLI – Global Metrics for Sustainable
Feed e o LCA Institute, usando como modelo o PEFCR toolbox).
Embora estas sejam as 5 prioridades definidas pela SPMA, não obsta que face ao dinamismo do
setor e à atualização de novas situações, possa haver abordagem de outros desafios em alinhamento com as prioridades definidas pela Direção e pelos Comités Técnicos da FEFAC.
Sobre o mesmo, iremos atualizar as informações atempadamente aos associados e simultaneamente obter o seu feedback.
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Resumo do 122º Comité de
Nutrição Animal
No passado dia 21 de outubro foi realizado, em
formato híbrido, o 122º Comité de Nutrição
Animal, sob a presidência de Peter Radewahn.
Foi dada continuidade a vários assuntos abordados na última reunião, nomeadamente, no
que diz respeito à gestão do risco de níveis
elevados de iodo nas algas Asparagopsis. Numa
fase inicial, o SCoPAFF pretendia generalizar a
aplicação dos limites máximos autorizados em
aditivos nutricionais, para o alimento composto
no seu todo, mesmo quando estes aditivos não
eram nele incorporados. Esta proposta gerou
bastante controvérsia e foi contestada pela
FEFAC, não só por ir contra o objetivo da economia circular, como por impossibilitar a utilização
de novas matérias-primas mais concentradas
em determinados nutrientes, como os recursos
marinhos e coprodutos da indústria alimentar.
Seria também obrigatória a quantificação, na
rotulagem, e potencial menção, de determinados
aditivos naturalmente presentes nas matérias-

-primas. Por estes motivos, o SCoPAFF acabou
por definir esta restrição apenas ao iodo, o que
não deixa de poder abrir um precedente perigoso se aplicada a todas as substâncias autorizadas como aditivos e presentes naturalmente
nas matérias-primas.
Entretanto foi publicada a opinião científica
pela EFSA a propósito de níveis máximos de
contaminação cruzada especificamente para
24 substâncias ativas antimicrobianas, tendo-se chegado apenas à conclusão para seis
destas substâncias. Pese embora a legislação
do alimento medicamentoso entre em vigor em
janeiro 2022, estima-se que haverá um delay
de cerca de um ano no que respeita às conclusões relativamente às implicações das contaminações cruzadas e as respetivas tolerâncias.
Já no que respeita à revisão da legislação dos
aditivos para alimentação animal (REFIT), encontra-se aberta a última fase de recolha de opiniões
de operadores do setor. A Comissão Europeia
(CE) propõe, por exemplo, garantir a exclusividade de mercado durante três a cinco anos para
o aplicante individual ou para o consórcio, assim

como uma extensão da duração de autorização
para aditivos de baixo risco. Apesar de não ser
considerado neste questionário de opinião, a
defesa do estatuto legal dos coccidiostáticos
deverá ser mantido, pelo que a FEFAC continuará
a argumentar a favor da sua atual utilização (controlo), tão importante para proteger os animais
dos parasitas protozoários Eimeria.
Quanto ao tema das substâncias indesejáveis, nomeadamente as micotoxinas, parece
que alguns EM não atuam especificamente
no cumprimento dos valores de orientação
definidos. Como consequência, a CE irá definir limites máximos nos alimentos compostos
para animais, colocando assim toda a responsabilidade na fase final da cadeia. Já no que se
refere às dioxinas, a CE irá lançar uma consulta
sobre os limites máximos das matérias-primas
de origem marinha e para alimentos compostos para peixes, esperando uma revisão em
2022/2023 com base nos novos fatores de
equivalência tóxica a definir.
Não se poderia também deixar de abordar o
mais recente Regulamento (UE) 2021/1372 da
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Comissão de 17 de agosto de 2021 que altera
o anexo IV do Regulamento (CE) 999/2001
do Parlamento Europeu e do Conselho no que
diz respeito à proibição de alimentar animais
de criação não ruminantes, com exceção de
animais destinados à produção de peles com
pelo, com proteínas provenientes de animais.
Os membros do Comité partilharam que são
poucos os operadores que, até agora, começaram a utilizar proteínas provenientes de
animais, não só devido aos custos associados,
como às exigências que o regulamento impõe
no que respeita às linhas de produção.
Um outro ponto abordado foi a pouca clareza
relativamente à obrigatoriedade, ou não, de
indicação das matérias-primas que compõe
uma pré-mistura, na rotulagem. Em Portugal,
à semelhança do que acontece em França,
Dinamarca e Países Baixos, as matérias-primas
presentes numa pré-mistura não são indicadas
no rótulo dos alimentos compostos.
Houve ainda tempo para fazer uma referência
à Task Force Green Labelling, cujo objetivo
primordial passa pela harmonização da rotulagem do produto, preenchendo uma futura
necessidade nesta matéria sobre comunicação
ambiental. Na última reunião, realizada a 27 de
setembro, discutiu-se as principais categorias
a constarem da rotulagem relacionada com a
produção e digestão dos alimentos para animais, nomeadamente, N, P, cinza bruta, Cu, Zn
e energia bruta.
Por fim, definiu-se o programa de trabalhos
para 2022, em que será feito o seguimento de
assuntos discutidos em 2021 e inclusão de novos
assuntos, nomeadamente: revisão dos anexos
do Regulamento (CE) 767/2009 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 13 de julho de 2009
relativo à colocação no mercado e à utilização
de alimentos para animais – a CE irá rever praticamente todos estes anexos e adotá-los em
meados de 2022 – ; novos limites para substâncias indesejáveis, como micotoxinas; revisão da
legislação de bem-estar animal (fim da era das
gaiolas, novas disposições para o transporte,
rotulagem, etc.); avaliação de risco de contaminação cruzada de alimentos medicamentosos;
monitorização da implementação da legislação
que autoriza a utilização de proteínas animais
transformadas; entre outros.

Resumo do 41º Comité de Pré-Misturas e Alimentos Minerais
No passado dia 20 de outubro foi realizado,
em formato híbrido, o 24º Comité de Pré-misturas e Alimentos Minerais, sob a presidência
de Reinder Sijtsma.
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A maioria dos temas debatidos tinham já
sido discutidos aquando da última reunião do
Comité, nomeadamente, o ponto de situação
relativo à vitamina B2 (5%) – utilizada como
aditivo nutricional – , produzida pelo microrganismo não geneticamente modificado Eremothecium ashbyi CCTCCM 2019833. A EFSA não
conseguiu concluir quanto à sua potencialidade
genotóxica, pelo que o candidato se encontra,
neste momento, a reunir novas provas para
submissão ao painel. Esta situação é particularmente sensível dado a entrada em vigor do
novo Regulamento do Modo de Produção Biológico já em 2022, o qual para o grupo funcional das vitaminas, pró-vitaminas e substâncias
quimicamente bem definidas, apenas autoriza
vitaminas e provitaminas derivadas de produtos agrícolas ou, quando indisponíveis, vitaminas de síntese idênticas às primeiras para
monogástricos e animais de aquicultura. Para
ruminantes apenas estão autorizadas vitaminas
de síntese A, D e E idênticas às derivadas de
produtos agrícolas, estando a utilização sujeita
à autorização prévia dos EM.
Os ácidos orgânicos são usados como aditivos
pertencentes ao grupo funcional dos conservantes, tendo também outras aplicações, nomeadamente como biocidas. Conta-se que na próxima
reunião do SCoPAFF, agendada para dezembro
2021, serão discutidas as disposições da rotulagem nos alimentos compostos para animais para
estes casos. A mistura de diferentes fontes de
ácido láctico, por exemplo, não deverá exceder
os limites máximos autorizados em alimentos
completos para a respetiva espécie. Já no que
se refere ao aditivo tecnológico antioxidante
etoxiquina, suspenso desde 2017, espera-se que
o resultado da avaliação do painel FEEDAP seja
conhecido no final de 2021.
No que diz respeito aos aditivos, para os casos
de autorizações não emitidas a favor de um
detentor específico, o importador ou fabricante, ou qualquer outra parte interessada,
pode apresentar à CE o seu pedido. Não obstante, se o pedido de renovação não for submetido, é adotado um regulamento exigindo que
esses aditivos sejam retirados do mercado. É
o caso dos aditivos tecnológicos vermiculite
(E561), perlite (E599), clinoptilolite de origem
vulcânica (E567), goma de guar (E412) e mono-oleato de polioxietileno sorbitano (E433). Em
colaboração com a FEFANA, a FEFAC está
a criar uma base de dados para monitorizar
as autorizações dos aditivos, com o objetivo
de deixar cair o menor número possível. Um
consórcio será importante para a partilha
de toda a informação, a qual está ainda em
discussão com os advogados da FEFAC por
forma a se saber o que, legalmente, pode ser
disponibilizada.

Outro tópico debatido foi a reclassificação de
algumas matérias-primas para alimentação
animal como aditivos, tais como o sorbitol –
presente no Catálogo de matérias-primas – , e
a atapulgite – presente no Catálogo de matérias-primas e no Registo de matérias-primas – . É
garantido um período de transição de seis anos
para que os operadores possam submeter novos
dossiers para reclassificação como aditivos.
À semelhança do discutido no Comité de Nutrição Animal, uma das principais temáticas abordadas foi a revisão da legislação dos aditivos
(REFIT). De entre outros tópicos, a CE propõe
a hipótese de novas categorias/grupos funcionais de aditivos relacionados com sustentabilidade (benefícios para o bem-estar animal, para
o ambiente, etc.), ou a hipótese de deixarem de
existir categorias/grupos funcionais. A FEFAC
considera que a criação de novas categorias/
grupos funcionais é a melhor opção, embora
com reservas, uma vez que os aditivos que
não estiverem englobados no grupo dos “sustentáveis” não podem ser considerados não
sustentáveis.
Houve ainda tempo para abordar a alteração ao Regulamento (CE) 1272/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de
dezembro de 2008 relativo à classificação,
rotulagem e embalagem de substâncias e
misturas, nomeadamente no que respeita
à nomeação dos organismos responsáveis
pela receção das informações relativas à
resposta de emergência na saúde pública.
Para cada alimento que contenha substâncias perigosas na sua constituição deverá
ser submetido um formulário ao CIAV, o que
significa, por exemplo, que uma empresa de
pré-misturas que tenha entre 300 e 1000
fórmulas, terá de realizar à volta de 2000
a 5000 notificações anualmente, considerando que cada fórmula pode ter variações
relativamente às substâncias consideradas
perigosas. Não obstante, o Regulamento
permite fazer o agrupamento de componentes e, nesse sentido, a FEFAC elaborou
um documento com várias opções que os
produtores de pré-misturas poderão testar,
por forma a facilitar a submissão destes
dados ao CIAV.
Por fim, foi definida a agenda de trabalhos
para 2022, a qual irá incidir sobretudo no
tema dos aditivos – monitorização da reautorização/renovação da utilização de certos
aditivos e as respetivas diretrizes de avaliação; criação de novos grupos funcionais/
categorias; rotulagem; exportação de aditivos
não autorizados na UE – , mas também em
outros temas como as substâncias indesejáveis, a notificação a centros anti-veneno ou
a rotulagem verde.

Concentrado de Colostro 100% Natural.
Imunidade e Desempenho.
O sistema imunitário dos animais recém-nascidos da maioria da espécie mamífera é transmi�do e
desenvolvido apenas pelo colostro. O B.I.O.Ig, um producto concentrado de colostro bovino, consegue
fornecer as substâncias bioa�vas necessárias como as imunoglobulinas e os fatores de crescimento.
Devido à nossa tecnologia avançada, todos os ingredientes são preservados ﬁcando totalmente disponíveis.
Cien�ﬁcamente provado em diversos ensaios clínicos, o B.I.O.Ig ajuda a imunidade e o desempenho dos
animais nos primeiros dias de vida.
Contacte-nos: João Maria Barreto · Technical Sales Manager · +351 910 884 754 · barreto@biochem.net
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OBRIGADO, JOÃO BARRETO
No final de 2021, o colega e amigo João Barreto
tomou a decisão de sair da TECNIPEC, empresa
na qual trabalhou durante 17 anos, pelo que,
por inerência, a partir de 1 de janeiro de 2022,
deixou de ser o Presidente da Secção de Pré-Misturas e Aditivos (SPMA) e Diretor da IACA.
Nenhum de nós ficou indiferente a esta saída,
bem como ao ciclo que agora termina.
A VA/TECNIPEC tornou-se associada da IACA
em 2010 pela mão do Engº João Barreto, integrando a SPMA, e o João sempre se mostrou
afável e colaborante, preocupado com os temas
e dossiers da Secção. Em 2015, foi nomeado
seu Presidente, tendo renovado o Mandato em
2018/20 e em 2021/23, que é agora interrompido.
Convivemos com o João Barreto, pessoal e
institucionalmente, em muitas reuniões, da
Direção da IACA ou da SPMA, a nível nacional
e internacional, em múltiplos eventos ou con-

tactos com a Administração Pública, em diferentes momentos da vida da IACA, sobretudo
nestes dois últimos anos que foram bastante
difíceis e exigentes.
Ao longo de todo este período o João Barreto prestigiou e dignificou a IACA, com enorme vontade
e profissionalismo, grande energia e empenho,
humildade e determinação, defendendo sempre
e sem conflitos, os valores e as posições em que
acreditava. Uma grande visão que resulta da experiência e saber dedicados ao setor da alimentação
animal e à atividade pecuária.
O João Barreto é uma personalidade de quem é
fácil gostar e que nos toca como poucos. Disponível para ensinar, mas também para aprender.
Construtor de pontes e grande diplomata, um
Humanista por excelência.
Em nome dos Órgãos Sociais da IACA, e
em nome de todos os Associados, desta-

cando naturalmente as empresas da SPMA, os
nossos agradecimentos pelo trabalho exercido
ao longo destes
anos, incansável
e empenhado,
de grande qualidade, que nos
enriqueceu a todos, demonstrando que o
movimento associativo é essencial, e nos
ajuda a enfrentar, com mais sucesso, os
desafios do Setor.
Neste ciclo que agora termina, formulamos
votos dos maiores sucessos pessoais e profissionais para uma nova etapa.
Obrigado, João Barreto.

ENCONTRO COM DGAV:
PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS
A terminar a agenda de 2021, a IACA e a DGAV
reuniram-se em 18 de novembro para debater os
desafios atuais e futuros na alimentação animal.
Naturalmente, um dos temas abordados, e
que mais preocupação tem causado, é o da
implementação da legislação dos Alimentos
Medicamentosos e níveis de tolerância em
contaminações cruzadas.
Desde sempre que a IACA e a Autoridade
Competente colaboram na estratégia de utilizar antibióticos apenas quando necessário
e na quantidade correta. Como sabemos, as
metas definidas pela Estratégia "Do Prado ao
Prato", embora juridicamente não vinculativas,
são ambiciosas, ao colocarem como um dos
objetivos a redução em 50% da utilização
de antimicrobianos para animais de criação e
de aquicultura, até 2030. Assim, mais do que
nunca, defende-se a transparência e rigor nos
processos utilizados e na rotulagem, bem como
uma gestão mais eficiente, quer nas explorações pecuárias, quer na alimentação animal.
Neste âmbito, a DGAV realizou três sessões de
esclarecimento sobre os novos Regulamentos
dos Medicamentos Veterinários e dos Alimentos Medicamentosos ao abrigo do chapéu "A
DGAV Informa": "Classificação de Alterações
com o Novo Regulamento" (2/12/2021); “Farmacovigilância Veterinária no Novo Regulamento"
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(9/12/2021); e “Novo Regulamento dos Alimentos Medicamentosos” (16/12/2021).
A DGAV e a IACA irão também realizar um
webinar em conjunto, em meados de janeiro
de 2022 (já podemos confirmar para dia 14 de
janeiro), para responder às questões dos Associados relativamente à nova legislação, no qual
serão abordadas questões como a prescrição
de medicamentos veterinários e as tolerâncias
de resíduos de alimentos medicamentosos.
Um dos dossiers que a IACA tem em conjunto
também com a Autoridade Competente é o
QUALIACA, um protocolo de cooperação que
funciona como um sistema complementar ao
Plano Oficial de Controlo da Alimentação Animal. Os resultados das amostras recolhidas
no âmbito deste sistema de vigilância e controlo da qualidade das matérias-primas para
alimentação animal provenientes de Países
Terceiros são disponibilizados pela DGAV no
respetivo site.
Para o ano 2021, a divulgação desses resultados está ainda em atraso, mas a Autoridade
Competente comprometeu-se a torná-los públicos o mais rapidamente possível, para que a
IACA possa, por sua vez, divulgar pelos seus
Associados aderentes a este projeto. O relatório QUALIACA relativo a 2020 será também
revisto pela DGAV.

Outro dossier partilhado é o do Código de Boas
Práticas de Fabrico e o do Manual de Orientação para o Setor - Substâncias Indesejáveis.
O primeiro está finalizado e a ser revisto pela
DGAV, enquanto o segundo está a ser ultimado.
Esperamos ter novidades em breve sobre estes
documentos que, certamente, serão muito úteis
para a fileira da alimentação animal.
A sua publicação e divulgação oficial, no quadro do Projeto SANAS, está prevista para
janeiro de 2022.
Outros assuntos abordados foram o da revisão
da legislação dos aditivos para alimentação
animal (REFIT), cujo draft da Comissão Europeia está estimado para o primeiro quadrimestre de 2022, e que terá o seu foco em
duas áreas principais: a inovação (bem-estar
animal, ambiente e sustentabilidade) e disponibilidade (aditivos "órfãos"). Houve tempo
ainda para comentar sobre a futura alteração
aos limites máximos admissíveis de micotoxinas em alimentos compostos.
Por fim, no sentido de prestar a informação
mais credível e esclarecer os nossos Associados, a Autoridade Competente irá escrever
um artigo sobre a nova legislação das Proteínas Animais Transformadas, na Revista
Alimentação Animal, no âmbito da primeira
edição de 2022.
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ALIMENTE O SEU CÉREBRO COM
INFORMAÇÃO SAUDÁVEL
Como a Ciência desfaz 5 mitos
contemporâneos sobre a produção dos alimentos
No Dia Mundial da Alimentação, um conjunto
de entidades ligadas à cadeia alimentar deixa
um repto à sociedade civil: alimente o seu
cérebro com informação saudável.
Ao assumir este apelo, partilhamos dados
científicos para desfazer alguns mitos sobre o
impacto da produção alimentar no ambiente. A
produção de alimentos, algo essencial à vida,
não pode ser o bode expiatório da situação
ambiental em que se encontra o planeta, sob
pena de causarmos um problema ainda maior
do que o que temos atualmente. A prosseguirmos neste caminho, em que parece existir
relativamente à produção de alimentos uma
atitude negacionista, muito semelhante ao que
alguns nichos têm acerca das vacinas contra a
Covid-19, teremos um planeta ambientalmente
doente e repleto de insegurança alimentar.
É necessária uma educação alimentar e informação credível para que os consumidores
possam fazer as suas escolhas, de uma forma
livre e consciente.
No sec. XXI, para produzir alimentos também
trabalhamos com ciência. É esse o trabalho
diário do Laboratório Colaborativo FeedInov,
uma associação constituída por empresas
do setor, universidades e entidades ligadas
à investigação, inovação e desenvolvimento.
Para dar um toque de ciência a uma discussão
que é tantas vezes repleta de meras opiniões,
congregámos 5 mitos recorrentes sobre a
produção agropecuária e mais especificamente sobre a produção de alimentos de
origem animal, tal como informação científica que os desfaz.
Mito 1: A agricultura animal é responsável por
20% das emissões de gases com efeito estufa.
Facto 1: Com base nos dados de 2019 publicados pelo inventário nacional de emissões,
em Portugal, a agricultura, como um todo, é
responsável por 10,8% do total de emissões
de Gases de Efeitos de Estufa (GEE). À produção de alimentos de origem animal, poderemos alocar 7% das emissões totais de GEE.
Mito 2: A agricultura animal produz uma
quantidade de GEE equiparáveis à soma de
todos os meios de transporte: aéreo, marítimo,
automóvel e rodoviário.
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Facto 2: Com base nos dados de 2019 publicados pelo inventário nacional de emissões,
em Portugal, no ano de 2019, o total de emissão GEE repartiu-se por quatro grandes categorias: energia – 69,9%; processos industriais
e utilização de produtos (IPPU) – 12,1%; Agricultura – 10,8% e resíduos – 7,2%. Podemos
(e devemos) dividir o setor energético em
diferentes fontes de emissão, assim: 28%
das emissões totais provêm dos transportes (aéreo, marítimo, automóvel, rodoviário
e caminhos de ferro) que produzem no total
cerca de 22 mil Kton CO2eq, enquanto a
agricultura animal produz 4 mil Kton, 7%
do total de emissão de GEE.

de biomassa não edível. A outra metade da
área agrícola consiste em cerca de 0,7 biliões
de ha de pastagens temporárias que podem,
de facto, ser cultivadas. No entanto, se tal
acontecer, haverá alteração do uso do solo e
perda de serviços de elevado valor ambiental, como a contribuição para a manutenção
da biodiversidade e das zonas rurais, que são
garantidos enquanto estão a ser pastoreadas.
Uma parte bastante significativa da área utilizada para alimentar a produção animal são
áreas marginais ou pastagens que providenciam, além de alimento aos animais, serviços
de ecossistema que, até ao momento, não
são contabilizados.

Mito 3: São precisos 4kg de cereais e outros
vegetais para produzir 500 gr de carne

Mito 5: Uma dieta que contenha produtos
animais é nefasta para a saúde humana

Facto 3: Os ruminantes, as vacas, por exemplo, digerem plantas que os humanos não
têm capacidade de digerir – como a erva,
subprodutos da indústria agrícola, forragens (feno, palha, silagem) entre outros
– reduzindo o que se considera resíduo e
transformando-o em produtos com valor
nutricional para o ser humano: carne, leite e
seus derivados.
Para produzir 1kg de proteína animal são
necessários, em média, 6 kg de proteína vegetal (de 2 a 10 dependendo das espécies animais e sistemas de produção), contudo, cerca
de 86% da proteína usada por ruminantes
não é adequada para a alimentação humana.

Facto 5: Os estudos que sugerem que uma
dieta vegetariana é “melhor” do que uma
omnívora, têm como referência, na sua maioria, a comparação com uma má dieta ao estilo
americano (conhecida por Standard American Diet – SAD) e não consideram o estilo
de vida ou a atividade física. Na realidade,
das poucas vezes que estes fatores são cruzados, não existe nenhuma relação entre o
consumo saudável de produtos animais e um
risco acrescido para a saúde.
A destacar, relativamente a este aspeto, o
facto de a alimentação de origem animal ser
a única (além da suplementação direta) que
pode fornecer vitamina B12 aos humanos e,
assim, evitar a anemia por ausência de ferro,
uma vez que outras fontes de ferro têm fraca
absorção.
A este propósito, fará sentido referir que estudos recentes mostram problemas de subnutrição em países "desenvolvidos". Atualmente
na Austrália, cerca de 40% das raparigas adolescentes entre os 14 e os 18 anos revelam
baixos níveis de ingestão de ferro (Australian Bureau of Statistics, 2021). Algumas das
razões apontadas para esta situação incluem
uma alimentação esporádica ao longo do dia e
dietas restritivas quanto à inclusão de carne.

Mito 4: A produção animal e a produção de
alimentos para animais ocupam área que
poderia estar a ser utilizada para produzir
alimento para humanos
Facto 4: A ideia de que os animais concorrem com os Humanos por alimento é recorrentemente utilizada e, na realidade, a nível
mundial, a produção animal utiliza cerca de
70% (2,5 biliões de ha) de área agrícola. No
entanto, metade desta área são pastagens
permanentes e áreas marginais (de montanha, pântano, entre outros), que não são nem
podem ser (por não terem características para
tal) cultivadas para produção de cereais ou
proteaginosas, e são quase exclusivamente
utilizadas por animais herbívoros (na sua
maioria ruminantes). Os animais que pastam
e se alimentam destas áreas contribuem
diretamente para a produção de alimento de
elevado valor nutricional (carne, leite) a partir

Para assinalar o Dia Mundial da Alimentação,
as entidades subscritoras reiteram o compromisso com os desafios societais, designadamente, a sustentabilidade, o combate às
alterações climáticas, o bem-estar animal e
o direito a uma alimentação saudável e disponível para toda a população.

As entidades subscritoras:
FEEDINOV – Associação para a Investigação
e Inovação em Nutrição e Alimentação Animal

APIFVET – Associação Portuguesa da Indústria
Farmacêutica de Medicamentos Veterinários

IACA – Associação Portuguesa dos Industriais
de Alimentos Compostos para Animais

CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal

ANEB – Associação Nacional dos
Engordadores de Bovinos

FENAPECUÁRIA – Federação Nacional das
Cooperativas de Produtores Pecuários

ANIL – Associação Nacional dos
Industriais de Lacticínios

FEPASA – Federação Portuguesa
das Associações Avícolas

ANIPLA – Associação Nacional da
Indústria para a Proteção de Plantas

FILPORC – Organização Interprofissional
da Fileira da Carne de Porco

APEZ – Associação Portuguesa
dos Engenheiros Zootécnicos

FIPA – Federação das Indústrias
Portuguesas Agro-Alimentares

APIC – Associação Portuguesa
dos Industriais de Carne

FPAS – Federação Portuguesa
das Associações de Suinicultores

PRODUTOS

SERVIÇOS

AMINOÁCIDOS
Lisina HCL
Lisina Líquida 50
Lisina Sulfato 70
Metionina
Treonina
Triptofano
Valina
Arginina
Histidina
Isoleucina
CreAMINO®
Tonisity Px®

QUALIDADE










SEGURANÇA

ÁCIDOS ORGÂNICOS
BRANDBOND AGLUTINANTE
EXTRUSÃO LÁCTEA DE CEREAIS
ADSORVENTES DE MICOTOXINAS
BUTIRATOS PROTEGIDOS
GORDURAS BY-PASS
ÓLEOS ESSENCIAIS
SOLUÇÕES EM BIOSEGURANÇA
MATÉRIAS PRIMAS

REPRESENTAÇÃO MANGRA, SA.

MAIS DE DUAS DÉCADAS A PROMOVER O SUCESSO DA
ALIMENTAÇÃO ANIMAL
Loteamento Industrial Quinta das Rebelas Rua Encarnação Coelho, Lote 19, Nr 17 B/D 2830-222 BARREIRO
Telef: +351.21 214 84 70 Fax: +351.21 214 84 79 e-mail: geral@brandsweet.pt
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AGENDA DE
REUNIÕES DA IACA
Data

OUTUBRO

Revista da Associação Portuguesa
dos Industriais de Alimentos Compostos
para Animais – IACA
NIPC‑ 500835411

01
04

TRIMESTRAL ‑ ANO XXXII Nº 118

11

• Conferência Embaixada de França sobre os Cereais Franceses (Lisboa)
• Fórum de Secretários-Gerais da FIPA (virtual)
• Reunião de Avaliação do FeedInov com os peritos internacionais (EZN, Santarém)
• Comité “Alimentos Compostos” da FEFAC (virtual)
• Reunião de Direção da FIPA (virtual)
• Sessão de Apresentação das “Propostas da CAP para a Arquitetura Verde” da PAC, no
quadro do PEPAC (virtual)
• Diálogo Transatlântico sobre a inovação na agricultura e os sistemas alimentares sustentáveis (virtual)
• Comité de Sustentabilidade da FEFAC (virtual)
• Conferência sobre a “Estratégia do Prado ao Prato: análise dos diferentes estudos sobre
a avaliação do impacto no setor pecuário” (virtual)
• Comissão Consultiva da PAC sobre o PEPAC no Ministério da Agricultura
• Grupo de Diálogo Civil sobre a Reforma da PAC, da DG AGRI/Comissão Europeia (virtual)
• Reunião sobre os Ecoregimes relativos à alimentação animal (virtual)
• Webinar da FEFAC “Soluções da Indústria da Alimentação Animal como contributo para
as emissões zero na produção pecuária” (virtual)
• Reunião do Comité Premix e Alimentos Minerais da FEFAC (virtual)
• Reunião do Comité Nutrição Animal da FEFAC (virtual)
• Conferência 2ª Academia de Aminoácidos: "O valor dos aminoácidos para uma criação
animal sustentável", organizado pela Metex Noovistago, em Paris
• Reunião da Comissão do Fundo Sanitário e de Segurança Alimentar Mais (FSSAM) da
DGAV (virtual)
• Conferência 2ª Academia de Aminoácidos: "O valor dos aminoácidos para uma criação
animal sustentável", Paris
• Reunião do GO Efluentes (virtual)
• Comité “Alimentos para Peixes” da FEFAC
• Reunião do Grupo Ação Climática (EZN, Santarém)
• Reunião do Board da FEFAC (virtual)
• Conselho de Presidentes da FIPA para apresentação da Agenda Estratégica 2030
• Webinar “Do Prato ao Prado”, organizado pelo Parlamento Europeu, com Eurodeputados
portugueses (virtual)
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• Fórum de Secretários-Gerais da FIPA
• Reunião de Direção da FIPA (virtual)
• Reunião do Comité “Gestão da Segurança Alimentar” da FEFAC (virtual)
• Webinar “Neutralidade Carbónica e Agricultura” (virtual)
• Reunião da Comissão Executiva da IACA (virtual)
• Reunião de Direção da IACA
• Intervenção na Mesa Redonda do Congresso Internacional Waste4Value
• Reunião com a DGAV
• Comissão de Acompanhamento da PAC sobre o PEPAC, com Ministra da Agricultura
• Webinar BovINE: Ferramentas para a medição e comunicação do bem-estar animal nas
explorações de bovinos (virtual)
• Reunião sobre o Projeto “Redução das emissões de gases com efeito de estufa em ruminantes, pela via alimentar” (virtual)
• Assembleia-Geral da FILPORC
• Encontro Anual de Organismos de Normalização Setorial ONS (virtual)
• Participação do Presidente da IACA no III Encontro da Bovinicultura Portuguesa (ANEB)
• Reunião CT37 - Delineamento do Relatório de Atividades 2021 e Plano de Atividades
para 2022
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EXECUÇÃO GRÁFICA

Data

DEZEMBRO

Sersilito ‑ Empresa Gráfica, Lda.
Travessa Sá e Melo, 209
4471‑909 Gueifães ‑ Maia
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PROPRIETÁRIO

9

Associação Portuguesa dos Industriais de
Alimentos Compostos para Animais ‑ IACA
Av. 5 de Outubro, 21 ‑ 2º E
1050‑047 Lisboa

13
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• DGAV Informa - Novo Regulamento dos Medicamentos Veterinários (virtual)
• Reunião do Conselho Fiscal da IACA
• Assembleia-Geral do CIB (virtual)
• Visita a Cooperativa Agrícola Vila do Conde
• Intervenção na Conferência Internacional “Alterações Climáticas: Impactos e Desafios
para o Setor Agrícola”, em Vila do Conde
• Reunião de Direção do FeedInov (virtual)
• Assembleia Geral do FeedInov (virtual)
• Reunião de Direção da IACA (virtual)
• Assembleia Geral da IACA (virtual)
• DGAV Informa - Novo Regulamento sobre os Alimentos Medicamentosos (virtual)
• Reunião FSA/Embaixada dos EUA, com a nova Conselheira agrícola para Portugal e
Espanha (virtual)
• Grupo de Acompanhamento e Avaliação das Condições de Abastecimento de Bens nos
Setores Agroalimentar e do Retalho em Virtude das Dinâmicas de Mercado (virtual)
• Reunião do Projeto GO PORK (virtual)

DEPÓSITO LEGAL
Nº 26599/89

REGISTO
EXCLUÍDA DE REGISTO NOS TERMOS DO DISPOSTO
NA ALÍNEA A) DO N.º 1 DO ART.º 12.º DO DECRETO
REGULAMENTAR N.º 8/99, DE 9 DE JUNHO,
REPUBLICADO PELO DECRETO REGULAMENTAR
N.º 2/2009, DE 27 DE JANEIRO
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De acordo com o  RGPD, de 25/05/2018, a IACA reconhece e valoriza o direito à privacidade e proteção dos dados pessoais,
pelo que conserva esses dados (nome e morada) exclusivamente para o envio da Revista “Alimentação Animal”, que nunca
serão transmitidos ou utilizados para outros fins.
A qualquer momento, poderá exercer o direito de retirar esse consentimento  enviando-nos um e-mail para privacidade@iaca.pt

Hemicell HT
Mais energia
para sua saúde
e seus lucros

Hemicell HT (β-mananase) é uma enzima focada na saúde e poupadora
de nutrientes.
Pequenas quantidades de β-mananos nas dietas de frangos de carne e de porcos podem
causar uma resposta imune inata que pode desperdiçar energia valiosa do alimento e afetar
negativamente o crescimento e desempenho.1-2 Hemicell HT decompõe esses β-mananos e
minimiza a resposta imune induzida pelo alimento (RIIA), resultando em redução dos custos
de alimentação e aumento do lucro:3-7
Também existem benefícios à saúde. Hemicell HT melhora a integridade intestinal (I2) e reduz
lesões de pododermatites graves em frangos.7 Em leitões, melhora o ganho medio de peso
(GMD) e Índice de conversão (IC) em até 4%.8

Hemicell HT. Para animais saudáveis e lucros em saúde
1. Geniec N.O., Alei F., and Klasing K. 2015. “Effect of Hemicell HT enzyme on the immune system of chickens and their performance.” International Poultry Scientifi c Forum Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia January
26-27 2015; n/a: 54. 2. Saki A.A., Matzugi M.T., and Kamyab A. 2005. “Effect of Mannanase on Broiler Performance, Illeal and In-vitro Protein Digestibility, Uric Acid, and Litter Moisture in Broiler Feeding.” International Journal of
Poultry Science 2005; 4: 21-26. 3. D M Anderson & Hsiao H.-Y. “New Feed Enzyme Development.” ChemGen Corp. 2009. 1: 1-30. 4. Trial PPG-53. E. van Eerden et al, 2014. “Effect of Hemicell on Production Performance and Clinical
Scores in Broiler Chickens.” Report no. 1366. 5. Qiao, Y., Zhu, X., Zhai, L., Payne, R., and Li, T. 2017. Dietary soybean meal level and β-mannanase supplementation affected immunioproteins in carotid artery and morphology and
aquaporin water channels in small intestine of nursery pigs. Journal of Animal Science Vol. 96, suppl. S3. PSIII-36. 6. Elanco DoF Dietary soybean meal level and β-mannanase supplementation affected immunoproteins. 2017.
7. Poulsen, K., Baker, K.T., Kwiatkowski, T. Evaluation on the Effects of β-mannanase on Intestinal Health in Broilers, Based on 31 Trials. Presented as poster IN-1 at 3rd International Symposium on Alternatives to Antibiotics Challenges and Solutions in Animal Health and Production. 16-18 December 2019 The Berkeley Hotel, Bangkok, Thailand. 8. Pettey, L., Carter, S., Senne, B. and Shriver, J. 2002. Effects of ß-mannanase addition to corn-soybean
meal diets on growth performance, carcass traits, and nutrient digestibility of weanling and growing/fi nishing pigs. J. Anim. Sci. 80: 1012-1019.
Hemicell HT, Elanco e a barra diagonal são marcas registadas da Elanco ou das suas filiais. © 2020 Elanco Animal Health, Inc. ou suas filiais. PM-PT-21-0099
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CLOSTAT®
é um probiótico
para melhor uniformidade,
crescimento e capacidade de sobrevivência
CLOSTAT controla Clostridium spp e outros
patógenos. Também reduz a incidência de diarreia
e a necessidade de tratamentos com antibióticos.
É estável em alimentos completos e premixes,
resiste a temperaturas elevadas como acontece
durante a peletização e à acidez do estômago.

Para mais informação:
214 157 500
Campo Grande 35 8ºD,
1700-087 Lisboa, Portugal

kemin.com/clostat
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