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Segundo especialistas, além do crescimen-
to significativo, a cadeia da suinocultura 
revolucionou os sistemas de produção nos 
últimos anos. Antes do resfriamento se 

tornar comum nas residências, a carne suína era bas-
tante valorizada pela sua gordura, por ser um meio 
eficiente de conservação. Hoje, o uso de melhora-
mento genético garante uma carne com teor de gor-
dura bem menor e ela passou a ser vista como uma 
proteína de qualidade e saudável.

Segundo Roberta Züge, membro do Conselho 
Científico Agro Sustentável (CCAS) e médica veteri-
nária doutora da Ceres Qualidade Consultoria e 
Assessoria, essa transformação aconteceu ao longo 
dos anos, com a demanda vinda do próprio consumi-
dor, que mudou os hábitos alimentares e mudou seu 
comportamento, valorizando os produtos saudáveis.

Além das características da carne em si, outros 
requisitos estão sendo demandados pelos consumi-
dores, como garantia da sanidade, que não tenha 
resíduos ou contaminantes, que esteja em aderên-
cia aos conceitos ambientais e sociais, além do bem
-estar animal.

Para cumprir todos estes requisitos os conceitos 
de produção integrada podem ser utilizados. Roberta 
participa da implantação da produção integrada do 

Frigorífico Frimesa, que funciona de maneira con-
junta entre o frigorífico e as cooperativas filiadas 
e seus produtores cooperados.

Segundo a médica veterinária, há um padrão 
de funcionamento para cada setor, envolvendo 
desde o equipamento de segurança do funcioná-
rio, as ações para sanidade animal, manejo do 
rebanho, manutenção das instalações e dos 
rejeitos e como se fará o carregamento até o 
frigorífico. A especialista explica que quando o 
assunto é qualidade de produção, eles procuram 
envolver todos os setores, desde o treinamento 
dos funcionários até o registro do rebanho, tudo 
para garantir ao consumidor uma qualidade 
padrão, sem oscilação, pois a carne deve ser 
saudável, agradar ao paladar e produzida de 
forma sustentável.

O Conselho Científico Agro Sustentável 
(CCAS) é uma organização da Sociedade Civil, 
criada em 15 de abril de 2011, com domicilio, 
sede e foro no município de São Paulo (SP), com 
o objetivo precípuo de discutir temas relaciona-
dos à sustentabilidade da agricultura e se posi-
cionar, de maneira clara, sobre o assunto. É uma 
entidade privada, de natureza associativa, sem 
fins econômicos, pautando suas ações na imparciali-
dade, ética e transparência, sempre valorizando o 
conhecimento científico.

Os associados são profissionais de diferentes 

formações e áreas de atuação, tanto da área pública 
quanto privada, que comungam o objetivo comum de 
pugnar pela sustentabilidade da agricultura brasilei-
ra. São profissionais que se destacam por suas ativi-

dades técnico-científicas e que se dispõem a apre-
sentar fatos concretos, lastreados em verdades cien-
tíficas, para comprovar a sustentabilidade das ativi-
dades agrícolas.
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Com objetivo de melhorar o desempenho pro-
dutivo, qualidade sanitária e bem-estar ani-
mal, acaba de entrar no mercado uma solu-
ção que futuramente vai substituir o uso de 

antibióticos preventivos em aves e suínos. O produto foi 
desenvolvido por empresa especializada em biotecnolo-
gia em nutrição animal. Trata-se do Yes-GOLF: uma 
combinação de quatro prebióticos que promete revolu-
cionar a alimentação das aves e suínos. De acordo com 
os idealizadores, o novo produto aumenta as populações 
de bactérias benéficas da flora intestinal desses animais 
e reduz as nocivas, melhorando o desempenho produti-
vo, qualidade sanitária e bem estar animal.

Segundo Antônio José Piantino Ferreira, professor 
associado do Departamento de Patologia da Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de 
São Paulo, foi testado e comprovado que o produto tam-
bém é eficiente no controle das salmonellas. Outro dife-
rencial é que a empresa aplica aproximadamente R$ 1,5 
milhão por ano para comprovar a sustentabilidade cien-
tífica dos produtos, que estão de acordo com as mais 

rigorosas leis dos mercados mundiais, como Estados 
Unidos e Europa, garantindo a total ausência de antibió-
ticos, questão fundamental para a sustentabilidade das 
empresas exportadoras brasileiras a partir de 2017. 

A partir do próximo ano, redes de fast food ao 
redor do mundo não permitirão mais carnes cujos ani-
mais tenham recebido antibióticos promotores de cres-
cimento durante a vida.

Conforme Carlos Ronchi, gerente técnico e de 
marketing global da Yes, a preocupação não é apenas 
com a existência de resíduos de antibióticos nas car-
nes, mas também com o surgimento de bactérias resis-
tentes a estes antibióticos, consequentemente sendo 
um risco para os animais e para os seres humanos. Ele 
diz ainda que a União Europeia já proíbe o uso desde 
2006, os Estados Unidos farão o mesmo a partir de 
janeiro de 2017. O Brasil seguirá também essa tendên-
cia. Dessa forma é necessário motivar mudanças na 
cadeia produtiva para garantir um alimento mais segu-
ro ao consumidor final.

O lançamento oficial do Yes-GOLF aconteceu 
durante a 30ª Reunião Anual do Colégio Brasileiro de 
Nutrição Animal, Congresso sobre Nutrição de Aves e 
Suínos Micotoxinas, na semana passada, no Hotel 

Nacional INN, na cidade de Campinas (SP).
A Yes, biotecnologia em nutrição animal, desen-

volve aditivos nutricionais como adsorventes de 
micotoxinas, prebióticos e complexos organomine-
rais, com o objetivo de melhorar o desempenho e 
sanidade dos animais. Todos os produtos estão de 

acordo com as mais rigorosas leis dos mercados 
mundiais, como Estados Unidos e Europa. Fundada 
em 2008, tem sede em Lucélia (SP) e escritório 
matriz em Campinas, atua em todo o Brasil, além de 
exportar para 16 países, com destaque para América 
Latina e Coréia do Sul.
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Uma pesquisa patrocinada pela Rede de 
Fomento de Integração Lavoura-Pecuária-
Floresta, elaborada pelo Kleffmann Group, 
com acompanhamento técnico da Embrapa 

Meio Ambiente (SP), demonstrou grande adesão do 
setor agropecuário brasileiro ao uso de sistemas de 
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Entre os 
pecuaristas, apenas nos últimos cinco anos, o aumen-
to foi de 10%. Já entre os produtores de grãos o cres-
cimento tem sido de 1% a cada cinco anos. O estudo 
mostra o avanço no incremento da capacidade adapta-
tiva dos sistemas produtivos diante dos desafios 
impostos pela mudança do clima, além de potencializar 
ganhos biológicos e econômicos decorrentes do 
aumento da eficiência dos sistemas produtivos. 

Sendo que todo este esforço tem contribuido para 
o cumprimento das metas assumidas de forma volun-
tária pelo Brasil junto à Organização das Nações Uni-
das (ONU) na COP-15 e revisadas em Paris na COP-21. 
Na ocasião, o compromisso brasileiro foi de diminuir as 
emissões de gases de efeito estufa (GEE) de 36,1% a 
38,9% até 2020, tendo como base as emissões de 
2005. O acordo foi incorporado na Política Nacional 
sobre Mudanças no Clima (Lei nº 12.187/2009), por 

meio dos Planos Setoriais de Mitigação e de Adapta-
ção às Mudanças Climáticas.

Conceitos, projetos, técnicas e resultados de siste-
mas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) 

serão apresentados no 4º Curso de Integração Lavoura
-Pecuária-Floresta (ILPF), que será realizado de 28 a 30 
de novembro, na Embrapa Gado de Corte, em Campo 
Grande (MS). Durante o evento, assim como no ano pas-

sado, além da programação tradicional do curso haverá 
duas palestras com depoimentos de produtores rurais. 
Segundo o coordenador do curso e pesquisador, Alexan-
dre Romeiro de Araújo, a presença do setor produtivo 
será marcada por apresentações de produtores que se 
destacam tanto na prática da Integração Lavoura-Pecu-
ária [ILP], quanto da Integração Lavoura-Pecuária-Flo-
resta. O coordenador explica que e eles estão na van-
guarda, tanto em um sistema quanto em outro, o dife-
rencial que mostra de fato o potencial dos sistemas.

Visando inovar e agregar mais conhecimento nas 
diversas áreas que compõem os sistemas integrados 
de produção ILP e ILPF, os coordenadores do curso 
incluíram, ainda, dois novos temas para serem apre-
sentados e discutidos este ano: “Fitopalogia de plan-
tas forrageiras” e “Produção e qualidade de semen-
tes forrageiras”. Segundo eles, a ideia é que com o 
passar do tempo todas as áreas envolvidas no siste-
ma de produção sejam abrangidas pelo curso, que 
tem como objetivos específicos: caracterizar siste-
mas de ILPF e seus componentes; identificar condi-
ções para adoção de sistemas de ILPF; identificar as 
interações entre os componentes de sistemas de 
ILPF; identificar técnicas de manejo e gestão adequa-
das para sistemas de ILPF; conhecer resultados bioe-
conômicos sobre sistemas de ILPF, e conhecer proje-
tos de sistemas de ILPF em andamento.

Produção integrada 
garante qualidade

Novo conceito de produção visa atender a demanda do consumidor, garantir a 
sanidade e o bem-estar animal, e cumprir exigências ambientais e sociais
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