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Bem estar animal
"Bem-estar animal é fazer
certo", disse a pesquisadora da
Embrapa Gado de Corte,
Fabiana Villa Alves, no início de
uma palestra. Ela enfatizou que
valorizar a ambiência não é
somente para suínos e aves com estruturas construídas para
manter o animal longe do
estresse -, mas também para o
gado de corte e de leite.
Para proporcionar o bem-estar,
é necessário seguir cinco
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diretrizes: o animal deve estar
livre de fome e sede; de
desconforto; de dor, lesões e
doenças; de medo e estresse; e
estar livre para expressar
comportamento. "Tudo que diz
respeito a estresse causa
diversas alterações", afirmou.
As principais são a queda de
desempenho reprodutivo,
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redução da ingestão de
alimentos; aumento do consumo
de água; diminuição na produção de leite, redução da libido e da espermatogênese; redução da fertilidade; aumento
da mortalidade embrionária; e diminuição de peso dos neonatos", listou Fabiana.
Um exemplo em relação ao bem-estar animal é o número de animais para formação de lotes. O ideal é que cada lote
tenha de 120 a 150 animais. Segundo a pesquisadora, é preciso manter animais dominantes em lotes separados.
"Existe uma hierarquia entre os animais. Não se deve misturar os lotes ao transportar os animais. Se dois
dominantes estiverem no mesmo lote, eles vão brigando até o frigorífico e a carne terá problema e será configurada
com defeito de carne por estresse", alertou.
ILPF - A Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) é mais uma ação importante para o bem-estar animal. Além da
sombra proporcionada, que pode reduzir a temperatura de 2ºC a 9ºC, as árvores aumentam a umidade do ar e do
solo. À sombra, seja a natural proporcionada pelas árvores ou por sombrite, a produção de leite aumenta
aproximadamente em 30%.
Mas a componente floresta ainda proporciona outras vantagens como a ação contra os ventos; redução das
amplitudes térmicas, resultando em bem-estar e conforto térmico; além da fixação de nitrogênio, ciclagem de
nutrientes no solo e créditos de carbono.
Também existe o enriquecimento cênico. "Na Europa, já se paga para visitar os locais, porque é bonito, é bucólico.
Aqui no Brasil talvez se dê valor a esse atributo somente daqui a 15 anos, que é um excelente nicho de mercado",
opinou a pesquisadora.
Outro benefício apontado é que com a adoção de forma adequada da ILPF pode dar à carne o selo de "Carne
Carbono Neutro" (CCN), uma iniciativa da Embrapa Gado de Corte.

Saiba mais sobre a Marangatú, acessando nosso instagram:
https://www.instagram.com/ganaderiaconmarangatu/
via computador ou telefone.
E vem aí nossa página no Facebook!
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