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Resumo
A produção de leite foi, desde sempre, moldada por forças motoras definidas pelas
necessidades das comunidades e praticada com um caracter cada vez mais universal. Em
Portugal, depois de um crescimento impulsionado pela procura local e após uma estabilidade
do volume produzido, houve a necessidade de atingir um nível de segurança alimentar
compatível com as exigências do mercado europeu. Este período implicou também uma
mudança profunda do tecido produtivo, crescimento de volume por produtor e diminuição do
número de rebanhos. Adicionalmente, a contínua melhoria tecnológica e de maneio, de
instalações e gestão de rebanho, incremento genético e diminuição de patologias, resultaram
num aumento da produção geral e produtividade por animal.
Nos últimos anos, os factores impulsionadores desta evolução oscilaram entre
questões relacionadas com a saúde humana, bem-estar animal e, mais recentemente, com o
impacto ambiental da produção pecuária, muitas vezes definidas por desinformação do
consumidor, que aceita premissas erradas como verdades absolutas. A par desta adaptação às
regras definidas pelas comunidades, junta-se a crescente procura de proteína animal pelos
países emergentes e de grande crescimento populacional. Mais ainda, o avanço tecnológico
mais recente coloca este sector no ponto de viragem para uma disrupção da produção,
motivado por forças motrizes tais como biologia, agricultura e produção pecuária de precisão,
biologia sintética e fermentação de precisão. A necessidade de evolução da produção de leite
neste sentido, obriga a melhorias imediatas no modo de produção, como por exemplo, na
prevenção e redução de patologias mamárias, com impacto direto na redução de perdas de
produção, acrescido de uma maior preocupação com a utilização de antibióticos.
A prevenção da patologia mamária baseia-se no controlo de 4 pilares:
1234-

Ambiente
Rotina de ordenha
Máquina de ordenha
Sistema imunitário do animal

As novas recomendações da OMS e da comunidade europeia no que concerne ao uso
de antibióticos, para além da uma categorização do risco nos antibióticos, obriga ao uso de
outras ferramentas disponíveis para redução da sua utilização, como por exemplo, terapia
selectiva de secagem e terapia direcionada em lactação.
Os trabalhos desenvolvidos nestas áreas podem antever um futuro menos cinzento
neste campo e, um trabalho em conjunto de todas as fases da produção, permitem elaborar
produtos de qualidade, mais seguros e de maior valor, reconhecidos pelo consumidor como
mais saudáveis e com menor impacto ambiental.

