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A chuva não é mais motivo de dor de cabeça com a nutrição do 
seu rebanho. Com a Dry Technology da Trouw Nutrition, o 
suplemento mineral se mantém intacto, sem empedramento, 
sem dissolução ou perda de minerais. Mesmo em contato direto 
com a água, os produtos Trouw Nutrition Dry Technology 
mantém seu aspecto farelado e homogêneo, garantindo uma 
melhor mineralização dos seus animais.

Faça chuva 
ou faça sol. 

www.trouwnutrition.com.br

Dry Technology    Tecnologia em harmonia com a natureza. ®
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Acordo de Cooperação é fi rmado entre #bebamaisleite 
e CNA em novembro. Medida dará mais transparência e 
confi abilidade ao processo de certifi cação VACAS A2A2

MAIS UM  

PASSO
O leite A2 já é uma realidade no mercado brasileiro, 

sendo possível encontrá-lo em diversos pontos de 
venda. Para o consumidor, o produto é uma opção 
de mais fácil digestão. Para produtores e indústrias, 
representa a possibilidade de agregar valor à matéria-
prima e se diferenciarem no mercado.

Neste ano, o movimento #bebamaisleite lançou 
o Selo VACAS A2A2, que garante a origem do leite 
A2 por meio de certifi cação de terceira parte. Nesse 
contexto, e com objetivo de dar mais transparência e 
robustez ao processo de certifi cação, foi assinado no 
dia 5 de novembro um Acordo de Cooperação entre 
o #bebamaisleite e a Confederação Nacional da 
Agricultura (CNA). 

Para a médica veterinária e diretora de certifi cações 
do #bebamaisleite, Helena Fagundes Karsburg, a 
assinatura do Acordo vai deixar o processo “ainda mais 
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transparente, contribuir para a fi scalização dos órgãos 
competentes e aumentar sua credibilidade”. A certifi cação 
poderá ser solicitada por produtores rurais e indústrias 
e envolve o cumprimento das regras estabelecidas no 
Protocolo #bebamaisleite VACAS A2A2.

O programa de certifi cação é um processo de 
adesão voluntário em que o Selo é concedido aos 
produtores e à indústria pelo #bebamaisleite, após 
as auditorias de terceira parte conduzidas pela 
certifi cadora credenciada Genesis Group. A empresa 
é reconhecida nacional e internacionalmente, e 
tem grande expertise em certifi cações no setor de 
alimentos. Os processos de obtenção, armazenamento, 
logística e processamento do leite são auditados e 
procedimentos são implementados para garantir a 
rastreabilidade, impedindo que haja mistura de leite 
contendo a beta-caseína A1. 

O presidente da Comissão Nacional de Pecuária 
de Leite da CNA, Rodrigo Alvim, afi rmou que o 
envolvimento da Confederação, nesse processo, se 
deu em conformidade ao Decreto nº 7.623/2011, que 
regulamenta a Lei de Rastreabilidade e delega à CNA 
a gestão dos Protocolos de Adesão Voluntária. Por 
meio desse decreto, a CNA pode auxiliar na gestão das 
informações das fazendas e indústrias certifi cadas, e 
fornecer ao MAPA mais uma ferramenta de fi scalização.

“Assinamos o Acordo porque é importante estar ao 
lado de uma instituição que tem como um dos pilares 
de atuação fomentar a produção de leite e estimular 
o crescimento do mercado”, completa Helena. O 
coordenador administrativo do Instituto CNA, Carlos 
Frederico Dias Ribeiro, explicou que com a assinatura 
do Acordo as adequações do sistema de gestão 
utilizado para gerir as informações de rastreabilidade 
serão realizadas e logo após homologadas pelo 
#bebamaisleite. “A ideia é que possamos atuar no 
credenciamento de laticínios e expandir o número de 
produtores certifi cados”, fi naliza Carlos. 

O #bebamaisleite precisou investir nas adequações 
do AgriTrace, o sistema de gestão responsável pelo 
controle de informações, como volume de leite 
produzido e benefi ciado, número de animais e fazendas 
certifi cadas. “A assinatura do Acordo de Cooperação 
é mais um passo importante na consolidação da 
produção de leite A2 no Brasil. É o primeiro protocolo 
da pecuária leiteira a ser gerido pela CNA e traz 
robustez, transparência e confi abilidade ao mercado de 
leite A2”, destaca a médica veterinária e idealizadora 
do movimento #bebamaisleite, Flavia Fontes.

BENEFÍCIOS DO LEITE A2

O leite proveniente de vacas A2A2 é obtido a partir 
de animais selecionados e capazes de produzir 
apenas a beta-caseína A2, uma das proteínas do leite. 
Esse leite não desencadeia reações infl amatórias 
no organismo que provocam a má digestão ou 
fermentação. No entanto, ele é apenas indicado a quem 
tem difi culdade de digerir a beta-caseína A1. 

Muitas pessoas, inclusive profi ssionais da área da 
saúde e do meio científi co, confundem a intolerância 
à lactose com a APLV (alergia à proteína do leite). 
Isso ocorre porque ambas são causadas pelo mesmo 
alimento, o leite, e porque podem apresentar alguns 
sintomas semelhantes, como cólicas e diarreia. 
Mas, defi nitivamente, são quadros completamente 
diferentes. A lactose, conhecida como açúcar do leite, é 
um carboidrato composto por uma molécula de glicose 
e uma de galactose. Por ser um carboidrato e não uma 
proteína, não há nenhuma possibilidade de alguém 
desenvolver “alergia à lactose”. 

Já a APLV é defi nida como uma reação imunológica 
adversa à proteína total presente no leite de vaca. De 
forma geral, a alergia é causada pela β-lactoglobulina, 
pela α-lactalbumina e pela caseína, sendo a primeira 
a principal. Entretanto, a maioria das pessoas que 
têm APLV são alérgicas a mais de uma proteína. O 
diagnóstico de APLV deve ser feito por meio de testes 
laboratoriais, solicitados por médico alergista. Diante 
deste contexto, o leite contendo somente beta-caseína 
A2 passa a ser uma alternativa de melhor digestão para 
aqueles indivíduos que não são alérgicos e que sentem 
algum grau de desconforto abdominal ao ingerir leite. •

Flávia Fontes assina 
Acordo de Cooperação 
entre o movimento 
#bebamaisleite e o 
CNA
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Acordo de Cooperação é fi rmado entre #bebamaisleite 
e CNA em novembro. Medida dará mais transparência e 
confi abilidade ao processo de certifi cação VACAS A2A2

MAIS UM  

PASSO
O leite A2 já é uma realidade no mercado brasileiro, 

sendo possível encontrá-lo em diversos pontos de 
venda. Para o consumidor, o produto é uma opção 
de mais fácil digestão. Para produtores e indústrias, 
representa a possibilidade de agregar valor à matéria-
prima e se diferenciarem no mercado.

Neste ano, o movimento #bebamaisleite lançou 
o Selo VACAS A2A2, que garante a origem do leite 
A2 por meio de certifi cação de terceira parte. Nesse 
contexto, e com objetivo de dar mais transparência e 
robustez ao processo de certifi cação, foi assinado no 
dia 5 de novembro um Acordo de Cooperação entre 
o #bebamaisleite e a Confederação Nacional da 
Agricultura (CNA). 

Para a médica veterinária e diretora de certifi cações 
do #bebamaisleite, Helena Fagundes Karsburg, a 
assinatura do Acordo vai deixar o processo “ainda mais 
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transparente, contribuir para a fi scalização dos órgãos 
competentes e aumentar sua credibilidade”. A certifi cação 
poderá ser solicitada por produtores rurais e indústrias 
e envolve o cumprimento das regras estabelecidas no 
Protocolo #bebamaisleite VACAS A2A2.

O programa de certifi cação é um processo de 
adesão voluntário em que o Selo é concedido aos 
produtores e à indústria pelo #bebamaisleite, após 
as auditorias de terceira parte conduzidas pela 
certifi cadora credenciada Genesis Group. A empresa 
é reconhecida nacional e internacionalmente, e 
tem grande expertise em certifi cações no setor de 
alimentos. Os processos de obtenção, armazenamento, 
logística e processamento do leite são auditados e 
procedimentos são implementados para garantir a 
rastreabilidade, impedindo que haja mistura de leite 
contendo a beta-caseína A1. 

O presidente da Comissão Nacional de Pecuária 
de Leite da CNA, Rodrigo Alvim, afi rmou que o 
envolvimento da Confederação, nesse processo, se 
deu em conformidade ao Decreto nº 7.623/2011, que 
regulamenta a Lei de Rastreabilidade e delega à CNA 
a gestão dos Protocolos de Adesão Voluntária. Por 
meio desse decreto, a CNA pode auxiliar na gestão das 
informações das fazendas e indústrias certifi cadas, e 
fornecer ao MAPA mais uma ferramenta de fi scalização.

“Assinamos o Acordo porque é importante estar ao 
lado de uma instituição que tem como um dos pilares 
de atuação fomentar a produção de leite e estimular 
o crescimento do mercado”, completa Helena. O 
coordenador administrativo do Instituto CNA, Carlos 
Frederico Dias Ribeiro, explicou que com a assinatura 
do Acordo as adequações do sistema de gestão 
utilizado para gerir as informações de rastreabilidade 
serão realizadas e logo após homologadas pelo 
#bebamaisleite. “A ideia é que possamos atuar no 
credenciamento de laticínios e expandir o número de 
produtores certifi cados”, fi naliza Carlos. 

O #bebamaisleite precisou investir nas adequações 
do AgriTrace, o sistema de gestão responsável pelo 
controle de informações, como volume de leite 
produzido e benefi ciado, número de animais e fazendas 
certifi cadas. “A assinatura do Acordo de Cooperação 
é mais um passo importante na consolidação da 
produção de leite A2 no Brasil. É o primeiro protocolo 
da pecuária leiteira a ser gerido pela CNA e traz 
robustez, transparência e confi abilidade ao mercado de 
leite A2”, destaca a médica veterinária e idealizadora 
do movimento #bebamaisleite, Flavia Fontes.

BENEFÍCIOS DO LEITE A2

O leite proveniente de vacas A2A2 é obtido a partir 
de animais selecionados e capazes de produzir 
apenas a beta-caseína A2, uma das proteínas do leite. 
Esse leite não desencadeia reações infl amatórias 
no organismo que provocam a má digestão ou 
fermentação. No entanto, ele é apenas indicado a quem 
tem difi culdade de digerir a beta-caseína A1. 

Muitas pessoas, inclusive profi ssionais da área da 
saúde e do meio científi co, confundem a intolerância 
à lactose com a APLV (alergia à proteína do leite). 
Isso ocorre porque ambas são causadas pelo mesmo 
alimento, o leite, e porque podem apresentar alguns 
sintomas semelhantes, como cólicas e diarreia. 
Mas, defi nitivamente, são quadros completamente 
diferentes. A lactose, conhecida como açúcar do leite, é 
um carboidrato composto por uma molécula de glicose 
e uma de galactose. Por ser um carboidrato e não uma 
proteína, não há nenhuma possibilidade de alguém 
desenvolver “alergia à lactose”. 

Já a APLV é defi nida como uma reação imunológica 
adversa à proteína total presente no leite de vaca. De 
forma geral, a alergia é causada pela β-lactoglobulina, 
pela α-lactalbumina e pela caseína, sendo a primeira 
a principal. Entretanto, a maioria das pessoas que 
têm APLV são alérgicas a mais de uma proteína. O 
diagnóstico de APLV deve ser feito por meio de testes 
laboratoriais, solicitados por médico alergista. Diante 
deste contexto, o leite contendo somente beta-caseína 
A2 passa a ser uma alternativa de melhor digestão para 
aqueles indivíduos que não são alérgicos e que sentem 
algum grau de desconforto abdominal ao ingerir leite. •

Flávia Fontes assina 
Acordo de Cooperação 
entre o movimento 
#bebamaisleite e o 
CNA
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