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EDITORIAL

Tratar  a  sanidade  dos  animais  a  partir  de uma 
concepção  holística  talvez seja  o  maior  desafio 
dos  profissionais  da  Ciência  Animal  na 
atualidade.

Este é o tema central desta 12a. edição do boletim 
eletrônico  “Socioeconomia  &  Ciência  Animal”. 
Nosso  artigo  de  capa,  assinado  pela  Médica 
Veterinária  e  doutoranda  em  Economia,  Prof.a 

Luiza  Carneiro,  apresenta  uma  análise 
microeconômica do impacto de enfermidades nos 
custos de produção de rebanhos bovinos.

Selecionamos  artigos  publicados  recentemente 
nos  principais  periódicos  indexados na  área  de 
Zootecnia  e  Recursos  Pesqueiros  que  também 
apresentam ênfase em questões sanitárias e sua 
relação com o homem e as políticas sociais.

Publicamos o Edital de seleção para o Programa 
de  Pós-Graduação  em  Nutrição  e  Produção 
Animal  da  nossa  Faculdade  de  Medicina 
Veterinária  e  Zootecnia  (FMVZ/USP).  Estão 
sendo disponibilizadas 15 vagas para mestrado e 
10 para doutorado.  

Destacamos  a  realização  do  II  Encontro  de 
Internacionalização Acadêmica da Faculdade de 
Zootecnia  e  Engenharia  de  Alimentos 
(FZEA/USP), no dia 26 de novembro próximo.

Nas  notícias,  as  atenções  estiveram  voltadas 
para a divulgação dos resultados do mapeamento 
genético  de  animais,  especialmente  o  porco,  o 
cavalo e o bacalhau.

Os editores

ARTIGO

CUSTOS DE DOENÇAS NOS SISTEMAS 
PRODUTIVOS DE BOVINOS

Luiza Carneiro Mareti Valente1

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de 
carne bovina e o maior exportador mundial (em 
quantidade), atrás apenas da Austrália em 2007, 
segundo dados da FAOSTAT(2009). Em 2008, as 
exportações do complexo carnes atingiram 14,5 
milhões de dólares ou 24,9% do valor exportado 
(BRASIL, 2009).

Entretanto,  para  manter  e  conquistar  cada  vez 
mais  mercados,  ainda  são  necessários  muitos 
avanços na questão da sanidade dos rebanhos 
bovinos  brasileiros  pois  há  crescente  demanda 
por  parte  dos  mercados  consumidores  por 
alimentos  de  maior  qualidade  nutricional  e 
sanitária.

Além  das  exigências  sanitárias  impostas  por 
países importadores as doenças também causam 
prejuízos  diretos  aos  produtores,  seja  devido  à 
redução  da  produção,  seja  pelo  aumento  da 
mortalidade  e  dos  custos  com  tratamento.  Por 
exemplo, na produção de suínos, Sobestiansky et 
al.  (2001) estimaram que, em Santa Catarina, a 
rinite atrófica  cause perda de 3,8 em cada 100 
suínos  abatidos.  Outro  exemplo  está  no estudo 
de Bianchini et al. (1995 citado por SAURESSIG, 
2006),  que  ao  estudarem o  uso  estratégico  de 
vermífugos  no  gado  de  corte,  constataram que 
estes têm o potencial para proporcionar redução 
de  2%  em  mortalidade  e  ganho  médio  de  41 
quilos  a  mais  por  animal,  proporcionando  um 
potencial retorno econômico para o Centro-Oeste 
de 167 milhões de dólares anuais.

Apesar  disso,  ainda  são  poucas  as  estimativas 
confiáveis  de  prejuízos  advindos  das  doenças 
animais  para  o  rebanho nacional,  mas  sabe-se 
que  um  manejo  sanitário  eficiente  é  capaz  de 
evitar ou reduzir esses efeitos.

O manejo sanitário faz parte de um conjunto de 
normas essenciais para o planejamento de uma 
empresa  pecuária  cujo  objetivo  seja  alcançar 
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êxito  na  exploração  da  atividade  (BARRETO, 
2007).  Entende-se  por  manejo  sanitário  a 
promoção da saúde, o aumento de produtividade 
e  prevenção  das  doenças  animais,  aliados  ao 
bem-estar  animal,  segurança  alimentar,  saúde 
pública  e  sustentabilidade  ambiental  (LEBLANC 
et al., 2006).

Assim,  a  sanidade  dos  rebanhos  deve  ser 
abordada de maneira ampla, pois vários agentes 
devem  ter  responsabilidade  sobre  ela.  Nesse 
sentido, Holden (1999) divide as doenças animais 
em dois tipos com relação à responsabilidade de 
controle  e  prevenção:  as  epidêmicas2 e  as 
endêmicas3.

Doenças  epidêmicas  e  zoonóticas4 devem  ser 
tratadas  pelo  Estado,  pois  têm  capacidade  de 
provocar externalidades negativas e os benefícios 
de seu controle podem ser  apropriados por toda 
a  sociedade  (HOLDEN,  1999).  Já  as  doenças 
endêmicas  são  consideradas  bens  privados 
porque os produtores que escolhem controlá-las 
têm capacidade de lucrar com sua redução, sem 
afetar os rebanhos vizinhos. 

Neste texto, deseja-se mostrar os efeitos danosos 
que  podem  ser  causados  pelas  doenças 
endêmicas  do  ponto  de  vista  da  teoria 
microeconômica da produção ao rebanho bovino 
de leite especificamente. Para isso, será utilizado 
o referencial  teórico desenvolvido por  Chi  et  al. 
(2002),  os  quais  estenderam  a  abordagem  de 
Lichtenberg  e  Zilberman  (1986)  desenvolvida 
para pesticidas ao controle de doenças do gado 
leiteiro.  Por  ser  estritamente  teórico,  a  mesma 
abordagem,  com  ligeiras  alterações  pode  ser 
aplicada à outros sistemas produtivos.

Os efeitos das doenças na produção

Uma  função  de  produção  para  um  sistema 
produtivo pode ser representada resumidamente 
por:

Q=f  R/ N , K              (1)

2 Uma doença é dita epidêmica quando ocorre em um nível 
superior ao esperado (THRUSFIELD, 2004).

3  Uma doença é dita endêmica quando tem frequência usual 
de  ocorrência  ou  presença  constante  em  uma  população 
(THRUSFIELD, 2004). 

4 Zoonoses são infecções compartilhadas na natureza pelo 
homem  e  por  outros  animais  vertebrados  (THRUSFIELD, 
2004).

em  que  Q é  a  quantidade  de  leite  produzida 
depende de  R, o nível de insumos variáveis. N , 
o tamanho do rebanho; e K , o nível de fatores 
fixos mantidos constantes. A doença pode reduzir 
o  produto  por  aumentar  a  taxa  de  mortalidade 
(reduzindo N) ou reduzir a eficiência do uso dos 
insumos.  O  último  efeito  é  capturado  por  uma 
variação  da  equação  (1),  que  pressupõe  a 
presença de doença: 

f D R/ N , K                 (2)

Ambas as funções estão representadas na figura 
a seguir adaptada de McInerney (1996).

Figura 1- Ajuste de recursos e custos de doenças.
Fonte: Adaptado de McInerney (1996).

Nela ilustra-se as funções de produção em dois 
sistemas:  a  função  B  é  relativa  à  presença  de 
doenças,  e a A,  a  um nível  ótimo de sanidade 
animal. Em ambas as funções pressupõe-se que 
a fazenda esteja usando os insumos de produção 
da forma mais eficiente possível, e a diferença na 
altura  das  curvas  é  dada  apenas  pela  menor 
eficiência  atingida  quando  se  trabalha  em  um 
sistema menos sadio. As linhas tangentes são a 
razão  dos  preços  (valor  da  produção/valor  do 
insumo) e o ponto em que elas tocam as funções 
de produção indicam os pontos em que o nível de 
uso de insumo maximiza o lucro. A partir delas, 
pode-se observar que o ponto de maximização de 
lucro num sistema sadio é mais alto que no outro 
sistema.  Dessa  forma,  um  produtor  produzindo 
em Q1 e utilizando o nível de insumos I1 estará 
maximizando  o  seu  lucro,  mas  não  estará 
produzindo  da  maneira  mais  eficiente  possível, 
pois teria a capacidade de trabalhar na curva A 
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com um manejo sanitário adequado. Nota-se que 
se o produtor alcançar o nível sanitário adequado, 
ao  utilizar  o  nível  de  insumo  I1 já  não  estará 
maximizando seu lucro.  Nesse caso,  ele  estará 
incorrendo  em  uma  ineficiência  técnica  pois  o 
ideal seria produzir Q4 ao nível de insumos I2.

Os  custos  das  doenças  são  formados  por  dois 
fatores:  pela  distância  entre  as  curvas com um 
mesmo  nível  de  uso  de  fatores  que  indica  a 
diferença entre o produzido e o potencial máximo 
de produção (Q3-Q1), isto é, a perda de produção 
não  percebida  pelo  produtor.  Além  disso, 
atuando-se em uma curva de produção superior, 
deve-se  aumentar  o  nível  de  insumos  para 
maximizar  os  lucros  possíveis,  passando-se  ao 
nível de insumos I2 e produzindo Q4. Dessa forma 
a perda de produção é de :

Q4−Q1=Q3−Q1 Q4−Q3                     (3)

Como o  uso  de  insumos  também será  afetado 
devem considerar também esse ajuste no cálculo 
do  custo.  Portanto,  as  perdas  reais  são  as 
diferenças  nos  lucros  (PQQ4-PII2)-(PQQ1-PII1), em 
que PQ é o preço do leite e PI é o preço do insumo 
(ou da cesta de insumos).

Finalmente,  apenas  dois  pontos  devem  ser 
adicionados a essa discussão.  O primeiro é que 
os impacto das doenças variam de acordo com o 
volume da produção e da intensidade de uso dos 
fatores. Sistemas menos intensivos têm menores 
custos associados a doenças infecciosas, pois a 
produção dos animais, por ser mais baixa, não é 
tão  impactada  (Q2-Q1).  Quando  a  produção  se 
torna  mais  intensiva,  os  custos  ficam 
relativamente maiores (Q4-Q3). Isso ocorre porque 
a distância entre as curvas aumenta.

O segundo é que deve-se considerar a tendência 
de pagamento pela qualidade do leite, o que já 
ocorre em grandes empresas captadoras. Alguns 
dos parâmetros utilizados para a determinação do 
pagamento têm relação direta com a sanidade do 
rebanho.  Por  exemplo,  um  dos  parâmetros 
utilizados é a quantidade de células somáticas no 
leite, que são um indicador da sanidade do úbere. 
Outro exame que também pode ser feito é o teste 
do anel do leite para brucelose, que indica se há 
algum animal brucélico em uma amostra de leite. 
Por esse motivo, sistemas com menor sanidade 
podem receber preços menores pelo seu produto, 
o que levaria a um prejuízo de maior extensão. 
Isso porque a curva da razão dos preços terá um 
ângulo  maior  (o  denominador da razão diminui, 
aumentando  o  valor  da  razão)  e  o  nível  de 

produto  que  maximiza  o  lucro  diminuirá,  o  que 
provavelmente diminuirá o lucro máximo.

Dessa  forma,  a  sanidade  do  rebanho influencia 
não apenas na quantidade de produto produzida, 
mas por poder ser representada por funções de 
produção  diferentes,  causa  também  ineficiência 
no  uso  dos  insumos.  Assim,  o  produtor  e  em 
especial o técnico que assiste o rebanho deve ter 
em mente a importância de se manter a sanidade 
do  rebanho  de  modo  a  tornar  mais  rentável  o 
sistema produtivo que atende.

Cabe a nós professores, chamar a atenção dos 
alunos para fatos como esses tentando torná-los 
mais críticos no exercício de sua profissão.
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ARTIGOS PUBLICADOS

INFECÇÕES ANIMAIS POR VÍRUS 
SEMELHANTES AO VACCÍNIA NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 
UMA DOENÇA EM EXPANSÃO

Neste estudo avaliou-se a presença de infecções 
por vírus semelhantes ao vírus vaccínia (VACV) 
em gado leiteiro em 12 municípios no estado do 
Rio de Janeiro, ao longo dos últimos nove anos. 
(…)  Anticorpos  contra  Orthopoxvirus  foram 
detectados  na  grande  maioria  dos  animais.  O 
teste  de  PCR  demonstrou  homologia  entre  os 
vírus  isolados  e  amostras  de  vírus  vaccínia 
usados como controles. Na ME, partículas típicas 
de  Orthopoxvirus  foram  observadas  em  vários 
espécimes  analisados.  Os  vírus  isolados  em 
cultivo  celular  foram  confirmados  como 
Orthopoxvirus  por  PCR  e  ME.  (…)  Anticorpos 
para  Orthopoxvirus  foram  detectados  em  um 
roedor  silvestre  do gênero Akodon sp.  coletado 
na  região  noroeste  do  estado,  sugerindo  uma 
circulação de poxvírus na natureza. No entanto, 
os testes de PCR aplicados a tecidos de roedores 
silvestres foram negativos. Infecções vesiculares / 
pustulares em humanos que mantinham contato 
com  os  animais  afetados  também  foram 
relatadas.  Assim,  infecções  por  amostras 
semelhantes  ao  vírus  VACV  em bovinos  e  em 

humanos  parecem  em  expansão  no  estado, 
gerando  perdas  econômicas  em  animais  e 
quadros de doença incapacitante temporária em 
pacientes humanos. Dessa forma, a possibilidade 
da imunização do gado leiteiro  no estado deve 
ser devidamente avaliada.

Schatzmayr,  H.G.;  Simonetti,  B.R.;  Abreu,  D.C.; 
Simonetti,  J.P.;  Simonetti,  S.R.;  Costa,  R.V.C.; 
Gonçalves, M.C.R.; D'Andréa, P.S.; Gerhardt, M.; 
Silva,  M.E.V.;  Farias-Filho,  J.C.;  Barth,  O.M. 
Infecções  animais  por  vírus  semelhantes  ao 
vaccínia  no  estado  do  Rio  de  Janeiro:  uma 
doença  em  expansão.    Pesquisa  Veterinária   
Brasileira  , v.29, n.7, 2009.  

PARÂMETROS CLÍNICOS, HEMATOLÓGICOS, 
BIOQUÍMICOS E HORMONAIS DE BOVINOS 
SUBMETIDOS AO ESTRESSE CALÓRICO

Caracterizaram-se  as  respostas  clínicas, 
hematológicas,  bioquímicas  e  hormonais  de  71 
bovinos F2 (½ Gir x ½ Holandês), 39 machos e 
32  fêmeas,  entre  14  e  20  meses  de  idade, 
submetidos  a  condições  de  termoneutralidade 
(22ºC a 70% de umidade relativa) e ao estresse 
calórico  (42ºC e  60% de  umidade  relativa).  Os 
tratamentos  foram  realizados  nas  estações  de 
verão  e  inverno  em  câmara  bioclimática.  Ao 
exame  clínico,  todos  os  animais  apresentaram 
salivação e retração de globo ocular. Os animais 
apresentaram aumento do número de eritrócitos, 
concentração  de  hemoglobina,  hematócrito, 
proteínas totais, ureia, creatinina, sódio, potássio, 
cloretos,  cortisol,  pH  e  densidade  urinária  e 
matéria  seca das fezes no período de estresse 
calórico  (P<0,05).  O  aumento  de  todas  essas 
variáveis foi mais acentuado no verão (P<0,05). 
Os valores de γ-glutamil  transferase  e  aspatato 
aminotransferase  aumentaram  no  período  da 
tarde no verão (P<0,05), e a concentração sérica 
de potássio foi constante entre estações (P>0,05). 
Concluiu-se  que  as  variáveis  hematológicas, 
bioquímicas  e  hormonais,  bem  como  as 
características  fenotípicas,  revelaram-se 
importantes para caracterizar o estresse calórico 
em bovinos.

Ferreira, F.; Campos, W.E.; Carvalho, A.U.; Pires, 
M.F.A.;  Martinez,  M.L.;  Silva,  M.V.G.B.; 
Verneque,  R.S.;  Silva,  P.F.  Parâmetros clínicos, 
hematológicos,  bioquímicos  e  hormonais  de 
bovinos  submetidos  ao  estresse  calórico. 
Arquivo  Brasileiro  de  Medicina  Veterinária  e 
Zootecnia  , v.61, n.4, 2009.   
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LAS PREFERENCIAS DE LOS 
CONSUMIDORES ARGENTINOS POR 
ALIMENTOS DIFERENCIADOS POR 
ATRIBUTOS DE CALIDAD DE PROCESOS: EL 
CASO DE LA LECHE ENTERA ORGÁNICA

La  implementación  de  regulaciones  sobre  la 
calidad  de  los  alimentos  puede  ser  analizada 
calculando  la  disposición  a  pagar  de  los 
consumidores  por  los  productos  regulados.  El 
objetivo del trabajo es cuantificar la disposición a 
pagar por la leche entera UAT orgánica, por parte 
de consumidores de nivel socioeconómico medio-
alto  y  alto  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires, 
Argentina. (...) El resultado obtenido, de un 16,5% 
adicional  al  precio  que  abonarían  estos 
consumidores  por  adquirir  leche  entera  UAT 
convencional,  supera  al  diferencial  de  pre-cio 
observado en el  mercado (13%).  Si  el  gobierno 
reconociera  que  ciertos  atributos  de  la  leche 
orgánica  tienen  naturaleza  público-privada,  se 
justificaría  algún  tipo  de  intervención  que  con-
tribuyera a una mayor disponibilidad del producto 
y  a  precios  más  accesibles;  promoviendo  la 
expansión  del  mercado  y  la  generación  de 
beneficios  sociales  y  ambientales  de  la 
producción orgánica.

Lacaze, V.   Las preferencias de los consumidores   
argentinos  por  alimentos  diferenciados  por 
atributos de calidad de procesos:  el  caso de la 
leche  entera  orgánica.     Revista  de  Economia   
Agrícola  , v.56, n.1, jan./jun. 2009  

NUTRIENTS, FOODS AND DIETS: 
CHALLENGING FUNCTIONAL FOOD 
DEVELOPMENT

Dairy  foods are a  leading category in functional 
food development because they deliver naturally 
occurring functional ingredients and can be readily 
modified  to  meet  newly  identified  health  needs. 
The functionality of food can be addressed from 
the perspective of food components, whole foods 
or whole diets. Human clinical and observational 
research providing evidence for the functionality of 
dairy foods needs to focus on the whole food itself 
if  the  food  category,  rather  than  its  component 
parts, is to be fully valued. Innovation in dairy food 
products  needs to  protect  the  natural  nutritional 
quality of the food category, bearing in mind that 
increasing  calorie  value  and  reducing  nutrient 
density  of  products  intended  for  the  general 
population may be detrimental  from a functional 
food  perspective.  On  the  other  hand,  functional 
products targeting specific clinical conditions can 

focus  on  the  particular  nutritional  needs  of  the 
target market which may be quite different to the 
general population.

Tapsell,  L.C.  Nutrients,  foods  and  diets: 
challenging  functional  food  development. 
Australian Journal of Dairy Technology  ,  v.64,   
n.1, Feb. 2009.

MILK: A NATURALLY NUTRIENT-RICH SUPER 
FOOD

Dairy  food is  a  complex mixture  of  components 
that  have  been  used  as  a  food  by  humans  for 
thousands  of  years.  It  is  naturally  nutrient  rich, 
and is  associated with prevention of  a range of 
adverse health conditions. Increased intake on a 
population basis has been predicted to result  in 
substantial health cost savings. The components 
of milk have been recognised as having significant 
value  for  commercialisation  as  ingredients  and 
dairy  food is  recognised as a  useful  vehicle  for 
bioactive  substances  from  other  sources.  Dairy 
foods are available in a range of affordable and 
appealing products which further enhances their 
value for contributing to the health of populations.

MacNeill, I.; Riley, M.; Glassenbury, E.;  Mitchell, 
I.  Milk  –  a  naturally  nutrient-rich  super  food. 
Australian Journal of Dairy Technology  ,  v.64,   
n.1, Feb. 2009.

LACTOSE DERIVATIVES: TURNING WASTE 
INTO FUNCTIONAL FOODS

Whey  permeate-derived  ingredients  such  as 
galacto-oligosaccharides, lactulose,  lactosucrose, 
lactitol, lactobionic acid, tagatose and sialyllactose 
have  been  the  focus  of  intense  research 
investigating their health and functional properties 
for the past 20 years. Despite the research, those 
derivatives  are  not  always  considered  by  dairy 
manufacturers  to  carry  enough  added  value  to 
alter the focus on commodities such as permeate 
powder  and  edible  grade  lactose  which  still 
represent the principal outlets for permeate solids 
utilisation. However, the review presented in this 
paper summarises the recent research published 
in  the last  decade on lactose derived functional 
ingredients  and  shows  that  significant 
opportunities  can  arise  from investing  in  added 
value ingredients issued from permeate streams, 
especially  where  market  sizes  are  higher  than 
10,000 tonnes per annum and annual growth is 
stronger  than  5%.  Galacto-oligosaccharides  and 
lactobionic  acid  are  two  examples  of  promising 
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functional  ingredients  coming  from  otherwise 
wasted whey permeate.

Lifran, E.V.; Hourigan, J.A.; Sleigh, R.W. Lactose 
derivatives:  turning  waste  into  functional  foods. 
Australian Journal of Dairy Technology  ,  v.64,   
n.1, Feb. 2009.

HEALTH BENEFITS OF MILK BEYOND 
TRADITIONAL NUTRITION

This paper provides an overview of health benefits 
of  consumption  of  milk  which  are  not  easily 
explained  by  traditional  nutritional  knowledge. 
These  benefits  relate  to  risk  reduction  of  some 
chronic  diseases  and  to  promotion  of  specific 
body  functions.  Milk  and  milk  components 
promote a healthy body composition, reduce the 
risk  of  obesity,  and  most  probably  that  of  the 
metabolic syndrome and diabetes type II . On the 
basis of the totality of scientific evidence, it can be 
concluded  that  milk  consumption  reduces  blood 
pressure and promotes gut health. A wide range 
of milk components is likely to be involved in the 
health  effects.  The  matrix  of  milk  may  allow 
interactions between these components to realise 
these benefits. This would mean that milk is more 
than the sum of its individual components.
Further  research  is  needed  to  confirm  this 
hypothesis.

Schaafsma,  G.  Health  benefits  of  milk  beyond 
traditional nutrition.    Australian Journal of Dairy   
Technology  , v.64, n.1, Feb. 2009.  

SEARCH FOR SALMONELLA SPP. 
IN OSTRICH PRODUCTIVE CHAIN 
OF BRAZILIAN SOUTHEAST 
REGION

We  analyzed  ostriches  from  an  equipped  farm 
located in the Brazilian southeast  region for the 
presence of Salmonella spp. This bacterium was 
investigated in 80 samples of  ostrich  droppings, 
90 eggs, 30 samples of feed and 30 samples of 
droppings from rodents. Additionally, at slaughter-
house  this  bacterium  was  investigated  in 
droppings,  caecal  content,  spleen,  liver  and 
carcasses from 90 slaughtered ostriches from the 
studied farm. Also, blood serum of those animals 
were  harvested  and  submitted  to  serum  plate 
agglutination  using  commercial  Salmonella 
Pullorum  antigen.  No  Salmonella  spp.  was 
detected  in  any  eggs,  caecal  content,  liver, 
spleen, carcass and droppings from ostriches and 
rodents.  However,  Salmonella  Javiana  and 
Salmonella enterica subsp. enterica 4, 12: i:- were 

isolated  from  some  samples  of  feed.  The 
serologic test was negative for all samples. Good 
sanitary farming management and the application 
of  HACCP  principles  and  GMP  during  the 
slaughtering process could explain the absence of 
Salmonella spp. in the tested samples.

Freitas  Neto,  O.C.;  Lages,  S.L.S.,  Carrasco, 
A.O.T.; Berchieri Junior, A. Search for Salmonella 
spp.  in  ostrich  productive  chain  of  Brazilian 
southeast  region.    Tropical  Animal  Health  and   
Production  , v.41, n.8, Dec., 2009  

ETHNO-VETERINARY CONTROL 
OF PARASITES, MANAGEMENT 
AND ROLE OF VILLAGE 
CHICKENS IN RURAL 
HOUSEHOLDS OF CENTANE 

DISTRICT IN THE EASTERN CAPE, SOUTH 
AFRICA

Village  chickens  contribute  significantly  towards 
rural livelihood in the African continent through the 
provision  of  animal  protein,  income  and  socio-
cultural  uses.  However,  village  chickens  are 
susceptible  to  parasite  infestation.  Due  to 
limitations of using western drugs to control these 
parasites,  farmers  resort  to  the  use  of  ethno-
veterinary  medicine  (EVM).  However,  there  is 
dearth  of  information  on  EVM use  in  chickens. 
Therefore, the objective of the current study was 
to  document  various  EVM  practices  used  in 
controlling  gastro-intestinal  parasites  in  village 
chickens. Stratified random sampling was used to 
select  62 chicken farmers that  were interviewed 
using  a  structured  questionnaire  About  70  and 
96.7% of farmers provided housing and water for 
their  chickens  respectively  whereas  the  rest  did 
not. The chief role of chickens was meat provision 
(91.7%).  Most  households  (86%)  reported 
parasite problems in chickens, particularly gastro-
intestinal  parasites.  Eighty-three  percent  of  the 
interviewed respondents use medicinal  plants to 
control  both  internal  and  external  parasites  in 
chickens.  Use  of  plants  increased  with  parasite 
incidences  (r=0.347;  P<0.01).  Mainly  gastro-
intestinal  parasites  were  problematic  and  were 
largely  controlled  by  medicinal  plants.  Further 
research  on  pharmacological  properties,  safety 
and  efficacy  of  these  plants  is  important  for 
improved  chicken  productivity  and  hence  rural 
livelihood.

Mwale, M.; Masika, P.J. Ethno-veterinary control 
of  parasites,  management  and  role  of  village 
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chickens in rural households of Centane district in 
the Eastern Cape, South Africa.   Tropical Animal   
Health and Production  , v.41, n.8, Dec., 2009  

 
META-ANÁLISE DO USO DE ÁCIDO 
LINOLÉICO CONJUGADO NA 
ALIMENTAÇÃO DE SUÍNOS

O objetivo deste trabalho foi realizar uma meta-
análise  da  associação  do  ácido  linoleico 
conjugado  (CLA)  com  o  desempenho  e  a 
qualidade de carcaça e de carne em suínos (Sus 
scrofa  domesticus).  A  base  de  dados  utilizada 
contemplou  15  artigos  publicados  entre  1999  e 
2006, e totalizou 216 dietas e 5.223 animais. A 
meta-análise  foi  realizada  por  meio  de análises 
gráficas  (para  observar  coerência  biológica  dos 
dados),  de  correlação  (para  identificar  variáveis 
correlacionadas)  e  de  variância-covariância.  O 
modelo da análise de variância incluiu apenas as 
variáveis  de  carne  e  carcaça  mais 
correlacionadas  com o  consumo de  CLA  pelos 
animais,  além das  codificações  para  os  efeitos 
inter  e  intra-experimentos.  A  inclusão  do  ácido 
linoleico  apresentou  correlação  negativa  com a 
eficiência alimentar e positiva com o consumo de 
ração e o ganho de peso dos animais. Não houve 
alteração  do  consumo  de  ração,  do  ganho  de 
peso  e  da  eficiência  alimentar  dos  suínos.  O 
ácido  linoleico  conjugado  aumentou  em  9%  o 
conteúdo  de  carne  magra  na  carcaça,  e  seu 
consumo variou a espessura média de toucinho. 
O ácido linoleico conjugado aumenta o conteúdo 
de carne magra e reduz a espessura de toucinho 
na carcaça,  sem influenciar  o  desempenho e a 
qualidade da carne em suínos.

Andretta,  I.;  Lovatto,  P.A.;  Lehnen,  C.R.; 
Hauschild, L.; Rossi, C.A.R. Meta-análise do uso 
de ácido linoléico conjugado na alimentação de 
suínos.   Pesquisa Agropecuária Brasileira  , v.44,   
n.7, 2009. 

PREVALÊNCIA PARA 
TUBERCULOSE CAPRINA NO SEMI-
ÁRIDO PARAIBANO

A tuberculose é uma enfermidade infecciosa, de 
distribuição mundial, provocada por micobactérias 
patogênicas,  que  afeta  o  homem  e  diversas 
espécies  de  mamíferos.  Visando  determinar  a 
prevalência da Tuberculose Caprina e identificar 
fatores  de  risco  associados  à  infecção  foram 
tuberculinizados,  através do Teste Tuberculínico 
Comparado (TCC),  1.866 caprinos de diferentes 

raças  e  idades,  oriundas  de  84  propriedades 
localizadas na microrregião de Monteiro, Estado 
da  Paraíba,  Brasil.  (…)  A  prevalência  de 
propriedades  positivas  para  a  Tuberculose 
Caprina foi de 10,71% (IC 95% = 5,02-19,37%). 
Quando  submetido  à  necropsia  e  exame 
histopatológico,  um  caprino  positivo  ao  teste 
tuberculínico apresentou lesões compatíveis com 
tuberculose; também foi detectada a presença de 
Bacilos Álcool Ácidos Resistentes (BAAR) através 
da bacterioscopia direta; em relação ao tamanho 
do rebanho,  as propriedades que possuíam um 
número maior  de animais  (  >25),  apresentaram 
maior  ocorrência  da  doença  e  a  presença  de 
infecção  foi  evidenciada  nas  propriedades  que 
criavam bovinos em associação com caprinos e 
que  não  realizavam  testes  tuberculínicos  nos 
bovinos.

Pignata,  W.A.;  Alves,  C.J.;  Azevedo,  S.S.; 
Dantas,  A.F.M.;  Gomes,  A.A.B.;  Remígio,  F.R.; 
Lima,  F.S.;  Mota,  P.M.P.  Prevalência  para 
tuberculose  caprina  no  semi-árido  paraibano. 
Pesquisa Veterinária Brasileira  , v.29, n.7, 2009.  

INFLUÊNCIA DO TRANSPORTE E MUDANÇA 
DE LOCAL DE MANEJO NAS VARIÁVEIS 
FISIOLÓGICAS E PRODUTIVAS DE CABRAS 
ALPINAS

Estudaram-se o efeito do transporte e a mudança 
de  local  de  manejo  sobre  a  produção  e  a 
composição  do  leite  e  sobre  as  variáveis 
fisiológicas,  utilizando-se  12  cabras  da  raça 
Alpina  em  final  de  lactação.  Semanalmente, 
foram mensuradas a produção e composição do 
leite e a contagem de células somáticas, além do 
volume do  leite  residual  após  administração  de 
ocitocina. (...) Obtiveram-se teores mais elevados 
(P<0,05) de cortisol e glicose após o transporte e 
a mudança de local de manejo, e menor produção 
de  leite  (P<0,05)  um  dia  após  o  evento. 
Porcentagem de gordura (P<0,05) e contagem de 
células  somáticas  apresentaram  diferenças 
significativas  (P<0,05)  após  o  transporte.  Os 
resultados permitem concluir  que o transporte é 
um  agente  estressor  que  pode, 
momentaneamente,  influenciar  a  produção 
animal.

Canaes,  T.S.;  Negrão,  J.A.;  Paiva,  F.A.;  Zaros, 
M.;  Delgado,  T.F.G.  Influência  do  transporte  e 
mudança  de  local  de  manejo  nas  variáveis 
fisiológicas  e  produtivas  de  cabras  Alpinas. 
Arquivo  Brasileiro  de  Medicina  Veterinária  e 
Zootecnia  , v.61, n.4, 2009.  
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DOENÇAS PARASITÁRIAS EM RUMINANTES 
NO SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO

Arquivos  de  fichas  clínicas  de  ruminantes  ou 
amostras  para  diagnósticos  recebidos  pelo 
Hospital Veterinário da Universidade de Campina 
Grande,  em Patos,  Paraíba,  de  janeiro  2000  a 
agosto 2007, foram revisados para avaliar alguns 
aspectos  epidemiológicos  de  doenças 
parasitárias  de ruminantes na região  semi-árida 
da Paraíba e estados vizinhos. (...) No período, 
163 (5,31%) de 3.064 ruminantes foram afetados 
por alguma doença parasitária clinica. A doença 
parasitária mais frequente em caprinos e ovinos 
foi  a helmitose gastrointestinal,  principalmente a 
hemonchose,  e  caprinos  foram  mais  afetados 
(6,24%  dos  casos  diagnosticados)  do  que  os 
ovinos (4,7% dos casos diagnosticados). A maior 
freqüência  da  doença  nos  caprinos  pode  estar 
associada  à  maior  susceptibilidade  destes  ou 
devido a erros no tratamento, como a utilização 
da mesma dose  para as  duas espécies,  o  que 
para  a  maioria  dos  anti-antihelmínticos  é 
insuficiente  para  caprinos.  (..)  A  ocorrência  de 
eimeriose em caprinos e ovinos foi de 0,76% dos 
casos, envolvendo apenas os animais jovens. Em 
bovinos  a  principal  doença  foi  à  tristeza 
parasitária com 14 surtos.  Os surtos de tristeza 
ocorreram  principalmente  no  final  do  período 
chuvoso  em  áreas  de  desequilíbrio  enzoótico 
incluindo as montanhas e planaltos da região da 
Borborema,  áreas irrigadas,  e áreas das bacias 
do Rio do Peixe e Rio Piranhas. Nas áreas mais 
secas do semi-árido o Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus  não  sobrevive  durante  o  período  de 
seca,  mas,  tristeza  parasitária  pode  ocorrer 
quando no início do período chuvoso bovinos com 
carrapatos  são  introduzidos  e  esses  se 
multiplicam durante o mesmo.

Costa,  V.M.M.;  Simões,  S.V.D.;  Riet-Correa,  F. 
Doenças  parasitárias  em  ruminantes  no  semi-
árido brasileiro.   Pesquisa Veterinária Brasileira  ,   
v.29, n.7, 2009.

AUCTION PRICE OF TEXEL, 
SUFFOLK AND GERMAN WHITE-
HEADED MUTTON RAMS: A 
GENETIC-STATISTICAL STUDY

In  this  study,  the  impact  of  various  traits  and 
effects  on  auction  price  of  Texel,  Suffolk  and 
German  white-headed  mutton  rams  was 
determined.  Furthermore,  (co)variance 
components  between  auction  price  and 
performance  traits  recorded  at  licensing  were 

estimated. Data from 1988 to 2007 were extracted 
from  the  recording  database  of  the  Sheep 
Breeding  Organisation  in  Schleswig-Holstein, 
Germany.  Auction  prices  of  1133  Texel,  373 
Suffolk  and  341  German  white-headed  mutton 
rams from the year 2003 to 2007 were analysed. 
(...)  A  moderate  genetic  contribution  of  auction 
price,  with  favourable  genetic  correlations  to  all 
collected  performance  traits  (average  daily  gain 
from birth until licensing, muscle depth, fat depth, 
conformation, muscle mass and wool quality), was 
estimated.  Genetic  correlations were 0.42,  0.34, 
0.17,  0.49,  0.39  and  0.23,  respectively.  The 
results showed a high influence of live weight of 
animal  on auction price  of  the rams contrary  to 
very  low  influence  of  carcass  quality  traits 
measured with ultrasound technology.

J. Maxa, N. Borchers, H. Thomsen, H. Simianer, 
M.  Gauly,  A.R.  Sharifi.     Auction  price  of  Texel,   
Suffolk and German white-headed mutton rams: A 
genetic-statistical  study.    Small  Ruminant   
Research  , p.     105-110, 2009.  

DESEMPENHO ANIMAL E 
PRODUTIVIDADE DE PASTAGENS 
TROPICAIS NO NOROESTE DO 
RIO GRANDE DO SUL

Avaliou-se  a  produtividade  do  capim-elefante 
anão  e  do  tifton  85  sob  pastejo  contínuo  no 
noroeste do Rio Grande do Sul, utilizando-se 12 
vacas da raça Holandesa, multíparas e com cerca 
de 100 dias de lactação.  Foi  aplicada a técnica 
dos  animais  reguladores  para  ajustes  da  carga 
animal  de  forma  a  manter  a  oferta  de  lâminas 
foliares de 4%. No primeiro ano experimental,  o 
capim-elefante  anão e o tifton 85 apresentaram 
diferenças significativas quanto às taxas médias 
de  acúmulo  de  lâminas  foliares  (31,2  vs 
22,6kg/ha/dia) e produção animal  (17,4 vs 20kg 
de  leite/vaca/dia).  No  segundo,  o  tifton  85  foi 
superior ao capim-elefante anão quanto à taxa de 
acúmulo  de  matéria  seca  de  lâminas  foliares 
(38,8  vs  21,9kg/ha/dia),  capacidade  de  suporte 
(2157 vs 1084kg de peso vivo/ha)  e produções 
por  área  (70  vs  41,3kg  de  leite/ha/dia).  No 
segundo ano, em relação ao primeiro, o tifton 85 
manteve 88% da capacidade de suporte e 80% 
da produção por área, enquanto o capim-elefante 
anão apenas 46% e 56%. A produção média de 
17kg de leite/vaca/dia indica um potencial pouco 
explorado das gramíneas tropicais  em sistemas 
de produção de leite, especialmente na região Sul 
do Brasil.
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Maixner,  A.R.;  Quadros,  F.L.F.;  Montardo,  D.P.; 
Kozloski, G.V.; Noronha, A.; Aurélio, N.D.; Rossi, 
G.E.;  Daniel,  E.;  Brum,  M.S.;  Bandinelli,  D.G. 
Desempenho  animal  e  produtividade  de 
pastagens tropicais  no noroeste  do Rio  Grande 
do  Sul.    Arquivo  Brasileiro  de  Medicina   
Veterinária e Zootecnia  , v.61, n.4, 2009.  

DETERMINANTES DA OCORRÊNCIA DE 
FEBRE AFTOSA NO MERCADO 
INTERNACIONAL DE CARNE BOVINA, 2000-
2004

A  carne  bovina  é  um  importante  produto  de 
comercialização  mundial,  e  o  seu  mercado 
apresenta  particularidades  relacionadas  com 
sanidade animal. Este trabalho buscou identificar 
fatores que condicionam a ocorrência de focos de 
aftosa,  assim  como  apontar  medidas  sanitárias 
que  apresentam  maior  eficiência  na  redução 
desta  doença.  Analiticamente,  utilizou-se  um 
modelo logit em painel, e o período analisado foi 
de  2000  a  2004.  Os  resultados  apontam  que 
volumes  exportados  e  importados,  número  de 
veterinários, status do país e número de ani-mais 
vacinados têm alta  significância  para explicar  a 
ocorrência  de  surtos.  A  medida  sanitária  mais 
importante  foi  o  controle  de  fronteiras  entre 
países.

Valente,  L.C.M.V.;  Salazar,  M.B.;  Cunha,  D.A.; 
Braga,  M.J.  Determinantes  da  Ocorrência  de 
Febre Aftosa no Mercado Internacional de Carne 
Bovina,  2000-2004.        Revista  de  Economia   
Agrícola  , v.56, n.1, jan./jun. 2009  

PRODUÇÃO DE PROTEÍNA ANIMAL NO 
BRASIL CONTEMPORÂNEO: NATUREZA DO 
PROCESSO, PRODUÇÃO E COMÉRCIO 
EXTERIOR

A  análise  da  produção  de  proteína  animal  no 
Brasil, principalmente quando se quer destacar os 
elementos  relativos  ao  movimento  da 
territorialidade  dessa  produção,  tem  que  estar 
atenta a elementos relacionados à renda e seus 
impactos no tamanho e no perfil da demanda e na 
capacidade  estrutural  do  aparato  produtivo  dos 
diferentes tipos de proteína animal de responder 
a esses movimentos. O trabalho, após apresentar 
os  principais  elementos  conceituais 
diferenciadores  da  produção  brasileira  de 
proteína  animal  da  ótica  estrutural  da  distinção 
entre  os  mecanismos  de  coordenação  vertical, 
analisa a produção, o consumo e a inserção no 
comércio  exterior  dos  diversos  segmentos. 
Mostra que, tendo ainda um papel crescente no 

mercado internacional, de pelos menos dois tipos 
desses  produtos  como  a  carne  avícola  e  mais 
recentemente  a  carne  bovina,  há  que  se 
considerar  a  relevância  do  mercado  interno  na 
determinação  da  competitividade  desses 
produtos,  pois o mesmo se mostra fundamental 
para  conformar  a  escala  necessária  à 
concretização da competitividade específica.

Gonçalves,  J.S.;  Gomes  Junior,  N.N.;  Souza, 
S.A.M.  Produção  de  proteína  animal  no  Brasil 
contemporâneo: natureza do processo, produção 
e comércio exterior.    Textos para Discussão do   
IEA  , n.5, 2009.  

PECUÁRIA E DESMATAMENTO: UMA 
ANÁLISE DAS PRINCIPAIS CAUSAS DIRETAS 
DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA

Na  Amazônia  Brasileira  a  principal  atividade 
responsável  pelo  desmatamento  é  a  pecuária. 
Esse  trabalho  analisa  a  evolução  das  causas 
imediatas  do  desmatamento  da  Amazônia, 
utilizando-se  de  regressões  lineares  com dados 
em painel.  O  modelo  avalia  a  contribuição  dos 
principais  usos  do  solo  na  região  ao 
desmatamento,  de  2000  a  2006.  Dados  do 
PRODES  de  desmatamento,  o  número  de 
cabeças bovinas de 782 municípios da Amazônia 
e  área  plantada  de  culturas  perenes  e 
temporárias foram utilizados para essa análise. O 
resultado  mostrou  que  o  desmatamento  é 
fortemente correlacionado com a pecuária. A soja 
também  aparece  positivamente  correlacionada 
com o desmatamento. Esta tendência é reforçada 
pelo  crescimento  nacional  e  internacional  da 
demanda  de  carne.  Políticas  públicas  eficazes 
para  a  redução  do  desmatamento  devem, 
portanto,  agir  nas  causas  subjacentes  da 
expansão  da  pecuária  reduzindo  a  força  dos 
processos  que  produzem  a  sua  expansão  na 
fronteira do desmatamento.

Rivero,  S.;  Almeida,  O.;  Ávila,  S.;  Oliveira,  W. 
Pecuária  e  desmatamento:  uma  análise  das 
principais  causas  diretas  do  desmatamento  na 
Amazônia.   Nova Economia  , v.19, n.1, 2009  

COMPARAÇÃO ECONÔMICA DA 
PRODUÇÃO DE GRÃOS SECOS E 
SILAGEM DE GRÃOS ÚMIDOS DE 
MILHO CULTIVADO EM SISTEMA 

DE PLANTIO DIRETO

No  presente  trabalho  que  foi  realizado  na 
Fazenda Experimental Lageado, da Universidade 
Estadual Paulista em Botucatu, SP, objetivou-se 
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avaliar  os  custos  envolvidos  na  produção  de 
silagem de grãos úmidos de milho,  tendo como 
referência  o  processamento  seco  deste  cereal, 
ambos cultivados  em sistema de  plantio  direto. 
Para a avaliação foram determinados os custos 
envolvidos nas operações de máquinas agrícolas, 
insumos  e  na  etapa  de  pós-colheita.  Os 
resultados observados permitiram concluir que o 
custo por hectare para produção de silagem de 
grãos  úmidos  foi  de  R$1.398,06,  sendo  8,8% 
menor do que os custos para produção de milho 
seco (R$ 1.533,78).

Jasper, S.P.; Seki, A.S.; Silva, P.R.A.; Biaggioni, 
M.A.M.;  Benez,  S.H.;  Costa,  C.  Comparação 
econômica da produção de grãos secos e silagem 
de grãos úmidos de milho cultivado em sistema 
de plantio direto.    Ciência e Agrotecnologia  , v.   
33, n. 5, p. 1385-1391, 2009.

DIVERSIDADE DE BACTÉRIA E BIOMASSA 
MICROBIANA EM SOLOS SOB FLORESTA, 
PASTAGEM E CAPOEIRA NO SUDOESTE DA 
AMAZÔNIA

Os  solos  da  floresta  tropical  amazônica 
supostamente  abrigam  elevada  biodiversidade 
microbiana.  Entretanto,  as  ações  antrópicas  de 
corte  e  queima,  especialmente  para  o 
estabelecimento  de  pastagens,  induzem 
mudanças profundas nos ciclos biogeoquímicos. 
Após  alguns  anos  de  uso,  a  produtividade  da 
gramínea  declina,  a  pastagem  é  abandonada, 
tornando-se  uma  vegetação  secundária, 
denominada  "capoeira"  ou  pousio.  O  objetivo 
deste trabalho foi avaliar como o desmatamento 
da floresta amazônica para o estabelecimento de 
pastagem  altera:  a  diversidade  do  domínio 
Bacteria  avaliada  por  PCR-DGGE;  a  biomassa 
microbiana  e  alguns  atributos  químicos  do  solo 
(pH, umidade, P, K, Ca, Mg, Al, H + Al e SB); e a 
influência  de  variáveis  ambientais  na  estrutura 
genética  de  comunidades  bacterianas.  (...)  De 
modo geral,  a biomassa microbiana em solos é 
influenciada pelos teores de C e N totais, os quais 
estiveram associados ao domínio Bacteria, visto 
que  a  comunidade  bacteriana  é  uma  fração 
componente e ativa da biomassa microbiana. Os 
resultados  indicam  que  a  composição  genética 
das  comunidades  microbianas  dos  solos  da 
Amazônia mudou ao longo da sequência floresta-
pastagem-capoeira.

Cenciani,  K.;  Lambais,  M.R.;  Cerri,  C.C.; 
Azevedo,  L.C.B.;  Feigl,  B.J.  Diversidade  de 
bactéria  e  biomassa  microbiana  em  solos  sob 
floresta,  pastagem  e  capoeira  no  sudoeste  da 

Amazônia.    Revista  Brasileira  de  Ciência  do   
Solo  , v.33, n.4, 2009.  

UMA VISÃO SOBRE QUALIDADE DO SOLO

No  início  da  década  de1990,  a  comunidade 
científica, consciente da importância do solo para 
a qualidade ambiental e para a sustentabilidade 
agrícola, iniciou a abordagem sobre Qualidade do 
Solo  (QS).  Este  trabalho  teve  o  objetivo  de 
analisar  o  estado  da  arte  em QS e  fazer  uma 
reflexão  sobre  as  propostas  de  avaliação.  (…) 
Das  abordagens  sobre  QS,  percebe-se  que 
existem  três  linhas  de  pensamento:  busca  por 
atributos do solo como IQS; matéria orgânica do 
solo  como  IQS;  e  QS  como  resultado  de 
processos no sistema solo-planta. Conclui-se que 
o  grande  avanço  nessa  área  é  a  abordagem 
sistêmica  do  solo,  razão  pela  qual  é  mais 
importante  identificar  como  obter  QS,  do  que 
identificar  atributos  para  medi-la.  Sob  essa 
análise,  o  sistema  solo  só  atinge  qualidade 
quando integrado às plantas e à biota edáfica, e a 
avaliação do seu funcionamento, que é a própria 
QS,  deve  ter  como  base  os  princípios  da 
termodinâmica do não-equilíbrio, ciência que rege 
os sistemas abertos. Os sistemas agrícolas que 
favorecem a QS são aqueles que cultivam plantas 
intensamente,  de  preferência  de  espécies 
diferentes, sem o revolvimento do solo.

Vezzani,  F.M.;  Mielniczuk,  J.  Uma  visão  sobre 
qualidade do solo.   Revista Brasileira de Ciência   
do Solo  , v.33, n.4, 2009.  

AVALIAÇÃO DA FRAGILIDADE À EROSÃO DO 
SOLO POR MEIO DE UM MODELO DE 
IMPACTO E SISTEMA DE INFORMAÇÕES 
GEOGRÁFICAS

A área  de estudo,  com 1566 ha,  abrange  uma 
microbacia hidrográfica, posicionada em local de 
relevo  em  contato  reverso-frente  de  cuesta-
depressão periférica paulista, inclusa na Bacia do 
Rio Capivara, no município de Botucatu, Estado 
de São Paulo.  Esse ambiente é frágil,  podendo 
sofrer  diferentes  formas  de  impactos  negativos, 
dentre  as  quais  a  erosão  hídrica  do  solo.  O 
objetivo  principal  foi  desenvolver  uma 
metodologia,  com  auxílio  do  sistema  de 
informações  geográficas  ILWIS  v.  3.3  para 
Windows, para avaliar a fragilidade à erosão do 
solo  em diferentes posições na microbacia.  Um 
modelo de impacto foi criado para gerar o plano 
de  fragilidade  à  erosão  do  solo,  com base  em 
quatro  planos  temáticos  relacionados  com 
indicadores de fragilidade a erosão hídrica: uso e 
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cobertura  do  solo,  declividade,  percentagem de 
areia  fina e acúmulo de fluxo de água. Em um 
primeiro passo, excetuando-se o uso e cobertura 
do solo, as outras três variáveis foram descritas 
por  planos  numéricos  contínuos  em  estrutura 
raster. O plano de uso e cobertura do solo pôde 
ser representado também por valores numéricos, 
associados a pesos atribuídos a cada classe,  a 
partir  de uma matriz  de comparação por pares, 
considerando-se o método de hierarquia analítica. 
Realizou-se uma checagem de campo final,  em 
que  foram registradas  evidências  de  processos 
erosivos,  naquelas  áreas  apontadas  como 
apresentando  maiores  níveis  de  fragilidade,  ou 
seja, locais com declividade acentuada, solo com 
alta  percentagem  de  areia  fina,  tendência  de 
acúmulo de fluxo superficial de água e ocupadas 
por pastagem. A metodologia desenvolvida pode 
ser  usada  no  diagnóstico  de  problemas 
ambientais em locais com condições similares às 
da área de estudo.

Jorge, L.A.B. Avaliação da fragilidade à erosão do 
solo  por  meio  de  um  modelo  de  impacto  e 
sistema  de  informações  geográficas.    Scientia   
Agricola  , v.66, n.5, 2009.  

CAUSAS DO DESMATAMENTO DA 
AMAZÔNIA: UMA APLICAÇÃO DO TESTE DE 
CAUSALIDADE DE GRANGER ACERCA DAS 
PRINCIPAIS FONTES DE DESMATAMENTO 
NOS MUNICÍPIOS DA AMAZÔNIA LEGAL 
BRASILEIRA

Muitos são os fatores,  apontadas pela literatura 
pertinente, acerca das causas do desmatamento 
da  Amazônia  Legal  brasileira.  Desde  aspectos 
endógenos como as condições edafo-climáticas, 
a aspectos relacionados à ação antrópica como 
os  movimentos  populacionais,  o  crescimento 
urbano e, em especial,  as ações autônomas ou 
induzidas  dos  diversos  agentes  econômicos 
públicos  e  privados  que  têm atuado  na  região, 
configurando  historicamente  os  processos  de 
ocupação  do  solo  e  aproveitamento  econômico 
do  espaço  amazônico.  Este  artigo  tem  como 
objetivo  realizar  um  teste  de  causalidade,  no 
sentido  de  Granger,  nas  principais  variáveis 
sugeridas  como  importantes  para  explicar  o 
desmatamento da Amazônia Legal, no período de 
1997 a 2006. A metodologia a ser empregada se 
baseia  em  modelos  dinâmicos  para  dados  em 
painel, desenvolvidos por Holtz-Eakin et al. (1988) 
e Arellano-Bond (1991),  que desenvolveram um 
teste de causalidade baseado no artigo seminal 
de Granger (1969). Entre os principais resultados 
obtidos está a constatação empírica de que existe 

uma  causalidade  bidirecional  entre 
desmatamento  e  as  áreas  de  culturas 
permanente e temporária, bem como o tamanho 
do rebanho bovino.

Diniz, M.B.; Oliveira Junior, J.N.; Trompieri Neto, 
N.;  Diniz,  M.J.T.  Causas  do  desmatamento  da 
Amazônia: uma aplicação do teste de causalidade 
de  Granger  acerca  das  principais  fontes  de 
desmatamento  nos  municípios  da  Amazônia 
Legal brasileira.   Nova Economia  , v.19, n.1, 2009.   

OIL SPILL VULNERABILITY ASSESSMENT 
INTEGRATING PHYSICAL, BIOLOGICAL AND 
SOCIO-ECONOMICAL ASPECTS: 
APPLICATION TO THE CANTABRIAN COAST 
(BAY OF BISCAY, SPAIN)

A methodology has been developed to carry out 
an  integrated  oil  spill  vulnerability  index,  V,  for 
coastal  environments.  This  index  takes  into 
account the main physical,  biological  and socio-
economical  characteristics  by  means  of  three 
intermediate  indexes.  Three  different  integration 
methods (worst-case, average and survey-based) 
along  with  ESI-based  vulnerability  scores,  VESI, 
proposed  for  the  Cantabrian  coast  during  the 
Prestige oil  spill,  have  been  analyzed  and 
compared  in  terms  of  agreement  between  the 
classifications  obtained  with  each  one  for  this 
coastal area. Results of this study indicate that the 
use  of  the  worst-case  index,  VR,  leads  to  a 
conservative  ranking,  with  a  very  poor 
discrimination  which  is  not  helpful  in  coastal  oil 
spill risk management. Due to the homogeneity of 
this coastal stretch, the rest of the methods, VI, VM 

and VESI, provide similar classifications. However, 
VM and  VI give  more  flexibility  allowing  three 
indexes for each coastal  segment and including 
socio-economic aspects. Finally, the VI procedure 
is proposed here as the more advisable as using 
this index promotes the public participation that is 
a key element in the implementation of Integrated 
Coastal Zone Management (IZCM).

S. Castanedo, J.A. Juanes, R. Medina, A. Puente, 
F. Fernandez, M. Olabarrieta, C. Pombo.     Oil spill   
vulnerability  assessment  integrating  physical, 
biological  and  socio-economical  aspects: 
Application  to  the  Cantabrian  coast  (Bay  of 
Biscay,  Spain)  .    Journal  of  Environmental   
Management.   p.     149-159, 2009  
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LIVROS PUBLICADOS

A Terceira Margem
Ignacy Sachs

Numa época em que os rumos 
do  desenvolvimento  exigem 
cada  vez  mais  o  respeito  ao 
meio  ambiente,  a  vida  e  as 
reflexões  de  Ignacy  Sachs, 
conhecido  internacionalmente 
como  o  grande  teórico  do 
ecodesenvolvimento,  são  um 
bem-sucedido  exemplo  de 
autobiografia intelectual.

O Novo Manual de Negócios Sustentáveis
Roberto Smeraldi

Roberto Smeraldi, jornalista e membro do Fórum 
Brasileiro  de  Mudanças  Climáticas,  ajuda  neste 
livro  a  desmistificar  o  dilema  de  que  práticas 
sustentáveis não combinam com bons negócios. 
Valorizando conceitos clássicos da economia,  o 
livro  apresenta  possíveis  cenários  para  as 
próximas décadas e ensina a montar um plano de 
negócios  sustentáveis.  O  autor  ainda  aborda 
questões como a ecoeficiência e a ecoeficácia, as 
tendências econômicas e de consumo nesta área, 
ecoturismo e muito mais. A obra traz também um 
glossário com 150 termos para o leitor dominar o 
assunto.

Introdução à Economia
Tradução da 5a. Ed. Norte-americana
N. Gregory Mankiw

Keynes: The Return of the Master
Robert Skidelsky

The Ascent of Money: A Financial History of 
the World
Niall Ferguson

CLIPPING

Avanço da 'inteligência social' dos 
cães chama a atenção da ciência: 
Pesquisadores  americanos  afirmam 
que os cachorros estão ficando cada 
vez mais inteligentes e ameaçando o 

segundo lugar do macaco. (…) No caso do Canis 
lupus  familiaris  -  o  popular  cão  doméstico  -  a 
evolução  recebeu  uma  forcinha  da  mão  do 
homem.  Teria  sido  resultado  de  mutações 
naturais  combinadas  com  a  seleção  feita  pelo 
próprio  ser  humano,  responsável  por 
cruzamentos e novas raças. Acredita-se que, há 
provavelmente  100  mil  anos,  por  causa  de 
mutações,  o cachorro  deixou de ser  lobo e  em 
vez  de caçar  assumiu  as funções  de pastor.  E 
passou a viver perto do homem. Há cerca de 15 
mil anos, aconteceram mudanças no focinho, os 
dentes  caninos  diminuíram.  Os  cães  ficaram 
menores  e  cada  vez  mais  dependentes  dos 
humanos para se alimentar. Os homens também 
evoluíram, e os cães cada vez mais inteligentes 
foram  para  os  quintais.  Recentemente,  vieram 
para dentro de casa, passando a fazer parte da 
família.  (..)  Segundo  a  psicóloga  Alexandra 
Horowitz,  pesquisadora  da  Universidade 
Columbia, em Nova York, para compreender os 
humanos  o  cachorro  é  o  número  um.  "Eles 
reagem  ao  nosso  olhar  de  uma  forma  como 
apenas os humanos são capazes de fazer",  diz 
Alexandra. "Acho que os cachorros são os bichos 
mais parecidos conosco." Os cães estão ficando 
mais  inteligentes,  mais  parecidos  com  os 
humanos, diz a pesquisadora Alexandra. Para a 
pesquisadora  Kara  Schroepfer,  a  evolução 
continua e os cães estão ficando cada vez mais 
parecidos com os humanos (Fonte: G1/Ambiente 
Brasil).

Europeus  consideram  satisfatório 
sistema de saúde animal brasileiro: 
Representantes  da  União  Europeia 
encerraram  hoje  (26/10)  a  missão 

especial,  iniciada  no  dia  14  de  outubro,  para 
analisar o sistema de saúde animal brasileiro. Em 
reunião com o secretário de Defesa Agropecuária 
do Ministério da Agricultura (Mapa), Inácio Kroetz, 
eles consideraram satisfatório o sistema de saúde 
animal  do  país  e  ressaltaram  as  melhorias  na 
garantia  de  qualidade,  rastreabilidade  e 
infraestrutura, de acordo com nota do ministério 
(Agência Brasil/Ambiente Brasil).

Agricultura  de  baixo  carbono  pode  elevar 
produção,  diz  FAO: A  agricultura  com  baixa 
emissão de carbono pode conter o aquecimento 
global  ao  mesmo  tempo  em  que  aumenta  a 
produção  de  alimentos  nos  países  em 
desenvolvimento,  por  isso  deve  ser 
recompensada no acordo global sobre o clima em 
dezembro, afirmou a agência de alimentação da 
ONU.  (…)  Determinadas  práticas  agrícolas 
podem resolver ambos os problemas, segundo a 
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FAO.  Por  exemplo:  conservando  pastos 
saturados e cuidando dos solos. Mas isso envolve 
custos.  (…) A agricultura responde por 10 a 12 
por cento das emissões diretas de gases do efeito 
estufa,  não  incluindo  a  sua  participação  no 
desmatamento,  segundo um painel  da ONU de 
cientistas  especializados  em  clima  (Estadão 
Online/Ambiente Brasil).

Indústria foi o setor que mais contribuiu para 
poluição do meio ambiente: A indústria foi setor 
que  mais  contribuiu  com  as  estimativas  de 
emissão de gases de efeito estufa entre 1994 e 
2007,  segundo  dados  divulgados  hoje  (27/10) 
pelo Ministério do Meio Ambiente. A indústria foi 
responsável por 56% das emissões totais. Entre 
as  atividades  industriais  que  mais  poluíram  o 
ambiente estão a indústria de produtos minerais, 
com  59%,  seguida  da  química,  com 55%,  e  a 
metalurgia, com 40% das emissões. Outro setor 
que  contribuiu  muito  para  o  aumento  da 
estimativa de emissão de gases de efeito estufa 
foi  o  de  energia,  responsável  por  54%.  Dentro 
desse setor,  a área de energia ampla foi a que 
mais eliminou gases de efeito estufa, com 85%; 
seguida do setor industrial, com 57%, e do setor 
de transportes, com 54%. (…) A agropecuária foi 
o setor que teve a menor estimativa de emissão 
de gases de efeito estufa com total de 30% das 
emissões.  Dentro  desse  setor,  a  queima  de 
resíduos agrícolas foi a grande vilã, com 59% das 
emissões.  Já  o  setor  de  cultivo  de  arroz  teve 
queda de 37% nas emissões (Agência Brasil).

São  Paulo  sedia  o  maior  encontro  de 
agricultura  sustentável  da  América  Latina: 
Começa  hoje  (28/10)  em São  Paulo  e  vai  até 
sexta-feira (30) a sétima edição o maior encontro 
de  agricultura  sustentável  da América  Latina,  o 
BioFach/Expo  Sustentat,  no  Transamérica  Expo 
Center. Especialistas de vários países vão discutir 
a  sustentabilidade  na  agricultura  e  a  economia 
verde.  O  secretário  de  Meio  Ambiente  de  São 
Paulo,  Francisco  Graziano,  fará  a  abertura  do 
encontro, às 13h30, e anunciará a criação de um 
Programa  de  Agricultura  Sustentável. 
Paralelamente,  ocorre  uma  feira  de  produtos 
orgânicos  com  mais  de  300  expositores,  que 
aproveitam a oportunidade para fazer contatos e 
negócios (Agência Brasil).

Área no litoral do Paraná antes devastada já 
tem  onças-pardas: Uma  década  depois  do 
começo  do  primeiro  projeto  de  sequestro  de 
carbono  do  Brasil,  organizado  pela  SPVS 
(Sociedade para a Proteção da Vida Selvagem), 
instalado  no  litoral  norte  do  Paraná,  os  1.500 

hectares  que  eram  pasto  viraram  densa 
vegetação.  Mesmo jovem,  a  mata  já  apresenta 
árvores,  como  a  guaricica,  típica  da  mata 
atlântica,  com  cerca  de  dez  metros  de  altura. 
Tatus,  queixadas  (uma  espécie  de  porco-do-
mato),  veados  e  pássaros  aproveitam  a  nova 
vegetação  para  estender  seus  habitats  para 
dentro  da  floresta  regenerada.  (…)  Com  a 
vegetação predominante, onças-pardas - que, no 
passado, só eram vistas próximo as montanhas 
da Serra do Mar - passaram a ser notadas com 
mais  frequência  circulando  próximo  aos 
alojamentos  das  áreas  regeneradas  (Dimitri  do 
Valle/ Folha Online/Ambiente Brasil).

Human-Animal  Bonds:  Insight  Into  Thinking 
And  Behavior: Mississippi  State  University 
College of Veterinary Medicine hosted a Human-
Animal Bond Lecture Series October 19-23. The 
focus  was  to  explore  all  facets  of  the  human-
animal bond and raise awareness that the bond 
extends beyond pets and companion animals to 
production animals and wildlife. Temple Grandin, 
Professor  of  Animal  Science  at  Colorado  State 
University  was  the  keynote  speaker  Tuesday 
evening. She also gave a lecture earlier in the day 
on  her  experiences  with  Autism  Spectrum 
Disorder.  (…)  A  key  to  understanding  animal 
behavior is to think in details. “Animals notice the 
details  that  people  don’t  notice,”  she  explained. 
Pay  attention  to  “distractions,  like  shadows, 
flapping  tape,  chains,  etc.  She  observed  that 
“calm animals are easier to handle,” so notice the 
details that are upsetting the animal and you will 
soon  find  the  cause  of  the  unwanted  behavior 
(Mid-South Horse Review).

Good  animal  welfare  practices  start  on  the 
farm:  While  Texas  Farm  Bureau  members 
understand that animal wellbeing must always be 
a  priority  in  on-farm  production,  recent  videos 
depicting  unacceptable  farm  animal  treatment 
demonstrate that all it takes is one bad episode to 
give the entire  industry  a  bad reputation.  Given 
the  so-called  “success”  of  these  productions,  a 
growing number of activist groups are intentionally 
hiring  individuals  to  seek  employment  on  farms 
and in processing plants solely for the purpose of 
capturing  video  that  shows  the  mishandling  of 
animals.  “Employers  are  urged  to  be  vigilant 
whenever hiring workers—even day laborers—to 
ensure the best possible care is always given to 
animals  on  your  farm,”  Fannin  County  Farm 
Bureau  President  Jerry  Magness  said  (North 
Texas e-News).
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Middle  East:  Extra  vet  lab  capacity  needed: 
Capacity building of veterinary laboratories should 
be given top priority. This was said in Doha at the 
10th  conference  of  the  OIE  (Organisation  of 
Animal  Health)  Regional  Commission  for  the 
Middle East.  Laboratory  diagnostic capacity is a 
critical factor in the running of veterinary services. 
Amplification  would  help  in  early  detection  and 
quick response to  terrestrial  and aquatic  animal 
diseases,  and  preventing  the  spread  of  such 
diseases,  as  well  as  to  reducing  public  health 
risks,  the  participants  said  (Gulf  Times/World 
Poultry).

Antibiotic Resistance: The Whole Story: Some 
groups point to antibiotic use in animal agriculture 
as  the  main  cause  of  the  antibiotic  resistance 
phenomenon,  but  they  are  missing  the  whole 
story.  According  to  a  report  by  the  American 
Academy of Microbiology, the causes of antibiotic 
resistance  are  varied  and  complex.  Suggesting 
that  antibiotic  resistance  primarily  occurs  from 
antibiotic  abuse  or  misuse  doesn't  accurately 
portray  the  complete  story.  According  to 
Meatingplace.com, the report by AAM, ‘Antibiotic 
Resistance: An Ecological Perspective on an Old 
Problem’,  says  that  even  appropriate  antibiotic 
use  can  contribute  to  the  spread  of  resistance, 
underscoring  the  complexity  of  explaining  its 
causes.  (…)  The  report  states  further  that 
antibiotic resistance is essentially  uncontrollable. 
"Antibiotic resistance is an international pandemic 
that  compromises the treatment  of  all  infectious 
diseases," the report says. Access the complete 
report at (Pork Magazine).:
http://academy.asm.org/images/stories/document
s/antibioticresistance.pdf     

Transport  to  Slaughterhouse  on  Welfare 
Agenda: A Liberal MP is seeking to cut lengthy 
transport  times  for  livestock  on  way  to  the 
slaughterhouse. Chickens cannot vote and there 
are no pigs on the list of registered lobbyists but a 
Quebec Liberal MP is rushing to the aid of tired 
and thirsty  livestock  on their  way  to  your  plate. 
“We would  like  animals  in  transit  from farms to 
slaughterhouses to be given some sort of respect 
and comfort until they get to the slaughterhouse," 
Alexandra  Mendes  (Brossard-La  Prairie)  told 
Canada's The Star about her private member's bill 
to  amend federal regulations on food and water 
for animals in transit (The Cattle Site News Desk).

Acquisition  Puts  Boehringer  among  Top 
Health Companies: Boehringer Ingelheim Animal 
Health has closed the deal to acquire a significant 
portion of the Fort Dodge Animal Health business 

from  Pfizer.  Boehringer  Ingelheim,  a  global 
pharmaceutical group of companies, together with 
its  US  animal  health  business,  Boehringer 
Ingelheim Vetmedica, Inc., has announced that it 
has  closed  its  deal  with  Pfizer  to  acquire  a 
significant  portion  of  the  Fort  Dodge  Animal 
Health business (The Cattle Site News Desk).

Importance of Animal Welfare: Temple Grandin, 
a keynote speaker at the Worldwide Food Expo, 
has  addressed  the  issue  of  vigilance  regarding 
animal welfare on farm and in the slaughterhouse. 
Speaking in  the conference Super Session,  she 
advised that small issues such as chains hanging 
down,  bad  lighting  and  workers  catching  the 
animal's eye can all affect the welfare of animals 
in  meat  works.  She  said  that  the  industry  had 
improved greatly but individual companies needed 
to relay this to the public. The Director General of 
the  World  Organisation  for  Animal  Health  (OIE) 
highlighted  earlier  this  week  the  need  for 
veterinary  legislation  as  groundwork  for  any 
efficient  animal  health  policy.  The  Director, 
Bernard Vallet, believes that communication with 
consumers  on animal  health  related issues is  a 
key responsibility of veterinary services (Charlotte 
Johnston/The Dairy Site).

EUA identificam pela 1a vez H1N1 
em suínos  criados  para  venda: O 
Departamento  de  Agricultura  dos 
Estados  Unidos  afirmou  nesta 
segunda-feira  (2/11)  ter  identificado 

pela primeira vez o vírus influenza da pandemia 
de H1N1 em um rebanho de suínos criados para 
venda.  Os  animais  afetados  foram identificados 
no  estado  de  Indiana,  disse  o  Departamento, 
citando  que  tanto  os  suínos  como  os  seus 
tratadores  recuperaram-se  completamente  do 
vírus. "Uma vez que os suínos se recuperaram do 
vírus  influenza  estão  seguros  para  a  venda  a 
abatedouros,  assim,  as  instalações  onde  estão 
em  Indiana  continuam  com  suas  práticas 
rotineiras de processamento",  diz o comunicado 
(..) A nova cepa do vírus H1N1, que tem genes de 
humanos, aves e suínos, provavelmente circulou 
entre  os  animais  sem  ser  detectada  por  pelo 
menos  uma  década  antes  de  passar  para 
humanos,  segundo  um  especialista  da 
Universidade  do  Arizona  (Estadão 
Online/Ambiente Brasil).

Cientistas  desvendam  o  genoma  do  porco 
doméstico: Uma  equipe  internacional  de 
cientistas decodificou o código genético do porco 
doméstico, uma pesquisa que poderá se mostrar 
útil na busca de tratamentos médicos tanto para 
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porcos  quanto  humanos,  e  talvez  ajudar  na 
criação  de  uma  vacina  de  gripe  suína  que 
funcione em porcos. Porcos e pessoas têm várias 
características  semelhantes,  e  os  suínos  são 
muitas  vezes  usados  em  pesquisas  sobre  a 
saúde humana. Cientistas contam com os porcos 
para estudar  obesidade,  problemas cardíacos e 
doenças de pele. "O porco é o animal ideal para 
pesquisar questões relacionadas a saúde e estilo 
de  vida  nos  Estados   Unidos",  disse   Larry 
Schook,  da  Universidade  de  Illinois  em 
Champaign,  que  encabeçou  o  projeto  de 
sequenciamento.  (...)  Pesquisadores  já 
desvendaram  o  DNA  de  cerca  de  20  animais, 
incluindo cães, chimpanzés, ratos, camundongos, 
vacas  e  seres  humanos  (Estadão 
Online/Ambiente Brasil).

Pig  Genome  Will  Yield  Many  Important 
Benefits: The completion of a first draft of the pig 
genome sequence will yield many benefits for the 
pork industry and may reveal new information on 
human  health,  according  to  Max  Rothschild, 
director  of  the  Iowa  State  University  Center  for 
Integrated  Animal  Genomics.   Rothschild  has 
served as the U.S. Pig Genome Coordinator for 
the  USDA  since  1993.  (…)  Rothschild  says 
researchers can’t pick a better model for studying 
human  diseases  than  the  pig.  “A  deeper 
understanding of the pig genome should translate 
into  enormous opportunities  for  treating  obesity, 
diabetes, heart disease and other problems.” On 
Nov.  2,  an  international  team  of  scientists, 
including Rothschild, announced the completion of 
the first draft of the genome of a domesticated pig. 
The  University  of  Illinois  led  the  project. 
Rothschild  was  one  of  the  team’s  co-directors 
based at seven institutions in four countries (Iowa 
State University/Pork Magazine).

Russia increased pork and poultry production: 
Despite the overall  increase in the production of 
pork  and  poultry  this  year,  the  situation  in  the 
industry  remains  difficult,  said  the  Minister  of 
Agriculture  of  Russia  Elena  Skrynnik  during  a 
recent press conference in Lipetsk. She noted that 
from Jan-Sept  2009,  the production of  livestock 
and poultry for slaughter totalled 6.3 mln t, which 
is  7% higher  than the same period in  2008.(...) 
"According to our forecasts, before the end of the 
year the share of meat imports in the total meat 
volumes will be reduced to 25% compared to 32% 
in 2008," said Skrynnik, adding that the main goal 
of  the  industry  is  to  compensate  the  decline  of 
meat imports by the domestic production (World 
Poultry).

President Obama Declares H1N1 Emergency: 
President  Obama  on  Saturday  declared  2009 
H1N1 influenza a national emergency, according 
to  Reuters.  The  statement  came  after  the  U.S. 
Centers for Disease Control and Prevention said 
that  the  H1N1  influenza  outbreak  has  become 
widespread  in  46  of  the  50  states.  The 
declaration,  made as a precaution,  will  by allow 
the  waiver  of  certain  requirements  of  Medicare, 
Medicaid  and  other  federal  health  insurance 
programs  thereby  making  it  easier  for  medical 
facilities to handle a surge in flu patients (Reuters/
Pork Magazine).

More  H1N1  Cases  in  Swine: The  World 
Organization  for  Animal  Health  (OIE),  has 
reported new cases of 2009 Novel H1N1 influenza 
in Indiana. The USDA, Animal and Plant Health 
Inspection Service and the Indiana State Board of 
Animal  Health  are  conducting  a  comprehensive 
epidemiological  investigation  of  the  event. 
Veterinary officials notified the OIE on  Nov. 3. On 
Oct.  29,  there  was  a  presumptive  detection  of 
2009  Novel  H1N1  reported  to  APHIS  and 
laboratory samples submitted to USDA’s National 
Veterinary  Services  Laboratories  (OIE/Pork 
Magazine).

41 aves são apreendidas em rinha 
de  galos  no  RS: A  Brigada  Militar 
apreendeu 41 aves em uma rinha de 
galos  em Tenente  Portela  (RS),  na 

tarde  de  sábado  (31).  Cerca  de  40  pessoas 
estavam no galpão onde eram realizadas as lutas 
entre  os  animais.  Os  policiais  também 
apreenderam 15 sacolas que eram usadas para 
transportar os animais, uma balança, dois pares 
de  espora  de  metal,  duas  biqueiras,  algodão, 
milho,  remédios  e  seringas.  As  pessoas  foram 
encaminhadas à delegacia e vão responder a um 
termo  circunstanciado  por  crueldade  contra 
animais (G1/Ambiente Brasil).

Asia dominates in egg consumption: The gross 
majority  of  egg  consumption  takes  place  in  the 
intensely  populated  region  of  Asia  where  this 
protein  serves  as  a  major  food.  A great  variety 
exists in the production, processing and pricing of 
eggs and egg products (World Poultry).

Code of Practice for Salmonella control: In the 
UK, the revised Code of Practice for the Control of 
Salmonella in Animal Feeds has been published 
in partnership with  the Food Standards Agency. 
One route for Salmonella entering the food chain 
is  through  animals  eating  contaminated  animal 
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feed. The main purpose of the Code is to provide 
information  on  best  practice,  and  to  help  those 
involved in the manufacture, storage and transport 
of  feeds  to  minimise  the  risk  of  Salmonella 
contamination (World Poultry).

Bird collection: H5N1 protective measures: A 
study  was  recently  published  about  H5N1 
seroprevalence  and  the  use  of  recommended 
protective  measures  amongst  personnel  tasked 
with bird collection. Serological testing and regular 
training  of  personnel  are  advised,  because  the 
study revealed gaps and variability in adherence, 
which demonstrated the risk of exposure to avian 
influenza. Investigations took place during the first 
outbreak  of  highly  pathogenic  avian  influenza 
A/H5N1  in  Germany,  on  the  island  of  Ruegen 
between February and April 2006. Of the eligible 
personnel,  consisting  of  firemen,  government 
workers  and  veterinarians,  61%  (97/154) 
participated in the study (World Poultry).

Cientistas decodificam genoma do 
cavalo  doméstico: Um  grupo 
internacional de cientistas decifrou o 
genoma  do  cavalo  doméstico,  que 
tem grandes semelhanças com o do 

homem,  revelou  um  relatório  publicado  nesta 
quinta-feira (5) pela revista Science. Segundo os 
cientistas,  o  estudo  abre  espaço  para  o 
conhecimento  de  um  importante  ramo  dos 
mamíferos e dá a partida para a elaboração de 
um mapa dos genes associados às doenças nos 
equinos.  (…)  "Os cavalos  e  os  seres  humanos 
sofrem doenças similares. Por isso, ao identificar 
os  responsáveis  genéticos  nos  equinos,  será 
possível aprofundar o conhecimento do problema 
nos dois organismos", disse Kerstin Lindblad-Toh, 
diretora  de  biologia  de  vertebrados  no  Instituto 
Tecnológico do Massachusetts (MIT, na sigla em 
inglês) (Estadão Online/Ambiente Brasil).

Horse  genome  sequenced: Horsex-large 
Scientists have sequenced a high-quality draft of 
the  genome  of  the  domestic  horse,  Equus 
caballus. The research suggests that when horses 
were first domesticated, between 4,000 and 6,000 
years ago, it was from a relatively large number of 
females,  but  very  few  males.  The  researchers 
also looked at  differing horse breeds and found 
them to be genetically very similar. Horses genes 
turn out to be quite similar to human genes. About 
53% of horse genes appear on chromosomes in 
the  same  order  as  found  on  human 
chromosomes. That similarity might allow scientist 
to  use  horses  as  models  for  human  illnesses. 
There are more than 90 hereditary conditions that 

affect  both  humans  and  horses,  including 
infertility,  inflammatory  diseases  and  muscle 
disorders. (…) The paper is in the Nov. 6 issue of 
Science.  The  research  was  conducted  by 
scientists  at  The  Broad  Institute  of  MIT  and 
Harvard,  together  with  an  international  team  of 
researchers including scientists at the University 
of  California,  Davis.  The team completed a  first 
draft of the sequence in 2007 (Science Fair).

Genome sequence for the domestic horse to 
be unveiled: The whole genome sequence of the 
domestic  horse  has  been  completed  by  the 
genome-sequencing center of The Broad Institute 
of  MIT  and  Harvard,  in  collaboration  with  an 
international  team  of  researchers  that  includes 
scientists  at  the  University  of  California,  Davis. 
Findings  from  the  genome  sequence  have 
important  implications  for  improved  breeding  of 
horses, which constitute a $39 billion industry in 
the United States alone, and for studies of human 
health. They will be reported in the Nov. 6 issue of 
the  journal  Science.  "This  very  high-quality 
genome  sequence  of  the  horse  is  important 
because it gives us access to specific sequence 
information that we can now apply to identify the 
genes  for  specific  traits  in  the  horse,"  said 
geneticist Cecilia Penedo of UC Davis' Veterinary 
Genetics  Laboratory,  a  co-author  on  the  paper 
(University of California/Science Codex).

Gato contrai gripe suína nos EUA: 
Um  gato  no  estado  de  Iowa  foi 
infectado pelo vírus H1N1, a primeira 
vez  que  um  felino  é  diagnosticado 

com  a  nova  gripe,  informou  a  Associação 
Americana de Medicina Veterinária nesta quarta-
feira  (4/11).  O gato  de  13  anos  aparentemente 
contraiu o vírus de um dos moradores da casa, 
disse  o  grupo  em  comunicado.  O  animal  se 
recuperou  e,  aparentemente,  não  infectou 
ninguém nem outro  animal.  Porcos são a fonte 
original  do  vírus  H1N1,  que  já  foi  encontrado 
também  em  um  furão,  animal  especialmente 
suscetível ao vírus da gripe humana. (…) Cães e 
cavalos  também podem pegar  várias  cepas  da 
gripe, embora nenhum desses animais tenha sido 
diagnosticado  com o  H1N1 até  agora  (Estadão 
Online/Ambiente Brasil).

Elsevier  selected  as  new 
publisher of the Journal of Dairy 
Science: Elsevier,  world-leading 
publisher of scientific, technical and 

medical  information  products  and  services,  is 
pleased  to  announce  that  beginning  in  January 
2010  (Volume  93,  Issue  1)  it  will  assume  co-
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publication  of  the  Journal  of  Dairy  Science,  the 
official  journal  of  the  American  Dairy  Science 
Association  (ADSA®),  with  the  Federation  of 
Animal Science Societies (FASS). Established in 
1917,  the  Journal  of  Dairy  Science  (JDS)  is  a 
monthly  peer-reviewed  publication  featuring 
original research and review articles that present 
the latest scientific and technical findings (Eureka 
Alert).

Dairy cows 'suffering'  in  the drive for  cheap 
milk: The Farm Animal Welfare Council suggests 
penalising farmers for lame cows and calls for a 
national  system  for  recording  lameness,  udder 
disorders  and  other  health  indicators.  It  says 
farms have become "heavily reliant on immigrant 
staff who have had limited training and whose first 
language  is  often  not  English".  It  also  notes  a 
shortage  of  specialist  vets.  Its  Opinion  On The 
Welfare  Of  The Dairy  Cow acknowledges these 
problems and others have been exacerbated by 
low milk prices. But its solutions amount to more 
inspection  of  farms.  (…)  The  FAWC  does  not 
name Holsteins but  does touch on some of  the 
arguments.  It  says  it  can  be  misleading,  for 
various reasons,  to simply  count  the number of 
lactations a cow goes through before it is culled. 
But declining fertility is a more reliable cause for 
concern and there is evidence of that (Yorkshire 
Post).

Carbon footprint  of  cattle  shrinks 
with productivity: Discussion of the 
environmental  impact  of  animal 
agriculture is very different when you 
talk in terms of productivity instead of 
individual  animals,  according to one 

of the newest members of the Washington State 
University Department of Animal Sciences. “You 
can’t just talk about ‘the cow,’” said Jude Capper, 
assistant professor of animal science. “We have 
to think about it on an output basis, whether it’s 
milk, beef, pork or poultry. From 1944 to 2007, the 
carbon  footprint  of  the  cow  has  doubled,  but 
during that same time period, the carbon footprint 
per  gallon of  milk  has decreased by more than 
two-thirds.”  Capper  said  milk  production  has 
grown from approximately 5,000 pounds per cow 
in  1944,  when  there  were  approximately  25.6 
million  dairy  cows  in  the  United  States,  to 
approximately  20,000  pounds  per  cow in  2007, 
when there were just 9.2 million dairy cows in the 
nation (Drovers).

Inhumane  slaughter  puts  Australia's 
reputation  at  risk: Australia  is  one  of  the  few 
countries to consistently  treat  animals  humanely 

during  slaughter  and  its  meat  has  gained  wide 
acceptance in the Middle East  as meeting halal 
standards.  This  is  important  in  ensuring  the 
acceptability  of  its  meat  exports  to  the  Islamic 
world.  The  thing  that  sets  the  Australian  meat 
industry apart is that animals have been stunned 
and are unconscious before they are slaughtered. 
But  now  Australia  is  considering  lowering  its 
standards. This is a great blow to all concerned 
with  animal  welfare.  Such  a  decision  will  harm 
Australia's reputation, will hamper efforts to have 
stunning  more  broadly  accepted  in  the  Middle 
East  and could encourage other  Middle Eastern 
importers  to  request  non-stunned  meat.  This 
would  be  disastrous  from  an  animal  welfare 
perspective as imported Australian halal stunned 
meat is undoubtedly the most humanely produced 
meat available to consumers in the Middle East 
(The Age/WA Today).

FDA urged to ban feeding of chicken feces to 
cattle: A  fight  is  brewing  over  the  practice  of 
feeding  chicken  feces  and  other  poultry  farm 
waste to cattle. A coalition of food and consumer 
groups  that  includes  Consumers  Union  and the 
Center  for  Science  in  the  Public  Interest  has 
asked the Food and Drug Administration to ban 
the  practice.  McDonald's  Corp.,  the  nation's 
largest  restaurant  user  of  beef,  also  wants  the 
FDA to  prohibit  the  feeding  of  so-called  poultry 
litter to cattle (Los Angeles Times).

Untested cow slaughtered in the UK: The Food 
Standards  Agency  (FSA)  has  issued  a  warning 
that a cow slaughtered in England had not been 
tested for BSE. The cow, aged over 30 months, 
was  imported  from  the  Czech  Republic  and 
slaughtered at an Alec Jarrett abattoir in Oldland 
Common,  Bristol,  on  1  October.  An  FSA 
statement  said:  “On  8  October,  Alec  Jarrett 
realised  there  had  been  an  error  and  acted 
quickly,  preventing  the  carcase  leaving  the 
premises and recalling all associated material that 
had left the premises. All the recalled product and 
material still  on site has since been disposed of 
under official supervision” (Meat Info).

AMI  unveils  new  sustainability  website: The 
American Meat Institute (AMI) has unveiled a new 
website  designed  to  help  meat  and  poultry 
companies  implement  sustainability  programs. 
The  website  was  developed  by  the  American 
Meat  Institute's  Sustainability  Committee. 
Information on the site  is  grouped in  key areas 
that  fall  under the sustainability  umbrella:  caring 
for  the  environment,  caring  for  livestock, 
benefiting  communities,  ensuring  safe  and 
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nutritious  meat  and  poultry  and  caring  for  our 
employees. “This new website will be a valuable 
resource  to  the  industry  and  will  help 
communicate  to  our  customers  the  commitment 
we  hold  to  the  various  areas  –  from employee 
care  to  the  environment  –  that  fall  under  the 
sustainability  umbrella.”  Brenneman  said  (World 
Poultry).

Australia Seeks to Sell Organic Beef to China: 
An organic beef company from the Queensland's 
Channel Country hopes to become the first to sell 
organic  beef  into  China.  The  OBE  company 
already  exports  products  around  the  world, 
including  into  Japan,  Malayasia  and  Singapore, 
but  there's  no  organic  beef  available  in  China 
according to ABC Rural.  The company's Dalene 
Wray  has  been  living  in  Beijing  to  develop  the 
market,  and  says  there's  huge  potential  (The 
Cattle Site News Desk).

Perrenial  Grasses  Are  Proving  To  Be 
Profitable: The  use  of  sub-tropical  perennial 
grasses  along  the  Northern  Coastal  Plain  has 
increased dramatically in the past eight years to 
more  than  40,000  hectares  -  transforming  poor 
sandy  soils  into  profitable  grazing  land.  The 
transformation  has  been  assisted  by  the 
Persistent,  Productive  Tropical  Grasses  project, 
run by Australia's Department of Agriculture and 
Food in association with the Evergreen Farming 
Group and the West Midlands Group and Heritage 
Seeds,  with  funding  through  the  Future  Farm 
Industries  Co-operative  Research  Centre  (The 
Cattle Site News Desk). 

Beef  Industry  Needs  More  Feed-Efficiency 
Data: Feed accounts for  65 per  cent  to  80 per 
cent  of  total  beef-production  costs.  With  grain 
prices at their highest levels ever, finding a way to 
lower those costs is important to cattle producers. 
Feed-management  practices  go  only  so  far, 
however.  A  more  promising  tool  for  cattle 
producers is genetic selection for improved feed 
efficiency.  To  help  all  cattle  producers  make 
better-informed selection decisions, Lauren Hyde, 
Ph.D.,  director  of  performance  programmes  for 
the North American Limousin Foundation (NALF), 
encourages  them to  collect  feed-efficiency data. 
"A  profitable  beef  industry  will  depend  upon 
producing  biologically  and  economically  efficient 
cattle  that  produce  high-quality  meat  products,” 
she said. “Several research studies have shown 
Limousin  cattle  excel  in  feed  efficiency.”  For 
years,  collecting  data  to  understand  feed 
efficiency  was  an  expensive  task.  It  required 
highly specialised equipment that was difficult,  if 

not  impossible,  for  beef  producers  to  access. 
Technology  now  exists  to  make  feed-efficiency 
data collection practical and widely available, Ms 
Hyde noted (The Cattle Site News Desk).

JBS-Bertin  Merger  on  Track: Brazilian  meat 
processing  giant  JBS  has  issued  a  trading 
statement to show that plans for the merger with 
the operations of  Bertin  S.A.  remain  on course. 
Although the integration of the operations of Bertin 
and JBS has not been defined, the management 
of  both  Bertin  and JBS have said  that  the final 
plans  should  be  ratified.  The  companies  have 
established a committee from teh boards to look 
into the details of the merger. However before it 
can go ahead JBS will  have to  find $2.5  billion 
capitalisation  in  JBS  USA Holdings,  in  order  to 
avoid any impact in the current indebtedness level 
of JBS (The Cattle Site News Desk).

Brazil  to  Export  High  Quality  Lotfed  Beef  to 
EU: Recent  talks  between  the  Brazilian  Beef 
Exporters Association (ABIEC) and the EU have 
resulted in changes to regulations, allowing Brazil 
to export lotfed beef under EU's High Quality Beef 
(HQB-Hilton)  quota.  Currently,  according  to 
Commission Regulation (EC) No 810/2008, Brazil 
is allowed to export only selected chilled boneless 
beef cuts from steers or heifers, which have been 
exclusively fed with pasture grass since weaning. 
Analysts at Meat and Livestock Australia say that 
the changes will allow shipments from the growing 
Brazilian feedlot industry, and will encourage local 
producers to obtain EU certification, by ensuring a 
higher  price  mark-up  over  non-EU  eligible 
animals.  Demand  for  EU  certified  cattle  should 
also increase, with Brazil’s Hilton quota increasing 
from 5,000 tonnes to 10,000 tonnes in May this 
year,  as  compensation  for  Romania  and 
Bulgaria’s EU accession in 2007 (The Cattle Site 
News Desk).

Halal  Certification  Growing  in  Brazilian 
Industry:  Brazilian  companies  are  increasingly 
getting  halal  certification,  guarenteeing  the 
presence  of  their  products  in  the  Muslim 
countries.  Over  300  Brazilian  companies  have 
already recieved halal  certification,  guarenteeing 
that  their  products may be consumed in Muslim 
companies reports The Brazil-Arab News Agency. 
Halal  certification  guarentees  that  food  is 
produced according to the regulations of Islamic 
law and so is allowed for consumption by around 
1.3 billion Muslims worldside. "Ninety per cent of 
Brazilian companies are currently getting ready to 
receive halal certification," Ali Saifi, Vice President 
of  the  Centre  for  Promotion  of  Islam  to  Latin 
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America  (CDIAL)  told  The  Brazil-Arab  News 
Agency (The Cattle Site News Desk).

Cattle Could Save Ugandan Poverty: According 
to  the National  Livestock Census,  the Karamoja 
region has the most cattle in Uganda but remains 
the  most  underdeveloped  and  impoverished 
region because the resource is not exploited. With 
close  to  a  million  pastoralist  communities,  the 
Karamoja  region  is  considered  the  most 
underdeveloped  and  impoverished  region  in 
Uganda,  reports  The  Monitor.  However  the 
National Livestock Census report shows that the 
region is endowed with resources, hosting most of 
the  country's  livestock.  The  report  recommends 
that  promoting commercial  livestock enterprises, 
could  economically  lift  the  region  from  poverty. 
The census estimates that the country has 11.4 
million cattle (The Cattle Site News Desk).

Norwegian  Team  Completes  Cod 
Genome:  Researchers  have 
performed sequencing and assembly 
of the Atlantic cod genome in order to 

identify  genes  and  genetic  variations  underlying 
important  traits  for  cod  aquaculture.  Scientists 
from  a  consortium  of  Norwegian  marine  and 
aquaculture institutions have announced that they 
have generated the first ever draft sequence and 
assembly of the Atlantic cod genome. The results, 
presented  at  the  GenoFisk  meeting  in  Oslo, 
Norway, include a high-quality genome assembly 
and  preliminary  annotation  of  the  fish  species, 
completed using only whole genome shotgun and 
paired-end  data  generated  by  the  Genome 
Sequencer FLX System from 454 Life Sciences, a 
Roche Company (The Fish Site News Desk).

EU  Starts  Fight  against  Illegal  Fishing:  Last 
week,  the Commission  adopted a  Regulation to 
fight  illegal,  unreported  and  unregulated  fishing. 
On  22  October  2009,  following  the  favourable 
opinion  expressed  in  September  by  the 
Committee  for  Fisheries  and  Aquaculture,  the 
Commission  adopted  a  Regulation  establishing 
the implementing rules for the 2008 Regulation to 
prevent,  deter  and  eliminate  illegal,  unreported 
and  unregulated  (IUU)  fishing.  As  one  of  the 
central pillars of the Community's fisheries control 
policy, the IUU Regulation will control all landings 
and transhipments of third-country fishing vessels 
in Community ports and all trade of marine fishery 
products  to  and  from the  Union  (The  Fish  Site 
News Desk).

Seafood Can Contribute  to  Feeding Growing 
Population: Seafood  should  be  viewed  as  the 
source of food to meet the ever increasing food 
demand in the future, said an official of the Asian 
Pacific Chapter of the World Aquaculture Society 
at  a  meeting  in  Kulal  Lumpur  yesterday.  Roy 
Palmer, president-elect of the chapter, made this 
remark  at  the  Asian-Pacific  Aquaculture  (APA) 
2009  and  Malaysian  International  Seafood 
Exposition  (MISE)  2009  here,  according  to  a 
Chinese  news  agency,  Xinhua.  Mr  Palmer  said 
that oceans and waterways produced the world's 
most  traded  food  commodity,  which  was 
essentially  the  seafood.  (…)  He  said  that 
aquaculture was producing about 50 per cent of 
the world's seafood and the region of Asia-Pacific 
dominated the production with nearly 90 per cent 
in terms of quantity and just under 80 per cent in 
terms of value (The Fish Site News Desk).

HQ  Sustainable  Receives  Certification  for 
Tilapia:  HQ Sustainable  Maritime says it  is  the 
first  company in  its  sector  to  receive Globalgap 
Standard  Certification  for  its  tilapia.  HQ 
Sustainable  Maritime  Industries  Inc.,  which  is 
involved in all-natural integrated aquaculture and 
aquatic  product  processing,  including  fish  by-
product  personal  healthcare  products,  has 
announced that its tilapia grow-out operations as 
well as its processing plant operations for tilapia in 
its wholly owned, Hainan-based subsidiary Hainan 
Quebec  Ocean  Fishing  Co.  Ltd.,  have  been 
certified by Moody International Certification Ltd., 
as  in  conformity  with  the  GLOBALGAP  Tilapia 
Standard recently launched in April 2009, making 
HQS  the  first  company  to  be  certified  to  this 
standard (The Fish Site News Desk).

CONCURSO PARA PROFESSOR NA FMVZ

Edital FMVZ nº 36/2009

O Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia  da Universidade de São Paulo,  torna 
público a todos os interessados que, de acordo 
com  o  decidido  pela  Congregação  em  sessão 
realizada  em 18/09/2009,  estarão  abertas,  pelo 
prazo  de  60  (sessenta)  dias,  a  partir  do  dia 
28/09/2009, das 9hs às 12hs e das 14hs às 17hs, 
de  segunda  à  sexta-feira,  as  inscrições  ao 
concurso  público  de  títulos  e  provas  para 
provimento de um cargo de Professor Doutor, em 
RDIDP,  referência  MS-3,  cargo/claro  nº146927, 
salário  de  R$  6.707,99  (seis  mil,  setecentos  e 
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sete reais e noventa e nove centavos), junto ao 
Departamento  de  Nutrição  e  Produção  Animal, 
Disciplinas:  “Nutrição Animal”, “Programas de 
Alimentação Animal”,  “Produção de  Aves” e 
“Bioclimatologia Animal”, nos termos do artigo 
125, parágrafo 1º do Regimento Geral da USP e 
disposições estatutárias pertinentes. 

As  inscrições  serão  feitas  no  Serviço  de  Apoio 
Acadêmico da Faculdade de Medicina Veterinária 
e  Zootecnia  da  Universidade  de  São  Paulo, 
localizada na Av. Prof.  Dr.  Orlando Marques de 
Paiva, 87, no Bloco 17, na Cidade Universitária 
"Armando de Salles Oliveira", São Paulo, dentro 
do  prazo  acima  especificado,  devendo  o 
candidato  apresentar  requerimento  dirigido  ao 
senhor  Diretor  da  Faculdade  de  Medicina 
Veterinária e Zootecnia.

Edital completo para download.

PÓS-GRADUAÇÃO

EDITAL
PG/10/2009/FMVZ/USP

A  Comissão  de  Pós-
Graduação  da  Faculdade  de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 
de  São  Paulo  comunica  que,  na  Secretaria  do 
Programa  de  Pós-Graduação  em  Nutrição  e 
Produção Animal (PPGNPA),  desta Faculdade, 
sito  à  Avenida  Duque  de  Caxias  Norte,  225, 
Campus da USP - Pirassununga - SP, nos dias 
16  a  27  de  novembro  de  2009,  todos  os  dias 
úteis, das 08 às 11h e 13 às 17h, fone: (0xx19) 
3565-4041,  estarão  abertas  inscrições  para  o 
Programa  de  Pós-Graduação  mencionado,  com 
15 vagas para nível  Mestrado e  10 vagas para 
nível Doutorado.

Informações adicionais poderão ser obtidas com 
o Sr. João Paulo de Oliveira Barros, secretário do 
Programa  de  Pós-Graduação  em  Nutrição  e 
Produção Animal: ppgna@usp.br 

O  PPGNPA desenvolve  as  seguintes  linhas  de 
pesquisa:
 

• Avaliação  econômica  de  projetos 
agroindustriais.

• Otimização  e  logística  aplicada  à 
produção animal.

• Bem-estar  animal,  zooterapia  e 
helicicultura. 

• Determinação  do  teor  de  lignina  em 
produtos vegetais.

• Dietas e alimentos alternativos para aves 
e suínos. 

• Digestibilidade  de  nutrientes  para 
eqüinos.

• Efeito  da  mastite  sobre  a  qualidade  do 
leite e de produtos lácteos.

• Efeito  da nutrição sobre a  qualidade de 
produtos lácteos.

• Estudo  e  caracterização  genética  e 
biotecnológica do muco de escargot.

• Exigências  nutricionais  para  aves  e 
suínos.

• Fermentação e metabolismo ruminal.
• Genética e melhoramento animal. 
• Interação  nutrição-reprodução  em vacas 

leiteiras. 
• Interação  nutrição  e  reprodução  em 

machos suínos.
• Melhoramento genético de forragens
• Nutrição  e  alimentação  de  bovinos 

leiteiros.
• Nutrição e manejo de frangos de corte e 

poedeiras comerciais.
• Nutrição e produção de bovinos de corte.
• Nutrição e produção de eqüinos.
• Produção e conservação de forragens. 

Para conhecer melhor  nosso programa de pós-
graduação, clique aqui e visite nosso site.

EVENTO EM DESTAQUE

II Encontro de 
Internacionalização 
Acadêmica da Faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos (FZEA/USP)

Pirassununga SP - 26 de novembro

08h15 Café da manhã e Inscrições

09h00  Abertura:  Prof.  Dr.  Douglas  Emygdio  de 
Faria, Diretor da FZEA/USP
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09h30  Profª.  Dra.  Marisa  Aparecida  Bismara 
Regitano  d'Arce,  Presidente  da  Comissão  de 
Cooperação  Internacional  da  Universidade  de 
São Paulo

10h30 Roberta  H.  Lara,  Bureau du Québec em 
São Paulo

13h30 Alessandro Dell'Aira, Consulado Geral da 
Itália

14h30 Eduardo Abramovici, CampusFrance Brasil

15h30 Sessão de perguntas

16h00 Evento Cultural com Café Colonial

Mais informações:

Clélia de Godoy (clgodoy@usp.br)
Fone: (19) 3565-4247

http://www.fzea.usp.br  

CURSO

Certificação Fitossanitária de Origem
Curitiba PR – 24 e 25 de novembro
CREA PR
Clique aqui para mais informações.

EVENTOS

17º. SIICUSP – Simpósio de Internacional de 
Iniciação Científica da USP
São Carlos, Ribeirão Preto, São Paulo e 
Pirassununga – 09 a 13 de novembro de 2009
http://www.usp.br/siicusp/17siicusp/index.htm

XXVII Encontro Anual de Etologia
I Simpósio Latino Americano de Etologia
Bonito MS – 12 a 15 de novembro de 2009
www.xxviieae.com.br/

I Simpósio de Reprodução Animal FMVZ/USP
Módulos  de  Pequenos  Animais  e  Animais 
Silvestres
São Paulo SP – 21 a 22 de novembro de 2009
cursoreproducao@gmail.com

VII International PENSA Conference
São Paulo SP – November 26 – 28, 2009
www.pensaconference.org

37º. Encontro Nacional de Economia (ANPEC)
Foz do Iguaçu  PR – 08 a  11 de dezembro  de 
2009
www.anpec.org.br 

III Simpósio de Pós-Graduação e Pesquisa do 
Departamento de Nutrição e Produção Animal 
(FMVZ/USP)
Pirassununga SP – 11 e 12 de dezembro de 2009
ppgna@usp.br

VI Convibra - Congresso Virtual Brasileiro de 
Administração
18 a 20 de dezembro de 2009
www.convibra.com.br

2010 International Conference on Agricultural 
and Animal Science
Singapore – February 26 - 28, 2010 
http://www.iacsit.org/caas/index.htm

11o. Congresso Pan-Americano do Leite
Belo Horizonte MG - 22 a 25 de março de 2010
http://www.congressofepale.com/home

ICASVM  2010  -  International  Conference  on 
Animal Science and Veterinary Medicine
Tokyo, Japan – May 26 – 28, 2010
http://www.ourglocal.com/index.php?c=19,1836

EQUIPE

Augusto Hauber Gameiro
gameiro@usp.br
Professor da FMVZ/USP

Teresa Cristina Alves
teresa-cris@usp.br
Doutoranda da FZEA/USP

Rubens Nunes
rnunes@usp.br
Professor da FZEA/USP

Universidade de São Paulo
Coordenadoria do Campus de Pirassununga
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CONTATO

USP / FMVZ / VNP / LAE
Laboratório  de  Análises  Socioeconômicas  e 
Ciência Animal
Av. Duque de Caxias Norte, 225  -  Campus USP
CEP 13.635-900, Pirassununga - SP
Telefone: (19) 3565 4300
Fax: (19) 3565 4295

http://lae.fmvz.usp.br 

SOBRE O BOLETIM ELETRÔNICO
“SOCIOECONOMIA & CIÊNCIA ANIMAL”

Trata-se de um projeto de extensão vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal da Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ/USP). O projeto 
conta  com  a  participação  da  Faculdade  de  Zootecnia  e 
Engenharia de Alimentos (FZEA/USP).

O boletim eletrônico tem o objetivo de divulgar os resultados 
de  pesquisas  desenvolvidas  e  publicadas  nacionalmente  e 
internacionalmente,  e  que  tenham  como  campo  de 
investigação, as Ciências Humanas aplicadas diretamente ou 
conjuntamente à Ciência Animal.

Portanto,  este projeto de extensão procura contribuir para o 
desenvolvimento científico baseado na multidisciplinaridade.

A periodicidade de publicação do boletim “Socioeconomia & 
Ciência Animal” é quinzenal. 

O boletim é de livre acesso a todos que tenham interesse, 
bastando enviar uma mensagem solicitando a inclusão do e-
mail destinatário para o seu recebimento.

Críticas, idéias e sugestões sempre serão bem vindas.

Para  solicitar  cadastramento na  lista  de  destinatários  ou 
cancelamento do  recebimento,  favor  escrever  para: 
lae@usp.br

Escreva para o mesmo e-mail se desejar receber as edições 
anteriores (de no. 1 a 11).

No link “Extensão” do website do LAE também é possível ter 
acesso às edições anteriores.

Acesse:

http://lae.fmvz.usp.br 

Apoiamos:

Clique  aqui  e  visite  o  site  para  conhecer  a 
proposta da UFPEL para a SBZ 2013 em Pelotas 
RS.

Universidade de São Paulo
Coordenadoria do Campus de Pirassununga
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