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EDITORIAL 
 
 
No artigo introdutório desta edição apresentamos 
o contexto no qual foi idealizado e promovido o 
Simpósio de Sustentabilidade e Ciência Animal 
(SISCA). Aproveitamos para lançar a quarta 
edição do evento, a ser realizada nos dias 19 e 20 
de agosto deste ano. O objetivo do evento é 
divulgar e promover a cultura da sustentabilidade 
na Ciência Animal. Submeta seus trabalhos e 
participe do evento! 
 
No mês de abril identificamos trabalhos científicos 
em diversas revistas nacionais e internacionais, os 
quais apresentamos os resumos nesta edição. As 
fontes são: Revista de Engenharia Agrícola, 
Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável, 
Revista Brasileira de Ciência Avícola, Animal 
Science Journal, Journal of Animal Science, Meat 
Science, Livestock Science, Aquacultural 
Engineering, Poultry Science, Fisheries Research, 
Applied Animal Behaviour Science, American 
Journal of Experimental Agriculture e Agriculture, 
Ecosystem & Environment. 
 
Apresentamos sugestão de download do relatório 
Bioenergy & Sustainability. Elaborado com base 
em mais de 2 mil referências e estudos, o relatório 
fornece uma análise abrangente de tecnologias e 
práticas atuais da bioenergia, incluindo produção, 
sistemas e mercados e o potencial de expansão 
sustentável e de maior adoção da bioenergia, em 
paralelo com uma revisão crítica dos seus 
impactos. 
 
Sugerimos, ainda, visita ao website do Campbell 
Centre for the Study of Animal Welfare, bem como 
assistirem ao vídeo da conferência final do Projeto 
AWIN (Animal Welfare Indicators). Este projeto foi 
o primeiro no mundo que abordou a ciência do 
bem-estar animal desde aspectos fundamentais, 
como consequências do estresse no período pré-
natal e neonatal e o desenvolvimento de 
protocolos para a avaliação científica de bem-
estar, incluindo, manejo animal, interações com 
humanos, densidade, dor e doenças. 
 

Apresentamos os novos livros publicados no 
período e atualizamos a lista de eventos 
agendados para os próximos meses. 
 
A seção do Índice de Custo de Produção do 
Cordeiro Paulista (ICPC) traz os resultados da 
pesquisa para o mês de abril. A partir desta edição 
passaremos a divulgar outras informações de 
custo e não apenas o custo total de produção. 
Recebemos diversas perguntas de pecuaristas e 
frigoríficos em relação à nossa metodologia. 
Alguns estranham os supostos altos valores dos 
custos que obtemos. Ocorre, porém, que 
trabalhamos com a metodologia do custo total de 
produção, incluindo todos os itens de custo 
conforme preconizado pela Teoria Econômica. No 
dia a dia, nem sempre se computam todos os itens, 
levando a obtenção de custos menores, porém 
irreais, que, inclusive, explicam o insucesso 
financeiro de diversas criações. A abertura das 
informações, descontando-se os custos do pasto, 
de depreciações e de renda de fatores deverá 
facilitar essa compreensão.  
 
Em nosso programa de extensão “Diálogos no 
LAE”, convidamos a participarem dos dois 
próximos encontros mensais. No dia 12 de maio 
receberemos Juliana Batista Andrade Silva, da 
Fundação ITESP, para abordar o tema 
“Assistência Técnica e Extensão Rural na 
Fundação ITESP: percepções e desafios para o 
desenvolvimento nos assentamentos da reforma 
agrária”. No mês de junho, dia 23, nossa 
convidada será Adriana Moraes de Oliveira 
Tribucci, da InVivo Nutrição e Saúde Animal, que 
falará sobre “Exportação, controle de qualidade e 
certificações de alimentos para animais”. 
Informações adicionais nesta edição. 
 
Finalmente, divulgamos os últimos dias para 
inscrições no Curso de Gestão Econômica da 
Ovinocultura, promovido pelo PECEGE/ESALQ, 
com participação da nossa equipe. O curso terá 
início no próximo dia 22 de maio.  
 
Nossa equipe segue dedicada para atualizar 
diariamente a página do LAE no Facebook®, com 
notícias diversas, eventos, publicações, dicas, 
dentre outros. Acesse e curta nossa página: 
 
www.facebook.com/LAE.FMVZ.USP  
 
Boa leitura! 
 
 
Os editores 
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DIVULGAÇÃO 
 
 

 
SUSTENTABILIDADE & CIÊNCIA ANIMAL 

 
Comissão Organizadora do IV SISCA 

 
As pressões sobre os sistemas produtivos, 
especialmente aqueles que exploram diretamente 
a natureza, aumentam intensamente e 
constantemente com o desenvolvimento da 
humanidade. Tais forças podem ser assim 
sistematizadas (Gameiro, 2009):  
 
i) Pressões econômicas: pela necessidade de 

uso (cada vez mais) racional dos fatores de 
produção ante ao aumento populacional; 
  

ii) Pressões ambientais: pelo reconhecimento 
de que as relações produtivas e de troca entre 
os seres humanos geram externalidades ao 
ambiente que não podem ser 
desconsideradas, dadas suas consequências 
sobre o sistema como um todo; e 
 

iii) Pressões sociais: a evolução moral da 
sociedade cria demandas sociais 
representadas por diversos movimentos cada 
vez mais influentes na sociedade, implicando 
maior preocupação com outros indivíduos da 
mesma espécie e, eventualmente, também 
com aqueles de outras espécies. 

 
Ao mesmo tempo em que as pressões aumentam 
também se observa o avanço tecnológico visando 
responder a tais exigências. O resultado desse 
processo evolutivo é o aumento da complexidade 
dos sistemas de produção. Por conseguinte, 
ferramentas auxiliares às tomadas de decisão por 
parte dos agentes, sejam eles públicos ou 
privados, se fazem necessárias. 
 

Explorar a natureza de forma a satisfazer as 
necessidades humanas atuais sem comprometer 
sua capacidade futura de ser igualmente 
explorada, começa a se configurar como a 
racionalidade que, possivelmente, deverá 
direcionar os processos de transformação dos 
recursos. 
 
O uso de recursos não-renováveis na agricultura 
foi discutido por Lana (2009). O autor apresenta 
alguns exemplos de possibilidade iminente de 
exaustão de alguns recursos. As reservas de 
fosfato no mundo, que podem ser exploradas a 
baixo custo, são suficientes para 40 a 100 anos e 
as reservas mundiais de potássio são suficientes 
para 50 a 200 anos. Para os micronutrientes a 
situação é ainda mais delicada: as reservas de 
cobre e zinco são suficientes para 60 anos, de 
manganês para 35 anos e de selênio para 55 anos. 
 
Além da escassez dos recursos naturais, Lana 
(2009) alertou para a questão da contaminação do 
ambiente pelo uso de insumos na agropecuária. 
Para o pesquisador, o uso excessivo de 
fertilizantes pode contribuir para a contaminação 
do solo e dos cursos d’água com nitrato, 
acidificação do solo e emissões de dióxido de 
carbono, óxido nitroso (N2O) e amônia para a 
atmosfera. A poluição com nitrato tem sido uma 
atual preocupação na Europa e América do Norte. 
A fertilização com fósforo e nitrogênio causa 
decréscimo na oxigenação da água pelo excessivo 
aumento na população de algas tóxicas nos 
oceanos (Lana, 2009). 
 
No que se refere à emissão de gases, Lana (2009) 
afirma que aproximadamente 70% de todas as 
emissões antropogênicas de N2O são atribuídas à 
agricultura. Há uma correlação direta entre 
emissão de N2O e aplicação de fertilizantes. O N2O 
retém 13 vezes mais calor que o metano e 270 
vezes mais que o CO2 (Lana, 2009). Estudos no 
sentido de se estimar a emissão de gases pelos 
animais também vêm sendo desenvolvidos. Um 
exemplo é a pesquisa recente de Burgos et al. 
(2010), que procuraram avaliar a emissão de 
amônia por vacas leiteiras. 
 
Pensando nessa temática, a Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 
de São Paulo (FMVZ/USP), por meio do seu 
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e 
Produção Animal (PPGNA) e do seu Laboratório 
de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal 
(LAE), idealizaram e promoveram o primeiro 
Simpósio de Sustentabilidade & Ciência Animal 
(SISCA).  
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O SISCA é o único evento nacional para tratar 
especificamente – sob o ponto de vista científico e 
prático – o tema da sustentabilidade aplicado à 
ciência e à produção animal. 
 
A criação animal apresenta uma grande 
responsabilidade social e econômica no que se 
refere ao fornecimento de fibras, alimentos e 
serviços para a sociedade. Por outro lado, é uma 
atividade que apresenta uma forte inter-relação 
com o ambiente e com o homem. Dessa maneira, 
a produção e a ciência dos animais passam a ser 
fortemente desafiados. A discussão entre 
profissionais das diferentes áreas que compõe a 
sustentabilidade – técnica, ambiental e 
socioeconômica – é o objetivo principal do SISCA. 
 
O Simpósio teve sua primeira edição em 2009 e 
desde então tem sido realizado a cada dois anos, 
ampliando sua atuação e buscando cada vez mais 
expandir as discussões que englobam a produção 
animal e suas implicações no meio ambiente e na 
sociedade. Atualmente na sua IV edição, o SISCA 
resolveu inovar. Devido à importância e 
disseminação da temática, novas instituições 
passaram a fazer parte deste esforço. A promoção 
desta quarta edição do evento é uma 
consequência disso, contando com o apoio e 
realização da Faculdade de Veterinária da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) de Niterói 
RJ. 
 
Outra inovação do SISCA será a sua transmissão 
online via web. Visando a economia de recursos e 
de tempo dos participantes, bem como objetivando 
aumentar a abrangência e reduzir o impacto 
ambiental das viagens, a quarta edição do evento 
contará com tecnologia de comunicação para a 
transmissão em tempo real para todos os 
interessados. Dessa forma, os participantes que 
residem longe não mais terão de deixar seus locais 
de trabalho para que possam ter acesso na íntegra 
às palestras, às discussões e aos conteúdos 
apresentados e publicados no IV SISCA. 
 
O IV SISCA será realizado entre os dias 19 e 20 
de agosto deste ano, no auditório do Instituto de 
Geociências da UFF, Campus da Praia Vermelha, 
Niterói RJ.  
 
Os assuntos abordados nessa edição serão: 
Produção, saúde animal e ambiente; Economia 
Ecológica; Medidas de impactos de novas 
tecnologias; Uso da água na produção animal; 
Integração lavoura-pecuária-floresta; Mercado, 
mundo corporativo e sustentabilidade; Nutrição 

animal e sustentabilidade; adequação ambiental 
de propriedades pecuárias; Sustentabilidade na 
aquicultura; Bem-estar animal; e Análises de ciclo 
de vida na produção animal. 
 
A submissão de trabalhos está aberta até o dia 30 
de junho de 2015. Os temas da pesquisa devem 
focar a questão da sustentabilidade associada à 
ciência animal. O resultado dos trabalhos 
aprovados serão divulgados no dia 30 de julho de 
2015.  
 
Informações adicionais sobre o evento, edições 
anteriores e regras de submissão de trabalhos 
podem ser obtidos pelo site: 
 
www.sisca.com.br 
 
Ou pelo telefone (19) 3565 4224 ou ainda pelo e-
mail lae@usp.br. 
 
O evento este ano será uma promoção de:  
 

 
 
Com o apoio das seguintes instituições: 
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ARTIGOS PUBLICADOS 
 
 
 

TECHNOLOGICAL 
CHARACTERIZATION OF SHEEP 
PRODUCTION SYSTEMS IN 
BRAZIL 

 
Sheep production has expanded in Brazil focusing 
on lamb meat, mostly to meet demanding internal 
markets in the state of São Paulo. Such markets 
present a demand which internal production is 
insufficient to meet. However, sheep farmers face 
many technical difficulties to produce quality lambs 
at viable costs. This study aimed at investigating 
the main characteristics of sheep production 
systems of the state of São Paulo, Brazil, in order 
to provide resources for the development of 
technologies, policies and other initiatives focused 
on the activity. We designed in panel meetings the 
characteristics of representative sheep farms in 
five regions of the state, concerning: (i) property 
and manpower profile; (ii) flock; (iii) handling 
techniques; (iv) facilities and equipment; (v) food 
production; and (vi) technical indicators. Results 
demonstrate that the predominant sheep farming in 
the state employs low technology, presenting low 
productivity despite its evolution in recent years. 
We verified great technical deficiency regarding 
farmers, who are new in this business and usually 
do not have access to technologies. Producers' 
unawareness about basic handling procedures and 
techniques as well as their lack of flock records can 
contribute to the activity's unsustainability. There is 
need for improving rural extension and diffusion of 
technologies. 
 
Raineri, C.; Nunes, B.C.P.; Gameiro, A.H.; 
Technological characterization of sheep production 
systems in Brazil. Animal Science Journal, v.86, 
I.4, p.476–485, 2015. 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/asj.12313/abstract 
 
 

PERDAS FINANCEIRAS NA 
CADEIA DE SUPRIMENTOS 
DE SUÍNOS: UM ESTUDO 
DOS IMPACTOS DO 
MANEJO PRÉ-ABATE 

 
O Brasil encontra-se entre os maiores produtores 
de carne suína do mundo; entretanto, sua 
competitividade tem sido prejudicada pela falta de 
cooperação entre os atores da cadeia de 

suprimentos. Isso faz com que as perdas 
financeiras sejam avaliadas em cada nó, 
individualmente. Na maioria dos casos, as perdas 
são computadas pelos produtores de suínos que 
absorvem os prejuízos. As perdas de peso vivo 
ocorrem geralmente durante o manejo pré-abate, 
principalmente durante o processo de transporte. 
A pesquisa foi realizada na cidade de Brasilândia, 
Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. Foram 
analisadas as operações de manejo pré-abate na 
granja e os dados fornecidos por cinco frigoríficos, 
considerando as perdas de peso vivo, as 
escoriações de carcaça, animais lesionados e a 
mortalidade. Os dados foram relacionados com o 
volume comercial de vendas do ano de 2012. Os 
resultados indicaram que as perdas financeiras 
corresponderam, neste caso, a 160 mil dólares, 
levando-se em conta os valores que deixaram de 
ser obtidos pela cadeia de suprimentos suinícola. 
 
Reis, J.G.M.; Machado, S.T.; Santos, R.C.; Nääs, 
I.A.; Oliveira, R.V. Perdas financeiras na cadeia de 
suprimentos de suínos: um estudo dos impactos 
do manejo pré-abate. Revista Engenharia 
Agrícola, v.35, n.1, p.163-170, 2015. 
 
http://www.scielo.br/pdf/eagri/v35n1/1809-4430-eagri-35-1-
0163.pdf 
 
 
GENETIC GAIN AND ECONOMIC VALUES OF 
SELECTION STRATEGIES INCLUDING SEMEN 
TRAITS IN THREE- AND FOUR-WAY 
CROSSBREEDING SYSTEMS FOR SWINE 
PRODUCTION 
 
Four semen traits: volume (VOL), concentration 
(CON), progressive motility of spermatozoa (MOT), 
and abnormal spermatozoa (ABN) provide 
complementary information on boar fertility. 
Assessment of the impact of selection for semen 
traits is hindered by limited information on 
economic parameters. Objectives of this study 
were to estimate economic values for semen traits 
and to evaluate the genetic gain when these traits 
are incorporated into traditional selection strategies 
in a 3-tier system of swine production. Three-way 
(maternal nucleus lines A and B and paternal 
nucleus line C) and 4-way (additional paternal 
nucleus line D) crossbreeding schemes were 
compared. A novel population structure that 
accommodated selection for semen traits was 
developed. Three selection strategies were 
simulated. Selection Strategy I (baseline) 
encompassed selection for maternal traits: number 
of pigs born alive (NBA), litter birth weight (LBW), 
adjusted 21-d litter weight (A21), and number of 
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pigs at 21 d (N21); and paternal traits: number of 
days to 113.5 kg (D113), backfat (BF), ADG, feed 
efficiency (FE), and carcass lean % (LEAN). 
Selection Strategy II included Strategy I and the 
number of usable semen doses per collection 
(DOSES), a function of the 4 semen traits. 
Selection Strategy III included Strategy I and the 4 
semen traits individually. The estimated economic 
values of VOL, CON, MOT, ABN, and DOSES for 
7 to 1 collections/wk ranged from $0.21 to 
$1.44/mL, $0.12 to $0.83/103 spermatozoa/mm3, 
$0.61 to $12.66/%, −$0.53 to −$10.88/%, and 
$2.01 to $41.43/%, respectively. The decrease in 
the relative economic values of semen traits and 
DOSES with higher number of collections per wk 
was sharper between 1 and 2.33 collections/wk 
than between 2.33 and 7 collections/wk. The higher 
economic value of MOT and ABN relative to VOL 
and CON could be linked to the genetic variances 
and covariances of these traits. Average genetic 
gains for the maternal traits were comparable 
across strategies. Genetic gains for paternal traits, 
excluding semen traits, were greater in selection 
Strategy I than Strategies III and II. Genetic gains 
for paternal and maternal traits were greater in the 
4- and 3-way schemes, respectively. The selection 
strategy including the 4 semen traits is 
recommended because this approach enables 
genetic gains for these traits without compromising 
the genetic gains for maternal traits and with 
minimal losses in genetic gains for paternal traits. 
 
González-Peña, D.; Knox, R.V.; MacNeil, M.D.; 
Rodriguez-Zas, S.L. Genetic gain and economic 
values of selection strategies including semen 
traits in three- and four-way crossbreeding systems 
for swine production. Journal of Animal Science, 
v.93, n. 3, p.879-891, 2015. 
 
https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/abs
tracts/93/3/879 
 
 

 
AVALIAÇÃO DA ADOÇÃO 
DOS CRITÉRIOS DA 
INSTRUÇÃO NORMATIVA 62 
PELOS PRODUTORES DE 

LEITE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRAS, MG 
 
A Instrução Normativa no 62 (IN 62) foi publicada 
em 2011 pelo MAPA substituindo a IN 51 de 2002, 
prevendo assim parâmetros mais exigentes para a 
Contagem de Células Somáticas (CCS) e 
Contagem Bacteriana (CBT) do leite Cru 
Refrigerado. Neste contexto, para que o produtor 
se adéque aos requisitos propostos pela IN 62, 

devem-se criar novos hábitos e rotinas de 
produção, o que interfere diretamente em seu 
trabalho cotidiano, causando, usualmente, certa 
resistência por partes dos mesmos. Diante deste 
cenário, este estudo tem como objetivo geral 
analisar o grau de informação dos produtores de 
leite de Teixeiras-MG sobre a Instrução Normativa 
no 62 e conhecer os fatores mais relevantes na 
sua determinação de adotar os parâmetros 
qualitativos da referida instrução. Nos 
procedimentos metodológicos, além da análise 
bibliográfica e documental, utilizou-se a pesquisa 
de campo (survey), aplicando-se um questionário 
com vinte e seis produtores. A análise dos 
resultados permitiu constatar a predonimância do 
conhecimento dos produtores sobre a IN 62. Além 
disso, a maioria dos entrevistados atenderam o 
padrão de CBT e CCS exigidos pela mesma. 
Verificou-se que a maioria dos entrevistados não 
possuem assistência técnica em suas 
propriedades, assim como também não receber 
treinamentos sobre tal. Apesar das dificuldades 
enfrentadas, como elevados custos de produção e 
exigências do padrão de qualidade do leite, a 
maioria dos produtores entrevistados se 
mostraram otimistas com a atividade leiteira. A 
pecuária de leite é a principal atividade para vinte 
e cinco das vinte e seis propriedades abordadas. 
Além disso, os produtores, investir na atividade 
leiteira seria o principal objetivo caso o preço do 
leite aumentasse significadamente, gerando uma 
renda acima do normal esperado. 
 
Santos, L.F.; Lirio, V.F. Avaliação da adoção dos 
critérios da instrução normativa 62 pelos 
produtores de leite do município de Teixeiras, MG. 
Revista Brasileira de Agropecuária 
Sustentável, v.4, n.2, p.66-74, 2015. 
 
http://www.rbas.com.br/revista/index.php/rbas/article/view/260/
243 
 
 
ANÁLISE DA PRODUTIVIDADE DO REBANHO 
LEITEIRO NO ESTADO DE GOIÁS  
 
A produção de leite desempenha papel importante, 
tanto econômico, como social. Objetivou-se 
analisar a evolução da produção e produtividade 
do rebanho leiteiro no Estado de Goiás, no período 
de 2002 a 2011. Os dados foram obtidos do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), nos anos de 2002 a 2011. Analisou-se a 
característica produtiva e a produtividade por total 
de vacas, bem como as taxas de crescimento 
anual da produção e produtividade por total de 
vacas. A produtividade por total de vacas foi de 
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1.331 litros, em 2011, o que representou uma taxa 
anual de crescimento de 1,9%, desde 2002 (1.120 
litros). No período de 2002 a 2011, todas as 
mesorregiões do estado de Goiás aumentaram a 
produtividade do rebanho leiteiro. As mesorregiões 
Leste Goiano e Sul Goiano foram as que obtiveram 
maior crescimento na atividade leiteira. Nas 
microrregiões do estado de Goiás foram obtidas 
produtividades de 515 litros/total de vacas/ano no 
Vão do Paranã e de 1.884 litros/por total de 
vacas/ano em Catalão. As três microrregiões que 
apresentaram maior crescimento na produção 
foram Catalão (11,6% ao ano), Pires do Rio (10,7% 
ao ano) e Vão do Paranã (9,1% ao ano), no 
período analisado. Em 2011 o município de Jataí 
apresentou a maior produtividade que foi de 2.898 
litros/total de vacas/ano e Portelândia ocupou o 
segundo lugar na produção por vaca (2.374 
litros/total de vacas/ano). Os municípios com 
maiores produtividade por vaca concentram-se na 
parte centro e sul do estado. A produtividade por 
vaca total aumentou no período analisado, no 
entanto ainda há necessidade de especializar os 
sistemas de produção de leite. 
 
Silva, M.F.; Silva, A.C. Análise da produtividade do 
rebanho leiteiro no estado de Goiás. Revista 
Brasileira de Agropecuária Sustentável, v.4, 
n.2, p.66-74, 2015. 
 
http://www.rbas.com.br/revista/index.php/rbas/article/view/260/
243 
 

 
MAIN FACTORS THAT AFFECT 
THE ECONOMIC EFFICIENCY OF 
BROILER BREEDER 
PRODUCTION 

 
This study aimed at identifying the factors that 
affect the economic efficiency of broiler breeder 
production using the analysis of stochastic profit 
frontier function. Data were collected in 48 broiler 
breeder farms contracted by a commercial 
company located in southwestern Paraná, Brazil. 
The collected data refer to the last batch of fertile 
eggs that was delivered to the company, between 
January, 2008, and July, 2009. The following 
parameters were evaluated: production of hatching 
eggs per hen (number of eggs/hen), hatchability 
(hatch %), feed intake per hatching egg (g feed/ 
egg), production scale (number of birds/batch), 
farmer's experience in production activities, and 
labor type. Factors, such as area of occupied land, 
electricity costs, and invested capital were also 
evaluated. Results showed that the cost of 
electricity, as well as area of occupied land, 

production scale, and feed intake per hatching egg 
significantly affect the economic efficiency of the 
broiler breeder farms in Southwestern Paraná, 
Brazil. 
 
Carvalho, E.H.; Zilli, J.B.; Mendes, A.S.; Morello, 
G.M.; Bonamigo, D.V. Main factors that affect the 
economic efficiency of broiler breeder production. 
Revista Brasileira de Ciência Avícola, v.17, n.1, 
p.11-16, 2015. 
 
http://www.scielo.br/pdf/rbca/v17n1/1516-635X-rbca-17-01-
00011.pdf 
 

 
INCREASED WORK PACE IS 
UNPROFITABLE: A BEEF-
CUTTING CASE STUDY 
 

The beef industry worldwide is showing a trend 
towards increased cutting pace aimed at higher 
profits. However, prior research in the duck meat 
industry suggested that a higher cutting pace 
reduced quality and yield, leading to losses. This 
study aimed to test this hypothesis by investigating 
the effects of varying beef-cutting paces on yield, 
quality and economy. A field experiment was 
conducted on six workers cutting beef fillet, sirloin 
and entrecôte. Three types of paces were 
sequentially tested: Baseline (i.e., status quo), 
‘Quantity focus’ (i.e., pace required to maximise 
quantity) and ‘Quality focus’ (i.e., pace required to 
minimise errors). The results showed a significant 
drop in yield, increased rate of quality deficiency 
and economic losses with the change to ‘Quantity 
focus’ (from Baseline and ‘Quality focus’) for all 
meat types. Workers supported these results and 
also added health problems to the list. The results 
confirmed that an increased cutting pace is 
unprofitable. 
 
Vogel, K.; Karltun, J.; Yeow, P.H.P.; Eklund, J. 
Increased work pace is unprofitable: A beef-cutting 
case study. Meat Science, v.105, p.81-88, 2015. 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S03091740150
00704 
 
 
EVALUATING THE EXPECTED VALUE OF 
BEEF REPRODUCTION STRATEGIES IN AN 
ERA OF VOLATILE FEED AND CATTLE 
PRICES 
 
Sexed semen has recently become a topic of 
interest for beef cattle producers. Beef cattle 
producers may consider artificial insemination 
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using conventional or sexed semen; a 
spreadsheet-based model was developed to 
calculate the expected value of breeding females 
with sexed and conventional semen. The objective 
of this research is to evaluate the expected value 
of artificial insemination and natural service beef 
breeding strategies. Multiple scenarios were 
investigated to assess the differences in expected 
value amongst breeding strategies. Sex ratios were 
assumed to be 49.2% female for conventional 
(non-sexed) artificial insemination and 90% for the 
desired sex for sexed semen. Sexed semen was 
assumed to yield a conception rate 85% of that of 
conventional semen. Costs per insemination were 
held constant at $20.00/conventional AI and 
$30.00/AI for 90% bull-sorted sexed AI of 
approximately the same genetic value. The model 
provides insight into key tradeoffs between these 
beef breeding strategies. When open females were 
culled at the end of the breeding season, the 
strategy in which one sexed semen artificial 
insemination combined with one natural breeding 
using MGA–PGF2α as a breeding program yielded 
the highest expected value of $511.67 of any AI or 
AI/natural combination scenario investigated. If 
open females were assumed to be fed until the 
following breeding season (rather than culled), a 
single conventional semen insemination with 
MGA–PGF2α as a breeding program, followed by 
natural breeding yielded the highest expected 
value of $285.31 of any AI program investigated. 
Thus, the fate of the open female at the end of the 
breeding season made a key difference between 
whether a breeding strategy incorporating sexed 
semen or conventional semen AI yielded the 
highest expected value. Other considerations in the 
model include the impacts of carrying costs for 
open females, changing AI costs, and varying 
reproductive performance to various breeding 
methods. 
 
Lord, E.D.; Widmar, N.J.O.; Hilton, W.M.; Gloy, 
B.A.; Wolf, C.A. Evaluating the expected value of 
beef reproduction strategies in an era of volatile 
feed and cattle prices. Livestock Science, v.174, 
p.113–125, 2015. 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18711413150
00463 
 
 
A STOCHASTIC MODEL TO DETERMINE THE 
ECONOMIC VALUE OF CHANGING 
DIAGNOSTIC TEST CHARACTERISTICS FOR 
IDENTIFICATION OF CATTLE FOR 
TREATMENT OF BOVINE RESPIRATORY 
DISEASE 

 
Bovine respiratory disease is an economically 
important syndrome in the beef industry, and 
diagnostic accuracy is important for optimal 
disease management. The objective of this study 
was to determine whether improving diagnostic 
sensitivity or specificity was of greater economic 
value at varied levels of respiratory disease 
prevalence by using Monte Carlo simulation. 
Existing literature was used to populate model 
distributions of published sensitivity, specificity, 
and performance (ADG, carcass weight, yield 
grade, quality grade, and mortality risk) differences 
among calves based on clinical respiratory disease 
status. Data from multiple cattle feeding operations 
were used to generate true ranges of respiratory 
disease prevalence and associated mortality. Input 
variables were combined into a single model that 
calculated estimated net returns for animals by 
diagnostic category (true positive, false positive, 
false negative, and true negative) based on the 
prevalence, sensitivity, and specificity for each 
iteration. Net returns for each diagnostic category 
were multiplied by the proportion of animals in each 
diagnostic category to determine group profitability. 
Apparent prevalence was categorized into low 
(<15%) and high (≥15%) groups. For both apparent 
prevalence categories, increasing specificity 
created more rapid, positive change in net returns 
than increasing sensitivity. Improvement of 
diagnostic specificity, perhaps through a 
confirmatory test interpreted in series or pen-level 
diagnostics, can increase diagnostic value more 
than improving sensitivity. Mortality risk was the 
primary driver for net returns. The results from this 
study are important for determining future research 
priorities to analyze diagnostic techniques for 
bovine respiratory disease and provide a novel way 
for modeling diagnostic tests. 
 
Theurer, M.E.; White, B.J.; Larson, R.L.; 
Schroeder, T.C. A stochastic model to determine 
the economic value of changing diagnostic test 
characteristics for identification of cattle for 
treatment of bovine respiratory disease. Journal of 
Animal Science, v. 93, n. 3, p.1398-1410, 2015. 
 
https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/abs
tracts/93/3/1398 
 

 
DEVELOPMENT OF AN 
ADAPTIVE NEURAL-BASED 
FUZZY INFERENCE SYSTEM 
FOR FEEDING DECISION-

MAKING ASSESSMENT IN SILVER PERCH 
(BIDYANUS BIDYANUS) CULTURE 
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The primary objective of this study was to develop 
an adaptive neural-based fuzzy inference system 
(ANFIS) for feeding decision-making in 
aquaculture. Silver perch (Bidyanus bidyanus) 
were raised under semi-intensive conditions in 
Taiwan. Because dissolved oxygen (DO) is a key 
factor that is helpful in detecting the appetite of fish 
at the initial period of the feeding activity and 
because the flocking and struggle behaviors of 
food-searching fish have a transient effect on the 
measurement of the DO, a simple water-reused 
rearing tank was prepared to measure the DO to 
develop a fuzzy logic controller (FLC). In the 
equivalent ANFIS of the FLC, two linguistic 
variables were used to describe the food-searching 
state of the fish population and establish a rule 
base composed of 15 rules. Furthermore, an 
alternate hybrid learning approach, which is a fuzzy 
logic technique based on artificial neural networks, 
was suggested to quickly model the linguistic 
variables and evaluate their relative contributions. 
The results indicated that a decision threshold of 
0.17, which was inferred using the fuzzy logic 
approach, considerably benefits the feeding 
decision; the high rate of accurate judgments (with 
an accuracy of 97.89%), which was obtained by the 
ANFIS model, was close to the actual food 
searching behaviors of fish. Therefore, the 
application of the ANFIS model to the feeding 
decision system in an aquaculture rearing tank has 
considerable potential for success. 
 
Wu, T.H.; Huang, Y.I.; Chen, J.M. Development of 
an adaptive neural-based fuzzy inference system 
for feeding decision-making assessment in silver 
perch (Bidyanus bidyanus) culture. Aquacultural 
Engineering, v.66, p.41–51, 2015. 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S01448609150
00229 
 
 

WELFARE AND PERFORMANCE 
IN LAYERS FOLLOWING 
TEMPORARY EXCLUSION FROM 
THE LITTER AREA ON 

INTRODUCTION TO THE LAYER FACILITY 
 
When introduced to the laying facility, pullets are 
sometimes temporarily excluded from the litter area 
in order to help them locate food and water, and to 
prevent floor-laid eggs. This procedure is not 
permitted in Sweden, because it involves denying 
access to both litter and space, which may have a 
negative effect on bird welfare. The present study 
investigated how the welfare and performance of 

layers were affected by this temporary exclusion on 
introduction of hens to the laying facility. The study 
included 600 floor-reared Dekalb White layers 
obtained at 16 wk age and housed in 6 groups of 
100 in a conventional single-tier floor-laying 
system. Birds were either given full access to the 
litter area during the whole study or were excluded 
from the litter area during the first 2 wk after transfer 
to the laying facility. From 18 to 72 wk age, birds in 
both treatments had full access to the litter area. 
Excluding birds from the litter area for 2 wk resulted 
in better feather cover and reduced fearfulness, 
according to novel object and tonic immobility tests. 
Furthermore, birds initially excluded from the litter 
area produced eggs with a lower proportion of shell 
irregularities than birds with full access to the litter 
area throughout. No difference was found in 
corticosterone metabolites in droppings rate of lay, 
mortality, or proportion of floor-laid eggs. In 
conclusion, none of the parameters studied 
indicated that the welfare of laying hens was 
compromised by temporary exclusion from the litter 
area on introduction to the laying facility. In fact, 
some of the data suggested that bird welfare had 
improved. 
 
Alm, M.; Wall, H.; Holm, L.; Wichman, A.; Palme, 
R.; Tauson, R. Welfare and performance in layers 
following temporary exclusion from the litter area 
on introduction to the layer facility. Poultry 
Science, v.94, I.4, p.565-573, 2015. 
 
http://ps.oxfordjournals.org/content/94/4/565.full.pdf+html 
 
 
TRADE AND RESOURCES: WELFARE 
EFFECTS OF THE LAKE VICTORIA FISHERIES 
BOOM 
 
We examine the welfare implications of the 
Tanzanian fisheries boom resulting from Lake 
Victoria Nile perch exports during 1993–2008. In 
the literature, there are two opposing views on the 
effect of fish trade: some argue that fish trade can 
act as an engine of growth, while others contend 
that trade in fish negatively affects food security, 
local economies and incomes of the poor. We 
apply a micro level perspective using data from two 
years, the first from a 1993 World Bank household 
survey and the second, our own study from 2008, 
both covering about 520 households in the two 
regions, Mwanza and Mara, by Lake Victoria. Our 
results indicate increasing average income and a 
reduction in the share of household expenditure on 
food, both of which are positive indicators of 
welfare. For the poorest part of the population, 
urban areas had a substantial reduction in the 
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fraction below the basic needs level, while the 
change in the rural areas was insignificant. 
However, growth in both areas was modest and 
inequality seems to have increased during the 
period. We conclude that there is more support in 
our data for a positive than a negative effect of the 
fish boom on the well-being of those residing in 
Mwanza and Mara. 
 
Eggert, H.; Greaker, M.; Kidane, A. Trade and 
resources: Welfare effects of the Lake Victoria 
fisheries boom. Fisheries Research, v.167, 
p.156–163, 2015. 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S01657836150
00600 
 
 
RECREATIONAL HORSE WELFARE: THE 
RELATIONSHIPS BETWEEN RECREATIONAL 
HORSE OWNER ATTRIBUTES AND 
RECREATIONAL HORSE WELFARE 
 
In recent years the welfare of recreational horses 
has become an increasingly important issue, as 
evident by their high representation in welfare 
investigations around the world, however, little is 
known about the welfare of horses used in this 
capacity. The scientific literature concerning 
recreational horse welfare has focused primarily on 
observed welfare problems, measurable welfare 
indices and the role of welfare indices in horse 
welfare assessment. To date, very little research 
has been undertaken to identify the key factors 
associated with recreational horse welfare and the 
underlying causes of these welfare concerns. 
Recreational horse welfare is primarily the 
responsibility of the horse owner, and industry 
reports suggest the welfare of recreational horses 
is determined predominantly by the horse owner's 
performance of husbandry and management 
practices. The available literature, whilst limited, 
identifies possible relationships between horse 
owner attributes and horse welfare outcomes. An 
important determinant of domestic animal 
management and their ensuing welfare outcomes 
is the human–animal relationship. A framework for 
studying the human–animal relationship and its 
relevance to welfare outcomes is to establish a 
sequential link between owner attributes, owner 
behaviour and horse welfare outcomes. A 
substantial body of research has demonstrated a 
sequential relationship between the attitudes and 
behaviour of humans and subsequent animal 
behaviour and welfare in a number of livestock 
industries. This area of research has been largely 
ignored in recreational horses; however, it is 

reasonable to assume that relationships similar to 
those reported in a number of livestock industries 
may exist in recreational horse populations. Given, 
the literature pertaining to the human–animal 
relationship and the impact of human–animal 
interactions on animal welfare in livestock species, 
the findings of a limited number of studies linking 
horse owner attitudes with horse welfare 
outcomes, and the absence of any substantive 
research into the relationship between horse owner 
attitudes and the welfare of recreational horses, 
further research is warranted to investigate 
possible sequential relationships between horse 
owner attributes, including horse owner attitudes 
and behaviour, and the subsequent association 
with the welfare of recreational horses. Increasing 
our understanding of the nature of the association 
between horse owner attributes within human–
horse interactions would provide the opportunity to 
improve the quality of the human–horse 
relationship and thus the welfare of recreational 
horses. 
 
Hemsworth, L.M.; Jongman, E.; Coleman, G.J. 
Recreational horse welfare: The relationships 
between recreational horse owner attributes and 
recreational horse welfare. Applied Animal 
Behaviour Science, v.165, p.1–16, 2015. 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S01681591140
03062 
 
 

BROWN CANE SUGAR–CATTLE 
PRODUCTION INTEGRATION FOR 
RURAL ECONOMIC 
DEVELOPMENT PROSPECTS IN 

SOUTH SULAWESI, INDONESIA 
 
Sugar plays an important role in Indonesian 
economy; the commodity is one of the major import 
commodities in recent years. Integration of brown 
cane sugar (BCS) with cattle production is a 
potential business opportunity that can be 
developed for rural economic development. This 
integration can optimize the use of marginal lands, 
and facilitate the development of environment 
friendly organic farming. The research objective 
was to identify the potential for the development of 
BCS-cattle production integration based on land 
resources, technology, culture, labor force, and 
markets. Data were collected through focus group 
discussions and interviews of 75 randomly selected 
farms from three districts (Barru, Wajo, and Bone), 
all of them in South west Sulawesi, Indonesia. The 
results showed that there is a huge potential of 
302,771 ha’s cultivated farm land, comprising of 
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10,355 ha’s rice fields, 86,753 ha’s dry land and 
205.663 ha’s paddock grazing. Cattle raising is part 
of the farming culture in Sulawesi and a major 
source of income for most rural households. BCS-
cattle production integration can generate 
employment opportunities, promote sugar and 
meat import substitution, produce biogas as an 
alternative energy source, increase the use of 
organic fertilizer, and promote organic-based 
farming system. For this system to be successful, 
government support is needed in establishing pilot 
projects at various locations which are expected to 
encourage farmers to adapt and develop the 
integrated farming system for rural economic 
development. 
 
Darma, R.; Zain, A.M.M.; Tenriawaru, A.N. Brown 
Cane Sugar–cattle Production Integration for Rural 
Economic Development Prospects in South 
Sulawesi, Indonesia. American Journal of 
Experimental Agriculture, v.8, i.2, p.107-119, 
2015. 
 
http://www.sciencedomain.org/abstract.php?iid=1076&id=2&ai
d=8808 
 

 
QUANTIFYING THE IMPACTS OF 
ECOLOGICAL RESTORATION ON 
BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM 
SERVICES IN AGROECOSYSTEMS: 

A GLOBAL META-ANALYSIS 
 
Landscape transformation due to agriculture 
affects more than 40% of the planet’s land area and 
is the most important driver of losses of biodiversity 
and ecosystem services (ES) worldwide. 
Ecological restoration may significantly reduce 
these losses, but its effectiveness has not been 
systematically assessed in agroecosystems at the 
global level. We quantitatively meta-analyzed the 
results of 54 studies of how restoration actions 
reflecting the two contrasting strategies of land 
sparing and land sharing affect levels of 
biodiversity and ES in a wide variety of 
agroecosystems in 20 countries. Restoration 
increased overall biodiversity of all organism types 
by an average of 68%. It also increased the supply 
of many ES, in particular the levels of supporting 
ES by an average of 42% and levels of regulating 
ES by an average of 120% relative to levels in the 
pre-restoration agroecosystem. In fact, restored 
agroecosystems showed levels of biodiversity and 
supporting and regulating ES similar to those of 
reference ecosystems. Recovery levels did not 
correlate with the time since the last restoration 
action. Comparison of land sparing and land 

sharing as restoration strategies showed that while 
both were associated with similar biodiversity 
recovery, land sparing led to higher median ES 
response ratios. Passive and active restoration 
actions did not differ significantly in the levels of 
biodiversity or ES recovery. Biodiversity recovery 
positively correlated with ES recovery. We 
conclude that ecological restoration of 
agroecosystems is generally effective and can be 
recommended as a way to enhance biodiversity 
and supply of supporting and regulating ES in 
agricultural landscapes. Whether a land sharing or 
land sparing strategy is preferable remains an open 
question, and might be case dependent. Moreover, 
it is unclear whether crop production on restored 
land can meet future food production needs. 
 
Barral, M.P.; Benayas, J.M.R.; Meli, P.; Maceira, 
N.O. Quantifying the impacts of ecological 
restoration on biodiversity and ecosystem services 
in agroecosystems: A global meta-analysis. 
Agriculture, Ecosystems & Environment, v.202, 
i.1, p.223–231, 2015. 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S01678809150
00109 
 
 

 
SUGESTÃO DE DOWNLOAD 
 

 
 

Bioenergy & Sustainability:  
bridging the gaps 

 
Relatório mundial sobre bioenergia e 

sustentabilidade 
 
Cento e trinta e sete especialistas de 24 países e 
82 instituições debruçaram-se por dois anos sobre 
as diversas questões relacionadas com a 
produção e o uso de bioenergia e sustentabilidade 
e produziram o relatório Bioenergy & Sustainability. 
 
Com base em mais de 2 mil referências e estudos, 
o relatório fornece uma análise abrangente de 
tecnologias e práticas atuais da bioenergia, 
incluindo produção, sistemas e mercados, e o 
potencial de expansão sustentável e de maior 
adoção da bioenergia, em paralelo com uma 
revisão crítica dos seus impactos. 
 
Os autores consideraram como a expansão da 
bioenergia e seus impactos afetam os sistemas 
atuais de energia, a produção de alimentos, a 
segurança ambiental e climática e o 
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desenvolvimento sustentável, tanto em regiões 
desenvolvidas como em desenvolvimento. A partir 
dessa análise abrangente, os autores apresentam 
recomendações embasadas cientificamente para 
a adoção de políticas e a implantação de diferentes 
opções de uso da bioenergia, nas diferentes 
regiões do mundo: biocombustíveis líquidos, 
bioeletricidade, biogás e produtos químicos de 
base biológica, entre outros. 
 
Maiores informações em:  
 
http://agencia.fapesp.br/relatorio_mundial_sobre_bioenergia_e
_sustentabilidade_sera_lancado_na_fapesp/20974/ 
 
e 
 
http://www.fapesp.br/9206 
 
A íntegra do relatório está publicada em: 
 
http://bioenfapesp.org/scopebioenergy/index.php/chapters 
 
 
 

SUGESTÃO DE WEBSITE  
 
 

Campbell Centre for the Study of Animal 
Welfare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponível em:  
 
http://www.uoguelph.ca/csaw/ 
 
 
 

SUGESTÃO DE VÍDEO 
 
 

Conferência Final do Projeto AWIN – Animal 
Welfare Indicators 

 
Na terça-feira, 21/04, foi realizada a conferência 
final de encerramento do projeto AWIN – Animal 
Welfare Indicators, que envolveu 142 
pesquisadores, em 11 instituições, 9 países, com 
a coordenação da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo. A conferência foi na representação da Baixa 
Saxônia, no coração de Bruxelas, na Bélgica. 
 
Na conferência final contou com 91 participantes, 
representando 15 países e 55 organizações 
internacionais. Representantes da Comissão 
Europeia, DG Research, DG SANTÉ, participaram 
de uma mesa redonda, juntamente com a 
Organização Mundial de Saúde Animal - OIE e 
Associação Mundial de Veterinária, analisando o 
papel do Consórcio AWIN para o desenvolvimento 
de redes globais de excelência na área de bem-
estar animal. 
 
O que diferenciou a conferência de outros eventos 
foi a implementação de uma "mesa de tecnologia" 
onde foram utilizados os tablets, smartphones e 
computadores com os objetos de aprendizagem e 
os aplicativos desenvolvidos pelo projeto.  
 
O projeto AWIN foi o primeiro no mundo que 
abordou a ciência do bem-estar animal desde 
aspectos fundamentais, como consequências do 
estresse no período pré-natal e neonatal e o 
desenvolvimento de protocolos para a avaliação 
científica de bem-estar, incluindo, manejo animal, 
interações com humanos, densidade, dor e 
doenças.  
 
O vídeo de divulgação reflete o que os atores 
principais, globais, na área de bem-estar animal, 
pensam do projeto.  
 
Disponível em: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=D--
R6cRZZRs&feature=youtu.be 
 
Mais informações sobre o projeto em: 
 
http://animalwelfarehub.com/ 
 
 
 

LIVROS 
 
 
A Utilidade do Conhecimento 
Vogt 
Perspectiva 
 
A ONU e o meio ambiente: Direitos Humanos, 
Mudanças Climáticas e Segurança 
Internacional no Século XXI 
Amorim 
Atlas 
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Competência para o licenciamento ambiental 
na lei complementar nº 140/2011 
Nascimento 
Atlas 
 
Tratado de Medicina Interna de 
Cães e Gatos 
Jericó 
Roca 
 
Diagnóstico de Radiologia 
Veterinária 
Thrall 
Elsevier Medicina 
 
Doenças Infecciosas em Cães e Gatos  
Greene 
Roca 
 
Higiene e vigilância sanitária de alimentos 
Germano 
Manole 
 
Ciência e tecnologia dos alimentos 
Campbell-Platt 
Manole 
 
Enfermidades parasitárias por protozoários 
em pequenos animais 
Ribeiro 
Rubio 
 
The Age of Sustainable 
Development 
Sachs 
Columbia University Press 
 
Animal Health Economics: An Introduction 
Rushton 
CABI 
 

How Culture Shapes the Climate 
Change Debate 
Hoffman  
Stanford Briefs 
 
Exotic Animal Hematology and 
Cytology  
Campbell 
Wiley-Blackwell 

 
Dentistry in Rabbits and Rodents 
Bohmer 
Wiley-Blackwell 
 
Sheep Medicine 
Scott 
CRC Press 
 

Clinical Anatomy and Physiology for 
Veterinary Technicians 
Colville & Bassert 
Mosby 
 
Livestock Production and Climate Change 
Malik & Bhatta 
CABI 
 
Rainforest Cowboys: The Rise of 
Ranching and Cattle Culture in 
Western Amazonia  
Hoelle 
University of Texas Press 
 
Aquaculture-based Fisheries 
Lorenzen  
Wiley-Blackwell 
 
 
 
 
ÍNDICE DE CUSTO DE PRODUÇÃO DO 
CORDEIRO PAULISTA (ICPC) 
 
 
 
O Índice de Custo de Produção do Cordeiro 
Paulista é um projeto desenvolvido pelo 
Laboratório de Análises Socioeconômicas e 
Ciência Animal da FMVZ/USP. 
 
No mês de abril foi verificado aumento do custo de 
produção do cordeiro em três das cinco regiões 
acompanhadas: Bauru, Campinas e São José do 
Rio Preto. A região de Campinas apresentou a 
maior variação de custo das regiões analisadas, 
devido principalmente ao aumento do valor do 
arrendamento e à queda no preço das fêmeas para 
descarte. A segunda região com maior variação de 
custo foi São José do Rio Preto, cuja alta foi menos 
intensa que a verificada no período anterior. Ela foi 
ocasionada pelo aumento no valor das vacinas 
contra clostridioses e na mão de obra de diaristas. 
Em Bauru a alta foi sutil, com o aumento no valor 
dos reprodutores. Após um longo período de 
ascensão para todas as regiões, Piracicaba e 
Araçatuba apresentaram as primeiras quedas de 
custo, ocasionadas pela leve diminuição do valor 
do sal mineral e também valorização das fêmeas 
para descarte. 
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Tabela: Custo de produção do cordeiro no mês 
de março e abril de 2015. 
 

Região 

Custo do cordeiro 
em março/2015 

Custo do cordeiro 
em abril/2015 Variação 

do custo 
(%) R$/kg 

vivo 
R$/kg 

carcaça 
R$/kg 
vivo 

R$/kg 
carcaça 

Araçatuba1 15,43 36,75 15,07 35,92 -2,33 

Bauru1 16,38 40,94 16,47 41,18 0,55 

Campinas1 26,08 60,66 27,22 63,30 4,37 

Piracicaba2 24,41 56,77 24,38 56,69 -0,12 

São J. Rio Preto1 5,56 11,58 5,68 11,84 2,16 
Custo agregado 
para o estado3 14,56 34,24 14,71 34,60 1,07 

 
1 Nas regiões de Araçatuba, Bauru, Campinas e São José do Rio Preto os custos se 
referem ao kg do cordeiro terminado. 
2 Na região de Piracicaba os custos se referem ao kg do cordeiro desmamado, não 
terminado. 
3  Ponderação dos índices regionais baseada nos efetivos de rebanho de cada região,  
segundo a Pesquisa Pecuária Municipal (IBGE, 2011). 

 
Recebemos com certa frequência mensagens com 
dúvidas em relação à forma com que os custos são 
calculados neste estudo. Assim, procuramos 
apresentar a seguir algumas informações para 
melhorar a compreensão sobre o ICPC.  
 
Itens de custo: no método adotado, os itens de 
custo são agrupados em três categorias. São elas: 
i) custos variáveis (alimentação e despesas 
veterinárias); ii) custos fixos operacionais (mão de 
obra, energia e combustíveis, depreciações de 
instalações, equipamentos e reprodutores e 
manutenção de instalações, equipamentos e 
pastagens); e iii) renda dos fatores (juros sobre o 
capital de giro e imobilizado e custo de 
oportunidade da terra). Assim, são incluídos todos 
os itens recomendados pela Teoria Econômica. É 
importante que se incluam todos estes itens, para 
evitar a descapitalização do produtor. No entanto, 
é comum que vários destes itens não entrem nas 
contas dos produtores, por diversos motivos. A 
Tabela abaixo demonstra o impacto disso no custo 
de produção do mês atual. 
 
Tabela: Custos de produção no mês de abril de 
2014, descontando-se alguns itens (R$/kg vivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se desejar, cadastre-se para ser um informante 
mensal de preços de insumos, e/ou para receber 
gratuitamente a planilha de cálculo de custo de 
produção de cordeiros. Para mais detalhes sobre 
a caracterização dos sistemas de produção 
considerados no estudo ou sobre a ponderação do 
índice estadual, envie e-mail para 
icpc.usp@gmail.com.  
 
 

 
CURSO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 São José do Rio 

Preto 
Campinas Bauru Piracicaba Araçatuba 

Custo total (CT) R$ 5,68 R$ 27,22 R$ 16,47 R$ 24,38 R$ 15,07 

CT menos custo do pasto R$ 4,14 R$ 26,08 R$ 12,48 R$ 14,16 R$ 8,34 

CT menos renda dos fatores R$ 4,55 R$ 20,02 R$ 13,79 R$ 19,66 R$ 12,40 

CT menos depreciações R$ 5,15 R$ 25,77 R$ 16,06 R$ 23,69 R$ 14,71 

CT menos custo do pasto,  

renda dos fatores e depreciações 
R$ 2,48 R$ 17,44 R$ 9,38 R$ 8,76 R$ 5,31 
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DIÁLOGOS NO LAE 
 

 
 
 

 

 
 
OPORTUNIDADES 
 
 
 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de 
Mesquita Filho" (UNESP) - Campus de 
Jaboticabal: abre concurso público para 
Professor Titular da Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias, para a disciplina Biologia 
Molecular Aplicada (Edital 28/2015). Pré-requisito: 
Ensino Superior. Inscrições até 18/05/2015 na 
Seção Técnica de Comunicações da FCAV – 
Campus de Jaboticabal – UNESP. Mais 
informações: 
 
(16) 3209-2658, E-mail: comunicacoes@fcav.unesp.br e pelo 
site http://www.unesp.br/concursos_manual/view.php?op=prof-
tit 
 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de 
Mesquita Filho" (UNESP) - Campus de 
Jaboticabal: abre concurso público para 
Professor Titular da Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias, para a disciplina 
Bovinocultura de Leite (Edital 38/2015). Pré-
requisito: Ensino Superior. Inscrições até 
23/05/2015 na Seção Técnica de Comunicações 
da FCAV – Campus de Jaboticabal – UNESP. Mais 
informações: 
 
(16) 3209-2658, E-mail: comunicacoes@fcav.unesp.br e pelo 
site http://www.unesp.br/concursos_manual/view.php?op=prof-
tit 
 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de 
Mesquita Filho" (UNESP) - Campus de 
Jaboticabal: abre concurso público para 
Professor Titular da Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias, para a disciplina 
Morfologia e Fisiologia Animal (Edital 54/2015). 
Pré-requisito: Ensino Superior. Inscrições até 
23/05/2015 na Seção Técnica de Comunicações 
da FCAV – Campus de Jaboticabal – UNESP. Mais 
informações: 
 
(16) 3209-2658, E-mail: comunicacoes@fcav.unesp.br e pelo 
site http://www.unesp.br/concursos_manual/view.php?op=prof-
tit 
 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): 
abre concurso público para Professor Adjunto 
destinado ao Departamento de Parasitologia do 
Instituto de Ciências Biológicas (Edital nº233), na 
área de Helmintologia. Pré-requisito: doutorado 
em Parasitologia ou áreas afins. Inscrições em até 
60 (sessenta) dias a partir de 17/03/2015 na 
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Secretaria Geral do Instituto de Ciências 
Biológicas. Mais informações: 
 
https://www2.ufmg.br/concursos/Concursos/Professor-
Adjunto/PROCESSO-SELETIVO-Instituto-de-Ciencias-
Biologicas4 
 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): 
abre concurso público para Professor Adjunto 
destinado ao Departamento de Parasitologia do 
Instituto de Ciências Biológicas (Edital nº236), na 
área de Epidemiologia de Doenças Parasitárias. 
Pré-requisito: doutorado em Parasitologia ou áreas 
afins. Inscrições em até 60 (sessenta) dias a partir 
de 17/03/2015 na Secretaria Geral do Instituto de 
Ciências Biológicas. Mais informações: 
 
https://www2.ufmg.br/concursos/Concursos/Professor-
Adjunto/PROCESSO-SELETIVO-Instituto-de-Ciencias-
Biologicas3 
 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), 
Campus de Jaboticabal:  abre concurso público 
para Professor Assistente da Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias, para a disciplina 
“Sistemas de Informações Geográficas” e 
“Desenho Técnico” (Edital 60/2015). Pré-requisito: 
Ensino Superior com doutorado obtido em cursos 
de pós-graduação na área de Engenharia Agrícola 
ou Agronomia ou áreas afins. Inscrições até 
08/06/2015 na Seção Técnica de Comunicações 
da FCAV – Câmpus de Jaboticabal – UNESP. Mais 
informações: 
 
(16) 3209-2658, E-mail: comunicacoes@fcav.unesp.br e pelo 
link http://www.fcav.unesp.br/Home/rh/1336/do-
engenhariasistemas-de-informdesenho-tec.pdf 
 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), 
Campus de Jaboticabal:  abre concurso público 
para Professor Titular da Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias, para a disciplina 
Imunologia Veterinária (Edital 57/2015). Pré-
requisito: Ensino Superior, título de livre-docente, 
mínimo de 20 trabalhos publicados, etc (ver item 3 
do edital). Inscrições até 27/06/2015 na Seção 
Técnica de Comunicações da FCAV – Câmpus de 
Jaboticabal – UNESP. Mais informações: 
 
(16) 3209-2658, E-mail: comunicacoes@fcav.unesp.br e pelo 
link http://www.fcav.unesp.br/Home/rh/1336/do-titular-
patologia-imunologia.pdf 
 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), 
Campus de Jaboticabal:  abre concurso público 
para Professor Titular da Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias, para a disciplina Genética 
e Melhoramento Animal (Edital 61/2015). Pré-
requisito: Ensino Superior, título de livre-docente, 

mínimo de 20 trabalhos publicados, etc (ver item 3 
do edital). Inscrições até 11/07/2015 na Seção 
Técnica de Comunicações da FCAV – Câmpus de 
Jaboticabal – UNESP. Mais informações: 
 
(16) 3209-2658, E-mail: comunicacoes@fcav.unesp.br e pelo 
link http://www.fcav.unesp.br/Home/rh/1336/do--titular-
zootecnia-genetica.pdf 
 
Minerphós Nutrição e Saúde Animal: abre vaga 
de emprego para Promotor Comercial de Produtos 
Homeopáticos (mercado de pecuária) para atuar 
em várias regiões de MG. Pré-requisito: 
experiência em comercialização, disponibilidade 
total para viagens, possuir carro próprio. Envio de 
currículos até 10/05/2015 por e-mail. Mais 
informações: 
 
rh@minerphos.com.br e 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2015/04/emprego-
promotor-comercial-de-produtos-homeopaticos-mercado-de-
pecuaria-minas-gerais-2/ 
 
Minerphós Nutrição e Saúde Animal: abre vaga 
de emprego para Supervisor Comercial para atuar 
no Paraná. Pré-requisitos: experiência de pelo 
menos um ano com trabalho em campo e 
comercial, disponibilidade total para viagens, 
possuir carro próprio. Envio de currículos até 
10/05/2015 por e-mail. Mais informações: 
 
rh@minerphos.com.br e 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2015/04/emprego-
supervisor-comercial-em-nutricao-e-saude-animal-parana/ 
 
Minerphós Nutrição e Saúde Animal: abre vaga 
de emprego para Promotor Comercial (mercado de 
pecuária/saúde animal) para atuar em várias 
regiões de São Paulo. Pré-requisito: experiência 
em comercialização, disponibilidade total para 
viagens, possuir carro próprio. Envio de currículos 
até 10/05/2015 por e-mail. Mais informações: 
 
rh@minerphos.com.br e 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2015/04/emprego-
promotor-comercial-mercado-de-pecuaria-saude-animal-sao-
paulo/ 
 
Minerphós Nutrição e Saúde Animal: abre vaga 
de emprego para Promotor Comercial de Produtos 
Homeopáticos (mercado de pecuária) para atuar 
em várias regiões de São Paulo. Pré-requisito: 
experiência em comercialização, disponibilidade 
total para viagens, possuir carro próprio. Envio de 
currículos até 10/05/2015 por e-mail. Mais 
informações: 
 
rh@minerphos.com.br e 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2015/04/emprego-
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promotor-comercial-mercado-de-pecuaria-produtos-
homeopaticos-sao-paulo/ 
 
Minerphós Nutrição e Saúde Animal: abre vaga 
de emprego para Promotor Comercial de Produtos 
Homeopáticos (mercado de pecuária) para atuar 
em Videira-SC. Pré-requisito: experiência em 
comercialização, disponibilidade total para 
viagens, possuir carro próprio. Envio de currículos 
até 10/05/2015 por e-mail. Mais informações: 
 
rh@minerphos.com.br e 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2015/04/emprego-
promotor-comercial-de-produtos-homeopaticos-mercado-de-
pecuaria-videira-sc/ 
 
 
Alivet Saúde Animal: abre duas vagas para 
Representante Comercial para Suplemento 
Aditivados para Bovinos de Carne e de Leite para 
atuar no Mato Grosso do Sul. Pré-requisitos: 
experiência e atualizado junto a Revendas de 
Produtos Agropecuários, ter carteira de clientes no 
segmento de revenda de Insumos Agropecuários. 
Envio de currículos até 25/05/2015 por e-mail. 
Mais informações: 
 
geraldo@alivetsaudeanimal.com.br e 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2015/04/2-vagas-
representante-comercial-para-suplemento-aditivados-para-
bovinos-carne-leite-mato-grosso-do-sul/ 
 
 
PETZ / Pet Center Marginal: abre vagas de 
emprego para Médicos Veterinários para atuar em 
São Paulo – SP, Goiânia – GO, Distrito Federal 
(DF). Pré-requisitos: mínimo de dois anos de 
vivência na área, mínimo de dois anos de 
formação. Envio de currículo até 25/05/2015 por e-
mail. Mais informações: 
 
brenda.ferrigno@petz.com.br e 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2015/04/vagas-
medico-veterinario-area-tet-df-go-sp/ 
 
 
Alivet Saúde Animal: abre três vagas de emprego 
para Representante Comercial em Saúde Animal 
para atuar em AM, DF e GO. Pré-requisitos: 
Necessário experiência e atualização sobre o 
segmento de Suplemento Mineral, Vitamínico, 
Aminoácido, Energético com adição de Núcleo 
Probiótico e Probiótico para pequenos e grandes 
animais, Vendedor de profissão, ter representadas 
em sua pasta, com preferência para Médicos 
Veterinários ou Zootecnistas. Envio de currículo 
até 26/05/2015 por e-mail. Mais informações: 
 
geraldo@alivetsaudeanimal.com.br e 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2015/04/3-vagas-

representante-comercial-em-saude-animal-veterinario-
zootecnista-am-df-go/ 
 
 
Agrotimbó Distribuidora: abre vaga de emprego 
para Promotor Técnico Comercial de 
Medicamentos para atuar em Balneário Camboriú 
e Florianópolis, SC. Pré-requisitos: ensino superior 
em Medicina Veterinária, ter veículo próprio, 
disponibilidade para viagem, residir nas 
localidades. Envio de currículo até 31/05/2015 por 
e-mail. Mais informações: 
 
strongvagavetsc@gmail.com e 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2015/04/emprego-
promotor-tecnico-comercial-de-medicamentos-veterinarios-
santa-catarina/ 
 
 
Empresa de Nutrição Animal Premix: abre 
vagas para Gestor de Equipe em Nutrição Animal 
para atuar no Paraná. Pré-requisitos: ensino 
superior em Zootecnia ou Medicina veterinária com 
conhecimentos no segmento de Nutrição, 
Preferencialmente com MBA e/ou pós graduação 
em Bovinos. Envio de currículos até 31/05/2015 
por e-mail. Mais informações: 
 
ronaldo.pereira@premix.com.br e 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2015/04/vagas-
gestor-de-equipe-em-nutricao-animal-zootecnista-veterinario-
parana/ 
 
 
Bayer: abre uma vaga de emprego para Analista 
de Marketing Veterinário para atuar em São Paulo, 
SP. Pré-requisitos: Formação superior completa 
/curso em Administração de Empresas, Marketing 
ou Medicina Veterinária, Pacote Office avançado, 
Sap (desejável), Inglês avançado. Inscrições e 
mais informações pelo site: 
 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2015/04/emprego-
analista-de-marketing-veterinario-sao-paulo-sp/ 
 
 
PETZ/ Pet Center Marginal: abre duas vagas de 
Estágio em Biologia e Veterinária para atuar no Rio 
de Janeiro-RJ. Pré-requisito: cursando a partir do 
4º período, disponibilidade para trabalhar nos 
domingos e feriados. Envio de currículo até 
21/05/2015 por e-mail. Mais informações: 
 
tatiane.guedes@petz.com.br e 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2015/04/2-vagas-
estagio-biologia-veterinaria-setor-pet-rio-de-janeiro-rj/ 
 
 
 



 

Universidade de São Paulo 
Prefeitura do Campus de Pirassununga 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - Departamento de Nutrição e Produção Animal 
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal - Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal 

17 

 
EVENTO EM DESTAQUE 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
EVENTOS 
 
 
 
40th World Small Animal Veterinary 
Association Congress – WSAVA 2015 
Bangkok Tailândia, 01 a 28 de maio de 2015 
http://www.wsava2015.com/ 
 
Sigera - Simpósio internacional sobre 
gerenciamento de resíduos das produções 
agropecuária e agroindustrial 
Rio de Janeiro RJ, 05 a 07 de maio de 2015 
http://www.sbera.org.br/sigera2015/ 
 
I Mini Meeting - Marcadores Moleculares na 
Produção Animal 
UFG Goiás, 08 de maio de 2015 
http://www.ufg.br/ 
 
1º Encontro Mercadológico do Incentivo a 
Ovinocultura/ Floresta 
Ponta Grossa PR, 08 de maio de 2015 
http://portal.uepg.br/noticias.php?id=7395 
 
VII Semana de Extensão Veterinária da 
Anhembi Morumbi 
São Paulo SP, 11 a 15 de maio de 2015 
http://www.sevam.vet.br/ 
 
I Workshop Internacional de Ambiência de 
Precisão 
Campinas SP, 12 a 15 de maio de 2015 
http://aviculturaworkshop.wix.com/wapa-internacional 
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VI Ciclo de Palestras em Reprodução de 
Ruminantes 
Jaboticabal SP, 15 a 17 de maio de 2015 
http://funep.org.br/mostrar_evento.php?idevento=490 
 
5º Congresso Brasileiro de Biologia Marinha 
Ipojuca PE, 17 a 21 de maio de 2015 
http://www.abbm.net.br/cbbm2015/ 
 
VIV Russia Moscow 
Moscou Rússia, 19 a 21 de maio de 2015 
http://www.vivrusussia.nl/ 
 
CBA 2015 - 36º Congresso Brasileiro da 
Associação Nacional de Clínicos Veterinários 
de Pequenos Animais (Anclivepa) 
Porto Seguro BA, 20 a 22 de maio de 2015 
http://anclivepa2015.com.br/ 
 
III Curso Internacional de Ortopedia e 
Traumatologia de Pequenos Animais 
Jaboticabal SP, 22 a 24 de maio de 2015 
http://funep.org.br/mostrar_evento.php?idevento=453 
 
1º Congresso de Graduação – USP 
São Paulo SP, 25 a 27 de maio de 2015 
http://www.congressograduacao.usp.br 
 
Conferência Facta 2015 
Campinas SP, 26 a 28 de maio de 2015 
http://www.facta.org.br 
 
7ª Feira Tecnoalimentos e VII Seminário de 
Tecnologia, Marketing e Logística para 
Alimentos 
Fortaleza Ceara 27 a 29 de maio de 2015 
http://www.feverton.com.br/ 
 
ZOOTEC 2015 XXV Congresso Brasileiro de 
Zootecnia 
Fortaleza CE, 27 a 29 de maio de 2015 
http://www.zootec2015.com.br/ 
 
I Curso Teórico-Prático de Cirurgia Oncológica 
em Cães e Gatos 
Jaboticabal SP, 29 a 30 de maio de 2015 
http://funep.org.br/mostrar_evento.php?idevento=469 
 
Simpósio Internacional de Produção e 
Sanidade Suína - SIMPORK 
Jaboticabal SP, 29 a 31 de maio de 2015 
http://www.funep.org.br/mostrar_evento.php?idevento=489 
 
XXVIII Curso Teórico-Prático de Andrologia e 
Biotecnologia do Sêmen Equino - 2015 
Botucatu SP, 30 a 31 de maio de 2015 
http://funep.org.br/mostrar_evento.php?idevento=491 
 

2º SAVS - Semana Acadêmica da Veterinária 
de Sorocaba (UNISO) 
Sorocaba SP, 30 de maio a 03 de junho de 2015 
http://www.savsuniso.com/ 
 
World Pork Expo 
Iowa Estado Unidos, 03 a 05 de junho de 2015 
http://www.worldpork.org 
 
I SINEQ – Simpósio Nacional de Equinos 
Porto Alegre RS, 05 a 06 de junho de 2015 
http://www.sineq.com.br/ 
 
XXXIX Curso de Treinamento em Métodos de 
Diagnóstico e Controle De Brucelose e 
Tuberculose 
Jaboticabal SP, 08 a 12 de junho de 2015 
http://funep.org.br/mostrar_evento.php?idevento=497 
 
III Seminário Internacional "Ruralidades, 
Trabalho e Meio Ambiente"  
São Carlos SP, 09 a 11 de junho de 2015 
http://www.seminarioruralidades.ufscar.br/ 
 
8º Suinter (Simpósio Internacional de 
Produção Suína) 
Foz do Iguaçu PR, 09 a 11 de junho de 2015 
http://www.consuitec.com.br/evento.asp?id=27 
 
Curso de Cirurgia Reconstrutiva em Cães e 
Gatos 
Jaboticabal SP, 12 a 14 de junho de 2015 
http://funep.org.br/mostrar_evento.php?idevento=483  
 
InterLeite Sul 2015 – Simpósio Internacional 
sobre Produção Competitiva de Leite 
Foz do Iguaçu PR, 18 a 19 de junho de 2015 
http://www.interleite.com.br/sul/sobre  
 
XII Simpósio Goiano de Avicultura 
Goiânia GO, 18 a 19 de junho de 2015 
http://www.agagoias.com.br/site/form_2/form2.php 
 
II Simpósio Internacional de Produção Leiteira 
Santa Maria RS, 19 a 20 de junho de 2015 
http://techvetjr.com.br/simposio/ 
 
I Simpósio de Medicina Veterinária em Felinos 
Domésticos 
Botucatu SP, 19 a 21 de junho de 2015 
http://www.fmvz.unesp.br/#!/eventos/i-simposio-de-medicina-
veterinaria-em-felinos-domesticos/ 
 
12º Simpósio do Leite, 6º Fórum Nacional de 
Lácteos e 4ª Mostra de Trabalhos Científicos 
Erechim RS, 23 a 24 de junho de 2015 
http://www.simposiodoleite.com.br/site/#evento 
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XVI SNDS – Seminário Nacional de 
Desenvolvimento da Suinocultura 
Caucaia CE, 01 a 03 de julho de 2015 
http://snds2015.com.br/ 
 
Festa do Ovo de Bastos 
Bastos SP, 17 a 19 de julho de 2015 
http://www.bastos.sp.gov.br 
 
X Congresso de Ornitologia Neotropical & XXII 
Congresso Brasileiro de Ornitologia 
Manaus AM, 19 a 24 de julho de 2015  
http://noc-cbo2015.com.br/ 
 
XI Congresso Brasileiro e XVII Congresso 
Latinoamericano de Buiatria 
São Paulo SP, 22 a 24 de julho de 2015 
http://buiatria2015.com.br/ 
 
Simpósio OvoSite 
São Paulo SP, 28 de julho de 2015 
http://abpa-br.com.br/siavs/ 
 
Salão Internacional da Avicultura e 
Suinocultura 2015 
São Paulo SP, 28 a 30 de julho de 2015 
http://www.ubabef.com.br 
 
29th Agriculture in an Interconnected World 
Milão Itália, 8 a 14 de agosto de 2015 
http://www.icae2015.org/ 
 
International Veterinary Radiology Association 
17th Meeting 2015 - IVRA Meeting 2015 
Fremantle Austrália, 16 a 21 de agosto de 2015 
http://www.ivra2015.com/ 
 
ENAAL 2015 – Encontro Nacional e Congresso 
Latino Americano de Analistas de Alimentos 
Natal RN, 16 a 20 de agosto de 2015 
http://www.enaal.com.br/ 
 
Curso Facta Farmacologia 
Campinas SP, 18 a 19 de agosto de 2015 
http://www.facta.com.br 
 
IV SISCA – Simpósio de Sustentabilidade & 
Ciência Animal 
Niterói RJ, 21 e 22 de agosto de 2015 
www.sisca.com.br 
 
Curso de Neurologia em Pequenos Animais 
Pelotas RS, 22 a 23 de agosto de 2015 
http://www.cccvet.com.br/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=56&Itemid=67 
 
13º Congresso Paulista de Clínicos 
Veterinários de Pequenos Animais - 
CONPAVEPA & Feira Internacional de 

Produtos para Veterinários e PetShops - VET 
EXPO. 
São Paulo SP, 31 de agosto a 02 de setembro de 
2015 
http://www.vetagenda.com.br/evento.php?plano=3&evento=10
130 
 
II Simpósio de Animais Silvestres do 
Maranhão - II SAS-MA & o VII Encontro 
Nordestino de Grupos de Estudo de Animais 
Selvagens - VII ENGEAS 
São Luis MA, 01 a 04 de setembro de 2015 
http://www.vetagenda.com.br/evento.php?plano=3&evento=10
129 
 
XXIV Congreso Latinoamericano de Avicultura 
2015 
Guayaquil – Guayas Equador, 08 a 11 de 
setembro de 2015 
http://avicultura2015.com/pt/ 
 
27o Simpósio sobre manejo da Pastagem – 
ESALQ 
Piracicaba SP, 08 a 09 de setembro de 2015 
http://www.simposiodapastagem.com.br/proximo.php 
 
VII SIMBRAS - VII Simpósio Brasileiro de 
Agropecuária Sustentável - IV Congresso 
Internacional de Agropecuária Sustentável 
Viçosa MG, 10 a 12 de setembro de 2015 
http://www.simbras-as.com.br/. 

 
INTERCONF 2015 - Conferência Internacional 
de Confinadores 
Goiânia GO, 15 a 17 de setembro de 2015 
http://www.interconf.org.br/ 
 
II Congresso Sobre Tecnologia Da Produção 
De Alimentos Para Animais 
Maringá PR, 16 a 17 de setembro de 2015 
http://www.cbna.com.br/site 
 
Conferência Internacional LINKS 2015 Elos 
2015 
Florianópolis SC, 22 a 24 de setembro de 2015 
http://www.unisul.br/wps/portal/home/pesquisa-e-
inovacao/seminarios-de-pesquisa/links-2015 
 
1º Congresso Brasileiro de Dermatologia 
Veterinária – SBDV 
Campos de Jordão SP, 05 a 08 de outubro de 
2015 
http://www.sbdv.com.br/gifs/folders/foldercongressonovoV2.jpg 
 
Curso Facta Nutrição: Matrizes e Frangos 
Campinas SP, 20 a 21 de outubro de 2015 
http://www.facta.com.br 
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Curso de Elaboração e Análise de Artigos 
Científicos e Apresentações Orais 
Jaboticabal SP, 26 a 30 de outubro de 2015 
http://funep.org.br/mostrar_evento.php?idevento=499 
 
42º CONBRAVET - Congresso Brasileiro de 
Medicina Veterinária 
Curitiba PR, 31 de outubro a 02 de novembro de 
2015 
https://www.conbravet2015.com.br/index.php 
 
XII Congresso Online – Administração – 
CONVIBRA 
24 a 28 de novembro de 2015 
http://www.convibra.org/inicio.asp?ev=87&lang=pt 
 
 
 
 
EQUIPE 
 
 
 
Augusto Hauber Gameiro 
gameiro@usp.br 
Professor da FMVZ/USP 
 
Thayla Sara Soares Stivari 
thayla.stivari@gmail.com  
Doutoranda na FMVZ/USP 
 
Esther Ramalho Afonso 
estherafonso@gmail.com 
Doutoranda na FMVZ/USP 
 
Camila Raineri 
camilaraineri@usp.br 
Pós-doutoranda na FMVZ/USP 
 
Vívian Renata Kida 
vivian.kida@usp.br  
Aluna do Curso de Medicina Veterinária da 
FMVZ/USP, Bolsista do Programa “Aprender com 
Cultura e Extensão” 
 
Karen Regina Nogueira 
karen.nogueira@usp.br 
Aluna do Curso de Engenharia de Biossistemas da 
FZEA/USP, Bolsista do Programa “Aprender com 
Cultura e Extensão” 
 
Rubens Nunes 
rnunes@usp.br 
Professor da FZEA/USP 
 

Nota: as imagens foram elaboradas gentilmente 
pelo designer Francisco Eduardo Alberto de 
Siqueira Garcia. 
 
 
 
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 4224 
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. 
 
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, ideias e sugestões sempre serão bem vindas. 

 
Para solicitar cadastramento na lista de destinatários ou 
cancelamento do recebimento, favor escrever para: 
 
lae@usp.br 
 
Clique no link abaixo para ter acesso às edições anteriores: 
 
http://www3.fmvz.usp.br/index.php/site/biblioteca/publicacoes_
eletronicas/s/socioeconomia_ciencia_animal  
 
Visite a página do LAE no Facebook: 
 
http://www.facebook.com/LAE.FMVZ.USP  
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