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EDITORIAL 
 
 
Você já ouviu falar em economia circular e 
regenerativa? 
 
Com a afirmação de que o modelo produtivo 
calcado em “retirar matérias-primas da natureza, 
processá-las, oferecer os resultados ao consumo 
e descartar seus remanescentes está com os dias 
contados”, o Professor Ricardo Abramovay 
comenta documento recentemente publicado pelo 
Fórum Econômico Mundial que apresenta nova 
proposta de modelo econômico com vistas à 
promoção do desenvolvimento sustentável. Este é 
o conteúdo do artigo de capa desta 72ª edição do 
boletim “Socioeconomia & Ciência Animal”. 
 
A edição traz também uma coletânea de resumos 
de artigos científicos publicados nacionalmente e 
internacionalmente com temas de interesse para 
nossa comunidade. Listamos trabalhos da Revista 
Brasileira de Agropecuária Sustentável, Ciência 
Rural, Revista de Economia e Sociologia Rural, 
Acta Amazonica, Poultry Science, Food Policy, 
Journal of Environmental Management, Journal of 
Environmental Economics and Management e 
Nature Climate Change. 
 
Sugerimos o acesso à publicação “Towards the 
Circular Economy: Accelerating the scale-up 
across global supply chains” e uma visita ao 
projeto da União Europeia intitulado “Animal 
Change”, dedicado à promoção da 
sustentabilidade das produções animais. 
 
Apresentamos o resultado da última pesquisa do 
Índice de Custo de Produção do Cordeiro Paulista, 
elaborado pela nossa equipe. O aumento na oferta 
de grãos vem provocando reduções nos custos de 
produção da carne ovina. 
 
Atualizamos nossa seção de livros recentemente 
publicados, bem como de eventos nacionais e 

                                            
1Texto originalmente publicado na revista “Página 22”, Edição 
número 83. Reproduzido com autorização do autor. 

internacionais. Há uma agenda cheia até o final do 
ano! 
 
Por falar em eventos, divulgamos com destaque a 
realização do 52º Congresso da Sociedade 
Brasileira de Economia, Administração e 
Sociologia Rural (SOBER), que acontecerá em 
Goiânia no mês de julho próximo. Destacamos 
também o IV Simpósio Internacional “Avanços em 
Técnicas de Pesquisa em Nutrição de 
Ruminantes”, promovido pela nossa Escola, que 
ocorrerá nos próximos dias 10 e 11 de abril, em 
Pirassununga. 
 
No programa de extensão “Diálogos no LAE”, 
nosso convidado de abril será o Professor 
Adroaldo Zanella que abordará o tema “Boas 
práticas de manejo com as fêmeas, durante a 
gestação e lactação, tem consequências positivas, 
e duradouras, para o bem-estar e saúde de potros, 
cordeiros e leitões”. A conversa com o Prof. 
Zanella ocorrerá no dia 29 de abril. 
 
Já temos também a confirmação dos Diálogos 
para maio. No dia 20 receberemos o Médico 
Veterinário Eduardo Braghirolli Zaneli, especialista 
em canis, que abordará o assunto “Como 
implementar, gerenciar e obter sucesso em um 
canil?” 
 
Desejamos uma proveitosa leitura deste boletim. 
 
Os editores 
 
 
 
DIVULGAÇÃO 
 
 

UM ACORDO PELA ECONOMIA CIRCULAR 1 

 
Ricardo Abramovay2 

 
O modelo produtivo que consiste em retirar 
matérias-primas da natureza, processá-las, 
oferecer os resultados ao consumo e descartar 
seus remanescentes está com os dias contados. 
Essa forma linear de utilização dos recursos, típica 
da sociedade do jogar fora, será substituída por 
uma economia circular e regenerativa. O conceito 
vem sendo utilizado por inúmeras organizações e 
especialistas. 
 

2Professor Titular do Departamento de Economia da FEA/USP 
(abramov@usp.br). 
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Em 2012 e 2013 a Fundação Ellen MacArthur já 
havia publicado dois excelentes relatórios3, tanto 
mostrando a ineficiência material e energética do 
que se produz hoje como sugerindo caminhos para 
sua transformação. 
 
Agora, acaba de receber uma síntese 
extraordinariamente benfeita no Fórum Econômico 
Mundial4. Desta vez, a Fundação apoia-se na 
consultoria McKinsey e alia-se ao Fórum 
Econômico Mundial em uma proposta com 
potencial de mudar a qualidade da discussão 
contemporânea sobre desenvolvimento 
sustentável. Não se trata de reciclagem, nem de 
temas que interessam estritamente aos 
especialistas em resíduos sólidos. O objetivo 
tampouco se restringe a valorizar as formas 
localizadas de recuperação de rejeitos. 
 
Fronteira de inovação 
 
A ambição desse indispensável relatório é 
incorporar a ideia de economia circular ao âmago 
das cadeias globais de valor. Algo como uma 
logística reversa global e que exerça influência 
estratégica sobre o design dos produtos, seu 
consumo e a recuperação dos materiais em que se 
apoia. Uma proposta de planejamento econômico 
que vem do setor privado e que estabelece metas 
sobre a maneira como se utilizam os recursos 
materiais, energéticos e bióticos dos quais 
depende a reprodução social. 
 
O crescimento econômico mundial entre 1850 e 
2000 teve nos preços declinantes das matérias-
primas minerais e agrícolas um de seus vetores 
decisivos. Essa tendência secular foi revertida 
desde o início do milênio. Em meio à inédita 
volatilidade, os preços médios das commodities 
(incluindo petróleo, claro) aumentaram 150% entre 
2002 e 2010. 
 
Em nenhuma década do século XX, a volatilidade 
dos preços dos minérios e das commodities 
agrícolas (alimentares e não alimentares) foi tão 
forte como desde o ano 2000. A entrada nos 
mercados globais de mais de 3 bilhões de novos 
consumidores até 2025 pressiona a 
disponibilidade de recursos indispensáveis para a 
indústria e aumenta seus custos de exploração. 
 

                                            
3Towards the Circular Economy 1: Economic and Business 
Rationale for an Accelerated Transition; January 2012, Cowes, 
Isle of Wight: Ellen MacArthur Foundation e Towards the 
Circular Economy 2: Opportunities for the consumer goods 

Existem duas condições para que a economia 
circular ofereça alternativa a esse estrangulador 
aumento de custos. A primeira reside na 
identificação dos objetos por radiofrequência e, 
portanto, na possibilidade de seu rastreamento, 
independentemente de onde estejam. A “internet 
das coisas” é uma das bases centrais da economia 
circular: hoje existem mais objetos do que pessoas 
ligadas entre si por dispositivos digitais: 12 bilhões 
de dispositivos em 2010, com previsão de aumento 
para 25 bilhões em 2015 e 50 bilhões em 2020. A 
visibilidade das bases materiais e energéticas dos 
processos industriais é hoje maior que nunca e só 
tende a crescer. 
 
Em sua planta de Choisy-le-Roi, a Renault fabrica 
peças de reposição com base no reaproveitamento 
de remanescentes usados, o que reduz os preços 
ao consumidor, diminui o consumo de água, 
energia e as emissões de gases de efeito estufa. 
Nesse sentido, os exemplos pioneiros contidos no 
relatório parecem muito promissores. 
 
A segunda condição decisiva para a economia 
circular é de natureza política e, de certa forma, 
ética. Ela envolve intenção e articulação entre 
atores econômicos. Uma economia circular supõe 
design voltado para eliminar a noção de lixo. Para 
isso, não se pode contar com o movimento 
espontâneo das forças de mercado. O relatório 
sugere um conjunto específico de materiais (papel, 
papelão, plásticos, produtos siderúrgicos, entre 
outros) para os quais devem ser criados, durante 
os próximos cinco a dez anos, mecanismos que 
permitam ampliar exponencialmente sua 
reutilização. 
 
Trata-se de uma das mais fascinantes fronteiras da 
inovação contemporânea e que só poderá emergir 
se as cadeias globais de valor se reorganizarem 
para obedecer a essa lógica de revalorização de 
seus nutrientes técnicos e bióticos. 
 
É impossível saber se as condições políticas para 
tal conquista civilizacional no plano produtivo estão 
dadas. Mas, se ela ocorrer, os países cujo 
crescimento vem basicamente da exploração de 
matérias- primas minerais e agrícolas e que estão 
na retaguarda da sociedade da informação em 
rede enfrentarão imensas dificuldades para 
acelerar seu processo de desenvolvimento. 
 

sector; January 2013, Cowes, Isle of Wight: Ellen MacArthur 
Foundation. 
4Acesse o relatório aqui.  



 

Universidade de São Paulo 
Prefeitura do Campus de Pirassununga 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - Dep artamento de Nutrição e Produção Animal 
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção An imal - Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ci ência Animal 

3 

 
 

ARTIGOS PUBLICADOS 
 
 
 

PRODUÇÃO DE LEITE: 
ANÁLISE DOS DADOS NO 
BRASIL, ESTADO DE MINAS 
GERAIS, ZONA DA MATA E 
MICRORREGIÃO DE VIÇOSA 

 
A produção de leite tem importância econômica e 
social estando presente em todo território 
brasileiro. Objetivou-se analisar a evolução da 
produção de leite bovino no Brasil, no Estado de 
Minas Gerais, na Zona da Mata e na Microrregião 
de Viçosa. Os dados foram obtidos do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nos 
anos de 2002 a 2011, com ênfase na produção de 
leite e número de vaca ordenhada. Desta forma, 
analisou-se a taxa de crescimento anual da 
produção, do número de vaca ordenhada e 
produtividade por vaca em lactação. No período de 
2002 a 2011, a produção de leite brasileira cresceu 
com taxa anual de 4,5%, sendo explicada pelo 
crescimento do número de vaca ordenhada e pelo 
aumento da produtividade por vaca. O volume de 
leite produzido em Minas Gerais cresceu a uma 
taxa de 4% ao ano. A produção de leite na Zona 
da Mata cresceu na taxa de 3,5% ao ano, isso em 
função do aumento do número de vaca ordenhada. 
A produtividade da microrregião de Viçosa, em 
2011 foi de 1.277 litros/vaca ordenha/ano. E a 
produção total de leite cresceu na taxa de 2,5% ao 
ano. A produção de leite aumentou no período 
analisado, mas é necessário especializar os 
sistemas de produção de leite, principalmente a 
produtividade por animal, para tornar a atividade 
mais rentável e sustentável. 
 
Silva, M.F.; Silva, A.C. Revista Brasileira de 
Agropecuária Sustentável , v.3, n.2, p.74-83, 
2014. 
 
http://www.rbas.com.br/downloads.php?arquivo=pdf/revista_6
_artigo_140.pdf 
 
 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE 
MÉIS DE DUAS ESPÉCIES DE 
ABELHAS SEM FERRÃO E APIS 
MELLIFERA (HYMENOPTERA, 
APIDAE) CONTRA MICRO-
ORGANISMOS PATOGÊNICOS 

 

Méis são descritos possuindo diferentes 
propriedades, incluindo a antimicrobiana. Muitos 
estudos têm apresentado essa atividade de méis 
produzidos por abelhas Apis mellifera, no entanto 
estudos incluindo atividades de méis de abelhas 
sem ferrão são escassos. O objetivo deste estudo 
foi comparar a atividade antimicrobiana de méis de 
Melipona compressipes, Melipona seminigra e A. 
mellifera, coletados no Estado do Amazonas, 
contra Staphylococcus aureus, Enterococcus 
faecalis, Escherichia coli, Chromobacterium 
violaceum, e Candida albicans. As concentrações 
inibitórias mínimas foram determinadas usando o 
método de diluição em ágar, com ágar Muller-
Hinton (para bactérias) ou ágar Sabouraud (para a 
levedura). S. aureus e E. faecalis foram inibidos 
por todos os méis em concentrações inferiores a 
12%, enquanto E. coli e C. violaceum foram 
inibidos por méis de abelhas sem ferrão em altas 
concentrações entre 10 e 20%. A. mellifera inibiu 
E. coli na concentração de 7% e C. violaceum em 
baixa concentração (0,7%). C. albicans foi inibida 
apenas em concentrações entre 30 e 40% dos 
méis. Assim, todas as variedades de mel testadas 
apresentaram atividade antimicrobiana sobre os 
patógenos testados, servindo assim como agente 
antimicrobiano potencial para diversas 
abordagens terapêuticas. 
 
Cruz, C.B.N.; Pieri, F.A.; Carvalho-Zilse, G.A.; 
Orlandi, P.P.; Nunes-Silva, C.G.; Leomil, L. 
Atividade antimicrobiana de méis de duas espécies 
de abelhas sem ferrão e Apis mellifera 
(Hymenoptera, Apidae) contra micro-organismos 
patogênicos. Acta Amazonica , v.44, n.2, p.287-
290, 2014. 
 
http://www.scielo.br/pdf/aa/v44n2/a15v44n2.pdf  
 
 

COMPARISON OF THE 
ENVIRONMENTAL FOOTPRINT OF 
THE EGG INDUSTRY IN THE 
UNITED STATES IN 1960 AND 
2010 

 
The US egg industry has evolved considerably 
over recent decades by incorporating new 
technologies and production practices. To date, 
there has been no comprehensive assessment of 
the resource demand and environmental effects of 
these changes. This study quantifies the 
environmental footprint of egg production supply 
chains in the United States for 2010 compared with 
1960 using life cycle assessment. The analysis 
considers changes in both foreground (e.g., hen 
production performance) and background (e.g., 
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efficiencies of energy provision, fertilizer 
production, production of feed inputs, and transport 
modes) system variables. The results revealed that 
feed efficiency, feed composition, and manure 
management are the 3 primary factors that 
determine the environmental impacts of US egg 
production. Further research and improvements in 
these areas will aid in continual reduction of the 
environmental footprint of the US egg industry over 
time. Per kilogram of eggs produced, the 
environmental footprint for 2010 is 65% lower in 
acidifying emissions, 71% lower in eutrophying 
emissions, 71% lower in greenhouse gas 
emissions, and 31% lower in cumulative energy 
demand compared with 1960. Table egg 
production was 30% higher in 2010; however, the 
total environmental footprint was 54% lower in 
acidifying emissions, 63% lower in eutrophying 
emissions, 63% lower in greenhouse gas 
emissions, and 13% lower in cumulative energy 
demand compared with 1960. Reductions in the 
environmental footprint over the 50-yr interval 
considered can be attributed to the following: 27 to 
30% due to improved efficiencies of background 
systems, which outweighed the declining energy 
return on energy invested for primary energy 
sources; 30 to 44% due to changes in feed 
composition; and 28 to 43% due to improved bird 
performance. 
 
Pelletier, N.; Ibarburu, M.; Xin, H. Comparison of 
the environmental footprint of the egg industry in 
the United States in 1960 and 2010. Poultry 
Science , v.93, p.241-255, 2014. 
 
http://www.poultryscience.org/docs/PS_3390_Final.pdf  
 

 
MARKETING MARGINS AND THE 
WELFARE ANALYSIS OF FOOD 
PRICE SHOCKS 
 

 
Following the surge in world food prices of 2007–
2008, there has been a revival of short-run 
household welfare analysis that seeks to 
understand whether food price increases are 
beneficial or detrimental for households. For a 
number of reasons, including lack of data in some 
instances, the short-run analytical approach has 
embedded an assumption of equal percentage 
price changes for consumers and producers. This 
assumption implies that food marketing costs 
change by the same percentage, because 
an x percent change in both farm prices and 
consumer prices implies that there must also be 
an x percent change in their difference. But this 

paper shows that most marketing costs are fixed, 
not proportional, and further that assuming 
proportional marketing costs leads to a bias 
towards finding negative impacts of higher food 
prices. The magnitude of the bias is shown to be 
greater than that from failing to incorporate supply 
and demand responses to price changes, and can 
be substantial relative to the effect estimated 
without incorporating the bias. In addition, the bias 
is not necessarily uniform across income classes; 
thus, failure to explicitly consider marketing 
margins has the potential to reverse the relative 
magnitudes of the impact on rich and poor. 
 
Dawea,D.; Maltsoglou, I. Marketing margins and 
the welfare analysis of food price shocks. Food 
Policy,  v.46, p.50-55, 2014. 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S03069192140
00025 
 

 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE 
DIFERENTES AMOSTRAS DE 
EXTENSIONISTAS RURAIS DA 
AMÉRICA LATINA 

 
A fim de elaborar e implementar políticas públicas 
no contexto do desenvolvimento rural, é muito 
comum a coleta de informações sobre a 
distribuição e as características da agricultura 
familiar. Em contraste, tem sido dada pouca 
atenção à descrição sociodemográfica dos 
extensionistas rurais, que são os que apoiam a 
agricultura familiar no território. Entre 2010 e 2012, 
foi feita umtrabalho em que foram pesquisados 
extensionistas rurais que trabalham em 10 países 
latino-americanos diferentes, permitindo, assim, 
uma descrição preliminar do perfil 
sociodemográfico destes extensionistas. As 
amostras foram incidentais, variando de 19 
indivíduos (Bolívia) a 220 (Argentina), implicando 
que elas não são representativas. Foram 
encontradas diferenças estatisticamente 
significativas no sexo, idade, experiência, nível de 
escolaridade e título academico dos extensionistas 
das amostras pertencentes aos diferentes países. 
Em média, a maioria dos extensionistas são 
homens (70,1%), tem 40,3 anos de idade e tem 
pouco mais de 11 anos de experiência como 
extensionistas rurais. Os brasileiros pesquisados 
são os mais idosos, educados e experientes entre 
as diferentes amostras. Em geral, a maioria dos 
extensionistas têm formação técnica e são 
engenheiros agrícolas. Na amostra uruguaia, pode 
ser encontrado o maior percentual de 
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extensionistas provenientes da área das ciências 
sociais. 
 
Landini, F.; Bianqui, V. Perfil sociodemográfico de 
diferentes amostras de extensionistas rurais da 
América Latina. Ciência Rural , v.44, n.3, p.575-
581, 2014. 
 
http://www.scielo.br/pdf/cr/v44n3/a8714cr2013-0582.pdf  
 
 
PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA E SEGURANÇA 
ALIMENTAR DOS DOMICÍLIOS DAS REGIÕES 
METROPOLITANAS BRASILEIRAS 
 
O crescimento agrícola pode afetar o nível de bem-
estar de uma população mediante a possibilidade 
de elevação da oferta de alimentos, com reflexo 
em menores preços e na qualidade da dieta das 
pessoas. Assim, buscou-se, neste trabalho, 
verificar a relação entre a produtividade agrícola 
brasileira dos principais itens constituintes da dieta 
da população e a segurança alimentar dos 
domicílios das regiões metropolitanas brasileiras. 
Utilizou-se um modelo de escolha qualitativa, o 
probit, e dados das Pesquisas de Orçamentos 
Familiares (POF) de 1995-1996, 2002-2003 e 
2008-2009 e da pesquisa de Produção Agrícola 
Municipal (PAM). Foram verificadas importantes 
relações entre a escolaridade do chefe do 
domicílio, a presença de pessoas menores de 18 
anos na família e o fato de o domicílio obter renda 
per capita inferior a um salário mínimo e a 
segurança alimentar. Além disso, o crescimento da 
produtividade dos grãos, das verduras e legumes 
e das frutas associou-se à maior probabilidade de 
segurança alimentar em pelo menos um dos 
períodos analisados. Conclui-se que os ganhos de 
produtividade associam-se à maior segurança 
alimentar domiciliar, porém, em baixas 
proporções, devido à alta influência de fatores 
particulares aos domicílios, como escolaridade e 
renda. 
 
Costa, L.V.; Gomes, M. F. M.; Lirio, V. S.; Braga, 
M. J. Produtividade agrícola e segurança alimentar 
dos domicílios das regiões metropolitanas 
brasileiras. Revista de Economia e Sociologia 
Rural, v.51, n.4, p.661-680, 2014. 
 
http://www.scielo.br/pdf/resr/v51n4/a03v51n4.pdf  
 
 
IMPORTÂNCIA DOS SETORES 
AGROINDUSTRIAIS NA GERAÇÃO DE RENDA 
E EMPREGO PARA A ECONOMIA 
BRASILEIRA 

 
Medidas de incentivo à demanda por alguns 
produtos industriais têm sido realizadas pelo 
governo brasileiro. Entretanto, o País é 
reconhecidamente competitivo na sua produção 
agrícola, e políticas de incentivo à demanda dos 
mesmos não têm sido estabelecidas na mesma 
magnitude daquelas dos produtos industriais. Este 
trabalho teve como objetivo verificar se o aumento 
de demanda sobre os produtos industriais 
incentivados pelo governo causam maiores 
impactos na economia do que incentivos em 
setores agrícolas, brutos ou processados, o que 
justificaria a escolha dos setores beneficiados 
pelas políticas recentes no País. Observou-se que 
os impactos econômicos positivos provocados por 
choques em setores da agroindústria (agrícolas 
processados) foram superiores àqueles 
provocados pelo choque nos setores industriais 
avaliados. Entre os setores agrícolas, verificou-se 
que, para um mesmo tamanho de área cultivada 
no País, os impactos na economia podem ser de 2 
a 4 vezes maiores se o produto for processado do 
que se considerarmos o aumento de demanda 
apenas do produto bruto. Portanto, incentivos 
sobre a demanda pelos produtos agroindustriais 
brasileiros podem gerar maior crescimento e 
emprego no Brasil do que o aumento de demanda 
por bens industriais. 
 
Costa, C. C.; Guilhoto, J. J. M.; Imori, D. 
Importância dos setores agroindustriais na 
geração de renda e emprego para a economia 
brasileira. Revista de Economia e Sociologia 
Rural , v. 51, n.4, p. 787-814, 2014. 
 
http://www.scielo.br/pdf/resr/v51n4/a10v51n4.pdf 
 
 
PERVASIVE TRANSITION OF THE BRAZILIAN 
LAND-USE SYSTEM 
 
Agriculture, deforestation, greenhouse gas 
emissions and local/regional climate change have 
been closely intertwined in Brazil. Recent studies 
show that this relationship has been changing 
since the mid 2000s, with the burgeoning 
intensification and commoditization of Brazilian 
agriculture. On one hand, this accrues 
considerable environmental dividends including a 
pronounced reduction in deforestation (which is 
becoming decoupled from agricultural production), 
resulting in a decrease of ~40% in nationwide 
greenhouse gas emissions since 2005, and a 
potential cooling of the climate at the local scale. 
On the other hand, these changes in the land-use 
system further reinforce the long-established 
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inequality in land ownership, contributing to rural–
urban migration that ultimately fuels haphazard 
expansion of urban areas. We argue that strong 
enforcement of sector-oriented policies and solving 
long-standing land tenure problems, rather than 
simply waiting for market self-regulation, are key 
steps to buffer the detrimental effects of agricultural 
intensification at the forefront of a sustainable 
pathway for land use in Brazil. 

Lapola, D.M.; Martinelli, L.A.; Peres, C.A.; 
Ometto,J.P.H.B; Ferreira, M.E.; Nobre, C.A.; 
Aguiar, A.P.D.; Bustamante, M.M.C.; Cardoso, 
M.F.; Costa, M.H.; Joly, C.A.; Leite, C.C.; 
Moutinho, P.; Sampaio, G.; Strassburg, B.B.N.; 
Vieira, I.C.G. Pervasive transition of the Brazilian 
land-use system. Nature Climate Change , v.4, 
p.27-35, 2014. 
 
http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n1/full/nclimate2056
.html  
 
 
EXAMINING THE LINK BETWEEN FOOD 
PRICES AND FOOD INSECURITY: A MULTI-
LEVEL ANALYSIS OF MAIZE PRICE AND 
BIRTHWEIGHT IN KENYA 
 
In developing countries where many poor people 
rely on rainfed, locally produced food for the 
majority of their caloric intake, shifts in climate and 
weather patterns can dramatically reduce 
agricultural productivity. The reduction in 
agricultural productivity reduces overall food 
availability and ultimately impacts food 
accessibility, putting millions of people at risk for 
malnutrition. In this project we focus on Kenya 
where roughly a third of households are food 
insecure. We examine the relationship of the price 
of maize and low birth weight to help quantify the 
impact of local food prices on one outcome of 
household food insecurity. Using spatially 
referenced data from recent Kenyan Demographic 
and Health Survey datasets, price data, livelihood 
information, and a remotely sensed-based 
measure of local growing season productivity, we 
develop a dataset linking pregnancies occurring 
from 2001 to 2008 to the spatially and temporally 
relevant maize price data. We construct several 
regression models to examine the impact of local 
maize prices and remotely sensed based estimates 
of crop production on infant birth weight – 
specifically low birth weight. The results of the 
models highlight the importance of including 
community crop production to evaluate maize price 
impacts on low birth weight outcomes. Also, 
because of the positive correlation between pre-

pregnancy maize prices and birth weight, the 
results suggest that some households may benefit 
from high prices or that high prices may impact the 
number of conceptions. More generally, our work 
demonstrates that multilevel models that account 
for community-level variation are important for 
disentangling these complex relationships and can 
contribute to the discussion of how to design more 
effective food policies. 
 
Gracea, K.; Brownb, M.; McNally, A. Examining the 
link between food prices and food insecurity: A 
multi-level analysis of maize price and birthweight 
in Kenya. Food Policy,  v.46, p.56-65, 2014. 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S03069192140
00244  
 
 
SOCIAL TRUST, RISK PERCEPTIONS AND 
PUBLIC ACCEPTANCE OF RECYCLED 
WATER: TESTING A SOCIAL-
PSYCHOLOGICAL MODEL 
 
Faced with a severe drought, the residents of the 
regional city of Toowoomba, in South East 
Queensland, Australia were asked to consider a 
potable wastewater reuse scheme to supplement 
drinking water supplies. As public risk perceptions 
and trust have been shown to be key factors in 
acceptance of potable reuse projects, this research 
developed and tested a social-psychological model 
of trust, risk perceptions and acceptance. 
Participants (N = 380) were surveyed a few weeks 
before a referendum was held in which residents 
voted against the controversial scheme. Analysis 
using structural equation modelling showed that 
the more community members perceived that the 
water authority used fair procedures (e.g., 
consulting with the community and providing 
accurate information), the greater their sense of 
shared identity with the water authority. Shared 
social identity in turn influenced trust via increased 
source credibility, that is, perceptions that the water 
authority is competent and has the community's 
interest at heart. The findings also support past 
research showing that higher levels of trust in the 
water authority were associated with lower 
perceptions of risk, which in turn were associated 
with higher levels of acceptance, and vice versa. 
The findings have a practical application for 
improving public acceptance of potable recycled 
water schemes. 
 
Rossa, V. L.; Fieldingb, K.S.; Louisc, W.R.; Social 
trust, risk perceptions and public acceptance of 
recycled water: Testing a social-psychological 
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model; Journal of Environmental Management , 
v.137, p.61–68, 2014. 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S03014797140
00541  
 
 
DOES EFFICIENT IRRIGATION TECHNOLOGY 
LEAD TO REDUCED GROUNDWATER 
EXTRACTION? EMPIRICAL EVIDENCE 
 
Encouraging the use of more efficient irrigation 
technology is often viewed as an effective, 
politically feasible method to reduce the 
consumptive use of water for agricultural 
production. Despite its pervasive recommendation, 
it is not clear that increasing irrigation efficiency will 
lead to water conservation in practice. In this paper, 
we evaluate the effect of a widespread conversion 
from traditional center pivot irrigation systems to 
higher efficiency dropped-nozzle center pivot 
systems that has occurred in western Kansas. 
State and national cost-share programs subsidized 
the conversion. On an average, the intended 
reduction in groundwater use did not occur; the 
shift to more efficient irrigation technology has 
increased groundwater extraction, in part due to 
shifting crop patterns. 
 
Pfeiffer, Lisa; Lin, C. Does efficient irrigation 
technology lead to reduced groundwater 
extraction? Empirical evidence. Journal of 
Environmental Economics and Management , 
v.67, I.2, p.189-208, 2014. 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00950696130
01095  
 
 
 
LIVROS 
 
 
Pheromones and Animal Behavior: Chemical 
Signals and Signatures  
Wyatt 
Cambridge University Press 
 
Butchering Poultry, Rabbit, Lamb, Goat, and 
Pork: The Comprehensive Photographic Guide 
to Humane Slaughtering and Butchering 
Danforth & Salatin 
Storey Publishing 
 
The Small-Scale Dairy: The Complete Guide to 
Milk Production for the Home and Market  
Caldwell 
Chelsea Green Publishing 

 
 
Sustainable Animal Agriculture 
Kebreab 
CABI 
 
A New Course of Plants and 
Animals: Volume 2 
Grigg  
Cambridge University Press 
 
Biofuel Cropping Systems: Carbon, Land and 
Food 
Langeveld, Dixon & van Keulen 
Routledge 
 
Biorenewable Resources: Engineering New 
Products from Agriculture 
Brown & Brown  
Wiley-Blackwell 
 
 
 
SUGESTÃO DE PUBLICAÇÃO 
 
 
Towards the Circular Economy: 
Accelerating the scale-up across 
global supply chains 
 

World Economic Forum. 
Prepared in collaboration with the Ellen MacArthur Foundation 

and McKinsey & Company 
 
The World Economic Forum’s report “Accelerating 
the scale-up across global supply chains” plays a 
crucial role in this market evolution by exploring 
how businesses can use the circular economy to 
drive arbitrage opportunities across complex, 
global supply chains. While examples of circular 
business models are emerging, significant 
materials leakages still persist. This report provides 
practical guidance on how businesses can address 
these leakage points to capture the value of the 
circular economy together with their partners - 
whether suppliers or wholesales/retailers - and 
consumers. The initiative outlined in this report, 
aims to make practical steps towards capturing this 
opportunity through the facilitation of pure materials 
flows, an important first move in the shift to a new 
economic model. 
 
Access the report at: 
 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_ENV_TowardsCircularEc
onomy_Report_2014.pdf  
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SUGESTÃO DE WEBSITE 
 
 
ANIMALCHANGE 
 

 
 
 
The demand for livestock products is growing and 
climate change threatens food security and rural 
livelihoods. Policies that are currently in place may 
prove insufficient. Livestock systems are a 
significant contributor to greenhouse gases (GHG) 
but there is much uncertainty. 
 
ANIMALCHANGE will for the first time provide a 
vision of the future of the livestock sector under 
climate change. 
 
ANIMALCHANGE will: 
 
• Reduce uncertainties concerning GHG 

emissions from livestock systems. 
• Include climate variability as part of impact 

assessment. 
• Develop cutting-edge technologies for 

mitigation and adaptation to climate change. 
• Assess economic and societal costs of 

business as usual and of adaptation and 
mitigation scenarios. 

• Assess the vulnerability of livestock to climate 
change and feedbacks on GHG emissions. 

• Provide direct support to set up policies for 
mitigation and adaptation to climate change for 
the livestock sector. 

• Reach out to stakeholders by organising 
symposia, training of scientists, technicians and 
policy makers and forming a network to alert 
stakeholders of project outputs and events. 

 
Visit: 
 
http://www.animalchange.eu/ 
 
 
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. 
 
Entre janeiro e fevereiro os custos da produção de 
cordeiros apresentaram leve queda em todas as 
regiões analisadas, exceto Bauru. Essa queda 
pode ser atribuída à redução dos preços de 
concentrados em relação ao mês de janeiro, 
durante o qual a estiagem pressionou os preços 
dos grãos para cima. Também a taxa SELIC, que 
apresentou baixa após três meses seguidos em 
alta, contribuiu para a redução dos custos. Na 
região de Bauru a elevação dos custos é atribuída 
aos valores da cana-de-açúcar e do milho, mais 
caros entre todas as regiões. 
 
Tabela: Custo de produção do cordeiro nos 
meses de janeiro e fevereiro de 2014. 
 

Região 

Custo do cordeiro 
em janeiro/2014 

Custo do cordeiro 
em fevereiro/2014 Variação 

do custo R$/kg 
vivo 

R$/kg 
carcaça 

R$/kg 
vivo 

R$/kg 
carcaça 

Araçatuba 1 15,09 35,93 14,98 35,67 -0,73% 

Bauru 1 15,03 37,58 15,07 37,68 0,27% 

Campinas 1 20,61 47,93 19,68 45,77 -4,51% 

Piracicaba 2 23,01 53,51 22,43 52,16 -2,52% 

São J. Rio Preto 1 5,02 10,46 4,89 10,19 -2,59% 
Custo agregado 
para o estado 3 12,93 30,43 12,84 30,25 -1,82% 

 
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). 

 
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.  
 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
 
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, 
abre concurso público para profissionais da área 
de Zootecnia e de Ciências Biológicas. (Edital nº 
029/2014). Pré-requisitos: Graduação e 
especialização nas áreas requeridas. Inscrições: 
até 08/04/2014, mediante o acesso no site 
www.ufsm.br/concurso. Informações:  
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http://coral.ufsm.br/progep/docentes/0292014/arquivos/edital0
29.pdf  
 
Instituto Federal do Mato Grosso do Sul - IFMS, 
abre concurso público para profissionais da área 
de Zootecnia, Agronomia e áreas afins (Edital nº 
001/2014). Pré-requisitos: Graduação na área 
requerida para a vaga. Inscrições: até 09/04/2014, 
mediante o acesso no site www.ifms.edu.br. 
Informações: 
 
http://selecao.ifms.edu.br/edital/files/concurso-publico-edital-
no-001-2014-edital-no-001-2014-abertura.pdf  
 
Universidade Federal de Goiás - UFG,  abre 
concurso público para seleção de Zootecnistas, 
Agrônomos e Médicos Veterinários para a área de 
Produção de Bovinos de Corte (Edital nº022/2014). 
Pré-requisito: Doutorado em ciência animal ou 
áreas afins. Inscrições: de 20/03/14 até 
17/04/2014. Informações: 
 
http://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/informacoes/concur
so/cd_concurso/1280  
 
Universidade Federal de Goiás - UFG,  abre 
concurso público para seleção de Zootecnistas, 
Agrônomos e Médicos Veterinários para a área de 
Produção de Bovinos de Leite (Edital nº022/2014). 
Pré-requisito: Doutorado em ciência animal ou 
áreas afins. Inscrições: de 20/03/14 até 
17/04/2014. Informações:  
 
http://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/informacoes/concur
so/cd_concurso/1281  
 
Universidade Federal de Goiás - UFG,  abre 
concurso público para seleção de Médicos 
Veterinários para a área de Clínica Médica de 
Pequenos Animais (Edital nº022/2014). Pré-
requisito: Doutorado em Medicina Veterinária ou 
áreas afins. Inscrições: de 20/03/14 até 
17/04/2014. Informações:  
 
http://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/informacoes/concur
so/cd_concurso/1278  
 
Universidade Federal de Goiás - UFG,  abre 
concurso público para seleção de Médicos 
Veterinários para a área de Medicina de 
Emergência e Terapia Intensiva em Medicina 
Veterinária (Edital nº022/2014). Pré-requisito: 
Doutorado em Medicina Veterinária ou áreas afins. 
Inscrições: de 20/03/14 até 17/04/2014. 
Informações:  
 
http://sistemas.ufg.br/CONCURSOS_WEB/informacoes/concur
so/cd_concurso/1279  
 

Instituto Federal Goiano – IF Goiano, abre 
concurso público para profissionais da área de 
Medicina Veterinária, engenharia Agrônoma, 
Zootecnia e áreas afins (Edital nº 004/2014). Pré-
requisitos: Graduação e especialização nas áreas 
requeridas. Inscrições: até 21/04/2014, mediante 
comparecimento na escola. Informações: 
 
http://academico.ifgoiano.edu.br/qselecao/concurso.aspx?cod
_concurso=2408 
 
Universidade Federal de Piauí - UFPI, abre 
concurso público para profissionais da área de 
Medicina Veterinária, engenharia Agrônoma, 
Zootecnia e áreas afins (Edital nº 004/2014). Pré-
requisitos: Graduação e especialização nas áreas 
requeridas. Inscrições: até 23/04/2014, mediante 
comparecimento na escola. Informações:  
 
http://www.ufpi.br/subsiteFiles/concursoufpi/arquivos/files/EDIT
AL%2004-2014/edital04.pdf 
 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
– ESALQ/USP, abre concurso público para 
contratação de Professor titular para o 
Departamento de Ciências Biológicas junto às 
áreas de Bioquímica de Plantas, Sistemática 
Vegetal de Criptógamos, Fisiologia de Plantas e 
Sistemática Vegetal de Angiosperma, com jornada 
de trabalho de 40h em Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) (Edital 
nº 001/2014). Pré-requisitos: livre-docência 
outorgada pela USP, por ela reconhecida ou de 
validade nacional. Inscrições: até 05/09/2014, 
presencialmente na Assistência Acadêmica da 
ESALQ. Informações: 
 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/DO/BuscaDO2001
Documento_11_4.aspx?link=/2014/executivo%20secao%20i/
marco/07/pag_0230_EAKVGOJDFSCIRe7HI8QT9DJPIPF.pdf
&pagina=230&data=07/03/2014&caderno=Executivo%20I&pa
ginaordenacao=100230  
 
Agro SB: oferece vaga de trainee, no sul do Pará. 
Pré-requisitos: Graduação em Zootecnia, Medicina 
Veterinária, Engenharia Agronômica, e áreas 
afins; disponibilidade para residir na região, pró-
ativo, liderança, auto confiança. Inscrições: até 
11/04/2014. Informações: 
 
http://agrosb.com.br/programas/ 
 
Minertam Nutrição e Saúde Animal: oferece 
vaga de vendedor externo na área de nutrição 
animal, no Paraná. Pré-requisitos: Graduação e 
Medicina Veterinária, Zootecnia, e áreas afins, 
experiência em vendas e carro próprio. Inscrição 
até 15/04/2014 por meio do envio de currículo para 
gustavo@minertam.com.br. Informações: 
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http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2014/03/3-vagas-
vendedor-externo-nutricao-animal-parana/  
 
Premix: oferece vaga de emprego de 
representante comercial no Mato Grosso. Pré-
requisitos: Graduação em Zootecnia, Medicina 
Veterinária, Engenharia Agronômica, e áreas 
afins. Inscrições: até 22/04/2014 por meio de envio 
de currículo para 
marcio.mota@premix.com.br. Informações: 
 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2014/03/10-vagas-
representante-comercial-em-nutricao-animal-mato-grosso/ 
 
Empresa: oferece vaga de representante 
comercial de vendas de produtos veterinários em 
Araçatuba, SP. Pré-requisitos: Graduação em 
Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia 
Agronômica, e áreas afins; ser comunicativo e ter 
experiência comercial. Inscrição e informações:  
 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2014/03/emprego-
representante-comercial-de-vendas-de-produtos-veterinarios-
aracatuba-sp/  
 
Empresa: oferece vaga de emprego de supervisor 
de produção (produtos veterinários), em Embu – 
SP. Pré-requisitos: Graduação em Medicina 
Veterinária. Inscrição e informações:  
 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2014/03/emprego-
supervisor-de-producao-produtos-veterinarios-embu-sp/  
 
Empresa: oferece vaga de emprego para de 
analista de qualidade sênior para Engenheiro de 
Alimentos, ou Veterinário, em Jundiaí - SP. Pré-
requisitos: Graduação nos cursos requeridos para 
a vaga, experiência na área qualidade e 
disponibilidade para residir na região. Inscrição e 
informações: 
 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2014/02/emprego-
analista-da-qualidade-senior-engenheiro-de-alimentos-
veterinario-jundiai-sp/  
 
Ipiranga Peixes Ornamentais ME: oferece 
vaga de estágio para a manutenção de aquários 
de peixes ornamentais em São Paulo. Pré-
requisitos: Cursando último ano de Medicina 
Veterinária, Biologia entre outros. Inscrições: 
até 17/04/2014 por meio do envio do currículo 
para pedrohenriquemc@yahoo.com.br. 
Informações: 
 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2014/03/2-
vagas-em-manutencao-de-aquarios-e-manejo-de-peixes-
ornamentais-sao-paulo-sp/  
 

Med Plus Farmadog: oferece vaga para estágio 
na área comercial em São Paulo. Pré-requisitos: 
cursando último ano de Medicina Veterinária ou 
Zootecnia.  Inscrições: por meio do envio de 
currículo para 
hector.supervisor@farmadog.com.br. 
Informações: 
 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2014/03/2-vagas-
estagio-na-area-comercial-veterinaria-zootecnia-sao-paulo-sp/  
 
Antinsect: oferece vaga para estágio na área de 
saúde ambiental/ controle de pragas urbanas, em 
Canoas - RS. Pré-requisitos: cursando Medicina 
Veterinária, Biologia, e áreas afins, possuir CNH 
tipo B, ter conhecimento no pacote libre-office, 
Inscrições: por meio do envio de currículo para 
6782@cvagrobase.com.br. Informações:  
 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2014/02/2-vagas-
estagio-na-area-de-saude-ambiental-controle-de-pragas-
urbanas-canoas-rs/  
 
Empresa: oferece vaga para estágio na área de 
saúde animal na área comercial, no Rio de Janeiro 
- RJ. Pré-requisitos: cursando Medicina 
Veterinária, Biologia, e áreas afins. Inscrições e 
informações: 
 
http://www.agrobase.com.br/oportunidades/2014/03/vaga-
estagio-em-medicina-veterinaria-area-comercial-saude-animal-
rio-de-janeiro-rj/  
 
 
 
 
CURSOS 
 
 
 
III Curso Teórico-Prático Sobre Carcaça de 
Ovinos - Avaliação, Cortes Comerciais e 
Produtos Processados 
Nova Odessa SP – 10 de abril de 2014 
zootecnia@iz.sp.gov.br 
 
21º Treinamento sobre Suplementação para 
Bovinos de Corte a Pasto 
Piracicaba SP – 22 a 24 de maio de 2014 
ct.esalq@usp.br 
 
VIII Curso Controle De Verminose Em 
Pequenos Ruminantes 
Nova Odessa SP – 2 de agosto de 2014 
eventos@iz.sp.gov.br 
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DIÁLOGOS NO LAE 
 
 
 
O programa de extensão Diálogos no LAE de abril 
contará com a presença da Prof. Dr. Adroaldo J. 
Zanella, professor de Bem-estar Animal do 
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva 
e Saúde Animal – FMVZ/USP.  O professor é o 
atual coordenador científico do projeto Animal 
Welfare Indicators - www.animal-welfare-
indicators.net.  A tema abordado será: “Boas 
práticas de manejo com as fêmeas, durante a 
gestação e lactação, tem consequências positivas, 
e duradouras, para o bem-estar e saúde de potros, 
cordeiros e leitões”. 
 
A palestra ocorrerá no dia 29 de abril, as 19h30, no 
Anfiteatro Armando Chieffi – prédio Dr. João 
Soares Veiga, no Campus da USP em 
Pirassununga. 
 
Mais informações lae@usp.br ou pelas redes 
sociais:  http://facebook.com.br/lae.fmvz.usp 
 

 
 
 
Agende também os “Diálogos no LAE” do mês de 
maio: 

 

 
 
 
 

 
EVENTO EM DESTAQUE I 
 
 
 
52º Congresso da Sociedade 
Brasileira de Economia, 
Administração e Sociologia 
Rural (SOBER) 
 
Cientes da importância da SOBER e estimulados 
pela necessidade de se pensar o rural, além de 
espaço produtivo, ou seja, de um lugar repleto de 
vida, de interação social, que ainda necessita, e 
muito, de políticas públicas para melhorar o bem-
estar de grande parte daqueles que o habitam, 
iniciamos os preparativos do 52° Congresso da 
Sociedade Brasileira de Economia, 
Administração e Sociologia e Rural (SOBER) , 
que será realizado no campus da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), em Goiânia. 
 
O evento ocorrerá no período de 27 a 30 de julho 
de 2014 e o tema será “Heterogeneidade e suas 
implicações no rural brasileiro”.  A Comissão Local 
é liderada pela professora Sônia Milagres Teixeira 
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(UFG) e pelo pesquisador Alcido Elenor Wander 
(Embrapa). 
 
Destacamos a criação de um novo Grupo de 
Trabalho na SOBER, intitulado “Ensino das 
Ciências Sociais Aplicadas para as Ciências 
Agrárias” (Grupo 12) . 
 
O grupo terá como Coordenador Titular Roberto 
Max Protil (UFV) e Coordenador Adjunto: Luiza 
Carneiro Mareti Valente (UFF). 
 
Este grupo de trabalhos pretende discutir o ensino 
das disciplinas de economia, administração, 
sociologia, extensão rural e demais disciplinas 
ligadas ao campo das ciências sociais aplicadas às 
ciências agrárias, com vistas em debater seus 
desafios e experiências bem sucedidas. Neste GT 
podem ser abordados os seguintes temas: 
formação do professor para o ensino médio e 
superior dessas disciplinas; papel das ciências 
sociais na formação do profissional das ciências 
agrárias; experiências e métodos de 
aprendizagem vivencial; novas metodologias de 
ensino presencial e a distância; relato de casos 
para reflexão e qualificação do ensino; propostas 
de aprendizagem e desenvolvimento de 
competências na formação acadêmica; métodos 
inovadores de avaliação do processo de ensino e 
aprendizagem; interdisciplinaridade; as ciências 
sociais nos currículos; a interface das ciências 
sociais e agrárias; o processo de ensino e 
aprendizagem para o meio rural. 
 
Site do 52º Congresso da SOBER: 
 
http://sober.org.br/congresso2014/ 
 
 

 
EVENTO EM DESTAQUE II 
 
 
Acontecerá entre os dias 10 e 11 de abril o IV 
Simpósio Internacional Avanços em Técnicas 
de Pesquisa em Nutrição de Ruminantes , 
promovido pelo Departamento de Nutrição e 
Produção Animal da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia (FMVZ/USP), em 
Pirassununga, São Paulo. 
 
O objetivo do evento é promover a discussão e 
divulgação dos avanços recentes em técnicas de 
pesquisa em nutrição de ruminantes, promovendo 
a integração dos participantes em grupos de 
pesquisa na área. Também é objetivo do evento a 
difusão de bases metodológicas que auxiliem os 

pesquisadores no desenvolvimento de projetos de 
pesquisa em nutrição e produção de ruminantes.  
 
O público-alvo abrangido inclui pesquisadores, 
consultores, extensionistas, estudantes de pós-
graduação e graduação. 
 

 
Acesse o site do evento: 
 
www.ruminantes.com.br 
 
 

 
EVENTOS 
 
 
V Simpósio Mineiro de Suinocultura - V SIMIS 
Lavras MG – 8 a 10 de abril de 2014 
simis@nesui.com.br 
 
2º Seminário de Construções Rurais e 
Ambiência Aplicada à Produção Animal 
Botucatu SP – 7 e 8 de abril de 2014 
www.fepaf.org.br/Cont_Default.aspx?curso=965 
 
VI Congresso Internacional PET CBNA 
Valinhos SP – 9 e 10 de abril de 2014 
cbna@cbna.com.br 
 
2º Encontro Pan-Americano sobre Manejo 
Agroecológico de Pastagens 
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Pelotas RS – 10 a 12 de abril de 2014 
prv.americas@gmail.com 
 
XXIV SACAVET - Semana Acadêmica 
Veterinária (FMVZ- USP) 
São Paulo SP – 12 a 17 de abril de 2014 
http://sacavet.com.br/ 
 
Latin American Veterinary Conference –
TLAVC 
Lima, Peru – 22 a 25 de abril de 2014 
www.tlavc-peru.org 
 
21ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola 
em Ação - AGRISHOW 2014 
Ribeirão Preto SP – 28 de abril a 2 de maio de 
2014 
falecom@btsmedia.biz 
 
350 Congresso Brasileiro da ANCLIPEVA – 
CBA 2014 
Belo Horizonte MG – 30 de abril a 02 de maio de 
2014 
www.anclivepabrasil.com.br 
 
Simpósio de Confinamento de Gado de Corte - 
CONFINAR 2014 
Campo Grande MS – 6 e 7 de maio de 2014 
http://confinar.net/portal/Modulos/processo/contato.html 
 
2nd International Conference on Animal Health 
Surveillance – ICAHS 
Havana, Cuba – 7 a 9 de maio de 2014 
www.animalhealthsurveillance.org 
 
11º Simpósio do Leite 
Erechim RS – 10 e 11 de maio de 2014 
contato@simposiodoleite.com.br 
 
24º Congresso Brasileiro de Zootecnia - 
Zootec 2014 
Vitória ES – 12 a 14 de maio de 2014 
http://www.zootec.org.br/inscricoes.php 
 
AveSui América Latina 2014, Feira Biomassa & 
Bioenergia, XIII Seminário Técnico Científico 
de Aves e Suínos, III Painel de Biomassa & 
Bioenergia e III Painel de Reciclagem Animal 
Florianópolis SC – 13 a 15 de maio de 2014 
www.avesui.com  
 
39th World Small Animal Veterinary 
Association Congress – WSVA 2014 – The 
Great African Vet Adventure 
Cape Town, África do Sul – 16 a 19 de maio de 
2014 
wsava2014@kenes.com 
 

IX Simpósio Internacional de Produção de 
Gado de Corte - IX SIMCORTE 
Viçosa MG – 19 a 21 de maio de 2014 
simcorte@ufv.br 
 
Australian Veterinary Association Annual 
Conference 2014 - AVA 
Perth, Austrália – 25 a 30 de maio de 2014 
http://www.ava.com.au/contact_us 
 
23rd International Pig Veterinary Society 
Congress 2014 - IPVS 2014 
Cancún, México – 8 a 11 de junho de 2014 
info@ipvs2014.org 
 
Poultry Science Association 
Texas, EUA – 14 a 17 de julho de 2014 
http://www.poultryscience.org/meetings.asp 
 
Simpósio desafios da fertilidade do solo na 
região do cerrado 
Goiânia GO – 16 a 18 de julho de 2014 
simposiocerrado@gmail.com 
 
Joint Annual Meeting (JAM) 
Kansas City, EUA – 20 a 24 de julho de 2014 
https://asas.org/meetings/jam2014/home/ 
 
52º Congresso da Sober 
Goiânia GO – 27 a 30 de julho de 2014 
http://www.sober.org.br 
 
41º Congresso Brasileiro de Medicina 
Veterinária - 41º CONBRAVET 
Gramado RS – 7 a 10 de agosto de 2014 
http://www.conbravet2014.com.br/pg.php?pg=fale 
 
IV Workshop Controle do Carrapato - Tema: 
Resistência e Controle 
Nova Odessa SP – 14 de agosto de 2014 
eventos@iz.sp.gov.br 
 
VI Simpósio de Controle de Qualidade do 
Pescado - SIMCOPE 
Santos SP – 10 a 12 de setembro de 2014 
eabramides@terra.com.br 
 
XIV Congresso Nacional AVEACA - XI 
Congresso Iberoamericano FIAVAC 
Buenos Aires, Argentina – 11 e 12 de setembro 
de 2014 
aveaca@ciudad.com.ar  
 
39thWorld Small Animal Veterinary 
Association Congress 
Cape Town, África do Sul – 16 a 19 de setembro 
de 2014 
wsava2014@kenes.com 
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70 CBMZ – Congresso Brasileiro de 
Mastozoologia 
Gramado RS – 22 a 26 de setembro de 2014 
eventos@gweventos.com.br 
 
IV Congresso Psianimal 
Lisboa, Portugal – 18 e 19 de outubro de 2014 
submissoes.congresso2014@gmail.com 
 
Simpósio de Pesquisa em Medicina 
Veterinária 
Viçosa MG – 22 a 24 de outubro de 2014 
innovet@mushi.com.br 
 
13º Feira Internacional de Produtos e Serviços 
para a Linha PET e Veterinária - PET South 
América 
São Paulo SP – 28 a 30 de outubro de 2014 
petsa@nm-brasil.com.br 
 
PorkExpo 2014 
Foz do Iguaçu PR – 28 a 30 de outubro de 2014 
info@porkexpo.com.br 
 
 
 
 
 
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 
 
Vívian Renata Kida 
vivian.kida@usp.br  
Aluna do Curso de Medicina Veterinária da 
FMVZ/USP, Bolsista do Programa “Aprender com 
Cultura e Extensão” 
 
Daniela Atilio Vianello 
daniela.vianello@usp.br 
Aluna do Curso de Zootecnia da FZEA/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: 
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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  
 
 
 
 
APOIO INSTITUCIONAL 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


