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EDITORIAL 
 

 
A produção vegetal integrada com a animal na 
bovinocultura leiteira é o tema do texto introdutório 
desta 171ª edição do boletim Socioeconomia & 
Ciência Animal. Os pesquisadores do LAE 
sugerem que a alteração da composição das 
dietas e a busca por ingredientes com maior 
renovabilidade, pode ser a melhor opção para 
reduzir a carga ambiental e aumentar o índice de 
sustentabilidade das fazendas leiteiras. 
 
Selecionamos artigos científicos recentemente 
publicados nas nossas áreas de interesse, e que 
constam nas publicações: Agricultural Systems, 
Animal, Animals, Food Control, Journal of Cleaner 
Production, Livestock Science, Materialstoday 
Proceeding, Nature Food, Nature Sustainability, 
Scientific African. 
 
Destacamos o artigo “Can we obtain high 
productivity allied to environmental gains? An 
emergy-economic study of sheep meat production 
systems”, elaborado por pesquisadores do LAE e 
publicado na revista Journal Cleaner Production. O 
estudo avaliou o desempenho econômico e 
emergético de três diferentes sistemas de 
produção de ovinos no Brasil, manejadas sob 
diferentes níveis de tecnologia. Um dos resultados 
obtidos foi o de que o sistema mais intensivo 
apresentou resultados negativos tanto 
econômicos quanto emergéticos. O sistema semi-
intensivo apresentou os melhores resultados 
ambientais. 
 
Nosso acompanhamento mensal dos custos de 
produção de bovinos, ovinos e suínos, continua 

                                                      
1 Texto veiculado pelo portal MilkPoint, na data de 08 de julho 

de 2022. Disponível em: https://bit.ly/3PdZOKo  
2 Estudante de mestrado na Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos (FZEA), Universidade de São Paulo 
(USP). Pesquisadora do LAE. E-mail: vitoriatoffololuiz@usp.br   

mostrando aumento nos custos de se produzir 
esses animais. Ou seja, os insumos continuam 
tento seus preços elevados e prejudicando as 
margens dos produtores. Foi o que ocorreu no mês 
de junho. Detalhes constam nas respectivas 
seções. 
 
Divulgamos dois novos e-books que estão 
gratuitamente disponíveis para download: 
“Educação é a arte de cultivar o humano” e 
“Biomas Brasileiros: Potencialidades e Limitações 
para o uso Agropecuário”. Veja como obtê-los 
nesta edição. 
 
Atualizamos as seções de novos livros, cursos, 
publicações e possibilidades de trabalho. 
 
Ótima leitura a todos. 
 
Os editores  
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PRODUÇÃO VEGETAL MELHORA 

DESEMPENHO DE FAZENDAS LEITEIRAS1 
 

Vitoria Toffolo Luiz2  
Rafael Araújo Nacimento3 
Augusto Hauber Gameiro4 

 
A produção vegetal dentro da propriedade 
destinada à alimentação dos animais depende de 
diversos fatores disponíveis como espaço de terra 
agricultável, preços dos insumos, apoio financeiro, 
poder aquisitivo, conhecimento técnico e 
disponibilidade de mão de obra. Contudo, essas 
atividades acontecendo de forma concomitante 
dentro de uma propriedade é importante para a 
sustentabilidade do sistema, além de que cada vez 
mais os consumidores de produtos de origem 
animal exigem alimentos que respeitem o meio 
ambiente. 
 
Há poucos trabalhos na literatura científica que 
comprovam que a produção vegetal melhora a 
sustentabilidade em fazendas leiteiras. Porém, de 
forma empírica já é historicamente conhecido 
como essa produção favorece os ciclos naturais 

3 Médico veterinário, Mestre e Doutor em Ciência Animal 

(FMVZ/USP). Pesquisador do LAE. E-mail: 
rafael.nacimento@usp.br.  
4 Professor do Departamento de Nutrição e Produção Animal 

(VNP/FMVZ/USP) e Coordenador do Laboratório do 
Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal 
(LAE), Campus Pirassununga. E-mail: gameiro@usp.br  
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que ocorrem no processo produtivo de uma 
fazenda. Os vegetais são alimentos para os 
animais e estes geram resíduos que nutrem os 
vegetais, ou seja, propicia circularidade dos 
nutrientes (figura 1). 
 

 
 
Figura 1. Fluxograma da circularidade dos 
nutrientes dentro de uma fazenda que inclui 
criação animal e produção vegetal. 
 
 
Dentre as análises de sustentabilidade, 
indicadores obtidos a partir da chamada “Síntese 
em Emergia”, proposta pelo cientista e ecólogo 
Howard Thomas Odum, demonstram a eficiência 
energética do sistema por meio da “memória” 
(eMergia) dos fluxos energéticos que estão 
presentes na produção. Esses fluxos se baseiam 
na contribuição da natureza (recursos renováveis 
e não renováveis) e da economia (insumos 
comprados) no processo de produção. Todos 
esses fluxos são transformados em emJoule 
(medida expressa em energia solar), permitindo 
assim, a comparação de diferentes recursos. 
 
A Síntese em Emergia é uma ferramenta que vem 
ganhando influência positiva na comunidade 
científica para análises de produções 
agropecuárias em relação à sustentabilidade. A 
metodologia possui parte teórica densa e é 
aplicada a partir dos dados de inventário da 
fazenda, documento que abrange todos recursos 
e insumos e como o processo ocorre. A partir 
disso, são gerados índices que servem para 
análise do sistema. 
 
Dentre os índices gerados pela metodologia, o 
Índice de Sustentabilidade em Emergia (ESI) 
avalia a maximização da contribuição do produto 
para a sociedade com o menor impacto ambiental 
(ELR). Ou seja, o ESI contabiliza o retorno em 
eMergia para a sociedade, o que inclui calorias 
desse alimento, quantidade de luz solar utilizada 

na produção, entre outros, e o ELR é a relação 
entre os recursos da natureza, renováveis ou não, 
e os insumos externos (equipamentos e 
construções/ benfeitorias), sendo um indicador do 
impacto causado pela produção no ambiente. 
Outro resultado importante, é a Renovabilidade (R) 
que demonstra a relação de recursos renováveis 
(parte da natureza - exemplo: sol, chuva, 
evapotranspiração, vento, etc) entre a utilização de 
recursos totais (recursos renováveis, não 
renováveis e insumos externos). 
 
Um estudo realizado pelo Laboratório de Análises 
Socioeconômicas e Ciência Animal da Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia 
(LAE/FMVZ/USP), foi conduzido na mesorregião 
de Campinas, São Paulo, para avaliar se a 
produção da alimentação do rebanho leiteiro na 
própria propriedade seria um caminho para a 
sustentabilidade na produção. A propriedade 
apresentava um rebanho com 34 vacas em 
lactação, com produção diária de 510 kg, em 
sistema semi-intensivo, com fornecimento de 
silagem de cana-de-açúcar, milho e rama de 
mandioca na época seca do ano (abril a outubro), 
além do fornecimento de ração todos os dias. Para 
analisar a sustentabilidade da produção, o (ESI) foi 
considerado. 
 
Observou-se que as produções forrageiras 
(agrícola e pastagem) da propriedade dependeram 
mais de recursos renováveis locais do que 
recursos que vieram de fora da propriedade 
(exemplo: fertilizantes e pesticidas; Tabela 1). A 
pastagem e a silagem de rama de mandioca 
apresentaram alta renovabilidade (utilização de 
recursos renováveis),  justamente por dependerem 
menos de insumos externos (provindos da 
economia). Outra observação foi a existência da 
chamada ‘economia circular’ na propriedade, uma 
vez que a rama da mandioca é utilizada como 
coproduto. Com isso, o uso da estratégia na 
alimentação do rebanho auxiliou na 
sustentabilidade tanto por beneficiar aspectos 
ambientais quanto econômicos, uma vez que a 
raiz pode ser vendida para a agroindústria (farinha 
ou in natura) gerando receita extra ao produtor. 
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Tabela 1. Renovabilidade das produções de 
forragem utilizadas na propriedade estudada. 
 

Índice  Pastagem1 Silagem 
de cana-

de-açúcar 

Silagem 
de milho 

Silagem de 
rama de 

mandioca 

Ren% 89 32 50 81 

 

1Pastagem (brachiaria “Marandu”). 
Ren%: Renovabilidade (%) 
 
 
Como resultado da estratégia adotada, a 
propriedade estudada apresentou ESI próximo a 7, 
valor acima daqueles en-contrados na literatura 
para fazendas leiteiras. ESI menor que 1 indica 
que a produção não tem sustentabilidade a longo 
prazo; valores entre 1 a 5 indica sustentabilidade a 
médio prazo e valores acima de 5 indica alta 
sustentabilidade a longo prazo. 
 
No entanto, além de analisar o impacto ao meio 
ambiente, o produtor deve se atentar ao 
balanceamento da dieta em volumoso e 
concentrado para atender as exigências 
nutricionais dos animais em cada fase de 
produção. Para isso, o estudo comparou os planos 
nutricionais utilizados na propriedade a diferentes 
cenários (intensivo, semi-intensivo e extensivo) em 
que foram utilizadas pastagem, silagem de milho e 
rações. Como resultado, observou-se que a 
propriedade estudada apresentou vantagem a 
partir do indicador de sustentabilidade estudado 
em comparação com os demais cenários (Figura 
2). 
 
 

 
 
Figura 2: comparação dos valores do ESI para os 
diferentes cenários. Fonte: Diagrama Ternário. 
Considerações: PROP (propriedade estudada), 

SIS (sistema semi-intensivo, acesso a pastagem e 
ração o ano inteiro, mais oferta de silagem de 
milho na época de seca), EXT (sistema extensivo, 
acesso a pastagem e ração o ano inteiro) e INT 

(sistema intensivo, oferta de silagem de milho e 
ração o ano inteiro). 
 
A explicação para o melhor desempenho do ESI 
entre a propriedade estudada e os demais 
cenários podem ser dada da seguinte forma: a 
diversidade de forragem propicia a maior 
participação de recursos renováveis nos insumos 
alimentares, o que diminui a carga ambiental que 
o sistema exerce sobre o ecossistema no qual se 
localiza que, por sua vez, aumenta o ESI do leite 
produzido. 
 
No sistema intensivo, ao utilizar silagem de milho 
e ração o ano inteiro, e muitas vezes produzidos 
fora da propriedade, o índice de sustentabilidade 
tende a ser menor que 1, o que indica que este 
sistema consome mais recursos ambientais para 
produzir um litro de leite. 
 
Nesse sentido, a alteração da composição das 
dietas e a busca por ingredientes com maior 
renovabilidade, pode ser a melhor opção para 
reduzir a carga ambiental e aumentar o índice de 
sustentabilidade das fazendas. 
 
De acordo com os resultados, podemos concluir 
que a diversificação de alimentos volumosos pode 
ser um caminho para aumentar a sustentabilidade 
das fazendas, através da redução da compra de 
insumos e custo de produção, e possibilidade de  
utilização dos recursos naturais de forma mais 
racional pelo produtor. Outra observação diz 
respeito ao uso da Síntese em Emergia como uma 
ferramenta que pode auxiliar o produtor a tomar 
decisões em prol de produções agropecuárias 
mais sustentáveis. 
 
É desejável combinar outras análises para 
identificar a sustentabilidade, a fim de ter uma 
visão sistêmica da produção no âmbito ambiental, 
econômico e social. Com isso, produtores 
juntamente com profissionais em Emergia podem 
estabelecer contatos para tomadas de decisões 
pensando na preservação dos recursos 
renováveis da fazenda e na busca por fornecer um 
produto mais sustentável ao consumidor. 
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ARTIGOS PUBLICADOS 
 

 
HUMAN-EDIBLE PROTEIN 
CONTRIBUTION OF TROPICAL 
BEEF CATTLE PRODUCTION 
SYSTEMS AT DIFFERENT 
LEVELS OF INTENSIFICATION 

 

Sustainable intensification of tropical grasslands 
has been identified by researchers and 
stakeholders as a solution to decrease greenhouse 
gas emissions and deforestation. However, there 
are concerns about food security and the role of 
livestock in feed-food competition between animals 
and humans involving land and other resources. 
We aimed to determine the net protein contribution 
(NPC), a feed-food competitiveness index, of 
tropical beef cattle raised on extensive systems or 
finished in pastures or conventional feedlots, under 
different levels of intensification. We modelled five 
scenarios, from cow-calf to slaughter, based on 
common beef cattle practices in Brazil, whose main 
production system is grazing. Scenario 1 
represented the lowest level of intensification and 
the most extensive system. Scenario 2 
represented a moderately extensive system. 
Scenarios 3, 4, and 5 represented different 
degrees and practices of intensification, with 
animals in cow-calf and stocker phases raised 
solely on well-managed permanent pastures. In 
Scenario 3, the animals were finished in a feedlot. 
In Scenarios 4 and 5, all animals in the stocker 
phase received a protein-energy supplement, but 
in Scenario 4, animals were finished in a 
permanent pasture with high-concentrate intake. In 
Scenario 5, animals were finished in a feedlot. The 
human-edible protein (heP) conversion efficiency 
(hePCE) was calculated as the ratio of heP 
produced (meat) to heP consumed as feed, and 
the NPC was the product of hePCE using the 
protein quality ratio, accounting for the digestible 
indispensable amino acid score content. An 
hePCE > 1 indicated that meat production did not 
compete with humans for food, and an NPC > 1 
indicated that it contributed positively to meet 
human requirements. Meat production and heP 
intake consistently increased with intensification. 
The greatest hePCE values were from Scenarios 1 
(9.2), 2 (2.2), and 3 (1.2), which were essentially 
pasture-fed systems, compared to Scenarios 4 and 
5 (average of 1.0). The NPC varied from 24.1 
(Scenario 1) to 2.6 (Scenario 5). The area required 
to produce 1 kg of carcass decreased from 147 to 
45 m, and the slaughter age decreased from 36 to 

21 months from the most extensive to intensive 
systems. Brazilian beef cattle production 
contributes positively to the protein requirements of 
humans without limiting human food supplies. The 
intensification of tropical grazing beef systems is a 
key strategy to save land and produce more meat 
without limiting food for humans, playing an 
important role in the food security agenda. 
 
 
Fernandes, M.; Cardoso, A.; Lima, L.; Berça, A.; 
Reis, L. Human-edible protein contribution of 
tropical beef cattle production systems at different 
levels of intensification. Animal, 2022. 
 
https://doi.org/10.1016/j.animal.2022.100538  

 
 
CURRENT APPLICATIONS AND 
PERSPECTIVES OF GENOMIC SELECTION 
IN BOS INDICUS (NELLORE) CATTLE 
 
Bos indicus cattle acquired very particular traits to 
thrive in distinct environments based on the 
evolutionary adaptation process they have 
undergone, becoming particularly relevant for 
tropical production systems. In this review we 
present and discuss the current status of the 
application of genomic selection (GS) for Bos 
indicus (Nellore) breed, also quoting GS 
applications in other Bos indicus and 
influenced Bos indicus beef breeds raised in 
pasture-based tropical conditions. Traditional Bos 
indicus beef breeding programs have achieved 
expressive annual genetic gains for growth 
performance-related traits. Lately, higher genetic 
gains have been achieved through GS compared 
to traditional pedigree-based evaluations. With 
genomics, Bos indicus breeding programs have 
intensified the use of young bulls. Moreover, GS 
boosted the genetic progress for traits such as 
those that are measured late in animal life and are 
non-routinely recorded due to elevated expenses 
(i.e., feed efficiency, carcass and meat quality, tick 
resistance, male puberty-related traits). Screening 
for young non-proven sires to be used in 
commercial herds and selecting genetically 
superior young females through a combined 
adoption of genomic selection and embryo transfer 
are other important genomic applications. 
Genotyping strategy (i.e., animals and markers that 
should be genotyped) highly impacts the cost-
effectiveness of genomic selection, and 
alternatives currently implemented in Bos 
indicus are presented. The use of whole genome 
sequence, multi-breed models and selection 
accounting for gametic variance are possibilities to 

https://doi.org/10.1016/j.animal.2022.100538
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enhance genomic impact. With genomics, besides 
growth and reproduction, traits related to quality, 
efficiency and sustainability of production have 
been included as selection criteria for Bos 
indicus beef cattle. 
 
Júnior, F.; Peripolli, E.; Schmidt, I.; Campos, S.; 
Mota, M.; Mercadante, Z.; Albuquerque, G. Current 
applications and perspectives of genomic selection 
in Bos indicus (Nellore) cattle. Livestock Science, 
v. 263, 2022. 
 
https://doi.org/10.1016/j.livsci.2022.105001  

 
 

WORLD SCENARIO FOR THE 
VALORIZATION OF 
BYPRODUCTS OF BUFFALO 
MILK PRODUCTION CHAIN 

 
Buffalo milk is the second most produced type of 
milk in the world. The process analysis of buffalo 
milk products should be carefully considered, 
aiming to minimize waste and value the raw 
material in obtaining all its dairy products. Rich 
chemical composition of buffalo milk can generate 
high polluting wastes, which can be modified on a 
cleaner production processing. The cow's milk 
dairy industry has many examples for the 
minimization and recovery of waste in this 
production chain. However, regarding the residues 
from the processing of buffalo milk, only a few 
works are found. The world perspectives are 
positive for the valorization of buffalo milk 
processing derivatives, considering the advances 
already obtained with the residues of the cow's milk 
processing. This review brings together 
suggestions for the recovery of waste in buffalo 
milk production chain, seeking to contribute to 
increase income as well as to minimize waste 
generation. 
 
Pantoja, G.; Amante, R.; Rodrigues, M.; Silva, M. 
World scenario for the valorization of byproducts of 
buffalo milk production chain. Journal of Cleaner 
Production, v.364, 2022. 
 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132605  

 
 

ANALYSIS OF EGGS 
DEPENDING ON THE HENS' 
BREEDING SYSTEMS BY 
RAMAN SPECTROSCOPY 
 

 
The aim of this study is to show that Raman 
spectroscopy is a sensitive tool, which can be used 

to analyse eggs obtained in various hens' housing 
breeding systems. This study provided a new and 
simple method for testing hens’ eggs breeding 
systems. Raman methods have the potential to be 
applied by commercial inspections in the food 
industry for verification labels placed on eggs. The 
development of functional technological methods 
to study the quality of eggs could be an interesting 
way to gain profitability for the food industry 
resulting in improvement of public health 
conditions. A label-free Raman method for 
detecting spectral changes in eggs from cage 
systems, barn systems, free range systems and 
ecological systems is presented. The most 
important advantage of Raman spectroscopy is the 
ability to identify biomarkers that help to estimate 
the quality of eggs from various housing breeding 
systems based on typical spectra of lipids, proteins 
and carotenoids. It has been proved that ratios 
1656/1004, 1656/1444, 1444/1520 and 1656/1156 
can be used to distinguish eggs from various hens' 
breeding conditions. 
 
Kopec, M.; Abramczyk, H. Analysis of eggs 
depending on the hens' breeding systems by 
Raman spectroscopy. Food Control, v.141, 2022. 
 
https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.109178  

 
 
EFFECT OF WEIGHT AND STORAGE TIME OF 
BROILER BREEDERS’ EGGS ON 
MORPHOLOGY AND BIOCHEMICAL 
FEATURES OF EGGS, EMBRYOGENESIS, 
HATCHABILITY, AND CHICK QUALITY 
 
The transfer of hatchability results obtained under 
experimental conditions to the commercial ground 
with a positive financial effect proves the value and 
usefulness of these data. On the other hand, 
finding results on commercial processes of broiler 
breeders’ egg incubation in the literature is 
challenging. The presented study aimed to 
determine the effects of egg weight and storage 
time on the physical, biochemical characteristics of 
hatching eggs, embryogenesis and hatchability in 
Ross 308 broiler breeders. On the laying day, the 
eggs were divided into four weight groups: S – 
small eggs (57–61 g), M – medium eggs (62–
66 g), L – large eggs (67–71 g), and XL – extra-
large eggs (72–76 g). The eggs were then stored 
for 3, 7, 14, and 21 days under controlled 
conditions. As the egg storage time increased, a 
decrease in the yolk quality (lower index) was 
observed. The highest Haugh units were found in 
eggs from the S and M groups. The cholesterol 
content of the M, L, and XL groups was lower on 

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2022.105001
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132605
https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.109178
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days 7, 14, and 21 as compared to that of eggs only 
stored for 3 days. Egg weight loss during 
incubation decreased with an increase in the egg 
weight. An extension of the egg storage time 
caused an increase in the loss of egg weight. On 
the 14th and 18th days of hatching, an increase in 
the eggshell temperature was noted with an 
increase in the weight of the egg. The eggs stored 
for 7 days were characterised by the highest shell 
temperature on each day. The highest hatchability 
percentage was recorded for the M group. The 
hatchability rate decreased with the prolongation of 
the storage time, while the number of crippled 
chicks after hatching increased. The results 
confirmed that the increased weight of the eggs 
and prolonged storage time (14 and 21 days) 
increased the weight and decreased the length of 
the newly hatched chicks, respectively. Chicks 
from the heaviest eggs and those stored for 14 and 
21 days showed poor results on the Pasgar score® 
test. The observations indicate the need to adopt 
various (of those available) methods to assess the 
quality of newly hatched chicks in hatcheries in 
order to produce high-quality broiler chickens. The 
results also indicate that prolonged egg storing 
beyond 14 days may affect the thyroid hormone 
economy during the hatching of chicks, especially 

in the XL group. 

 
Nowaczewski, S.; Babuszkiewicz, M.; Szablewski, 
T.; Stuper-Szablewska, K.; Cegielska-
Radziejewska, R.; Kaczmarek, S.; Hejdysz, M. 
Effect of weight and storage time of broiler 
breeders’ eggs on morphology and biochemical 
features of eggs, embryogenesis, hatchability, and 
chick quality. Animal, v.16, 2022. 
 
https://doi.org/10.1016/j.animal.2022.100564  

 
 
ENHANCING FISH 
PRODUCTION FOR FOOD 
SECURITY IN NIGERIA 
 

The continuous increase in fish demand has 
conditioned Nigerians' inclination and taste for 
imported fish, developing the fish sub-sector of 
other economies, while damaging Nigeria's sector. 
Fish is known to be an important component of the 
human diet, accounting for over 20% of the 
average intake of animal proteins and essential 
fatty acids for around half of the world's population, 
particularly the poor, and adding significantly to 
their caloric intake (Food and Agricultural 
Organization-FAO, 2017). Despite Nigeria's high 
potential for fish production due to its extensive 
hydrographic resources, FAO (2017) reported that 

60% of fish consumed in Nigeria is imported 
According to the FAO (2017), fish is an important 
dietary staple and one of the few sources of animal 
protein available to many Nigerians, with an 
estimated annual per capita fish consumption of 
13.3 kg in 2013. As a result, the goal of this study 
is to investigate methods to increase fish 
productivity in Nigeria in order to promote food 
security. Nigeria was a net importer of fisheries 
items in 2013, with $1.2 billion in imports and 
$284,390 million in exports. One of the most 
important sources of revenue is fishing. In 2014, 
there were 713,036 people working in inland 
fisheries, with women accounting for 21% of the 
total. About 15% of the total 764,615 people 
engaged in other fisheries were women in 2014 
(FAO, 2017). The study employed the DOLS 
estimation technique to capture the long run 
dynamics of each explanatory variable on the 
dependent variable. Major findings revealed that, a 
percent increase in the total level of fish production 
will induce 655.88 percent simultaneous increase 
in food security, while a percent increase in the 
number of fishermen induces 28.01 rise in the level 
of food security. The study recommends the 
implementation of an aquaculture transformation 
agenda to increase domestic fish production to 
bridge demand-supply gap and at the long run 
increase food supply. 
 
Olaifa, E.; Osabuohien, E.; Issahaku, H. Enhancing 
fish production for food security in Nigeria. 
Materialstoday Proceeding, 2022. 
 
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.06.243  

 
 

CAN WE OBTAIN HIGH 
PRODUCTIVITY ALLIED TO 
ENVIRONMENTAL GAINS? AN 
EMERGY-ECONOMIC STUDY OF 

SHEEP MEAT PRODUCTION SYSTEMS 
           
Lamb production in Brazil has the state of São 
Paulo as its largest consumer market, but due to 
competition for area with other agricultural 
activities, sheep farming in São Paulo underwent 
an intensification of the production system to 
achieve better economic profitability. This 
intensification can compromise the sustainability of 
the system. There is no research concerning 
about emergy evaluation on lamb production 
systems applied in Brazil, so this is the first paper 
to discuss the sustainability of lamb production 
systems using this method. Therefore, this article 
proposes to discuss the importance of considering 
environmental aspects in the economic analysis of 

https://doi.org/10.1016/j.animal.2022.100564
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.06.243
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/sao-paulo
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/sao-paulo
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/sao-paulo
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/profitability
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-impact-assessment
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/emergy
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-impact-assessment
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production systems, aiming at the sustainable 
development of the sector. This study assessed 
the economic and emergy performance of three 
different sheep farms in Brazil managed under 
different levels of technology: Intensive, Semi-
intensive, and Feedlot. Results show that from an 
economic perspective, the Feedlot system is more 
attractive (9,800 US$/yr for net profit) than 
Intensive and Semi-intensive ones, while emergy 
synthesis show that Semi-intensive system (30% 
for renewability) should be prioritized. On the other 
hand, when emergy is analyzed from an economic 
perspective based on Emdollars (Em$, with an 
‘m’), the economic advantage regarding the 
production cost of Feedlot on the Semi-intensive 
system becomes less evident. The Intensive 
system obtained the worst performance for 
economic, and emergy indicators. More than 
contributing to the discussions about the 
importance in considering a systemic perspective 
when quantifying the economic performance of 
production systems, this study also (i) establishes 
the most sustainable sheep farm system that could 
be supported in Brazil, and (ii) make available new 
unit emergy values that would enrich the existing 
emergy databases. 
 
Rojas-Moreno, D.; Nacimento, R.; Peña-
Bermúdez, Y.; Rezende, V.; Sartorello, G.; Da 
Silva Filho, C.; Gameiro, A. Can we obtain high 
productivity allied to environmental gains? An 
emergy-economic study of sheep meat production 
systems. Journal of Cleaner Production, v.365, 
2022. 
 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132722  

 
 

LOCALLY GROWN CROPS 
AND IMMUNOCASTRATION IN 
FATTENING HEAVY PIGS: 
EFFECTS ON PERFORMANCE 
AND WELFARE 

 
This study aimed to explore dietary replacement 
soybean meal (SBM) with local pea seeds (PS-L) 
and the effects of surgically castrated (CM) or 
immunocastration (IM) in heavy male pigs, on 
growth performance, feeding behaviour, and tail 
and ear lesions. Four treatments were arranged 
factorially (2 × 2), with two sexes and two dietary 
treatments (96 pigs in eight pens). The inclusion of 
PS-L was 25%, 30%, and 40% during three phases 
(40–80 kg, 80–110 kg, and 110–140 kg, 
respectively). No difference in average daily feed 
intake (ADFI) and body-weight (BW) between PS-
L and SBM could be demonstrated (p > 0.05), but 

PS-L diet decreased the average daily gain (ADG) 
at 110–140 kg of BW (p < 0.001) and increased 
feed conversion rate (FCR) (p < 0.05). The ADG 
was higher (p < 0.01) in IM than CM in all fattening 
periods, and the FCR in IM was lower (p < 0.05) 
than in barrows. IM pigs had lower dressing 
percentage than CM (p < 0.01). Pigs fed a PS-L 
diet ate faster but increased their passive 
behaviour compared with those fed SBM. In 
conclusion, the PS-L diet did not reduce BW and 
improved passive behaviour, and IM grew more 
efficiently, regardless of diet. 
 
Argemí-Armengol, I.; Villalba, D.; Vall, L.; Coma, 
R.; Roma, J.; Álvarez-Rodríguez, J.  Locally Grown 
Crops and Immunocastration in Fattening Heavy 
Pigs: Effects on Performance and 
Welfare. Animals, v.12, 2022. 
 
https://doi.org/10.3390/ani12131629  

 
 

A PARTICIPATORY APPROACH 
BASED ON THE SERIOUS GAME 
DYNAMIX TO CO-DESIGN 
SCENARIOS OF CROP-

LIVESTOCK INTEGRATION AMONG FARMS 
 
We developed a participatory approach that 
includes the serious game Dynamix to support the 
co-design of scenarios of crop-livestock integration 
among farms. The approach consists of six steps: 
(1) initial group meeting to define the problem; (2) 
farmer interviews to identify motivations and collect 
technical and economic farm data; (3) scenario co-
design meeting using the serious game Dynamix, 
including a spatially explicit board game and a 
simulation model; (4) multicriteria evaluation of 
these scenarios at the individual farm and group 
levels using the simulation model included in 
Dynamix; (5) group meeting to discuss the results; 
and (6) monitoring of selected scenario 
implementation. We applied this methodology with 
two groups of farmers in southwestern France. In 
the two groups, crop farmers wanted to diversify 
their cropping systems and use manure to improve 
soil quality. Livestock farmers were interested in 
local and non-GMO feed for their animals. The 
scenario they selected included i) inserting cereal-
legume mixtures into crop rotations on crop farms 
to be sold to livestock farms and ii) transferring 
manure from livestock farms to crop farms. In this 
scenario, the predicted overall gross margin 
increased more for livestock farmers 
(median = 29.90 €/ha) than for crop farmers 
(median = 6.60€/ha). Nitrogenbalance manageme
nt was improved: crop farmers decreased their use 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/emergy
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132722
https://doi.org/10.3390/ani12131629
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/nitrogen-balance
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of mineral fertilizer by 2.8–17.4 kg/ha/year; 
livestock farmers decreased their feed inputs 
improving local feed self-sufficiency. However, 
farmers' workload and management complexity 
increased, with 22–54 h of additional work per 
farmer per year. Compared to other scenarios, 
trade-offs between individual farm and group 
benefits resulted in greater local autonomy in 
inputs but lower autonomy in decision-making. In 
the two groups, discussions improved trust, which 
is a key ingredient for transitioning to integration 
beyond the farm level. Our study is the first to use 
a standardized participatory approach based on a 
serious game to support the complex issue of crop-
livestock integration beyond the farm level. 
Applying the approach to a case-study revealed its 
strong potential. It can easily be scaled-out to other 
agricultural contexts. 
 
Ryschawy, J.; Grillot, M.; Charmeau, A.; Pelletier, 
A.; Moraine, M.; Martin, G. A participatory 
approach based on the serious game Dynamix to 
co-design scenarios of crop-livestock integration 
among farms. Agricultural Systems, v.201, 2022.  
 
https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103414  

 
 
SMALLHOLDER FARMERS’ PERCEPTION 
AND CHALLENGES TOWARD THE USE OF 
CROP RESIDUES AND AGRO-INDUSTRIAL 
BYPRODUCTS IN LIVESTOCK FEEDING 
SYSTEMS IN EASTERN DR CONGO 
 
The extent of crop residues and agricultural 
byproducts utilization for their integration in feeding 
systems in Eastern DR Congo was assessed in 
South-Kivu (Walungu territoire) and 
two territoires in the Tanganyika province (Kalemie 
and Moba territoires). Data were collected through 
21 focus group discussions in which 273 farmers 
participated including respectively 116 (42%) from 
South Kivu and 157 (58%) from Tanganyika 
province. A logistic regression model was used to 
determine factors influencing the adoption of crop 
residues and agro-industrial byproducts as 
livestock feeds. Results revealed that all the 
respondents keep goats and chicken as major 
livestock. In all the territoires, crop residues 
(26.9%) were utilized more than agro-industrial 
byproducts (6.4%). Both crop residues and agro-
industrial byproducts were most utilized in 
Walungu (39%, 10.3%), compared to Moba 
(18.3%, 6.2%) and Kalemie (23.4%, 2.7%). Sixteen 
types of crop residues and eight agro-industrial 
byproducts were identified and categorized into 
cereal crop residues (4), legume crop residues (4), 

root crop residues (3), fruit crop residues (3) and 
other crop residues (2). These crop residues and 
agro-industrial byproducts were generally sourced 
from around the homesteads and available and 
utilized throughout the year. They were often fed to 
livestock twice daily. The main constraints affecting 
adoption of crop residues and agro-industrial 
byproducts were access to information, lack of 
knowledge, poor infrastructures, high cost of 
transportation of material, storage and 
conservation facilities, the toxicity of material and 
plant diseases, high cost of products, microbial 
infestation and the insufficient supply of the 
material. Improving the utilization of crop residues 
and agro-industrial byproducts in the livestock 
feeding system in these territoires should tackle 
the above mentioned factors for sufficient 
utilization. 
 
Mutwedu, B.; Bacigale, B.; Mugumaarhahama, Y.; 
Muhimuzi, L.; Munganga, B.; Ayagirwe, B.; 
Manyawu, G. Smallholder farmers’ perception and 
challenges toward the use of crop residues and 
agro-industrial byproducts in livestock feeding 
systems in Eastern DR Congo. Scientific African, 
v. 16, 2022. 
 
https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2022.e01239  

 
 
A SYSTEMATIC REVIEW OF THE DEFINITIONS 
AND INTERPRETATIONS IN SCIENTIFIC 
LITERATURE OF ‘LESS BUT BETTER’ MEAT 
IN HIGH-INCOME SETTINGS 
 
‘Less but better’ is a pragmatic approach to tackling 
the sustainability challenges of meat consumption 
and production. Definitions of ‘less’ and ‘better’ lack 
clarity. Here we explore interpretations of these 
concepts, finding increasing use of ‘less but better’ 
in the literature from Western, high-income 
settings. Despite discrepancies among 
interpretations of ‘less’ meat, existing 
quantifications indicate that significant reduction is 
needed to achieve desirable food system 
outcomes. Interpretations of ‘better’ meat 
incorporate the delivery of environmental 
sustainability, improved animal welfare and better 
health or nutrition, but lack clear principles and omit 
many sustainability themes. Practices and 
outcomes are seldom linked, and diverging 
narratives on interactions between ‘less’ and 
‘better’ exist. A shared vision of livestock systems 
with improved sustainability across multiple 
indicators is needed to establish principles for ‘less 
but better’ in order for decision-making to deliver 
desired outcomes. 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/mineral-fertilizers
https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103414
https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2022.e01239
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Resare Sahlin, K.; Trewern, J. A systematic review 
of the definitions and interpretations in scientific 
literature of ‘less but better’meat in high-income 
settings. Nature Food, v.3, 2022. 
 
https://doi.org/10.1038/s43016-022-00536-5 

 
 
LONG-TERM EVIDENCE FOR ECOLOGICAL 
INTENSIFICATION AS A PATHWAY TO 
SUSTAINABLE AGRICULTURE 
 
Ecological intensification (EI) could help return 
agriculture into a ‘safe operating space’ for 
humanity. Using a novel application of meta-
analysis to data from 30 long-term experiments 
from Europe and Africa (comprising 25,565 yield 
records), we investigated how field-scale EI 
practices interact with each other, and with N 
fertilizer and tillage, in their effects on long-term 
crop yields. Here we confirmed that EI practices 
(specifically, increasing crop diversity and adding 
fertility crops and organic matter) have generally 
positive effects on the yield of staple crops. 
However, we show that EI practices have a largely 
substitutive interaction with N fertilizer, so that EI 
practices substantially increase yield at low N 
fertilizer doses but have minimal or no effect on 
yield at high N fertilizer doses. EI practices had 
comparable effects across different tillage 
intensities, and reducing tillage did not strongly 
affect yields. 
 
Mac, L.; Mead, A.; Balen, D.; Cleessens, L.; Etana, 
A.; Haan, J.; Haagsma, W.; Jack, O.; Keller, T.; 
Labuschange, J.; Myrbeck, A.; Necpalova, M.; 
Nziguheba, G.; Six, J.; Strauss, J.; Swanepoel, P.; 
Thierfelder, C.; Topp, C.; Tshuma, F.; Verstegen, 
H.; Walker, R.; Watson, C.; Wesselink, M.; Storkey, 
J. Long-term evidence for ecological intensification 
as a pathway to sustainable agriculture. Nature 
Sustainability, 2022. 
 
https://doi.org/10.1038/s41893-022-00911-x 

 
 

 
ÍNDICE DE CUSTO DE PRODUÇÃO DE 
BOVINOS CONFINADOS (ICBC) 
 

 
O Índice de Custo de Produção de Bovinos 
Confinados é um projeto desenvolvido pelo 
Laboratório de Análises Socioeconômicas e 
Ciência Animal, sediado no Departamento de 
Nutrição e Produção Animal da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 
de São Paulo. 
 
Nesta edição do ICBC, observou-se aumento nos 
custos da diária-boi (CDB) para os confinamentos 
de São Paulo (CSPm e CSPg) e redução para o 
confinamento de Goiás (CGO), em comparação ao 
mês anterior, maio, conforme demonstrado na 
Tabela 1 
 
Foi identificado aumento nos preços de alguns 
insumos utilizados na alimentação dos animais no 
estado de São Paulo, entretanto, em Goiás houve 
queda comparado ao mês anterior. Em São Paulo 
o preço do farelo de algodão e do feno 
aumentaram6,54% e 9,0% respectivamente, em 
relação a maio. Em Goiás, o milho grão apresentou 
queda de 1,0% no preço em relação ao mês de 
maio. Por fim, os custos das dietas apresentaram 
os seguintes resultados: 1,60%, 1,55% e -0,77% 
para as propriedades representativas CSPm, 
CSPg e CGO, respectivamente. 
 
A taxa Selic considerada nos cálculos foi de 
13,25% a.a. Essa taxa em junho de 2021 era de 
4,25%. A taxa mais alta implica em maiores de 
custos de oportunidade. 
 
Os resultados de Custo Total por arroba foram de 
R$ 331,56, R$ 326,90 e R$ 307,93 para CSPm, 
CSPg e CGO, respectivamente. Isso sugere que 
os confinadores deveriam receber valores 
superiores a esses para obterem luro econômico 
na atividade. Todos os custos de bovinos 
confinados são demonstrados na Tabela 2. 

 
Tabela 1. Comparativo de custos da diária-boi (CDB) entre os meses de maio a junho de 2022
 

 Mai/22 Jun/22 Variação 

Confinamento São Paulo médio – CSPm¹ R$ 21,85 R$ 22,12 1,24% 

Confinamento São Paulo grande – CSPg² R$ 20,84 R$ 21,10 1,25% 

Confinamento Goiás – CGO³ R$ 19,29 R$ 19,15 -0,73% 

1 Dias de confinamento igual a 95; 2 103 dias; e 3 99 dias 

https://doi.org/10.1038/s43016-022-00536-5
https://doi.org/10.1038/s41893-022-00911-x
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Tabela 2. Custos de produção no mês de junho de 2022, em R$/@ 
 

Itens do custo CSPm¹ CSPg² CGO³ 

Custos Variáveis – CV 303,94  303,46 286,70 

Custos Semifixos - CSF  1,61  1,81 1,91 

Custos Fixos – CF  8,41  6,74 5,85 

Renda dos Fatores - CO  17,59  14,90 13,47 

Custo Operacional Efetivo - COE  306,24 307,00 290,19 

Custo Operacional Total - COT 313,97 309,21 294,46 

Custo Total – CT  331,56 326,90 307,93 

Custo Operacional - COPd4   4,03 2,89 2,63 

1 Confinamento em São Paulo de tamanho médio; 2 Confinamento em São Paulo grande; 3 Confinamento em Goiás; e 4 Custo Operacional 
por dia em reais. Esse indicador considera todos os itens de custos, exceto: aquisição de animais, alimentação, os impostos variáveis e 
os custos de oportunidade relacionados (R$.animal.dia-1) 
 
 

 
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, sediado no Departamento de 
Nutrição e Produção Animal da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 
de São Paulo. 
 
Nesta edição do Informativo do Índice de Custo de 
Produção do Cordeiro Paulista (ICPC) observou-
se aumento de 1,5%, quando comparado ao mês 
anterior. Este comportamento pode ser explicado 
pela elevação nos custos relativos à renda dos 
fatores de produção, com destaque para o 
aumento da taxa da Selic e do custo de 
oportunidade de uso da terra. 
 
O custo com alimentação do rebanho é o item de 
maior impacto na composição do custo total, 
variando de 30% a 75% dependendo da região. No 

mês de junho de 2022 foi detectada pela nossa 
equipe redução no preço do milho grão e do farelo 
de soja em duas das quatro regiões de estudo. 
 
A renda dos fatores de produção é composta pelo 
custo de oportunidade sobre o uso da terra, 
definido pelo valor pago, por hectare, pelo 
arrendamento; e na remuneração do capital com 
base na taxa Selic (que incide sobre o montante 
investido em instalações, equipamentos e 
reprodutores). No período analisado, ocorreram 
elevações na taxa Selic, que passou de 12,75% aa 
para 13,25% aa; e no preço do arrendamento da 
terra, com alta de 4,56% para todas as regiões de 
estudo. A participação da renda dos fatores no 
custo total do cordeiro ficou entre 13% e 30%, 
dentre as regiões de estudo. 
 
Para o cálculo da mão de obra utilizaram-se os 
valores relativos aos praticados pelos produtores. 
Em junho não houve variação no preço pago pela 
mão de obra, seja ela diarista ou fixa. A 
participação da mão de obra no custo total do 
cordeiro foi de 4% a 28% dentre as regiões de 
estudo. 

 
Tabela 1. Custo de produção do cordeiro nos meses de maio a junho de 2022. 
 

Região 
Custo do cordeiro em 

maio/2022 
Custo do cordeiro em 

junho/2022 Variação do 
custo % 

 
R$/kg 
vivo 

R$/kg 
carcaça 

R$/kg vivo 
R$/kg 

carcaça 

Araçatuba1 17,48 34,97 17,97 35,94 2,80% 

Bauru1 18,94 41,18 19,21 41,76 1,43% 

Campinas1 38,76 77,52 39,27 78,83 1,32% 
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São José do Rio Preto1 16,59 34,56 16,77 34,94 1,08% 

Custo agregado para o 
estado2 

21,73 44,70 22,07 45,44 1,54% 

1 Os custos referem-se ao quilo do cordeiro terminado. ² 
Ponderação dos índices regionais baseada nos efetivos de 
rebanho de cada região, segundo a Pesquisa Pecuária 
Municipal (IBGE, 2017). 

 
Considerações metodológicas utilizadas 
 
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 (Tabela 2).

 
 
Tabela 2. Custos de produção no mês de junho de 2022, em R$/kg vivo, descontando-se alguns itens. 
 

 Araçatuba Bauru Campinas São José do Rio Preto 

Custo total (CT) R$ 17,97  R$ 19,21  R$ 39.27  R$ 16.77  

CT menos custo do pasto R$ 12,62  R$ 14,87  R$ 37.26  R$ 12.48  

CT menos renda dos fatores R$ 15,02  R$ 15,50  R$ 26.75  R$ 14.41  

CT menos depreciações R$ 17,55  R$ 18,66  R$ 37.29  R$ 16.38  

CT menos custo do pasto,  
renda dos fatores e depreciações 

R$ 9,26 R$ 10,61 R$ 22.76 R$ 9.72 

 
 

 
ÍNDICE DE CUSTO DE PRODUÇÃO DO SUÍNOS 
PAULISTA (ICPS) 
 

 
O Índice de Custo de Produção do Suíno Paulista 
é um projeto desenvolvido pelo Laboratório de 
Pesquisa em Suínos em parceria com o 
Laboratório de Análises Socioeconômicas e 
Ciência Animal, ambos sediados no Departamento 
de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 
de São Paulo. 
 
Nesta edição do ICPS, observou-se aumento dos 
custos de produção do cevado no estado de São 
Paulo. Para as granjas de ciclo completo 
representativas, ICPS500 e ICPS2000, tais 
elevações no custo foram de 1,51% e 1,78%, 
respectivamente, em comparação ao mês anterior, 
maio (Tabela 1). 

 
O custo com alimentação do plantel segue sendo 
o item de maior impacto na composição do custo 
total nas granjas paulistas, representando 
aproximadamente 61% para a ICPS500 e 64% para 
a ICPS2000. A participação dos principais itens de 
custo sobre o CT pode ser observada na Tabela 2. 
Neste mês de junho nossa equipe detectou um 
leve aumento do custo com a alimentação do 
plantel, causado principalmente pelo aumento do 
preço do milho e do farelo de soja (+2,49% e 
+1,36%, respectivamente). Pode-se observar 
também alta nos preços de vacinas e 
medicamentos, ocasionadas principalmente pela 
valorização do dólar. Tais fatores associados 
ocasionaram elevação dos custos variáveis para 
as granjas paulistas. Outro fator de impacto na 
elevação do custo de produção do cevado em São 
Paulo foi o aumento das taxas de juros utilizadas 
para remunerar o capital investido na atividade, 
bem como para remunerar o uso da terra. 
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Tabela 1. Comparativo dos custos de produção do suíno terminado nos meses de abril a maio de 2022  
 

 Abril 22 Maio 22 Variação 

Granja R$/kg R$/@ R$/cevado* R$/kg R$/@ R$/cevado* (%) 

ICPS500
 9,33 174,91 1.026,14 9,47 177,59 1.041,89 +1,51 

ICPS2000 8,14 152,53 894,83 8,28 155,20 910,49 +1,78 

*Considerou-se como cevado o animal de terminação com 110kg de peso vivo 
 
 

 
Considerações metodológicas utilizadas 
 
O método de alocação dos custos contempla três 
categorias: i) custos variáveis (alimentação do 
rebanho;  despesas veterinárias com vacinas e 
medicamentos; manejos reprodutivos; bens de 
consumo como luvas e agulhas, dentre outros; 
despesas com transporte, carregamento e 
seguros; e outras despesas variáveis, como ICMS, 
FUNRURAL e outras taxas variáveis); ii) custos 
fixos (mão de obra assalariada; despesas com 
telefonia, internet, energia e combustíveis; 

depreciações de ativos biológicos, benfeitorias, 
instalações, máquinas e equipamentos; 
manutenção destes mesmos itens; e outras 
despesas fixas, como o ITR, impostos e taxas 
fixas); iii) custo de oportunidade do capital e da 
terra (remunerações sobre o capital imobilizado; 
capital de giro; e remuneração da terra). Desta 
forma, todos os itens de custo foram alocados de 
acordo com a Teoria Econômica. A análise de 
todos os custos faz necessária para evitar a 
descapitalização do suinocultor. O detalhamento 
da participação destes itens de custo sobre o custo 
total pode ser observado Tabela 2. 

 
Tabela 2. Participação dos itens de custo na composição do custo total do suíno terminado em maio de 2022. 
 

Item de custo              ICPS500 ICPS2000 

 % do CT R$/kg % do CT R$/kg 

Alimentação 60,61 5,74 63,79 5,28 

Manutenções 13,86 1,31 14,21 1,18 

Custo de oportunidade do capital e da terra 7,51 0,71 8,51 0,71 

Sanidade 5,22 0,49 2,82 0,23 

Mão de obra 3,10 0,29 3,06 0,25 

Depreciações 2,51 0,24 2,64 0,22 

Taxas e impostos 1,79 0,17 0,98 0,08 

Bens de consumo 1,75 0,17 2,03 0,17 

Energia e combustíveis 1,35 0,13 0,31 0,03 

Transporte e seguros 1,32 0,13 0,66 0,05 

Manejo reprodutivo 0,94 0,09 0,98 0,08 

Telefonia e internet 0,04 0,004 0,01 0,001 

Total  100 9,47 100 8,28 
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SUGESTÃO DE E-BOOK I 
 

 
Educação é a arte de cultivar o humano, 

mostra novo livro5 
 
Educação é a arte do cultivo do humano. Ela está 
voltada para a formação integral do ser humano, 
em suas várias dimensões. É um processo de 
humanização da pessoa, que – nascida 
“inconclusa”, “não acabada” – se realiza e 
concretiza suas potencialidades através da 

                                                      
5 Texto e imagem veiculados pelo Jornal da USP na data de 23 
de junho de 2022. Disponível em: 

educação. Por isso, ela não pode ser confundida 
com a mera transmissão de conhecimentos e 
técnicas com o fim de obter maior produtividade, 
vantagens e lucros. 
 
Essa visão da prática educativa está exposta no 
livro Educação Como Processo de Formação 
Humana – Uma Revisão em Filosofia da Educação 
Ante a Premência da Utilidade, que os professores 
Marcos Sidnei Pagotto Euzebio, da Faculdade de 
Educação da USP, e Vicente Zatti, do Instituto 
Federal do Rio Grande do Sul, vão lançar no dia 
28 de junho, terça-feira, às 18 horas, durante live 
a ser transmitida pela plataforma Youtube. 
Resultado do pós-doutorado de Zatti na Faculdade 
de Educação da USP, concluído em 2021 sob a 
supervisão de Euzebio, o livro está disponível 
gratuitamente, na íntegra, no Portal de Livros 
Abertos da USP. “Não se trata de negar que o 
sistema educacional possua uma função de 
utilidade econômica, mas, sim, de demonstrar que 
a sua função primeira é formar o humano, e a 
aprendizagem dos conhecimentos úteis para a 
reprodução material da vida está subordinada a 
uma formação cultural mais ampla, não o 
contrário”, escrevem os autores na obra. 
“Educação não tem como função primeira 
transmitir conteúdos, profissionalizar, capacitar 
para competir no mercado, mas formar a 
humanidade no ser humano.” 
 
No livro, Euzebio e Zatti destacam que a visão da 
educação como “processo de formação humana” 
remonta à Antiguidade grega. Na Ilíada e na 
Odisseia, poemas épicos do século 9 antes de 
Cristo atribuídos a Homero, está presente um 
conceito que desde então moldou a cultura grega 
– a areté. Esse conceito – que pode ser traduzido 
como “excelência”, o mais alto grau de uma 
qualidade – estabeleceu um ideal de ser humano 
e foi um dos pilares da paideia grega, a educação 
dada aos meninos gregos. “Paideia significa 
cultura enquanto ‘estado de um espírito 
plenamente desenvolvido, tendo desabrochado 
todas as suas virtualidades, o do homem tornado 
verdadeiramente homem’”, escrevem os autores, 
citando um dos grandes historiadores da 
educação, o francês Henri-Irénée Marrou (1904-
1977). “Portanto, a paideia não se restringe a uma 
técnica educativa, muito menos à formação para a 
realização de um ofício. Ela é entendida como um 
exercício em direção à virtude e excelência para a 
realização de um ideal de ser humano.” 
 

https://jornal.usp.br/cultura/educacao-e-a-arte-de-cultivar-o-
humano-mostra-novo-livro/; acessado em 01 de julho de 2022. 

https://jornal.usp.br/cultura/educacao-e-a-arte-de-cultivar-o-humano-mostra-novo-livro/
https://jornal.usp.br/cultura/educacao-e-a-arte-de-cultivar-o-humano-mostra-novo-livro/
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Ainda na Antiguidade, o modo de educação grego 
foi transferido para o mundo romano com o nome 
de humanitas – a expressão com que o filósofo 
Varrão (11-27 a.C.) e o orador Cícero (106-43 a.C.) 
traduziram a palavra paideia. “Com  a  
transformação  da  educação  romana  pela  escola  
de  tipo grego, ocorre a difusão do ideal de 
formação pela cultura, a paideia, reelaborada nos 
termos da humanitas”, explicam Euzebio e Zatti. 
Eles citam como exemplo a concepção de retórica 
de Cícero, que não tem um sentido utilitário, mas 
se caracteriza pela ampla formação do orador, 
incluindo conhecimentos de filosofia, direito e 
história, entre outros. “Ao elaborar a humanitas a 
partir da ideia de uma cultura geral, efetivada com 
conhecimentos de muitos assuntos e de uma 
cultura digna de um homem livre, Cícero está 
retomando o potencial formativo da paideia.” 
 
Esse mesmo ideal antigo chegou à modernidade 
com o nome de Bildung, o conceito que caracteriza 
a pedagogia alemã do século 18, segundo Euzebio 
e Zatti. Herança da paideia grega, a Bildung – 
termo que pode ser traduzido como “formação” – 
reflete “a essência da própria educação, a 
formação do homem enquanto homem em sua 
integralidade, formação do ser humano como um 
fim em si mesmo, e não o adestramento ou 
capacitação em função de fins exteriores”, como 
escrevem os autores. Euzebio e Zatti investigam 
as ideias de pensadores alemães que foram 
fundamentais para a consolidação da Bildung – 
entre eles, Kant, Humboldt, Schiller e Goethe – e a 
transformação dessa noção feita por Friedrich 
Nietzsche. “A Bildung é uma referência que nos 
permite reelaborar a ideia da Antiguidade clássica 
da educação enquanto uma arte entendida como 
processo de formação integral do ser humano”, 
escrevem. “Fornece, assim, um contraponto à 
ordem vigente, sempre empenhada em conter a 
educação dentro de parâmetros 
instrumentalizados de utilidade, eficiência e 
competência.” 
 
Até pensadores que promoveram revoluções no 
pensamento ocidental, como o filósofo alemão Karl 
Marx, preservam ideias sobre educação 
relacionadas com a areté grega, a humanitas latina 
e a Bildung alemã. Um conceito da pedagogia 
marxista é a formação “omnilateral”, que leva em 
conta a totalidade das dimensões humanas com o 
objetivo de desenvolver plenamente o ser humano 
– continuam Euzebio e Zatti. “Essa forma plena de 
constituição do humano é oposta à formação 
unilateral, característica tanto dos animais quanto 
dos processos de alienação provocados pela 
divisão social do trabalho.” 

 
O trabalho ocupa lugar central na proposta 
pedagógica de Marx, segundo Euzebio e Zatti. “O 
trabalho humano possibilitou o nascimento do 
homem por meio de si mesmo, possibilitou sua 
autocriação histórica”, escrevem, reproduzindo 
ideias do pensador alemão. “Assim, o trabalho é 
atividade vital pela qual o homem afirma a si 
mesmo, humaniza a natureza, superando seus 
determinismos, e constrói sua liberdade. Esse 
reino da liberdade criado pelo homem, a partir do 
trabalho sobre a natureza, tem como base material 
a totalidade das forças produtivas. Ter à 
disposição essa totalidade das forças produtivas 
permite o desenvolver-se omnilateralmente. O 
trabalho enquanto atividade vital, como trabalho 
não alienado, permite o desenvolvimento pleno, 
omnilateral, do homem tomado com fim em si 
mesmo.” 
 
Outro pensador analisado por Euzebio e Zatti é o 
também alemão Jürgen Habermas. “Embora 
Habermas praticamente não discuta temas ligados 
à pedagogia, é central em seu pensamento a ideia 
de educação em seu sentido mais amplo de 
processo de formação”, destacam.  
 
Euzebio e Zatti reservam o último capítulo do livro 
à análise da skholé, o termo com que os gregos 
antigos designavam o espaço e o tempo 
dedicados à formação do indivíduo – 
correspondente à atual “escola”. Segundo eles, a 
escola, no sentido de skholé, não é preparação 
para o mundo do trabalho, mas separação das 
imposições do trabalho, a fim de que a criança 
tenha tempo livre para se formar. “Embora na 
escola também esteja presente o aprendizado 
tendo em vista a profissionalização, 
fundamentalmente, em sua forma, a escola não diz 
respeito a isso, mas à skholé, tempo livre que 
possibilita a liberdade requerida para a formação 
humana”, destacam os autores. “Esse espaço-
tempo livre torna possível uma educação 
desinteressada, cuja finalidade é a formação do 
ser humano como fim em si mesmo. Daí a 
importância de uma sociedade assegurar às suas 
crianças e jovens uma escola pública criadora 
dessa possibilidade.” 
 
 

 
SUGESTÃO DE E-BOOK II 
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Livro aborda potencialidades e limitações de 
biomas brasileiros para uso agropecuário6 

 
Resultado de estudo 
conduzido pelo Grupo de 
Políticas Públicas da 
Esalq/USP, por meio de 
parceria entre a 
Fundação de Estudos 
Agrários Luiz de Queiroz 
(Fealq), o Sebrae 
(Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas) e o 
Instituto Fórum do Futuro, 
o livro “Biomas 

Brasileiros: Potencialidades e Limitações para o 
uso Agropecuário” organiza e sistematiza, de 
forma espacializada e didática, o conhecimento 
científico sobre a Amazônia, a Caatinga e o 
Cerrado, com conteúdo para se tornar referência 
no planejamento sustentável nos diferentes 
territórios. 
 
Segundo as pesquisadoras Simone Ranieri e 
Marcela Araujo, do Grupo de Políticas Públicas 
(GPP-Esalq), a necessidade de se conhecer a 
fundo os biomas para orientar o aumento da 
produção de alimentos sob bases sustentáveis 
motivou a realização do projeto. “A interface 
agricultura/meio ambiente tem ganhado cada vez 
mais destaque em publicações nacionais e 
internacionais, em função do importante papel 
desempenhado pelo setor agropecuário na 
economia e de sua influência na configuração do 
espaço rural e no uso dos recursos naturais. As 
informações levantadas no estudo e apresentadas 
no livro fornecem uma visão sistêmica das 
potencialidades e limitações dos biomas tropicais 
para uso agropecuário, servindo como base para 
o planejamento e transformação setorial 
sustentável nos territórios”, afirma Simone. 
 
A obra traduz, em linguagem simples, conceitos 
que podem apoiar o trabalho de pesquisadores, 
produtores rurais, gestores, empreendedores e 
outros profissionais ligados ao agro. “Divulgamos 
no livro os principais resultados do estudo, 
apresentando destaques para cada bioma, como 
uso e cobertura da terra, aptidão agrícola, área 
irrigada e com potencial para irrigação, 
participação do Valor Adicionado Bruto da 

                                                      
6 Texto veiculado pela FEALQ, na data de 28 de junho de 2022. 

agropecuária sobre o total, infraestrutura, tipos de 
estabelecimentos rurais, conectividade e 
cobertura da assistência técnica aos produtores”, 
detalha Marcela. 
 
Demandado pelo Sebrae em 2020, como parte do 
Projeto Biomas Brasileiros e Desenvolvimento 
Sustentável, o estudo foi desenvolvido entre 
outubro de 2020 e junho de 2022, por meio de 
intenso processo de levantamento, análise e 
espacialização de dados quantitativos e 
qualitativos. O livro foi produzido no final de 2021, 
através de compilação, sistematização e tradução 
de conceitos e resultados relevantes, feitas pela 
Zabelê Comunicação, sempre com assessoria 
técnica da equipe executora do estudo. A 
coordenação geral é do diretor da Esalq/USP, 
professor Durval Dourado Neto, e de Victor 
Rodrigues Ferreira pelo Sebrae. 
 
Para baixar o livro “Biomas brasileiros: 
potencialidades e limitações para o uso 
agropecuário”, clique aqui!  
 
 

 
SUGESTÃO DE PODCAST 
 

 
SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O 

PROGRESSO DA CIÊNCIA LANÇA PODCAST 
DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA7 

 
 

 
 
A Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC) lançou em junho o podcast 
semanal O Som da Ciência, que apresenta 
informações e entrevistas sobre temas de ciência, 
tecnologia, inovação e assuntos relacionados, 
além de notícias sobre a própria SBPC e suas 
atividades. 
 
Direcionado a cientistas, pesquisadores e 
professores, o programa foi idealizado pela equipe 
de Comunicação da SBPC, que também assina a 
produção, roteiro, design de som e edição. 
 

7 Texto descritivo apresentado pela Agência FAPESP na data 

de 11 de julho de 2022. Disponível em: https://bit.ly/3Rqjkp6; 
acessado em: 05 de julho de 2022 

https://fealq.org.br/legacy/produto/https-fealq-org-br-wp-content-uploads-2022-06-biomasbrasileiros_2022-pdf/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=Livro+aborda+potencialidades+e+limita%C3%A7%C3%B5es+de+biomas+brasileiros+para+uso+agropecu%C3%A1rio
https://bit.ly/3Rqjkp6
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O primeiro episódio, intitulado “A luz do 
conhecimento”, foi ao ar em 22 de junho e fez uma 
apresentação da SBPC. Já o segundo episódio 
(30/06), “Quando (e onde) os cientistas se 
encontram”, conta com a presença do presidente 
da SBPC, Renato Janine Ribeiro, que fala da 
importância da 74ª Reunião Anual da SBPC, 
evento que acontecerá entre os dias 24 e 30 de 
julho. 
 
O terceiro e mais recente episódio, lançado na 
última quinta-feira (07/07), tem como tema “Como 
salvar a floresta” e aborda o desmonte das 
instituições públicas de defesa do meio ambiente 
e as propostas para o desenvolvimento da 
Amazônia preservando a floresta em pé. 
 
O podcast pode ser escutado pelas plataformas 
Spotify e Anchor. 
 
 

 
CONHEÇA O PODCAST DO LAE 
 

 

 
 
Conheça o PodCast do LAE! A plataforma que 
contém todos os nossos conteúdos a um clique de 
distância! 
 
Para acessar o PodCast do LAE, clique aqui! 
 
 

 
DEFESAS DE TESES E DISSERTAÇÕES 
 

 

Fábio Luis Rodrigues Doricci 
Mestrado em Gestão e Inovação na Indústria 
Animal (Exame de Qualificação). Aditivos para a 
alimentação animal na América Latina: Uma 
análise comparativa das regulamentações para o 
registro de aditivos na região 
15/06/2022, 14:00h. Sala da Docente no 
Departamento de Medicina Veterinária (On-line) 
 
Paola Caroline da Silva Nunes 
Mestrado em Biociência Animal (Defesa) 
Obesidade canina e inflamação: estudo dos 
microRNAs envolvidos com a expressão de 
macrófagos no tecido adiposo 
22/06/2022, 09:00h Online 
 
Jéssica Rodrigues Orlandin 
Doutorado em Biociência Animal (Defesa) 
Oxygen-Ozone therapy for treatment of induced 
Ischemic Stroke in an in vitro animal model 
22/06/2022, 11:00h Sala da Direção - FZEA 
(Online) 
 
Bruna Pereira Martins da Silva 
Mestrado em Biociência Animal (Defesa) Lipid and 
transcriptome profile of the brain of pigs fed with 
different oil sources 
23/06/2022, 14:00h. Sala de reuniões do 
Departamento de Engenharia de Alimentos - ZEA 
(Online) 
 
Natalí Faria Martins 
Mestrado em Biociência Animal (Defesa) Relação 
entre cortisol sérico e alterações cognitivas em 
cães idosos 
29/06/2022, 09:00h Online 
 
Samara Rita de Lucca Maganha 
Doutorado em Biociência Animal (Defesa) Estudos 
in vitro com estirpe brasileira de Megalocytivirus e 
Lymphocystivirus: isolamento e caracterização 
fenogenotípica 
01/07/2022, 09:00h. Sala da Congregação -FZEA 
(Online) 
 
Julio Delphino Salles 
Mestrado em Engenharia e Ciência de Materiais 
(Defesa) Pré-tratamento organosolve de palha de 
soja visando a produção de etanol de segunda 
geração 
01/08/2022, 14:00h. Sala de Reuniões do 
Departamento de Engenharia de Biossistemas 
 
 
 

 
 

https://anchor.fm/lae-fmvz-usp
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EVENTOS EM DESTAQUE 
 

 

 
 
Inscriçoes a partir de bit.ly/diadecampopira1607 
ou a partir de solicitação pelo e-mail: 
labequi.fmvz@gmail.com  
 
 

 
CURSOS E EVENTOS 
 

 
71° Congresso da Associação Internacional de 
Estudantes de Veterinária (IVSA) (bvs-vet.org.br).  
BVS (presencial), 17 até 27 de julho. 

 
2° SIMPÓSIO DE MINERAÇÃO E MEIO 
AMBIENTE. Universidade Federal de Viçosa - 
Notícias (ufv.br).  
UFV (online), 10 até 11 de agosto. 

 
Caminhada pela história da terra. Universidade 
Federal de Viçosa - Notícias (ufv.br).  
UFV (presencial), 16 de julho.  

 
3º Congresso Brasileiro de Pedagogia 
Universitária | AGÊNCIA FAPESP.  
UNESP (online), 25 até 29 de julho. 

 
57a Reunião SBZ.  
SBZ (presencial), 25 até 29 de julho.  

 
XIII Oficina de QGIS para Agricultura de Precisão 
| Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 
(usp.br).  
ESALQ (presencial), 6 de agosto.  

 
Xylella fastidiosa Workshop: from diagnosis to 
management | Escola Superior de Agricultura "Luiz 
de Queiroz" (usp.br).  
ESALQ (online), 04 de agosto até 07 de setembro.  

 
X Simpósio Tecnologia de Produção de Cana-de-
Açúcar | Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz" (usp.br).  
ESALQ (presencial), 27 até 28 de julho.  

 
 

 
OPORTUNIDADES EM DESTAQUE 
 

 

 
 
 

 
OPORTUNIDADES 
 

 
SINAGRO contrata consultor de vendas pecuário, 
para atuar em Alta Floresta/MT. Os requisitos são: 
graduação em agronomia ou veterinária, CNH B, 
experiência em vendas e CREA ativo. 
Interessados cadastrar currículo em 
www.gruposinagro.com.br/trabalhe-conosco. 
 

mailto:labequi.fmvz@gmail.com
https://www.bvs-vet.org.br/agenda/eventos/71-congresso-da-associacao-internacional-de-estuda
https://www.bvs-vet.org.br/agenda/eventos/71-congresso-da-associacao-internacional-de-estuda
https://www2.dti.ufv.br/raex/scripts/ListaEventosDivulgacao.php?id=79298
https://www2.dti.ufv.br/raex/scripts/ListaEventosDivulgacao.php?id=79298
https://www2.dti.ufv.br/raex/scripts/ListaEventosDivulgacao.php?id=84644
https://www2.dti.ufv.br/raex/scripts/ListaEventosDivulgacao.php?id=84644
https://agencia.fapesp.br/agenda-detalhe/3-congresso-brasileiro-de-pedagogia-universitaria/37947/
https://agencia.fapesp.br/agenda-detalhe/3-congresso-brasileiro-de-pedagogia-universitaria/37947/
http://sbz.org.br/reuniao2022/
http://www.esalq.usp.br/eventos/xiii-oficina-de-qgis-para-agricultura-de-precis%C3%A3o
http://www.esalq.usp.br/eventos/xiii-oficina-de-qgis-para-agricultura-de-precis%C3%A3o
http://www.esalq.usp.br/eventos/xiii-oficina-de-qgis-para-agricultura-de-precis%C3%A3o
http://www.esalq.usp.br/eventos/xylella-fastidiosa-workshop-diagnosis-management
http://www.esalq.usp.br/eventos/xylella-fastidiosa-workshop-diagnosis-management
http://www.esalq.usp.br/eventos/xylella-fastidiosa-workshop-diagnosis-management
http://www.esalq.usp.br/eventos/x-simp%C3%B3sio-tecnologia-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
http://www.esalq.usp.br/eventos/x-simp%C3%B3sio-tecnologia-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
http://www.esalq.usp.br/eventos/x-simp%C3%B3sio-tecnologia-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
http://www.gruposinagro.com.br/trabalhe-conosco
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VALORIZA oferece vaga para supervisor de 
especialidades para atuar em Alto Paranaíba/MG. 
Os requisitos são: formação em agronomia, 
experiência em desenvolvimento de mercado e 
formação em agronomia. Interessados acessar 
www.valorizaagro.solides.jobs. 
 
Grupo OTM contrata AGD grãos para atuar em 
Xanxerê/SC. Os requisitos são: formação em 
agronomia, CNH B, Disponibilidade para viagens, 
experiência na área e conhecimento nas culturas 
de soja e milho. Interessados enviar currículo para 
cv@grupootm.com. 
 
DELTA oferece oportunidade para líder de 
processo agrícola e irrigação, os requisitos são: 
superior em agronomia ou áreas afins, CNH B e 
habilidade em gestão de equipes. Interessados 
enviar currículo para 
curriculo@deltasucroenergia.com.br com o nome 
da vaga. 
 
VETNIL contrata analista de desenvolvimento de 
produtos Jr. Equinos para atuar em Louveira/SP. 
Os requisitos são: graduação em veterinária, pós-
graduação em grandes animais, inglês 
intermediário e domínio de Excel. Interessados 
enviar currículo para recrutamento@vetnil.com.br 
com o nome da vaga no assunto. 
 
BURITI contrata gestor agrícola para atuar em 
Igarapava/SP. Os requisitos são: téc. agrícola ou 
agronomia, conhecimento na cultura da cana-de-
açúcar, experiencia em gestão de pessoas e 
conhecimento pacote Office. Interessados entrar 
em contato (16) 3171-4500. 
 
AGROCONSULT oferece vaga para analista de 
geoprocessamento para atuar em 
Florianópolis/SC. Os requisitos são: formação em 
agronomia, pacote Office avançado, 
sensoriamento remoto e QGIS. Interessados 
enviar currículo para 
sejaagroconsult@agroconsult.com.br com o 
assunto o nome da vaga. 
 
JCO BIOPRODUTOS contrata profissional de 
marketing para atuar em Barreiras/BA. As 
atividades são: coordenação de redes sociais, 
auxiliar no site, organização de eventos, auxiliar a 
confecção do material publicitário e organização 
de reuniões online. Interessados enviar currículo 
para secretariageral@jcofertilizantes.com.br.  
 

 

 

 

 

 
EQUIPE 
 

 
Augusto Hauber Gameiro 
gameiro@usp.br 
Professor da FMVZ/USP 
 
Luis Fernando Soares Zuin 
lfzuin@sp.br 
Professor da FZEA/USP 
 
Rubens Nunes 
rnunes@usp.br 
Professor da FZEA/USP 
 
Rafael Araújo Nacimento 
rafael.nacimento@usp.br  
Doutorando na FMVZ/USP 
 
Gustavo Lineu Sartorello 
gsartorello@gmail.com   
Pesquisador Colaborador do LAE 
 
Vanessa Theodoro Rezende 
vanessatrezende@usp.br   
Mestranda na FMVZ/USP 
 
Laya Kannan Silva Alves 
layakannan@usp.br   
Mestranda na FMVZ/USP 
 
Miguel Rodrigues de Souza 
mrslhrs@gmail.com  
Mestrando na FZEA/USP 
 
Taynara Freitas Avelar de Almeida 
taynaraavelar@usp.br   
Mestranda na FMVZ/USP 
 
Carmo Gabriel da Silva Filho 
Mestrando no PPGDTSA/UFPel 
carmosilvafilho@gmail.com  
 
Isabella Wolf Mazuche 
isabellamazu@usp.br 
Aluna do Curso de Zootecnia da FZEA/USP, 
Bolsista do Programa Unificado de Bolsas da USP 
2020/2021 
 
Renata de Mori Castro e Silva 
renatademorics@usp.br  
Aluna do Curso de Zootecnia da FZEA/USP, 
Bolsista do Programa Unificado de Bolsas da USP 
2020/2021 
 

http://www.valorizaagro.solides.jobs/
mailto:cv@grupootm.com
mailto:curriculo@deltasucroenergia.com.br
mailto:recrutamento@vetnil.com.br
mailto:sejaagroconsult@agroconsult.com.br
mailto:secretariageral@jcofertilizantes.com.br
mailto:gameiro@usp.br
mailto:lfzuin@sp.br
mailto:teresa-cris@usp.br
mailto:rafael.nacimento@usp.br
mailto:gsartorello@gmail.com
mailto:mrslhrs@gmail.com
mailto:taynaraavelar@usp.br
mailto:carmosilvafilho@gmail.com
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Vitória Toffolo Luiz 
vitoriatoffololuiz@usp.br  
Mestranda na 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://www.usp.br/lae  
 

 
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-comunicacao@usp.br 

 
Clique no link abaixo para ter acesso às edições anteriores: 

 
http://biblioteca.fmvz.usp.br/index.php/fontes-de-
informacao/boletim-eletronico-do-laefmvzusp/  
 
Visite a página do LAE no Facebook®: 

 
http://www.facebook.com/LAE.FMVZ.USP 

 
Visite o canal do LAE no YouTube®: 

 
https://www.youtube.com/channel/UCm1Z22R12-r-
aHz5V7NPgrA  

 

 
APOIOS INSTITUCIONAIS 
 

 
 
 

E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIREITOS AUTORAIS 
 

 

 
 

Este boletim é licenciado sob uma licença 
Crative Commons CC BY-NC 4.0 
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