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O Zootecnista atua na produção animal,
preservação da fauna, criação de animais de
companhia, lazer e esporte, sendo profissional
essencial em todas as atividades agropecuárias. É
capaz de gerenciar, planejar e administrar
empreendimentos do agronegócio, como fazendas,
granjas, agroindústrias, envolvendo-se desde a
produção até a comercialização, dinamizando e
tornando eficaz o processo. Atua em todos os
setores da produção animal desde a nutrição,
melhoramento genético, reprodução, sanidade até
administração rural, respeitando o bem-estar
animal, considerando a sustentabilidade econômica
e ambiental da propriedade, levando ao
consumidor produtos de origem animal com
qualidade e biossegurança.



ÁREAS DE ATUAÇÃO

Segundo a Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, a atuação do 
Zootecnista é bem ampla, contemplando as seguintes atividades: 

1. Produção de alimentos para os animais, como forragens, silagens, fenos etc.,
considerando a conservação e manutenção do solo e das culturas; 2.
Beneficiamento de coprodutos para consumo animal; 3. Formulação,
preparação e balanceamento das rações para animais; 4. Fiscalização dos
alimentos utilizados na alimentação animal em termos de qualidade,
composição, quantidade, entre outros; 5. Promoção do melhoramento dos
rebanhos, visando o aumento da produtividade, do desempenho e da
resistência dos animais à doenças hereditárias; 6. Projeção de instalações
específicas de cada espécie animal objetivando o seu bem-estar; 7. Promoção
de medidas de prevenção de doenças e condições de higiene adequadas; 8.
Supervisão e assessoramento na inscrição de animais em sociedades e
associações de registro genealógico e em provas zootécnicas; 9. Atuação como
juiz em julgamento de animais em exposições e técnico de admissão de animais
em pista; 10. Assessoramento ao produtor no manejo de animais de elite; 11.
Administração de empresas voltadas à produção animal; 12. Elaboração e
acompanhamento da execução de projetos agropecuários na área de produção
animal; 13. Elaboração e acompanhamento de projetos de gestão ambiental
relacionados ao processo produtivo, visando minimizar seus impactos; 14.
Desenvolvimento de atividades de assistência técnica e extensão rural na área
de produção animal; 15. Planejamento, execução e supervisão de pesquisas,
visando gerar tecnologias à criação de animais; 16. Trabalho em áreas de
pesquisa e avanços biotecnológicos visando a melhorias na produtividade e na
qualidade do animal; 17. Atuação na área de ensino técnico e superior; 18.
Criação e preservação de animais silvestres.

Fonte: http://zootecnia.alegre.ufes.br/areas-de-atuacao-do-zootecnista

MERCADO DE TRABALHO

Os Zootecnistas têm tido participação ativa e positiva em mercados
diretamente ligados ao exercício profissional próprio desta área, seja na
melhoria do desempenho técnico dos rebanhos, seja na geração de resultados
e na gestão de empresas de todos os elos da cadeia do agronegócio (insumos,
produção, industrialização, distribuição e serviços).

Na era da informação, mudanças estruturais modificaram profundamente
as relações de trabalho de forma a caracterizar novas demandas de
competência, de postura profissional e de objetivos empresariais a serem
perseguidos.

Finalmente, o mercado exige um profissional que venha, basicamente,
resolver problemas. Muitas vezes, os mesmos podem ser de natureza técnica,
mas quase sempre envolvem relacionamentos entre pessoas. Para isso, é
importante que os profissionais desenvolvam capacidade de liderança (no
sentido de influenciar positivamente o desempenho das pessoas que estão ao
seu redor) e que tenham habilidade em trabalhar em equipe. Estas
características, aliadas à necessidade do desenvolvimento de um perfil
proativo (que sabe e anseia buscar soluções) resumem o que de mais caro se
busca no mercado de trabalho e na construção e manutenção de novas
empresas.

Fonte: http://abz.org.br/blog/mercado-trabalho-zootecnistas-desafios-tendencias/
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I. CRIAÇÃO DE RUMINANTES:

II. QUEM SÃO OS RUMINANTES: 

Bovinos (boi e vaca);
Ovinos (carneiro e ovelha);
Caprinos (bode e cabra);
Bubalinos (búfalo e búfala);

Ruminantes presentes 
na cadeia produtiva 

brasileira.

Cervídeos (cervos, alces, ...);

Antílopes (família dos bovídeos);

Girafídeos (girafas e  ocapis);

Camelo, alpaca, lhama, .... (família camelidae)

Tragulídeos (+ primitivos);

Os ruminantes são mamíferos herbívoros que possuem vários

compartimentos gástricos (poligástricos), sendo estes: rúmen,

retículo, omaso e abomaso. Os três primeiros compartimentos são

chamados de “pré-estômago”, pois neles não ocorre a digestão

química, apenas mecânica.

Já o abomaso é conhecido como “estômago verdadeiro”, pois

corresponde ao único compartimento que possui enzimas, estas

utilizadas no processo de digestão química.

O termo “ruminante” está relacionado com o hábito de ruminar

destes animais, ou seja, depois que ingerem os alimentos, o bolo

alimentar formado é regurgitado para a boca, onde é novamente

mastigado (ruminado) e deglutido.
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III. FOCO NA ALIMENTAÇÃO:

As FORRAGENS são a “fundação na qual

economicamente são construídas as rações dos

ruminantes”. O papel primário das forragens é

prover FIBRA.

IV. PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (RUMINANTES):  

Os COMPONENTES CONCENTRADOS são 
usados para complementar as contribuições 
nutricionais das forragens.

Carnes: cortes padronizados, fabricação de

mortadelas, de linguiças frescal e defumadas, ...

Leite e derivados: leite pasteurizado ou UHT,

iorgutes, queijos, cremes, doces, ...

Couro e peles: indústria automobilística,

calçados, vestuários, ...
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V. CURIOSIDADES:  

Os ruminantes, em especial os bovinos, possuem o olfato

considerado como um dos mais poderosos do reino

animal. Por exemplo, a vaca possui um focinho com cerca

de 1.186 receptores olfativos (RO), o que permite a esse

animal detectar odores que estão a quase 10 quilômetros

de distância.

 Para ter um parâmetro de comparação, o focinho de um 

cão possui 811 RO. 

Teixeira, J.C. e Andrade, G.A. 2001. Carboidratos na Alimentação de Ruminantes. Em: II

Simpósio de Forragicultura e Pastagens. Lavras. Editora UFLA. pp. 165-210.

Boletim do Centro de Inteligência e Mercado de Caprinos e Ovinos [recurso eletrônico] - n.

3, (jul. 2018) – Dados eletrônicos. Sobral, CE : Embrapa Caprinos e Ovinos, 2018. Sistema

requerido: Adobe Acrobat Reader. Modo de acesso: https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br

MELDAU, Débora Carvalho. Ruminantes. In: INFOESCOLA. Reino Animal: Ruminantes. 

UFSM, 2009. Disponível em: https://www.infoescola.com/animais/ruminantes/. Acesso em: 

22 jul. 2020.

BIOMANIA. Ruminantes. In: Zoologia. [S. l.], [entre 2000 e 2015]. Disponível em: 

https://biomania.com.br/artigo/ruminantes. Acesso em: 22 jul. 2020.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
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II. QUAIS SÃO OS NÃO RUMINANTES? 

• Os animais monogástricos, tem um estômago com um só

compartimento.

• Embora em desvantagem quanto a utilização da fibra, os animais não

ruminantes apresentam a seu favor uma menor durabilidade de ciclo

produtivo, ou seja possui um crescimento mais rápido em comparação

aos animais ruminantes.

• O Brasil hoje se destaca em ambito internacional por sua

produtividade neste setor, sendo o hoje o 1º maior exportador de

carne frango e o 4º maior exportador de carne suína.

• Suínos: Porcos (as)

• Aves: Frangos (as)

Codornas

Perús

Faisões

Avestruzes

# Os Equídeos e o Coelho São monogástricos

que diferentemente dos demais utiliza alimentos

fibrosos de modo eficiente.

• Equideos : Cavalos

Jumentos

Zebras

• Coelhos;

• E todos os animais que não

realizam a ruminação como:

ratos, hamsters, cães e etc

Explorados Economicamente: 
Demais monogástricos: 
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III. UM FOCO NA ALIMENTAÇÃO

III. PRODUTOS DA CRIAÇÃO ( NÃO RUMINANTES)

• Os não ruminantes mais utilizados nas grandes criações animais

( suínos e aves ), se alimentam de rações formuladas á base de

grãos como o milho, soja, aveia, trigo, cevada e etc.

• Esses animais se destacam pela sua rápida digestão e absorção dos

nutrientes, isso explica bem o por quê do seu rápido crescimento

relatado no início em comparação com os ruminantes.

• Carnes: As carnes de Aves e suínos são as mais consumidas no

mundo, hoje encontramos disponíveis cortes padronizados, e

diferenciados como por exemplo a picanha suína, filé e bisteca de

peito de frango, e etc.;

• Embutidos: Os mais famosos embutidos são produzidos de

carne suína exemplo: linguiças calabresa e Toscana, Tender,

presuntos, salsichas e etc. ;

• Ovos: Os ovos são classificados como alimentos completos, em

sua composição possuem proteínas e gorduras saudáveis que são

aliadas ao bom desempenho corpóreo.

• Entretanto os não ruminantes que conseguem digerir fibra

(cavalos, coelhos, lebres e etc.), tem uma alimentação mais

diversificada, alimentando-se de forragens e grãos.
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GRANDES ÁREASIV. CURIOSIDADES 

• Uma professora de bem-estar animal na Universidade de

Bristol, relatou em seu artigo a capacidade das aves de

distinguir números de um até cinco, sendo um animal

familiarizado com a lógica.

• Um paladar incrível! Você sabia que os suínos apresentam a

mesma quantidade e tipo de papilas gustativas que você? Isso

mesmo por isso é comum quando ofertado esses animais se

lambuzarem com um belo sorvete.

GRANDES ÁREAS DE ESTUDO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

NSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISCAS. Estatística da Produção 

Pecuária. Brasil, p. 76, 2018. 

Frandson, R.D.; T.L. Spurgeon (1995). Anatomia y Fisiologia de los Animales Domésticos. 

Interamericana – McGraw-Hill (5ª edicion), México.
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I - Zootecnia com PETs
O Mercado Pet vem aumentando cada vez mais, e os serviços como
alimentação natural, adestramento, formulação de petiscos e
serviços de canil estão sendo cada vez mais procurados. Muitos
Zootecnistas já estão divulgando seus trabalhos com Pets nas redes
sociais, um mercado que só tende a crescer.

GRANDES ÁREAS DE ESTUDO

II - Alimentação Natural
Na Alimentação Natural, o melhor profissional para atuar com toda
certeza é o Zootecnista, pois somos o nutricionista animal. Os benefícios
da alimentação natural para pets são inúmeros, entre eles: Alta
Palatabilidade, são mais atrativas aos animais apresentando um sabor e
textura consistentes. Melhora na vitalidade, resistência a doenças,
hidratação do organismo e menor necessidade de ingestão de água,
pelagem saudável e menos distúrbio digestivo. Assim a alimentação
natural é uma dieta balanceada e completa, e indicada para cães e gatos
de todas as raças.

GRANDES ÁREAS DE ESTUDO

III - Formulação de petiscos
Na formulação de petiscos, geralmente os clientes podem vim a querer
montar o seu próprio negócio, pois é um trabalho mais caro. Os benefícios
da formulação de petiscos são inúmeros, entre eles: Higiene bucal, petiscos
que contém cenoura além de retardar o envelhecimento auxilia na limpeza
dental dos pets, evita problemas dentários e tártaros; Preservação da saúde,
os petiscos naturais são ricos em nutrientes; Perda de peso, alguns petiscos
tendem a deixar o animal mais motivado e alegre, assim executando
atividade físicas e consequentemente a perda de calorias.

GRANDES ÁREAS DE ESTUDO

IV - Adestramento e CANIS
Temos muitos Zootecnistas famosos na área de adestramento, como por
exemplo o Alexandre Rossi que diariamente posta dicas de adestramento e
alimentação para Pets. Os benefícios do Adestramento são inúmeros, entre
eles: Comportamento animal, melhora da convivência, Bem estar animal etc. A
atuação do Zootecnista em canil, são bem diversas, pode se trabalhar no
adestramento, nutrição e no planejamento estrutural do canil, criando um
espaço que valorize o bem estar animal.
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I –ANIMAIS SILVESTRES

I – ANIMAIS SILVESTRES
Os animais silvestres são definidos pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) como 
espécies que ocorrem naturalmente dentro 
dos limites do território Brasileiro e suas 
águas jurisdicionais.
Elefantes, cobras, onças-pintadas, girafas são 
alguns exemplos de animais silvestres. 

Mico-leão dourado

Tamanduá-bandeira

Onça pintada

• Alguns exemplos de animais silvestres 
da fauna brasileira.
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II – ANIMAIS SILVESTRES E ZOOTECNIA
Várias espécies da fauna silvestre brasileira possuem 
potencial zootécnico, isto é, de produção comercial, 
para atender ao mercado de carnes silvestres, também 
conhecido por ‘carne de caça, e de artigos 
diferenciados, como pele, plumas, óleo para indústria 
cosmética ou farmacêutica, peçonha e animais 
ornamentais, de canto ou de companhia. 

II – POTÊNCIAL ZOOTECNICO 
Várias espécies da fauna silvestre brasileira 
possuem potencial zootécnico, isto é, de 
produção comercial, para atender ao 
mercado de carnes silvestres, também 
conhecido por “carne de caça”, e de artigos 
diferenciados, como pele, plumas, óleo para 
indústria cosmética ou farmacêutica, 
peçonha e animais ornamentais, de canto ou 
de companhia. 

GRANDES ÁREAS DE ESTUDO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PESQUISA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL. São Paulo:
Usp, v. 11, n. 1, 2016.
MACHADO, Théa Mírian Medeiros et al. Animais silvestres e 
Zootecnia. Revista Ação Ambiental, v. 10, n. 35, p. 29-31, 2007.
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Bom valor nutritivo, elevado potencial de produção de matéria seca,

vigor de rebrotação, facilidade de propagação, resistência à pragas e

doenças, rusticidade, agressividade, tolerância ao

pisoteio e acessibilidade.

I. FORRAGICULTURA
A Forragicultura é o ramo das ciências agrárias que estuda as

Plantas forrageiras, cujo cultivo resulta na forragem como produto

final. Forragem consiste nas partes aéreas (exceto os grãos) de uma

população de plantas, que serão utilizados na alimentação dos herbívoros

(nutrição) em pastejo ou podem ser colhidas e fornecidas no cocho

II. CARACTERÍSTICAS DESEJÁVEIS EM UMA
PLANTA FORRAGEIRA

III. CLASSIFICAÇÃO DAS PLANTAS
FORRAGEIRAS

As plantas forrageiras são classificadas como gramíneas, leguminosas

e cactáceas e estão divididas em três grupos C3, C4 e CAM.

Alfafa (Medicago sativa)
Amendoim-forrageiro (Arachis pintoi)
Feijão-miúdo (Vigna sinensis)
Estilosantes mineirão (S. macroceph
ala x S. capitata)

C3 – Leguminosas 
e gramíneas de clima 

temperado:

Mecanismo C3: Maior digestibilidade e teor de proteína bruta. Maior valor nutritivo, porém
menos produtiva. Baixa eficiência no uso da água. Maior degradação ruminal. Parede celular
mais fina e maior conteúdo no mesófilo. Fotossíntese ocorre no mesófilo. Favorecidas

pela combinação de ambientes com baixa temperatura e elevado sombreamento
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III. CLASSIFICAÇÃO DAS PLANTAS
FORRAGEIRAS

Mandacaru (Cereus jamacaru)
Palma (Opuntia cochenillifera)

CAM – Cactáceas

III. CLASSIFICAÇÃO DAS PLANTAS
FORRAGEIRAS

C4 – Gramíneas de 
clima tropical

Capim-marandu (B. brizantha)
Capim-Tanzânia (Panicum maximum)
Capim-Mombaça (Panicum maximum
cv. Mombaça)

Mecanismo C4: Maior eficiência fotossintética, mais produtiva em termo de matéria seca.
Menor qualidade, menor valor nutritivo. Fotossíntese ocorre nos cloroplastos. Favorecidas em
ambientes com as combinações de temperatura alta, muita luz e seco.

Mecanismo CAM: econômicas quanto ao uso da água. Ocorrem em áreas desérticas ou intensivamente 
secas. Os estômatos (controlam a entrada e saída de gases) se abrem a noite - evita grande perda de
água. Durante o dia, os estômatos se fecham (não há grande perda de água) e o CO2 fixado é então 

utilizado na realização da fotossíntese sob elevadas intensidades de radiação solar.
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IV. CONSERVAÇÃO DA FORRAGEM

A conservação é feita utilizando técnicas que preservem a qualidade e

valor nutritivo do alimento. As técnicas utilizadas são a de fenação e

ensilagem.

FENO: Forragem que sofreu processo de desidratação até atingir teor de

umidade que permite se manter estável em condições ambientais;

SILAGEM: Forragem ensilada é conservada através de fermentações e

consequentemente o abaixamento do pH.

GRANDES ÁREAS DE ESTUDO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

MIRANDA DA FONSECA, Dirlenando; AZEVEDO MARTUSCELLO, Janaina. Plantas

Forrageiras. 1. ed. atual. [S. l.]: UFV, 2010. 537 p. ISBN 9788572693707.

Princípios básicos do manejo de pastagens. Pirassununga: Faculdade de Zootecnia e

Engenharia de Alimentos, 2018. Disponível em:
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s%20do%20manejo%20de%20pastagens.pdf. Acesso em: 26 jul. 2020.

TECNOLOGIAS PARA CONSERVAÇÃO DE FORRAGENS: FENAÇÃO E ENSILAGEM.

Pirassununga: Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) Universidade de

São Paulo, 2015. Disponível em:

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4119263/mod_resource/content/1/TECNOLOGIAS

%20PARA%20CONSERVA%C3%87%C3%83O_ZAZ1376.pdf. Acesso em: 26 jul. 2020.
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OUTRAS ÁREAS DE ESTUDO

Por Fernando Porto
TILAPICULTURA NO BRASIL

A piscicultura brasileira é a segunda maior da América do Sul, perdendo apenas
para o Chile. Dentre os peixes cultivados no Brasil, a tilápia é a espécie de maior
destaque. Na última década, o Ceará ocupou o primeiro lugar na produção nacional.
Atualmente, praticamente toda a tilápia produzida é comercializada no mercado
interno, sendo as exportações de filé destinadas principalmente para a Europa. É
comercializada em forma de filé (destinada a restaurantes e supermercados), e o peixe
inteiro (feiras livres e peixarias).

A tilápia se adaptou tão bem às condições brasileiras que muita gente se
esquece que ela é exótica. áceis de alimentar, resistentes a doenças e boas
reprodutoras, as tilápias logo se tornam negócio rentável. Toleram bem grandes
variações de temperatura e água com pouco oxigênio dissolvido.

No Brasil, as principais formas de cultivo são feitas em tanques escavados e a
promissora cultura intensiva em tanque redes em reservatórios (conhecidas também
como gaiolas). O peso comercial de 600g a 1kg é atingido entre 6 a 10 meses,
dependendo da forma de cultivo. O custo de produção em viveiros varia entre R$ 1,70 a
2,40/kg. Em tanques-rede de pequeno volume (4 a 6m3) a produtividade varia entre 80
e 250 kg/m3 por ciclo. atualmente os tanques-rede têm sido mais usados, aproveitando
áreas em diferentes reservatórios no Brasil.

Por conta da falta de pesquisas e de dados sobre a produtividade de tilápias em
tanques-rede em escala comercial, produtores e empresários rurais ainda relutam em
investir neste sistema de produção. Este é um campo de pesquisa de enorme potencial,
e pode alavancar ainda a mais a produção nacional. Uma cadeia produtiva emergente e
promissora como a tilapicultura apenas se desenvolverá de forma sustentável se todos
os elos da cadeia se desenvolverem continuamente, no caso: manejo, saúde, nutrição,
genética, automação e, finalmente, o mercado consumidor, que busca um produto
criado com responsabilidade e boas práticas de bem-estar animal.

Imagens fontes: www. https://agrorevenda.com.br; www.amusuh.org.br)



2 curiosidades sobre a graduação em Zootecnia 
que você precisa saber

Qual a diferença entre Medicina Veterinária e Zootecnia?
O médico veterinário é o profissional responsável por
zelar pela saúde de todas as espécies animais,
independentemente de porte, prestando-lhes assistência
clínica e cirúrgica. Também pode inspecionar a fabricação
de produtos de origem animal. O campo de trabalho do
Zootecnista, por sua vez, participa da administração de
ambientes com produção para consumo. Ele atua em
todas as etapas da criação dos animais, do nascimento ao
abate até o processamento da carne e do leite e da
comercialização do planejamento de instalações e dos
ambientes, além de supervisionar processos de nutrição,
reprodução alimentação e melhoramento genético. No
mercado pet o Zootecnista atua na área nutricional,
comportamental e na criação de animais silvestres. Tendo
como compromisso o bem-estar animal, até mesmo no
momento do abate (visando, nesse caso, que o processo
cause o menor sofrimento possível), o Zootecnista é uma
figura essencial em todas as atividades agropecuárias,
estando apto, inclusive, a assumir o gerenciamento de
propriedades.

As disciplinas se restringem à área de Biológicas?
É verdade que boa parte das disciplinas que compõem a
grade da faculdade de Zootecnia é ligada a área de
Biológicas: no decorrer da graduação, o aluno estuda
Ciências Ambientais, características de caprinos peixes e
bovinos, manejo reprodutivo, inseminação
artificial, nutrição de ruminantes, entre outros. Em uma
outra frente, você aprende conceitos básicos sobre
higiene e sanidade animal, conhecendo procedimentos
básicos como esterilização e desinfecção, além de
conhecer as técnicas de manejo e pastagem do solo e
nutrição de plantas. Mas, além de colocar a mão na
massa, já foi dito que o bacharel pode assumir a
administração de uma propriedade. Assim, a matriz está
alinhada a versatilidade exigida desse profissional e
oferece aulas sobre Administração Rural e Extensão Rural.
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A famosa rede de restaurantes fast food, Burger King, financiou um

estudo com diversas ervas comumente usadas pelos humanos para facilitar a

digestão, como camomila, cosmos e capim-limão (capim-santo), na

alimentação do gado, com o objetivo de reduzir a emissão de gás metano.

A pesquisa foi conduzida pelos pesquisadores Octavio Castelan, PhD da

Universidade Autônoma do Estado do México, e Ermias Kebreab, Phd da

Universidade de Davis, nos Estados Unidos. A primeira fase da pesquisa

eliminou a possibilidade de uso da camomila e do Cosmos bipinnatus. A

primeira foi exclusa por não haver diferença significativa na mitigação da

emissão de CH4, enquanto que a segunda apresentou resultados promissores,

porém pela sua limitada distribuição e disponibilidade sazonal, também foi

excluída.

Os resultados da pesquisa mostram que o uso do capim-limão,

específico da espécie Cymbopogon citratus, foi capaz de reduzir de 29% a 33%

a emissão de gás metano durante os últimos 3 a 4 meses de vida do animal

(tempo de duração da pesquisa) criado em confinamento. O capim-limão foi

utilizado como suplemento na alimentação diária do gado, na razão de 100 g

de capim-limão por cabeça de gado por dia, numa dieta de 30kg/cabeça/dia,

composta por 80,6% de concentrado e 19,4% de forragem.

No Brasil, a JBS, maior fornecedora de carne bovina do Burger King,

está conduzindo uma pesquisa com 95 cabeças de gado em confinamento

afim de verificar os efeitos dessa nova alimentação em cenários distintos,

considerando as características de cada país e das diferentes raças de gado.

Para que essa nova prática seja validada como uma solução real para

mitigar a emissão do gás metano, ainda é necessária diversas pesquisas como

identificar os fornecedores de capim-limão que possam transportar ou

exportar facilmente para os locais dos pecuaristas; como comprar e

armazenar o capim-limão a granel, dada a significativa parcela de capim-limão

em alimentos por dia; como adaptar os processos de alimentação para

incorporar o aditivo de capim-limão; qual o impacto do aditivo de capim-limão

na economia agrícola e nos efeitos sobre o gado; como viabilizar essa dieta

em um cenário de alimentação a pasto, sendo este último o maior desafio

para o Brasil, já que 70% do gado brasileiro é alimentado no pasto.

Em um cenário que a criação e produção de gado bovino é responsável

por aproximadamente 14,5% das emissões globais de gases de efeito estufa,

de acordo com a ONU, uma empresa que procura uma estratégia sustentável

para combater o aquecimento global faz a diferença. A Burger King

disponibilizou a fórmula da dieta utilizada na pesquisa para que qualquer um

possa replicá-la, testá-la e aperfeiçoá-la. O artigo científico completo está sob

revisão por uma revista científica e assim que publicado será disponibilizado

no site da empresa.

Você pode 
checar o 

resumo da 
pesquisa 

aqui:



O PET - Programa de Educação Tutorial,
é desenvolvido por grupos de
estudantes, com tutoria de um
docente, organizados a partir de
formações em nível de graduação nas
Instituições de Ensino Superior do País,
orientados pelo princípio da
indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, e da educação
tutorial.

A Zootecnia ganhou seu próprio grupo PET em 1992,

quando nossa sigla ainda significava Programa
Especial de Treinamento, pelo professor Gilberto
Bitú Primo. Em seu caráter de trabalho em grupo, já

passamos dos 100 alunos que adentraram no programa e
saíram para intercâmbios, pós-graduações,
trabalhos, estágios e muito mais.




