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Doutor em Ciência Animal e Pastagens destaca Produç ão de 
Silagem em Minicurso da 6ª INTERCONF 

Ferramentas para aferir as Boas Práticas na Ensilagem, este é um dos assuntos de uma série de temas 

em minicursos que serão ministrados durante a 6ª Conferência Internacional de Confinadores 

(INTERCONF 2013). 

 Ferramentas para aferir as Boas Práticas na Ensilagem, este é um dos assuntos de uma série de temas 

em minicursos que serão ministrados durante a 6ª Conferência Internacional de Confinadores 

(INTERCONF 2013). 

Todas as informações em torno deste assunto que faz parte do eixo temático, Produção de Silagem, serão 

repassadas pelo médico veterinário Lucas José Mari, que também é Mestre e Doutor em Ciência Animal e 

Pastagens pela ESALQ/USP de Piracicaba (SP). 

De acordo com o veterinário, a apresentação versará sobre os principais pontos no processo de 

Ensilagem. Também será apresentada metodologia para mensurar o processo e sugestões do que é 

possível se melhorado em diferentes situações.  

"Temos acompanhado o aumento do custo das matérias-primas. Assim, a conservação da forragem será 

cada vez mais exigida em ter um padrão e valor nutritivo adequado, com vistas a diminuir o uso de 

ingredientes concentrados e garantir uma reserva estratégica de volumoso", diz o veterinário. 

Além deste tema sobre Produção de Silagem na série de sete minicursos técnicos que acontecem no dia 

09 de setembro (segunda-feira) abrindo a programação da INTERCONF no Hotel Oliveira´s Place de 

Goiânia, também serão trabalhados: OsCritérios de Seleção de Animais para Engorda em 

Confinamento;O Bem-Estar animal e Manejo Racional; A Nutrição para Produzir bons bezerros e 

potencializar o Ganho no Confinamento;  O Manejo, a Reforma e a Recuperação de Pastagens; As 

Tecnologias de Produção Associadas à Produtividade e; A Sucessão familiar e gestão patrimonial. 

Depois do dia dedicado aos minicursos, no dia 10, estreiam as plenárias cujo tema central será ‘O 

Confinamento de Precisão’, sob a ótica do Aumente o Peso do seu Negócio. A INTERCONF terá quatro 

dias de programação oficial de 09 a 12 de setembro, em Goiânia (GO). 

Entre os destaques do eixo temático estão: Segurança alimentar e flexibilidade de produção para abrir 

mercados; a Cadeia Produtiva e em específico, Confinamento onde será enfatizado o Conceito PDCA: 

Planejamento, Desenvolvimento, Controle e Avaliação de Dados, ferramenta importante na estratégia de 

gestão numa propriedade de pecuária intensiva. 



No dia 12 (quinta-feira), os conferencistas participam de dia de campo na Fazenda Mirante,pertencente 

aoGrupo GT Agronegócios, em Nerópolis (GO), município distante apenas 25 quilômetros de Goiânia 

(GO). 

As inscrições para o evento estão disponíveis pela internet através do endereço 

eletrônico www.interconf.org.br ou mais informações pelo fone (62) 3432-0395, em Goiânia (GO). 

Serviço: INTERCONF 2013 

Evento: 6ª Conferência Internacional de Confinadores (INTERCONF 2013) 

Data: Dias 09 a 12 de setembro, 

Local: Centro de Eventos Oliveira’s Place, em Goiânia (GO) 

 


