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   Assunto: XI Congresso sobre Manejo e Nutrição de Bovinos divulga programação  
   oficial 

 

 

XI Congresso sobre Manejo e Nutrição de Bovinos div ulga 
programação oficial 

Campinas (SP) vai sediar o XI Congresso sobre Manejo e Nutrição de Bovinos. O evento é uma iniciativa 
do Colégio Brasileiro de Nutrição Animal (CBNA), e será realizado nos dias 27 e 28 de novembro de 2012, 
no Auditório do IAC (Campinas/SP).  

Em pauta, os avanços técnicos mais recentes do setor da pecuária, divididos em três módulos: Manejo da 
Suplementação; Econômico; Nutrição. Os temas serão apresentados por palestrantes de reconhecida 
competência, todos com atuação no setor. O evento também privilegiará respostas às necessidades 
práticas e dúvidas apresentadas pelos participantes inscritos. 

Veja abaixo a programação oficial completa:  

MÓDULO: “MANEJO DA SUPLEMENTAÇÃO” 

- Efeitos da suplementação mineral-proteica e da suplementação mineral-proteica- energética na produção 
de bovinos de corte em regime de pasto - Tiago Sabella Acedo – Tortuga Cia Agrária – São Paulo, SP. 

- Efeito da suplementação com concentrado no consumo e utilização de forragens por bovinos em 
pastagens - Ricardo Andrade Reis - FCAV-UNESP - Jaboticabal, SP Perguntas 

- Efeitos dos minerais sob a forma orgânica na produção e na qualidade da carne de bovinos - Marcus 
Antonio Zanetti – FZEA-USP – Pirassununga, SP 

MÓDULO: “ECONÔMICO” 

- Taxa de ganho na recria e efeito no ganho compensatório na terminação de bovinos confinados - Pedro 
Veiga Rodrigues Paulino – Universidade Federal de Viçosa - Viçosa, MG 

- Uso de coprodutos agroindustriais na alimentação de ruminantes - André Soares de Oliveira – 
Universidade Federal de Mato Grosso- Sinop, MS 

- Efeito da nutrição animal na composição e qualidade de carne - Sergio Raposo de Medeiros – CNPGC- 
Embrapa Gado de Corte – Campo Grande,MS 

- Nutrição e sustentabilidade financeira na produção de bovinos de corte - Adilson de Paula Aguiar – 
FAZU- Faculdades Associadas de Uberaba- Uberaba,MG 

MÓDULO: “NUTRIÇÃO” 

- Produção de alimentos volumosos para bovinos - Luiz Gustavo Nussio – Esalq/USP - Piracicaba, SP 

- Implantação de confinamentos e bem estar animal - Antônio Carlos da Silveira – Unesp/Botucatu 

 



PRÊMIO CBNA DE PESQUISA 

- Apresentação dos Trabalhos Científicos 

- Entrega do Prêmio CBNA de Pesquisa 

Inscrições antecipadas têm preços promocionais (confira no site http://www.cbna.com.br/portal). Mais 
informações, contate: e-mail cbna@lexxa.com.br ou ligue para (19) 3232 7518.  

Fonte: Ass. Imprensa do CBNA 


