
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Professor Don Broom e o diretor da fazenda Murilo H. Quintiliano 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informações em www.modelfarmproject.org/ ou muriloquintiliano@yahoo.com.br 

Apresentando o projeto 

 

A Fazenda Santa Terezinha teve a 

oportunidade de receber ilustres visitantes no 

final do ano passado. Com uma série de 

disciplinas relacionadas ao bem-estar animal, 

manejo pré-abate e qualidade de carne sendo 

oferecidas na FCAV Unesp Jaboticabal, 

aproveitamos a oportunidade e levamos alguns 

dos professores para conhecer mais a fundo o 

projeto e o lugar onde ele será desenvolvido. 

Dentre eles estava nada menos que o 

Professor Donald M. Broom, do departamento 

de Medicina Veterinária da Universidade de 

Cambridge. O Professor Broom é reconhecido 

pelos inúmeros estudos e publicações sobre o 

bem-estar de animais de produção, que são 

utilizados constantemente como referência em 

pesquisas. Ele foi também o primeiro professor a 

lecionar uma disciplina específica sobre bem-

estar animal no mundo. 

Segundo o Professor Broom, o projeto  no 

Brasil abre grandes possibilidades de estudos e 

desenvolvimento do bem-estar dos animais de 

produção com implicações práticas direta aos 

produtores. 

 

A primeira parceria 

 
O Grupo de Estudos e pesquisas em Etologia e 

Ecologia Animal, coordenado pelo Professor Mateus 

J. R. Paranhos da Costa é o primeiro parceiro do 

“Model Farm Project” no Brasil. Contando com mais 

de 20 pessoas em seu corpo técnico, o Grupo ETCO 

irá auxiliar no desenvolvimento de pesquisas 

relacionadas ao bem-estar animal e ao meio 

ambiente. Além disso, pelo reconhecimento nacional 

e internacional do trabalho do Grupo o projeto ganha 

mais visibilidade e amplia a gama de possibilidades 

de atividades a serem desenvolvidas. 

O Grupo ETCO irá se instalar na fazenda, 

utilizando a infra-estrutura disponível e já começa a 

imprimir mudanças na rotina da fazenda com o novo 

projeto de “Coleta Seletiva”, cujo objetivo é educar e 

instituir a coleta seletiva de lixo e reaproveitamento 

de resíduos orgânicos criando um modelo simples e 

prático que possa ser utilizado por outras fazendas do 

país, envolvido a prefeitura e empresas de 

reciclagem. Professor Mateus J. R. Parandos da Costa, Murilo 

and Dr. Ashleigh Bright durante reunião. 


