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editorial
Paulo Afonso Schwab
Presidente

A milenar atividade de pastorear ovelhas...e com esta capa linda e lúdica, cheia 

de “pequenos pastores” queremos homenagear a todos homens e mulheres que se 

dedicam a este ofício. Muito mais que dedicar-se, passam para as gerações mais novas o apreço 

pelas ovelhas, o amor pelo cordeiro, e o carinho pela atividade encantadora de ser pastor.

Que estes meninos e meninas da nossa capa sejam os futuros grandes criadores, cuidadosos 

e dedicados aos seus rebanhos, que não percam o olhar e o afago de pequeno pastor no meio do 

seu futuro rebanho, porque a ovelha precisa de quem cuide dela, de quem olhe por ela.

É um novo ciclo que se inicia, é a renovação presente na humanidade...e assim de pais para 

fi lhos, de avós para netos vão nascendo os futuros pastores, hora pequenos, mas em pouco 

tempo serão grandes, promissores e dedicados no trabalho de pastorear.

E assim com muito orgulho e emoção nos despedimos de mais um ano árduo de trabalho 

em prol de nossas ovelhas, seja da porteira para dentro de nossas propriedades, seja da 

porteira para fora, defendendo os interesses daquilo que optamos por produzir. Temos 

bastantes motivos para comemorar e reunirmos forças para o Ano Novo, desejando 

que a ovinocultura siga crescendo, sendo valorizada e reconquistando espaços 

importantes na produção primária. 

Inspirados nos Pequenos Pastores desejamos a todos os associados da 

ARCO e amigos um Feliz Ano Novo, cheio de realizações, paz,saúde e 

muita energia positiva. Que nossa colheita seja farta em 2016 e que 

nos unamos cada vez mais em torno da ovinocultura!

Boa leitura e Feliz Ano Novo!

Que tenhamos novos e grandes projetos para 

nossa vida!
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símbolo da paz

FeOvelHA
expectativa de 
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Produção gaúcha anual de lã deve chegar a 12 milhões de quilos, e menos da 
metade disso fi ca no estado. O Uruguai é o principal cliente do produto nacional.

A indústria 
do cordeiro 
em Portugal
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Amilenar arte de tecer está 
cada vez mais crescente e um 
novo mercado de tendências e 
aplicabilidade da lã cai no gosto 

dos consumidores de produtos artesanais, 
desperta interesse em mercados do centro do 
país, mas enfrenta dois grandes problemas, 
a falta de mão-de-obra e a falta de produto.

Hoje grande parte da lã in natura 
produzida no Rio Grande do Sul é, 
praticamente, toda levada para o Uruguai, 
outra parte é comprada pela indústria. A 

Paramount Lansul, com sede em Bagé (RS), 
que já trabalhou com a capacidade total, 
cerca de 6 milhões de quilos de lã, hoje 
benefi cia 2 milhões de quilos de lã, que são 
comprados diretamente do produtor ou via 
cooperativas.

José Antônio Dias, diretor da unidade 
de Bagé (RS), diz que se fazendo um 
cálculo hipotético, “se o rebanho gaúcho é 
de mais ou menos 4 milhões de ovinos, o 
volume de lã produzido por ano, deve fi car 
em torno de 12 milhões de quilos de lã, 

destes, 5 no máximo fi cam aqui no estado, o 
restante é todinho comprado pelo Uruguai” 
salienta Dias, ressaltando que são cálculos 
hipotéticos pela falta de dados mais precisos 
e levantamento do mercado nacional.

A lã é uma commoditie e tem seu 
valor atrelado a valorização do dólar, em 
números de quando esta matéria foi escrita 
(11/12/2015) a lã estava valendo de R$ 17 
reais (a de Merino);

R$ 14 reais (Ideal); R$ 12 reais 
(Corriedale) e R$ 7 reais, as demais raças.

MERCADO DA LÃ

          

A LÃ DE OVELHA 
Um mercado antigo que 
revive com novas tendências
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Quando falamos em lã de ovelha nos vem 

à mente os ponchos, xergões e tapetes. Um 

mercado extremamente fechado e sazonal 

e bem longe do que se pode ver hoje com 

as novas aplicabilidades da lã de ovelha, 

lembrando que a lã é isotérmica, ela protege 

do frio e do calor, a lã não pega fogo e é um 

excelente isolante acústico também, sendo 

utilizada, inclusive, na construção de casas. 

Objetos de decoração, acessórios e linhas de 

vestuário dão uma nova cara à matéria lã.

Diametro em 
Micras

Classificação 
brasileira 

Valores referentes 

15  - 18 Merino Fino -
18,1 - 22 Merino 17,50R$                       

22,1 - 23,4 Amerinada 16,50R$                       
23,5 - 24,9 Prima A 14,50R$                       
25 - 26,4 Prima B 13,00R$                       

26,5 - 27,8 Cruza 1 12,00R$                       
27,9 - 30,9 Cruza 2 11,50R$                       
31 - 32,6 Cruza 3 9,00R$                          

- Cruzamento Branco 7,00R$                          
- Garra 3,00R$                          
- Preta 3,50R$                          

Classificação de lã e sua remuneração valida  
para o dia     11/12/2015

As AlquimistAs dA lã

Um encontro feliz se deu entre artesãs gaúchas, seus 
experimentos, suas técnicas, suas criações, suas obras 
que são concebidas com amor, muita dedicação e uma 
dose de magia que saem de seus caldeirões coloridos e 
transformam aquela lã pálida em cores vibrantes, novas 
texturas e aromas com notas de flores, cascas, raízes e 
ervas. São verdadeiras alquimistas!

A ideia de se reunirem surgiu justamente por que cada 
uma delas tem um diferencial no seu processo de criação, 
na forma de produzir e nas potencialidades de cada uma 
delas. “Assim atingiremos novos mercados e poderemos 
alinhar criação e produção unindo nossas técnicas”, 
diz Helena Uberti, sócia proprietária da marca Ovelha 

Urbana, grife de roupas, acessórios e linha de decoração 
que prima pela criatividade e pela exclusividade.

Helena é bajeense, formada em artes plásticas e mas 
morou muito tempo em Florianópolis, onde conheceu 
sua sócia e trataram de inventar uma nova fonte de 
trabalho e renda. De volta a Bagé há 3 anos, Helena 
começou a pesquisar e estudar sobre o artesanato em 
lã e suas possibilidades, uniu a sua veia criativa de 

artista e começou a produzir peças de vestuário, onde 
emprega o processo de feltragem. “Aprendi sozinha, fiz 
experiências e hoje traduzo nas peças que crio todas as 
minhas referências de moda, estilo e tendências em peças 
totalmente exclusivas” diz Helena que ainda brinca, 
“tenho amigas que pagam caríssimo por bolsas de grifes 
internacionais, produzidas em plástico e muitas vezes por 
trabalhadores que são explorados e não investem 300 
reais numa peça exclusiva, criada com amor e carinho por 
uma artesã ou por um artesão”.

A Ovelha Urbana tem seu ateliê e loja situada na 
Associação e Sindicato Rural de Bagé.
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MERCADO DA LÃ

A experiência da produtora rural, criadora de Ideal e artesã de 
Piratini (RS), proprietária de Fio Farroupilha,  Andrea Madruga, 
vem do amor pela criação de ovelhas e pela descoberta da lã e do 
artesanato como ferramenta de inclusão social e geração de trabalho 
e renda, para ela, para a família e para mulheres camponesas e  
quilombolas de Paredão e Costa do Bica - interior de Piratini. “No 
início eu era vista como uma sonhadora e hoje vendo o resultado 
do trabalho e o que produzimos na Fio Farroupilha, sou grata por 
ser sonhadora” diz Andrea revelando que o trabalho por vezes 
emociona, quando se trata do envolvimento de mulheres que não 
vislumbravam outras oportunidades e que hoje geram riqueza pelas 
próprias mãos.

A artesã revela que no início não foi fácil, o trabalho foi 
árduo, mas ao mesmo tempo em que ganhava corpo o entusiasmo 
aumentava e hoje, através de aperfeiçoamento, do emprego de 
novas técnicas e experiências, temos um trabalho altamente rentável 
e que tem mercado certo e que ainda pode expandir.  Andrea faz 
o processo semi industrial e 100% artesanal e, já preocupada 
com consumidores mais exigentes, criou etiquetas que darão 
credibilidade ao seu produto, com informações sobre a micronagem 
da lã, origem do animal, inclusive com seu número de registro na 
Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (ARCO). “Fornecer 
dados ao seu consumidor agrega valor ao seu produto, a origem, o 
manejo e até questões ligadas ao bem-estar animal são importantes 
diferenciais para o mercado externo, por exemplo” salienta Andrea.

Projetos de crescimento são muitos, mas ainda faltam algumas 
coisas para agilizar o processo de produção, e a artesã fala que 
queria somente poder lavar a própria lã para não precisar comprar 
da indústria, “dependo de quem lave a minha própria lã, o que 
encarece o meu produto além de, ás vezes haver demora na entrega 
da lã o que compromete a entrega”.

Outra realidade vive Déborah Brauner, proprietária da 
Tecelagem Casa Nova de São Lourenço do Sul, onde também cria 
ovelhas da raça Merino Australiano. Débora descobriu há 8 anos o 
artesanato trabalhando com a lã da sua propriedade. 

Com o intuito de mudar a mentalidade e a cultura das pessoas 
em relação ao artesanato em lã, Débora buscou inspiração e 
criou uma linha de vestuário que foi mostrada em um desfile de 
modas durante da Expofeira de Primavera de São Lourenço, em 
outubro/2015. O resultado foi sucesso absoluto, “estou entregando 
peças até hoje” comemora a artesã. Ela revela que vai construindo 
tudo separadamente até a montagem da peça, seja em feltro ou 
tecida a mão ou no tear.

“Quero expandir, valorizar o trabalho com a busca de parcerias 
potenciais para dar visibilidade ao artesanato em lã e saiam do 
tradicional poncho e xergão para peças que componham o dia a dia 
das pessoas, seja no vestuário ou na decoração de suas casas” revela 
Debora que ressalta o trabalho 100% artesanal que desenvolve, na 
descoberta de cores e texturas para o seu produto final.

Tânia Furtado e Luciana Viana, moram em Pelotas e são 
integrantes do Ladrilã, grupo de artesãos formado a partir de 
formações e oportunidades trazidas pelo Sebrae/RS, hoje 16 
pessoas integram o Ladrilã que desenvolve produtos de decoração 
em lã e feltro. 

Tânia começou seu trabalha há 08 anos, trabalhando como 
tecelã. Buscou especializar-se e se integrou ao Sebrae, onde 

A lã e A inclusão sociAl
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formaram um pequeno grupo que na época trabalhava com linhas de vestuário.  Também através do Sebrae começaram um 
novo trabalho, agora voltado para peças de decoração para casas e escritórios, onde começou o Ladrilã e, fomentados mais 
uma vez pelo Sebrae participaram da famosa feira Craft Design em São Paulo. “Na primeira vez não fomos muito bem, nossas 
peças não foram muito aceitas”, diz Tânia justificando que a coleção não tinha muita cor e estava muito pesada. “Repensamos 
nossa linha e no outro ano voltamos a São Paulo e foi um sucesso” comemora a artesã. 

Hoje o Ladrilã desenvolve peças e produtos de grandes e renomados designers brasileiros e o resultado deste trabalho pode 
ser visto no site http://www.ladrila.com.br/

Luciana, que também integra o Ladrilã, é formada em Ciências Domésticas e sempre teve muito interesse e facilidade em 
trabalhar em teares, assim foi logo convidada pelo Senar para ser instrutora em oficinas de lã, passando por todas as etapas e 
processos até chegar ao fio que será tecido. “Não há como não se apaixonar por este trabalho”, revela Luciana demonstrando 
enorme orgulho. 

Cleusa Piegas, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ideal, uma grande incentivadora deste trabalho e do 
encontro destas artesãs, ressalta a importância das parcerias e de se trabalhar em conjunto, “temos que nos unir para ter força, 
para dar volume ao nosso trabalho” diz Cleusa salientando que tem muita gente trabalhando sozinho e isolado, quando a 
grande saída é se unir.

A presidente ainda cita dos parceiros deste projeto e que sempre ajudaram no desenvolvimento do artesanato em lã, 
Associação e Sindicato Rural de Bagé, Paramount Lansul, ARCO, Juntos para Competir – Farsul, Senar, Sebrae.

Apesar das dificuldades em conseguir mão de obra e produto, assim como este grupo de mulheres artesãs, outros por aí, 
devem ter outras vivências e experiências. Mas o que vale ressaltar é que o trabalho com a lã pode mudar realidades, gerar 
renda, trabalho em família e sobretudo o fortalecimento, organização e profissionalização da cadeia produtiva de ovinos.

contatos:
Fio Farroupilha: fiofarroupilha@gmail.com
tecelagem casa nova: tecelagemcasanova@hotmail.com
ladrilã: contato@ladrila.com.br
ovelha urbana: helenauberti@hotmail.com

Luciana Viana

Tânia Furtado Déborah Brauner



9      JANEIRO 2016 | ARCO Revista

Programa

Falando em Lã, em novembro o Programa 
de Melhoramento Genético das Raças de 
Lã realizado pela ARCO, fruto de parceria 
com a Secretaria Estadual de Agricultura e 
Irrigação do Rio Grande do Sul, completou 
um ano de trabalho.  Desde a aquisição do 
OFDA, única máquina que faz a micronagem 
da lã no Brasil, até agora já foram feitas mais 
22 mil análises e a adesão de produtores ao 
programa tem sido uma crescente.

O técnico responsável pelo setor de 
lã da entidade, Leonardo Farion, diz que a 
micronagem vem cada vês mais quebrando 
paradigmas, e tendo uma boa adesão por 
parte do produtor, ressaltando que mesmo 
os mais conservadores se renderam aos 
resultados que podem ser obtidos através 
da micronagem. “Neste um ano de 
programas já falamos em inúmeras vezes 
sobre a  micronagem, em vários eventos 

públicos, esclarecendo o funcionamento, 
interpretações dos dados e realizando 
análises em exposições, além de treinar 
diversos técnicos para realizar a coleta de 
amostras e esclarecimento para o produtor 
sobre os laudos. Como Zootecnista fico 
realizado por poder ajudar os produtores a 
cada vez mais qualificar a sua produção, e 
ajudar o setor laneiro  a se reestabelecer” 
salienta Farion.

Um ano de funcionamento do OFDA

* Merino Australiano
Total de Produtores: 67
Total de Analises (F): 8.828 Mil
Total de Analises (M): 430
Total de Analises (Geral):9.258 Mil
    - Média Micronagem
Total de Médias (F): 20,57
Total de Médias (M): 19,60

* Ideal 
Total de Produtores: 101

Total de Analises (F): 5.617 Mil
Total de Analises (M): 523
Total de Analises (Geral):6.140 Mil
    - Média Micronagem
Total de Médias (F): 22,99
Total de Médias (M): 22,87

* Corriedale
Total de Produtores: 96
Total de Analises (F): 5.686 Mil
Total de Analises (M): 1.033 Mil

Total de Analises (Geral):6.719 Mil
   - Média Micronagem
Total de Médias (F): 28,78
Total de Médias (M): 30,21

* RomneyMarsh
Total de Produtores: 5
Total de Analises (F): 22
Total de Analises (M): 15
Total de Analises (Geral):37
    - Média Micronagem

Total de Médias (F): 37,00
Total de Médias (M): 41,25
Cursos
- Lavras do Sul
 * Três Estradas
 * Rincão da Cruzinha
- Jaguarão
- Pinheiro Machado
* Associação da Jaiba
* Passo do Machado
* Restinga

total de Amostras por Raça:
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Artigo

“Símbolo da Paz”
Porque a Pomba não pode ser o Símbolo da Paz...

José Newton Gutierrez Gonçalves

A paz é geralmente definida como um estado de calma 

ou tranqüilidade, uma ausência de perturbações, derivada do 

latim “Pacem”.

 A paz entre as nações é o objetivo assumido por 

muitas organizações, como a Organização das Nações 

Unidas (ONU).

 No plano pessoal a paz designa um estado de 

espírito isento de ira, de desconfiança e de um modo geral, 

todos os sentimentos negativos. Assim, desejada por cada 

pessoa para si própria e, eventualmente, para os outros, ao 

ponto de tornar-se uma freqüente saudação: “Que a paz 

esteja contigo”, sendo um objetivo de vida.

 A paz é mundialmente representada pela 

bandeira branca. Erroneamente, muitas pessoas, por 

desconhecimento dos malefícios que as pombas podem 

causar a humanidade transformaram esse animal no símbolo 

da paz.

 A cor branca é a mais citada como “Símbolo da 

Paz”, por representar a pureza, a inocência e a verdade.

 A Bandeira branca é usada como “Símbolo da Paz” 

desde o renascimento, simbolizando o ato de se abrir mão 

das próprias cores para negociar a paz em tempos de guerra.

 Na mitologia cristã, a pomba branca passou a ser o 

símbolo da paz. Pelo Antigo Testamento, uma pomba foi solta 

por Noé após cessarem as chuvas no dilúvio. A pomba voltou 

a arca sem nada. Sete dias após, Noé solta novamente 

a pomba, que mais tarde retorna a arca com um ramo de 

oliveira com folhas. Desta maneira, Noé constata que Deus 

havia terminado sua “guerra” contra a humanidade.

 No Novo Testamento, “a pomba é o símbolo do 

Espírito Santo”. Pois, quando São Judas Tadeu batizou Jesus 

Cristo, nas águas do Rio Jordão, o divino Espírito Santo 

saiu de Cristo em forma de uma pomba. Assim, no Novo 

Testamento a pomba passou a ser o símbolo da paz.

 A pomba comum, cujo nome cientifico “Columbia 

lívia domestica” é uma ave exótica, que se originou da pomba 

das Rochas, de origem européia. Foi introduzida no Brasil no 

século XVI. São aves mansas, que se encontram em grande 

número nos centros urbanos, onde se adaptaram muito bem, 

devido a vários fatores, dentre eles a facilidade de encontrar 

alimento e abrigo. A reprodução da espécie acontece entre 5 

ou 6 ninhadas por anos (1 a 2 ovos por ninhada). O tempo de 

incubação é de 17 a 19 dias nos centros urbanos, o tempo de 

vida é de 3 a 5 anos.

 Nas cidades, as pombas costumam fazer seus 

ninhos em telhados, forros, caixas de ar condicionados, torres 

de igrejas e marquises. Por serem simpáticas e consideradas 

o símbolo da paz, algumas pessoas gostam de alimentá-las 

com restos de comidas como pão e pipocas, os quais são 

alimentos inadequados. 

 Como as pombas dificilmente são caçadas por 

outros animais, sua população cresce muito rápida e assim, 

aumenta sua quantidade sem controle tornando-se um grave 

problema de saúde.

 Os pombos podem causar até 50 tipos de doenças 

ao homem e aos demais animais. As mais importantes são: 

1 – Criptococose: Os principais sintomas são: febre, 

tosse, dor torácica, cefaléia, sonolência. São transmissíveis 

pela inalação da poeira das fezes contaminadas.

  Conforme Inocente, um levantamento realizado 

nos últimos 14 anos pelo Departamento de Neurologia da 

Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp) revela que 

42 pessoas morreram nos últimos três anos, vítimas da 

criptococose, espécie de meningite que atinge o sistema 

nervoso. Desde o início do estudo, um total de 198 pessoas 

veio a óbito por causa da enfermidade. A criptococose, 

que também é conhecida como “doença do pombo”, é 

transmitida pelo fungo Criptococus neofarmans encontrado 

freqüentemente nas fezes dessas aves. A incidência de 
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novos casos também é alta. O número de doentes cresceu 

23,5% desde 2001. Entre os casos registrados, 64% são de 

moradores de Rio Preto, o restante é proveniente de cidades da 

região. De 221 novos casos há três anos, o número de doentes 

contaminados com o fungo saltou para 289 em 2004. Do total, 

oito foram registrados este ano, sendo que quatro desses 

indivíduos morreram vítimas da doença ainda neste primeiro 

semestre.

  De acordo com a neurologista e coordenadora do 

Departamento de Neurologia da Famerp, Elisabéte Liso, nos 

últimos 14 anos, 198 pessoas morreram após contaminar-se 

com a criptococose. “O número pode ser bem maior, pois 

muitas mortes não chegam a ser notificadas ao hospital”, 

afirma. A doença, segundo ela, estaria intimamente ligada à 

alta incidência de pombos em Rio Preto e região. “As fezes 

dessa ave contêm o fungo causador da criptococose, que 

é transmissível por vias aéreas”, confirma. Outro estudo 

paralelo da especialista, em parceria com a bióloga Margarete 

de Almeida Gotardo, do Departamento de Microbiologia da 

Famerp, realizado no início desse ano, comprovaria a relação 

entre os doentes de criptococose e as áreas em que são 

encontrados os pombos. 

“De posse da localização das vítimas da doença, equipes de 

pesquisadores foram até os locais onde os doentes moravam. 

Na maioria dessas áreas havia pombos. As fezes deles foram 

recolhidas e examinadas em laboratório por meio de cultura. 

Foi comprovada a presença do fungo em 90% do material 

coletado”, afirma. O levantamento realizado pelas especialistas 

foi a seqüência de um estudo iniciado em 2001, quando foram 

coletadas amostras de fezes de pombos no centro de Rio 

Preto - área de grande concentração das aves e imediações do 

Hospital de Base. Na época, análises também comprovaram a 

existência do fungo nos excrementos dos animais.

Transmissão

  O fungo Criptococus neofarmans também causa 

meningites, encefalite e hipertensão intra-craniana, uma 

espécie de pressão alta no cérebro. Apesar de ser encontrado 

também no solo e no organismo de outras aves, os pombos 

seriam os maiores hospedeiros, segundo especialistas. A 

transmissão ocorre unicamente por vias aéreas, ou seja, pelo 

ar. Em geral, a criptococose ataca pessoas que estão com o 

sistema imunológico debilitado, como é o caso de doentes de 

Aids, diabéticos, usuários de drogas, transplantados e idosos. 

“Esse fungo é eliminado nas fezes das aves, que quando seca 

favorece sua proliferação, que é transmitida pelo ar. Porém, é 

comprovado cientificamente que os pombos também podem 

transmitir outras doenças como salmonela, além de alergias, 

febres, diarréias e vômitos, além da causada pelos fungos”, 

diz. A criptococose tem cura, porém, o tratamento demanda 

intenso combate às deficiências do sistema imunológico. “Como 

o Criptococus é um fungo oportunista, ele prolifera quando o 

organismo do doente está debilitado. São raros os casos em 

que a doença se manifesta sozinha, geralmente ela está aliada 

a outra como a Aids, por exemplo”, afirma a pesquisadora.

2 – Histoplasmose – O agente causador é o Histoplasma 

capsulatum, são micoses que tem afinidade com o sistema 

respiratório. Os sintomas vão desde uma infecção assintomática 

até febre, dor no peito, tosse e anemia.

3 – Salmonelose – A doença é produzida pela Salmonela 

SP. é uma doença infecciosa aguda, que tem afinidade pelo 

sistema digestivo. Os sintomas são: febre, vômitos, dor 

abdominal e diarréias.

4 – Ornitose – Enfermidade causada Chlamydia psittaci 

é uma infecção aguda que tem afinidade com o sistema 

respiratório inferior e superior. Os sintomas são febre, cefaléia, 
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calafrios e tosse. A contaminação ocorre por via oral através 

da poeira contaminada das fezes secas dos pombos.

5 – Toxoplasmose – Enfermidade causada por 

protozoários. É uma doença que pode causar aborto e 

malformação de fetos.

6 – Dermatites – É uma parasitose causada pelo piolho 

do pombo (Ornitonissus sp) que provoca erupções na pele e 

coceiras semelhantes a picadas de insetos.

7 – Alergias – Rinites e bronquites, enfermidades 

causadas pela inalação de penugens e ar contaminado com 

a poeira das fezes dos pombos.

8 – Doenças bacterianas – Paratifóides,   vibrioze, 

salmoneloses, listeriose e pasteurelose.

9 – Doenças virais – Encefalites e miningites.

10 – Doenças micóticas – Candidiose, 

sarcoporidioses, blastomicoses.

11 – Doenças causadas por protozoários – 

Tricomoníase, toxoplasmose e Trypansomiasis americano.

12 – Psitacose, aspergilose, doença de 

Newcastle, tuberculose aviária.

 Além das doenças transmitidas ao homem os 

pombos causam muitos prejuízos. A sujeira das fezes 

causam danos a pintura dos veículos, ao patrimônio histórico 

e artístico, morte de plantas ornamentais, entpimento de 

calhas ou tubulação de água da chuva, contaminação de 

alimentos.

Pombos urbanos podem transmitir a doença de 

quatro formas:

1 – Inalação de poeira das fezes contaminadas (trazidas 

para dentro dos edifícios

 através de equipamentos de ar condicionado).

2 – Transmissões por parasitas (pulgas, carrapatos, 

piolhos, ácaros e outros ectoparasitas).

3 – Contato direto com as fezes.

4 – Comida e água contaminada com fezes.

 Se na cidade as pombas causam todos esses 

problemas, as pessoas não sabem que no campo o problema 

é muito maior.

  O prejuízo que esses animais causam nas 

plantações de grãos é incalculável. Muitas pessoas poderiam 

ser alimentadas com essas perdas. As pombas não causam 

enfermidades somente ao homem, mas também aos 

animais, pocilgas, aviários e na alimentação dos bovinos.

Medidas de controle das pombas:

 1- Retirar ninhos e ovos.

2 – Umedecer as fezes das pombas com desinfetante 

antes de varrê-las.

3 – Utilizar luvas e mascaras para a boca e o nariz antes 

de realizar a limpeza das fezes.

4 – Vedar buracos e vãos entre as paredes, telhados e 

forros.

5 – Colocar telas em varandas, janelas e caixas de ar 

condicionado.

6 – Nunca alimenta – lãs.

7 – Por lei não é permitida a eliminação.

8 – Podemos pensar em esterilização?

Como esses animais podem ser considerados “Símbolo 

da Paz”? Se os mesmos são prejudiciais a saúde, a 

tranqüilidade e a PAZ das pessoas.

Ao contrário das fezes das pombas, as quais podem 

até matar uma pessoa, as fezes das ovelhas servem como 

fertilizante para o solo, aonde são plantadas verduras que 

alimentam o homem.

O “Símbolo da Paz” deveria ser a “OVELHA”, porque ao 

contrário das pombas que concorrem com o homem pelos 

alimentos, a “ovelha” doa a própria vida para alimentar o 

homem. 

Referências Bibliográficas:

Centro de Controle de Zoonoses da Prefeiura de São Paulo.
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New Pombos – 50 doenças. Disponível em: http://www.pestclean.com.br. Acesso em 01 de outubro de 2014.

Ministério da Saúde. Disponível em: http://www.bism.gov.br-dicas pombos. Acesso em: 02 de outubro de 2014.

Pombos e Riscos a Saúde. Disponível em: http://www.loremi.com.br/pombos-e-riscos-a-saude/. Acesso em: 02 de outubro de 2014.
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O Suffolk é, sem dúvida, a melhor raça para a produção 
de carne ovina. Isso é indiscutível. Mas este ano foi ainda 
mais especial para os criadores da raça. Nos últimos anos, a 
ABCOS intermediou a compra de sêmen inglês e, neste ano, 
os criadores e apaixonados pela raça têm acompanhado os 
resultados cada vez mais latentes fruto desse investimento.

“Nós fizemos consultas a especialistas e aos próprios 
criadores e chegamos a conclusão que o Suffolk brasileiro 
deve ter características muito acentuadas da linhagem 
inglesa, que se aproximem de sua origem, ou seja, animais 
mais baixos e de aptidão carniceira”, afirma o presidente da 
ABCOS, Bruno Garcia Moreira.

O dirigente afirma que em breve a maioria do rebanho 
de Suffolk no Brasil terá características inglesas. “Há 
alguns anos iniciamos a importação de sêmen de animais 
genuinamente ingleses, que foi muito aceito pelos criadores 
e que estão sendo usados paulatinamente nas cabanhas. Não 
tenho dúvida que o Suffolk será extremamente competitivo na 
produção de carne e muito resistente, afinal os nossos animais 
passaram por diversas linhagens, muitas adversidades e essa 
resistência será uma importante herança genética”, ressalta 
Garcia Moreira.

Em Esteio (RS), O Suffolk foi a segunda raça com o 
maior número de ovinos durante a Expointer 2015, a raça 
cresceu 37% em relação a 2014. De acordo com o diretor 

técnico da ABCOS, Gustavo Martins Ferreira, que julgou os 
animais da raça na Expointer deste ano, o Suffolk tem um 
caminho bastante promissor.

“Nesta Expointer, o campeão e seu reservado 
juntamente com o terceiro e quarto melhor, a campeã e 
sua reservada juntamente com a terceira e quarta melhor, 
são os animais que veremos com mais frequência e em 
maior número nas próximas feiras e exposições. De modo 
geral, já pudemos observar animais mais próximos do 
chão com um bom equilíbrio entre as partes do corpo 
mostrando funcionalidade. Ainda há algumas questões a 
serem ajustadas, mas não tenho dúvida de que os criadores 
estão no caminho certo”, define o zootecnista.

No Estado de São Paulo, a hegemonia do Suffolk no 
Campeonato Cordeiro Paulista (CCP) é brutal. A raça 
conquistou o campeonato pela 11ª vez, nas outras três 
edições do CCP em que o Suffolk não foi campeão foi vice. 
O presidente da ABCOS lembra que a sustentabilidade 
econômica da ovinocultura passa pela produção de 
carne com qualidade. “O Suffolk é a melhor opção para 
os criadores de ovinos. Carne de excelente qualidade, 
ótimo desempenho reprodutivo, rápido ganho de peso e 
fantástica conformação de carcaça. Ou seja, tudo o que 
criador deseja de uma raça de ovinos para produção de 
carne”, afirma.

Suffolk

Suffolk é a grande raça
da ovinocultura brasileira
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Registro Genealógico

Continuando nossa série de esclarecimentos sobre 
a parte cartorial dos assuntos pertinentes ao SRGO, 
nesta edição iremos tratar sobre Inseminação Artificial 
- IA, Transferência de Embriões - TE e Transferência 
Nuclear - TN.

 Tratando sobre inseminação artificial, informamos 
que todos os comunicados devem ser enviados a ARCO 
em relatório padrão disponível em nosso site ou via 
área restrita também no site. Como é de conhecimento 
da maioria dos criadores, a utilização da inseminação 
artificial pode ser feita com sêmen a fresco ou 
congelado, por via vaginal, cervical ou por laparoscopia. 
Na utilização de sêmen congelado adquirido, o criador 
deve enviar a nota do sêmen processado em central 
registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento - MAPA. O sêmen congelado em 
propriedade para uso próprio, deve ser informado em 
relatório de coleta e congelamento emitida por Médico 
Veterinário habilitado em relatório padrão, sendo que 
este sêmen somente poderá ser utilizado no próprio 
rebanho. É de suma importância que seja informado o 
tipo de inseminação.

Para que não haja nenhuma irregularidade, o 
criador deve possuir em seu banco de sêmen – o sêmen 
congelado do carneiro Pai, caso contrário o produto 
ficará com o código 13, dependendo do tipo de sêmen 
utilizado (congelado ou afresco), quando a ovelha 
utilizada não for de propriedade do criador poderá ficar 
com 5, e no caso do carneiro código 10 (sêmen a fresco), 
no caso de algum dos pais não ser confirmado poderá 
dar código 1 ou 2. No caso de utilização de sêmen 
congelado o carneiro doador deve possuir genotipagem 
informada. Relembramos que mesmo nos casos em que 

no nascimento do animal, este possa ficar com algum 
código, o criador deve comunicar a I.A respeitando os 
prazos previsto, evitando assim a cobrança de multa por 
comunicado fora do prazo regular. Sendo que os códigos 
podem ser sanados após o nascimento do produto.

 Na Transferência de Embriões, os comunicados 
também devem ser feitos nos relatórios padrão ARCO 
de coleta, FIV (fertilização em vitro), congelamento e 
inovulação, disponíveis em nosso site. No nascimento 
destes produtos também deve ser informado que 
estes são oriundos de Transferência de Embriões. 
Em transferência de embriões sempre será exigida 
a tipagem de DNA dos pais, assim como o DNA de 
comprovação de parentesco do produto. É de extrema 
importância que as receptoras sejam identificadas nos 
relatórios enviados. No caso de comunicado de embrião 
importado, este deve vir acompanhado de documentação 
que comprove a genealogia dos doadores de sêmen e 
de óvulos, e da tipagem de DNA de ambos fornecida 
por órgãos oficiais ou credenciados do pais de origem. 
As irregularidades que podem ocorrer no caso de TE 
com utilização de sêmen a fresco são os códigos 10,5 ou 
12. No caso de utilização de sêmen congelado poderão 
ocorrer os códigos 13,5,1,2 ou 12. Mesmo que passíveis 
de código, os comunicados devem ser feitos evitando a 
cobrança de multa por atraso. 

Com o avanço das tecnologias de reprodução, a 
ARCO já prevê em seu regulamento a utilização de 
Transferências Nucleares (Clone). Os produtos de 
Transferência Nuclear poderão ser resultantes de 
núcleos de células doadoras provenientes de embriões 
ou de células somáticas cultivadas em laboratório e 
crio preservadas em nitrogênio líquido, sendo que 
estas serão colhidos com autorização por escrito do 
proprietário do animal doador. Os produtos de TN desde 
que nascidos e viáveis, que tenham atendido ao que 
determina o Regulamento do Registro Genealógico (art. 
65 ao art.70), passam automaticamente a ter as mesmas 
condições e tratamentos que seu doador nuclear frente 
ao SRGO.

Relembramos que em nosso site, o criador tem 
acesso a todas as informações pertinentes ao Registro 
Genealógico e seu regulamento, assim como o acesso 
restrito disponibilizado ao criador para que este 
visualize o seu rebanho registrado, podendo também 
utilizar a ferramenta de comunicados online. Aqueles 
que não sabem como acessar a área restrita basta 
entrar em contato com a ARCO e solicitar seu login 
e senha. Na próxima edição voltaremos falando sobre 
os nascimentos dos produtos dos diferentes tipos de 
métodos reprodutivos utilizados.  Até.

Serviço de registro 
geneAlógicO De OvinOS
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Adiretoria-Gestão2014/2015

Ideal

Seja pelos aspectos laneiros, seja pela qualidade dos 
cordeiros que produz a raça Ideal, duplo propósito de 
lã fi na, vem ganhando cada vez mais espaço, não só no 
sul do Brasil, mas em países coirmãos, como Uruguai 
e Argentina.

O Ideal é uma raça mista – lã e carne, produzindo 
cordeiros precoces e com muito boa musculatura e 
gordura entremeada, o que lhe empresta um marmoreio 
otimizado, e por consequência muito sabor a sua carne. 
A raça, entre outras qualidades, possui um período 
reprodutiva longo que proporciona ao criador obter 3 
produções a cada dois anos, contribuindo assim para 
uma menos sazonalidade na oferta de carne ao mercado, 
o que empresta desenvolvimento à cadeia produtiva. 
Sob a ótica laneira, o Ideal produz uma lã fi na, branca, 
suave, com grande comprimento de mecha e alta 
resistência de fi bra.

O trabalho da Associação Brasileira de Criadores de 
Ideal tem sido o de fomentar os rebanhos e a qualidade 
dos produtos, preservando as características da raça e 
ganhando espaço importante no mercado de carne e lã.

Hoje, o rebanho registrado da raça, é de 4.515 
animais e em 2015 houve um aumento em relação à 
2014 de 7,7% no número de registros (fonte SRGO/
ARCO).

Segundo o presidente da ARCO, Paulo Schwab, o 
trabalho de qualquer uma das Associações Promocionais 
de Raça é muito importante para o desenvolvimento da 
ovinocultura como um todo, “são as associações que 
levam, não só o nome de suas raças, mas os atributos 
de seus exemplares para o mundo e para um mercado 
que precisa crescer” diz o presidente, ressaltando que 
é necessário promover parcerias, eventos, mostras e 
feiras que fomentem o mercado da ovinocultura.

Nesse sentido, de formar parcerias, a Ideal do Brasil 

tem uma grande com a Ideal do Uruguai e que não é de 
agora, há muitas décadas existe um estreito contato entre 
criadores e cabanheiros do Brasil e do Uruguai e que é 
muito bem vinda segundo o integrante da Sociedad de 
Criadores de Ideal delUruguay, JoaquínMartinicorena, 
que também foi presidente do SUL e da própria entidade 
uruguaia que congrega os idealistas, ressaltando a 
confi ança gerada em muitos anos de contato.

Esta parceria foi construída através do intercâmbio 
na organização conjunto de Giras, participação em 
julgamentos, organização de congressos, o ponto alto 
de intercâmbio e confraternização são a Expointer e a 
Expo Prado, onde muitos criadores se visitam, trocam 
experiências e se congratulam.

Martinicorena ressalta ainda a experiência importante 
que foi a exportação do sêmen do carneiro campeão 
da Austrália 2006/2007, que foi doado para arrecadar 
fundos nos tradicionais remates que a ABCI realiza na 
Fenovinos, “a partir desta venda saiu o Grande Campeão 
da Expointer em 2010” diz. O presidente destaca ainda 
a organização do Congresso Mundial da Raça, realizado 
em Uruguaiana (RS), em 2014, marcando os 80 anos da 
raça no Brasil, e que incluiu gira em propriedades do 
Brasil, Argentina e Uruguai.

A presidente da ABCI, Cleusa Piegas fala dos 
grandes desafi os para os próximos anos e da importância 
de uma nova diretoria dinâmica e coesa, “temos, a cada 
ano, novos desafi os e precisamos empreender sempre, 
pois quando melhoramos nossos rebanhos ou quando 
aumentamos nossa produção, estamos colaborando com 
a ovinocultura como um todo” ressalta Cleusa.

Por isso é tão importante construirmos parcerias 
que nos ajudem a elevar a qualidade do Ideal e do que 
resulta dele, uma lã fi na e de alta qualidade e uma carne 
extremamente saborosa, conclui.

Ideal, raça extreMaMente 
representativa no cone sul
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A 14º edição da ExpoBrasil que aconteceu em Recife, 
encerrou as atividades da raça Santa Inês em 2015. Ano 
extremamente positivo com ampliação do número de eventos 
oficiais, este ano alcançamos a média de uma exposição 
chancelada a cada 11 dias, superando 2014!

Foram mais de 6 mil animais inscritos para julgamento, 
os leilões apresentaram um crescimento no faturamento na 
ordem de 75%, com muita liquidez e mercado aquecido para 
reprodutores e matrizes. 

Todo esse clima só poderia culminar numa grande 
exposição nacional. Este ano Recife recebeu pela segunda 
vez consecutiva a ExpoBrasil, foram 08 dias intensos de 
atividades e negócios, com 720 animais inscritos e 638 em 
pista de julgamento. Estimamos que os negócios gerados 
pela venda de animais da raça Santa Inês superou a casa de 
1 milhão de reais.

Outrodestaque importante para a Associação Brasileira 
de Santa Inês - ABSI e para raça, foi o ingresso do estado 
do Paraná aos eventos oficiais. Para 2016 já temos mais três 

eventos confirmados no estado, a idéia da ABSI é qualificar 
cada vez mais os eventos ovinos no território brasileiro e  
expandir a utilização de reprodutores da raça nos diversos 
sistemas de produção. 

No último dia 21 aconteceu também a  festa de premiação 
do Ranking Nacional 2015, O Prêmio Santa Inês  está na sua 
quarta edição e tem o objetivo de evidenciar os criatórios e 
expositores que se destacaram no ano:

As Categorias do premio são:
- Melhor Conjunto Família
- Melhor Fêmea
- Melhor Macho
- Melhor Matriz
- Melhor Reprodutor
- Melhor novo expositor
- Melhor novo expositor
- Melhor expositor
- Melhor Criador

MELHOR CONJUNTO FAMILIA 2015
1º MUMBUCA IAIÁ 3256 – JOAQUIM ARTUR 
PEDREIRA, 1030 
2º RMA MULECA 130 – RAIMUNDO MENDES, 
716

MELHOR FEMEA 2015
1º TAKISU ITAGIBA 470 – CONDOMINIO ALA-
GOAS, 2735
2º PORTEIRA AZUL AKIRA 480 – FRANCISCO 
DAS CHAGAS, 1892
 
MELHOR MACHO 2015
1º JAN PORTELA TE 215 – JOAQUIM ARTUR 
PEDREIRA, 2038
2º DO PINA 1417 – JOSEVAL PINA MOURA, 
1929

MELHOR  MATRIZ 2015
1º DO PINA VIVI TE 2982 – JOAQUIM ARTUR 
PEDREIRA, 4.486 
2º SIM ANITA FIV 4090 – GENTIL DE LIMA 
LEITE, 3.497

MELHOR  REPRODUTOR  2015
1º TAKISU NEREU TE 093 – GILDA CARVALHO, 
14.996 
2º DI LARI URUCUM TE 639 – JOAO CARLOS 
PEDREIRA, 13.168
 
MELHOR NOVO EXPOSITOR NACIONAL 2015
1º REBANHO TAP, FAZENDA TAP, 5465
2º RAYMOND ALEXANDER SMITH,  FAZENDA 
BOM DESTINO, 3000

MELHOR NOVO CRIADOR NACIONAL 2015
1º REBANHO TAP, FAZENDA TAP, 5809
2º RAYMOND ALEXANDER SMITH, BOM 
DESTINO, 2160

MELHOR EXPOSITOR NACIONAL 2015
1º GENTIL DE LIMA LEITE, FAZENDA H.C.G, 
15230
2º FRANCISCO DAS CHAGAS DE S. RIBEIRO, 
FAZENDA O.P, 12941

MELHOR CRIADOR NACIONAL 2015
1º CLÁUDIO ESBERARD DE LAURO, FAZENDA 
SANTA MôNICA, 13301
2º JOSé GERALDO SOUSA DE ALMEIDA, 
CABANHA PORTEIRA AZUL, 11895

Santa Inês 

Santa InêS encerra o ano de 2015 
com conquistas e números positivos

Mostra Pampa de Ovinos
Bagé
RS

1ª Edição

8ª Agrovino

Dia 15 de janeiro

13h30min

Parque de Exposições 

Visconde Ribeiro Magalhães

2º Ovinocultura em Debate

Dia 13 de Janeiro

9 horas

Parque de Exposições 

Visconde Ribeiro Magalhães

Avanços em programas, mercado e organização 

da cadeia produtiva

Mostra Pampa de Ovinos
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OVINO FUTURO MENOR – FêMEA
campeã
JUATANA F&J INFLACAO 01600
Expositor: Gentil de Lima Leite  Criador: Fer-
nando Antonio Figueredo de Mesquita

Reservada campeã
SELECAO MARIABONITA PERSA 212
Expositor: Anderson Pedreira Criador: Anderson 
Pedreira

OVINO FUTURO MAIOR – FêMEA
campeã
JAN DADIVA TE 508
Expositor: Joaquim Artur Pedreira F. Neto   Cria-
dor: Joaquim Artur Pedreira

Reservada campeã
F. FILHO GRAVIDADE 594
Expositor: Marcelo Tavares de Melo   Criador:  
Francisco de Oliveira Alves

BORREGA JUNIOR – FêMEA
campeã
MAROVINO 2108
Expositor: Juvêncio Carlos de Araújo  Criador: 
Juvêncio Carlos de Araújo  

Reservada campeã
DI LARI IBIZA 1676
Expositor: João Carlos Pedreira Andrade  Cria-
dor: João Carlos Pedreira Andrade  

BORREGA MENOR – FêMEA
campeã
F.T.I. BEBEL 2288
Expositor: Gilda Oliveira de Carvalho Criador: 
Marcelo Tavares de Melo

Reservada campeã
MOURAO GABY 412
Expositor: Saul Ferreira Moura Filho Criador: 
Saul Ferreira Moura Filho

BORREGA MAIOR – FêMEA
campeã
DI LARI ZABUMBA TE 1644
Expositor:Cincinato Siqueira Leite Neto  Criador: 
João Carlos Pedreira Andrade

Reservada campeã
JAN NILZA IA 484
Expositor: Francisco das Chagas de Souza 
Ribeiro Criador: Joaquim Artur Pedreira F. Neto

OVINO JOVEM – FêMEA
campeã
TAKISU ITAGIBA 470
Expositor: Marco Maranhão/Jose Givago/Varrela 
Criador: Gilda Oliveira de Carvalho

Reservada campeã
H.S.C. MALU 108
Expositor: Alexandre Medeiros Filgueira  Criador: 
Henio Saldanha da Costa

OVINO ADULTO – FêMEA
campeã
SELECAO MARIABONITA 114
Expositor: Marcelo Tavares de Melo  Criador: 
Anderson Pedreira

Reservada campeã
VISI AMORA TE 198
Expositor: Saul Ferreira Moura Filho  Criador: 
Iranilton Santana Simões

OVINO FUTURO MENOR – MACHO
campeão
JUATANA F&J 0577ª
Expositor: Gentil de Lima Leite   Criador: Fer-
nando Antonio Figueredo de Mesquita

Reservado campeão
SANTA MONICA ORFEU TE 891
Expositor: Claudio Esberad de Lauro   Criador: 
Claudio Esberad de Lauro   

OVINO FUTURO MAIOR – MACHO
campeão
GOITA 143
Expositor: Alexandre Jose Valenca Marques 
Criador: Alexandre Jose Valenca Marques

Reservado campeão
JUATANA F&J 0653
Expositor: Raymond Alexander Smith Criador:  
Fernando Antonio Figueredo de Mesquita

BORREGO JUNIOR – MACHO
campeão
RIGI TITAN 141
Expositor: Marco Maranhão/Jose Givago/Varrela 
Criador: Jose Givago e Ricardo Inojosa Costa

Reservado campeão
A.J.B. FALCÃO 067
Expositor: Antônio Jorge Nolasco Beltrão Cria-
dor: Antônio Jorge Nolasco Beltrão

BORREGO MENOR – MACHO
campeão
TAKISU LUKAMBA 235
Expositor: Gilda Oliveira de Carvalho Criador: 
Gilda Oliveira de Carvalho

Reservado campeão
PORTEIRA AZUL ALAN TE 273
Expositor: Francisco das Chagas de Souza 

Ribeiro Criador: Jose Geraldo Sousa de Almeida

BORREGO MAIOR – MACHO
campeão
HCG XAVIER TE 1075
Expositor: Francisco das Chagas de Souza 
Ribeiro Criador: Gentil de Lima Leite

Reservado campeão
MOUCO JR 559
Expositor: Alexsandro Barros Santana Criador: 
Eduardo Prado de Oliveira Junior

OVINO JOVEM – MACHO
campeão
DO PINA 1489
Expositor: Joseval Pina Moura Criador: Joseval 
Pina Moura

Reservado campeão
RIGI GALÃ 93
Expositor: Marco Maranhão/Jose Givago/Varrela 
Criador: Jose Givago e Ricardo Inojosa Costa

OVINO ADULTO – MACHO
campeão
JAN PORTELA TE 215
Expositor: Francisco das Chagas de Souza 
Ribeiro Criador: Joaquim Artur P.F. Neto

Reservado campeão
SANTA MONICA INDIANO 661
Expositor: Claudio Esberad de Lauro Criador: 
Claudio Esberad de Lauro

gRAnDe cAMPeOnATO
Grande campeã Futuro
JAN DADIVA TE 508
Res. Grande campeã Futuro
F. FILHO GRAVIDADE 594
Grande campeã
TAKISU ITAGIBA 470
Reservada Grande campeã
MAROVINO 2108
terceira melhor Animal
DI LARI ZABUMBA TE 1644
Grande campeão Futuro
JUATANA F&J 0577A
Res. Grande campeão Futuro
GOITA 143
Grande campeão
JAN PORTELA TE 215
Reservado Grande campeão
RIGI TITAN 141
terceiro melho Animal
HCG XAVIER TE 1075
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Corriedale

coRRiedAle nAs FeiRAs de VeRão
EXPOSIÇÕES DE OVINOS SÃO O FORTE DA TEMPORADA

Durante os meses de dezembro a março, 
intensificam-se os eventos com ovinos, desde os 
remates pré Natal, passando pelo rebanho geral, 
Exposições Morfológicas já estabelecidas e 
consagradas, Concursos de Borregas, remates 
de produção de destacadas Cabanhas, oferta 
de reprodutores PO, RGB e SO, tanto machos 
como fêmeas, não esquecendo do artesanato 
em lã, que nos diversos municípios do Estado 
reúnem produtores, ávidos na comercialização 
de seus produtos, como também criadores a 
procura de material genético e de reposição 
de animais nos criatórios, pois a ovinocultura 
tem crescido em função dos bons negócios na 
venda de carne e lã.

8ª AGROVINO
12 A 17 de janeiro
Parque de Exposições Visconde de Ribeiro Magalhães 
Promoção da Associação Bageense de Ovinos 
– ABACO e Associação e Sindicato Rural
Bagé - RS 
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Corriedale

Programação

Dia 12/01/16 (3ª feira) 
Das 14h às 20h – Entrada dos animais rústicos 

e a galpão destinados a julgamento

Dia 13/01/16 (4ª feira)
Das 8h às 12h – Continuação e término de 

entrada dos animais a julgamento
Das 8h às 14h – Entrada dos cordeiros 

destinados ao Concurso de Carcaças
Das 8h às 18h – Entrada dos animais de 

rebanho geral
09:00h – 2ª Edição do “Ovinocultura em 

Debate”
10:00h – Início Julgamento de Admissão de 

todas as raças

Dia 14/01/16 (5ª feira)
Das 8h às 18h – Entrada dos animais para 

o Concurso de Borregas – 1ª Mostra Pampa de 
Ovinos

09:00h – Início Julgamento de Classificação de 
todas as raças galpão e rústicos

14:30h – Continuação do Julgamento de 
Classificação galpão e rústicos

Dia 15/01/16 (6ª feira)
Das 8h às 12h – Continuação e término de 

entrada para o Concurso de Borregas
09:00h – Julgamento de Classificação dos 

Grandes Campeonatos de todas as raças
13:30h – Julgamento de Classificação do 

Concurso de Borregas
17:30h – Início do Remate da 8ª Agrovino e 

rebanho geral

Dia 16/01/16 (sábado)
12:30h – Almoço de Confraternização e 

Entrega de Prêmios
               Lançamento da Revista da Associação 

e Sindicato Rural de Bagé
19:00h – V Remate  de Produção da Cabanha 

São Matheus e Convidados

Dia 17/01/16 (domingo)
08:00h – Saída dos animais do Parque de 

Exposições e encerramento do evento

OBS: Esta exposição conta pontos para o 
Ranking da Raça Corriedale

JURADOS DA RAÇA CORRIEDALE: Santiago 
Saenz (Uruguai) e Claro Francisco Paim      

Lançada oficialmente a 8ª edição da Agrovino, em Bagé (RS)
A feira, que inaugura a temporada de verão dos ovinos, foi 

lançada oficialmente na noite do dia 14 de dezembro(segunda-feira) 
na sede da Associação e Sindicato Rural de Bagé. Participaram do 
evento de lançamento várias autoridades locais, além de dirigentes 
de entidades, de associações de raças, criadores, produtores rurais, 
parceiros e imprensa. Usaram da palavra o Presidente da ABACO 

e o Presidente da Rural, bem o Vice-Presidente da Câmara de 
Vereadores, o Representante da ARCO e o Prefeito Municipal

A Agrovino cresce a cada ano, tornando-se uma das mais 
importantes e prestigiadas feiras de ovinos, inaugurando o 
calendário de ovinos do sul do Brasil. Abaixo o leitor pode 
acompanhar a programação preparada para o evento.
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Corriedale

A ideia de se fazer uma exposição especializada 
do Corriedale surgiu em 2010, quando a Fenovinos foi 
para fora do Estado, na gestão do ex-presidente Carlos 
Cleber Leal, com o intuito de reunir os corriedalistas, 
incentivar a criação e dar maior divulgação à raça, que 
detém 65% do rebanho gaúcho.

A 1ª edição foi realizada em São Gabriel, em maio 
de 2010, tendo como jurado Aluísio Roberto Rosas 
de Azevedo; a segunda em 2011 foi em Bagé, em 
paralelo a Agrovinos, com os jurados Jair Menezes e 
Ruben Etcheverria do Uruguai.

No ano seguinte com a realização do Congresso Mundial 
do Corriedale, ficou decidido que a realização passaria a 
ser bianual, sendo a 3ª Nacional  realizada em Jaguarão em 
fevereiro de 2014 e foram jurados Andres Garcia Pintos do 
Uruguai com Ciro Manoel de Andrade Freitas.

Para este ano de 2016 houve a candidatura do município 
de Herval, que realiza a sua Exposição de Verão de Ovinos, 
sempre com muito sucesso. O Sindicato Rural de Herval, 
presidido por Fernando Silveira, está em grandes preparativos 
para bem receber os corriedalistas. O coordenador de ovinos 
do Sindicato é o seu diretor Sergio Munhoz, ovinocultor, 
técnico e jurado experiente, tem trabalhado para fazer uma 
bela exposição.

A ABCCorriedale e o Sindicato Rural convidam para a 
4ª Nacional do Corriedale, não só os corriedalistas da região, 
mas de todos os recantos do Rio Grande do Sul. Mostrar 
a pujança da raça é dever de todos os criadores, por isso 
existe este evento. Abaixo a programação básica, que será 
incrementada com a realização de outras atividades como a 
entrega de prêmios, assinatura de convênios, divulgação da 

Carne Corriedale Certificada, que serão anunciadas em breve.

Programação

Dia 17 de fevereiro (4ª feira)
12:00h – Encerramento do ingresso dos ovinos a prêmio
14:00h – Julgamento de Admissão da raça Corriedale
16:00h – Remate rebanho geral

Dia 18 de fevereiro (5ª feira)
09:00h – Julgamento de Classificação animais a galpão
14:00h – Julgamento de Classificação de rústicos

Dia 19 de fevereiro (6ªfeira)
15:00h – Inauguração da Exposição
16:30h – Remate de Reprodutores e Ventres tatuados participantes da 

Exposição

OBS: Esta exposição conta pontos para o Ranking da Raça Corriedale
JURADOS DA RAÇA CORRIEDALE: José Galdino Dias e Samuel Benta, 

da Argentina        

4ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DO CORRIEDALE
17 a 19 de fevereiro
Parque de Exposições Godofredo Ferreira
Promoção da ABCCorriedale e  Sindicato Rural
Herval - RS

XXXII FEOVELHA 
27 a 31 de janeiro
Parque Charrua
Promoção do Sindicato Rural
Pinheiro Machado - RS 

Conhecida como a mais tradicional feira de ovinos 
do verão, a Feovelha em sua 32ª edição, reunirá uma 
expressiva quantidade de animais de todas as raças, sendo a 
predominância da raça Corriedale.

A diretoria de Sindicato Rural de Pinheiro Machado, 
com a coordenação do presidente RossanoLazzarotto, vem 
preparando com esmero mais uma edição, contando com 
o apoio da ARCO, das Associações de Raças, da Emater, 
Senar, bem como de outras entidades ligadas à ovinocultura 
e patrocinadores.

Também neste ano haverá o Concurso Ovelha Arte, 
quando participarão artistas, que estarão pintando as ovelhas 
de cimento da entrada da cidade e outras espalhadas pela praça 
central. Uma iniciativa louvável que muito irá acrescentar 
para Pinheiro Machado em termos de identificação como a 
terra da ovelha.

Abaixo a programação resumida, voltada à raça Corriedale. 
A completa pode ser consultada no site da Feovelha e da 
ARCO.

Programação
Dia 26 de janeiro (3ª feira) – Entrada dos animais rebanho geral

Dia 27 de janeiro (4ª feira) – Entrada dos animais a prêmio da raça 
Corriedale

11:00 horas – Remate rebanho geral

Dia 28 de janeiro (5ª feira)
08:00h – Julgamento de Admissão
14:30h – Início do Julgamento de Classificação dos animais a galpão
19:00h – Remate Especial de Borregas Ideal e Corriedale

Dia 29 de janeiro (6ª feira)
09:00h – Início do Julgamento de Classificação animais a campo
14:30h – Continuação dos animais a campo
20:00h – Coquetel de Entrega de Prêmios

Dia 30 de janeiro (sábado)
16 horas – Remate da raça Corriedale

OBS: Esta exposição conta pontos para o Ranking da Raça Corriedale
JURADOS DA RAÇA CORRIEDALE: Claudio Rosa Marimon e João 

Antônio Fittipaldi
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Durante o encontro dos Inspetores Técnicos, que aconteceu 
na Bahia no dia 04 de dezembro, o médico veterinário e 
ovinocultor João Ramos Sobrinho, foi homenageado pela ARCO 
pelos seus mais de 30 anos como técnico da entidade, prestando 
serviços relevantes para o desenvolvimento da ovinocultura nos 
estados do nordeste.

João pediu seu desligamento da entidade, mas segue 
envolvido com seu rebanho da raça Santa Inês e se emociona 
ao falar sobre seu trabalho e sua vida dedicada ao campo e às 
ovelhas especialmente “nasci no meio das ovelhas e cabras e 
a ARCO foi fundamental pra mim, um trabalho que me trazia 
muita satisfação e alegria” , diz, ressaltando que mesmo resoluto 
de sua decisão é sempre muito difícil interromper um ciclo que 
foi tão importante e feliz.

Edemundo Gressler, superintendente do SRGO da ARCO 
entregou em nome de todos os colegas de João uma placa  e a 

faixa de Grande Campeão como forma de agradecimento pelo 
trabalho por ele realizado.

Falando em técnicos...
A superintendência de Serviço de Registro Genealógico da 

ARCO tem feito periodicamente em vários estados, encontros e 
reuniões com os inspetores técnicos credenciados, com o intuito 
de promover a atualização de assuntos pertinentes ao SRGO, 
bem como de regulamentos e regimentos. 

Importante ressaltar que durante os encontros há a 
possibilidade salutar de troca de experiências entre os técnicos 
e o conhecimentos de realidades que cada um encontra em 
seus estados, desta forma respeitando as características de cada 
região do Brasil.

Em 2015 foram feitos encontros técnicos no Rio Grande do 
Sul, Pará, Bahia, Pernambuco, Paraná e Santa Catarina.

Bahia

Técnico ReceBe 
homenAgem nA BAhiA
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Brastexel

abertas inscriÇÕes para eXpo nacional
e Mercotexel 2016 no MêS de JaneIro

Já estão abertas as inscrições para a 6º  Exposição Nacional 
da Raça Texel e o 18º  Mercotexel que acontecerá entre 21 a 24 
de janeiro de 2016, em Santana do Livramento, RS. A promoção 
é da Brastexel- Associação Brasileira dos Criadores de Texel e do 
Núcleo de Criadores de Ovinos Texel de Santana do Livramento.
Em termos de negócios, o evento é conhecido como a maior oferta 
de ovinos Texel no País e na América Latina, pois Livramento 
concentra os maiores rebanhos do mundo da raça. 

Após a boa repercussão do ano passado, os organizadores 
voltam a promover o concurso Melhor Cabanheiro, com 

premiação de R$1.000,00. Os critérios de seleção são o 
comprometimento  com a cabanha, cuidado, preparo ,sanidade 
e capricho com os animais. Explicam que o objetivo é estimular 
cada vez mais o profi ssionalismo e o comprometimento destas 
pessoas, que são importantíssimas no contexto do negócio como 
um todo.

As inscrições para a Nacional do Texel estarão abertas de 
30 de novembro de 2015 a 15 de janeiro de 2016. Elas podem 
ser efetuadas no site da Associação Brasileira de Criadores de 
Ovinos- Arco, www.arco.com.br. Já as Inscrições para o 18º 

TUDO PARA SUA CRIAÇÃO

Inseminação
Casqueamento

Identicação

(42) 3232-2272 www.itcdobrasil.net

PRODUTOS:

CARDEADEIRA
MACA IMOBILIZADORA

TRONCO TOMBADOR

TOSQUIADEIRA 430W
(tatuagem/brincos)
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deScole HuManItÁrIo é 
cAmPAnhA DA BRASTeXeL

Dentro do Programa Descole Humanitário-Brastexel 
foram distribuídos folders explicando os benefícios da 
prática em uso em países mais desenvolvidos. A Médica 
Veterinária Norma Centeno Rodrigues,especialista na 
área, explica que estes países estão preocupados com o 
Bem Estar Animal e onde inúmeros trabalhos científicos 
sobre o tema já foram realizados. Segundo a veterinária 
este é um programa a médio prazo. Norma ressalta 
que a Brastexel é pioneira nesse tema no Brasil. Nosso 
propósito é consolidar a idéia entre os criadores e  juízes 
de exposições, explica. 

Na Expointer 2015 foi observado, que ovinos do 
futuro, da raça Texel já apresentavam suas colas cortadas 
conforme sugestão da Associação. Portanto os criadores 
estão antenados com a tendência e preocupados que seus 
animais tenham Bem-Estar passando a adotara a prática. 

O programa foi lançado no ano passado tendo inicio 
com uma palestra para os criadores e divulgação. Neste 
ano foram distribuídos folders explicativos aos criadores 
da raça despertando o interesse inclusive de criadores 
de outras raças que sofrem com as consequências de um 
descole que retira a proteção natural dos animais. 

INSCRIÇÕES PARA A NACIONAL

Galpão: 
PO - R$ 150,00 por animal
PCOC (RGB) - R$ 100,00 por animal
PCOD (SO e Base) - R$ 50,00 por animal

Rústicos
PO - R$ 150,00 por trio, com 1 reserva
PCOC (RGB) - R$ 100,00 por trio, com 1 reserva
PCOD (SO e Base) - R$ 50,00 por trio, com 1 reserva
 
INSCRIÇÕES PARA MERCOTEXEL
Rústicos
PO - R$ 50,00 por animal
PCOC (RGB) - R$ 50,00 por animal
SO / RD / sem tatuagem - R$ 5,00

PROGRAMA

21 janeiro - quinta-feira
8h:12h / 13h:17h - Entrada dos animais
19h - Jantar de recepção
 
22 janeiro - sexta-feira
8h:12h - Admissão dos animais
14h - Julgamento
 
23 janeiro - sábado
8h - Julgamento
14h - Grande Campeonato e entrega de prêmios
17h - Leilão / Jantar / Show
 
24 janeiro - domingo
12h - Almoço de confraternização

Mercotexel devem ser efetuadas pelo Núcleo Santanense 
(55) 3242 1892, também de 30 de novembro a 15 de janeiro 
de 2016. O jurado será escolhido em reunião de diretoria 
marcada para o dia 9 de dezembro.

Na edição de janeiro de 2015 foram vendidos 32 ovinos 
entre machos e fêmeas pela média de R$ 4.042,50 e total de 
R$ 129.360,00.Já na Expointer 2015 foram negociados 54 
exemplares pelo total de R$ 398.980,00 e média geral de 
R$ 7.388,50. Recentemente o Leilão Amoras e Convidados 
comercializou 46 ovinos da raça Texel, totalizando R$ 
210.960,00 e média geral de R$ 4.586,09. E é com base 

nesta mostra que a raça apresenta em termos comerciais, que 
o presidente da Brastexel, Nedy de Vargas Marques afirma 
que o Texel é uma moeda forte que não se abate com crises 
suplantando todos os aspectos negativos que a economia 
brasileira enfrenta neste período.

O presidente espera refletir o número de animais 
participantes na Exposição Nacional da edição passada e 
repetir a pista aquecida no remate da Mercotexel. A nossa 
expectativa é da presença de criadores de fora do Rio Grande 
do Sul, disse ele.

Confira os preços das inscrições abaixo.
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Brastexel

cLUBe DA BoRRegA 
é aPoSta de futuroS crIadoreS

O sucesso da iniciativa inédita 
no segmento ovinos,de promover 
o Clube da Borrega pela primeira 
vez na II Exposição de Ovinos do 
Paraná certamente garantirá novas 
edições. Já nesta primeira edição 
participaram 20 crianças sendo 
que 11 de Castro e nove filhos de 
criadores integrantes da mostra na 
Agroleite 2015, todos do Paraná. 
As idades variaram de seis a 13 
anos. A promoção ganhou apoio 
da Cooperativa Castrolanda. A  
Castrolanda é adepta do fomento 
de jovens criadores em torno da 

Jurados  dos jovens: Gastão Cordeiro , Amaro Araújo e Edson Dias
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Brastexel

atividade com ovinos. 
A frente do projeto esteve Renata de Jager, Agropecuária 

Maré, Castro, PR, também motivada pela paixão que 
observa em seus filhos pela ovinocultura. Segundo Renata, 
o objetivo do Clube da Borrega é estimular e incentivar 
os filhos dos criadores a tomarem gosto pela atividade da 
ovinocultura. Eles tomaram como exemplo o Clube da 
Bezerra, da raça Holandesa que acontece há mais de 20 
anos.

Nos meses que antecederam a Agroleite, relata Renata, 
as crianças aprenderam a amansar o animal, dar banho, 
escovar, tosquiar e a como puxar o animal na pista. Houve 
vários encontros onde foi destacado a atitude que a criança 
deve ter na pista de julgamento

Os jurados foram os médicos veterinários Amaro 
Mendes de Araújo (inspetor Técnico da ARCO),Gastão 
Pereira Cordeiro Neto (inspetor Técnico da ARCO), Edson 

Duarte Dias (presidente da Ovinopar) e Lígia, doutoranda 
na PUC.

Todos ganharam medalhas e os três primeiros levaram 
ainda troféu.

O presidente da Brastexel, Ney de Vagas Marques 
voltou muito entusiasmado com o Clube da Borrega tanto 
que sonha em realizar uma edição na próxima Expointer. 
A prova, disse, motiva as crianças desde a tenra idade 
a demonstrarem afeto a ovelha e consequentemente a 
atividade. “Achei sensacional observar a satisfação das 
crianças e o efeito educacional junto aos futuros criadores”.

RESULTADO 

1º lugar- Pâmela Moreira de Jager
2º lugar-  Micaela de G. Kiers
3º lugar- Ana Clara H.  Szczyzipior

Marcelo e Renata com David de Jager

Renata agradecendo a participação de todos David de Jager , feliz , beijando a medalha

Pamela de Jager, 1º lugar, e a família

Jorge a. Szczypior com a esposa, neto e a neta, terceira colocada 
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PESSANO - FÁBRICA DE TOSQUIADEIRAS DE OVELHAS

Estoque permanente de todas as peças de reposição, além de pentes, cortantes, 
cabos flexíveis e lixas.

6x sem juros
nos cartões

www.tosquia.com.br(55) 3412-4511 | 9633-3407 | 9943-2313 (WhatsApp)

6x sem juros
nos cartões

Uruguaiana - RS
PESSANO - FÁBRICA DE TOSQUIADEIRAS DE OVELHAS

|

Rebanho e Mercado
Artigo

A ovinocultura vem apresentando altas taxas de crescimento de rebanho no estado do Mato Grosso, aumentando, 
em número de cabeças, 10 vezes na última década. Hoje Mato Grosso tem da “porteira para dentro”, insumos, genética, 
instalações e manejo adequados ao seu perfil geoclimatológico.

Da “porteira para fora” temos linha de beneficiamento de carne 
e elaboração de cortes que invadem as gôndolas das grandes e 
melhores redes de supermercados da capital Cuiabá e de importantes 
municípios do interior como Rondonópolis, Primavera do Leste e 
Campo Verde, Sinop, Sorriso, entre outras, demonstrando o grande 
desenvolvimento e potencial desse mercado.

Rentabilidade
A ovinocultura, especialmente em áreas “dobradas” que dificultam 

o desenvolvimento da lavoura, se apresenta como uma alternativa 
muito interessante. Com uma lotação mínima próxima a 1 UA(Unidade 
Animal) de cordeiro (450 kg de P. V. – peso vivo), apresenta 
rentabilidades similares à soja em áreas planas:

Se a lotação de cordeiros for mais concentrada, usando para isso tecnologias mais avançadas na produção ovina (cruzamento 
de raças especializadas e confinamento), poderemos obter resultados surpreendentes:

A produção de cordeiros gordos, em áreas dobradas de propriedades rurais, usando genética adequada e confinamento, 
aumenta em 30,77% a renda por hectare.

conclusão:
Em vista da rentabilidade aqui apresentada e das condições cada vez mais propícias ao desenvolvimento da atividade, a 

ovinocultura merece, por parte do produtor, uma atenção maior como meio de diversificação e aumento de 
rentabilidade das propriedades rurais.

PAULO DE TARSO
Zootecnista pela UFSM-RS, especialista em produção e nutrição de ruminantes pela UFMT, premiado 

pelo CRMV-Z /MT "Zootecnista do Ano" em 2010 e 2012. Coordenador no programa MT Regional, instrutor 
no SENAR-MT, gestor técnico/comercial de empresas de nutrição e diretor da PlannerZoot, empresa de 
genética animal (SEMEX DO BRASIL) e de nutrição de plantas (PRIME AGRO).

zootpaulodetarso@gmail.com (65) 3682-1346 e 9604-8162
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O Sindicato Rural de Pinheiro Machado já está na reta final 
para a Feovelha 2016, que acontece entre os dias 27 e 
31 de janeiro no Parque de Exposições Charrua. A feira, 

considerada uma das maiores do setor de ovinos na américa latina 
conta em todas as edições, além dos julgamentos e remates que 
movimentam a ovinocultura no Rio Grande do Sul, com uma 
vasta programação artística e cultural, como a feira da indústria 
e comércio, encontros de invernadas, artesanato em lã e várias 
outras atividades que a tornam ponto de encontro de muitos 
visitantes durante todos os dias da feira.

Conforme Rossano Lazzarotto, presidente do Sindicato Rural 
de Pinheiro Machado, embora a ovinocultura tenha diminuído 
em número de animais nos últimos anos, devido a vários fatores, 
os programas de certificação de carne de qualidade, aliados a 

um aumento na divulgação da carne ovina em várias partes do 
Brasil, incentivo por parte do governo e também o melhoramento 
genético realizado pelos produtores, vem aumentando a demanda 
do mercado por esses animais, não só em quantidade, mas 
também em qualidade. Além disso, a lã também é um produto 
que vem movimentando o mercado de ovinos. Com esses fatores, 
a expectativa é de mais uma vez a Feovelha ser o palco de grandes 
negócios tanto para quem compra quanto para quem vende. “Nós 
estamos com ótimas expectativas quanto a Feovelha 2016 e 
esperamos a participação de muitos produtores, fazendo com que 
a feira continue em seu lugar de destaque, movimentando a região 
de Pinheiro Machado”, termina Lazzarotto.

Acompanhe as novidades da Feovelha 2016 pelo site oficial 
do Sindicato Rural de Pinheiro Machado: www.feovelha.com.br

feovelHa: 
exPectatIva de ótIMoS 

negócIoS eM 2016
Air Imagens Aéreas
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Feovelha

PROGRAMAÇÃO REMATES:

28/01/2016 - QUINTA-FEIRA 10h - Início dos Remates de Ventres RGB, 
SO, RD, CG, Cordeiros, Capões e Rebanho Geral - Pista “A” 

29/01/2016 - SEXTA-FEIRA 20h30min - Remate “Premium” de Borregas 
PO Ideal e Corriedale – Pista SENAR-RS Remate de Coberturas 
Reprodutores Raça Ideal – Pista SENAR-RS 

30/01/2016 - SÁBADO 15h - Remate da Raça Corriedale – Borregos e 
Carneiros PO, RGB e SO e Ventres PO - Pista “A” 
15h - Remate da Raça Ideal – Borregos e Carneiros PO, RGB e SO e 
Ventres PO Pista “B” 

31/01/2016 - DOMINGO 14h - Remate raças , Merino Australiano, Romney 
Marsh, Ile de France, Texel, Hampshire Down, Suffolk, Poll Dorset, 
Dorper, White Dorper, Karakul e Crioula (raças sujeito a confirmação para 
comercialização) - Borregos e Carneiros PO, RGB e SO e Ventres PO 
– Pista “A” 14h - Remates das raças Merino Australiano e Crioula - Pista “B” 

PROGRAMAÇÃO: OviNOS

27/01/2016 - QUARTA-FEIRA
Até às 18 h - Entrada de animais Corriedale a galpão e rústicos 
destinados a julgamento
Até às 18h - Entrada de ventres RGB, SO, RD, CG, cordeiros, capões e 
Rebanho Geral
28/01/2016 - QUINTA-FEIRA
Até às 12h - Entrada de animais Ideal a galpão e rústicos destinados a 
julgamento
08h - Julgamento de admissão da raça Corriedale 
14h - Julgamento de classificação da Raça Corriedale 
14h - Julgamento de admissão da Raça Ideal
29/01/2016 - SEXTA-FEIRA
Até às 12h - Entrada de animais das raças Merino Australiano, Romney 
Marsh, Ile de France, Texel, Hampshire Down, Suffolk, Poll Dorset, 
Dorper, White Dorper, 
Karakul e Crioula, a Galpão e Rústicos destinados a julgamento
09h - Julgamento de Classificação da Raça Ideal
14h - Julgamento de admissão das raças Merino Australiano, Romney 
Marsh, Ile de France, Texel, Hampshire Down, Suffolk, Poll Dorset, 
Dorper, White Dorper, 
Karakul e Crioula
30/01/2016 - SÁBADO
09h - Julgamento de classificação das raças Merino Australiano, Romney 
Marsh, Ile de France, Texel, Hampshire Down, Suffolk, Poll Dorset, 
Dorper, White Dorper, 
Karakul e Crioula (raças sujeito a confirmação).
15h - Continuação do Julgamento de Classificação das raças Merino 
Australiano, Romney Marsh, Ile de France, Texel, Hampshire Down, 
Suffolk, Poll Dorset, Dorper, 
White Dorper , Karakul e Crioula (raças sujeito a confirmação).
20h30min - Coquetel de entrega de prêmios Merino Australiano, Ideal e 
Corriedale - Sobrado



32 ARCO Revista | JANEIRO 2016

rebanho ovino  
em Portugal

Criação de ovelhas no 

Alentejo, em campo 

nativo com

 suplementação.

ALgUmAS conSiDeRAçõeS SoBRe 
a indústria do cordeiro em Portugal

A convite da Zoetis/ Portugal fomos 
conhecer os sistemas de criações de 
ovinos naquele país, numa troca de 

experiências entre veterinários dos dois países 
e criadores que fazem da ovinocultura seu 
sustento. Segundo dados de 2014, do Instituto 
Nacional de Estatística português, o rebanho 
de ovinos está na casa de dois milhões de 
cabeças, sendo que 80% desse efetivo são 
animais destinados à produção de carne. 
Portugal é dividido em nove regiões agrárias, 
totalizando nove milhões de hectares conforme 
mostra a figura 1. A região do Alentejo é a que 
mais concentra ovinos, e foi nessa região que 
mais andamos, conhecendo os sistemas de 
criação e realizando palestras para médicos 
veterinários. Portugal produz em torno de 
18 mil toneladas/ano de carne ovina e tem 
nos países árabes, Israel e França seu maior 
mercado. Nas fazendas visitadas, chamadas 
de Herdades, criadores se dedicam a criação 
de ovelhas e fornecem cordeiros para os 
terminadores, que criam os animais em regime 
de confinamento. Portugal está a 300 Norte, 

não havendo problemas de sazonalidade; as 
ovelhas tem a base merina, que possuem a 
estação de estro mais aberta, ciclando todo 
o ano, e essas fêmeas são cruzadas com 
machos Ile de France. A taxa de desmame 
de cordeiros varia de 1,5 a 1,8 cordeiros/ano. 
Alguns criadores estão introduzindo carneiros 
Beltex, fruto do cruzamento de animais 
belgas com ovinos Texel. Esses animais têm 
como característica um maior ganho de peso, 
com os cordeiros atingindo entre 60 a 70 Kg. 
A criação de animais autóctones também é 
mantida. A raça Campaniça é uma dessas 
raças, criada na região sul-alentejana, em 
Campo Branco, sendo a rusticidade sua maior 
virtude. Nessas ovelhas, são introduzidos 
carneiros com genética Romanov devido 
à prolificidade. A comunidade europeia 
mantém um incentivo aos criadores que retém 
matrizes, pagando 22 euros por ovelha ano. 
Esses animais são mantidos em pastagem 
nativa e os cordeiros após o desmame, 
quando atingem aproximadamente 20 kg, são 
vendidos aos terminadores. Nesse sistema de 

segundo dados de 

2014, do instituto 

nacional de estatística 

português, o rebanho 

de ovinos está na casa 

de dois milhões de 

cabeças, sendo que 

80% desse efetivo são 

animais destinados à 

produção de carne

Luiz Alberto Oliveira Ribeiro*
Norma Centeno Rodrigues**
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criação, em confinamento, os criadores tem seu próprio caminhão 
e buscam os animais. Os caminhões são conforme o preconizado 
pelas regras de Bem-estar animais da Comunidade Europeia, com 
dois ou três andares, esses últimos podendo acomodar até 540 
animais.  Os animais chegam até o confinamento e são separados 
por lotes, conforme o peso. Uma máquina desenhada especialmente 
para isso distribui os cordeiros conforme o peso. Com seis saídas 
para espaços específicos, os animais entram no  brete e são pesados 
pelo equipamento já programado previamente  com o peso de cada 
lote. As portas abrem-se automaticamente para o espaço com o peso 
desejado. Após esse processo, os animais são colocados em baias 
com capacidade para 400 cordeiros cada uma. Chegam com peso 
entre 11 e 17 kg e saem em 30 dias com média de 30 kg, ganhando 
em média 320gr por dia as fêmeas, e 350gr/dia os machos, esses 
últimos não são castrados nem descolados para evitar o estresse. 
No momento que chegam, os animais são colocados em baias de 
adaptação, com alimentação baseada em ração e palha, com água 
à vontade. Uma das propriedades visitada tinha a capacidade para 
80.000 cordeiros. Os cordeiros terminados são comercializados 
com valores ao redor de 2,5 a 2,6 Euros por Kg de peso vivo. 

    Embora tendo um decréscimo significativo no número de 
ovinos entre os anos de 2000 a 2009, devido em grande parte, 
segundo os técnicos portugueses, a perda de competitividade 
das explorações, as dificuldades de mão-de-obra e o aumento da 

burocracia no controle dos rebanhos que devem seguir normativas 
rígidas da União Europeia, como  requisitos ambientais e de bem-
estar animal  para que os produtores possam usufruir de apoio 
financeiro a que têm direito, a criação de ovinos em Portugal ainda 
é um grande negócio.

Figura 1- Dados do rebanho ovino de Portugal. INE/2014. Adaptado por Rita Catita Afonso.

Vista interna do 

sistema de 

confinamento de 

cordeiros

rebanho ovino  
em Portugal
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Equipamento para a pesagem e distribuição dos 

cordeiros em lotes.

Grupo de criadores e médicos veterinários da região do Alentejo, Portugal.

Nosso agradecimento ao grupo de médicos veterinários da Zoetis e da Associação de Agricultores de Campo Branco e , em especial aos 
criadores de ovinos que nos receberam com tanta hospitalidade em suas propriedades. 

*Luiz Alberto Oliveira Ribeiro, MV, Dr. Professor aposentado UFRGS
**Norma Centeno Rodrigues, MV, Dra. Servidora aposentada do IPVDF, Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor/ FEPAGRO/RS.

rebanho ovino  
em Portugal
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Ile de France

Os criadores da raça Ile de 
France têm encontro marcado no dia 
16 de janeiro próximo, em Gramado 
(RS), na Cabanha Invernada do 
Morro Agudo, de Carlos Ely Garcia 
Júnior. Este primeiro Dia de Campo 
é uma parceria da Cabanha e da 
Associação Brasileira de Criadores 
de Ile de France – ABCIF.

Segundo Rafael Paim, presidente 
da ABCIF, este é o primeiro evento 
de 2016 dentre outros que já estão 
programados que deverão ocorrer 
no próximo ano. A idéia dos dias de 
campo, segundo o presidente, é reunir 
um grande número de criadores para 
congregar e trocar experiências em 
torno da produção, nutrição e manejo 
produtivo e reprodutivo em rebanhos 

Ile de france InIcIa o 
ano coM dIa de caMPo

Ile de France.
Além destes encontros técnicos e sociais, ocorrerá no primeiro semestre um Curso de Jurados da raça. 

“A atualização do corpo de jurados, bem como o trabalho em torno do que se busca na raça, é muito 
importante e necessário”, diz Paim. Carlos Ely (51) 8119 1233
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Fenagro (BA) e ExpoNordestina (PE) 2015
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Fenagro (BA) e ExpoNordestina (PE) 2015
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Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19.


