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Editorial
Paulo Afonso Schwab
Presidente

Em meio a este turbilhão de acontecimentos em nosso país, 

ainda encontramos espaço para trabalhar profi cuamente pela 

nossa atividade escolhida, a ovinocultura.

Tantas coisas a comemorar, a inserção da atividade no Plano 

Safra do Ministério da Agricultura, com amplas linhas de crédito 

para fomentar cada vez mais a produção de ovinos em nosso 

país. A possibilidade de termos um Protocolo Comercial com 

os países da Grã-Bretanha  para importação e exportação, sim 

exportação. A expansão de nossos negócios com a valorização 

da carne, com a certifi cação e a abertura de um mercado 

importantíssimo para a melhor carne e mais saborosa, a ovina.

Sem contar ainda a nossa Expointer, com mais de 700 

ovinos, dezenas de expositores, bons negócios apesar da crise 

econômica e onde fi zemos tratativas importantes para a cadeia 

produtiva da ovinocultura e fi rmamos parcerias sólidas com 

empresas e entidades.

Agora a mais nova notícia vem da Espanha, trazida por 

nosso secretário de agricultura do estado do Rio Grande do Sul 

sobre a ovinocultura leiteira, mais um mercado de alto valor 

agregado que se abre para quem busca investir na atividade, na 

produção de queijos e iogurtes.

Nos aproximamos no fi nal de mais um ano e já queremos 

deixar aqui registrado o nosso agradecimento pelo excelente ano 

que fi nda e o nosso fi rme propósito de seguirmos trabalhando 

com otimismo, alegria e muita responsabilidade pela nossa 

ovinocultura nacional. Que 2018 venha cheio de novas 

perspectivas e muito crescimento para todos nós!

Boa leitura
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 Com a homologação e chancela da 
Associação Brasileira de Criadores de 
Ovinos – ARCO, as feiras que ocorrem em 
todo o Brasil, são importantes encontros de 
produtores que buscam o melhoramento 
de seus planteis. “Precisamos aproveitar 
o momento e utilizar as linhas que foram 
colocadas a disposição dos ovinocultores”, 
diz o presidente da ARCO, Paulo Afonso 
Schwab que ressalta a importância dos 
produtores procurarem suas instituições 
fi nanceiras e investirem em seus rebanhos.

Acesse o link para saber onde tem uma 
exposição perto de você!

http://www.arcoovinos.com.br/index.
php/mn-exposicoes/mn-exposicoesabertas

Custeio

O pecuarista interessado em ampliar ou 
diversifi car a atividade na fazenda pode ir a 
uma instituição fi nanceira que trabalhe com 

crédito rural e pedir, por exemplo, o crédito 
de custeio. O criador de cabras e ovelhas 
poderá usá-lo para limpeza e restauração de 
pastagens, fenação, silagem e formação de 
forragens periódicas não superior a um ano 
para consumo do próprio rebanho.

O limite do crédito de custeio para 
ovinocaprinocultura por tomador é de R$ 3 
milhões e a taxa de juros caiu de 9,5% para 
8,5% ao ano. O PAP prevê, até 30 de junho 
de 2018, a contratação de crédito de custeio 
com prazo de reembolso de até dois anos, 
quando os recursos forem direcionados, 
exclusivamente, para retenção de matrizes 
ovinas e caprinas.

Investimento

Já os pecuaristas que pretendem construir 
ou reformar benfeitorias, adquirir máquinas, 
formação e recuperação de pastagens e 
proteção e correção do solo podem contar 
com o crédito de investimentos.

Os investimentos semifi xos englobam a 
aquisição de animais para criação, recriação, 
engorda ou serviços, aquisição de tratores, 
veículos, colheitadeiras, implementos, 
aeronave e embarcações.

O limite do crédito para investimento é 
de R$ 430 mil por benefi ciário/ano safra. O 
prazo varia de 12 anos para investimento fi xo 
e de seis anos para investimento semifi xo. A 
taxa de juros é de 8,5% ao ano.

notícia

As linhas de crédito e fi nanciamento 
para ovinos, do Plano Safra, 

podem gerar bons negócios nas feiras 
de primavera e verão

Um grande número de feiras e 
exposições estão acontecendo e 
outras tantas já com datas marcadas 
para a primavera e o verão podem 
se tornar importantes negócios para 
a cadeia produtiva da ovinocultura, 
através das linhas anunciadas 
pelo Plano Safra do Ministério da 
Agricultura este ano.
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notícia

Moderagro

No Moderagro (Programa de Modernização da 
Agricultura e Conservação de Recursos Naturais), 
que conta com R$ 640 milhões, o produtor rural 
tem itens financiáveis como aquisição de matrizes 
reprodutoras de ovinos e caprinos.

O limite é de R$ 880 mil por tomador individual 
e para empreendimento coletivo de R$ 2,64 
milhões. O prazo para pagamento é de até 10 anos, 
com até três anos de carência, e taxa de juros de 
8,5% ao ano.

Pronamp

A contratação de crédito de custeio do 
Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio 
Produtor), com prazo de reembolso de até dois 
anos, é destinada, exclusivamente, para retenção de 
matrizes ovinas e caprinas. O limite de custeio no 
programa é de R$ 1,5 milhão por beneficiário a taxa 
de juros de 7,5% ao ano. O custeio dessa linha de 
financiamento é de R$ 18 bilhões.

Já os recursos de investimento do Pronamp, que 
conta nesta temporada com R$ 3,7 bilhões, podem 
financiar reparos ou reformas de bens de produção 
e de instalações, aquisição de animais de serviço, 
desmatamento, destoca e similares, inclusive 
aquisição, transporte, aplicação e incorporação de 
calcário agrícola em até 15% do valor do orçamento.

O limite de investimento é de R$ 430 mil por 
beneficiário, com a taxa juros de 7,5% ao ano e 
prazo de até 8 anos. 

A renda bruta anual para enquadramento do 
médio produtor no Pronamp é de R$ 1,76 milhão.

Programa ABC

O programa ABC permite ao pecuarista 
financiar a aquisição de ovinos e caprinos para 
reprodução, recria e terminação, limitada a 40% do 
valor do crédito.

O limite de financiamento por beneficiário é 
de R$ 2,2 milhões, com taxa de juros de 7,5% ao 
ano. O prazo de reembolso é de cinco a 15 anos, 
conforme o projeto. O Plano Agrícola e Pecuário 
deste ciclo contempla R$ 2,13 bilhões para o ABC.

Inovagro

No caso da ovinocaprinocultura, o crédito do 
Inovagro pode ser utilizado para a automação, 
adequação e construção de instalações, inclusive 
a compra integrada ou isolada de máquinas e 
equipamentos para essa finalidade, devendo o crédito 
ser concedido a beneficiário que atue na atividade há 
mais de um ano. O criador pode também comprar 
matrizes e reprodutores, com certificado de registro 
genealógico, emitido por instituições habilitadas.

O programa conta com R$ 1,26 bilhão no período 
2017/2018. O limite é de R$ 1,1 milhão por tomador, 
taxa de juros de 6,5% a.a. e prazo de reembolso de 
até 10 anos, incluídos até três anos de carência.

Quando se trata de financiamento para aquisição 
de matrizes e reprodutores, o reembolso para esses 
itens deve ocorrer em até cinco anos, devendo o 
pagamento da primeira prestação ocorrer em até 12 
meses após a contratação.

O Brasil tem um rebanho de 18,4 milhões de 
ovelhas. A região Nordeste abrange 61% do total, 
com 11,1 milhões de animais, seguido do Sul, com 4,8 
milhões (26%). Já o plantel de cabras está estimado 
em 9,6 milhões de cabeças, sendo os estados da 
Bahia e Pernambuco os maiores produtores.  
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A 40ª Expointer foi mais uma 

importante entre tantas marcadas 

pelo grande número de ovinos, 

expositores, qualidade genética e bons 

negócios. Foram 718 ovinos de 13 

raças que movimentaram os seis dias 

de julgamentos, leilões, entrega de 

prêmios, homenagens e emoções.

Mais uma grande Expointer 
marcada pela presença numerosa 
de animais e bons resultados

Noite de homenagens e prêmios reúne 
ovinocultores na Expointer

A festa dos Destaques da Ovinocultura e Troféu Ovelheiro Gaúcho, na 
sua terceira edição na Expointer trouxe mais duas homenagens importantes, 
a Medalha de Honra ao Mérito Arco 75 anos e o Prêmio Álvaro Lima 
aos campeões do Concurso de Velos das raças Merino Australiano, Ideal 
e Corriedale. Na noite de entrega de prêmios também foi credenciada 
como inspetora técnica a médica veterinária Magali Moura, que já é a 
Superintendente Substituta do SRGO da ARCO.

Foi uma noite carregada de muita emoção e com a presença de várias 
autoridades, amigos, expositores, cabanheiros e parceiros da ARCO.

Estiveram presentes o secretário estadual de desenvolvimento rural, 
TarcisioMinetto; o presidente da Febrac, Eduardo Finco; o Deputado 
Estadual Luis Fernando Mainardi, representando o presidente da Assembleia 
Legislativa do RS; Fábio Avancini Rodrigues, diretor vice-presidente da 
Farsul, representando o presidente Carlos Sperotto; Derli Fialho, diretor 
superintendente do Sebrae; Gilmar Tietbohl, superintendente do Senar e o 
deputado estadual Frederico Antunes.

Ovelheiro Gaúcho 
Este ano os dois homenageados foram a senhora Elisabeth Amaral 

Lemos e o senhor José Ovídio Costa. Dois importantes personagens da 
história da ARCO, participantes ativos do desenvolvimento da ovinocultura. 
Duas pessoas extremamente atuantes e presentes em momentos decisivos 
para suas raças e para o cenário geral da cadeia produtiva de ovinos. 
Beth como é carinhosamente conhecida por todos é a primeira mulher a 
receber o Troféu Ovelheiro Gaúcho, que já foi entregue a pessoas muito 
especiais como Paixão Cortes, Luis Fernando Cirne Lima, Carlos Sperotto, 
Francisco José Perelló, Manuel Sarmento (Tio Lito), Flor Amaral, Luiz 
Carlos Petrarca, entre outros.

Prêmio Álvaro Lima da Silva  
Na presença das duas filhas do senhor Álvaro Lima da Silva, Sandra e 

Carla, o presidente da ARCO, Paulo Afonso Schwab entregou aos campões 
do Concurso de Velos da Expointer, o prêmio que leva o nome do ex-
presidente da Fecolã, pessoa que deixou um legado importantíssimo para o 
setor da lã e também para a ovinocultura gaúcha e nacional.
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Por ocasião do aniversário da entidade, que em janeiro completou 75 anos, a diretoria 
da ARCO entregou na Expointer a Medalha de Honra ao Mérito à entidades, pessoas, 
órgãos públicos e privados. Entre os homenageados, os dois ex-presidentes da ARCO Jair 
Menezes e João Manuel Saraiva Vieira, o superintendente do Senar-RS, Gilmar Tietbohl; 
diretor superintendente do Sebrae – RS, Derli Fialho; o presidente da Farsul, Carlos Sperotto 
– representado por seu diretor vice-presidente, Fábio Avancini Rodrigues e o pesquisador 
da Embrapa Pecuária Sul, José Carlos Ferrugem Moraes. As Associações Promocionais 
de Raça, representadas na Expointer também receberam a honraria, bem como algumas 
associações estaduais. 

Dois também foram homenageados, o senhor Adão Fagundes e Carlos Alberto Camargo. 
O Deputado Federal Afonso Hamm também recebeu a medalha e foi representado por seu 
assessor Rogério Burtet.

Os Grandes Campeões – 42 grandes campeões foram premiados, das 13 raças participantes 
e algumas das variedades naturalmente coloridas. A entrega dos prêmios foi a sensação da 
noite que contou com “parabéns a você” e grande show com Marcelo Caminha.

Na Expointer 2017 a ARCO teve o apoio do Sicredi, Laboratório IDEXX, Juntos para 
Competir (Farsul – Sebrae – Senar), Supra, Prefeitura e Câmara de Vereadores de Bagé.

A comercialização
Mesmo em tempos de crise, o setor da ovinocultura 

demonstrou ainda grande força na maior mostra agropecuária 
da américa latina, além de um número expressivo de 
animais que foram a julgamento (718 ovinos, de 14 raças), 
a comercialização foi considerada excelente totalizando R$ 
536.692 mil com a venda de 131 ovinos nos leilões organizados 
pelas Associações Promocionais de Raça.

Destaque para o recorde de preço para um carneiro da 
raça Ile de France, o grande campeão foi comercializado por 
R$ 43.400 mil, adquirido pelo condomínio formado pelas 

Cabanhas Boca da Serra (São Marcos/RS), Quatro Amigos 
(Muitos Capões/RS) e Ouro Branco (Mafra/SC).

Ainda que o total comercializado este ano tenha sido 18,5% 
menor que no ano passado, quando o total foi de 638 mil reais, 
os ovinocultores ainda comemoram a valorização dos animais 
e o excelente crescimento genético das raças representadas na 
Expointer.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Criadores 
de Ovinos – ARCO, Paulo Afonso Schwab há bastante o que 
comemorar, “nem sempre só o ganho financeiro importa, temos 
que nos orgulhar, e muito, do material que estamos produzindo. 
Nossa genética já é de ponta” afirma o presidente.

Merino Australiano:
Camila IA 2123 – Cabanha Santa Camila, 
de Manoel Zirbes Rodrigues
Peso Corporal – 120 Kg 
Peso do Velo – 11,260 Kg
Micronagem – 21,9

Ideal:
Água Fria  A79 – Cabanha Água Fria, de Flor Amaral
Peso corporal – 132 Kg
Peso do Velo - 8,260 Kg
Micronagem – 24,9

Corriedale:
JSF do Espinilho 254 – Cabanha do Espinilho, 
de Paulo Sérgio Soares e Joaquim Soares Neto
Peso Corporal – 29,7 Kg
Peso do Velo – 6,760 Kg
Micronagem – 29,7

Os campeões do Concurso de Velos da 40ª Expointer foram: 

Medalha de Honra ao Mérito ARCO 75 anos
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Fenovinos
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Lançada a comissão jovem da ovinocultura brasileira

A Arco Jovem, comissão jovem da Associação Brasileira 
de Criadores de Ovinos – ARCO, foi ofi cialmente lançada 
durante a 40ª Expointer em evento realizado no sábado (26), 
já com 12 integrantes a comissão já tem uma lista de jovens 
ovinocultores e estudantes interessados em fazer parte do 
grupo.

Para o lançamento, Luis Fernando Pires, presidente 
da Comissão Jovem da Farsul, fez um bate-papo com 
os presentes. Contou um pouco da sua trajetória no 
agronegócio e do trabalho que vem fazendo para reunir os 
jovens em torno do agro, debatendo projetos importantes e 
temas pertinentes ao cenário atual da agricultura, pecuária 
e seus mercados.

Mesmo ainda em fase de organização a Arco Jovem 
já se fez presente em evento promovido pelo Canal Rural, 
o Geração Agro. Uma importantíssima ação voltada para 
o jovens e para o ato de comunicar sobre o agronegócio, 
suas potencialidades e da importância da participação 
da juventude na administração, gestão e organização das 
atividades no campo, mostrando cases de sucesso de jovens 
empreendedores.

Representando a juventude ovelheira, Amílcar Matos, 
zootecnista e um dos proprietários da Fazenda Santa 

Isabel, onde cuida juntamente com seu pai da propriedade 
está desenvolvendo um trabalho voltado para o aumento 
do seu rebanho de ovinos, utilizando dados de pesquisa e 
tecnologias avançadas para alcançar resultados esperados 
na sua produção.

O próximo passo da Arco Jovem é se reunir para 
formarem sua diretoria e traçarem suas estratégias de 
atuação.

ARCO recebeu Troféu 
negócio da Terra 
Destaque Expointer

Na noite do dia 29 de agosto na sede do Grupo Sinos – 
SBT RS na Expointer ocorreu a entrega do prêmio Negócio da 
Terra, onde foram homenageadas várias empresas e entidades 
ligadas ao agronegócio do Rio Grande do Sul e do Brasil.

A Associação Brasileira de Criadores de Ovinos – ARCO, 
representada por seu presidente Paulo Afonso Schwab foi 
uma das homenageadas.

Vitrine da Carne Gaúcha reúne grande público

A carne de cordeiro foi uma das estrelas da 
Vitrine da Carne da Gaúcha durante a Expointer. A 
vitrine comandada por Marcelo Bolinha e Márcio 
Ávila reuniu todos os diaum grande público que 
acompanhou o trabalho de desossa da carcaça de 
ovino.

Foram parceiros da ARCO na Vitrine da Carne, 
a Associação Brasileira de Criadores de Corriedale, 
Frigorífi co Producarne, Frigorífi co Coqueiro, Coxilha 
Vermelha e Carneiro Sul.
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Com o fi nal da Expointer a Associação Brasileira 
de Criadores de Corriedale - ABCC fi nalizou o circuito 
2017 do Ranking Nacional de Criadores, que envolveu 
35 Cabanhase participação de cerca de 500 animais. O 
ranking 2017 contou com 5 etapas, iniciando em Bagé na 
9ª Agrovino seguindo naFeovelha em Pinheiro Machado, 
Feira de Verão de Herval, Fenovinos em Tupanciretã e 
Expointer.

A Cabanha vencedora foi a Vista Alegre de Elisabeth 
Amaral Lemos com 299,67 pontos, seguida da Cabanha 
Santa Cecília de Luis Cláudio Pereira e Fernanda 
Scardoelli. O terceiro lugar fi cou com a CabanhaEspinilho 
de Paulo Sérgio Soares e Joaquim Soares Neto.

Em 2018 o ranking do Corriedale começa com 
a Nacional que será de 09 a 14 de Janeiro durante a 
10ª Agrovino, feira que abre a calendário de feiras 
de verão do RS. Segundo o presidente da ABCC, 
Jorge Antônio Guerra, a raça Corriedale tem sempre 
grande representatividade nas feiras de verão, onde os 
cabanheiros trazem seus melhores produtos e fomentam a 
venda de reprodutores, “agradecemos sempre aos nossos 
corriedalistas pela excelente participação e envolvimento 
em todas as feiras e queremos parabenizar os ganhadores 
do ranking 2017 de forma especial” diz Guerra. 

Nacional do Corriedale já tem data
A Nacional da raça Corriedale será em janeiro de 

2018, de 09 a 14, durante a 10ª Agrovino que ocorre em 
Bagé (RS). Os jurados da mostra serão Sérgio de Menezes 
Muñoz e o Uruguaio Alejandro Stirling.

ARCO homenageia Beth Lemos
A ARCO entregou a Beth Lemos, ex-presidente 

da ABCC, o Troféu Ovelheiro Gaúcho. A honraria foi 
entregue na Noite dos Destaques da Ovinocultura, onde 

foram premiados todos os Grandes Campões da 40ª 
Expointer. Junto à Beth, José Ovídio da Costa também 
recebeu o Troféu Ovelheiro Gaúcho.

A ABCC também foi homenageada, junto a outras 
associações e personalidades, com a Medalha de Honra 
ao Mérito Arco 75 Anos.

Ranking Nacional de Criadores de 
Corriedale já tem seus campeões
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A sede da ARCO, na Expointer, foi o ponto de 
encontro da missão do consulado da Grã-Bretanha 
coordenada pela cônsul geral britânica em São 
Paulo, Joanna Crelline Fernanda Silva, gerente de 
agronegócio do Consulado Britânico em Porto Alegre.

Participaram da reunião representantes das 
associações promocionais de raça – Suffolk Hampshire 
Down, Ile de France, Texel e PollDorset, Vinício 
Bastos e João Botelho do Nascimento; Frederico 
Jaeger e Samuel Carnesella; Rafael Paim, Maurício 
Silveira e Fernando Azambuja,respectivamente; o 
presidente da Fecolã,LeocádioBardalloLedesma; 
representante da Associação Catarinense de Criadores 
de Ovinos, José Volni Costa e do Ministério da 
Agricultura, senhor Sérgio Chagas.

Pela delegação do consulado estiveram 
presentes, Luiz Figueiredo – Avon DairySolutions 
(MilkriteInterpuls) – Gerente Regional de Vendas; 
Geraint Thomas – Animal BreedingEurope – 
Gerente-Geral; Nick Graham – CarrsGroupPlc 
(CaltechCrystalyx) – Gerente de Desenvolvimento 
de Negócios – América do Sul; PatricioCortabarria 
– CarrsGroupPlc - Representante de Vendas 
CaltechCrystalyx no Uruguay; Joanna Crellin – 
Consul-Geral Britânica em São Paulo e Fernanda 
Silva – Gerente de Agronegócio – Consulado 
Britânico em Porto Alegre.

A aproximação comercial entre os países britânicos 
e o Brasil foi o tema central da reunião através de 
um protocolo que já está tramitando no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
O protocolo permitirá a relação comercial entre os 

países para importação de genética, principalmente 
embriões e insumos.

Joanna Crellin avaliou a reunião como muito 
interessante e que serviu para mostrar e divulgar 
o os países estão fazendo e criar parcerias entre os 
produtores do Reino Unido e do Brasil. “O próximo 
passo será estreitar ainda mais as relações entre os 
produtores e empresas e caminhar para a consolidação 
da parceria” diz a Cônsul.

Após a reunião a delegação visitou o pavilhão dos 
ovinos onde puderam conhecer de perto a genética 
de raças como Suffolk, Texel eIle de France. Geraint 
Thomas, administrador geral da ABE conferiu de 
perto os animais e fi cou bem impressionado com 
os produtos apresentados. O que mais lhe chamou 
atenção foi o exemplar grande campeão Ile de France 
destacando a perfeição do animal, “este queria levar 
sêmen para o Reino Unido” disse Thomas.

A ARCO tratará dos avanços do protocolo em 
Brasília para começarem as tratativas comerciais 
entre o Brasil e os países britânicos.

    

notícia

Missão do consulado da 
Grã-Bretanha reúne-se com setor 

ovino na Expointer 2017

O que mais lhe chamou 
atenção foi o exemplar 
grande campeão Ile de 

France destacando a 
perfeição do animal
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Grande Campeão Aspado | Camila IA 2123 | Cabanha Santa Camila – Alegrete – RS | Manoel Francisco Zirbes Rodrigues
Grande Campeão | Camila X2339 | Cabanha Santa Camila – Alegrete – RS | Manoel Francisco Zirbes Rodrigues
Grande Campeã | Camila IA 2460 | Cabanha Santa Camila – Alegrete – RS | Manoel Francisco Zirbes Rodrigues

Grande Campeão |  Burity 4723 | Estância Escondida – Alegrete – RS 
José Inácio de Andrade Freitas
Grande Campeã | Burity 5058 | Estância Escondida – Alegrete – RS 
José Inácio de Andrade Freitas

Grande Campeão | Ana Klegis K 3135 | Fazenda Paraíso – 
Itacurubi – RS | Sady Dornelles e Kléber da S. Ferreira
Grande Campeã | Ormazabal IA 1614 | Cabanha Nova Aurora – 
Uruguaiana – RS | Ione Maria OrmazabalSastre

Grande Campeão | São Chico 4818 | Estância São Francisco – Bagé – RS  
Manuel e Renato Rossel Sarmento
Grande Campeã | São Chico 4807 | Estância São Francisco – Bagé – RS 
Manuel e Renato Rossel Sarmento

Grande Campeão | Dois I 105 | Cabanha Aroeira – Cachoeira do Sul – RS 
Rafael Ramos Lisboa
Grande Campeã | Dois I 102 | Cabanha Aroeira – Cachoeira do Sul – RS 
Rafael Ramos Lisboa

RESULTADOS EXPOINTER

Grande Campeão | Amado 149 | Cabanha Dom Amado – Hulha Negra – RS 
Juliano Kalil Gonçalves
Grande Campeã | Cabanha Vier 232 | Ribemar Empreendimentos 
Agropecuários Imobiliários S/A | Maringá – PR

Raça Merino Australiano

Raça Ideal

Raça Corriedale

Raça Romney Marsh

Raça Hampshire Down

Raça Texel

Grande Campeão | F.W 5B 284 | CabanhaCapané – 
Cachoeira do Sul – RS | Fabrício WollmannWillke
Grande Campeã | Cordilheira V.F TE 1942 | Cabanha Cordilheira –
Uruguaiana – RS | Vilson Ferretto

Raça Ile de France
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Grande Campeão | Do Contestado IA 507 | Fazenda Flor do Pago – 
Irani – SC | Enio de Oliveira Flores
Grande Campeã | Do Contestado IA 544ª | Fazenda Flor do Pago –  Irani – SC | Enio de Oliveira Flores

Grande Campeão | Guarany Garimpeiro 665 | CabanhaSartor – 
Pranchita – PR | Rodrigo e RonimarSartor
Grande Campeã | Santa Mônica Luz TE 990 | CabanhaSartor – Pranchita – PR | Rodrigo e RonimarSartor
Grande Campeão RGB | CabanhaSartor Crispim 74 | CabanhaSartor – Pranchita – PR | Rodrigo e RonimarSartor
Grande Campeã RGB | CabanhaSartorCamilly 77 | CabanhaSartor – Pranchita – PR | Rodrigo e RonimarSartor

Grande Campeão | Don Cortes 65 | Cabanha Don Cortes – Erechim – RS
Grande Campeã | Don Cortex 56 | Cabanha Don Cortes – Erechim – RS

Grande Campeão | N. Sra. da Conceição 902 | Fazenda e Cabanha 
N. Sra. da Conceição – Rio Pardo – RS | Hamilton Álvaro C. da Silveira
Grande Campeã | Princesa JK 67 | Cabanha JK – Araucária – PR | Jairo Knopic

Grande Campeão | Isnil 177 | CabanhaIsnil Agropecuária e Tranporte LTDA – Taquara – RS
Grande Campeã | Isnil 174 | CabanhaIsnil Agropecuária e Tranporte LTDA – Taquara – RS

Grande Campeão | WD Obelisco Kaiak TE 95 | Cabanha Obelisco – Dom Pedrito – RS  
Marco Aurélio Silva Sanchotene
Grande Campeã | WD Obelisco Kadija TE 93 | Cabanha Obelisco – Dom Pedrito – RS 
Marco Aurélio Silva Sanchotene

Raça Suffolk

Raça Santa Inês

Raça Poll Dorset

Raça Doper

Raça Crioula

Campeão NC-C | JSF do Espinilho 279 | Cabanha do Espinilho – Bagé – RS 
Paulo Sérgio Soares e Joaquim Soares Neto
Campeão NC-B | São Paulino NC 30 | Cabanha São Paulino – Vacaria – RS | Luiz Alfredo Horn Jr e Filhos

Campeão NC-C | São Chico NC 275 | Estância São Francisco – Bagé – RS 
Manuel e Renato Rossel Sarmento

Corriedale Naturalmente Colorido

RomneyMarsh Naturalmente Colorido

Campeão NC-B | Dom Rosa 02 | Cabanha Dom Rosa – São Pedro do Sul – RS | Ricardo Pallaoro

Hampshire Down Naturalmente Colorido

Raça White Dorper



17OUTUBRO 2017 | ARCO Revista

Grande Campeã NC-O | Minuano VB 100 | Fazenda Descanso – São Martinho da Serra – RS 
João Augusto Botelho do Nascimento
Grande Campeão NC-O | Minuano VB 101 | Cabanha Minuano – Júlio de Castilhos – RS 
Vinicio Bastos e Celmis Bastos

Campeão NC-C | Da Criúva NC 07 | CabanhaCriúva – 
Santo Antônio da Patrulha – RS | Amanda e Aline Carlos Gomes
Campeã NC-C | Reserva do Lami NC 08 | Cabanha Reserva do Lami – Porto Alegre – RS | Diogo Keller Bol
Campeão NC-B | RFS 07 | Cabanha Sítio Nossa Senhora da Conceição – Balsa Nova – PR | Jorge Augusto Szczypior
Campeã NC-B | Santa Apolônia NC 12 | Cabanha Santa Apolônia – Lages – SC | Leandro Acyr Zanin Vieira

Campeão NC-C | Deleboca NC 17 | Cabanha da Divisa – Cruz Alta – RS | Janete Terezinha, Raquel e Ramiro Cerutti de Oliveira
Campeã NC-C | Deleboca NC 60 | Cabanha da Divisa – Cruz Alta – RS | Janete Terezinha, Raquel e Ramiro Cerutti de Oliveira
Campeã NC-B | J.M da Divisa NC 25 | Cabanha da Divisa – Cruz Alta – RS | Janete Terezinha, Raquel e Ramiro Cerutti de Oliveira

EXPOINTER

Texel Naturalmente Colorido

Suffolk Naturalmente Colorido

Ile de France Naturalmente Colorido

Se a espécie é Ovina...a Raça é Ideal!!!

Na Expointer 2017 a Raça Ideal esteve novamente em destaque. 
Por isso queremos agradecer aos Expositores, Jurados, Criadores Uruguaios e 
Brasileiros, Tratadores, Patrocinadores, Apoiadores, Autoridades, Imprensa 
especializada  e ao  público em geral que muito nos prestigiaram. 
A Raça Ideal mais uma vez inovou e consolidou-se com a realização 
do III Concursode Conformação e Velos (pós-esquila).
Convidamos aos Idealistas para participarem das Exposições de Primavera/2017
e Verão/2018 pelo interior do RS, onde a ABCI estará presente prestigiando a nossa Rala Ideal.

Presidente Neli Coradini Abascal
ABCI - Gestão 2017/2019s

Em missão na Espanha, secretário Ernani Polo 
trata de ovinocultura de leite
Além de vários outros temas ligados ao 
agronegócio, a missão liderada pelo ministro 
interino da agricultura Eumar Novacki e que teve a 
participação do secretário da Agricultura, Pecuária 
e Irrigação, Ernani Polo, tratou em reunião sobre 
a produção de leite de ovelhas, uma demanda 
da Arco tratada pelo secretário com empresários 
espanhóis “ Estivemos com o maior produtor do 
mundo, que ordenha 20 mil ovelhas. A intenção 
é trocar tecnologias. A Arco nos demandou 
isso e possui produtores interessados em fazer a 

produção de leite de ovelhas para transformar 
em queijo com alto valor agregado, tudo isso 
através da troca de tecnologia, de genética, com 
a possibilidade de o Brasil importar embriões para 
o melhoramento genético na produção de leite”, 
fi naliza o secretário Ernani Polo.
Existe uma tratativa de um grupo de produtores 
espanhóis fazerem uma visita ao RS no fi nal do 
mês de novembro.
O secretário fez balanço positivo da missão, que 
buscou prospectar novos mercados a fruticultura 
brasileira e também para outros setores do Agro 
gaúcho.

EM MISSÃO NA ESPANHA, SECRETÁRIO ERNANI POLO 
TRATA DE OVINOCULTURA DE LEITE

POR ALEXANDRE FARINA

Comitiva Missão Espanha
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Carne certifi cada de ovinos e 
a retomada do mercado

São estas as principais 
perguntas e as mais pertinentes 
para quem produz carne e para 
a indústria que precisa abastecer 
um mercado que busca cada vez 
mais atrair clientes com a saborosa 
carne de cordeiro. Lembrando que 
as estatísticas para este mercado 
ainda não são 100% confi áveis 

partindo do princípio que a informalidade ainda toma conta do setor, 
mas caminhamos, aos poucos, para a organização e profi ssionalização 
da cadeia produtiva.

O mercado informal de abate de ovinos pode chegar acima90%  -um 
número assustador, mas que em contrapartida mexe com as entidades, 
associações e pessoas envolvidas que buscam mudar este cenário. 
O RS que é um dos estados que tem a menor taxa de informalidade 
trabalha com o índice de 85%.Uma das ações que caminha contra estas 
estatísticas tem a parceria da Secretaria de Agricultura do Estado do RS 
e da ARCO com o Selo Cordeiro Gaúcho, uma marca de certifi cação 
que em dois anos já chancelou mais de 30 mil abates no estado. Só 
este ano, até o mês de setembro foram certifi cados 17.563 ovinos nos 4 

frigorífi cos parceiros do Programa. Producarne em Bagé, Coqueiro em 
São Lourenço do Sul, Coxilha Vermelha em Alegrete e Carneiro Sul 
em Sapiranga.

João Bernardo da Silva Filho, proprietário do Frigorífi co Carneiro 
Sul que abate exclusivamente ovinos, diz que a certifi cação vem para 
atestar a qualidade do campo na indústria – “comercialmente além 
de ser uma tendência vai ao encontro do consumidor mais exigente” 
diz o empresário que aponta como uma das principais difi culdades a 
qualidade dos animais na entre safra, “isso faz com que os desafi os 
se tornem ainda maiores para atendermos mercados cada vez mais 
exigentes” afi ma.

O empresário fala ainda da importância de se ter mais incentivo 
dos governos – Estadual e Federal – através de linhas especiais de 
fi nanciamentos que possibilitem o desenvolvimento da indústria em 
projetos de expansão comercial, desenvolvimento de produtos e, em 
projetos de parcerias de produção integrada.

“Um dos sonhos da ARCO é termos um Selo Nacional para a carne 
produzida aqui ou então um Selo para cada estado ou para cada região” 
diz o presidente da entidade, Paulo Afonso Schwab, assim respeitamos 
as diversidades de clima, solo, tipo de alimentação e formas de manejo 
que cada lugar preserva.

Muitos dizem: “cordeiro, 
produziu vendeu” ! E como 

está realmente este mercado? 
Como está a relação produtor 
x indústria? O que se espera 

para o futuro?
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QUALIDADE E CORTE DE CARNES 

“A Faca de Prometheus”
Qual o sentido correto para se fazer o corte 

das carnes – contra ou a favor das fi bras? Qualo 
efeito que um corte “errado” ocasionaria nesta 
carne?São questões que gosto de provocar com 
estudantes, profi ssionais e entusiastas de última 
hora da gastronomia. Para a primeira parte da 
questão as respostas são variadas, uns dizem ser 
a favor e outros contra o sentido das fi bras, mas 
para a segunda parte da questão: o que acontece 
se cortarmos errado? Parece que há uma 
unanimidade – “a carne fi ca dura”, certo? Me 
acompanhe e te mostrarei que não é tão simples 
assim. 

A maciez da carne é uma das características 
que mais representa sua qualidade, conforme 
demonstram pesquisas com consumidores. 
Muitos são os fatores que infl uenciam na maciez 
e cada um com seus desdobramentos, dentre 
eles podemos citar: genética, raça, sexo, idade, 
alimentação, criação, manejo pré-abate, técnicas 
pré e pós abate, etc. Nota-se, portanto que obter 
uma carne macia é algo complexo, que requer de 
toda a cadeia produtiva da carne um nível cada 
vez maior de dedicação e especialização.

Então você compra uma carne daquele 
seu fornecedor “de confi ança” e, ao preparar 
– usando o processo adequado àquela carne, 
percebe ser necessária a mandíbula de um pitbull 
para mastigá-la. Entra em contato com seu 
fornecedor e ele te pergunta: como você cortou 
a carne? Independente de qual sentido da sua 
resposta,o que ele te diz? Você cortou errado e o 
terrível efeito do seu erro? A carne macia que ele 
te vendeu fi cou dura.

Até hoje não encontrei um amador, 
profi ssional ou acadêmico que explicasse como 
uma faca, por si só, conseguiria destruir o trabalho 
de toda cadeia de qualidade, transformando em 
dura a carne que antes era macia, somente pela 
ação física de fragmentar em pedações menores 
um naco já cortado da carcaça. 

Antes que me condenem a ser trinchado – 
contra e a favor das fi bras, quero logo afi rmar: 
o corte pode favorecer uma carne de menor 
maciez, mas jamais vai endurecer uma carne 
realmente macia e de qualidade. Quando 
cortamos uma carne no sentido contrário das 
fi bras, podemos dizer que a faca fará o trabalho 
pesado e acabamos por “orientar” a mordida para 
o meio dos feixes de fi bras já cortados pela faca. 
Enfi m, você pode arruinar a carne pelo processo 
culinário, mas somente pelo corte arruína-la de 
macia a dura? defi nitivamente NÃO!”

De onde então surgiu o mito da 
transubstanciação de carne macia em sola de 
sapato somente usando uma faca? Tive que 
“justifi car” um mito com outro – A FACA DE 
PROMETHEUS: Lembra de Prometheus?  
aquele Titã que roubou o fogo dos deuses e o 
deu aos homens, sendo descoberto e castigado 
por isto. Pra que outro uso imediato Prometheus 
roubaria o fogo se não fosse para um “churras” 
com sua galera? Bom, estavam lá reunidos 
homens, titãs, ninfas e outros seres mitológicos 
(minotaurofoi convidado pro churrasco mas não 
quis ir - por motivos óbvios). 

Prometheus que trouxe o fogo fi cou com 
as honras também de cortar a carne, mas não 
sabia que um dos seus castigos era este: toda a 
carne macia que ele cortasse à partir de então 
fi caria dura – arruinando a festa e sua reputação, 
nascendo assim o mito da Faca de Prometheus de 
que quando se corta “errado” uma carne macia, 
ela fi ca irremediavelmente dura. 

Outra análise possível é que aquele seu 
fornecedor “confi ável” te prometeu uma carne 
macia, entregou qualquer outra coisa e agora sai 
com essa, pondo a culpa em você e sua inocente 
faca.

Para saber mais
KROHLING, Samara; PINTO NETO, 

Manuel. Maciez da carne bovina. Revista 
Nacional da Carne. BTS – Brazil Trade Shows. 
Ano XXXIV – nº395 – Janeiro, 2010.

LAWRIE, R.A. Ciência da Carne. Trad. Jane 
Maria Rubensam. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2005.

DELPUPO, João. Os prazeres da carne: 
estudo sobre signifi cados culturais e usos da 
carne na dieta humana. Guarapari, 2011.
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Lembra de Prometheus?  

aquele Titã que roubou 

o fogo dos deuses 

e o deu aos homens, 

sendo descoberto e 

castigado por isto. 

Foto: Henrique Nogueira

ARTIGO

João Delpupo



20 ARCO Revista | OUTUBRO 2017

ENTREVISTA

José Carlos Osório é bajeense. Formou-se médico 

veterinário na Universidade Federal de Pelotas, 

mestrado em Zootecnia pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (1979) e doutorado em 

Produção Animal e Ciência dos Alimentos pela 

Universidade de Zaragoza, Espanha (1992). Tem 

experiência na área de Zootecnia, com ênfase em 

Produção Animal, atuando principalmente nos 

seguintes temas: lã, carne, ovinos, carcaça e leite.

Com vários livros publicados, centenas de artigos e publicações científicas e técnicas, 

José Carlos Osório vai nos falar um pouco sobre o mercado de carne ovina.

1) Qual a sua orientação primeira para quem quer 
produzir bons cordeiros, independente de raça, mas 
que sejam produtivos e precoces?

A primeira coisa que temos que pensar é na alimentação, pelo 
menos um campo nativo melhorado para terminar os cordeiros 
com 150 dias de idade, no máximo 180. As raças mais criadas 
no Rio Grande do Sul, Corriedale e Ideal, apresentam potencial 
para alcançar uma condição corporal 2,5, que seria ligeiramente 
magra (em uma escala de 1 = excessivamente magra a 5 = 
excessivamente gorda).

Dependendo da suplementação, os cordeiros não castrados 
podem ser desmamados aos 
60-70 dias e abatidos com 
110 dias.

Por exemplo, realizamos 
um experimento na Embrapa, 
Bagé, RS, com três sistemas:

1 – Campo nativo, com 
desmame aos 70 dias e abate 
aos 134 dias de idade.

2 – Pastagem cultivada, 
com desmame 47 dias e abate 
aos 119 dias de idade.

3 – Confinados, 
alimentados com 
concentrado, desmame 60 
dias e abate aos 107 dias.

Cordeiros não castrados 
das raças Corriedale e Ideal.

Verifica-se o melhor 
desempenho dos cordeiros 
terminados na pastagem, 
maior peso corporal ao abate, 
peso e rendimento de carcaça, 
mais compactos e com maior 
proporção de gordura tanto 
na paleta como na perna.

Cabendo ressalta que os 

cordeiros Corriedale terminados em pastagem tiveram 6,54% 
a mais de carcaça que os em campo nativo e os Ideal 5,64%; 
assim como tiveram os Corriedale 5,66% mais de pele e os Ideal 
5,62%. Por outro lado, em campo nativo os Corriedale tiveram 
11,15% a mais de conteúdo gastro intestinal e os Ideal 12,59%. 
Logo, os cordeiros terminados em pastagem devem receber 
valor superior aos terminados em campo nativo. Mostrando que 
a comercialização por peso corporal não é a mais justa e que na 
pastagem os animais são mais valorizados comercialmente.

Concluindo que o sistema de produção, basicamente a 
alimentação, influi sobre a quantidade e qualidade da carne de 
cordeiros das raças Corriedale e Ideal.
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Esses resultados estão publicados em:
Osório, J.C.S.; Maria, G.; Borba, M.; Jardim, P.O.; Pouey, 
J.L.Estudio comparativo de tres sistemas de producción de carne 
en ovinos Polwarth en Brasil. In: XXIII Jornadas Científi cas de la 
Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia, 1998, Vitoria, 
Espanha. Anales de la XXIII Jornadas Científi cas de la Sociedad 
Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia. Vitoria, España, 1998. 
p.461-464.
Osório, J.C.S.; Sierra, I.; Oliveira, N.; Osório, M.T.M.; Pimentel, 
M.Estudio comparativo de tres sistemas de producción de carne en 
ovinos Corriedale en Brasil. In: XXIII Jornadas Científi cas de la 
Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia., 1998, Vitoria, 
España. Anales de la XXIII Jornadas Científi cas de la Sociedad 
Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia. Vitoria, España, 1998. 

p.465-468.
Osório, J.C.S.; María, G.; Oliveira, N.M.; Osório, M.T.M.; Pouey, 
J.L.; Pimentel, M.A.Estudio de tres sistemas de producción de 
carne en corderos Polwarth.Revista Brasileira de Agrociência, v.5, 
n.2, p.124-130, 1999.
Jardim, R.D.; Osório, J.C.S.; Oliveira, N.M.; Osório, M.T.M.; 
Jardim, P.O.C. Características produtivas e comerciais de cordeiros 
da raça Corriedale criados em distintos sistemas nutricionais. 
Revista Brasileira de Agrociência,v.6, n.3, p.239-242, 2000.
Jardim, R.D.; Osório, J.C.S.; Osório, M.T.M.; Gonzaga, S.S.; 
Oliveira, N.M.; Esteves, R.M.G. Composição regional e tecidual 
da carcaça de cordeiros Corriedale criados em três sistemas de 
alimentação. Revista Brasileira de Agrociencia, v.14, n.1, p.109-
116, 2008.

2) Como o senhor vê o atual mercado para a 
carne ovina e quais os desafi os ainda?

O mercado para carne ovina é uma realidade, falta 
oferta e há procura, o Brasil não produz o sufi ciente para 
abastecer o consumo interno. Prova disso é a constante 
importação e a falta de carne ovina nos supermercados, 
casas de carne e restaurantes.

Os desafi os passam pela organização da cadeia 
produtiva e comercial, muitos são os exemplos de cadeias 
organizadas exitosas. Seguir esses exemplos é um bom 
começo.

Nove aspectos indispensáveis para formação de um 
programa de carne ovina de qualidade (isso é motivo de 
palestra e debate com técnicos e produtores):

1. Produtores, quantidade, características.
2. Parcerias, técnica, transporte, sacrifício, 

distribuição.
3. Reuniões, entendimento claro segmentos.
4. Marca com critérios escolha dos animais.
5. Conselho Regulador.
6. Treinamento produtores e técnicos.
7. Fixar preços e garantia de pagamento.
8. Aberto para mudança, busca da qualidade.
9. Saber o que o CONSUM IDOR prefere.

3) Gostaria que o senhor falasse um pouco 
sobre o Herval Premium e seu pioneirismo no 
RS.

Ao retornar do doutorado na Espanha, 1993, fui 
procurado por Felipe Azevedo de Souza, em minha sala, 
no departamento de Zootecnia da FAEM, Universidade 
Federal de Pelotas, para conversar sobre produção de 
carne ovina de qualidade. Felipe representava os anseios 
de um grupo de produtores da região de Herval, que não 
estavam satisfeitos com a comercialização da carne. Fiz 
a exposição da experiência vivida com o “Ternasco de 

Aragón” e concluímos, após outras reuniões, que seria 
ótima alternativa criar uma “Marca de Qualidade” e 
organizar a cadeia através de um “Conselho Regulador”. 
Assim foi feito e em 20/08/1999, em reunião com 59 
pessoas no Centro de Tradições Gaúchas Minuano, em 
Herval, por unanimidade, foi criado o Conselho Regulador 
da Denominação Específi ca CORDEIRO HERVAL 
PREMIUM. Através do empenho de Felipe foi registrada a 
marca de certifi cação da qualidade, depositada no Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) sob número 
822884666, pioneira no Brasil.

Acompanhei e participei por aproximadamente dez 
anos junto ao Conselho Regulador com a mais absoluta 
certeza que foi esse grupo de produtores e o Cordeiro 
Herval Premium um divisor para a valorização e fi xação 
de preço para a carne de cordeiro. Além disso, um exemplo 
de cadeia produtiva e comercial organizada para benefício 
do setor. Muitas foram as reuniões e palestras para falar 
sobre o Programa Cordeiro Herval Premium no RS, 
Brasil, Uruguai, Argentina e México, demonstrando o 
reconhecimento e modelo a ser seguido e, foi reconhecido 
pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul 
(FARSUL) e da Fundação de Amparo a Pesquisa do Rio 
Grande do Sul (FAPERGS) como destaque de “Cadeia 
Produtiva”.

Acredito que é um exemplo que pode ser seguido por 
outros produtos para garantir sua qualidade, como o caso 
da lã.

Fiquei realizado em poder colaborar com conhecimentos 
técnicos e científi cos para embasar o Cordeiro Herval 
Premium e ofertar uma carne com qualidade garantida. 
Mostrando que qualquer raça pode produzir carne de 
qualidade e que não há necessidade de cruzamento das 
raças Corriedale, Ideal e Merina, com detrimento da lã.

Como foi dito anteriormente, muitas foram as palestras, 
artigos, dissertações, capítulo de livro sobre o Cordeiro 
Herval Premium, informações e resultados não faltam para 
escrever umas 100 páginas, penso que não é o caso.
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4) O senhor pode falar um pouco sobre o 
investimento e o retorno para o produtor de 
cordeiro hoje?

Não é fácil falar sobre investimento e retorno, depende 
de projeções e tendências de mercado. Cada propriedade 
tem suas peculiaridades e em função dessas cada produtor 
sabe o que pode investir e, normalmente, o investimento é 
tratado como custo, o que é um grande equívoco. Por sua 
vez, o retorno depende em muito das técnicas, orientações 
e mercado.

Nos últimos anos observamos incremento na produção 
de cordeiro para produção de carne e mesmo assim não se 
consegue suprir o mercado interno com oferta regular de 
produtos uniformes com qualidade garantida. Falta produto 
e seguem as importações, principalmente do Uruguai e, que 
colaboram para melhorar o hábito de consumo.

Mas o enfoque da cadeia da carne sob o aspecto 
produtivo não tem novidades e segue funcionando via 
mercado de preço, ou seja, quando o preço está bom o 
produtor pode estar interessado em produzir. Esse tipo de 
governança via oportunidade de mercado é caracterizada 
por transações do tipo “perde/ganha” e que deveriam estar 
apoiadas em processos tipo “ganha/ganha”.

O tipo de governança via mercado é incapaz de garantir 
padrões técnicos necessários para atender os consumidores 
mais exigentes e dispostos a pagar por um produto 
diferenciado como é a carne ovina.

Há necessidade de ver a cadeia da carne como um 
todo e não cada segmente tratando de ter o maior ganho 
isoladamente e sem preocupar-se com os demais. Esse, 
talvez seja o maior problema a ser enfrentado, acabar com 
a cultura de unidades autônomas de produção e isso não 
vai ocorrer com ações concentradas isoladamente em cada 
segmento. Estabelecer o entendimento entre os setores da 
cadeia é uma necessidade e os processos de produção e 
comercialização, para obtenção de produto de qualidade, 
serão consolidados se existirem técnicas claras e práticas 
para descrever os caracteres relacionados com a qualidade 
da carne, que possam ser medidos na carcaça e que tenham 
relação biológica com a avaliação in vivo.

Além disso, um Conselho Regulador envolvendo os 
segmentos da cadeia da carne para defi nição dos preços 
e lucros de cada segmento, defendendo a continuidade do 
produto e buscando sistematicamente sua melhora.

Nesse sentido, o agronegócio da ovinocultura e o da 
carne especifi camente, em quase sua totalidade, apresenta 
baixos níveis de organização, falta de regularidade e 
qualidade dos produtos. Os segmentos da cadeia fi cam 
esperando por ações governamentais e apoio externos 
para fazer a organização econômica e técnica, que não 
tem custo zero. Existem custos de transações e técnicos 
e há necessidade de uma Coordenação econômica e de 
uma Coordenação técnica, só assim poderá mudar essa 
governança via mercado com incertezas.

Uma coisa é certa a ovelha sempre compensou os 
esforços a ela despendidos e produzir cordeiro é e será um 
ótimo negócio.

Felizmente na produção de cordeiro não há necessidade 
de maiores investimentos, o maior é na alimentação e 
quanto a isso, existem fontes alternativas de alimentos e 
resíduos para terminação de cordeiros, a pastagem é uma 
delas.

5) Fique a vontade para dar o seu depoimento 
sobre o assunto, o que achar pertinente 
comentar.

Quando deixaram a minha escolha o assunto do 
Simpósio sobre Avanços na Produção e Tecnologia de 
Carnes, em 2010, procurei aportar alguma coisa nova em 
algo que se estuda a mais de 100 anos, pensei no critério de 
sacrifício dos animais para produção de carne de qualidade 
para um consumidor cada vez mais exigente.

“Momento de Sacrifício na Qualidade da Carne 
Ovina” foi o título que coloquei em apreciação e foi aceito, 
essa palestra evoluiu para um artigo “Critérios para abate 
do animal e a qualidade da carne”, publicado na revista 
Agrarian, v.5, n.12, p.433-443, 2012.

Esse assunto continua interessante por abordar critérios 
de abate já utilizados, que estão servindo e que podem vir 
a serem necessários no futuro; portanto faço breve resumo 
do que acredito ser o caminho para obter uma carne de 
qualidade.

Muitos foram e continuam sendo os critérios para abate 
de animais com o propósito do consumo da carne pelo 
homem. Alguns critérios buscando retorno econômico, 
outros atendendo interesses de segmentos da cadeia 
da carne, na atualidade para satisfação do consumidor 
e no futuro quem sabe para melhor funcionalidade do 
organismo desse consumidor. Porém, o desconhecimento 
ou a utilização indevida do critério de abate dos animais 
menos apropriado, pode causar danos à qualidade da carne 
ou não contribuir para que esta tenha em grau máximo 
atributos que provoquem, além da satisfação ao consumir, 
maiores benefícios em sua digestão.

Os principais critérios de abate dos animais para 
consumo humano utilizado são: morfologia/conformação, 
época/idade/peso corporal, sexo, estágio de maturidade 
tecidual, química, condição corporal e sua infl uência na 
carne, com menções a carcaça e ao animal dos cordeiros.

Não é possível fazer aqui a comprovação e abordagem 
de resultados de pesquisas e bibliografi as comprobatórias 
do comprometimento desses critérios com a qualidade da 
carne de ovinos, a metodologia para sua determinação e 
o entendimento entre os segmentos da cadeia produtiva e 
comercial.

Assim concluo que “o momento de abater o animal 
para consumo deve ser aquele em que a carne reúna em 
sua porção comestível a composição tecidual e química que 
provoque o mais alto grau de satisfação ao consumo, supra 
as necessidades esperadas e colabore na funcionalidade 
do organismo”. Neste sentido a condição corporal, hoje, 
e a determinada percentagem do estágio de maturidade 
química da porção comestível em relação à expectativa de 
vida do animal, amanhã, com certeza são os mais indicados.
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A cidade de Valinhos, no interior de São Paulo, 
recebeu de 3 a 8 de outubro, a 1° ExpoAgro e 11° 
Exposição Nacional das Raças Dorper e White 
Dorper, com 600 ovinos em julgamento. Com uma 
programação eclética, ocorreram leilões, balcão de 
negócios e uma inédita arena gastronômica, com 
receitas à base de cogumelos e carne de cordeiro.

Vindo diretamente da Namíbia, Philip Strauss 
comandou o julgamento da mostra de ovinos de origem 
sul-africana, sendo uma 
referência mundial na 
seleção das duas raças. 
“Fiquei impressionado 
com a qualidade dos 
animais, especialmente 
dos machos, que 
apresentaram uma 
incrível evolução nos 
últimos dois anos. 
Sempre víamos ovelhas 
lindas, com todos os 
atributos desejáveis, 
e carneiros medianos. 
Neste ano foi diferente”, 
comentou Strauss 
durante a exposição.

Mais de 60 criadores inscreveram animais na 
mostra que ocorre em caráter itinerante, com a missão 
de promover as características e a funcionalidade das 
raças Dorper e White Dorper no Brasil. “Atrás de 
genética, temos produtores que clamam por raças 
produtoras de carne de melhor qualidade, razão pela 
qual essas duas raças têm crescido tanto em nosso 
País”, apontou a presidente da Associação Brasileira 
dos Criadores de Dorper (ABCDorper), Vilma Gomes, 
durante o encerramento da 11ª Exposição Nacional das 
Raças Dorper e White Dorper.

Tal aptidão natural ajuda a movimentar a economia 
da ovinocultura, como visto nos três leilões promovidos 
durante a mostra, que juntos movimentaram cerca de 
R$ 810.000,00, com a oferta de 93 lotes, entre borregos, 
carneiros, borregas e ovelhas. Comprometidos em 
oferecer genética de peso, por exemplo, o segundo 
remate foi de onde saiu DCM Hulk TE 50, o recordista 
de preço, que no dia seguinte foi eleito o Grande 
Campeão Nacional da Raça Dorper. Os promotores dos 
leilões atraíram compradores do Rio Grande do Sul ao 
Rio Grande do Norte.

Genética de ponta
Nesta décima primeira edição, fi cou evidente o 

espírito de união entre os criadores, que aqueceram 
ainda mais o mercado das raças Dorper e White 
Dorper, atualmente beirando a marca aproximada de 
160 mil animais registrados na pecuária brasileira. Nos 
três leilões, os compradores conseguiram acesso a um 
incrível acervo genético, cujas principais marcas são 
o padrão racial e a característica funcionalidade para 
produzir a campo.

No primeiro remate, o Leilão Celebrante, em 5 de 
outubro, as cabanhas Dom Miguel, Dorper Alliansie, 
DGA Dorper, Kaiowas, VPJ Dorper e convidados 
ofertaram 30 lotes por R$ 228.000,00, fechando 
média geral de R$ 7.593,00. A maior cotação foi para 
um carneiro da seleção Dorper Campo Verde por R$ 
19.200,00. Entre os investidores, estavam presentes 
criadores de PE, PI, MS, MT, SP, PB e RJ.

Já no dia seguinte, foi a vez das cabanhas 
Interlagos, Five Stars, Mov 
Dorper e Cordeiro Medalha 
mostrarem para que vieram, 
com o Leilão Connection 
- Nacional 2017. Com 33 
lotes apresentados, muitos 
premiados no julgamento, 
os promotores fi zeram o 
maior faturamento do ano 
nas duas raças, com R$ 
371.000,00 e média geral 
de R$ 11.240,00. Venderam 
para 11 estados diferentes. 
Este foi o palco da venda do 
Grande Campeão Nacional 
Dorper DCM Hulk TE 
50, vendido pela Cordeiro 

Medalha, de Rolândia (PR), por R$ 34.000,00.
“Estamos há apenas quatro anos selecionando 

Dorper e, apesar do pouco tempo, já fi zemos um 
Reservado Grande Campeão e dois Grandes Campeões 
Nacionais. É uma prova de que o Dorper e o White 
Dorper são raças que estimulam os novos criadores”, 
afi rma Pedro Ortiz, sócio-proprietário da Cordeiro 
Medalha.

Encerrando as vendas com chave de outro, 
as propriedades Dorper Bonfi m, Buriá Dorper e 
convidados, à frente do Leilão Dorper Brasil, faturaram 
outros R$ 208.560,00. Os 30 animais saíram à média 
de R$ 6.952,00, com a maior cifra para um animal 
vendido pela Buriá por R$ 15.609,00. Vendas foram 
registradas para SP, MT, BA, PI, PE e RS.

1ª ExpoAgro e 11ª Exposição Nacional das Raças 
Dorper e White Dorper 

premiam melhores do ano

OVINOCULTURA

Fiquei impressionado com a quali-

dade dos animais, especialmente 

dos machos, que apresentaram 

uma incrível evolução nos últimos 

dois anos. Sempre víamos ovelhas 

lindas, com todos os atributos 

desejáveis, e carneiros medianos. 

Neste ano foi diferente”.
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Arena gastronômica
Um dos destaques da 1ª ExpoAgro e 

11ª Exposição Nacional das Raças Dorper 
e White Dorper foram os cursos ministrados 
pelos chefs Igor Furlan, Fabi Prado, Erick 
Alsaro, Sebastien Laurent Michaut, Fernanda 
Dornelas,Viviane Ávila, Artur Sauerbronn, 
Adriano Ramos, Alexandre Neves, Samuele 
Oliva, Cris Wiik, Carol Acorsi, Rodrigo 
Serra, Izabela Dolabela, Filipe Nascimento, 
Mário Léo Michael Levine, Matheus Burigo, 
Maurício Rodrigues e Augusto Caniato.

A missão desses profi ssionais foi 
ensinar preparos à base de cordeiro e 
cogumelos, iguarias    que muitos visitantes 
experimentaram pela primeira vez. Dos 
pratos mais simples aos mais sofi sticados, 
nasceram receitas como nhoque de abóbora 
com ragu de cordeiro e bolo de chocolate 
com crocante de caramelo e shimeji. 

“Muitas pessoas só conhecem o carré 
de cordeiro, sendo que o animal oferece 
inúmeros cortes igualmente macios e 
saborosos, como o lombo, por exemplo. É 
magro, mas muito suculento. Vale lembrar 
que a quarta proteína mais consumida no 
mundo (carne de ovinos) tem três vezes 
mais ferro que o peixe e o frango, além dos 
cogumelos, que são ricos em fi bras, fósforo 
e outros minerais essenciais ao sistema 
imunológico humano", explica Fabi Prado, 
coordenadora da Arena Gastronômica. Este 
projeto se repetirá em outros eventos no 

Parque de Exposições Monsenhor Bruno 
Nardini.

Atrações à comunidade
Além dos cursos de culinária, outras 

atrações envolveram a população de Valinhos. 
Destaque ao show da dupla sertaneja 
Betho e Menon, conhecida na região. 
Para as crianças, havia uma minifazenda e 
playground, além de dinâmicas com cães 
de pastoreio, as deixando encantadas. Food 
trucks serviram lanches especiais e produtos 
cultivados na região foram vendidos em uma 
feira de produtores rurais.

“Essa exposição trouxe uma agenda 
interessante para a cidade de Valinhos, 
cidade-referência na produção de fi go roxo, 
goiaba e, agora, também na criação de 
ovinos Dorper e White Dorper. Temos uma 
das principais fazendas do Brasil”, concluí 
Dr. Orestes Previtale, prefeito de Valinhos.  A 
próxima edição da Exposição Nacional das 
Raças Dorper e White Dorper será durante 
a Expolondrina, no Paraná, programada para 
os dias 5 a 15 de abril.

“Criamos uma programação 
diversifi cada para toda a família, além de 
proporcionar um ambiente favorável a bons 
negócios e à troca de experiências”, concluí 
José Monteiro, proprietário da Monte 
Cogumelos e promotor da mostra junto à 
ABC Dorper.

RESULTADOS DO GRANDE CAMPEONATO NACIONAL

OVINOCULTURA

DORPER

Melhor Criador e Expositor: Jamer e Jaqueline Marques (Cabanha Interlagos – Valinhos/SP)

Grande Campeã: Monte Real 40 | Expositor: Sávio de Oliveira Verdan (Cabanha Monte Real – Varre-Sai/RJ)

Reservada Grande Campeã: Interlagos TE 2179 | Expositor: Jamer e Jaqueline Marques (Cabanha Interlagos – Valinhos/SP)

Grande Campeão: DCM Hulk TE 50 | Expositor: Cordeiro Medalha (Rolândia/PR)

Reservado Grande Campeão: Interlagos Kolosso TE 2305 | Expositor: Jamer e Jaqueline Marques (Cabanha Interlagos – Valinhos/SP)

Campeã Ovino do Futuro: Arai Zumbi 1234 | Expositor: Helio Jeova A. Souza/ Helcio A. Souza/ Jacira Batatinha (Fazenda. Monjolão – Pardinho/SP)

Reservada Campeã Ovino do Futuro: Interlagos TE 2556 | Expositor: Jamer e Jaqueline Marques (Cabanha Interlagos – Valinhos/SP)

Campeão Ovino do Futuro: Kaiowas Poker TE 1266 | Expositor: Márcio Afonso Cordeiro (Kaiowas Dorper – Itapetininga/SP)

Reservado Campeão Ovino do Futuro: Interlagos TE 2500 | Expositor: Jamer e Jaqueline Marques (Cabanha Interlagos – Valinhos/SP)

WHITE DORPER

Melhor Criador e Expositor: Jamer e Jaqueline Marques – Cabanha Interlagos – Valinhos/SP

Grande Campeã: Interlagos TE 2419 | Expositor: Jamer e Jaqueline Marques (Cabanha Interlagos – Valinhos/SP)

Reservada Grande: Campeã Five Stars WDorper TE 754 | Expositor: Marli de Nigris (Cabanha Five Stars – Vinhedo/SP)

Grande Campeão: Interlagos TE 2399 | Expositor: Jamer e Jaqueline Marques (Cabanha Interlagos – Valinhos/SP)

Reservado Grande Campeão: DGA TE 058 | Expositor: Danilo Gerassi Abbondanza (Cabanha DGA – São Roque/SP)

Campeã Ovino do Futuro: Luxor Domitila 440 | Expositor: Edison N. Caretta e Paulo A. Franzine (Luxor – Indaiatuba/SP)

Reservada Campeã Ovino do Futuro: Interlagos Jussara TE 2548 | Expositor:Jamer e Jaqueline Marques (Cabanha Interlagos – Valinhos/SP)

Campeão Ovino do Futuro: DGA Dorper 100 | Expositor: Leonardo M. Cigarro (Cabanha Rico Dorper –São Paulo/SP)

Reservado Campeão Ovino do Futuro: DCM Ice TE 10 | Expositor: Cordeiro Medalha (Rolândia/PR)
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Frequentemente estamos discutindo a importância 
da avaliação genética dos nossos rebanhos em 
detrimento dos julgamentos de beleza realizados em 
nossas exposições, e tudo infelizmente parece muito 
distante da nossa realidade atual. A seleção de animais 
melhoradores, com características desejáveis, que 
aumentem a nossa produção e a nossa produtividade 
pode estar bem mais próximo do que imaginamos. 
Nosso maior exemplo disso está nas raças nativas, e 
aqui em especial, da nossa única raça nativa brasileira 
lanada, a CRIOULA. 

Nem tudo se sabe sobre como estes animais 
chegaram aqui, ou que cruzamentos absorveram, 
mas muito já foi e vem sendo estudado sobre as 
incríveis características de adaptação e consequente 
rusticidade destes animais. Apesar deste ovinos não 
terem conformação tipicamente carniceira, são animais 
extremamente produtivos, com excelente habilidade 
materna, alta sobrevivência de cordeiros, não possuem 
estacionalidade (ciclam o ano todo), além de resistência 
a verminose, problemas de casco e outras doenças.

Estas características são o que procuramos em 
todas as raças: animais competentes para a produção de 
cordeiros, que assegurem a sobrevivência de sua prole 
e que sejam menos suscetíveis as doenças mais comuns 
aos ovinos.

Então por que subestimamos tanto essa raça de 
ovelha? Por que a lã na indústria tem pouco valor? Por 
que produz cordeiros pequenos e com menos volume 

de carne? 
Esquecemos que as vantagens que a raça crioula 

nos proporciona, podem ser muito superiores às raças 
tradicionais, produtoras de lã ou de carne. Talvez no 
confronto direto, realmente seja difícil acreditar nessa 
possibilidade, mas quando confrontamos índices 
produtivos, como prolifi cidade, taxa de desmame, 
kg de cordeiros desmamado/ovelha/ano, além do 
custo efetivo de produção, podemos ter uma grande 
surpresa. Além disso, podemos trabalhar com nichos 
de mercado, que agregam valor aos produtos, com um 
grande apelo àqueles orgânicos e/ou sustentáveis, tão 
na moda atualmente. 

A raça crioula é tudo isso: Ela é orgânica, pois 
sobrevive sem necessidade de dosifi cações e outros 
controles medicamentosos, se mantêm bem em 
campos nativos, produzindo lã e carne de qualidade, 
sem resíduos; Ela é sustentável, pois não demanda 
grande esforço de mão-de-obra, não exige grandes 
investimentos, não compromete os recursos naturais da 
propriedade e pode ser produzida em qualquer região, 
em qualquer tamanho de propriedade. A lã, mais grossa 
e naturalmente colorida, ainda oferece um meio de 
renda a diversas famílias que tem na atividade rural sua 
sobrevivência, além de produtos diferenciados que são 
produzidos por artesãos e artistas renomados em todo o 
país, desde seus produtos mais comuns, como tapetes, 
xergões etc, além de peças de decoração e moda muito 
criativas.   

ARTIGO

RAÇA CRIOULA - RUSTICIDADE A TODA PROVA

Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos Crioulos
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Entre os dias  24 de Novembro e 30 de Dezembro, acontece 
a EXPOBRASIL 2017 – Nacional da Raça Santa Inês, em 
sua 16° edição a nacional da raça Santa Inês irá acontecer em 
Salvador com a realização da ACCOBA.

As expectativas são muito grandes em torno do evento, 
que esse ano deverá ter aproximadamente 700 animas da raça 
em julgamento. Serão cinco dias de julgamentos  onde serão 
defi nidos os campeões nacionais e seus reservados.

Durante a EXPOBRASIL acontecerá dois leilões ofi ciais, o 

primeiro com animais baby de até 119 dias de vida que acontecerá 
no dia 30 de novembro e leilão principal o Santa Inês nacional que 
acontecerá no dia 01 de dezembro, ambos terão transmissão via 
internet através do site www.leilonorte.com.

As inscrições dos animais que irão a julgamento deverá ser 
realizada até o dia 14 de novembro através do sistema de inscrição 
de exposições da ARCO.

Maiores informações: www.absantaines.com.br

EXPOBRASIL 2017
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notícia

ILE DE FRANCE DESPONTA 
NAS FEIRAS NACIONAIS

Depois da Expointer onde a raça Ile de France fez uma 
excelente participação, com a presença de 121 animais 
e ótima comercialização com destaque para o carneiro 
mais valorizado da 40ª Expointer, que foi vendido por R$ 
43.400,00. O macho F.W SB 284 da CabanhaCapané foi 
elogiadíssimo ainda na pista de julgamento pelo jurado José 
Romão (Portugal), ressaltando sua supremacia e padrão 
racial; os criadores partiram para a Nacional da Raça que 
aconteceu em Cruz Alta – RS, durante a Fenatrigo.

Mais uma mostra importante para os criadores de Ile 
de France e que abre o calendário de feiras ranqueadas 
para a raça. O jurado da Nacional foi o médico veterinário 

e presidente do Conselho Deliberativo Técnico da ARCO, 
Fabrício Wilke,  onde encontrou animais de excelente 
nível, que vão ao encontro do que preconizamos para a 
raça, preconizando animais de tamanho moderado com 
boa conformação carniceira , precoces e dentro do stander 
racial, “me impressionou muito a Grande Campeã pela sua 
nobreza racial , sua feminilidade e conformação. É o tipo 
de animal que devemos procurar dentro do padrão racial da 
raça Ile de France” ressalta o jurado.

O presidente da Associação Brasileira de Criadores de 
Ile de France – ABCIF, Rafael Paim diz que a raça vem 
crescendo muito, “estamos num momento de ascensão 
muito importante, tanto pela valorização da raça, quanto 
pelo volume de associados que aumentou bastante e 
ganhamos adeptos nas mais diversas regiões do nosso 
país” comemora Paim que foi reconduzido ao cargo de 
presidente durante a Expointer 2017. “Ao mesmo tempo de 
comemoramos e nos orgulhamos de nossa raça e de nossos 
associados e criadores, sabemos que nossa responsabilidade 
aumenta na  mesma medida” conclui o presidente.

Além da Nacional a raça Ile de France participa do 
circuito de feiras de primavera e verão, e já marcou presença 
na ExpoLages em Santa Catarina, na Expovelha em São 
Paulo e em feiras do interior do RS  São Luiz Gonzaga, 
Bagé entre outras.

Veja os resultados da Nacional:

Grande Campeonato de Fêmeas Galpão:
Box: 25 – J.M. DA DIVISA 1070 
Grande Campeã
Cabanha da Divisa (Cruz Alta/RS)

Box: 29 – CERRO COROADO 9280
Reservada Grande Campeã 
Fazenda Cerro Coroado (Santo Antônio das Missões/RS)
 
Box: 24 – CERRO COROADO 9450
3ª Melhor Fêmea 
Fazenda Cerro Coroado (Santo Antônio das Missões/RS)

Box: 22 – CERRO COROADO 9472 
4ª Melhor Fêmea
Fazenda Cerro Coroado (Santo Antonio das Missões/RS)

Grande Campeonato de Machos Galpão:
Box: 36 – J.M. DA DIVISA 1054 
Grande Campeão
Cabanha da Divisa (Cruz Alta/RS)

Box: 39 – CERRO COROADO 8891
Reservado Grande Campeão
Fazenda Cerro Coroado (Santo Antonio das Missões/RS)

Box: 37 – J.M. DA DIVISA 1048 
3º Melhor Macho
Cabanha da Divisa (Cruz Alta/RS)

Box: 38 – CURRAL DE PEDRAS 720
4º Melhor Macho
Fazenda Santa Maria (Pinheiro Machado/RS)



31OUTUBRO 2017 | ARCO Revista

Grande Campeonato de fêmeas rústicas:
Lote 46 – Lote Grande Campeão
LA INVERNADA 925
LA INVERNADA 849 (Melhor Fêmea)
LA INVERNADA 821
Cabanha da Divisa (Cruz Alta/RS)

Lote 47 – Lote Reservado Grande Campeão
LA INVERNADA 827
LA INVERNADA 843
LA INVERNADA 903
Cabanha da Divisa (Cruz Alta/RS)

Lote 48 - 3º Melhor Lote
J.M. DA DIVISA 1072
J.M. DA DIVISA 1068
J.M. DA DIVISA 1042
Cabanha da Divisa (Cruz Alta/RS)

Lote 52 – Lote Grande Campeão
PLÁTANO EB. FF 263 (Melhor Macho)
PLÁTANO CC. EN 267 
PLÁTANO CC. EB 255
Cabanha do Plátano (Santa Maria/RS)

Lote 53 – Lote Reservado Grande 
Campeão
PLÁTANO CC. LU 261
PLÁTANO CC. EM 265
PLÁTANO CC. PL 287
PLÁTANO CC. PL 290
Cabanha do Plátano (Santa Maria/RS)

Lote 50 – 3º Melhor Lote
CURRAL DE PEDRAS 772
CURRAL DE PEDRAS 756
CURRAL DE PEDRAS 770
CURRAL DE PEDRAS 780
Fazenda Santa Maria 
(Pinheiro Machado/RS)

Lote 49 – 4º Melhor Lote
LA INVERNADA 816
LA INVERNADA 826
LA INVERNADA 876
Cabanha Invernada do Morro Agudo 
(Gramado/RS)

Grande Campeonato de machos rústicos:
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