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A efi ciência na ovinocultura tem sido muito debatida 
atualmente pois acredita-se que a produção de ovinos só vai 
gerar lucros se for efi ciente, se houver o cuidado e a dedicação 
das pessoas envolvidas no processo todo.

Sabemos que criar ovelhas não é tarefa fácil e costumamos 
dizer que a ovelha não é uma vaca pequena, é uma espécie 
totalmente diferente e que requer cuidados e manejo específi cos 
que vão desde o nascimento do cordeiro até a fase adulta tanto 
para as fêmeas quanto para os machos. Além da adoção de 
novos métodos e tecnologias e podemos citar, por exemplo, a 
tosquia pré-parto que tem sido adotada na região sul, mesmo nas 
estações frias e que tem apresentado resultados muito positivos 
na fase de parição de cordeiros.

Além da efi ciência no manejo precisamos começar e 
pensar em melhoramento genético. Começar a pensar porque 
até então quem fazia a o melhoramento do rebanho era os 
“olhos” do produtor e do técnico, capazes de reconhecer entre 
os reprodutores e matrizes quais os destaques em produção 
de lã, de carne e padrão racial. Agora é hora de aceitar que a 
pesquisa veio para auxiliar os olhos do ovinocultor e as DEP’s 
(Diferenças Esperadas de Progênie) estão batendo nossas portas 
para nos auxiliar no desenvolvimento da ovinocultura.

A efi ciência na produção de ovinos passar por tudo isso: pela 
dedicação do ovinocultor e sua atenção, pelo manejo correto e, 
principalmente em aceitar que a pesquisa, as novas tecnologias 
e métodos chegaram para auxiliar nesse complexo exercício de 
organização da cadeia produtiva de ovinos.

#somosdaCarne #somosdaLã #somosdoLeite#somosdoCouro

Cabanha QUATRO AMIGOS

Antônio e Rafael Paim
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Especialistas veem 
potencial promissor 
para crescimento 
do consumo 
doméstico: só 25% 
comem ovinos com 
frequência

As carnes bovina, suína e de 
frango estão presentes na mesa 
do brasileiro. Por outro lado, a 
carne ovina precisa conquistar 
seu espaço na preferência do 
consumidor. Resultados de 
pesquisa realizada recentemente 
pela Embrapa demonstraram que 
25 milhões de brasileiros, 12% 
de consumidores do País, nunca 
sequer experimentaram a proteína 
oriunda de ovelhas, carneiros ou 
cordeiros.

Mesmo entre aqueles que já 
provaram carne ovina, a maior parte 
não criou hábito de consumo. Dos 
entrevistados listados na seção de 
consumo ocasional, 27% revelaram 
comer esse tipo de carne algumas vezes 
por ano e 35% consumiram alguma 
vez na vida, soma que corresponde a 
128 milhões de pessoas. O consumo 
é frequente apenas para 52 milhões 
de brasileiros, ou 25% da população 
nacional, com 17% dos pesquisados 
saboreando a carne ovina pelo menos 
uma vez por mês, 7% uma vez por 
semana e 1% diariamente.

Ou seja, boa parcela daqueles 
consumidores que já provou, não fez 
disso um hábito. “Mesmo no Sul, onde 
há tradição na criação e consumo, a 
carne ovina é mais lembrada para os 
churrascos de fi nal de semana, para 
assar em momentos festivos, mas ela 
não está presente no cardápio durante 
a semana”, resume a pesquisadora 
da Embrapa Pecuária Sul (RS), 
ElenNalério, coordenadora do projeto 
Aproveitamento Integral da Carne 

Ovina (Aprovinos) que busca levar ao 
mercado novas opções de consumo 
dessa carne.

Pouca oferta e falta de 
cortes adequados

Os motivos do baixo consumo 
da carne ovina vão desde a pouca 
disponibilidade do produto no mercado 
até a falta de costume e inexistência 
de cortes mais apropriados para o 
preparo no dia a dia, como acontece 
com outras proteínas animais. Esses 
pontos também foram levantados pela 
pesquisa, intitulada “Percepção do 
consumidor brasileiro em relação à 
carne ovina e produtos derivados” – 
realizada no âmbito do Aprovinos e 
defendida pela engenheira de alimentos 
Juliana Cunha de Andrade em sua tese 
de doutorado em Ciência de Alimentos 
pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).

Em seu trabalho, Juliana detalhou 
um cenário com a percepção dos 
consumidores que pode servir de bússola 
para a cadeia produtiva da ovinocultura. 

“A falta de adequação da carne ovina a 
uma situação de consumo frequente foi 
identifi cada como a principal barreira, 
sendo considerado um produto para 
ocasiões específi cas, em oposição às 
refeições diárias”, destaca. 

Para a pesquisadora da Embrapa 
Agroindústria de Alimentos (RJ), 
RosiresDeliza, os resultados do estudo 
forneceram uma visão abrangente sobre 
a percepção do consumidor brasileiro 
sobre a carne ovina. “Entre as estratégias 
identifi cadas para aumentar o consumo 
estão: campanhas de comunicação, 
degustação em grandes centros 
comerciais, desenvolvimento de novos 
produtos e viabilização do consumo 
em situações cotidianas”, completa a 
cientista que foi orientadora do trabalho 
de doutorado com o professor Gastón 
Ares, da Universidad de la República 
(Uruguai).

A pesquisa mostrou que a 
frequência de consumo aumentou com 
a idade e foi maior para os homens 
do que para as mulheres. A proporção 
dos participantes da região Sul do 
Brasil foi maior entre os classifi cados 
como consumo frequente, enquanto os 

Mercado

Pesquisa mostra que 12% dos 
brasileiros nunca comeram carne ovina
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brasileiros da região Norte relataram o 
menor consumo. Por outro lado, o maior 
grupo de consumidores que nunca 
consumiu carne ovina foi caracterizado 
pelos participantes da região Sudeste. 
“De acordo com o censo demográfi co 
de 2011, do Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE), a região 
Sudeste é a mais populosa e apresenta 
maior poder de compra e acesso aos 
bens e serviços do País. Isso sugere que 
os consumidores dessa região podem ser 
um alvo interessante para as estratégias 
de marketing que visam o aumento do 
consumo de carne ovina”, completa 
Rosires.

Aprimoramentos 
necessários também fora 
da porteira

Segundo a Associação 
Brasileira de Criadores de Ovinos 
(Arco), os dados ofi ciais apontam 
consumo de 400 gramas anuais de 
carne ovina per capita, enquanto que o 
brasileiro come, em média, cerca de 44 
quilos de carne de frango por ano, 35 
quilos de carne bovina e 15 quilos de 
suínos.

Conforme o pesquisador da 
Embrapa Pecuária Sul, Marcos Borba, 
a cadeia da carne ovina ainda carece 
de ajustes na efi ciência produtiva. 
Além disso, os atores desse segmento 
precisam, cada vez mais, considerar 
as transformações nos hábitos de 
consumo de alimentos que vão desde 
a apresentação do produto até questões 
de saudabilidade, ética no trato com os 
animais e a durabilidade dos recursos 
naturais. “Dentro da porteira nós ainda 
mantemos baixos níveis de produção, 
fruto de uma tradição na produção de 
lã, e que, portanto, requereriam uma 
assistência técnica mais dirigida, mais 
de acordo com a realidade. E fora da 
porteira, nós precisaríamos de uma 
melhor relação entre os componentes da 
cadeia, que nos permitisse, por exemplo, 
melhores processos de agregação de 
valor e melhores estratégias de relação 
com os consumidores”, pontua.

E se um pessimista pensaria 
no quanto a carne ovina ainda é 

desconhecida e a cadeia ainda precise 
de ajustes, o otimista logo destacaria 
o potencial que o produto tem a ser 
explorado. E é exatamente esse ponto 
de vista positivo que pesquisadores têm 
cultivado, com diversas inciativas que 
buscam a valorização dessa proteína. 
“Essa realidade mostra um grande 
potencial para o aumento da produção e 
da comercialização, com a possibilidade 
de chegar a públicos que hoje não têm 
cultura de consumir este tipo de carne”, 
enfatiza Élen.

Presunto, hambúrguer e 
bacon de ovinos

Uma das mais recentes iniciativas de 
valorização da carne ovina é o projeto 

Aprovinos. Inspirados em 
processados suínos, 
pesquisadores criaram 

linhas de produtos 
inéditos no mercado: 

p r e s u n t o s 

crus 
defumados e não defumados, copas, 
mortadelas, hambúrgueres e até bacon, 
já nominado de oveicon, tudo feito a 
partir de carne ovina. De acordo com 
Élen, todos esses produtos são feitos 
com categorias animais com pouco valor 
comercial, como ovelhas mais velhas, 
porém, ainda com bastante qualidade 
nutricional. Além do desenvolvimento 
de derivados, o projeto trabalhou também 
com cortes diferenciados de carne para 
apresentação e comercialização. Hoje a 
maior parte da carne ovina é vendida em 
peças grandes, como o pernil e a paleta, 
o que torna mais difícil o manuseio e o 
preparo.

“O desenvolvimento de produtos, 
além de aumentar a vida de prateleira 
da carne in natura, pode ser uma ótima 
oportunidade para aumentar o consumo 
de carne ovina. A exemplo da carne 
suína, da qual 70% é consumida na 
forma de produtos derivados. Pelas 
nossas pesquisas, os consumidores 
entendem que seria interessante ter 
maior variabilidade de cortes ovinos e 
produtos derivados”, fi naliza Juliana.

Seleção de empresas 
interessadas em 
produzir derivados de 
ovinos

No primeiro semestre de 2018, a 
Embrapa deve lançar edital público com 
o objetivo de transferir, para empresas 
do segmento de carnes, o knowhow 
sobre os processos agroindustriais 
para produção dos derivados de ovinos 
elaborados pelo projeto Aprovinos. “O 
desafi o está em identifi car empresas 

e organizações que vislumbrem 
as oportunidades de novos 

produtos para gerar 
novos negócios. Além 
disso, esses parceiros 
ajudarão a combater a 
informalidade no abate e 
comercialização de carne 

ovina no País, a colaborar 
com a organização 

da cadeia produtiva da 
ovinocultura e, oferecer 
outro leque de produtos de 

qualidade e com segurança 
alimentar aos consumidores”, revela a 
chefe de Transferência de Tecnologia 
da Embrapa Pecuária Sul, Estefanía 
Damboriarena. 

Fonte: Embrapa Pecuária Sul - Felipe Rosa (14406/RS)

A pesquisadora da Embrapa 
Pecuária Sul, Élen Nalério, uma 
defensora contumaz das proteínas 
cárneas em conversa com a produção 
da ARCORevista ainda faz alguns 
apontamentos importantes sobre o 
mercado e o consumo de carne ovina 
no Brasil, que passa pelo problema 

Mercado
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Venda Permanente de Reprodutores 

Texel e Corriedale

Informações: Rua Anibal Loureiro, 244

Telefones: (51) 3722-3859 | 99919-8501

E-mail: pauloas1947@gmail.com

Paulo Afonso Schwab e  Luiz Alberto Schwab

Fotos:	Robespierri	Giuliani

Onde a perfeita sintonia da natureza resulta em produtividade
Cabanha dos Pinheiros
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da inconstância da oferta até a falta de 
produtos capazes de guarnecer a mesa 
do brasileiro no dia a dia e experiências 
sensoriais negativas.

Em relação aos 12% apontados 
na pesquisa, que nunca comeram 
carne ovina, a pesquisadora trata de 
três aspectos: falta de hábito, falta de 
oportunidade e falta de produto no 
estabelecimento em que eles fazem 
compras. Além disso a carne ainda 
não é oferecida de forma que possa ser 
comprada e incluída na dieta diária das 
pessoas, "existe pouca disponibilidade de 
cortes fracionados nos estabelecimentos 
comerciais. a maioria dos cortes 
ofertados são grandes, congelados, de 
alto custo, o que torna o consumo no dia-
a-dia complicado".

Há uma demanda no mercado para 
cortes e porções fracionadas como, 
bifes, carne moída (guisado), cubos 
e cortes chuletados que possam 
ser preparados em casae, nesse 
caso tem que se fazer um trabalho 
conjunto de estratégias da indústria, 
varejo e outros setores envolvidos 
na cadeia da carne para estimular 
e criar o hábito do consumo desse 
tipo de carne.

Ainda em relação à pesquisa 
que aponta uma porcentagem de 
pessoas que fazem ou fi zeram baixo 
consumo da carne ovina por conta 
de experiências sensoriais negativas 
ou pelo cheiro ou pelo sabor forte e 
marcante, principalmente entre as 
mulheres, estas também por serem 

mais reticentes em provar coisas novas. 
A experiência sensorial negativa pode 
estar ligada também há tempos passados 
onde se abatiam muitos animais velhos 
e sem cuidados, o que em qualquer 
espécie, altera não só o sabor e o cheiro, 
mas também a maciez e a suculência 
da carne. Élen aponta que seria muito 
importante esclarecer que hoje não é 
mais assim, que existem pontos de abate 
específi cos conforme a idade do animal, 
sistemas de produção que podem alterar 
um pouco o sabor, pois, algumas vezes 
há problemas tão intensos quanto ao 
sabor da carne que as pessoas não 
querem comer, “é importante lembrar 
que o baixo consumo também está ligado 
a falta de hábito e por que as pessoas 
não ainda não enxergam a carne ovina 
como um produto para ser consumido 
diariamente, somente no assado do fi nal 
de semana”, ressalta Élen (foto, E).

Quanto às propriedades da carne 
ovina, a pesquisadora lembra que 
temos uma carne rica em gorduras 
poli-insaturadas (os ômegas), porém o 
que vai defi nir a quantidade de ácidos 
graxos poli-insaturados do animal é 
basicamente resultado do seu manejo 
nutricional, “por exemplo, um animal 
criado exclusivamente a pasto terá maior 
a presença do ômega 3, já um animal 
confi nado com dieta a base de alto grão 
vai apresentar mais ômega 6 o que já não 
é tão bom como aponta a Organização 
Mundial de Saúde”, diz.

Conversamos ainda sobre a carne 
ovina ainda ser uma iguaria e Élen 

lembrou que no caso do frango também 
foi assim e que há algum tempo atrás a 
carne de frango também era uma iguaria 
de domingo. Mas com o trabalho feito 
pelos agentes da cadeia produtiva, os 
investimentos em genética e produção 
hoje a carne de frango é a segunda mais 
consumida no país.  “A carne ovina, de 
cordeiro, ainda é uma iguaria primeiro 
pela baixa oferta e também por ser 
um produto quase que exclusivo para 
churrasco e tipo “estrela da festa” “ 
ressalta o quanto a carne de cordeiro é 
utilizada para valorizar seus eventos, 
justamente pela pouca oferta e alto 
custo” diz, lembrando ainda que é 
muito uma questão de mercado (oferta 
e procura) e que para alguns que nunca 
provaram possa ser sim uma iguaria, 
mas para as pessoas do interior do sul 
do Brasil não é, algumas comem carne 
ovina diariamente ou, pelo menos, várias 
vezes durante a semana.

É importante ressaltar que há 
mercado e que há carne de qualidade 
sendo produzida, por isso tem que se 
pensar em um trabalho conjunto dos 
agentes envolvidos na cadeia produtiva 
de ovinos, principalmente na cadeia 
da carne que trate do aumento dessa 
produção de qualidade e outro que 
estimule e consumo, para que em algum 
tempo a carne de cordeiro deixe de ser a 
iguaria do churrasco do fi nal de semana 
para ser o bife acebolado, o recheio 
da panqueca ou o strogonoff durante a 
semana.

Mercado
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Bi-Grande Campeã PO
Tupanciretã 2017 e Igrejinha 2018
Dona Rosa 694
Nascimento: 25/10/2015
Dona Rosa 347 x Capané 1262

Bi-Grande Campeã RGB
Tupanciretã 2017 e Igrejinha 2018

Dona Rosa 634
Nascimento: 05/08/2015

Dona Rosa 167 x Dona Rosa 152

3ª Melhor Fêmea PO
Dona Rosa 738
Nascimento: 15/08/2016
Dona Rosa 393 x Dona Rosa IA 462

Outras premiações: Reservado Grande Campeão, Campeão Júnior, Reservada Grande Campeã RGB, Campeã Borrega Maior RGB,
Reservada Campeã Borrega Maior PO. Melhor Macho Rústico e Lote Grande Campeão de Machos Rústicos.

Melhor Fêmea Rústica e Lote Grande Campeão de Fêmeas Rústicas

VENDA PERMANENTE DE REPRODUTORES ANGUS - CRIOULOS - TEXEL

Escritório: Rua Jaraguá, 152 - sala 601 | Porto Alegre | RS
(51) 99965-0223 | jpereiradias@uol.com.br

@cabanhadonarosa@donarosacabanha

Seleção Dona Rosa é Campeã na 31ª Fenovinos - Igrejinha 2018Seleção Dona Rosa é Campeã na 31ª Fenovinos - Igrejinha 2018

José Luiz Pereira Dias - Cachoeira do Sul - RS



8 ARCO Revista | JULHO 2018

O MOMENTO É DA 
CARNE OVINA

O cordeiro cada dia mais apreciado pelos brasileiros e que têm se 
tornado a vedete das mesas dos mais afamados restaurantes do Brasil, 
apesar de seu crescente consumo e admiração, ainda sofre certo 
preconceito por uma parcela da população que tem em sua memória 
aquela carne de gosto “carregado”, “rançosa” e, portanto pouco 
atraente ao paladar. Uma carne que tinha que ser muito bem passada 
e disfarçada por traz de  uma infi nidade de temperos fortes. Pois 
estão cobertos de razão aqueles que disseram isto porque certamente 
provaram de um carneiro ou ovelha abatidos em idade avançada, em 
condições de criação e abate desfavoráveis.

Para nosso deleite vivemos agora uma realidade bem diferente 
de uma época em que os animais disponíveis para o consumidor 
eram os descartados dos rebanhos de produção de lã ou de raças que 
precisavam envelhecer para chegar a um peso compensador para o 
abate. Já há alguns anos o brasileiro tem experimentado um crescente 
avanço na oferta de carne ovina de alta qualidade, oriundas de raças 
e cruzamentos próprias para produção de carne adequada aos mais 
exigentes paladares nacionais e internacionais.

Então não tenha medo e surpreenda a todos com um belo prato de 
Cordeiro. Vamos aqui escolher uma Paleta, de ótimo custo-benefício, 
boa oferta e muito apreciada pelo sabor, maciez e versatilidade 
culinária. 

Lembro que na hora de escolher deve-se ter a atenção de buscar 
peças menores, já que obviamente vieram de animais mais novos, 
de carne mais tenra e aroma suave. É importante dizer que devemos 
comprar carne inspecionada, de preferência pelo SIF – Serviço 
de Inspeção Federal para termos mais segurança quanto a sua 
procedência.

INGREDIENTES:
1 paleta de cordeiro (900 a 1500 gramas em média)

Marinada 
Sal – a gosto - seja prudente inicialmente e corrija o sal
Perto da hora de servir. 
250  ml de suco de laranja.
2 cebolas
3 dentes de alho
2 folhas de louro ou ervas desidratadas de sua preferência.
1/3 de  xícara de mel de abelhas ou melado de cana

1 colher de chá de pimenta do reino moída ou socada na hora.

MODO DE PREPARO
Deixar a carne marinando por cerca de 3 horas para que o tempero penetre um pouco mais, sendo que na última 
meia hora deve-se tirar a carne da geladeira e deixa-la à temperatura ambiente. 
Levar ao forno  pré-aquecido na sua máxima temperatura (cerca de 250º) por 20 minutos juntamente com a marinada. 
Em seguida baixar para fogo médio (150º) e deixar assar por aproximadamente 2 horas. Lembro aqui para ficar 
sempre de olho porque a potência e o funcionamento dos fornos podem variar e queimar seu assado.
Regar a carne regularmente com a marinada da assadeira e virar na metade do tempo. Observe sempre para que 
não segue e nem queime a marinada do fundo da bandeja, adicionando água aos poucos se for preciso. 
Quando estiver assada, retirar a carne e preparar o molho do “fundo” da assadeira levando a mesma para o fogão e 
em fogo baixo com um pouco de água ir mexendo  até que se descole e se misture todo o molho da assadeira. Coe 
e retire um pouco da gordura, engrosse com um pouquinho de farinha de trigo. Adicione mais um pouco de mel e 
raspas de laranja a gosto e corrija o sal. 

João Delpupo – Chef Consultor Gastronômico, pós-graduado em Cultura Gastronômica e Degustação

PALETA DE CORDEIRO ASSADO 
COM LARANJA E MEL

Como disse antes o conceito aqui não é mascarar o 
gosto da carne como se fazia anteriormente, pois se agora 
adquirimos carne de qualidade queremos sim é destacar 
seu delicioso sabor. Cabe lembrar que a quantidade dos in-
gredientes pode variar para mais ou menos de acordo com 
o tamanho da peça disponível na hora da compra.Fotos: Renan Alves
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Gira Corriedale 2018

O extremo sul do 
Rio Grande do Sul, mais 

precisamente Bagé e 
Aceguá, recebeu um 

expressivo número de 
criadores, técnicos, 

estudantes e ovinocultores 
que participaram da Gira do 
Corriedale que ocorreu dias 

15 e 16 de junho. Evento 
marcante para a raça e que 

comprovou a importância do 
Corriedale na formação dos 

rebanhos gaúchos.
Nas linhas que se seguem 

está o “Diário da Gira” escrito 
por Elisabeth Amaral Lemos:

Corriedale a raça que produz
carne certificada e lã

de qualidade !

Associe-se  - Rua Barão do Triunfo, 740 | Santana do Livramento (RS) | (55) 3242-4100 | 99977-7863

A	todos	os	participantes	e	cabanhas	anfitriãs	da	Gira	Corriedale	2018	

nosso	muito	obrigado!

Esperamos	a	todos	na	Expointer!	Venham	prestigiar	o	julgamento

de	nossa	raça	Corriedale	no	dia	27	de	agosto	durante	todo	o	dia

e	o	Concurso	de	Velos,	dia	28	às	15h.

GIRA  DO CORRIEDALE 2018

Primeiro dia, 15 de 
junho, no município de Ace-
guá, dia muito frio mas com sol ra-
diante, aquecendo os participantes 
e tornando tudo mais bonito.

Visita na Estância do Cerrito, 
Suc. de Rodolfo Móglia Marino, 
recebidos com fi dalguia por 
Ricardo Marino, que apresentou 
o qualifi cado rebanho com 
borregas 2 dentes, ovelhas de cria 
SO, belíssimo lote de ovelhas 
SO, borregos e carneiros de sua 
própria marca e dois carneiros pais 
adquiridos.

Excelente almoço campeiro 
coroou a visita. A ABCCorriedale 
agradeceu a disponibilidade de 
receber os mais de 100 corriedalistas 
presentes, parabenizando pelo 
material apresentado.
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Gira Corriedale 2018

Jantar de confraternização

O primeiro dia foi encerrado com jantar realizado no Salão 
Nobre da Associação Rural de Bagé.

Duas palestras com temas interessantes iniciaram a noite: 
Produção de Cordeiros com o Med. Vet. Daniel Barros e Os 
Desafi os da Lã com o Economista Edison Silveira da Cooperativa 

Segunda visita, Estância Santa Leontina, de Carlos Mario Suñe. 
Recebidos pela família, começamos a apreciar um excelente lote 
de borregas 2 dentes, com excelente estado, prestes a parir.

Na continuidade, ao chegar na sede, foram apresentadas 
as cordeiras dente de leite, que encantaram a todos pelo seu 
desenvolvimento e qualidade. Visto o rebanho já estar quase 
todo parido, foi mostrado uma ponta das ovelhas, que mostravam 

adiantado estado de prenhes com fartos úberes, prenunciando 
cordeiros graúdos e saudáveis. 

Continuando lotes de borregos e os carneiros pais, todas do 
sinal da Estância. 

Tarde de luxo com emocionante relato de seu proprietário 
lembrando o trabalho e a dedicação de seu pai Mario Magalhães 
Suñe, que tinha um amor incondicional pela ovinocultura.

A visita encerrou com o oferecimento de mesa repleta de 
gostosuras que deliciaram e aqueceram todos. Finalizando o 
agradecimento ao proprietário e sua família pela recepção aos 
corriedalistas.

de Lãs Mauá.
Um cardápio com delicioso cordeiro certifi cado Corriedale 

pelo Frigorifi co Producarne, oriundo da criação de Claudinho 
Pereira encantaram a todos tendo ao fundo um violão com o 
cantor atendendo os pedidos dos presentes.

Antes da sobremesa com bem casados feitos em Pelotas, foi 
realizado um leilão de peças feitas em lã com o intuito de equipar 
a “Casinha do Corriedale” em Esteio com um split. A revelação do 
momento foi a atuação do Silvio Lindner como leiloeiro.

A noite foi de confraternização com música, dança e muita 
conversa sobre os rebanhos vistos durante o dia. A ABCCorriedale 
agradeceu a colaboração de todos, em especial às senhoras Dica 
e Luciana pela linda decoração do salão e às meninas Cecília, 
Leonor e Laura que apesentaram as peças do leilão.

CONTINUANDO A GIRA DO 
CORRIEDALE 2018... 
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Gira Corriedale 2018

2° visita - dia 16 de junho

A Cabanha Santa Amália, de Paulo Roberto Assunção, Filho 
e Netos, em tarde fria, fechou com chave de ouro a Gira do 
Corriedale 2018.

A família Assunção recebeu a todos enfatizando que era 
uma grande honra ter os criadores, ovinocultores, universitários 
e amigos, que se deslocaram à sua propriedade. Intercalando as 
explicações sobre o lote de ovelhas prenhas, borregas e borregos, 
carneiros pais e ovelhas paridas, Paulão ia contanto a história 
da Santa Amália, enquanto seu fi lho Guilherme apresentava os 
animais.

Ressaltamos a companhia do Seu Aldorindo, que desafi ando o 
clima, fez questão de acompanhar seu fi lho e neto.

A hospitalidade foi completada com um churrasco muito bem 
assado e apresentado, por amigos exímios assadores de Pinheiro 
Machado, complementado por deliciosos carreteiro, feijão e 
farofa, sem esquecer a mesa de doces preparada pela Dirce.

Ao fi nal, em nome de nossa entidade, o vice-presidente 
Paulino Giorgis e esposa entregaram uma lembrança para família 
Assunção para marcar e agradecer a participação na Gira.

A qualidade dos rebanhos, recepção das cabanhas, 
confraternização, amizade, troca de experiências, pontos de vista 
mostraram que o Corriedale está no caminho certo.

A comissão organizadora, em nome da Associação Brasileira 
de Criadores de Corriedale, agradece a todos os envolvidos pelo 
desprendimento, que fi zeram da Gira do Corriedale 2018 um 
sucesso. Até a próxima!

2° Dia - 16 de junho

Saindo do parque da Rural de Bagé em caravana os 
corriedalistas dirigiram-se para a Cabanha Espinilho de Paulo 
Sérgio Soares e Joaquim Soares Neto. Delicioso café esperava a 
todos em uma fria, mas ensolarada manhã. 

Ao nos dirigirmos para a mangueira, a surpresa de assistir o 
nascimento de um lindo cordeiro. Paulo Sérgio e Joaquinzinho 
contaram sobre a origem da Espinilho lembrando do seu pai e avô 
Joaquim Soares, pessoa estimada por todos que o conheceram.

Na sequência foram apresentados lotes de ovelhas prenhas, 
borregos, carneiros pais e ovelhas já paridas. Considerações sobre 
problemas na criação foram abordados pelos técnicos presentes 
e com a intervenção de criadores uruguaios em uma excelente 
integração, objetivo destes encontros. 

Momento muito especial foi a bênção dada ao estabelecimento 
pelo padre Wendel, muito feliz em suas palavras, lembrando de 
Jesus, o Bom Pastor.

A ABCorriedale prestou uma homenagem de agradecimento à 
acolhida da família Soares.
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Texel

Igrejinha foi palco da Nacional do Texel
A Associação Brasileira 

de Criadores de Texel 
– Brastexel realizou em 
Igrejinha, durante a 31ª 
Fenovinos (de 06 a 10 de 
junho), mais uma edição da 
Exposição Nacional da Raça 
reunindo uma excelente 
seleção de 73 animais de 18 
expositores. 
A Fenovinos de Igrejinha 

fi cou marcada pela excelência 
na forma de receber e, 

principalmente por enxergarem na ovinocultura uma importante alternativa 
econômica para a região e por isso o grande envolvimento do poder público 
e comunidade para que o evento fosse o grande sucesso que realmente foi. 

O presidente da Brastexel, Maurício Silveira, ressalta além do número 
de inscritos e a qualidade dos animais, o resultado institucional para a raça 
e o resultado comercial com a realização do Leilão que criou mais uma 
oportunidade de negócios em torno da ovinocultura propiciando a compra 
de matrizes da raça Texel de alto padrão genético, “estamos muito satisfeitos 
com os resultados positivos tanto em números quanto em oportunidades” 
diz Silveira que ainda parabeniza os organizadores por realizarem uma feira 
fora de regiões tradicionais fomentando a produção de ovinos em todo o 

estado.
Os criadores 

de Texel ainda 
participam da 
Fenovinos Paraná, 
em Cascavel e já 
em agosto tem 
encontro marcado 
na 41ª Expointer, 
de 25 de agosto a 02 
de setembro, onde 
tradicionalmente é 
a raça com maior 
número de inscritos. 
Até o fechamento 
desta edição da 
A R C O R e v i s t a 
estavam inscritos 
no programa de 
exposições, 250 exemplares da raça Texel e Texel Naturalmente Colorido. 
O jurado da raça será o Inspetor Técnico da ARCO em São Paulo, Márcio 
Armando Gomes de Oliveira. A programação de julgamentos inicia no 
domingo dia 26 e vai até a terça-feira dia 28 na pista 13 do Parque de 
Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).

Resultados Exposição Nacional

Grande Campeão – box 102 – Castiel IA 718 –Iara 
Castiel, Adriana Castiel de Mathos e José Thiago de Mattos  
-CabanhaForqueta – Santiago (RS)

Reservado Grande 
Campeão – box 106 -  
Surgida 1908 -  Vinícius 
Lorenz – Cabanha Espaço 
do Texel – Charqueadas 
(RS)

3º Melhor – box 101 
– Santamariense 359 
-  Ricardo Bitencourt – 
Cabanha Santa Maria – 
Santa Maria (RS)

Grande Campeã – 
box 90 – Dona Rosa 694 
– José Luiz Pereira Dias 
– Cabanha Dona Rosa – 
Cachoeira do Sul (RS)

Reservada Grande 
Campeã – box 87 – 
Amado 235 – Juliano Kalil 
Gonçalves – Cabanha 
Dom Amado – Hulha 
Negra (RS)

3ª Melhor – box 85 – Dona Rosa 738 – José Luiz Pereira Dias 
– Cabanha Dona Rosa – Cachoeira do Sul (RS)

Rústicos Texel
Trio Grande Campeão de Machos – Lote 130 (IA 637 – IA 

621 – Dona Rosa 645) – José Luiz Pereira Dias – Cabanha Dona 
Rosa – Cachoeira do Sul

Trio Grande Campeão de Fêmeas – Lote 129 (740 – 822 0 IA 
824) – José Luiz Pereira Dias – Cabanha Dona Rosa – Cachoeira 
do Sul (RS) 

Trio Reservado Grande Campeão de Fêmeas – Lote 128 ( 436 
– 398 – 410) – Ricardo Bitencourt – Cabanha Santa Maria – Santa 
Maria (RS)

Comercialização: Leilão Multi Raças
A Associação Brasileira de Criadores de Texel – 

Brastexel, que realizou a sua 8ª Exposição Nacional dentro 
da Fenovinos de Igrejinha, promoveu o Leilão Multi Raças 
que ocorreu na tarde do sábado dia 09 de junho, ocasião 
que foram comercializados 19 exemplares da raça Texel 
totalizando R$ 41.270 mil. Destaque para o Ovino do Futuro 
Campeão da Fenovinos da Ribemar Empreendimentos 
Agropecuários – TexelGran Reserva – de Maringá (PR) que 
foi adquirido por Juliano Kalil Gonçalves por R$ 20 mil.

A média geral do leilão foi de R$ 2.172 mil.

Conhecendo as fêmeas

Presidente da Brastexel e o jurado da Fenovinos, 
João Vasco Alves 

Julgamento
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2º Remate
Dom Amado

Texel

30 machos e 30 fêmeas
de diferentes linhagens

Associação Rural de Bagé-RS

Contatos:
53 99946 1160
jkgoncalves@yahoo.com.br
53 3028 1400 - 53 98114 6431

24/Nov

Os sistemas de produção de ovinos no Rio Grande do Sul ainda estão 
prioritariamente sobre campos. As áreas hoje destinadas a ovinocultura 
não são as mais adequadas para cultivos agrícolas, portanto, as criações 
na sua maior parte ocorrem sobre solos rasos, com afloramento de pedras 
e matas nativas. Nessas condições nem sempre os produtores estão ofe-
recendo a quantidade adequada de alimento para suas ovelhas ao longo 
do ano e de seu ciclo produtivo. E, assim, os principais reflexos observados 
são baixa taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade de cordeiros logo 
após o nascimento.

Como definir a quais animais fornecer 
suplementação alimentar extra?

A definição dos animais que necessitam de alimento extra, além 
daquele obtido do campo natural, pode ser efetuada através da avaliação 
de seu escore de condição corporal (CC). Assim podemos oferecer alimen-
to extra, rico em energia, apenas para os animais mais necessitados em 
função de seus requerimentos distintos. Esse procedimento considera os 
aspectos de bem-estar animal e economicidade dos processos produtivos. 

O sistema usado para classificar os ovinos conforme o estado corporal 
inclui cinco classes (1-5), didaticamente apresentadas por Thompson & 
Meyer (1994). Cada classe descreve a cobertura muscular e de gordura 
na região lombar relativa à palpação da base óssea. Essa metodologia 
já foi descrita anteriormente em detalhe em um Comunicado Técnico da 
Embrapa (Moraes et al., 2005), visando estimular seu uso na maximização 
da eficiência produtiva nos ovinos. A recomendação é de que as ovelhas 
de cria apresentem escore 3 (CC3), intermediário; indicativo de que os 
animais estão saudáveis e em homeostasia com o ambiente de criação.

O procedimento para a avaliação do escore de condição corporal dos 
ovinos é simples, mas requer palpação dos animais na região sacrolombar 
(entre a última costela e o quadril) para avaliar a cobertura de músculos 
e gordura sobre as apófises transversas dessas vértebras. O treinamento 
mais eficiente para sua aferição deve ser presencial. Entretanto, recupera-
mos e tratamos de difundir o método descrito pelo extensionista ameri-
cano David Fernandez que sugere uma forma simples e didática para a 
aferição dos escores de condição corporal (https://www.uaex.edu/publica-
tions/pdf/FSA-9610.pdf), empregando algumas posições da mão de cada 
avaliador para o entendimento do grau de cobertura muscular nas ovelhas. 
Na Figura 1a é ilustrado o local onde deve ser efetuada a palpação das 
vértebras, na Figura 1b a analogia com a mão do avaliador para as classes 
mais frequentes e mais difíceis para classificar (CC2, CC3 e CC4) e na 
Figura 1c um perfil esquemático para auxiliar na classificação subjetiva dos 
animais. Na prática, quando o avaliador ao palpar as vértebras lombares 
tiver uma sensação similar à palpação da região das falanges de sua mão 
(Figura 1b) o animal deve ser classificado como em CC2, já que seu perfil 
também deve ser compatível com o ilustrado na Figura 1c. Um animal em 

Artigo

Otimização da produção de cordeiros via suplementação alimentar
Carlos José Hoff de Souza (carlos.hoff-souza@embrapa.br)
José Carlos Ferrugem Moraes (jose.ferrugem-moraes@embrapa.br)
Pesquisadores da Embrapa, Bagé, Rio Grande do Sul
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condição intermediária (CC3) apresenta à palpação a sensação da palma 
da mão (metacarpo), ou seja, em função da cobertura de músculos e gor-
dura, as apófises transversas das vértebras são apenas perceptíveis. O 
que já não mais se verifica nas ovelhas CC 4, indicadas pela semelhança 
com a região posterior da mão (carpo).

A variação do estado corporal estimado 
pela CC em ovelhas de cria

Na Figura 2 é apresentado um exemplo de como variaram os escores 
em ovelhas da raça Texel 15 dias antes do parto, na primeira semana pós-
parto e 30 dias após o parto. Este gráfico, ilustra um rebanho mantido com 
baixa oferta de alimento, apresentando uma maior frequência de ovelhas 
em escores “bons” (CC3 e CC4) antes do parto, já contrastando com maio-
res frequências de escores “ruins” (CC1 e CC2) na semana do parto e, 
mais ainda, no mês subsequente. Cabe destacar que as ovelhas com bons 
escores (CC3 e CC4) aos 30 dias pós-parto são, na maior parte aquelas 
que falharam ou não criaram seus cordeiros, portanto, as que não enfren-
taram os requerimentos da lactação.

A suplementação como estratégia 
para incremento da produtividade

Essas observações reiteram a importância de oferecer a melhor alimen-
tação disponível para as ovelhas de cria, entretanto, quando não há oferta 
suficiente de pastagens; o oferecimento de grãos ou rações concentradas 

pode suprir os requerimentos energéticos mínimos para o atendimento da 
manutenção do estado corporal e da lactação. Neste contexto, estudos 
inicialmente desenvolvidos na University of Western Australia indicaram 
que uma suplementação energética no pré-parto melhora a qualidade e 
a quantidade de colostro produzido pelas ovelhas o que pode contribuir 
para menores perdas de cordeiros recém-nascidos. Um estudo efetuado 
na Embrapa (Bagé, RS) confirmou a redução percentual na mortalidade de 
cordeiros nascidos de partos simples e a economicidade do procedimento.

Na Figura 3 pode ser visualizada a superioridade de 20% na taxa de so-
brevivência de cordeiros nascidos de partos simples quando suplementa-
dos na semana que antecede o parto. Esse é o ponto fundamental da con-
tribuição da suplementação estratégica pré-parto, dessa forma o criador, 
mesmo quando os animais não se encontram no estado corporal desejável 
para o parto (CC3) é possível reduzir as perdas perinatais de cordeiros 
com os cuidados básicos preconizados. Um outro detalhe importante rela-
tivo a suplementação estratégica no pré-parto é que a modificação no nível 
nutricional não chega a modificar o escore de condição corporal (Figura 4), 
portanto não determinando aumento excessivo no peso do feto que pode-
ria determinar maiores taxas de distocias, observadas quando a oferta de 
alimento é superior a demanda no terço final da gestação.

Como organizar o rebanho para usar um 
sistema de suplementação estratégica

A lógica da administração do suplemento concentrado de forma es-
tratégica é de fornece-lo no momento que os animais mais necessitam e 
pelo menor período de tempo possível, para não onerar excessivamente o 
sistema de produção.

Na Figura 5 é apresentado o exemplo de uma planilha que contribui 
para que um interessado use essa “organização". Essa planilha estará 
brevemente disponível nos sites da ARCO e da Embrapa. Nesta planilha o 

Artigo
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ALÉM DE PROTEGER OS SEUS PÉS
VOCÊ TAMBÉM PODE PROTEGER OS DE SEUS OVINOS

A Referência  
em Prevenção  
na Saúde AnimalA nova vacina para prevenção do footrot

Tel (51) 3325.4500 
Fax (51) 3325.4502
brasil@hipra.com
www.hipra.com

Hipra Saúde Animal Ltda.
Av. do Lami, 6133
Porto Alegre - RS
Brasil - CEP 91782-601 

FOOTGUARD® Vacina inativada contra o Footrot ovino em suspensão injetável. Composição: Cada dose de 2 mL do produto contém Dichelobacter 
nodosus inativado, sorogrupos B, C, D, E, F, G e H, e veículo q.s.p. 2 mL. Indicações: Ovinos, a partir dos 3 meses de idade, para a prevenção do 
Footrot (Pietin) ovino. Via de administração: Uso via subcutânea (região da axila ou virilha). Posologia: Administrar 2 doses da vacina, em um intervalo 
de 21 a 30 dias, antes do período das chuvas. Administrar uma dose de reforço 6 meses após. A aplicação deve ser estratégica e preventiva, anterior 
aos períodos do ano favoráveis ao aparecimento da doença (período das chuvas).O esquema de vacinação poderá ser modificado a critério do médico 
veterinário. Efeitos secundários:  Os animais vacinados poderão apresentar um aumento na temperatura corporal de cerca de +1 ºC, podendo chegar 
a +2 ºC até as primeiras 24 horas após a vacinação. Contra-indicações: Não usar em caso de hipersensibilidade às substâncias ativas, hidróxido de 
aluminio ou dextrano. Periodo de carencia: 0 dias. Precauções especiais: A vacina deve estar em temperatura entre +15 ºC e +25 ºC para a aplicação. 
Agitar bem o frasco antes de usar. Conservar sobre frigeração, em temperatura entre +2 ºC a +8 ºC. Proteger da luz. Não congelar. Apresentação: 
Frasco de 40 doses (80 mL). Proprietário e Fabricante: HIPRA SAÚDE ANIMAL, LTDA. Avenida do Lami, 6133. Bairro Lami. Porto Alegre-RS. CEP: 
91782-601, CNPJ nº. 92.662.501/0001-51 - IE nº. 096/0531289 E- mail: brasil@hipra.com Site: www.hipra.com. Resp. Técnico: Dr. Claudio Chiminazzo 
CRMV/RS 04137, SAC: 08006444501. Número da autorização de introdução no mercado Licenciado no MAPA sob nº 9.821 em 02/07/2014. Venda 
sob prescrição e uso sob orientação do médico veterinário. Para obter mais informações consulte o folheto informativo do produto e/ou www.hipra.com



16 ARCO Revista | JULHO 2018

Quantidade e qualidade de suplemento 
a ser empregado

O alimento a ser oferecido vai depender da sua disponibilidade e do 
custo dos grã os ou de seus subprodutos no momento da suplementação. 
É  interessante també m considerar o uso de alimentos que o rebanho já  
conheça, pois isso facilita que as ovelhas comam o suplemento e não ten-
ham a rejeição natural que ocorre quando é  oferecido um alimento descon-
hecido. 

A suplementaçãoestratégica pré -parto deve iniciar 2 semanas antes 
da data média prevista para o parto de cada lote de ovelhas, sendo uma 
semana de adaptação e outra de suplementação (Tabela 1). As ovelhas 
podem receber o equivalente a até  1,5% do seu peso vivo em suplemen-
taçãoenergética, que deve ser dividida em duas ofertas (manhã  e tarde) 
quando o volume total diário oferecido exceder a 400g. 

Tabela 1. Oferta de suplemento de acordo com a data prevista 
do parto para uma ovelha de 50 quilos de peso vivo (PV). 

  

   
 14   100  0,2
 13   200  0,4
 12   300  0,6
 11   400  0,8
 10   500  1
 9   600  1,2
 8   700  1,4
 7   700  1,4 
 6   700  1,4
 5   700  1,4
 4   700  1,4
 3   700  1,4
 2   700  1,4
 1   700  1,4

No exemplo, ovelhas de 50 quilos de peso vivo, no total do perío-
doreceberão, em média, 1,1% do seu peso vivo em suplemento, totali-
zando 7,7 kg de suplemento consumido por ovelha (Tabela 1). Espera-se 
que 100 ovelhas produzam 120 cordeiros e consumam 770 kg alimento 
energético,usando dados de preços médios de grãos para o Rio Grande 
do Sul obtidos da EMATER (2018) o gasto com a suplementação usando 
milho (770x R$ 0,60) seria de R$ 462,13 e de (770 x R$ 0,69) R$ 531,30 
com o uso de trigo. O efeito esperado da suplementação pré-parto é um 
aumento de cerca 20% na sobrevivência de cordeiros, resultando em 20 
cordeiros a mais, com peso médio de 4 kg por cordeiro ou 80 kg de cor-
deiro com o valor R$474,40. O retorno imediato do capital investido foi de 

2,5% usando milho e um défi cit de 11% com o uso de trigo. O retorno po-
tencial pode ser da ordem 541%nos rebanhos suplementados com milho e 
de 458% nos com trigo, quando da venda destes cordeiros desmamados, 
com peso de 25 kg, ao preço de R$5,93 por kg.

Implicações das práticas recomendadas

A monitoração da condição corporal é bom indicativo do estado nutri-
cional e de bem-estar do rebanho.

A suplementação energética pré-parto incrementa a produção e a qual-
idade do colostro se refl etindo em aumento na sobrevivência de cordeiros.

Dependendo do suplemento utilizado o retorno pode ser imediato com 
a redução da mortalidade dos cordeiros e com potencial de retorno de 4 a 
5 vezes o do capital investido na suplementação a ser realizado na venda 
dos cordeiros desmamados.

único dado que o criador deve informar é a data de início dos acasalamen-
tos. Na primeira coluna de informações surgem as datas em que devem 
ser trocadas as cores do giz dos coletes dos carneiros para a formação 
dos grupos de acasalamento por quinzenas. Assim, as ovelhas marcadas 
de verde na primeira quinzena, as marcadas de vermelho da segunda 
quinzena e as marcadas de azul da terceira quinzena. Após a conclusão 
dos acasalamentos é aconselhável a colocação de rufi ões com giz preto. 
Esse procedimento permitirá a identifi cação das ovelhas que não fi caram 
gestantes durante o efetivo período de acasalamento. A indicação é de que 
essas ovelhas sejam descartadas uma vez que apresentam menor fertili-
dade em comparação as suas contemporâneas. O descarte do grupo de 
ovelhas marcadas de preto além de contribuir para o incremento da taxa de 
fertilidade do rebanho gera recursos para a futura aquisição de concentra-
dos para a suplementação que deve ter inicio para o grupo verde dentro de 
aproximadamente dois meses. A segunda coluna indica as datas de início 
da suplementação para cada grupo de acasalamento. Essa informação 
permite que o criador forneça o alimento adicional apenas uma semana 
antes da quinzena prevista para a parição de cada grupo. Adicionalmente 
a terceira coluna apresenta a data que pode ser suspenso o suplemento 
de cada grupo, no caso, uma semana após a quinzena prevista para os 

partos.  
Na Figura 6 é apresentado um fl uxograma dos eventos relacionados 

ao controle dos acasalamentos, partos e momentos de início da suplemen-
tação em cada grupo conforme descrito anteriormente.
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Anunciado pelo Governo Federal em 06 de junho, o Plano Safra 
2018/2019 vem com redução de 1,5 ponto percentual nas taxas de 
juros e um montante de R$ 194,37 bilhões para fi nanciar e apoiar 
a comercialização da produção agropecuária brasileiras. Os recursos 
estão disponíveis desde o dia 1º de julho. 

Do montante, são destinados R$ 151,1 bilhões para o crédito 
de custeio, sendo R$ 118,8 bilhões com juros controlados (taxas 
fi xadas pelo governo) e R$ 32,3 bilhões com juros livres (livre 
negociação entre a instituição fi nanceira e o produtor). O crédito para 
investimentos fi cou em R$ 40 bilhões.

O secretário de política agrícola do MAPA, Wilson Vaz de Araújo 
disse para a produção da ARCORevista que o mercado de ovinos tem 
muito a expandir e ganhar com o acesso às linhas do Plano Safra “é 
uma cultura com espaço para crescimento tanto na produção, quanto 
em mercado” fala Araújo ressaltando que a linha de retenção, por 
exemplo, existe para ser acionada justamente em algum momento de 
difi culdade auxiliando no capital de giro e crescimento.

Segundo o secretário existe um levantamento do Banco Central 
que nos últimos dois anos há um crescimento na busca por linhas de 
crédito, fi nanciamento e custeio que apontam um acréscimo de 45% 
em relação ao período anterior a 2017. Entre julho de 2017 e maio de 
2018 foram fi nanciados R$ 54 milhões.

Wilson ressalta o papel fundamental da ARCO e seus dirigentes 

nesse cenário que tem buscado difundir a importância da ovinocultura 
no mercado pecuário nacional e as potencialidades da cultura na 
geração de trabalho e renda, “a perspectiva de crescimento é enorme, 
temos produtos, temos qualidade e, principalmente capacidade 
de desenvolvimento e abastecimento do mercado interno” diz o 
secretário ratifi cando a credibilidade da entidade nacional.

Veja os benefícios do Plano:

Plano Safra

Plano Safra 2018/2019 mantem 
as linhas para ovinos e caprinos

Foi reforçado 

o apoio para 

aquisição de 

matrizes e 

reprodutores 

com registro 

genealógico 

ARCO EM AÇÃO
A ARCO preside a Câmara Setorial desde 2013, sendo reconduzida 

ao cargo em 2015, e de forma extraordinária mantida sob determinação 
do Ministro da Agricultura a partir de 2017.

A ARCO foi fundamental para a partir de 2017, a inclusão da 
Ovinocultura no Plano Safra com linhas de crédito para custeio e 
investimento, com um foco especial em Retenção de Matrizes

Participação na elaboração do PL que cria a POLÍTICA 
NACIONAL DE INCENTIVO À OVINOCULTURA - Projeto de 
Lei nº 6.048/2016

A ARCO juntamente ao MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 
NACIONAL executou ofi cinas em 13 pólos produtivos no Brasil, com 
o intuito de construir as BASES PARA O PLANO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA ROTA DO CORDEIRO.

A ARCO compõe grupo técnico responsável pela elaboração 
do PROGRAMA SANITÁRIO NACIONAL DE CAPRINOS E 
OVINOS.

A ARCO em parceria com a Embrapa Pecuária Sul desenvolve 
projeto com foco na organização produtiva no RS, SC, PR. – Projeto 
Ovinosul

A ARCO busca junto ao MAPA de recursos dentro do 
PROGRAMA AGROMAIS PRODUTOR RURAL - aprovação de 
projeto piloto ALTO CAMAQUÃ.

A ARCO em parceria com a Abcol, através da Câmara Setorial 
Nacional de Caprinos e Ovinos, realizou estudo e apresentação 
ao MAPA de minuta com intuito de subsidiar NORMATIVA 
INSTITUINDO O REGULAMENTO TÉCNICO DE PRODUÇÃO, 
IDENTIDADE E QUALIDADE ESPECIFICA PARA LEITE 
OVINO.

Wilson Vaz de Araújo
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Cabanha de ovinos de Cambará do Sul 
investe em genética australiana

A Cabanha Reserva do Cambará tem o foco na produção de matrizes, 
reprodutores Poll Dorset PO e rebanho selecionado

Em busca de animais com características para produzirem uma carne 
ovina de melhor qualidade, a Cabanha Reserva do Cambará, de Cambará 
do Sul, investiu em animais Poll Dorset com linhagem australiana. 

A raça Poll Dorset já é reconhecida por ter animais com excelente 
conformação de carcaça, rápido crescimento, excelente ganho de peso, 
facilidade de parto, além de partos gemelares. Para atingir resultados ainda 
melhores, a Cabanha Reserva do Cambará acaba de importar animais PO 
da tradicional cabanha uruguaia São Rafael, cuja genética foi premiada 
de forma recorrente nas exposições nacionais do Prado, que ocorre em 
Montevidéu, e na Expo Salto, na cidade uruguaia de Salto.

Os animais que a Cabanha Reserva do Cambará está trazendo para 
o Brasil tem genética proveniente da australiana 
Tattykeel, conhecida por suas taxas de crescimento 
e padrão muscular.Além disso, a fazenda australiana 
tem uma história de produção de ovelhas de carne 
premiadas. Um dos borregos importados pela 
Cabanha é fi lho do Ripa 140, um dos carneiros mais 
importantes da história da Tattykeel.

A Cabanha Reserva do Cambará, que iniciou suas 
atividades em janeiro de 2017, surgiu com o objetivo 
de investir em melhores condições de nutrição, bem-
estar animal e manejo de rebanho, tanto em ovinos Poll 
Dorset como em Cavalo Crioulo. “Incentivamos que 
nossos colaboradores deem o melhor de si, para que 
cresçam com o próprio trabalho e para que tenhamos 
os melhores resultados”, comenta o proprietário 
André Felkl Senger.

André, que é advogado mas sempre teve a ideia 
de lidar com o campo, resolveu investir na área 
com o intuito de oferecer aos seus futuros clientes 
uma ferramenta para tomada de decisão na hora da 
escolha de matrizes e reprodutores. Desta forma, a 

propriedade está focada na coleta de dados do rebanho, para que todo o 
potencial genético seja traduzido em números de efi ciência. 

“Nas atividades do dia a dia buscamos fazer o melhor, sejam elas 
cotidianas, de trabalho ou com nossa família.Ao idealizar a Cabanha 
Reserva do Cambará não foi diferente.Pensamos em fazer nosso melhor”, 
destaca André.

Para quem quiser conferir esta excelente genética importada,entre 
em contato com a Cabanha pelo telefone (51) 9 8117.1771, e visite a 
propriedade localizada nos Campos de Cima da Serra.

Texto: Agência Megafone

    

Borrego filho do Tattykeel Ripa 140 é o grande destaque da Cabanha

André Senger em visita à cabanha uruguaia São Rafael
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De Cabo Virgenes, Patagônia Argentina, km 0 da 
Ruta 40, inicio o editorial com este tema, Esquila Pré-
Parto, que para uns é “novo”, para outros é uma técnica 
já consolidada. Além-fronteiras, ou seja, do lado de fora 
das fronteiras do nosso país, a técnica foi introduzida há 
mais de 50 anos. Inúmeros são os relatos de ovelhas 
esquiladas no pré-parto, na Tesoura ou na Máquina, 
com diferentes tipos de Pentes, usando técnicasonde as 
ovelhas ficam soltas, e não atadas, durante aesquila. Por 
fim,antes que me perguntem a diferença entre Esquila e 
Tosquia, já adianto que é apenas uma forma regional de 
referência a mesma atividade. Boa leitura!

Desde 1970

Aqui eu coloquei meus 48 anos de Esquila Pré-Parto, e me lembro de sair 
a qualquer hora da noite para ver como as ovelhas se comportavam com as 
tempestades congelantes da Patagônia. Começamos com os pentes comuns, 
o Pente de Neve e depois a Tesoura, que é bárbara, mas problemática para 
conseguir um nível aceitável de tosquiadores. O Pente de Neve deixa seca a lã 
que fica sobre os animais, isso deixa passar o frio, a água e a umidade. O Pente 
Uruguaio deixa mais lã, mantém a cera para proteger do frio e da umidade e, 
se os animais não tiverem rugas, anda bem. Nesta próxima esquila usaremos 
o Pente Uruguaio, já que alguns vizinhos têm usado nos últimos anos sem 
problemas.

Na Nova Zelândia são esquiladasmais de dois milhões de ovelhas 
com Tesouras, há competições internacionais que avaliam a qualidade e 
a velocidade. Foram alcançadas 300 ovelhas por dia, esquiladas por UMA 
ÚNICA PESSOA.Na Patagônia, a cada ano, são vistas mais ovelhas 
esquiladasantes do parto.Quando há vento com chuva e mudanças repentinas 
de temperatura e as ovelhas são esquiladas com máquinas modernas que 
cortam rente a pele, existe a possibilidade de mortalidade. O Pente Baixo 
deixa a lã seca contra a pele e sem proteção para o animal e quando a ovelha 
sente frio, ela perde peso, quantidade de leite, produção de lã, etc. 

A Tesoura, ou a máquina com Pente Alto, como o Uruguaio, deixam mais 
lã com cera e se tem as seguintes virtudes:a ovelha não morre com tempestades 
de chuva e ou neve, ou mudanças súbitas de temperatura que oscilam entre 
8º C ou mais de diferença; mesmo com essa proteção de lã, as ovelhas vão 
procurar parir em um local mais protegido para o cordeiro; com essa proteção 
de lã a ovelha produz mais lã, no nosso caso aproximadamente 300 g a mais, 
já que ao não sentir frio, não consome energia e passa o que come para a 
produção de lã, leite e melhor condição. Isso varia de lugar para lugar; esta 
é uma contribuição para a esquila durante o tempo frio, saindo do inverno e 
antes do parto; a Esquila Pré-Parto tem a vantagem de aumentar a parição e 
diminuir as perdas de ovelhas que teriam que parir com o velo pesado, que 
dificulta para a ovelha parar em pé novamente após o parto (os caranchos, 

ESQUILA PRÉ-PARTO
técnica além-fronteiras

Pensando Cordeiros
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gaivotas e zorros se aproveitam destes momentos em que 
se encontram debilitadas as ovelhas); os resultados 
variam de um lugar para outro, mas no nosso 
caso no extremo sul do continente Argentino 
aumentou TUDO em favor daEsquila Pré-
Parto; parindo com lã morrem 3% e 
esquilando pré-parto 0,3% (em ambos 
os casos isso também inclui outros 
problemas, como cordeiros trancados 
durante o parto, etc.); o rendimento da 
colheita de lã aumentou em 10%; e 
também há mais interesse em comprar 
lã de Esquila Pré-Parto.

Melhor maneira de fazer o processo 
de Esquila Pré-Parto: devemos evitar 
que a ovelha fi que sem comer por 
muitas horas; o manejo ideal é entrar os 
animais, esquilar e tratar de ir soltando para 
um potreiro com pasto e água antes do meio 
dia; ao meio-dia encerrar as ovelhas para a tarde 
e soltarantes do anoitecer; não é aconselhável deixar 
ovelhas esquiladas trancadas debaixo de um teto por uma 
noite, quando o tempo parece ruim, quanto mais cedo elas saem, comem e 
andam, elas se adaptam mais rapidamente, sem manter-las em um clima artifi cial 
debaixo de um teto.

Houve experiências de instalação de alimentadores, água, etc. em galpão, 

e deixaram as ovelhas esquiladas no galpão por vários dias, 
e quando eles fi nalmente soltaram no campo houve 

chuva com vento e frio, e morreram muitos 
animais em função de terem vivido em um 

micro clima artifi cial debaixo de um teto.
Isso não é só em áreas muito frias, se 
você esquilar uma ovelha a 30ºC e de 
repente a temperatura cair com a chuva e 
o vento, há chances de perdas sem terem 
sido esquiladas com o Pente Alto.

É muito importante o manejo de 
entrar os animaistranquilamente e fazer 
um manejo com paciência e sem stress 
para as ovelhas. Aconselho deixar no 
galpão apenas o número de ovelhas que 
serão esquiladas no primeiro quarto, 

na primeira hora da manhã e, a medida 
que estas vão sendo esquiladas é possível 

ir trazendo para o galpão mais animais para 
continuar a esquila pelo resto da manhã.

A lã deixada pela Tesoura, ou Pente Alto, protege 
dos raios solares a pele da ovelha recém esquiladaem locais 

de muito calor. Com a Esquila Pré-Parto se desmama e assinala melhor. É 
recomendado para quem quer atingir os dois ao mesmo tempo.Os cordeiros são 
mais pesados por terem mais leite da mãe e fi cam bem até o desmame.

David Fenton | Estancia Monte Dinero – Fundada em 1880 | Cabo Virgenes, Santa Cruz, Patagonia Argentina

Pensando Cordeiros
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Resultados de Pesquisa

A Esquila Pré-Parto deve ser feita com pente “R13”, ou seja, com pentes 
altos, e com animais de boa condição corporal, pois seria fatal esquilar animais 
de baixa condição corporal.Há cuidados que devem ser tomados, um deles é que 
os animais após a esquila precisam ser molhados com mangueira antes de saírem 
para comer, é opcional o uso de capas de proteção.A Esquila Pré-Parto oferece 
muitas possibilidades, dependendodo tempo de gestação em que é feita. Se a 
esquila for feita de 50 e 90 dias pré-parto, período de maior desenvolvimento da 
placenta, há um aumento adicional no seu tamanho e,subseqüentemente também 
do tamanho do cordeiro ao nascimento.

Em estudos realizados pela Dra. Georgete Banchero – INIA La Estanzuela, 
são descritosoutros benefícios do uso daEsquila Pré-Parto como a maior 
sobrevivência do cordeiro e um melhor vigor das primeiras horas de vida.Se 
decidirmos esquilar nas últimas semanas de gestação, ajudamos a melhorar o 
estado corporal das ovelhas e o cordeiro ao nascer encontra o úbere limpo.No 
INIA La Estanzuela, tendo como experiência o que fazemos ao desmamar em 
novembro quase dezembro, banhamos duas vezes todos os animais contra o 
piolho para cobrir o seu ciclo, e isto também ajuda a repelir econtrolar asmoscas, 
para que não se aproximem dos animais e  causem bicheiras (miíases) sob a meia 
lã no verão.

DamianGaston Gonzalez Pino |  Técnico Agropecuário do INIA La Estanzuela

Assistente de Pesquisa Encarregado de Campo |  Colonia, Uruguay



23JULHO 2018 | ARCO Revista



24 ARCO Revista | JULHO 2018

Esquilador Profissional

Desde muito cedo convivo com a matéria prima conhecida como lã e com 
as ovelhas, mas não posso dizer que domino tais temas há bastante tempo, 
isso porque foi somente há, mais ou menos, 5 anos que conheci o método de 
esquilaTally-Hi, ou Técnica de Bowen. Desde então é importante dizer que 
que não basta trabalhar na profissão, ou com o produto, se as informações e 
formações estiverem erradas, pois, se não é só prejuízo.

A pergunta é! Quais as comparações e diferenças entre a esquila a Martelo 
tradicional e a Tally-Hi ?Em um trabalho a Martelo (com tesoura manual), sem 
falar no trabalho de manear, desmanear, limpar cancha (urina e esterco) e afiar 
tesoura todos dias, eu esquilava pouco mais de vinte por dia e chegava ao fim 
da tarde com muitas dores no corpo. Minha renda $ já dá para imaginar, além 
da falta de conhecimentos sobre lãs e bem-estar animal. Hoje com a Tesoura 
Mecânica e o método Tally-Hi, dependendo da raça, chego a esquilar em torno 
de oitenta a cem animais por dia, em uma jornada de trabalho bem mais curta. 
O fato de usar a técnica, e não a força, faz com que eu e a ovelha estejamos mais 
confortáveis na cancha, eliminando ainda o trabalho do cancheiro e do maneador.

A partir de então, minha renda mais que triplicou, a colheita da lã tem 
qualidade e o manejo com o animal nem se fala. A única coisa que vejo de 
semelhança entre as duas práticas é a ovelha.

Claudiomar França Batista (Nenê Batista) | Esquilador Profissional | Bagé, RS – Brasil

Médica Veterinária

A mortalidade de cordeiros em suas primeiras 72 horas de vida, está associada 
em grande parte das propriedades ao chamado complexo inanição-exposição, a 
morte devido ao frio e a fome.Quando o cordeiro nasce precisa ter um bom vigor, 
significa que deve ter a capacidade de se levantar logo após o parto e mamar o 
colostro, dentro de sua primeira hora de vida. Por essa ação é que o animal jovem 
firmará seu vínculo com a ovelha, sua mãe. O ato do cordeiro reagir prontamente 
ao nascer aos estímulos de lambedura da ovelha, com balidos e movimentos 
gera uma maior atração da ovelha por sua cria, formando esse vínculo mãe-filho. 
Porém alguns fatores estão envolvidos para que o cordeiro nasça com bom vigor, 
e a Esquila Pré-Parto é uma técnica que quando bem planejada e adotada em 
conjunto com outras medidas demonstra excelentes resultados.

O que é a Esquila Pré-Parto e quais são seus objetivos ? A esquila durante 
a gestação provoca um “estresse” à ovelha, com a diminuição do isolamento 
térmico, que provoca aumento de perda de calor e por isso requer, por parte do 
animal, maior consumo de energia. Além disso, a técnica também diminui seu 
peso corporal, o qual aumenta sua mobilidade levando a um aumento de consumo 
de forragem. Ocorre um aumento do tempo de gestação em aproximadamente 
dois dias, o que leva um acréscimo no peso ao nascer dos cordeiros e melhor 
vigor.A placenta, órgão que mantém contato da ovelha com o feto e por onde 
passam os nutrientes para seu crescimento e desenvolvimento, começa a 

Pensando Cordeiros

Patagônia Chilena

A Esquila Pré-Parto ajuda muito no desempenho dos animais antes do parto e também na qualidade da lã que será obtida e 
vendida. O animal, neste caso a ovelha, ao ser esquiladarecupera a condição corporal se teve perdas no inverno, já que sentirá mais 
frio e em função disto comerá mais, conseguindo recuperar o peso e as condições. Tudo isso ocorrerá quando se tem campos com 
pasto de acordo, de boa qualidade e descansado. Deve-se ter em mente que a ovelha está em seu último quarto de gestação, onde as 
exigências nutricionais são altas. O ideal é dosificar na esquila para ajudar o animal. Deve-se esquilar 20 a 30 dias antes do parto, 
porque se a esquila for feita bem próxima da data de parto, poderá resultar em sérias complicações.

Para a  lã, no meu caso lã fina, é muito importante dar um tratamento adequado e obter o melhor produto possível. Na Esquila 
Pré-Parto a lã sai muito limpa e firme, se impede a quebra ou o corte da lã devido ao estresse do parto. Isso é muito importante, pois 
a lã frágil ou fraca afetará o preço final e também a qualidade, que o comprador rec onhecerá e isto prejudicará transações futuras e 
os bons preços. Lembre-se de sempre esquilar com um Pente Alto, ainda mais nesta área do mundo onde frio, neve ou chuva pode 
afetar o animal esquilado causando ocasionalmente a morte em casos extremos de clima.

RodyTwyman |  Estancia Nevada |  SanGregorio, Magallanes, Patagonia Chilena

Para a  lã, no 

meu caso lã fina, é 

muito importante 

dar um tratamento 

adequado e obter 

o melhor produto 

possível
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Pensando Cordeiros

desenvolver-se a partir do dia 30 de gestação e cresce até o dia 90, quanto melhor 
a nutrição que se oferecer à essa ovelha nesta fase, maior a placenta e maior o 
número de placentomas (junção de carúnculas uterinas da mãe com cotilédones 
da placenta) e por isso maior será a passagem de nutrientes ao feto. Assim, 
provoca um maior peso ao nascer do cordeiro, visto que, a ovelha também irá 
mobilizar reservas corporais que geram maior aporte de glicose ao cordeiro.

No Uruguai,onde esta técnica é utilizada desde meados do ano 2000, 
muito se estuda os efeitos do tempo de esquila na gestação das ovelhas. Foram 
apresentados resultados de pesquisas em que definem como dois momentos 
que podem ser realizados essa técnica.Esquila cedo, que compreende nos dias 
60 a 90 dias de gestação. Qual o objetivo?  Devido estar dentro do período de 
crescimento de placenta o que gera é um maior peso ao nascer dos cordeiros 
e consequentemente melhor vigor, principalmente os cordeiros gêmeos em 
comparação a cordeiros nascidos únicos.Esquila tarde: entre 120 a 130 dias de 
gestação, o objetivo desta etapa é melhorar o vigor dos cordeiros ao nascer e 
condição corporal das mães, sem grandes aumentos de peso vivo do cordeiro.

Como realizar? Devido aos animais estarem em fase de gestação, o cuidado 
na esquila é primordial. Em termos de bem-estar animal, a esquila pela Técnica 
Tally-Hi (de 1963, que foi precedida pela BowenTechnique de 1950) é a 
recomendada, devido às ovelhas não estarem maneadas e as posições que se 
utilizam para a tosquia zelarem por um bom posicionamento animal-esquilador, 
evitando choques que poderiam ser fatais ao feto. Em geral, os cuidados na 
esquila com a parte de lã são iguais aos de uma esquila tradicional em outubro 
ou novembro, o velo deve estar seco, sem umidade ao ser esquilado, sem 
contaminações (esterco, pedaços de fios de plástico, etc), o que diferencia são 
os cuidados com os animais. Em algumas regiões do país estamos em uma 
estação mais fria, quando se aplica essa técnica, por isso alguns cuidados devem 
ser tomados:durante a noite,antes da esquila,deixar os animais em lugar coberto, 
para evitar o sereno e assim não umedecer a lã, ou esquilar durante o período da 
tarde; as ovelhas devem ser levadas imediatamente da esquila a um potreiro que 
os animais já conheçam, para evitar o deslocamento deles para reconhecimento 
do campo; que, de preferência, tenha algum abrigo natural ou artificial e de boa 
quantidade e qualidade de forragem (seja uma pastagem ou um campo natural 
diferido ou melhorado); cuidar para não manter os animais encerrados sem 
alimentação por um tempo prolongado e soltar a comer, com essa ação podem 
ocorrer mortalidade de animais; e procurar não esquilar animais com escore de 
condição corporal inferior a 3. 

Elementos de proteção aos animais pós esquila: em relação a altura de 
pente em geral existem dois tipos de pente utilizados para a esquila, que deixam 

diferentes alturas de remanentes de lã. 1) COVER COMB: pente de 9 dentes que 
deixa um remanescente de 5-6mm e que vai diminuindo à medida que se vai 
afiando. Devido o baixo remanescente de lã devem capas para proteção. 2) R13: 
este pente deixa um remanescente de 1 cm de lã parelho no animal, muito seguro 
porque não se desgasta quando afiado. Essa altura de lã é o equivalente a um 
mês de crescimento, o que seria mais seguro para se utilizar em uma esquila pré-
parto em inverno.Capas protetoras: a proteção ocorre por fornecer uma cobertura 
parcial sobre o corpo do animal, gerando uma capa térmica isolante sobre o 
lombo e os pulmões aproveitando o próprio calor do corpo. Também reduz o 
efeito da água da chuva caindo sobre o lombo que a leva a caminhar pelo campo, 
reduzindo e esgotando suas reservas com severas conseqüências. São muito 
importantes algumas medidas para seu uso, não utilizar em lotes com animais 
com a presença de capas e outros com ausência; em potreiros com árvores e 
fazer a reposição das capas caídas. Permanecer por mínimo 20 dias com as capas.

Mensagem ao produtor: A Esquila Pré-Parto é uma excelente e muito 
segura técnica que o produtor poderá lançar mão para melhorar seu rebanho, 
porém não é uma técnica mágica e sozinha não fará milagres. Antes de qualquer 
tomada de decisão, avalie seu rebanho, suas instalações e seu manejo, porque 
uma esquila feita em um rebanho de baixa condição corporal (2- 2,5) e sem uma 
adequada alimentação forrageira pós-tosquia poderá ser fatal ou não gerar os 
resultados esperados. Busque orientação técnica, informação e principalmente 
esquiladores capacitados, planeje com tempo suas ações. Lembre-se também 
que para aumentar sobrevivência dos cordeiros são necessários outros cuidados: 
suplementação estratégica, controle dos partos e predadores. 

Gracialda Ferreira de Ferreira | Medica Veterinária – UFPEL 
Programa de Maestria enProducción Animal – INIA Tacuarembó
Programa Carne y Lana |  Tacuarembó - Uruguay 

Leituras recomendadas:
Ovinos Notas Prácticas SUL- Elementos para protecciónpos-esquila: Capas y peines especial.  N°2
La EsquilaPrepartoTemprana: una alternativa para mejorarla eficiência reproductiva de lamajada nacional. 
I. De Barbieri, F.Montossi, A.Mederos, H.Martínez, W.Zamit, J. Levratto y J. Frugoni. INIA Tacuarembó.
EsquilaPreparto: uma tecnologia para mejorarla supervivência de cordeiros.  
G. Banchero, F. Montossi, I. De Barbieri, G.Quintans,Producción animal, Programa de Carne y Lana.
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Mesmo sem ter (ainda) a vocação e aptidão 
na ovinocultura, a realização da 31ª edição da 
Feira Nacional Rotativa de Ovinos – Fenovinos, 
na cidade de Igrejinha (RS), além de ter sido um 
grande sucesso, ratifi cou a importância econômica 
da ovinocultura no desenvolvimento dos territórios. 
A feira ocorreu entre os dias 06 e 10 de junho 
paralela a Igrejinha Mix, um evento tradicional e 
popular que comemora o aniversário cidade.

Reunindo quase 200 ovinos inscritos para 
julgamento e 37 expositores do Rio Grande do Sul e 
Paraná, a Fenovinos contou com a participação das 
raças Ideal, Corriedale, Hampshire Down, Texel, 

Ile de France, Crioula 
e Naturalmente 
Coloridos.

O envolvimento 
da Prefeitura de Igre-
jinha, suas secretarias, 
da Câmara de 
Vereadores e da 
comunidade e o 
comprometimento 
dos cabanheiros foi 
o ponto chave para 
o sucesso da feira, 
diz o presidente da 
ARCO, Paulo Afonso 
Schwab. “Um grande 
evento só se faz 

assim: com a dedicação 
e o trabalho de cada um 

e de todos e foi isso 
que vimos nesses dias 
aqui em Igrejinha” 
disse o presidente no 
seu discurso.

O Secretário 
de Agricultura do 
RS, Odacir Klein, 
esteve presente na 
entrega de prêmios 
representando tam-
bém o governo do 
estado, ratifi cou as 
palavras do presidente 
da ARCO e ressaltou 
ainda o desafi o que as 
pessoas de Igrejinha 

têm em transformar a 
região através da criação 

de ovelhas. “O que vemos aqui é uma grande 
oportunidade que se abre para crescimento da 
economia e na geração de trabalho e renda” falou o 
secretário que elogiou ainda o prefeito de Igrejinha 
Joel Leandro Wilhelm por ter abraçado o desafi o de 
agregar a Fenovinos ao Igrejinha Mix.

Fenovinos 2019 - A 32ª Fenovinos será em 
Pelotas (RS). 

Os expositores presentes elegeram a cidade 
do sul do estado para ser a sede da Fenovinos do 
próximo ano.

Concorreu junto com Pelotas a cidade de São 

Francisco de Paula. Foram 31 expositores votantes 
que escolheram por 20 votos a 11 a cidade de 
Pelotas.

Resultados dos Julgamentos:
Raça Ideal
Grande Campeão – box 3 – La PulperiaPul 07 

– Luis Gustavo Dorneles Dal Osto – Fazenda São 
Luiz – São Vicente do Sul (RS)

Reservado Grande Campeão – box 5 – Da Novo 
Rumo 659 – Adilson Pinto Kruel – Agropecuária 
Novo Rumo – Tupanciretã (RS)

3º Melhor – Da Novo Rumo 647 – Adilson 
Pinto Kruel – Agropecuária Novo Rumo – 
Tupanciretã (RS)

Grande Campeã – box 2 – Da Novo Rumo 660 
- Adilson Pinto Kruel – Agropecuária Novo Rumo 
– Tupanciretã (RS)

Raça Corriedale
Grande Campeão – box 14 – São Valério 160A 

– Mariano e Rodrigo Valério Teixeira – Cabanha 
São Valério – Santa Margarida do Sul (RS)

Reservado Grande Campeão – box 15 – São 
Valério 118A – Mariano e Rodrigo Valério Teixeira 
– Cabanha São Valério – Santa Margarida do Sul 
(RS)

Grande Campeã – box 9 – São Valério 99ª – 
Mariano e Rodrigo Valério Teixeira – Cabanha São 
Valério – Santa Margarida do Sul (RS)

Raça Hampshire Down
Grande Campeão – box 33 – Cabanha São 

João 267 – João Augusto da Costa Silva Júnior – 
Cabanha São João - Cachoeira do Sul (RS)

Reservado Grande Campeão – box 36 – 
Cabanha São João 255 – João Augusto da Costa 
Silva Júnior – Cabanha São João – Cachoeira do 
Sul (RS)

3º Melhor – box 35 – Cara Mora Capitão 73 – 
Tito Toninello – Cabanha Cara Mora – Triunfo (RS)

Grande Campeã – box 31 – A.S.V.S 359 – 
Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicente 
do Sul (RS)

Reservada Grande Campeã – box 22 – Dois I 
120 – Rafael Ramos Lisboa – Cabanha Aroeira – 
Cachoeira do Sul (RS) 

3ª Melhor – box 27 – Cara Mora 76 – Tito 
Toninello – Cabanha Cara Mora – Triunfo (RS) 

Raça Texel
Grande Campeão – box 102 – Castiel IA 718 

–Iara Castiel, Adriana Castiel de Mathos e José 
Thiago de Mattos  -CabanhaForqueta – Santiago 

Fenovinos em Igrejinha encerra com saldo muito 
positivo e ressalta a importância da ovinocultura

Reconhecida pela criação e produção
de ovinos, aliando alta qualidade genética

 à rusticidade

www.fazendaserrana.com

BR 277 - km 173 - Palmeira | PR Fone: (42) 3252-3846 | ( 41) 99973-2660

fazendaserrana@fazendaserrana.com

 - Poll Dorset - 

Fenovinos

Prefeito de Igrejinha Joel Leandro Wilhelm recebendo homenagem do presidente da ARCO

Cerimônia de entrega de prêmios
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(RS)
Reservado Grande Campeão – box 106 -  

Surgida 1908 -  Vinícius Lorenz – Cabanha Espaço 
do Texel – Charqueadas (RS)

3º Melhor – box 101 – Santamariense 359 -  
Ricardo Bitencourt – Cabanha Santa Maria – Santa 
Maria (RS)

Grande Campeã – box 90 – Dona Rosa 694 
– José Luiz Pereira Dias – Cabanha Dona Rosa – 
Cachoeira do Sul (RS)

Reservada Grande Campeã – box 87 – Amado 
235 – Juliano Kalil Gonçalves – Cabanha Dom 
Amado – Hulha Negra (RS)

3ª Melhor – box 85 – Dona Rosa 738 – José Luiz 
Pereira Dias – Cabanha Dona Rosa – Cachoeira do 
Sul (RS)

Rústicos Texel
Trio Grande Campeão de Machos – Lote 130 

(IA 637 – IA 621 – Dona Rosa 645) – José Luiz 
Pereira Dias – Cabanha Dona Rosa – Cachoeira do 
Sul

Trio Grande Campeão de Fêmeas – Lote 129 
(740 – 822 0 IA 824) – José Luiz Pereira Dias – 
Cabanha Dona Rosa – Cachoeira do Sul (RS) 

Trio Reservado Grande Campeão de Fêmeas – 
Lote 128 ( 436 – 398 – 410) – Ricardo Bitencourt 
– Cabanha Santa Maria – Santa Maria (RS)

Raça Ile de France
Grande Campeão – box 157 – Luizinha Sal IA 

952 – Luis Carlos e José Otávio Nunes Maggi – 
CabanhaLuizinha/Fazenda Thomé – São Francisco 
de Paula (RS)

Reservado Grande Campeão – box 148 – ADV 
107 – Ivone Schroeder – Agropecuária Doce Vida – 
Alegrete (RS)

3º Melhor – box 147 – ADV 119 - Ivone 
Schroeder – Agropecuária Doce Vida – Alegrete 
(RS)

Grande Campeã – box – 133 – ADV 104 - Ivone 
Schroeder – Agropecuária Doce Vida – Alegrete 
(RS)

Reservada Grande Campeã – box 135 – ADV 

092 - Ivone Schroeder – Agropecuária Doce Vida – 
Alegrete (RS)

3ª Melhor – box 143 – ADV 060- Ivone 
Schroeder – Agropecuária Doce Vida – Alegrete 
(RS)

Rústicos Ile de France 
Trio Grande Campeão de Machos – Lote 171 

– (964 – 982 – 990) – Carlos Ely Garcia Júnior – 
Cabanha Invernada do Morro Agudo – Gramado 
(RS)

Trio Reservado Grande Campeão de Machos 
– Lote 172 (972 – 976 – 996) - Carlos Ely Garcia 
Júnior – Cabanha Invernada do Morro Agudo – 
Gramado (RS)

Trio Grande Campeão de Fêmeas – Lote 170 
(1003 – 1017 – 1023) - Carlos Ely Garcia Júnior – 
Cabanha Invernada do Morro Agudo – Gramado 
(RS)

Trio Reservado Grande Campeão de Fêmeas – 
Lote 169 (1035 – 1063 – 1081) - Carlos Ely Garcia 
Júnior – Cabanha Invernada do Morro Agudo – 

Fenovinos
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 Raça Ideal - Duplo Propósito de Lã Fina

A Associação Brasileira de Criadores de Ideal agradece e parabeniza
aos expositores, cabanheiros, tratadores e amigos que estiveram

na 31ª Fenovinos e convida a todos para acompanharem os eventos 
da Raça na Expointer 2018!

Gramado (RS)
Raça Crioula 
Grande Campeão – box 175 – ISNIL 63 – Isnil 

Agropecuária e Transporte LTDA – Taquara (RS)
Reservado Grande Campeão – box 176 – ISNIL 

150 - Isnil Agropecuária e Transporte LTDA – 
Taquara (RS)

Grande Campeã – box 173 – ISNIL 197 - Isnil 
Agropecuária e Transporte LTDA – Taquara (RS)

Reservada Grande Campeã – box 174 – ISNIL 
182 - Isnil Agropecuária e Transporte LTDA – 
Taquara (RS)

Naturalmente Coloridos
Corriedale NCC
Grande Campeão – box 20 – C.QV NC 101 – 

Cleber Quadros Vieira – Sítio CV – Porto Alegre 
(RS)

Grande Campeã – box 18 – C.QV NC 92 - 
Cleber Quadros Vieira – Sítio CV – Porto Alegre 
(RS)

Reservada Grande Campeã – box 19 – C.QV 
NC 90 - Cleber Quadros Vieira – Sítio CV – Porto 
Alegre (RS)

Corriedale NCB
Grande Campeão – box 21 – C.QV NC 95 - 

Cleber Quadros Vieira – Sítio CV – Porto Alegre 
(RS)

Texel NCC
Grande Campeão – box 119 – Da Criuva NC 07 

– Amanda e Aline Carlos Gomes – CabanhaCriuva 
– Santo Antônio da Patrulha (RS)

Reservado Grande Campeão – box 118 – Don 
Enick NC 43 – Elton José Barreto Enick – Cabanha 
Don Enick – Santana do Livramento (RS)

3º Melhor – box 117 – Don Enick NC 47 - Elton 
José Barreto Enick – Cabanha Don Enick – Santana 
do Livramento (RS)

Grande Campeã – box 115 – Dom Luiz NC 264 
– Rafael Juliano Nunes – Cabanha Nunes – Novo 
Hamburgo (RS)

Reservada Grande Campeã – box 112 – Don 
Enick NC 64 - Elton José Barreto Enick – Cabanha 
Don Enick – Santana do Livramento (RS)

3ª Melhor – box 114 – Pit Bull NC 13 – Pio 
Valdir Roos da Silva e Jéssica Cavalheiro da Silva – 
Cabanha Pit Bull – Cachoeira do Sul (RS)

Texel NCB
Grande Campeão – box 127 – Pit Bull NC 10 

- Pio Valdir Roos da Silva e Jéssica Cavalheiro da 
Silva – Cabanha Pit Bull – Cachoeira do Sul (RS)

Grande Campeã – box 126 – CabanhaDamimo 
NC 05 – Gilson Roberto Pedroso de Moraes – 
CabanhaDamimo – Parobé (RS)

Reservada Grande Campeã – CabanhaDamimo 

NC 03 - Gilson Roberto Pedroso de Moraes – 
CabanhaDamimo – Parobé (RS)

3ª Melhor – box 123 -  Idalino NC 03 – Jorge 
A Pedros da Silva – Cabanha IP – Cachoeira do 
Sul (RS)

Trio Grande Campeão de Fêmeas Texel 
NCC – Lote 132 (16 – 17 – 18) - Pio Valdir Roos 
da Silva e Jéssica Cavalheiro da Silva – Cabanha 
Pit Bull – Cachoeira do Sul (RS)

Ile de France NCC
Grande Campeão – box 167 – Deleboca 47 

– Luiz Giovani e Luiz Gustavo de Pellegrini – 
CabanhaDeleboca – Bagé (RS)

Reservado Grande Campeão – box 168 – JM 
da Divisa NC 31 – Janette Terezinha, Raquel e 
Ramiro Cerutti de Oliveira – Cabanha da Divisa 
– Cruz Alta (RS)

Grande Campeã – box 166 – Deleboca NC 
62 – Luiz Giovani e Luiz Gustavo de Pellegrini 
– CabanhaDeleboca – Bagé (RS)

Reservada Grande Campeã – box 164 – JM 
da Divisa NC 33 - Janette Terezinha, Raquel e 
Ramiro Cerutti de Oliveira – Cabanha da Divisa 
– Cruz Alta (RS)

3ª Melhor – box 165 – JM da Divisa NC 34 
- Janette Terezinha, Raquel e Ramiro Cerutti de 
Oliveira – Cabanha da Divisa – Cruz Alta (RS)

Fenovinos
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 Raça Ideal - Duplo Propósito de Lã Fina

A Associação Brasileira de Criadores de Ideal agradece e parabeniza
aos expositores, cabanheiros, tratadores e amigos que estiveram

na 31ª Fenovinos e convida a todos para acompanharem os eventos 
da Raça na Expointer 2018!

Ideal

A Raça Ideal marcou presença na 31ª Fenovinos em Igrejinha (RS), 
que ocorreu entre os dias 06 e 10 de junho paralela a festa Igrejinha Mix, 
evento que marcou o aniversário da cidade.

Participaram as cabanhas Agropecuária Novo Rumo (Tupanciretã) 
e Fazenda São Luiz (São Vicente do Sul) que levaram para a pista de 
julgamento a raça Ideal e sua qualidade na produção de carne e lã. 
Além do julgamento e escolha dos grandes campeões a raça Ideal fez 
uma grande exposição de produtos confeccionados com lã, desde peças 
de decoração, acessórios e vestuário, tudo de altíssima qualidade e que 

também chamou a atenção do público presente.
A presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ideal, Neli 

Coradini Abascal ressaltou o trabalho dos artesãos envolvidos na 
produção das peças e da importância do trabalho social desenvolvido 
pela entidade através do artesanato que oportuniza trabalho e geração de 
renda em comunidades da periferia de Caçapava do Sul e outras cidades.

O julgamento dos exemplares participantes foi feito por Luiz Carlos 
Abascal que apontou como campeões:

Raça Ideal
Grande Campeão – box 3 – La PulperiaPul 07 – Luis Gustavo 

Dorneles Dal Osto – Fazenda São Luiz – São Vicente do Sul (RS)
Reservado Grande Campeão – box 5 – Da Novo Rumo 659 – Adilson 

Pinto Kruel – Agropecuária Novo Rumo – Tupanciretã (RS)
3º Melhor – Da Novo Rumo 647 – Adilson Pinto Kruel – 

Agropecuária Novo Rumo – Tupanciretã (RS)
Grande Campeã – box 2 – Da Novo Rumo 660 - Adilson Pinto Kruel 

– Agropecuária Novo Rumo – Tupanciretã (RS)

Ideal na Expointer 2018
Os 31 exemplares inscritos para a Expointer serão julgados pelo 

inspetor téncnico Danilo da Rosa Farias e a programação será a seguinte: 
Dia 28 – terça-feira – Julgamento de Classifi cação
Jurado: Danilo da Rosa Farias
Dia 29 – quarta-feira – 10h – Concurso de Velo e Conformação

Ideal na 31ª Fenovinos
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Entre os dias 08 e 13 de maio, no parque 
de exposições, Francisco Feio Ribeiro, durante 
a Expoingá, em Maringá (PR), aconteceu a 10ª 
Exposição Nacional do Suffolk. O evento era um 
dos mais aguardados da ovinocultura brasileira e 
contou com a participação de 125 animais, entre 
10 criadores dos estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná e São Paulo, registrando 
o maior número de animais inscritos em uma 
Nacional da raça, que consolidou-se como um dos 
encontros mais pesados da genética da raça nos 
últimos anos.

O Grande Campeão foi o animal de 
identifi cação 83, tatuagem GMF 453, da Suffolk 
GMF, do criador Gustavo Martins Ferreira, de 
Rubiácea (SP). O Reservado de Grande Campeão 
fi cou com o animal de identifi cação 59, tatuagem 
Fazenda Descanso 813, da Fazenda Descanso, do 
criador João Augusto Botelho do Nascimento, de 
São Martinho da Serra (RS).

“Tivemos uma Nacional com uma grande 
quantidade de animais de boa qualidade. Eu fi quei 
muito satisfeito de ser o melhor criador e expositor 
desta Nacional e de ter feito o Grande Campeão 
e Reservada de Grande Campeã. É muito 
gratifi cante pra mim, por causa dos vários anos de 

seleção intensiva, que foi feita no meu rebanho e 
conseguir alcançar esse grau de qualidade, como 
consegui mostrar nessa exposição”” afi rmou 
Martins Ferreira.

A Grande Campeã foi o animal de identifi cação 
34, tatuagem MRJ 171, da Cabanha MRJ, dos 
criadores Mário e Rafael Jorge, de Pirapozinho 
(SP). A Reservada de Grande Campeã fi cou com 
o animal de identifi cação 40, tatuagen GMF IA 
444, da Suffolk GMF, do criador Gustavo Martins 
Ferreira, de Rubiácea (SP).

“A gente cria Suffolk há muito tempo, o 
resultado de hoje mostra que estamos no caminho 
certo da nossa seleção, afi nal temos uma grande 
quantidade de animais de linhagem inglesa, o 
que aumenta a nossa responsabilidade. O senhor 
Bidulph é um jurado experiente de Suffolk na 
Inglaterra, conhece muito da raça”, disse Jorge.

O jurado foi o criador inglês e membro 
da SuffolkSheepSociety do Reino Unido, 
GeoffBidulph, disse que aprovou os animais que 
viu no evento. “Eu estou bastante satisfeito com 
os animais que encontrei no Brasil. O Suffolk 
por aqui está em um ótimo caminho. As machos 
apresentam muita força e boa pureza racial e as 
fêmeas tem muita capacidade para gerar cordeiros. 

Os criadores brasileiros deve ser orgulhar nos 
animais que estão criando. Estão todos de parabéns 
pelo evento”, defendeu o estrangeiro.

O presidente da ABCOS, Vinício Bastos, 
que viajou 900km de Júlio de Castilhos (RS) para 
Maringá, ressaltou o envolvimento dos criadores 
e a qualidade genética apresentada durante o 
evento. “Os criadores de Suffolk estão cada vez 
mais empenhados em selecionar animais cada 
vez mais efi cientes e modernos para a produção 
de carne de cordeiro de qualidade. Os carneiros 
são de linhagem inglesa e adaptados às condições 
tropicais do Brasil. Portanto, é questão de tempo 
para que o Suffolk chegue com muita força ao 
rebanho comercial, contribuindo muito para a 
ovinocultura brasileira”, destacou.

O Leilão Nacional Suffolk somou mais de R$ 
50 mil e mais animais foram vendidos nas baias. 
Neste ano, A ABCOS conta com o patrocínio da 
Maxi Nutrição Animal e da Zoetis Saúde Animal. 
A Nacional do Suffolk também contou com o 
apoio dos organizadores da Expoingá, Associação 
Paranaense de Criadores de Ovinos, Sociedade 
Rural do Paraná, Sociedade Rural de Maringá, 
Núcleo de Criação de Ovinos da Região de 
Maringá e Expoingá.

Suffolk

Nacional do Suffolk bate recorde histórico 
de animais e faz sucesso no Paraná

Romney, a raça de CARNE que produz LÃ.

15 motivos para criar Romney Marsh:

1- Mais carne e mais lã;
2- Cordeiros mais precoces e mais pesados;
3- Mais comprimento de carcaça;
4- Maior peso ao abate;
5- Raça de dupla aptidão;
6 - Carne tenra, macia e suculenta;
7 - Maior resistência a problemas de cascos;
8 - Alta conversão alimentar;

9- Carne marmoreada com sabor diferenciado;
10 - Maior resistência a verminoses;
11 - Grande aptidão materna;
12 - Alto índice de partos duplos;
13 - Animais robustos com muita massa muscular;
14 - Perfeita para cruzamentos com outras raças;
15 - Raça mais criada na Nova Zelândia, principal produtor 
de ovinos e de carne ovina do mundo.

Venha para a Família Romney, seja sócio, participe!

abcoromneymarsh@hotmail.com | (53) 99976-1668
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Um grupo de criadores de 
Romney Marsh se reuniu para 
reativar a Associação Brasileira 
de Criadores de Ovinos 
RomneyMarsh – ABCORM, 
com formação de nova 
diretoria, criação do estatuto e 
tratativas para a realização da 
1ª Exposição Nacional da raça 
que ocorrerá em janeiro de 
2019 junto a 11ª Agrovino, em 
Bagé (RS).

Como novo presidente 
Manuel Gularte Sarmento, 
diz que a associação vive 
hoje um momento de união 
de forças em prol da raça. E 
isto se dá principalmente pelo 

Romney Marsh

ABCORomney Marsh atuante em 2018
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Romney Marsh

expressivo crescimento da raça nos últimos anos, com o surgimento de 
novos criadores e uma grande procura por matrizes e reprodutoresRomney. 
“A raça vive um momento muito bom, que a muitos anos não víamos, e 
agora com a composição da nova diretoria e um grupo grande de criadores 
unidos e focados em divulgar a raça, as projeções futuras se mostram muito 
positivas` .̀

Além da Nacional, o grupo já se prepara para 41ª Expointer, que 
acreditam será um momento ímpar para a raça, de acordo com a estimativa da 
Associação a raça deverá terum crescimento de 200% no número de animais 
inscritos e de 250% no número de cabanhas participantes e os jurados serão 
Francisco Linhares Bidone e Gustavo Caringi Veloso.  Houve uma mudança 
no dia do julgamento, que historicamente sempre foi na quarta-feira, e este 
ano será no domingo pela manhã, esta mudança levou em conta o maior 
número de cabanhas que estarão participando e por ser mais fácil para o 
púbico poder viajar para ver o julgamento num domingo, possibilitando 
que as famílias venham com as crianças e possam desfrutar deste momento. 
“Além disso, este ano teremos um remate da raça no domingo às 18 horas, 
iniciando pela raça Romney e na continuação os ovinos naturalmente 
coloridos de todas as raças” aponta o presidente.

Outro evento que está previsto para ocorrer junto àAgrovino em janeiro 
de 2019 e paralela à Nacional é a 4ª Exposição Internacional da raçareunindo 
Brasil, Uruguai e Argentina.Sarmento ressalta que a entidade está tratando a 
parte sanitária para que possam fazer uma bela exposição com participação 
de animais Brasileiros e Uruguaios, e o julgamento a cargo de um criador 
Argentino.

A 1ª Nacional da raça, contará animais rústicos nas categorias de Trios de 
borregos PO, trios de Carneiros PO, trios de borregos SO, trios de carneiros 
SO, trios de borregas PO e trios de borregas SO e as categorias de animais 
a Galpão.

Conheça a nova diretoria da ABCORM:
Presidente: Manuel Gularte Sarmento
1º Vice-Presidente: Vinício Salles Bastos
2º Vice-Presidente: Pedro Henrique Gaspar Pedroso
Tesoureiro: Daian Reche
Secretário: Rafael Gargioni Paim 
Conselho Deliberativo Fiscal: Frederico Pedroso,  Hélio Afonso, 

Jacqueline Cezarini Bragança
Suplentes: Elton Bortolotto Silva, Manuel Rossell Sarmento, Rodrigo 

Nicoloso Castro
 Conselho Deliberativo Técnico: – Diretor - Ramiro Silveira, Jean Pierre 

Martins Machado, Silvio Barcelos Fabricio
Conselho de Planejamento Estratégico: Manuel Luís Benevenga 

Sarmento, Geraldo Brossard Corrêa de Mello, José Volni Costa                                             
Departamento de Eventos: – Diretor - Vinício Salles Bastos,                                                                

José Alberto Pisano Barbosa, Alexandre Severo
Departamento de Marketing: – Diretor - Pedro Henrique Gaspar 

Pedroso, Guilherme Costa, Marcelo de Oliveira Juszkevicz
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Completamos 50 anos desde 
que o padrão racial do Santa Inês foi 
estabelecido pela arco, uma historia de 
lutas e muitas vitorias. Graças ao esforço 
conjunto entre técnicos, criadores e 
apaixonados pela raça demos uma salto 
gigantesco em qualidade fenotípica e 
consistência genética.

Atualmente o Santa Inês se 
apresenta com uma importante 
ferramenta de produção de carne de 
qualidade em quantidade, pois num 
país continental com o Brasil e com 
ecossistemas tão diversos é imaginável 
pensarmos em produção em grandes 
escalas sem pensar na raça Santa Inês.

Através da seleção genética 
alcançamos um rebanho com ganhos 
de peso diário e conformação de 
carcaça das mais desejadas pelo 
mercado frigorifi co. Grandes projetos 

de produção de carne ovina tem se 
mostrado possível através da utilização 
do santa Inês como base de rebanho ou 
mesmo com a utilização exclusiva da 
raça. 

A Associação Brasileira de Santa 
Inês, defi niu o motim “50 anos de Santa 
Inês”para EXPOBRASIL, nacional 
da raça, que acontecerá em Recife 
no período de 03 a 11 de novembro, 
estamos preparando um lançamento 
de uma logomarca comemorativa bem 
como uma solenidade para registro da 
importante data.

Por falar em exposição nosso 
calendário de exposições ofi ciais 
continua em expansão e o Ranking 
Nacional fortalecido, até o momento já 
realizamos 20 exposições com chancela 
da ABSI e temos já confi rmadas para o 
segundo semestre mais 15 eventos.

50 anos de Santa Inês!

Santa Inês

Através da seleção genética 
alcançamos um rebanho 
com ganhos de peso diário e 
conformação de carcaça das 
mais desejadas pelo mercado 
frigorifico. Grandes projetos de 
produção de carne ovina tem 
se mostrado possível através da 
utilização do santa Inês como 
base de rebanho ou mesmo 
com a utilização exclusiva da 
raça. 
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Agradecemos	e	parabenizamos	a	todos	os	expositores,	cabanheiros,	

tratadores	e		amigos	que	estiveram	conosco

	na	31ª	Fenovinos,	em	Igrejinha	(RS).

E	agora	a	familia	Ile	de	France	rumo	à	Expointer	2018!	

Crie	Ile	de	France

www.iledefrance.org.br

contato@iledefrance.org.br

facebook.com/iledefrance

Antônio e Rafael Paim - Cabanha Quatro Amigos
Armando Garcia de Garcia - Cabanha Cerro Coroado

Carlos Ely Garcia Júnior - Cabanha Invernada do Morro Agudo
Cleto José Antoniazzi - Fazenda Pitangas

Diego Paim Grigoletto - Cabanha do Plátano
Fabiano Cândido de Paula - Cabanha São Miguel Arcanjo

Fabrício Wollmann Willke -  Cabanha Capané
Filipe, Vitória, Gabriel e Maria Luiza Maggi - Cabanha Luizinha

Instituto Federal Farroupilha São Vicente do Sul
Ivone Schroeder - Agropecuária Doce Vida

Janette Terezinha, Raquel e Ramiro Cerutti de Oliveira - Cabanha da Divisa
Linon Rose Vieira Magrin - Cabanha da Lagoa

Luiz Carlos e José Otávio Nunes Maggi - Cabanha Luizinha/Fazenda Thomé
Luis Marcelo Gasparetto - Cabanha São Roque
Luiz Alfredo Horn Júnior - Cabanha São Paulino

Luiz Giovani e Luiz Gustavo de Pellegrini - Cabanha Deleboca
Marcelo Spinelli Grazziotin - Fazenda da Macena

PAP Ibirocuá - Irmãos Torres
Parceria Talita Wollmann e Filhos - Cabanha Capané
Paulo Roberto Moraes Arocha - Cabanha Infantada

Roberto Juliatto - Chácara Juliatto
Vilson Ferretto - Cabanha Cordilheira

Venha	acompanhar	nossa	programação	

na	Expointer	2018:

Julgamentos	nos	dias	28	e	29	na	Pista	10

Dia	29,	Entrega	de	Prêmios	e		Leilão	-	17h	

Ile de France

Chancelando o bom momento da 
raça e o crescimento entre os criadores a 
Associação Brasileira de Criadores de Ile 
de France – ABCIF comemora mais um 
ano de aumento da participação da raça na 
Expointer. Os números divulgados pelo 
setor de exposições da ARCO apontam 

120 exemplares Ile de France em 2018, além de 10 da variedade 
Naturalmente Colorida (em 2017 foram 121 no total)

A diretoria da ABCIF e os criadores estão empenhados em 
trabalhar pelo fomento e desenvolvimento da raça através da 
participação em feiras e exposições nos mais diversos estados e 
regiões do Brasil, “onde pudermos estar com o nosso Ile de France, 
vamos estar” diz seu presidente Rafael Paim que ainda ressalta que 
é um trabalho de todos, “é da coletividade que colhemos resultados 
tão positivos”.

Os exemplares serão julgados por César Renaldo Kuze Nery, 

proprietário da Cabanha Santa Terezinha de Água Santa (RS) nos dias 
28 e 29 de agosto na pista 11. A entrega de prêmios seguida de leilão 
será no dia 29 (quarta-feira) a partir das 17h.

5º Dia de Campo 

Logo após participação na 31ª Fenovinos em Igrejinha (RS), 
família Ile de France se reuniu no 5º Dia de Campo que ocorreu na 
cidade de Bom Retiro em Santa Catarina, na propriedade de José 
Volni Costa e família – Cabanha São Galvão. 

Lá foram tratados assuntos pertinentes à raça e relacionados ao 
Colégio de Jurados o qual será implementado este ano, participação na 
Expointer, Conselho Deliberativo Técnico, modalidade de premiação 
entre outros, além da apresentação do relatório da participação que a 
ABCIF fez no mês de fevereiro no SalonInternationaldel' agriculture 
de Paris –SAI. 

Ile de France cresce em mais 
uma Expointer

Ile de France – ABCIF 
comemora mais um 
ano de aumento da 
participação da raça na 
Expointer.
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Zootecnista Anderson Elias Bianchi – Cabanha 3 Leites
bianchi.zootecnista@gmail.com

A criação de ovinos vem sendo praticada há milhares de anos em várias 
regiões do mundo. A produção de leite ovinoé destinada para o consumo 
humano in natura, principalmente em regiões de baixo desenvolvimento, 
devido às suas características nutricionais, ou como atividade econômica 
de importante participação regional, como é o caso de países da Europa, 
através da produção de queijos e derivados. Em muitas localidades, possui 
identidade cultural sendo atividade familiar e praticada como arte, seguindo 
técnicas e sistemas tradicionais, tais como na Serra da Estrela em Portugal, 
onde os sistemas são baseados no pastoreio dos animais, com a presença 
de pastores manejando o rebanho. Por outro lado, em algumas regiões, 
utilizam-se sistemas modernos, com técnicas de nutrição e manejo adequado 
à demanda dos animais, melhoramento genético e sistemas automatizados 
de produção do leite.

No Brasil, mesmo sendo uma atividade ainda de pouca expressão, 
possui grande potencial de se tornar um negócio agrícola oportuno, com 
condições produtivas favoráveis e há existência de um mercado consumidor 
de produtos lácteos de alto valor agregado, que no momento é atendido 
por produtos importados. Porém para que isso ocorra e não fi car por 
décadas como “atividade promissora” e nunca se fi rmar como realmente 
atividade comercial, geradora de renda, é necessário muito profi ssionalismo, 
primeiramente criando meios de produzir um leite de qualidade e de forma 
efi ciente, para na sequência transformar em derivados de qualidade, ser 
ofertado e comercializado para consumidores que buscam alimentos de com 
sabor agradável e nutricionalmente superiores.

A produção do leite é considerada a fase inicial do processo produtivo, 
pois a partir do leite serão produzidos os derivados que chegarão até os 
consumidores. Essa fase do processo é importante, devendo ser sólida, 
conduzida de maneira estruturada servindo de sustentação as outras etapas, 
sendo que falhas nesta sobrecarregam as demais iniciando um processo 
perigoso que ameaça a efi ciência do sistema, pois problemas relacionados 
aos aspectos de produção do leite, resultam em maiores custos de produção, 
e esse leite pode chegar com um alto custo na planta de processamento.

Os principais fatores que levam a uma baixa efi ciência na produção 
de leite é o uso de animais com baixa aptidão para produção leiteira, com 
baixa produção no pico e pouca persistência de lactação (menor que 150 
dias). Outro aspecto fundamental nessa etapa é a efi ciência e o planejamento 
reprodutivo, considerando que a maioria das raças produtoras de leite 
apresentam uma certa estacionalidade reprodutiva, isso pode resultar em 

concentrações dos partos em uma época do ano e consequentemente uma 
época onde os animais estão em fi nal de lactação, a produção reduz e as 
parições ainda levam meses para ocorrer. 

Nesse mesmo sentido essa estacionalidade atrelada a baixos índices 
de prenhes resultam em um grande número de animais improdutivos 
(não lactantes) em uma determinada estação, consequentemente reduz 
as receitas, e em alguns casos toda a receita que a propriedade produziu 
na estação produtiva acaba sendo utilizada para manter os animais nessa 
fase improdutiva. Com isso é importante, dependendo do manejo de cada 
propriedade, escalonar os partos ao longo do ano, e realizar a cobertura 
dos animais quando eles ainda estão em lactação, dessa forma haverá uma 
redução no intervalo de partos e consequentemente uma maior produção 
de cordeiros e produção de leite ao longo da vida produtiva do Matriz. No 
processo produtivo a matriz é a unidade geradora de despesas e de receitas, 
portanto todos os manejos realizados devem levar em consideração essa 
avaliação, a fi m de que possamos compreender o desempenho produtivo e 
econômico da propriedade. A matriz ovina de raça com aptidão leiteira, além 
de produzir o leite que é o produto principal também produz cordeiros que 
podem ser destinados a produção de carne, além de matrizes e reprodutores 
que ajudam a aumentar e renovar o plantel, e também são produtos geradores 
de receita quando da venda a outros criadores. 

Outro produto importante que pode ser explorado é a lã, que apesar 
de baixa qualidade para a indústria têxtil, pode ser utilizada em artigos de 
artesanato.  Desse modo entende-se que a matriz ovina com aptidão para 
leite, é um animal de múltiplos propósitos, o que torna a atividade mais 
sustentável e menos vulnerável a escala de produção. Pesquisas apontam 
que o leite representa de 46 a 68% do faturamento em sistemas ovinos 
leiteiros, e os demais refere-se à comercialização de cordeiros para abate 
e animais para reprodução. Uma matriz ovina leiteira, tem a capacidade de 
produzir por ano o equivalente a 06 cordeiros de corte prontos para o abate, e 
quando esse leite é processado seu valor praticamente dobra, podendo assim 
contribuir para a rentabilidade da atividade.

Para fi nalizar, é importante ressaltar que as instalações para a produção 
de leite ovino devem ser funcionais e de baixo custo, para não onerar o 
preço do litro do leite, e outro aspecto fundamental é a mão de obra que irá 
conduzir o processo, essa é determinante no desempenho da atividade, pois 
é ela a responsável em gerir os recursos de produção utilizados no sistema, 
bem como os manejos e estratégias produtivas adotadas. 

Na próxima edição, vamos discutir sobre os aspectos importantes 
relacionados ao processamento do leite ovino e comercialização dos 
produtos.

Produção de Leite

Potencialidades e desafi os para a 
produção de leite ovino

Dom LUNARDELLI Especialidades ovinas - Loja pioneira no estado em produtos ovinos

Linguiça de cordeiro
Charque de cordeiro

Leite e Queijo de ovelha
Cortes gourmet

Vinhos , produtos coloniais e orgânicos
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A ovinocultura unindo gerações

 

 

 

 

 

  

 

 

Vitrine da Carne Gaúcha - diariamente ao meio-dia
Palestra Técnica com André Camozzato - dia 27 - segunda-feira- 19h
Oficina Jurado Jovem - dia 30 - quinta-feira - 14h
Campeonato Cabanheiro do Futuro - dia 30 - quinta-feira - 16h

Mais uma vez um expressivo número de ovinos estará nas pistas 
do Parque de Exposições Assis Brasil durante a 41ª Expointer (de 25 
de agosto a 02 de setembro) em Esteio (RS). A mais importante feira 
agropecuária e de máquinas do Brasil vai receber 709 ovinos das raças: 
Merino Australiano (20); Ideal (31); Corriedale (31); RomneyMarsh 
(19); Hampshire Down (51); Texel (211); Ile de France (120); Suffolk 
(86); Santa Inês (13); PollDorset (22); Dorper (24); Crioula (09); White 
Dorper (02); Corriedale Naturalmente Colorido (11); RomneyMarsh 
Naturalmente Colorido (04); Texel Naturalmente Colorido (45) e Ile 
de France Naturalmente Colorido (10).

Treze raças mais as suas variedades naturalmente coloridas 
promovendo o envolvimento de catorze associações promocionais 
de raça que, junto à ARCO, terão um calendário intenso durante 
a exposição, iniciando na sexta-feira (24) quando nem abriram os 
portões da feira, com o primeiro dia de admissão dos ovinos. 

Além dos dois dias do julgamento de admissão (sexta, 24 e sábado, 
25) os julgamentos de classifi cação iniciam no domingo (26) e vão 
até quarta-feira (29) durante todo o dia em quatro pistas simultâneas 
reunindo um grande número de expositores e público em geral. 
Nesta edição está mantido também o Concurso de Velos realizado 
juntamente com o Senar – RS e a Associação Brasileira de Criadores 

de Ideal, Associação Brasileira de Criadores de Merino Australiano e 
Associação Brasileira de Criadores de Corriedale e confi rmados os 
jurados do Uruguai, D’jalmaPupo e José LuisTrifoglio.

Entrega de Prêmios e Troféu 
Ovelheiro Gaúcho

Como já vem sendo feito tradicionalmente a noite da quarta-feira, 
quando se encerram os julgamentos é o momento de confraternizar 
e premiar os destaques da Expointer com a Noite dos Destaques da 
Ovinocultura e a entrega do Troféu Ovelheiro Gaúcho que em 2018 
vai homenagear dois importantes ovinocultores, Carlos Alberto 
Teixeira, proprietário da Cabanha Santa Patrícia em Santa Margarida 
do Sul e Armando Garcia de Garcia, da Cabanha Cerro Coroado em 
Santo Antônio das Missões.

A entrega de prêmios será no Lounge da Pista de Ovinos a partir 
das 20h do dia 29 de agosto e logo após show com o Paysanos Trio, 
grupo que também abrilhantou a festa da 31ª Fenovinos em Igrejinha 
(RS).

Vitrine da Carne Gaúcha
A ovinocultura estará presente também na Vitrine da Carne 

Gaúcha com apresentações sempre ao meio-dia a partir do 
sábado dia 25.

Novidades em 2018
Entre as novidades a Associação Brasileira de Criadores 

de Ovinos – ARCO juntamente com a Comissão Jovem 
da entidade estará promovendo uma palestra técnica com 
André Camozzato, ovinocultor e idealizador da página e 
do grupo Pensando Cordeiros. Camozzato estará no dia 27 
(segunda-feira) a partir das 19h tratando de temas pertinentes 
à ovinocultura de precisão e produção de cordeiros. O local 
ainda será defi nido.

A outra novidade é a Ofi cina Jurado Jovem que será 
realizada na quinta-feira (30) a partir das 14h com um tipo 
de treinamento para jovens que pensem, futuramente, em 
atuar como jurados ou até mesmo com técnicos em ovinos. 
As inscrições são gratuitas. Ainda fomentando a participação 
dos jovens e crianças este ano a ARCO vai encampar 
o Campeonato Cabanheiro do Futuro que vinha sendo 
realizado pela Associação Brasileira de Criadores de Texel 
(Brastexel) e, que a partir de agora, abrirá para a participação 
de todas as raças presentes na Expointer. O campeonato vai 
ocorrer na quinta-feira a partir das 16h.

Para o presidente da ARCO, Paulo Schwab a 
ovinocultura e os produtores farão mais uma vez uma grande 
Expointer como tem sido historicamente, pontuando que os 
ovinos são sempre os animais em maior número na feira e 
com uma ampla programação que a cada ano se torna mais 
intensa, “a cada participação na Expointer incrementamos e 
ampliamos nossa programação para estimular e fomentar a 
criação e o envolvimento com os ovinos” diz.

A ARCO tem a parceria da Supra – Mais que produtos, 
resultados; Sicredi – Gente que coopera cresce e Vinícola 
Previtalli através do vinho Gaya.

Expointer 2018 terá 709 ovinos em julgamento
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Por: Cláudia Dias Zettermann

Médica Veterinária, Professora do IFRS – Campus Rolante

As helmintoses gastrintestinais constituem o maior e mais grave 
problema de ordem sanitária da criação de ovinos no Brasil e no Mundo 
(AMARILO-SILVEIRA et al., 2015), levando à prejuízos signifi cativos, que 
vão desde a diminuição da produtividade e aumento dos custos de produção, 
até a mortalidade dos animais e contaminação do ambiente em que são 
criados (AMARANTE, 2014).

Conhecer as espécies de vermes presentes em um rebanho, assim 
como identifi car raças ou animais resistentes (“imunes”) ou resilientes 
(“tolerantes”) às infecções, se faz necessário quando se tem como objetivo 
o sucesso da criação e o estabelecimento de um controle parasitário efi caz 
(HANSEN & PERRY, 1994). 

Tradicionalmente, o controle das verminoses de ovinos se faz sobretudo, 
por meio da utilização de drogas, princípios químicos responsáveis por 
grandes avanços na ovinocultura, mas que em função da utilização massiva, 
vêm demonstrando diminuição na efi cácia, promovendo o desenvolvimento 
de vermes resistentes, especialmente cepas do verme Haemonchus contortus, 
a espécie mais prevalente nos rebanhos brasileiros.          

Para evitar ou retardar a resistência dos vermes às drogas, investir em 
metodologias que orientem quando e como medicar os animais (MOLENTO 
et al., 2004) é de fundamental importância, daí a necessidade de conhecer, 
por meio de técnicas efi cazes de diagnóstico, o perfi l parasitológico dos 
rebanhos, bem como reconhecer quem são os animais capazes de resistir 
ou tolerar as infecções, utilizando-se destes para os futuros cruzamentos, 
perpetuando estas características, que são herdadas geneticamente. 

Estudos desenvolvidos com a raça Crioula Lanada, animais que se 
caracterizam por apresentar grande rusticidade e adaptação ao clima do Sul 
do Brasil, demonstram que estes apresentam maior resistência às infecções 
pelo H. contortus quando comparados à cordeiros da raça Corriedale 
(BRICARELLO et al. 2004) e que mesmo parasitados, são capazes, quando 

bem adaptados ao ambiente, de apresentar boa produtividade em função de 
sua maior adaptação às condições do meio. O período em que apresentam 
maior susceptibilidade é o de periparto, quando a fêmea apresenta mudanças 
no status imunológico, tornando-se suscetível ao aparecimento de sintomas 
e apresentando uma contagem de ovos por grama de fezes (OPG) maior, 
possibilitando o aumento da contaminação do ambiente e o risco de infecção 
do cordeiro.

Fonte: Revista AG, edição 91/ outubro 2005

Referências:

AMARANTE, AFT. Os parasitas de ovinos [online]. São Paulo: Editora 
UNESP, 2014, 263 p. ISBN 978-85-68334-42-3. Available from SciELO 
Books <http://books.scielo.org>.

AMARILO, S.; BRONDANI, W. C.; MOTTA, J. F.; FERREIRA, O. 
G. L.; LEMES, J. S. Resistência ovina frente a nematoides gastrintestinais. 
Arch. Zootec. V. 64(R): 1-12, 2015.

HANSEN. J.; PERRY, B. The Epidemiology, Diagnosis and Controlo 
f Helminth Parasites of Ruminants. Nairobi: International Laboratory for 
Research on Animal Diseases, 1994, 171p.

MOLENTO, M. B.; TASCA, C.; GALLO, A.; FERREIRA, M.; 
BONONI, R.; STECCA, E. Método Famacha como parâmetro clínico 
individual de Infecção por Haemonchus contortus em pequenos ruminantes. 
Ciência Rural, 34, 4: 1139-1145, 2004.

BRICARELLO , P. A.; GENARI, S. M.; OLIVEIRA-SEQUEIRA, 
T. C. G.; VAZ, C. M. S. L.; GONÇALVES DE GONÇALVES, I.; 
ECHEVARRIA, F. A. M. Worm burden and immunological responses in 
Corriedade and Crioula Lanada sheep following natural infection with H. 
contortus. Small Ruminant Research. V. 51:75-83, 2004.

Crioulos

O Ovino Crioulo Lanado e as 
Verminoses Gastrintestinais

Cabanha Sobrado Branco - Canguçú

Borregos Crioulos, Cabanha Provinciano, Viamão-RS 



40 ARCO Revista | JULHO 2018

Quando fazemos
juntos, sua
produção cresce.

Conte com soluções completas na hora de investir na 
ovinocultura. Temos financiamentos, seguros, consórcios, 
poupança e o que mais você precisar para aumentar seus 
resultados e produzir com toda a tranquilidade.
Venha fazer junto com a gente.

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.
Esta peça contém informações gerais e indicativas. Os direitos e obrigações do consorciado e da Administradora de Consórcios Sicredi 
LTDA., além das características do plano e grupo de consórcio, estão definidos na proposta de participação e no regulamento geral 
disponível no site sicredi.com.br. Imagens meramente ilustrativas. Serviços ao Cidadão Banco Central do Brasil - Denúncias e Reclamações: 
0800 979 2345 - www.bcb.gov.br. Seguro intermediado pela corretora de seguros Sicredi.


