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Com orgulho, a nossa revista!
Chegamos à 21ª edição da ARCORevista um projeto que 

começou acanhado, mas que hoje podemos dizer, sem dúvida 
alguma, que é uma das publicações mais completa do setor, 
senão a única.

Temos o cuidado e trazer um mix de conteúdos que interesse 
a todos. Artigos técnicos, matérias de mercado, cobertura de 
eventos e publicidade voltada ao negócio ovinocultura. Para 
que tudo isso aconteça e estas 40 páginas sejam recheadas 
desta forma temos parceiros importantes que são as nossas 
Associações Promocionais de Raça, as Associações Estaduais, 
nossos pesquisadores, nossos técnicos e estudiosos da 
ovinocultura. Nossas cabanhas associadas e nossos apoiadores.

Sem vocês a ARCORevista não aconteceria, podem ter 
certeza!

E assim aquele projeto acanhado de 2012 deu lugar a um 
mais audacioso, profi ssional, sério, responsável, pensado nos 
mínimos detalhes e totalmente conectado ao mundo das ovelhas. 
E por tudo isso, pelos 6 anos de trajetória é que temos orgulho 
em concluir mais este trabalho, fazendo chegar até você a última 
edição de 2018.

Recebam a nossa revista da maioridade e degustem página a 
página porque ela foi feita para você!

Aproveitamos para desejar a todos um Natal cheio de luz e 
paz e que em 2019 todos sonhos sejam realizados e fazer um 
agradecimento muito especial a todos que acreditam e apoiam a 
ARCORevista, a vocês nosso Muito Obrigado!

Lorena Riambau Garcia

O Colégio de Jurados das Raças Ovinas – 
CJRO, foi criado em janeiro de 2010 data que 
teve seu regimento aprovado pelo Conselho 
Deliberativo Técnico – CDT  da ARCO e 
sua documentação enviada ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

O Colégio de Jurados é administrado por 
um coordenador e um coordenador adjunto 
e tem a supervisão da Superintendência do 
Serviço de Registro Genealógico de Ovinos 

– SRGO da ARCO. Participam do CJRO 
agrônomos, veterinários e zootecnistas que 
são credenciados através dos cursos realizados 
pelas associações promocionais de raça em 
parceria com a ARCO e, poderão ser jurados 
efetivos ou auxiliares.

Com a aprovação do CDT o CJRO é 
divulgado através do site da ARCO fi cando 
disponível aos interessados.

Merino Australiano, Ideal, Corriedale, 

Hamshire Down, Texel, Suffolk, Santa Inês, 
Dorper, White Dorper e mais recentemente o 
Ile de France realizou seu curso de jurados. 

O objetivo do CJRO, além de ser uma 
exigência do MAPA,  é preparar jurados com 
competência para atuar em feiras e exposições 
de ovinos e que respeitem os padrões de cada 
raça, características e aptidões de cada uma. 
Esse conhecimento só é conquistado com a 
participação nos cursos.

A importância do Colégio de Jurados
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pensando cordeiros

A INFLUÊNCIA DO ESCORE 
DE CONDIÇÃO CORPORAL 
DA MATRIZ NA PARIÇÃO 

Por Dayanne Almeida, Zootecnista, Fazenda Wairere, Nova Zelândia

Para se aumentar a chance de 
sobrevivência do cordeiro na 
parição é preciso, principalmente:

a) Uma matriz saudável e totalmente 
focada no cordeiro,
b) Um colostro de qualidade e em 
abundância,
c) Um cordeiro esperto e saudável.

Para que esses três pontos 
venham a convergir é necessário 
voltar ao início, no momento em 
que a matriz emprenha.

 
1) O que acontece com a matriz durante 
a gestação?

Pouca mudança física se nota nos 
primeiros 3,5 meses de gestação e, 
por isso, muitas vezes esse período 
é negligenciado. Énas últimas 7 
semanas quando o crescimento do feto 
e do úbere se tornam visíveis que a 
maioria dosovinocultores começa a se 
preocupar com a matriz.No entanto, 
para se ter um cordeiro esperto e 
saudável e, assim, aumentar as chances 
de sobrevivência do recém-nascido 
na parição é imprescindível o manejo 
adequado da matriz já nas primeiras 
semanas de gestação quando acontece 
o desenvolvimento da placenta a qual 
éresponsável pela taxa de crescimento 
do feto e, consequentemente, peso ao 
nascer do cordeiro. É válido lembrar 
que no caso de gestação múltipla, a 
insufi ciente nutrição da matriz afetará 
no crescimento fetal já a partir do 
terceiro mês de gestação, com redução 
em até 70% dentro de 3 dias do início 
do período de restrição alimentar 
e podendo cessar completamente 
dependendo da severidade. O peso 
ao nascer é um dos maiores, se não 
o maior, infl uenciadoresda taxa 

de sobrevivência do cordeiro na 
parição.É preciso salientar que a taxa 
de crescimento fetal durante o terço 
fi nal da gestação se mantém constante 
mesmo com possíveis variações no 
nível nutricional da matriz, ou seja, a 
maior ingestão de alimento não afetará 
necessariamente o ritmo de crescimento 
do feto no período em questão. Portanto, 
tentativas de aumento do peso ao nascer 

do cordeiro por meio do aumento do 
nível nutricional da matriz nas últimas 
semanas de gestação estará limitada pelo 
desenvolvimento inicial da placenta.
Adicionalmente, conforme a gestação 
avança, maior espaço abdominal é 
ocupado pelo feto e, consequentemente, 
há compressão do rúmen o que impacta 
negativamente na taxa de ingestão da 
matriz, principalmente em gestações 
múltiplas. Assim, se um alimento de 
baixa qualidade é ofertado o animal 
precisa ingerir mais para poder 
suprir às próprias exigências. Com 
a limitação física de espaço isso se 
torna inviável, a matriz passa a comer 
menos e, consequentemente, acaba 
perdendo peso.A quantidade de energia 

extra requerida pela matriz gestante à 
medida que se aproxima a parição até 
a primeira semana de lactação aumenta 
signifi cativamente (Gráfi co 1). Ela 
chega a ser 3 vezes maior do que a 
energia requerida por uma matriz vazia. 
Outro ponto importante é a distribuição 
dos nutrientes ingeridos que passam a 
ser preferencialmente desviados para 
a produção de leite, sendo assim, a 

tentativa de se recuperar a condição 
nutricional da matriz no fi nal da gestação 
ou na parição se tornam extremamente 
difíceis. É nesse período que o animal 
naturalmente entra em défi cit nutricional 
e passa a utilizar de suas próprias 
reservas energéticas (gordura) para 
manter a gestação, parição e início da 
lactação.Dessa forma, para que melhores 
taxas de sobrevivência do cordeiro 
sejam alcançadas se faz necessário todo 
um planejamento nutricional desde 
antes, já no manejo pré-momta. Tudo 
o que for feito na hora da parição para 
“consertar” eventuais falhas será nada 
mais que medidas paliantivas muitas 
vezes custosas e pouco efi cientes a longo 
prazo. 

Gráfi co 1.Requerimento energético da matriz desde a monta até 6 semanas após a parição. 
A energia está medida em megajoules de energia metabolizável.
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2) Como, então,monitorar o 
estado nutricional da matriz?

Para se ter um cordeiro esperto 
e saudável na parição, total atenção 
deve ser dada à matriz desde o 
início da monta. Uma maneira de 
se monitorar o estado nutricional é 
via escore de condição corporal ou 
ECC.O ECC é uma prática de manejo 
simples de se realizar (Figura 1), 
de baixíssimo custo e de GRANDE 
IMPACTO na produtividade do 
rebanho. É uma maneira de se avaliar 
o estado nutricional e comparar 
animais independentemente da idade, 
peso vivo, tamanho, raça, estágio 
produtivo, comprimento e tipo de 
velo, conteúdo ruminal e tipo de 
criação.Por meio de uma escala de 
1.0 a 5.0, o ECC estima a quantidade 
de gordura na região lombar do 
animal via apalpação da espinha e 
região lateral das vértebras logo após 
a última costela (Figura 2). ECC 1.0 
é dado para o animal extremamente 
magro, 5.0 para o animal obeso, 
sendo 3.0-3.5 os escores dados aos 
animais com condição corporal ideal.

Figura 1. A avaliação pode ser 
feita na mangueira de forma 
rápida e simples. A utilização de 
um giz ou spray para marcação 
dos animais com ECC abaixo do 
ideal para posterior apartação é 
altamente recomendada.

Figura 2. Corte transverso para 
ilustração do ECC com base na 
deposição de gordura na região 
lombar.

3) Impacto do ECC da matriz na 
sobrevivência dos cordeiros

A sobrevivência do cordeiro 
diminui em 5% para cada 0.5 ECC 
perdido nas 4 semanas que antecedem 
a parição e mais 5% para cada 0.5 
ECC abaixo de 3.0 na parição.

Matrizes com ECC ideal (3.0 e 3.5) 
entre monta e parição:

a) Parem cordeiros mais pesados 
(diferença de até 2kg no peso 
ao nascer por causa do melhor 
desenvolvimento da placenta),

b) Produzem 2,5 vezes mais 
colostro que matrizes com ECC 
2.0 no mesmo período (melhor 
desenvolvimento do úbere),

c) Possuem melhores taxas de 
sobrevivência (diferença de até 15%) 
dos cordeiros por consequência 
de melhor peso ao nascer, melhor 
habilidade materna e melhor 
desenvolvimento da glândula 
mamária.

Matrizes com ECC abaixo do ideal 
na parição apresentam:

a) Baixo nível de produção de 
colostro,

b) Demora da saída do leite,
c) Baixa produção total de leite,
d) Baixo peso ao nascer do 

cordeiro,
e) Problemas na capacidade 

de regulação da temperatura 
corporal do cordeiro,

f) Queda do instinto maternal 
e da ligação cordeiro-mãe,

g) Alta probabilidade de 
rejeição do cordeiro,

h) Alta taxa de mortalidade 
do cordeiro, principalmente em 
gestações múltiplas,

i) Redução da capacidade 
reprodutiva nas gestações 
subsequentes,

j) Receita para desastre.

4) Considerações fi nais
Para se elevar o ECC em uma 

unidade é necessário um ganho de 
peso vivo entre 4 a 9 kg. A energia 
utilizada pela matriz para ganhar 
1 kg de peso vivo é 4 vezes maior 

do que a utilizada para perder. Da 
mesma forma, matrizes com ECC 
abaixo de 3.0 utilizam o alimento 
ofertado para ganhar escore de 
maneira mais efi ciente do que aquelas 
com ECC acima de 3.0. Assim, o 
monitoramento individual do ECC 
desde o manejo pré-monta e durante 
a gestação permite a identifi cação, 
apartação e alocação de alimento de 
melhor qualidade para os animais que 
realmente precisam no momento e o 
utilizarão efi cientemente. 

A grande diferença entre rebanhos 
altamente produtivos e rebanhos com 
baixa produtividade é justamente a 
presença ou não de um monitoramento 
e manejo nutricional adequados 
às matrizes com ECC abaixo do 
ideal. O ECC do rebanho na monta 
e na parição ditará mais de 80% do 
sucesso na produção de cordeiros. 
É muito importante salientar que 
tão improdutivos quanto animais 
com baixo ECC são aqueles com 
ECC acima de 4.0. Logo, a melhor 
maneira de se alcançar equilíbrio 
e efi ciência produtiva é focar em 
matrizes com ECC ideal (entre 3.0 
e 3.5) durante toda a gestação e para 
isso é necessário comprometimento 
na avaliação individual do rebanho 
(Figura 3) e planejamento nutricional 
estratégico.

pensando cordeiros

Figura 3. A maneira mais efi ciente de se avaliar 
o estado nutricional das matrizes é fazendo 
a apalpação individual de cada animal uma 
vez que outros fatores podem infl uenciar na 
avaliação quando feita apenas visualmente. Na 
foto acima temos matrizes com escores de 1.5 a 
3.0, no entanto, aparentemente, todas parecem 
ter semelhantes ECCs.
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CUIDADOS NA PARIÇÃO
O olho do dono faz a diferença

Um dos momentos mais 
importantes na Ovinocultura 
ocorre na parição, na colheita. Em 
função disso este editorial tem 
foco nos Cuidados na Parição. Para 
entrar neste tema a fundo, com 
conhecimento técnico, convidei 
excelentes profi ssionais para falar 
sobre Taxa de Sobrevivência, 
Manejo Sanitário, Controle de 
Verminose (“SpringRise”) e 
Controle de ECC. 
Aproveito para salientar que neste 
momento, da Parição, temos uma 
excelente oportunidade para 
Coleta de Dados, com fi ns de 
calcular a Efi ciência Produtiva do 
rebanho. Simples procedimentos 
anotados em uma Caderneta de 
Campo, somados a Controles 
de Peso e Escore de Condição 
Corporal (ECC), podem ajudar o 
produtor a identifi car como está a 
sua Parição e esses dados poderão 
servir para auxiliar nos Critérios de 
Seleção e Descartes das Matrizes 
do rebanho em função de sua 
produtividade, facilidade de parto, 
habilidade materna, prolifi cidade, 
ganho de peso, manutenção de 
escore de condição corporal (ECC) 
e inclusive quanto ao peso e vigor 
dos cordeiros no nascimento. Boa 
leitura!

TAXA  DE 
SOBREVIVÊNCIA

Amanda Dias de Oliveira
Médica Veterinária - UFRGS
Butiá, RS - Brasil

A sobrevivência dos cordeiros é 
uma preocupação mundial por interferir 
diretamente na viabilidade da atividade, 
visto que a ovinocultura é uma produção 
dependente de escala. Até mesmo países 

como a Nova Zelândia, referência na 
produção ovina, possuem índices de 
sobrevivência de cordeiros abaixo do 
índice preconizado, que é de 90-95%. 
No Brasil, especialmente no RS, este 
é o principal gargalo da atividade, 
demonstrando a seriedade do problema 
enfrentado mundialmente. A taxa de 
desmame, em ovinos, é um componente 
da efi ciência reprodutiva da ovelha e 
quantifi ca a sobrevivência de cordeiros 
do nascimento ao desmame, estando 
correlacionada a diversos fatores, 
tais como a alimentação pré-parto, 
a habilidade materna e os manejos 
sanitário e nutricional adequados da 
mãe e do cordeiro. Cordeiros nascidos 
pequenos e débeis têm menos chances 
de sobrevivência devido à difi culdade 
de procurar alimento e, quando somado 
a condições climáticas adversas, as 
perdas podem ser ainda maiores, visto 
que o complexo hipotermia/inanição 
é a principal causa de mortalidade 
de cordeiros, seguida de distocias. A 
ingestão do colostro é fundamental para a 
sobrevivência e o bom desenvolvimento 
das crias, pois além de nutrir, o colostro 
também confere imunidade aos 
cordeiros, uma vez que os ruminantes 
não transferem anticorpos ao feto via 
placenta. Ovelhas subnutridas ou com 
nutrição muito acima da exigência no 

terço fi nal de gestação podem apresentar 
difi culdades no parto, sendo os motivos, 
respectivamente, a falta de energia para 
expulsar o feto e o tamanho exagerado 
do cordeiro em relação ao canal do 
parto. Ovelhas com área pélvica estreita 
podem ter problemas no parto, mesmo 
com boa nutrição e cordeiros de tamanho 
adequado, sendo importante nesses 
casos, apesar de não desejável, o auxílio 
no parto. Em se tratando de borregas 
ou matrizes de partos múltiplos, existe 
ainda o risco de rejeição dos cordeiros, 
sendo necessário para estabelecer o 
vínculo entre mãe e crias um ambiente 
controlado e isolado (Figura 1 – Ovelha 
com cordeiro após nascimento). 
Realizando o manejo correto, a coleta 
de dados é fundamental para identifi car 
e descartar do rebanho animais que 
não respondem de forma positiva, 
possibilitando a formação de um 
rebanho com características produtivas 
e reprodutivas economicamente 
desejáveis. 

REFERÊNCIAS
MACEDO, V.P.; MACEDO, L.G. Principais causas 
de mortalidade de cordeiros: uma revisão. PUBVET. 
v.2, n.16, Abr3, 2008. Disponível em: http://pubvet.
com.br/material/Macedo205.pdf . Acesso em: 28 
set. 2018

pensando cordeiros
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MANEJO SANITÁRIO 
E “SPRING RISE”

Prof. Tiago Gallina e Méd. Vet. Camila Lagranha
Parasitologia – CTPEC
Universidade Federal do Pampa
Medicina Veterinária – Campus Uruguaiana, RS 
- Brasil

MANEJO SANITÁRIO
NO PRÉ E PÓS PARTO 

Um dos problemas mais 
importantes e que incidem diretamente 
na rentabilidade do negócio ovino 
é a mortalidade neonatal. Assim, 
uma considerável perda de cordeiros 
ocorre antes de chegar a idade de 
abate, sendo que em grande parte as 
mortes se concentram nas primeiras 
semanas de vida e no pós desmama. 
Uma certeza que temos é: “alimente 
bem seus animais e não terá problemas 
sanitários”, ou ao menos começam a 
ser minimizados, não impactando 
a rentabilidade do negócio. Ovinos 
com escore de condição nutricional 
próximo a 3-3,5 têm uma chance 
menor de adoecer e na sua maioria 
respondem melhor ao estímulo 
vacinal, então antes de pensar quantos 
ovinos posso ter, pense em quantos 
posso alimentar adequadamente. 
Dentre as principais enfermidades 
relacionadas a este período, estão: as 
clostridioses (carbúnculo sintomático 
e tétano), a mamite, os problemas 
podais (“Footrot”), as verminoses 
(Haemoncose), a cetose e o Ectima 
contagioso (boqueira). Muitos deles 
mais relacionados aos cordeiros do 
que as ovelhas. Diretamente podemos 
associar o problema mamite com 
ovelhas com alta produção leiteira 
que o cordeiro demora a mamar e sem 
estímulo de aproveitamento deste leite 
promove um processo inflamatório, 
e seguido de lesões traumáticas 
ou contaminação ambiental em 
parideras ou baias sujas permitem a 
contaminação bacteriana. Todo sinal de 
inflamação, como calor e dor deve ser 
identificado e tratado adequadamente. 
Essa doença indiretamente afeta o 
cordeiro, pois se não obtiver o colostro 
nas primeiras horas de vida (6 a 12h), 
a imunidade passiva não surtirá o 

efeito desejado, ou seja, ficará mais 
exposto as doenças pois a ovelha não 
passou suas “defesas”, deixando-o 
exposto a maioria das doenças. A 
podridão dos cascos, “Footrot”, deve 
ser controlada previamente, pois 
ovelhas com problemas nos cascos 
não se alimentam bem e seguem 
contaminado o campo. Esse tipo de 
enfermidade se controla com seleção 
e descarte no período seco do ano, 
pedilúvios com sulfato de zinco a 10% 
por 10 minutos em casos de surtos, 
isolamento de doentes e possível 
descarte; a vacinação também pode ser 
utilizada. Este manejo vacinal pode 
ou deve ser associado a utilização 
de vacinas contra clostridioses, pois 
o cordeiro quando nascer receberá 
as defesas (anticorpos) via colostro, 
ficando assim mais protegido 
especialmente do Tétano. Doença esta 
que está associada a traumatismos 
como: corte de cola e castração, bem 
como na exposição do umbigo ao solo 
pós nascimento, especialmente quando 
este não foi cortado e tratado com iodo 
a 10%. Para ambas doenças o esquema 
de vacinação compreende duas 
situações: vacinar as mães pré parto 

e os cordeiros 30 dias pré desmame e 
no desmame. E o menos aconselhável, 
caso não vacinar as mães, começar o 
esquema de vacinação dos cordeiros 
aos 30 dias de nascimento, repetindo 
a dose da vacina 21 a 30 dias após 
a primeira. Quanto ao Ectima 
contagioso, aquelas propriedades 
em que a doença é endêmica, ou 
seja, aparece frequentemente, então 
a vacinação pós-parto dos cordeiros 
é fundamental. Nesta doença a 
vacinação das mães não surte efeito 
quanto a imunidade transferida, 
tornando necessário a vacinação 
precoce dos animais a partir dos 10 
dias de vida. Uma única aplicação será 
suficiente, não necessitando reforços. 
Quanto a cetose e verminose, a 
sugestão é alimentar bem as ovelhas, 
especialmente com atenção a proteína, 
ovelhas com bom estado corporal não 
tem maiores problemas metabólicos 
pré e pós parto. No que tange a 
verminose, a aplicação de vermífugo 
sabidamente eficaz neste período 
de 30 dias pré parto é fortemente 
recomendado, pois reduz a infestação 
das pastagens onde conviverão os 
cordeiros pós parto.

pensando cordeiros
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Corriedale a raça que produz

carne certificada e lã
de qualidade !

A	Associação	Brasileira	de	Criadores	de	Corriedale,	através	de

sua	nova	diretoria	agradece	a	todos	seus	associados,	parceiros

e	amigos	pelo	ano	de	2018	e	convida	a	todos	para	estarem

juntos	nos	novos	projetos	da	nossa	entidade.

Desejamos	a	todos	um	Feliz	Natal	e	um	Novo	Ano	muito

promissor	e	cheio	de	conquistas	!	

pensando cordeiros

O FENÔMENO DO PERIPARTO 
“SPRING RISE”

Com o que devo me preocupar ?

As doenças parasitárias, 
principalmente as ocasionadas pelas 
helmintoses gastrintestinais constituem 
uma das maiores preocupações de 
ordem sanitária na criação de ovinos. 
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). O 
controle das verminoses de ovinos, se 
faz sobretudo com a utilização criteriosa 
e adequada de drogas antiparasitárias e o 
manejo estratégico de combate às essas 
parasitoses, sendo assim entendendo os 
fatores relacionados ao animal, ambiente 
e parasito, é possível indicar o manejo 
e tratamento mais adequados para 
cada situação. Há alguns períodos ou 
categorias que os ovinos se tornam mais 
suscetíveis as infecções por nematóides 
gastrintestinais, como o relatado o caso 
de cordeiros, que muitas vezes quando 
suas mães no período do periparto, 
elevam a contaminação das pastagens 
devido ao aumento no número de ovos 
eliminado nas fezes (CAVALCANTE, 
2009). Chamado "SpringRise", ou alça 
de lactação, este fenômeno pode estar 
relacionado a redução da imunidade 
do periparto, e ocorre no fi nal do parto 
ou início da lactação, e deve-se ao 
aumento na fecundidade das fêmeas, á 
retomada do desenvolvimento de larvas 
hipóbioticas e ao estabelecimento de 
novas larvas infectantes, acarretando 
em uma elevação na carga parasitária 
de helmintos adultos (O'SULLIVAN; 
DONALD, 1970). Provavelmente essa 
situação, ocorre devido a alterações 
hormonais associadas a necessidades 
nutricionais, pelo fato dessa categoria 
animal necessitar de uma elevada 
quantidade de proteína metabolizável 
e por esse nutriente ser escasso no 
organismo, é alocado prioritariamente 
para a produção de leite, em detrimento 
da resposta imunológica e pela redução 
do espaço abdominal, uma vez que o 
feto ou fetos tomam espaço do sistema 
digestório (rúmen). Uma boa alternativa 

a ser utilizada para essa categoria de 
animais é a suplementação protéica, 
pois possibilita as ovelhas prenhes 
um aumento da produção de leite e 
consequentemente maior ganho de peso 
dos cordeiros, além de que um elevado 
nível nutricional durante o início da 
gestação é capaz de aumentar a imunidade 
contra os nematóides gastrintestinais, 
especialmente o Haemonchuscontortus. 
Assim sendo a suplementação em 
ovelhas no periparto pode ser utilizada 
como medida de redução a dependência 
do uso de anti-helmínticos e ainda 
pensando que irá ocorrer uma redução 
da contaminação ambiental por larvas 
infectantes, pelo fato da imunidade 
nesses animais estar bem estabelecida, 
resultando na diminuição na eliminação 
de ovos de nematóides, pois as larvas 
de parasitos diminuíram sua atividade 
entrando em hipobiose, pelas condições 
imunológicas do animal, estabelecendo 
um equilíbrio na relação parasita-
hospedeiro (AMARANTE; COSTA 
JUNIOR, 2015). Quanto a infl uência 
hormonal neste processo, os hormônios 
imunosupressores ou os relacionados 
ao parto, ou todos juntos sempre foi 
uma explicação. Mas o mais aceito, 
no qual acredito também, é a redução 
na ingesta alimentar (alterando 

metabolismoproteico) e desvio desta 
proteína para o feto e produção de 
colostro/leite.Por fi m, para minimizar 
o efeito “SpringRise”, o uso de anti-
helmíntico previamente testado e 
com alta efi cácia deve ser fortemente 
considerado nesse período de 30 dias 
que antecedem o parto.Os manejos que 
otimizariam essa prática de tratamento 
são: a limpeza de úbere e cara, para 
quem não esquila pré parto, ou no 
momento da vacina contra clostridioses.
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sua	nova	diretoria	agradece	a	todos	seus	associados,	parceiros

e	amigos	pelo	ano	de	2018	e	convida	a	todos	para	estarem

juntos	nos	novos	projetos	da	nossa	entidade.

Desejamos	a	todos	um	Feliz	Natal	e	um	Novo	Ano	muito

promissor	e	cheio	de	conquistas	!	

A ovinocultura está passando por uma fase de profi ssionalização 
nos sistemas de produção e deixando para trás alguns indicadores de 
desempenho que não melhoravam o resultado por décadas, por ex-
emplo, a taxa de desmame e idade de abate. A taxa de desmame fi ca 
pouco acima dos 50% em relação ao número total de fêmeas aptas 
para reprodução e a idade média ao abate em torno dos 10 meses 
de vida. Entretanto, vários produtores estão alcançando taxas de des-
mame acima de 100% e idade de abate inferior a cinco meses de idade 
em função da melhora dos níveis nutricionais dos rebanhos.  

Para garantir uma produção de cordeiros precoces é necessário 
forragem de alto nível e uma suplementação dos cordeiros ao pé da 
mãe com ração específi ca para cordeiros com adequado nível proteico 
e energético, além de protetores para cálculo renal e intoxicação por 
cobre. Neste sentido, a SUPRA lançou no mercado um produto espe-
cífi co para cordeiros ( SUPRA CORDEIRITO), produto com 21% de 
proteína e com alfafa peletizada na composição além de minerais e vi-
taminas adequados para alta performance de cordeiros lactantes. Este 
produto pode ser utilizado na forma de suplementação, com aparte 
diário dos cordeiros e fornecimento de 1 a 2% do peso vivo do cordeiro 
de ração ou em sistema de CreepFeeding.  Este sistema consiste em 
um cocho privativo para o cordeiro onde a matriz não consegue ter 
acesso.  Desta forma a suplementa-se apenas o cordeiro, visto que 
suplementar a matriz, para que esta produza mais leite e que esse 
leite engorde o cordeiro é algo bastante oneroso. Neste sistema é pos-
sível atalhar caminho e oferecer uma dieta diferenciada para o cordeiro 

aproveitando o melhor momento de conversão alimentar do ovino que 
como lactante pode chegar a 2,5 kg de ração para 1 kg de peso adi-
cional. Desta forma podemos alcançar 35 – 40 kg de peso vivo antes 
dos 120 dias de vida.

Vantagens deste sistema:

Retorno do capital investido no menor espaço de tempo
Aumento da taxa de desmame em função da melhora do nível nu-

tricional
Redução da contaminação de verminose pela melhora do nível nu-

tricional e imunológico do cordeiro
Redução da contaminação do cordeiro via pastagem pela redução 

do tempo de pastoreio
Possibilita que o cordeiro de parto gemelar e ou fi lho de borrega 

alcance peso a desmama superior em função da suplementação
Adapta mais facilmente a sistemas confi nados de terminação após 

o desmame
Possibilita o encarneiramento de cordeiras com 7 a 8 meses em 

função do alto peso a desmama.

Existem vários benefícios em utilizar um adequado programa nu-
tricional para produção de ovinos. Entre em contato com nossos rep-
resentantes e descubra como podemos auxiliar na sua produção de 
cordeiros. SUPRA MAIS QUE PRODUTOS, RESULTADOS.

Artigo

Suplementação de cordeiros ao pé da mãe/ CREEP FEEDING
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PRODUÇÃO LEITEIRA

Potencialidades e desafi os para o 
processamento e a comercialização dos 

derivados do leite ovino

Caros leitores, na edição anterior falamos sobre “Potencialidades 
e desafi os para a produção do leite ovino” e nessa edição vamos 
descrever e discutir alguns aspectos importantes relacionados 
ao processamento e comercialização do leite ovinona forma de 
derivados.

Dentre as vantagens do leite ovino, uma das mais importantes é a 
qualidade nutricional que o mesmo apresenta, qualidade 
essa já comprovada em diversas pesquisas científi cas 
e por consumidores. O leite ovino possui em torno de 
18 a 22% de sólidos conferindo uma textura densa e 
adocicada para o consumo in natura e alto rendimento 
de derivados após o processamento (queijos, iogurte, 
doce de leite entre outros). Dentre os componentes que 
colaboram para esse maior rendimento, pode-se destacar 
os elevados teores de gordura e proteínas, o que conferem 
um rendimento de queijo em torno de 20%, para cada 5 
litros de leite processado é possível a produção de 1 kg 
de queijo, conforme indica a tabela ao lado.

Além desses valores superiores de gordura e 
proteína, o leite ovino também apresenta alguns 
aspectos em sua composição que podem ser consideradas 
nutraceuticos, como os elevados teores de minerais, 
vitaminas e antioxidantes. Porém os aspectos mais 

importantes relacionados ao leite ovino 
é a indicação para ser consumido por 
pessoas que apresentam intolerância a 
lactose e maior quantidade da proteína 
beta-caseína A2, proteína essa menos 
alérgica a proteína beta-caseína A1 
encontrada na maioria das raças bovinos 
produtoras de leite.

A produção de leite ovino de 
maneira geral possui uma menor escala 
quando comparada a produção do leite 
bovino, sendo que esse fator traz alguns 
aspectos positivos e outros negativos 
no que se refere ao processamento e a 
comercialização desse leite e derivados.

O processamento do leite ovino, 
por ser em pequena quantidade pode 
ser realizado em plantas próprias 
devidamente inspecionadas e 
fi scalizadas pelos órgãos competentes, 
ou em plantas terceirizadas que 
processam leite de outras espécies, e 
em dias específi cos da semana podem 
processar o leite ovino também, sendo 
essa uma alternativa para não ter um alto 

investimento inicial em estrutura de processamento. Outro aspecto 
importante do leite ovino, é a capacidade que o mesmo possui de 
tolerar o congelamento para posterior ser processado, esse aspecto é 
muito importante em termos logísticos, onde no início da atividade 

Zootecnista Anderson Elias Bianchi – Cabanha 3 Leites
bianchi.zootecnista@gmail.com 

Tabela comparativa entre os constituintes
 dos leites de ovelha, cabra e vaca (por 100g).

Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference
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que volume de leite geralmente é pouco, e não sendo possível armazenar 
esse leite resfriado por mais de 4 dias, pode-se fazer o congelamento 
e ser armazenado por longos períodos até conseguir uma quantidade 
sufi ciente para viabilizar o transporte e o processamento.

Dessa maneira é necessário compreender que o leite ovino pode ser 
processado em plantas e equipamentos destinados ao processamento 
do leite de outras espécies, desde que atenda os aspectos técnicos e 
sanitários, e pelo pouco volume de produção é necessário levar em 
consideração o volume de leite, e os produtos a serem processados, no 
planejamento do laticínio, para que não ocorram investimentos altos e 
desnecessários, induzindo a inviabilização do negócio “leite ovino”.

A comercialização do leite ovino in natura ainda não é prática 
comum em países de maior tradição na atividade, e muito menos no 
Brasil, onde a produção nacional atual média está em torno de 2,5 mil 
litros (dados prévios da tese do autor), e para o leite apresenta maior 
vida de prateleira deve ser embalado na forma de UHT, e para isso 
são necessários grandes volumes, o que atualmente é tecnicamente 
inviável. Uma maneira interessante seria a comercialização na forma 
congelado em garrafas de vidro ou plásticas, necessitando dessa forma 
uma logística de congelamento adequada. 

Dessa forma, praticamente todo o leite ovino produzido no Brasil é 
comercializado na forma de produtos, sendo a maior parte em queijos 
de diversas idades e formas de maturação, e também na forma de 
iogurte, doces de leite, sorvetes, cosméticos dentre outros.

Para a comercialização deve-se levar em consideração 

principalmente o ponto de venda e o público alvo, sendo que os 
produtos derivados do leite ovino apresentam valor de mercado 
próximo ao valor de produtos lácteos de primeira linha de outras 
espécies, onde o volume de venda é menor, porém a agregação de 
renda é superior, justifi cando a venda. Outro aspecto é desenvolver 
produtos que possam ser comercializados na forma de porções, dessa 
maneiro o valor da porção se torna atrativa.

Com relação ao valor de venda, é necessário efi ciência desde a 
produção do leite, no processamento e na logística de comercialização 
para que o mesmo chegue até o consumidor fi nal a preço acessível 
e condizente ao produto, sendo essa uma das formas de aumentar 
o consumo, estimulando e fomentando para que mais produtores 
ingressem na atividade, para oferecer ao mercado produtos de 
qualidade e se consolidar como uma atividade geradora de emprego 
e renda.

Diante do exposto nesta e na edição anterior, podemos perceber 
que a ovinocultura de leite é uma atividade que atualmente apresenta 
pouca escala, mas já possuem produtores rurais viabilizando a 
atividade em suas propriedades, gerando emprego e renda. Além disso, 
possui um mercado amplo para ser desenvolvido e posterior absorver 
a produção do leite e derivados, mas para que isso ocorra de forma 
efi ciente todos dos aspectos desde a produção do leite, processamento 
e comercialização devem ser efi cientes e encarados de forma séria 
profi ssional, onde as ações aventureiras e pouco profi ssionais acabam 
impactando de forma negativa a sustentabilidade da atividade.

PRODUÇÃO LEITEIRA

A Associação Brasileira de Criadores de Ile de France
parabeniza a todos os expositores, criadores, amigos e parceiros que 

estiveram conosco  na 41ª Expointer e a todas as Cabanhas que participaram 
do circuito de feiras 2017/2018.

Ile de France, de onde se olha é só produtividade!

Venha fazer parte da família Ile de France!
www.iledefrance.org.br | facebook.com/carnedeIledeFrance
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Com a presença de 130 ovinos Ile de France de 22 expositores e a 
marca de 28 exemplares comercializados totalizando R$ 171.240 em 
negócios para a raça, o que significa um crescimento de quase 20% 
em relação ao total comercializado em 2017 que foi de R$ 143.230, 
“podemos dizer que a Expointer tem sido um importante marco 
para nossa raça” comemora Rafael Paim, presidente da Associação 
Brasileira de Criadores de Ile de France (ABCIF) lembrando que a 
fêmea mais valorizada da 41ª Expointerfoi da raça Ile de France e foi 
comercializada por R$ 42 mil.

O leilão da raça ocorreu no dia 29 de agosto, quarta-feira e foi um 
verdadeiro sucesso de vendas.

"A raça Ile de France novamente foi o destaque na Expointer, 
registrando o maior volume de negócios, inclusive entre todas as raças 
ovinas e bovinas, e isto deve-se ao trabalho incansável que a diretoria 
da ABCIF vem fazendo em prol dos associados e da raça” comemora 
seu presidente.

Cabanhas premiadas no Ranking

Durante a Expointer 2018 e com a parceria da SUPRA a ABCIF 
entregou os prêmios às 3 cabanhas que foram destaque no Ranking 
Nacional de Criadores, que encerrou o ciclo na Expointer e teve início 
na ExpoLages (SC) em 2017.

O campeão foi a Cabanha da Divisa com 4.335 pontos, em segundo 
lugar ficou a Agropecuária Doce Vida que acumulou 3.335 pontos, 
seguida a Cabanha Invernada do Morro Agudo que com 2.181 pontos 
ficou em terceiro lugar.

Além da premiação oferecida pela própria ABCIF a SUPRA 
entregou 25 sacos de ração para o primeiro colocado, 15 para o segundo 
e 10 sacos para o terceiro.

Novos rumos para a ABCIF

Ainda durante a Expointer os associados da entidade estiveram 
reunidos em Assembleia para deliberar sobre assuntos pertinentes a 
associação, como o Colégio de Jurados que será realizado em novembro 
de  2018 está sob responsabilidade do Conselho Deliberativo Técnico 
(CDT) da ABCIF.

Sobre as feiras ranqueadas a Agrovino (Bagé, RS) foi incorporada 
ao circuito 2018/2019 e o calendário do ranking será composto 8 etapas, 
sendo: ExpoLages (Lages/SC); Expovelha (Lençóis Paulista/SP); 
Agrovino (Bagé/RS); Feovelha (Pinheiro Machado/RS); ExpoLondrina 
(Londrina/PR); as duas Fenovinos (RS e PR), terminando o ciclo 
com a Expointer. “É uma forma de estímulo para que os criadores 
participem já que renovamos a parceria com a SUPRA, premiando as 
três primeiras cabanhas. A raça Ile de France só tem a comemorar”, 
conclui o presidente.

Ile de France e cruzas Ile são os 
destaques do CCP 2018

Foi divulgado o resultado final do Campeonato Cordeiro Paulista 
– CCP 2018 onde a raça Ile de France conquistou o primeiro lugar e 
cruzas Ile ficaram em segundo e terceiro, imediatamente. “Além dos 
3 primeiros lugares ainda conquistamos mais duas posições entre os 
10 melhores no concurso, ou seja 50% dos destaques do CCP são Ile 
de France ou têm Ile nos cruzamentos” diz Rafael Paim, presidente da 
Associação Brasileira de Criadores de Ile de France – ABCIF, “esses 

Ile de France consolida sua 
participação  na Expointer
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Campeã Ovino Jovem 
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Rua Marechal Floriano, 453 (Centro) - CEP: 95.200-000 | Vacaria-RS

Fazenda: 6º Distrito (Morro Grande) - Muitos Capões-RS

Fones: (54) 3232-0464 | (54) 9959-1073 | rgpadvocacia@brturbo.com.br

Outras premiações:
QUATRO AMIGOS 48 - Campeã Borrega Menor
QUATRO AMIGOS 62 - Reservada Campeã Borrega Menor
QUATRO AMIGOS 64 - Campeão Borrego Júnior

«Agradecemos à Deus, à nossa família,
aos nossos clientes e aos nossos colaboradores,

em especial ao seu Adão Fagundes,
por mais um grandioso ano para a 

Quatro Amigos, pelos resultados e conquistas!
Aproveitamos o ensejo e desejamos

a todos um FELIZ NATAL e um 
PRÓSPERO 2019, com muita paz e
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resultados são muito importantes comercialmente e para o futuro da 
raça” avalia Paim. 

As notas são obtidas por basicamente dois critérios – ganho de peso 
e avaliação de carcaças. A primeira pesagem foi realizada em setembro 
e a fi nal no dia 21 de novembro. No quesito avaliação de carcaças as 
notas são dadas para: rendimento, espessura de gordura subcutânea - 
EGS, acabamento, conformação e uniformidade. 

O CCP é organizado e promovido pela Associação Paulista de 
Criadores de Ovinos – ASPACO.
1º lugar
Renato Contin | Cabanha Matão - Santa Cruz do Rio Pardo/SP
Ile de France 
2º  lugar
Rosângela F. Camiloti | Cabanha Águas da Divisa - Santa Cruz do Rio 

Pardo/SP | Cruza Ile de France
3º  lugar
Francisco M.N.Fernandes | Fazenda Borborema -  São Manuel/SP | 
Cruza Ile de France 

1º Curso para Jurados 
da Raça Ile de France

Com o total das 20 vagas oferecidas preenchidas, ocorreu em 
Lagoa Vermelha (RS), o 1º Curso para Jurados da Raça Ile de France 
do qual participaram técnicos e criadores com formação em Medicina 
Veterinária, Zootecnia e Agronomia.

Foram abordados durante o curso temas pertinentes ao regulamento 
de exposições de feiras e regimento do colégio de jurados da 
Associação Brasileira de Criadores de Ovinos – ARCO, histórico da 
raça Ile de France no Brasil e os seus padrões raciais. As aulas práticas 
foram realizadas no Sindicato Rural de Lagoa Vermelha e todos os 
participantes fi zeram provas no fi nal do curso.
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Romney Marsh se prepara para a 
primeira nacional da raça
Os criadores de Romney serão recebidos na 11ª Agrovino 

que ocorre de 10 a 13 de janeiro de 2019 em Bagé, RS

O excelente momento que a raça vive hoje no Brasil, pede uma 
feira de verão que permita unir os criadores de Romney em uma 
grande exposição onde seja possível participar trazendo animais 
a galpão e rústicos. Uma exposição nunca antes realizada na 
raça, um evento que agregue os criadores e possibilite a troca de 
genética, numa feira com quantidade e qualidade de animais de 
pedigree e de rebanho geral. “Temos certeza de que a Agrovino é o 
melhor palco para esta grande exposição que será a 1ª Nacional da 
raça” diz Manuel Sarmento, presidente da Associação Brasileira 
de Criadores de RomneyMarsh.

“A reorganização efetiva de nossa associação também foi 
fundamental para que se organize um evento deste porte” aponta 
Sarmento ressaltando também a participação da raça na 41ª 
Expointer que foi bem marcante. 

Ainda durante a Nacional será demonstrado o resultado de 
um estudo na raça sobre verminose que acompanhou 40 ovelhas 

durante quase 6 meses buscando identifi car se animais Romney 
Naturalmente Coloridos têm maior resistência a verminoses que 
os brancos. “Sabe-se que a raça já tem maior resistência, mas o 
estudo buscou verifi car se nos animais pretos essa característica é 
mais acentuada ainda” diz. O estudo foi feito em parceria com a 
Universidade federal de Pelotas.

Resultados da expointer:

Grande Campeã - São Chico Laureano 4905 - 94 kg dente 
de leite - Estância São Francisco, Manuel, Renato e Manuel Luís 
Sarmento, Bagé RS

Res. Grande Campeã - São Chico Laureano 4896 - 92 kg 
dente de leite - Estância São Francisco, Manuel, Renato e Manuel 
Luís Sarmento, Bagé RS

    

Raças

1ª Exposição Nacional da Raça Romney Marsh

Oportunidade de adquirir o melhor em genética 
Romney Marsh
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1ª Exposição Nacional da Raça Romney Marsh

Oportunidade de adquirir o melhor em genética 
Romney Marsh
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Raças

3ª Melhor Fêmea - Horizonte 690 - 80 kg dente de leite 
- Cabanha Horizonte, Frederico e Pedro Pedroso, Cachoeira do 
Sul RS 

4ª Melhor Fêmea - Rincão Querência 69 - 79 kg dente 
de leite - Cabanha Rincão Querência, Ramiro Silveira, Arroio 
Grande RS

Grande Campeão e Melhor Exemplar da raça - São 
Chico Laureano 4912 - 114 kg dente de leite - Estância São 
Francisco, Manuel, Renato e Manuel Luís Sarmento, Bagé RS

Res. Grande Campeão e Melhor Conformação 
- Rincão Querência 44 - 163 kg adulto - Cabanha Rincão 
Querência, Ramiro Silveira, Arroio Grande RS

3º Melhor Macho - Rincão Querência 40 - 151 kg adulto - 
Cabanha Minuano, Vinicio Bastos, Júlio de Castilhos RS

4º Melhor Macho  - São Chico Laureano 4885 - 110 
kg dente de leite - Estância São Francisco, Manuel, Renato e 
Manuel Luís Sarmento, Bagé RS

Grande Campeã NC - Horizonte NC 24 - 94 kg dente de 
leite - Cabanha Horizonte, Frederico e Pedro Pedroso, Cachoeira 
do Sul RS

Res. Grande Campeã NC - São Chico NC 340 - 84 
kg dente de leite - Estância São Francisco, Manuel Gularte 
Sarmento, Bagé RS
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Raças

A Raça Ideal mais uma vez Inovou e consolidou-se com a 
realização do IV Concurso de Conformação e Velos (pós-esquila 
com dados oficiais de rendimento ao lavado, finura objetiva 
e variação média de finura). A raça Ideal obteve uma finura 
média de 24,6 micra e um rendimento ao lavado médio de 78,2 
% e comprimento médio de mechas de 10,5 cm para todos os 
animais presentes na 41ª Expointer(segundo os jurados estes são 
excelentes índices para a Raça).Por isso queremos agradecer 
aos:expositores, jurados, criadores uruguaios e brasileiros, 
tratadores, patrocinadores, apoiadores, autoridades, imprensa 
especializada e ao Público em Geral que muito nos prestigiaram.

O Leilão da Raça Ideal movimentou R$ 74.600,00, ondeo 
Grande Campeão Ideal da multi laureada Cabanha Água Fria foi 
vendido por R$ 27.600,00 para as prestigiosas Cabanhas Coxilha 
Verde e São Leandro.

A ABCI foi agraciada com o Troféu  NEGÓCIOS DA TERRA 
– Responsabilidade com o Campo, como Associação destaque 
da 41ª Expointer 2018, o que muito nos honra e nos dá a certeza 
que estamos no caminho Ideal. Nosso stand foi muito bem 

frequentado e prestigiado, sendo que neste ano reativamos a nossa 
loja de souviners e artesanato em Lã (com ótima aceitação pelos 
associados e publico em geral).

Convidamos aos Idealistas para participarem das Exposições 
de Primavera2018 e Verão2019pelo interior do RS onde a ABCI 
estará presente, prestigiando a nossa Raça Ideal.

Presidente Neli CoradiniAbascal | ABCI Gestão 2017/2019 

Raça Ideal é a Marca da 
Inovação e Destaque 

da 41ª Expointer 2018



22 ARCO Revista | DEZEMBRO 2018

Raças

Associação Brasileira de Criadores de Corriedale (ABCC) e Sindicatos 
Rurais do Rio Grande do Sul participaram de uma missão ao Uruguai, no IV 
Seminário de Melhoramento Genético em Ovinos promovido pelo Secretariado 
Uruguaio de La Lana (SUL) e Instituto de InvestigacionAgropecuaria (INIA). 
Estiveram representados os sindicatos de Bagé, Herval, Pelotas, Pedras Altas 
e Uruguaiana, além de representação da Associação Brasileira de Criadores de 
Ovinos – ARCO. O evento ocorreu em Salto nos dias 19 e 20 de novembro.

Fazem parte do programa de evolução genético, 12 raças, 90 cabanhas 
e 25 mil ovinos que são avaliados em 20 características relacionadas com o 
crescimento, quantidade e qualidade de lã e carne, reprodução, prolifi cidade, 
resistência a parasitas, entre outras. Graças a estes índices se pode saber qual 
genética dará melhor resultado econômico em determinado sistema.

Participaram da missão, médicos veterinários, zootecnistas, técnicos, 

agrônomos, ovinocultores e representantes das raças Ideal, Corriedale, Texel, 
Border Leicester e Naturalmente Coloridos.

Ações da nova diretoria da ABCC

Rumo a novos projetos a nova diretoria da entidade, recentemente 
empossada, aproveita para agradecer ao SENAR-RS e a FARSUL pelo apoio 
dado e por acreditarem na possibilidade do desenvolvimento e crescimento da 
raça Corriedale.

Iniciando já nas feiras de verão de 2019 que movimentam um grande número 
de expositores e animais na Agrovino em Bagé, Feovelha em Pinheiro Machado 
e na Exposição de Herval.

Corriedalistas participaram de seminário de 
melhoramento genético no Uruguai

Presidente de honra
Lidia Maria de Azevedo Soares

1º Vice - Presidente
Elizabeth Amaral Lemos

2º Vice - Presidente
Silvio Lima Lindner

1º Secretário
Paula Paiva Hofmeister

2º Secretário
Fernando Silveira de Silveira

1º Tesoureiro
Adriana Soares Knorr

2º Tesoureiro
Fernando Arriada Petruzzi

Conselho Fiscal
Helena Nocchi da Cunha, Joaquim 

Francisco Mesquita da Costa, LuisClaúdio 

Pereira

Suplentes do Conselho 
Fiscal

Edemundo Ferreira Gressler, Oscar Silva 

Vitorino, Paulo Afonso Schwab

Conselho Técnico
Aluizio Roberto Rozas de Azevedo, Daniel 

Barros de Barros, Gustavo Caringi Velloso, João 

Antonio Fittipaldi

Suplentes do Conselho 

Acompanhe as datas e prestigie a raça Corriedale:

- Agrovino – de 09 a 13 de janeiro (Bagé – RS)

- Feovelha – de 24 a 27 de janeiro (Pinheiro Machado – RS)

- Exposição de Herval – de 06 a 10 de fevereiro (Herval – RS)

Parte da diretoria da ABCC também compõe a diretoria da Associação Rural e Casa 

da Ovelha de Pelotas, já estão envolvidíssimos com a organização da Fenovinos RS 2019 

que ocorrerá entre os dias 15 e 18 de maio.

A nova diretoria da associação tem como presidente a senhora Cristina 
Soares Ribeiro os demais componentes são:

Técnico
Diego Moreira de Azeredo, Jair 

Menezes, José Galdino Garcia Dias

Conselho Consultivo
João Degrazzia Matas Solés, Jorge 

AntonioRemédi Guerra, José Inácio de 

Andrade Freitas

Assessoria Jurídica
Elói Pereira Bacelo

Diretoria Social
Ana Cândida E. Simões Lopes, Cristina 

Fittipaldi, Luciana Teixeira, Margarete Freitas, 

Neli CoradiniAbascal, Olivia Guedes Araújo, 

Thais Antunes de Barros

Diretoria Jovem
Andressa Lucena Farias, Beatriz 

Neves Piegas, Carlos Eduardo Teixeira, 

Diego Corrêa Silveira, Fernando Amarilho 

da Silveira, Guilherme Batista Assunção, 

Joaquim Soares Neto, Kauana dos Santos 

Soares, Luiza Soares Ribeiro, Marcelo Paiva 

Hofmeister, Martin Valério 

Teixeira, Othavio Ferreira 

Magalhães, Roberto 

Soares Knorr, Thainara 

Maria de Souza Costa, 

Thomaz da Cunha Frassá, 

Victor da Cunha Frassá, 

Vitor Lucena Farias
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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
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Raças

A Expointer aconteceu entre os dias 25 de 
agosto e 02 de setembro, no Parque de Exposições 
Assis Brasil, em Esteio (RS) e mais uma vez a 
raça Suffolk foi um dos destaques entre os ovinos. 
A maior feira da América Latina contou com a 
presença de 86 animais da raça, de criadores dos 
Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná e São Paulo, que colocaram em pista animais 
de excelente qualidade genética, atraindo a atenção 
de criadores, investidores e visitantes que passavam 
pelo evento. A exposição também foi marcada pela 
escolha do novo presidente da ABCOS.

A Grande Campeã foi o animal de identificação 
495, tatuagem Do Contestado 584A, da Cabanha 
Flor do Pago, de Irani (SC), do criador Elvio de 
Oliveira Flores. A Reservada de Grande Campeã 
foi o animal de identificação 499, tatuagem Fazenda 
Descanso IA 818, da Fazenda Descanso, de São 
Martinho da Serra (RS), do criador João Augusto 
Botelho do Nascimento. A terceira colocada foi 
o animal de identificação 528, tatuagem Fazenda 
Descanso IA 716 e a quarta colocada foi o animal 
de identificação 485, tatuagem Fazenda Descanso 
850, ambas da Fazenda Descanso.

"Estou muito feliz de conquista o Grande 
Capeonato de Fêmeas na Expointer 2018. A pista 
está cada vez mais equilibrada e isso tem mostrado 
a evolução do Suffolk Brasil. Nós temos feito um 
trabalho muito bom na Flor do Pago, o que aumenta 
cada vez mais a nossa responsabilidade. Mas eu 
também quero ressalta a qualidade dos outros 
animais da pista, que evidencia que o Suffolk está 
no caminho certo, na produção de carne de cordeiro 
de qualidade", declarou Flores.

Entre os machos, o Grande Campeão foi o 
animal de identificação 548, tatuagem Fazenda 
Descanso IA 813, da Fazenda Descanso, de 
São Martinho da Serra, (RS), do criador João 
Augusto Botelho do Nascimento. O Reservado 
de Grande Campeão foi o animal de identificação 
542, tatuagem MINUANO VB 123, da Cabanha 
Minuano, de Júlio de Castilhos (RS), do criador 
Vinício Bastos. O terceiro colocado foi o animal de 
identificação 535, tatuagem Do Contestado 660A e 
o quarto colocado foi o animal de identificação 544, 
tatuagem Do Contestado 587A, ambas da Cabanha 
Flor do Pago.

"Nós temos observado animais com qualidade 

Suffolk faz sucesso com animais de excelente qualidade 
e escolhe novo presidente na Expointer 2018

cada vez melhor, com ótima conformação e o mais importante: uma pista cada vez mais parelha. A 
ABCOS definiu o biotipo do Suffolk Brasileiro e os criadores estão cada vez mais empenhados e 
aprimorar seus animais nas cabanhas. Falando exatamente sobre o grande campeão, é um animal que 
apresenta bastante pureza racial, bem masculino, pernil exuberante, ou seja, o reprodutor ideal que temos 
buscado", afirmou Botelho dos Nascimento.

A Expointer 2018 também marcou a eleição do criador Rafael Rodrigues Jorge, de Pirapozinho 
(SP), como novo presidente da ABCOS para o biênio 2019/2020. "Tradicionalmente temos a nossa 
Assembleia Geral Ordinária durante a Expointer, eu manifestei o desejo de não continuar presidente e 
escolhemos em comum acordo e, por unanimidade, a escolha do Rafael. Fico muito feliz com a realização 
desta Expointer, da 10ª Nacional do Suffolk e da introdução do programa de cotas de patrocínio na 
ABCOS e desejo toda a sorte para o Rafael", destacou o atual presidente da ABCOS, Vinício Bastos.

O presidente eleito da associação, Rafael Rodrigues Jorge, diz estar confiante e contando com a 
ajuda de todos os criadores. "Eu agradeço a confiança dos criadores da ABCOS da escolha do meu nome 
para presidir a entidade e espero ter a colaboração de todos os criadores. A raça vem passando por um 
momento fascinante, conquistando mercado novamente, desejo colocar algumas ideias novas em prática 
e ampliar esse crescimento do Suffolk no Brasil", salientou o novo mandatário.

O Leilão SuffolkExpointer 2018 movimentou o mercado em R$ 140 mil em vendas de ovinos 
Suffolk. A ABCOS também inovou na cobertura do evento em que houve a transmissão ao vivo do 
julgamento e leilão pelo Facebook, a cobertura em nove dias de evento alcançou mais de 80 mil pessoas. 
O julgamento foi pontuado com três jurados de destaque nacional: Clairton Marques, Rafael Rodrigues 
Jorge e Galdino Garcia Dias. Neste ano, a ABCOS conta com o patrocínio da Maxi Nutrição Animal, 
Zoetis Saúde Animal e Florauto.
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Nos meses de agosto 

e outubro, a ABCDorper 

em parceira com criadores 

realizou dois cursos: um 

curso sobre Padrão Racial 

com participação de 

criadores e um curso para 

formação de jurados.

O curso para formação de jurados 
aconteceu durante o mês de agosto no interior 
do Estado de São Paulo. A realização foi 
uma parceria da ABCDorper com a Cabanha 
Interlagos, Cabanha Five Star´s e Cabanha 
Luxor, todas na região de Campinas/SP. 
Contamos com a participação de cerca 
de 20 participantes, técnicos das áreas de 
Agronomina. Veterinária e Zootecnia de 
diferentes Estados do país (Alagoas, Bahia, 
Espírito Santo, Paraná, Pernambuco e São 
Paulo), que receberam aulas tórico-práticas 
sobre o Padrão Racial do Dorper e White 
Dorper e sobre o trabalho e papel do jurado 
durante uma exposição. Foram quatro dias de 
curso, sendo que no último dia os presentes 
participaram de uma avaliação teórico-prática 
na Cabanha Interlagos, em Valinhos/SP. O 
curso foi ministrado pelo criador e jurado 
da Namíbia/África do Sul Philip Strauss, 
um das maiores conhecedor e criador dessas 
excepcionais raças.

Já o curso sobre Padrão Racial, após 
muitos anos, aconteceu na região nordeste do 
Brasil, em Senhor do Bonfi m/Bahia. O curso 
aconteceu na Fazenda Jataí - BuriáDorper 
e foi ministrado pelo criador e jurado da 
Namíbia Le Roux van Wyk. Participaram do 
curso cerca de 25 criadores e técnicos dos 
Estados da Alagoas, Bahia, Pernambuco, 
Piaui e São Paulo. Foram ministradas aulas 
teórico-práticas sobre o Padrão Racial do 

Dorper e White Dorper e aplicada uma 
avaliação teórico-prática sobre os assuntos 
abordados durante o curso.

Em ambos os cursos, os participantes 
fi zeram muitos elogios aos instrutores e aos 
criadores das  propriedades que receberam as 
turmas, bem como a iniciativa na realização 

dos cursos. A atual gestão da ABCDorper tem 
por meta manter a realização de pelo menos 
dois cursos por ano, pois o conhecimento 
sobre o Padrão Racial auxilia tanto o criador 
de animais de elite como o criador comercial a 
reconhecer quais as qualidades que deve buscar 
nos animais para obter sucesso na sua atividade.

ABCDorper realiza cursos sobre Padrão 
Racial e formação de jurados

Raças
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 Raça Ideal - Duplo Propósito de Lã Fina

 A todos os «Idealistas», amigos, parceiros e ovinocultores,
agradecemos pelo excelente ano e por todas as oportunidades

de mostrar a nossa Raça Ideal.
Desejamos um Natal cheio de paz e um Ano Novo

promissor, alegre e próspero para todos!

 Diretoria ABCI

Exposição Nordestina

No mês de maio ocorreu a Exposição Nordestina das Raças Dorper e 
White Dorper durante a VIII ExpoAlagoas Genética, em Macéio/Alagoas. 
A realização foi uma parceira com a Associação de Criadores de Caprinos 
e Ovinos de Alagoas - ACCOAL e Associação de Criadores de Alagoas - 
ACA. O evento foi ofi cializado pela ARCO, contou com mais de 300 animais 
inscritos das raças Dorper e White Dorper e o jurado foi o inspetor técnico e 
Zootecnista Gustavo Martins Ferreira, de Araçatuba/SP.

Em 2019 a ExpoAgro de Alagoas, que acontece na segunda quinzena de 
outubro também em Macéio, estará recebendo a 13a. Exposição Nacional 
das Raças Dorper e White Dorper. O evento também será uma parceria da 
ABCDorper com a ACCOAL e ACA. Em breve teremos mais informações 
sobre o evento, acompanhe pelas páginas da ABCDorper no Facebook e 
Instagram.
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Dúvidas tão frequentes 
e que na verdade não têm 
respostas precisas. Até agora 
não se conhece uma receita 
para essa matéria: sucessão – 
conhecemos os ingredientes 
ativos nela que vão muito além 
do negócio. Há história, amor 
e um patrimônio construído 
há muitos anos e por várias 
mãos. Gerações e gerações 
de uma mesma família que 
foram contribuindo para o 
crescimento e o fortalecimento 
do negócio, cada um ao 
seu tempo trazendo sua 
colaboração.

Há pouco tempo lemos 
um artigo sobre sucessão na 
Revista Gestão Rural, o autor 

Sucessões

O desafio da sucessão familiar
Como manter o jovem no campo? Como fazê-lo se interessar pela atividade 
rural? Como saber se está preparado para assumir os negócios da família?

Seleção Buriá

Vítor já demonstra amor pelas ovelhas

do artigo Ricardo Paz Gonçalves contou suas experiências 
como advogado e membro do Conselho Diretor da Affectum 
Consultoria e falou um pouco sobre o papel dos sucedidos e 
o dos sucessores e a forma como aconteceram as sucessões 
em algumas famílias, como foram evitados conflitos e como 
outros não foram administrados da forma correta e acabou 
gerando brigas e desentendimentos, até porque em muitos 
casos não existe apenas um sucessor, existem dois ou mais 
com pensamentos totalmente diversos e, nesse caso, é muito 
importante que se encontre um senso comum.

Talvez um dos grandes quesitos do insucesso na sucessão 
seja a imposição. Onde há amor e envolvimento não pode 
haver obrigação.

E em se tratando de ovelhas fica mais claro ainda pois 
quando fomos em busca de histórias sobre sucessão na 
ovinocultura tanto as que deram certo e as que não deram, 
qual a surpresa? Só chegaram histórias que deram certo e que 
os sucessores já estão plantando a semente do amor pelas 
ovelhas desde muito pequenos em seus filhos.

Por isso não queremos trazer estatísticas, porcentagens, 
números de sucessos ou insucessos. Queremos trazer histórias 
de vida, de experiências, de projetos e sonhos que foram 
construídos para durarem e ficarem na história de quem os 
construiu e, muito mais que isso, fazer parte da vida de quem 
agora tem o papel de tocar tudo isso pra frente.
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Três gerações da família Inosoja

Da Bahia temos a história da família Inojosa que desde 1967 o senhor Evaldo Inojosa iniciou o projeto da 
fazenda com criação de ovinos e caprinos no semiárido. Trabalho que foi continuado pelos filhos Tito e Assis e que hoje 
está nas mãos do neto, Thiago Inojosa.

O neto do senhor Evaldo diz que tudo aconteceu muito naturalmente “nossa família já trabalha há mais de 100 anos 
no agronegócio e por influência do meu avô tive forte ligação com o campo, me formei engenheiro agrônomo e trabalho 
na continuidade da nossa história” diz.

Hoje a Cativa - Agroindústria Tenório e Inojosa LTDA, desenvolve um projeto pioneiro nas margens do Rio 
São Francisco, no município da Barra, região semiárida do estado da Bahia. O projeto avança com sustentabilidade, 
respeitando a natureza privilegiada e legislação ambiental.

Através dos anos o rebanho Santa Inês da Cativa se tornoureferência nacional nas exposições e julgamentos da raça, 
exportando animais para todo Brasil.

Thiago aponta ainda outro seguimento importante dentro da Cativa que é a produção de carne ovina, oprojeto 
Cordeiro Cativa irá atender o exigente mercado consumidor de carne de qualidade, carne de Cordeiro 100% Santa 
Inês.“Aproveitando as terras altamente produtivas e 
água em abundância, irrigamos área para produção 
de silagem, grãos, feno e frutas” diz. 

Perguntamos a Thiago por que as ovelhas e a 
resposta veio prontamente: “acredito na atividade, 
o país tem grande potencial inexplorado, temos 
mercado e terras ideais para produção de cordeiros 
e cabritos que não deixam a desejar a país algum 
do mundo. A rentabilidade da atividade é superior 
a bovinocultura e a resistência a escassez de 
comida nos períodos secos é algo muito relevante, 
principalmente nos locais semiáridos. Outro fator 
é já ter nascido no meio de ovelhas, pois desde 
1967 minha família já cria caprinos e ovinos como 
negócio”

A Cativa também produz bovinos de corte 
,caprinos da raça Anglo Nubiano e Ovinos Lacaune 
(produção de leite).
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Juntos vamos
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inesquecível.
Feliz

fazer um

e um

Neste Natal, vamos estar juntos de quem a gente ama, 

compartilhando momentos especiais. Que a nossa união faça a 

diferença no ano que está por vir, com muito amor e paz no coração.
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Juliano e o filho Vítor

Juliano desde criança teve contato com o 
campo e talvez por isso tenha escolhido a faculdade 
de Agronomia pois queria seguir trabalhando no 
setor. Em 2010 inicia a história da Dom Amado, 
o nome da cabana que Juliano Kalil Gonçalves 
escolheu para homenagear seu pai, Fausto Amado 
Gonçalves. 

Seu Fausto naquele ano decidiu vender a 
Cabanha São Dionísio e o plantel reduzido de 
matrizes Texel deu para Juliano e o irmão Ricardo. 
Foi quando dividimos as 70 matrizes meio a meio 
e iniciei meu trabalho de cabanheiro batizando meu 
rebanho de Dom Amado.

Apesar de “forçado” em função da decisão do 
pai, Juliano diz que o processo aconteceu de forma 
natural, “a São Dionísio antes de ter um criatório 
Texel, sempre contou com rebanho de ovinos para 
produção de lã e consumo próprio de carne e, em 94, 
tomamos gosto de verdade pela ovinocultura com o 
início da seleção genética da raça Texel”, diz Juliano 
e ressalta que a opção por ovinos se deve a isto gostar 

e acreditar que a atividade é rentável para sua propriedade.
Juliano é pai do Vítor de 9 anos e da Júlia de apenas 5 meses e diz  que tenta incentivar 

Vítor ao máximo, “quero que ele goste a atividade porque realmente acredito nela, mas não 
faço nada de forma forçada, quero que parta dele seguir o mesmo caminho...acho que se 
eles quiserem seguir o  mesmo caminho, tem que partir deles fazerem uma atividade que 
realmente gostem. Como foi com meus pais e eu”.

Ricardo comemora com a família as vitórias da Buriá

No início dos anos 2000 a partir de uma viagem à Africa do Sul, Luiz e Eduardo 
Teixeira conheceram a raça Dorper e enxergaram potencial de desenvolvimento da raça 
no Brasil por semelhança climática das regiões visitadas com o semiárido brasileiro, 
começando o trabalho de seleção genética Dorper da Fazenda Buriá.

Na época o fi lho do senhor Eduardo, Ricardo tinha apenas 7 anos, mas já 
despertava seu interesse pelas ovelhas, “as idas à fazenda ainda eram programas de 
fi nal de semana, mas com o tempo e a maturidade comecei a enxergar que queria 

Sucessões

trabalhar naquilo” diz Ricardo Teixeira.
Com o tempo, com o envolvimento e a 

maturidade necessária, Ricardo conseguiu enxergar 
alguns aspectos do sistema produtivo que poderiam 
ser modernizados e, diante disso, foi aos poucos 
tentando implementar mudanças nas rotinas dentro da 
propriedade.

O processo de sucessão segue ocorrendo de forma 
natural e gradativa pois Ricardo atua na administração 
do negócio junto ao pai e ao tio. 

“Por conta das diferenças de pensamentos e 
concepções tive que atuar de forma que conseguisse 
mostrar resultados para convencer meu pai e meu tio 
a mudar, muitas vezes minhas ideias não eram aceitas 
de imediato, mas mostrando resultados em pequenas 
atitudes fui ganhando credibilidade e passei a ser mais 
ouvido” afi rma.

Ricardo que é Engenheiro Civil por formação, 
acredita muito no potencial da ovinocultura e já 
pensa em como tratar o tema da sucessão, “acredito 
que ter uma mentalidade mais aberta aos processos 
de transição do negócio seja muito importante. 
As gerações mais jovens naturalmente já têm um 
conhecimento mais amplo de gestão compartilhada 
e de sucessão familiar” diz ele ressaltando que o 
respeito, o amor e o saber ouvir são ingredientes bem 
relevantes no processo.
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Um dos grandes problemas enfrentados 
na cadeia produtiva da ovinocultura no Brasil 
é que ainda não atendemos a nossa própria 
demanda interna, ou seja, não temos escala 
de produção, inviabilizando o atendimento da 
demanda latente. Neste sentido, que surge a 
empresa de tecnologia ALPAGO quenasceu 
como um projeto em 2015 e hoje faz parte 
de uma das empresas incubadasno parque 
tecnológico de Pelotas/RS, a ALPAGO tem 
por objetivo apoiar o desenvolvimento de uma 
ovinocultura mais sustentável oferecendo 
uma rede segura, organizada e simples para 
comprar ou vender ovinos promovendo a 
integração e organização da cadeia produtiva 
com foco na tecnologia da informação.A 
sustentabilidade da ovinocultura depende de 
ações voltadas para coordenação sistêmica 
de todos os elos da cadeia, visando isso, o 
diferencial tecnológico da empresa vem no 
sentido de que com a ALPAGO é possível 
encontrar parceiros de negócios em regiões 
próximas, o que facilita o mapeamento 
dos produtores pelas indústrias frigoríficas, 
possibilitando o escoamento de pequenas 
criações, com intuito de melhorar a relação 
entre os agentes com transações mais 
eficientes e confiáveis, além de minimizar as 
perdas que ocorrem ao longo da cadeia.

Neste sentido, a ALPAGO conecta estes atores para 
que possam se relacionar e concretizar seus negócios. Os 
produtores serão benefi ciados por conseguirem vender seu 
lote, mesmo se pequeno, com simplicidade e segurançaem 
um ambiente virtual organizado que permite criar históricos 
das negociações, além de “certifi car” os produtores que fazem 
parte de algum tipo de associação ou cooperativa, trazendo 
maior garantia na negociação. O frigorífi co além de mapear os 
produtores, é benefi ciado também por encontrar as melhores 

ofertas de ovinos do mercado, driblando a sazonalidade na 
cadeia e atendendo a demanda interna latente, viabilizando 
desta forma rotas de “embarque coletivo” mais efi cientes 
para o transporte através da tecnologia. Assim, os custos de 
transações são reduzidos para as duas pontas. Vale ressaltar 
também, que os produtores poderão realizar negociações entre 
si, isso ocorre devido o objetivo de cada criador que pode ter 
um rebanho para cria, recria ou engorda.

 Mais recentemente, a ALPAGO juntamente com 
a equipe da Embrapa Caprinos e Ovinos fi rmaram uma 
parceria que tem por objetivo a integração de esforços entre as 
organizações para promoção e transferência de tecnologia nas 
cadeias produtivas de caprinos e ovinos, estendendo desta forma 
o serviço da ALPAGO para atender também a cadeia produtiva 
da caprinocultura. Além disso, a EMBRAPA visando fortalecer 
e consolidar os estudos socioeconômicos para a caprinocultura 
e ovinocultura nacional, está instituindo a plataforma online 
do Centro de Inteligência e Mercado de Caprinos e Ovinos 
(CIM), um observatório que reúne informações estatísticas e 
de mercados sobre as cadeias produtivas de caprinos e ovinos, 
tais como o efetivo de rebanhos; produção de carne, leite e lã, 
no Brasil e no mundo; volumes de exportações e importações; 
cotações da carne e do leite (preço médio pago ao produtor); 
custos de produção; número de estabelecimentos rurais e 
agroindústrias (abatedouros e laticínios) especializadas em 
produtos de origem caprina e ovina.

A parceria entre as organizações é de fundamental 
importância para que a EMBRAPA Caprinos e Ovinos, através 
de seu “knowhow” de 43 anos de existência, e a ALPAGO, 
por meio de sua experiência em gerar soluções para produtores 
e frigorífi cos, possam iniciar o projeto que proporcionará 
um maior desenvolvimento da caprinocultura e ovinocultura 
brasileira.

Atualmente a ALPAGO já conta com uma rede de 
parceiros como frigorífi cos, associações, universidade e com 
mais de 100 produtores cadastrados. Além disso, a empresa 
já passou por dois programas de capacitação de empresas 
nascentes: Startup-RS e por último o programa InovAtiva 
Brasil de âmbito nacional no qual entre 926 projetos inscritos a 
ALPAGO fi cou entre as 103 empresas selecionadas com maior 
potencial inovador de todo o Brasil.

Faça parte dessa mudança e cadastre-se no site:
http://www.alpago.com.br

Seja inovação, Seja ALPAGO!

O uso da tecnologia para 
solucionar o problema da 
escalabilidade de abates 

na ovinocultura

    

Mercado
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Capacitação

É a segunda edição que ocorre 
nos moldes de aulas teóricas, práticas 
e provas, a primeira foi em 2015 e 
outras poderão ser realizadas conforme 
a necessidade, diz a superintendência 
do Serviço de Registro Genealógico de 
Ovinos – SRGO da ARCO.

Além das aulas teóricas que 
ocorreram na ARCO os participantes 
visitaram a Embrapa Pecuária Sul e três 
propriedades rurais da região, uma de 
ovinos de dupla aptidão (carne e lã) e 
outras duas de ovinos carne. No último 
dia da capacitação, dia 23 foi aplicada a 
prova de avaliação.

A doutora Mariana Urt, médica 

veterinária vinda de Campo Grande 
(MS) desde a faculdade optou por 
trabalhar com ruminantes e num 
estado onde a pecuária de corte domina 
trabalhar com ovinos não foi seu único 
desafi o, “ser mulher e trabalhar no 
campo foi o maior e ao mesmo tempo 
o que me deu mais orgulho” afi rma 
Mariana lembrando que na turma da 
faculdade entre 60 alunos, apenas 10 
eram mulheres e todas se formaram.

Sempre muito interessada Mariana 
fez seu estágio fi nal na Bahia com o 
inspetor técnico da ARCO, Joselito 
Araújo Viana onde por 4 meses reuniu 
grande conhecimento em ovinos e nutre 
até hoje muito orgulho em ter trabalhado 
com Joselito. “Ele me hospedou na casa 
dele e até hoje é referência para o meu 
trabalho” recorda emocionada.

Médico veterinário formado em 
2007, Marcos Vinícius Gumiero entrou 
na faculdade para trabalhar com pets 
(cães e gatos), porém no período de 
estágio descobriu e entendeu que era 
com ovinos que iria dedicar seu tempo 
e trabalho. Ainda na faculdade atuou 
como voluntário da Associação de 
Criadores de Ovinos do Espírito Santo – 
ACOES e a partir de 2013 também com 
a orientação de uma inspetora técnica 
da ARCO, Maria Bernadete Moreira 
Cinelli, Vinícius começou a atuar mais 
especifi camente com as ovelhas e hoje é 
vice-presidente da ACOES.

“Fui indicado pela própria doutora 
Bernadete para fazer esta capacitação 
e será um orgulho poder atuar como 
inspetor técnico da ARCO em meu 
estado” afi rma Gumiero.

ARCO realizou capacitação para 
candidatos a inspetores técnicos

Entre os dias 19 e 23 
de novembro a sede da 
Associação Brasileira de 
Criadores de Ovinos - ARCO 
recebeu 9 candidatos a 
inspetores técnicos vindos de 
Santa Catarina, Mato Grosso 
do Sul, Espírito Santo e Rio 
Grande do Sul. A capacitação 
é para médicos veterinários, 
zootecnistas e engenheiros 
agrônomos e a participação 
é solicitada pelas associações 
estaduais que tiverem 
necessidade de novos 
inspetores para seu estado 
que indicam profi ssionais do 
setor e, de preferência, que já 
atuem em alguma atividade 
ligada a ovinocultura.

Participantes da capacitação
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Capacitação

Cocão IA 806
Grande Campeã Expointer 2018

Amado 101 x Cocão 446
Nascimento: 03/09/2017

Adquira Texel da Cabanha Cocão
Venda Permanente de Reprodutores e Matrizes 

Telefone: (51) 99696-9010
cabanhacocao@hotmail.com

Camaquã - RS

A Cabanha Cocão deseja a todos seus clientes, amigos e parceiros 
um Feliz Natal e um Ano Novo muito próspero!

Os superintendentes do SRGO 
da ARCO EdemundoGressler e 
Magali Moura destacam o equilíbrio 
da turma que demonstraram além 
de interesse, muito conhecimento 
em ovinocultura. “Ouvimos seus 
anseios, dúvidas e curiosidades 
nos diferentes estados que estavam 
representados” diz Magali 
reforçando que todos deixaram 
ótima impressão. “Esperamos que 
todos concluam todo o processo” 
ressalta Magali.

A mais jovem da turma, médica 
veterinária de Santa Catarina, Luiza 
Ribeiro tem apenas 22 anos e nutre 
um imenso amor pelo trabalho com 
as ovelhas. Amor herdado de sua avó 
Vânia Andrade Ramos proprietária 
da Cabanha São João do Cedro 
em Santa Catarina. Filha de pais 
veterinários e neta de outro Luiza 
é recém-formada, mas já trabalha 

com ovinos há bastante tempo 
muito por infl uência da família e 
já dedica tempo participando de 
entidades como o Núcleo Serrado 
de Ovinocultores, com o intuito de 
promover e fomentar a ovinocultura, 
através de eventos técnicos, feiras e 
exposições.

Sobre ser inspetora técnica ela 
diz que era uma vontade da sua mãe, 
“Minha mãe sempre sonhou em ser 
inspetora técnica da ARCO e acabou 
transferindo esse sonho para mim”.

A superintendência do SRGO da 
entidade ressalta a importância da 
capacitação para esses profi ssionais 
e para os futuros candidatos pois é 
através dela que passam a entender 
todo o processo do registro 
genealógico dos ovinos, desde 
a escrituração dos animais até a 
inspeção a campo e, desta forma, 
possam orientar seus atendidos.

Mariana Urt Luiza Ribeiro

Marcos Vinícius

Dia de Campo
Avó, mãe e a neta Luíza

Visita a Embrapa Pecuária Sul
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Expointer 2018

Ovinos mostram  crescimento em     
mais uma   Expointer

Com mais de 700 ovinos inscritos, 6 
dias de julgamentos, público estimado de 
cerca de 5 mil pessoas nas pistas durante os 
dias de classifi cação e uma comercialização 
extremamente positiva, com a venda total 
de 123 ovinos e um crescimento de cerca 
de 37,5% em relação ao ano passado 
(2017), “impressiona a valorização da 
genética das raças participantes” avalia 
Schwab apontando que várias raças 
tiveram animais comercializados com 
valores bem signifi cativos. Este ano o valor 
comercializado de ovinos foi de R$ 737.670 
mil.

O leilão da raça Corriedale obteve mais 
que o dobro de valorização, em 2017 o total 

comercializado foi de R$ 41.520 mil, já em 
2018 o leilão da raça totalizou R$ 98.600 
mil. O Grande Campeão da Expointer foi 
adquirido por R$ 33 mil.

Outro destaque em comercialização foi 
a raça Ideal que em 2017 contabilizou R$ 10 
mil em vendas e nesta edição da Expointer 
obteve o excelente resultado de R$ 74.600 
mil, um incremento de cerca de 700% . O 
Grande Campeão Ideal foi comercializado 
por R$ 27.600.

Ile de France também teve crescimento 
no leilão realizado em 2018 em relação ao 
de 2017, R$ 167.640 mil contra R$ 143.230 
e mais uma vez negociando o ovino mais 
valorizado da feira, a fêmea Grande Campeã 
da Expointer foi vendida por R$ 42 mil.

O leilão realizado pela Associação dos 
Ovinos Naturalmente Coloridos também foi 
exitoso e realizou negócios que renderam R$ 
67.020 – cerca de 230% a mais que em 2017 
quando o remate contabilizou R$ 18.940 mil.

Suffolk e Texel mantiveram mais ou 
menos as médias em relação aos leilões de 

2017, mas também fi zeram bons negócios na 
41ª Expointer, R$ 143.560 mil e R$ 112.850 
mil, respectivamente. A Grande Campeã 
da raça Suffolk foi comercializada por R$ 
31.200 mil.

Noite dos Destaques 
da Ovinocultura

A noite do dia 29 de agosto (quarta-feira) 
reuniu criadores, expositores, cabanheiros, 
amigos, parceiros e convidados especiais 
para a grande entrega de prêmios aos 
Grandes Campeões da Expointer e outorga 
do Troféu Ovelheiro Gaúcho que este ano 
homenageou 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 4ª edição da Noite dos Destaques da 
Ovinocultura, uma realização da ARCO com 

Ao encerrar a 41ª 

Expointer a Associação 

Brasileira de Criadores 

de Ovinos (ARCO) 

celebra mais uma 

grande participação dos 

ovinos, seus expositores, 

cabanheiros e tratadores, 

“foi sem dúvida uma 

grande feira”, diz 

Paulo Afonso Schwab, 

presidente da ARCO.
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a parceria da SUPRA, SICREDI, Vinhedos 
Previtalli e Gianella&Mondadori, foi 
também palco da apresentação da diretoria da 
comissão jovem da entidade, a ARCOJovem. 
“Pensamos que somos os sucessores de vocês 
e estamos prontos para trabalhar e aprender” 
disse o presidente da comissão, Pedro Pedroso.

Durante o evento também foi entregue 
o Prêmio Álvaro Lima da Silva para os 
melhores velos das raças Merino Australiano, 
Ideal e Corriedale que participaram do 

Concurso de Velos.
“Os resultados da Expointer nos mostram 

que estamos no caminho certo, construindo 
parcerias sólidas e trabalhando projetos e 
programas que contemplem a todos” diz o 
presidente da entidade ressaltando o cuidado 
da equipe com a organização e com a melhor 
forma de receber associados e amigos. “É 
exatamente para isso que trabalhamos, 
para ver a ovinocultura crescendo e nossos 
ovinocultores tendo resultados positivos” 

aponta Schwab. 
Os dirigentes da entidade ressaltam 

também que a valorização da carne ovina 
é um dos grandes propulsores dos bons 
negócios realizados na feira, resultados estes 
que deverão ser vistos nas feiras de primavera 
e verão, “ já vislumbramos uma temporada 
de primavera e verão com boas vendas e mais 
crescimento para a cadeia produtiva”, diz o 
presidente.

Expointer 2018

Ovinos mostram  crescimento em     
mais uma   Expointer

 Carne de cordeiro na Vitrine da Carne Gaúcha na Expointer 2018 Premiação

Julgamentos Premiação
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Raças

Em um jantar de confraternização 
com toda família Santa Inês o grande 
homenageado da noite foi o Sr. Ricardo 
Viera, inspetor técnico da ARCO que foi 
responsável pelas primeiras visitas técnicas 
para identificação das características raciais 
e produtivas no grupo de animais existente 
em todo o nordeste.

A ABSI também homenageou com 
o troféu Santa Inês 50 anos a Arco e 

associações estaduais que tiveram e tem um 
papel relevante para raça Santa Inês: Aspaco 
- SP, Accoba - BA, Ascco - SE, Acoal - AL, 
Apeco – PE ,Apaco – PB , Ancoc – RN   e 
Acocece – CE.

Durante o evento de comemoração 
dos 50 anos, foi lançado o Hall da Fama 
da raça Santa Inês, premio que tem por 
finalidade homenagear criadores, técnicos, 
apresentadores e animais de destaque no 
cenário nacional.

Em 2018 os homenageados 
foram:

Criadores de Destaque: Luiz Felipe 
de Almeida Brennand, Pompeu Gouveia 
Borba, Francisco Martins Mesquista e 
Landulfo José de Almeida.

Técnicos de Destaque: João Ramos e 
Pedro Simião Nascimento

Apresentadores de  Destaque: Danilo 
Ismar e Valmir Bonfim Azevedo

Animais de Destaque: Na categoria 

reprodutor, os animais JR & SS Camará 
05 e Mumbuca Forte 1669 conquistaram o 
troféu Hall da fama. Na categoria Matriz, os 
animais MumbucaHaloisita Te 2890 e Cabra 
Formosa AA 980 levaram a estrela.

O presidente da entidade Thiago 
Inojosa, falou sobre o desafio de comandar 
a entidade e dos projetos para 2019 e os 
próximos anos. Dentre eles o lançamento 
de um novo anuário da raça contendo o 
RADAR e sua aplicabilidade. Em 2019 a 
entidade pretende lançar algumas provas 
de desempenho visando a demonstrar 
resultados voltados a produção e a produção 
de carne de qualidade.

A festa contou com a presença da 
diretoria da ARCO E DA ABSI, na ocasião 
foi divulgada eventos importantes para o ano 
de 2019 como a Exposição Brasileira da raça 
que acontece em Maceió no período de 15 a 
19 de maio e a EXPO BRASIL – Nacional 
da raça Santa Inês que será realizada em 
João Pessoa no mês de Setembro.

50 Anos da raça Santa Inês
No último dia 10 de 
novembro em Recife a 
Associação Brasileira de Santa 
Inês – ABSI comemorou com 
todos os seus associados 
e corpo técnico os 50 anos 
da homologação do padrão 
racial e inicio do controle de 
gerações da raça.

Resultados da Nacional 2018
Grande Campeão: F.T.I. VICENTE TE 1669
Reservado Grande Campeão:  CATIVA ARMADURA 199
Terceiro Melhor Macho: ROMPE GIBÃO IA 701

Grande Campeão do Futuro: HCG BUFFON 1601
Reservado Grande Campeão do Futuro:A.J.B. JAMES BOND 087

Grande Campeã: DO TINGUI SABRINA 9586
Reservada Grande Campeã:  ROMPE GIBAO HAVANA IA 2802
Terceira Melhor Femea: DA RAÇA INDEPENDÊNCIA 474

Grande Campeã do Futuro: JAN ESSÊNCIA 642
Reservada Grande Campeã do Futuro:O.P PIRÃMIDE 588
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Arremessar a boina para cima é só um dos sinais da imensa alegria de José 
Thiago de Mattos ao receber bons resultados para a Cabanha em julgamentos na 
Expointer. Em 2018 não foi diferente, a boina voou ao saber que o carneiro Castiel 
IA 700 foi apontado como o Grande Campeão. O mesmo animal foi Reservado 
Grande Campeão na Expointer 2017.

“Ele nos deu vários sinais de sua excelência, é um animal diferenciado” 
diz José Thiago lembrando que o Grande Campeão pisou pela primeira vez nas 
pistas da Expointer em 2016, ainda cordeiro ao pé da mãe, a Grande Campeã 
(Castiel IA 561) daquela edição e, seu pai foi Grande Campeão em Esteio em 
2010 (Castiel 116) . “A CabanhaForqueta a partir do que vêm buscando, acredita 
ter feito um acasalamento bem sucedido, que resultou em uma História de Família 
para contar, e acredita que a família vai dar outros destaques na raça Texel” afirma 
o proprietário.

Castiel IA 700 foi também Campeão de Progênie de Pai na Expointer 2018 e 
outro conjunto de filhos dele ficou em 5º lugar, além do Campeão Borrego Menor 
(Castiel IA 718) e da Campeã Borrega Menor (Castiel IA 823) também filhos do 
campeão.

Cabanha Forqueta e a genética Castiel  fazendo 
história na Expointer

Castiel IA 718 foi o Grande Campeão da Fenovinos de Igrejinha (RS)
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