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Prezados Associados

O Agro não parou! 

Esta foi a frase que mais 

ouvimos e repetimos nestes 

longos meses de pandemia 

e de tantas incertezas sobre o futuro...

Mas, se refl etirmos bem, chegaremos à conclusão que 

o Agro nunca para, ele está sempre se modernizando, 

se modifi cando e encontrando o seu espaço a qualquer 

tempo e em qualquer situação. E mesmo que, para muitos, 

a pandemia trouxesse tristeza, receio e muitas dúvidas, 

para a o agronegócio ela trouxe um novo posicionamento 

tecnológico e de acesso a informação sobre temas muito 

importantes para quem produz e para quem consome.

E a ovinocultura não fi cou atrás! Foi efi ciente na celebração 

e no registro dos nascimentos dos cordeiros, foi profi ssional 

na condução de “lives” que trouxeram esclarecimentos sobre 

raças, sobre manejo e sobre a importância econômica da criação 

de ovinos em todo o nosso imenso país. Teve, nesse período, a 

participação física dos produtores e das famílias que preferiram 

o isolamento no campo, nas fazendas e nas cabanhas.

A verdade é que sempre é tempo de aprender, de 

melhorar e de buscar o aperfeiçoamento naquilo 

que se faz. E o que era para ser só limões, virou uma 

deliciosa limonada, da qual muitos provaram, gostaram 

e absorveram como ensinamentos para a vida.

Estamos muito felizes em encerrar mais esta edição da 

ARCORevista com tantas notícias boas, com tantos resultados 

positivos alcançados por nossos produtores e pelas entidades 

que promovem a ovinocultura em nosso país.

Nosso abraço a todos e boa leitura!

Canal aberto com a ARCO
ouvidoria@arcoovinos.com.br
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A Associação Brasileira de Criadores de 

Ovinos (ARCO) abre a circulação da ARCO 
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Produtores e profissionais que não fa-

zem parte da Associação vão poder assinar 

a revista da entidade, que circula trimestral-

mente em todo o território nacional.
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Segunda-Feira (05/10)

08:00/09:30 - “Seleção de ovinos x 
Sanidade. Por onde Começar?”
Palestrante: Tiago Gallina Corrêa, Médico 
Veterinário, Doutor em Sanidade Animal, 
Mestre em Parasitologia, Professor na 
UNIPAMPA/Campus Uruguaiana.
10:30/11:30 – “Como Preparar o 
Rebanho para o Acasalamento?”
Palestrante: Marina de Vasconcellos, Zoo-
tecnista, MBA em Agronegócios, Instrutora 
do SENAR/RS.
14:00/15:00 – “Sistemas Integrados 
de Produção - Ovinos e Frutíferas (Olivei-
ras e Nogueiras)”

Palestrante: Eliézer Pinheiro, Zootecnista, 
Consultor Técnico da Serviço de Inteli-
gência em Agronegócios (SIA), falando 
sobre o Componente Animal e; Fabrício 
Carlotto, Engenheiro Agrônomo, Doutor e 
Mestre em Agronomia, Diretor Técnico do 
IBRAOLIVA, falando sobre o Componente 
Vegetal.
15:30/16:15 – “Painel: Números 
Ofi ciais e Diagnóstico da Ovinocultura na 
Região Sul do RS - Gargalos e Oportuni-
dades.” 
Palestrante: Luíz Ignácio Jacques, Médico 
Veterinário, Extensionista Rural da EMA-
TER/RS – ASCAR, Escritório Regional de 
Pelotas/RS.

Programação do XIX Simpósio de Ovinocultura da Região Sul
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Há pouco mais de um ano, uma comitiva de 

representantes de entidades, sindicatos e 

órgãos públicos de pesquisa e fi scalização, 

secretaria de agricultura e legislativo do Rio Gran-

de do Sul entregaram, em Brasília, um documento 

para a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, 

tratando da condenação de carcaças ovinas por 

sarcorporidiose (Sarcosystis gigantea). Uma de-

manda considerada de extrema importância pelo 

setor pois o Brasil ainda era um dos únicos países 

a descartar completamente a carcaça ovina iden-

tifi cada com lesões causadas pela doença. Países 

como Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e 

Uruguai não descartam.

Toda a tese científi ca do documento foi for-

mulada pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul – UFRGS, pelo professor doutor David Drie-

meier, pesquisador e referência nacional em pato-

logia animal.

A boa notícia chegou no dia 10 de setem-

bro através do Ofício Nº 361/2020/DIPOA/SDA/

MAPA, dando ciência do acolhimento da demanda 

e da redação do artigo 190 -A do Decreto 10.468, de 

18 de agosto de 2020.

Trecho do ofício assinado pelo senhor Lucio 

Akio Kikuchi - Diretor do Departamento de Inspe-

ção de Produtos de Origem Animal Substituto

“Após a avaliação do Documento e com base 

em diretrizes da OIE e do FSIS/USDA, a equipe 

técnica do DIPOA concluiu que para ovinos e ca-

prinos não é possível adotar os mesmos critérios 

aplicados para bovinos estabelecidos no art. 168 do 

Decreto 9.013/2017. Portanto, foi incluída defi ni-

ção de casos de infecção moderada por Sarcocystis 

spp (sarcocistose) em carcaças de ovinos, caracteri-

zada pela presença de cistos em até dois pontos da 

carcaça ou órgãos, devendo a carcaça ser destinada 
ao cozimento, após remoção da área atingida, mo-
difi cando a destinação nos casos de infecção leve, 
conforme disposto no artigo 190 -A do Decreto 
10.468, de 18 de agosto de 2020:

“Art. 190-A.  As carcaças de ovinos acometidas por 
infecção intensa por Sarcocystis spp (sarcocistose) devem ser 
condenadas.

§ 1º  A  infecção intensa é caracterizada pela presença de 
cistos em mais de dois pontos da carcaça ou dos órgãos.

§ 2º  Nos casos de infecção moderada, caracterizada pela 
presença de cistos em até dois pontos da carcaça ou dos órgãos, 
a carcaça deve ser destinada ao cozimento, após remoção da 
área atingida.

§ 3º  Nos casos de infecção leve, caracterizada pela 
presença de cistos em um único ponto da carcaça ou do órgão, a 
carcaça deve ser liberada, após remoção da área atingida.” (NR)”

Segundo o senhor João Bernardo da Silva Fi-

lho, presidente do Sindicato da Indústria de Carnes 

e Derivados do Rio Grande do Sul (SICADERGS), 

esta permissão tem de ser muito comemorada por-

que tem um signifi cado muito importante econo-

micamente para todo o setor produtivo de carne 

ovina e de todo o Brasil. “Tínhamos certeza da vi-

tória, mas precisávamos que ela se tornasse ofi cial 

e que brindasse todo o nosso esforço, pois não vai 

se refl etir somente para o nosso estado, mas para 

todo o país” diz o empresário.

João Bernardo lembra, ainda, que esta con-

quista demonstra a importância da união de todos 

e ressalta dois agradecimentos especiais, um ao 

senhor Fernando Azambuja da Federação Brasilei-

ra das Associações de Raça – FEBRAC e outro ao 

senhor Hermes Ribeiro (in memorian) que foram 

muito importantes em todo o processo.

A comissão foi composta pelo presidente da 

ARCO, Edemundo Gressler; presidente  do Sin-

dicato da Indústria de Carnes e Derivados do RS 

(SICADERGS), João Bernardo da Silva Filho; Luiz 

Alberto Pitta Pinheiro representando a Federação 

da Agricultura do RS (FARSUL); pelo deputado es-

tadual Rodrigo Lorenzoni da Frente Parlamentar 

da Agropecuária Gaúcha; professor doutor David 

Driemeier da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul; Rogério Jacob Kerber, presidente do Funde-

sa e pelo senhor Antônio Carlos Ferreira Neto da 

Secretaria de Agricultura do RS.

MAPA acolhe importante demanda 
do setor produtivo de carne ovina

João Bernardo, Rodrigo Lorenzoni, Edemundo Gressler e doutor David Driemeier
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A Comissão Jovem da ARCO, tem como o 

principal objetivo difundir a ovinocultura para 

os jovens. Incentivar, encorajar e acompanhar 

jovens que estão no meio rural e carregam con-

sigo a vontade de trabalhar produzindo linha-

gens e rebanhos de qualidade. “Estamos aqui 

para ser o elo desta paixão, integrar o velho 

com o novo, sempre em busca da evolução e pro-

gresso da ovinocultura”, ressaltou a Comissçao. 

A Comissão Jovem da ARCO gestão 

2020/2022, conta com 7 integrantes, todos com 

o mesmo propósito: desenvolver ainda mais 

uma ovinocultura jovem, sábia, tecnológica e 

capaz de obter resultados abundantes.

Comissão Jovem da ARCO

ARCO realizou assembleia encerrando 
o exercício fiscal de 2019 

A ARCO realizou no dia 27 de julho, de forma 

virtual, a sua Assembleia Geral Ordinária (AGO) para a 

prestação de contas e apresentação dos relatórios con-

tábil e de gestão do ano de 2019.

A AGO que normalmente ocorre no mês de 

março, este ano, com base na Medida Provisória nº 

931/2020 e pelos Decretos de Calamidade Pública em 

função da pandemia de Covid-19 foi transferida para 

o mês julho.

Através da plataforma Cisco-WebEx os associa-

dos puderam participar da AGO, conhecerem e apro-

varem os números e o trabalho realizado pela direção 

da entidade durante o ano de 2019. “Nos adaptamos ao 

chamado novo normal e realizamos nossa reunião, o 

que nos permitiu falar para associados de todo o Brasil”, 

diz o presidente da ARCO, Edemundo Gressler.

Além da apresentação dos balanços e do resulta-

do positivo alcançado em 2019, foi apresentado no re-

latório de gestão os números do Registro Genealógico, 

o aumento no número de novos associados, os eventos, 

exposições e reuniões que a ARCO homologa e partici-

pa em todo o Brasil, como capacitação para Inspetores 

Técnicos, encontros com dirigentes de associações pro-

mocionais de raça e das entidades estaduais.

Em sua fala inicial o presidente falou das prin-

cipais ações da diretoria da entidade como o congela-

mento da Manutenção do Arquivo Zootécnico (MAZ) 

e da tabela de emolumentos, do aumento no limite de 

rebanho para a categoria de sócio incentivo no senti-

do de estimular e fomentar a produção e o registro de 

animais. Ressaltou também o estímulo aos comunica-

dos e serviços online que propicia além de agilidade e 

rapidez, um desconto de 9,09% em todos os serviços 

realizados desta forma, “a ARCO tem feito importan-

tes investimentos no setor de TI para poder atender de 

forma ágil, rápida e eficiente todos os associados” res-

salta Gressler.

A ARCO, que completou em janeiro deste ano, 78 

anos de fundação, tem 1.925 associados ativos em todo 

o território nacional. Conta com uma equipe de 14 co-

laboradores e tem o apoio de 106 Inspetores Técnicos 

para auxiliar na seleção dos rebanhos dos ovinos no 

Brasil.

Presidente Edemundo Gressler com o Tesoureiro Silvio 
Lindner e a secretária Cristina Ribeiro
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No RS, Expointer Digital 
vem recheada de novidades 

Expointer Digital ///

E
m um ano que parecia perdido por causa 

dos efeitos da pandemia, o Rio Grande su-

pera as dificuldades e realiza a exposição  

mais inovadora de todos os tempos. Um evento 

inédito na história dos 50 anos do Parque de Ex-

posições Assis Brasil, em Esteio (RS). 

A pandemia exigiu um esforço conjunto do 

governo e de entidades do agronegócio para não 

deixar a Expointer 2020 passar em branco. “Par-

timos para o que a tecnologia proporciona, que é 

nos aproximar e nos conectar virtualmente para 

que a gente possa divulgar nossas potencialidades 

e celebrar negócios, movimentar nossa economia 

a partir do agronegócio”, disse o governador do 

Estado, Eduardo Leite, no lançamento oficial da 

feira.

Entre os dias 26 de setembro a 4 de outubro, 

os visitantes vão poder acompanhar transmissões 

por uma plataforma digital inovadora. “A gente 

vai aproximar aquelas mais de 420 mil pessoas 

que estiveram na Expointer do ano passado par-

ticipando diretamente de suas casas através deste 

formato”, comemorou o secretário da Agricultura, 

Covatti Filho, no início da cerimônia.

Canais de TV Web
A plataforma exclusiva disponibilizará qua-

tro canais com programação diária voltada para 

todos os públicos. O Canal Expointer Digital 

transmitirá informações gerais da feira, exibindo 

notícias, debates, entrevistas e eventos oficiais. Os 

outros três canais serão segmentados. O Canal do 

Agro atenderá ao público do plantio com temas 

como tecnologia, avanços científicos, máquinas e 

implementos agrícolas. Tudo o que envolve cria-

ção de raças, leilões, competições, provas técnicas 

e morfológicas estará disponível no Canal da Pe-

cuária. O entretenimento não ficou de fora, com 

o Canal de Shows exibindo apresentações de gru-

pos musicais.

Aqueles que não puderem acompanhar as 

programações ao vivo poderão assistir aos acon-

tecimentos do Parque de Exposições Assis Brasil 

pelo Portal Expointer Digital 2020, com acesso 

fácil pelo desktop ou mobile.

Agricultura Familiar
Além de um espaço físico especial no par-

que, os pequenos produtores da agricultura fa-

miliar terão um ambiente virtual de negócios na 

plataforma. Os produtos poderão ser vendidos 

on-line. As compras serão viabilizadas via 

WhatsApp, com entrega à domicílio ou drive-th-

ru - que recebeu uma estrutura especial para res-

peitar as regras de isolamento social. Os consumi-

dores retiram os produtos sem sair do carro e sem 

contato físico com os entregadores.

Negócios
Espaços virtuais exclusivos estarão dis-

poníveis para realização de negócios. As op-

ções vão desde botões para direcionamento 

ao WhatsApp até salas de negociação com aten-

dimento de clientes via call. Também será possí-

vel transmitir lives com conteúdos restritos e/ou 

exclusivos. “É a Expointer da resistência e da ino-

vação”, salientou o presidente da Federação Bra-

sileira das Associações de Criadores de Animais 

de Raça, Leonardo Lamachia A Febrac é uma das 

nove entidades coprodutoras da Expointer Digi-

tal 2020.

O setor de máquinas agrícolas, que sempre 

realiza grande volume de negócio na feira, não 

terá espaço físico este ano e, por isso, terá desta-

Depois de trocar de data e até ser cancelada a maior feira agropecuária do Rio 
Grande do Sul acontece de forma digital este ano 
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que na plataforma digital garantindo o sucesso da 

comercialização. “É uma novidade. Toda a novida-

de no início assusta, mas nós temos certeza que a 

Expointer Digital veio pra ficar. Ano que vem, va-

mos estar no Parque Assis Brasil comemorando as 

duas feiras juntas”, falou Claudio Bier, presidente 

do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Imple-

mentos Agrícolas no Estado, também coproduto-

ra da feira.

Homenagem
O secretário Covatti Filho e o governador 

Eduardo Leite fizeram uma homenagem aos 50 

anos do Parque de Exposições Assis Brasil. En-

tregaram uma placa que será instalada no local. 

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, agradeceu 

o esforço de Covatti Filho: “Jamais vai substituir 

o que acontece no Parque de Exposições Assis 

Brasil, em Esteio, mas temos certeza que será um 

sucesso”.

São coprodutoras da Expointer Digital 2020: 

Febrac, Simers, Fetag, Farsul, Sistema Ocergs e 

Prefeitura de Esteio. 

Participação dos Ovinos
Este evento está recebendo o título de 83ª 

Expoição Estadual de Animais. As inscrições 

para os ovinos encerraram no dia 10 de setem-

bro, com 230 inscritos no total. 

Sete raças ovinas vão participar da Expo-

sição: Merino Australiano, Corriedale, Texel, 

Suffolk, Poll Dorset, Dorper, Crioula, mais as 

variedades Naturalmente Coloridas Corriedale, 

Hampshire Down,  Texel e Ile de France.

Ex
po

in
te

r 
D

ig
it

al
  /

//

O Rio Grande do Sul responde por 62% da fa-

bricação de máquinas e implementos agrícolas no 

país.  Esta responsabilidade se impôs ao difícil mo-

mento causado pela pandemia e desafiou o Simers 

a criar um modelo diferente de comercialização 

para o período da Expointer, maior exposição 

agropecuária da América Latina. Assim nasceu a 

Expointer Digital Máquinas Agrícolas na mesma 

data originalmente prevista para o evento, de 29 

de agosto a 6 de setembro. Este é o momento para 

renovação do parque de máquinas de acordo com 

o calendário agrícola. Os produtores estão se pre-

parando para iniciar o plantio da safra de verão.  

 No formato digital, o produtor se sente como 

se estivesse percorrendo a feira. O portal vai per-

manecer no ar até 4 de outubro quando vão se 

encerrar as comemorações dos 50 anos do Parque 

Assis Brasil, em Esteio, com a exposição física dos 

animais.  

O presidente do Simers, Cláudio Bier, ressal-

ta que o  campo não pode parar, afinal o agrone-

gócio tem sido a grande sustentação da economia 

brasileira e que apesar de toda a crise, não houve 

desabastecimento do mercado de alimentos. O 

evento é um convite para garantir que esta jorna-

da vai continuar.  

Expointer Digital Máquinas Agrícolas
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O agro não para
A frase que permeou esses meses de pandemia se justifica por um setor que não 
deixou de produzir e nem de vender em meio a crise que atingiu o mundo

Entrevista ///

ARCO: No campo a lida e manejo dos rebanhos 
segue o curso. Mas da porteira pra fora o ovino-
cultor precisou enfrentar desafios durante esta 
pandemia? 
André: Em se tratando de Ovinocultura, o fato da pan-

demia ter causado as primeiras restrições a partir de 

março foi menos prejudicial porque as feiras de verão já 

tinham terminado. Da porteira para dentro, praticamen-

te nada mudou além da terrível seca 2019/2020, fato 

que certamente devido a redução severa de aporte forra-

geiro prejudicou muito mais do que os prejuízos diretos 

e indiretos causados pela pandemia. Único fator positivo 

da seca foi na questão de verminose, que foi muito menos 

intensa neste último verão devido a baixíssima umidade. 

Em abril, quando ocorreram restrições generalizadas a 

nível de Brasil, travou a venda na Carne de Cordeiros, 

o que impactou mais nos Confinadores que estavam 

com bons estoques para enfrentar a entressafra, alguns 

inclusive tendo que alterar a dieta para ajustar oferta/

procura. Do final de abril em diante este fator foi nor-

malizado, sendo retomado o mercado com boa demanda.

ARCO: Como ficaram aquelas agendas de ven-
das, remates, eventos para troca de conhecimen-
tos? 
André: A Inovação veio para ficar, e veio de forma 

Remota. O fato das limitações de ir/vir, somado ao iso-

lamento social #FiqueEmCasa, contribuiu de forma 

decisiva para a busca de alternativas de comunicação, 

comercialização e transferência de informação. Lives, 

Leilões, Remates e Reuniões Remotas tomaram conta e 

preencheram as lacunas deixadas pelas restrições causa-

No caminho da produção 

desta revista nos deparamos 

com muitos discursos idênticos. 

Eles dão conta de um setor que 

não parou. O agro não sentiu, 

até o momento, os impactos da 

pandemia. Em linhas gerais as 

associações de raças, técnicos 

e produtores só não brindam 

o momento por que entendem 

que a maioria da população 

está sentindo os efeitos de uma 

restrição econômica forte e 

também o impacto da perda de 

muitas vidas para o vírus. 

Neste período as vendas 

de animais aconteceram dire-

tamente nas propriedades, as 

trocas de conhecimentos foram 

por meio dos recursos tecnoló-

gicos como as lives. O manejo 

dos rebanhos permaneceu o 

mesmo, mas a forma como o 

produtor passou a se relacionar 

da porteira pra fora sofreu uma 

transformação que não deve 

terminar quando a pandemia 

acabar. 

Para entender melhor o 

momento, conversamos com o 

Coordenador da Comissão de 

Ovinos da Farsul e Coordena-

dor Setorial de Ovinos da Secre-

taria de Agricultura, Pecuária e 

Desenvolvimento Rural do Rio 

Grande do Sul, André Camoz-

zato.
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das pela pandemia.

ARCO: O trabalho on-line tem ajudado o produtor 
neste período? De que forma? 
André: Defi nitivamente sim, os recursos on-line foram 

maximizados e passaram a fazer parte da vida de todos. 

Além das Lives, Leilões, Remates e Reuniões Remotas, o 

uso de recursos digitais em geral passaram a ser essen-

ciais.

ARCO: Do ponto de vista econômico, como a ovi-
nocultura está atravessando esta pandemia? 
André: Em geral, muito bem, incertezas quanto as Ex-

posições e Remates de Primevera são as maiores preo-

cupações que vejo neste momento, onde seguem caindo 

agendas importantes, dentre estas a própria Expointer 

2020, a qual teve que ser cancelada. O comércio de ani-

mais para abate segue aquecido, mantendo a tendência 

já de muitos anos, e em geral a Ovinocultura tem atraído 

Produtores(as) de outros setores que enxergam no setor 

uma oportunidade de negócio rentável para todos tipos 

de propriedades.

ARCO: As vendas de matrizes para melhoramen-
to genético e animais para abate seguem no mes-
mo ritmo de anos anteriore?  
André: Sim, em geral a Ovinocultura passa por excelen-

te momento, de valorização de animais de todas catego-

rias. Novos Ovinocultores tem aquecido o mercado de 

compra de matrizes e o comércio de carne também tem 

pressionado em busca de produto. Precisamos produzir 

mais cordeiros, buscar melhor Efi ciência Reprodutiva, 

este é o atual desafi o da Ovinocultura no curto prazo.

ARCO: O que esperar dos próximos meses e até 
mesmo do próximo ano? 

André: Agora precisamos 

focar em Sobrevivência de 

Cordeiros, objetivo núme-

ro 1 para podermos des-

mamar mais animais para 

ofertar ao mercado; o que 

segue com demanda posi-

tiva. Para os Produtores(as) que tem poucos animais, é 

importante buscar alternativas de vendas coletivas para 

viabilizar a parte de Logística das cargas. Também bus-

car o padrão desejável de animais para abate, ou seja, 18 

kg de carcaça e bom acabamento. Outra opção é a venda 

de animais mais leves, ou sem acabamento mínimo, para 

Terminador e sem Confi namento ou Pastagens.

ARCO: Quem sente mais as consequências da 
pandemia? 
André: Sentem mais a pandemia os Ovinocultores que 

estão menos atentos aos movimentos do mercado, dis-

tantes das novas formas de comunicação, também de 

consultoria e de negócios com auxílio de recursos remo-

tos. Questões de Gestão e Planejamento da atividade tem 

sido de extrema importância desde a seca 2019/2020, 

certamente este é um ano é desafi o e grande aprendizado 

para todos nós.

ARCO: Qual a sua dica para enfrentar o momento 
e ter condições de sair lá adiante com condições 
de continuar produzindo? 
André: Focar em Efi ciência Reprodutiva, produzir mais, 

desmamar mais cordeiros, mais kg de cordeiro. Ofertar 

Reprodutores que possam desempenhar bem sua fun-

ção nos Rebanhos Comerciais e seguir no caminho em 

busca de Melhoramento Genético para auxiliar na base 

da Ovinocultura; que é Genética, Nutrição e Sanidade.
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Economia aquecida  ///

M
esmo com uma economia mais retra-

ída, a ovinocultura segue funcionan-

do a pleno no país. A produção de leite 

e seus derivados é um dos primeiros exemplos. 

Segundo a Associação Brasileira de Criadores 

de Ovinos Leiteiros (ABCOL), a maior parte dos 

produtores segue produzindo normalmente. 

O presidente da Associação, Octávio Mo-

rais, observa que logo no começo da pandemia 

muitos fi caram apreensivos, mas como a maioria 

faz uma venda direta ao consumidor, não houve 

essa retração no consumo. “Mesmo os que distri-

buem não tiveram pedidos reduzidos, a venda 

está normal”, completa. O que aconteceu foram 

casos isolados de desestabilização, principalmen-

te daqueles que vendem em feiras ou dependem 

de oferecer degustação para divulgar e vender. 

O que se observa nesse período é uma mu-

dança na forma de vender. E em muitos casos, re-

vela Morais, as vendas aumentaram. “É preciso 

lembrar que os produtos de leite de ovelha saem 

para um público de renda mais alta, que não per-

deu poder aquisitivo, está em casa mas continua 

consumindo”, comenta Morais.

As vendas diretas por meios eletrônicos, 

com entrega em domicílio, que já aconteciam an-

tes da pandemia, foram ampliadas. 

“Acho que estamos lidando bem com esse 

novo cenário, dentro das possibilidades. Muita 

coisa poderá servir de lição e sairemos mais for-

tes que antes da pandemia”, revela.

Sobre as expectativas para o futuro, Morais 

fala que ninguém mais se arrisca a prever muita 

coisa, mas, ele acredita, são boas para a ovinocul-

tura leiteira. 

“As vendas estão bem, há muita procura de 

informações por parte de produtores que que-

rem iniciar. Não podemos dizer que é um bom 

momento tendo em vista o sofrimento de tantas 

famílias, perdas de vidas, negócios e empregos, 

mas a ovinocultura leiteira segue fi rme”, fi naliza 

o presidente.

Setor leiteiroSetor leiteiroSetor leiteiro

A ovinocultura brasileira conseguiu
manter o ritmo de produção e 
vendas em meio a pandemia
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Pelo mesmo caminho segue a 

indústria da carne. O Frigorífi co Car-

neiro Sul viu crescer 15% o abate este 

ano, somente para o abastecimento do 

mercado do gaúcho. E projeta um cres-

cimento de pelo menos mais 10% até o 

fi m do ano. 

A retração, para eles, chegou nas 

vendas fora do Rio Grande do Sul. No 

segundo semestre de 2019, habilitado 

para vender para outros estados, o fri-

gorífi co registrou crescimento de 40% 

no abate. 

“Com o início da pandemia sen-

timos a retração deste crescimento, já 

que basicamente o nosso mercado fora 

do RS é o segmento de restaurantes no 

estado de São Paulo”, revela o sócio da 

empresa, João Bernardo.

Com otimismo ele adianta que, no 

mês de julho, a empresa já começou a 

sentir a retomada das vendas para fora. “Estamos 

retomando os parâmetros do segundo semestre 

do ano passado”, comemora o empresário.

Em Santa Catarina o frigorífi co Frimazo pa-

rou o abate por pouco mais de um mês, no começo 

da pandemia, quando todos os setores pararam. 

“Assim que as atividades puderam voltar ao nor-

mal, as compras também foram retomadas nas 

mesmas proporções”, diz o gerente de compras da 

empresa, Clóvis Cardoso (foto abaixo). 

As vendas, neste setor, são praticamente 

como as do segmento leiteiro, diretas ao consumi-

dor – por meio dos supermercados. Este mercado 

se manteve aquecido, embora muitos estejam em 

casa, o público consumidor destes produtos não 

parou de comprar.

O retrato do setor em São Paulo confi rma 

que o consumo da carne de cordeiro não foi afe-

tado pela pandemia. Pelo contrário, segundo o 

presidente da Associação Paulista de Criadores 

de Ovinos (ASPACO), Francisco Manoel Noguei-

ra Fernandes, a venda de cortes de cordeiros nos 

supermercados é grande. “Os restaurantes estão 

com pouco movimento, as boutiques fechadas, 

mas o pessoal está fazendo churrasco de cordeiro 

em casa”, conta. “E está bem difícil atender a esta 

demanda”, completa Fernandes.

O diretor do Vila das Carnes, Gustavo Marti-

ni, processa 1600 cordeiros por mês. E afi rma que 

há demanda para processar pelo menos o dobro 

desse volume. Ele compra cordeiros, preferencial-

mente de raças lanadas, terceiriza o abate, faz os 

cortes e embala. O produto abastece boutiques, 

açougues, as redes de supermercados e restauran-

tes. Durante as duas primeiras semanas da pande-

mia, ele conta que sentiu sim o impacto econômi-

co nos negócios. “Foram duas semanas de vendas 

zeradas para os restaurantes, que representam 

Abate de ovinos
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33% do mercado atendido”, conta Martini.

Entretanto, nos meses de julho e agosto, o 

abate parou por falta de cordeiros. Prova de que 

há espaço para aumentar os rebanhos brasileiros. 

Ele explica ainda que, com o dólar em alta, o cor-

deiro brasileiro está mais competitivo com rela-

ção ao mesmo produto que vem do Uruguai para 

abastecer o nosso mercado. 

Esse período de escassez acontece todos os 

anos, é um período de entre safra de animais. E o 

que já era escasso fi cou pior depois do fechamento 

dos restaurantes no maior centro consumidor do 

país. 

O abate de ovinos no Frigorífi co Dom Pig, em 

São Manuel (SP) caiu 70% no início da pandemia. 

“Tendo em vista que o produto que abatemos se 

destina a restaurantes e boutiques de carne que 

foram fechados no período inicial”, dispara a dire-

tora da empresa, Maria Goretti Bertaglia Vicare.

Ela explica ainda que assim que iniciou a rea-

bertura ocorreu um vazio de animais gordos, pois 

os produtores que  trabalham com terminação de 

animais deixaram de confi nar com receio de não 

encontrar compradores.

Aos poucos a demanda foi sendo ajustada e 

a escala de setembro está nos moldes anteriores. 

“E já estamos com escala de outubro a dezembro 

agendadas”, revela Maria Goretti.

Mesmo assim ainda não há animais sufi cien-

tes para atender o mercado comprador, pois os 

cordeiros do Uruguai que competiam no mercado 

nacional, não estão chegando por conta da valori-

zação do dólar.

Setor laneiro: sem exportar, países 
da América do Sul mantiveram os 
seus estoques de lã bruta

Diferentemente da indústria da carne e do 

leite, a da lã está sentindo os efeitos da pandemia. 

As vendas para o mercado externo não aconte-

ceram este ano. A China, maior comprador de lã 

da América do Sul, não comprou nada em 2020. 

Com isso sobra lã bruta em países como o Brasil 

e o Uruguai. Cerca de 20% da lã da última safra 

ainda está por ser comercializada. 

Diretor da Lanobrasil, Ângelo Siracusa con-

ta que precisou adotar medidas de contenção de 

despesas na empresa, com sede em Jacareí, (SP). A 

jornada de trabalho dos colaboradores foi reduzi-

da. Eles estão atravessando o momento sem de-

missões. “Mas a retomada vai ser lenta, porque a 

cadeia produtiva é grande e para ela se movimen-

tar é preciso que o consumidor volte a comprar 

roupas”, diz o empresário. 

“Despencou o consumo de têxteis no mundo 

inteiro e teve queda de preços no mercado inter-

nacional”, completa. Até maio a empresa ainda es-

tava embarcando produto para outros países.

Com lã estocada, os preços despencaram pelo 

menos 25% desde o início do ano. A indústria está 

trabalhando em ritmo mais lento e até suspendeu 

a produção por sessenta dias em um dos lanifícios 

brasileiros, que fi ca em Bagé, no Rio Grande do 

Sul. Agora começa a retomar os trabalhos de olho 

no fi m das férias de verão na Europa, quando as 

exportações geralmente são aquecidas. 

“Há uma expectativa de retomada nas ven-

das para a Europa a partir da segunda quinzena 

de agosto”, observa o diretor da divisão de tops da 

Paramount, Claudio Bortolini.

Mas, se a indústria da penteagem da lã pu-

xou freio de mão e tem estoque sobrando, a indús-

tria de fi os sentiu um pouco menos. Esta utiliza lã 

e outras fi bras para os processos de fabricação de 

fi os que viram tecidos ou peças de tricô, por exem-

plo. Mais tempo em casa, mais tempo para se dedi-

car aos trabalhos manuais. Isso pode ter contribu-

ído para o consumo aquecido do setor.
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ído para o consumo aquecido do setor.
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Remates  ///

Os remates virtuais ganharam novo olhar 
e se transformaram na principal 

ferramenta de comercialização de animais 
durante a pandemia do coronavírus no Brasil

Em Lavras do Sul, RS, é grande 
a oferta e a venda de ovinos 

 Entre os setores que se reinventaram du-

rante a pandemia que atingiu o mundo inteiro 

em 2020, está o de venda de animais. É verdade 

que já eram muito comuns os leilões virtuais, 

com vendas de animais para diversas cidades e 

estados brasileiros a partir de lances dados pelo 

telefone por clientes que acompanhavam os 

eventos pela televisão ou internet. 

O que não se imaginava é que esta seria 

uma prática super difundida em tão pouco tem-

po, especialmente em algumas regiões. O Sindi-

cato Rural de Lavras do Sul, no Rio Grande do 

Sul, que começou a experimentar essa moda-

lidade ainda em 2019, viu o negócio se trans-

formar na principal atividade da entidade este 

ano. Muito atuantes, eles promoviam remates 

todos os finais de semana. 

“Os remates de gado geral realizados aqui 

atendem muitos pequenos produtores”, revela a 

secretária executiva do Sindicato, Ana Medora 

Brasil de Souza Mena Barreto. “Não era possível 

deixar esse público sem uma oportunidade de 

realizar negócios”, afirma. 

Desta forma a chegada da pandemia acele-

rou a implementação dos remates virtuais. Dos 

eventos já realizados até agora apenas um foi to-

talmente sem público. Os demais são realizados 

com restrições, apenas 25% das arquibancadas 

podem ser ocupadas. “E a colaboração da comu-

nidade é muito grande”, conta Ana Medora. 

Para um dos sócios do escritório Clíni-

ca Remates, Luis Alberto de Souza, conhecido 

como Lafaety, a modalidade virtual potenciali-

zou os negócios. “Trabalhamos com um número 

bem maior de compradores, e isso é muito fa-

vorável para todos”, conta o empresário. Junto 

Por todo o Brasil o 
jeito de fazer 
negócios foi
completamente 
alterado este ano. 
A impossibilidade 
de reunir 
compradores em 
pavilhões de 
remates levou os 
rebanhos para um 
ambiente virtual de 
vendas. 
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com outros dois parceiros, eles completam 37 

anos de atuação no mercado de Lavras. 

Diretor do Sindicato Rural e sócio proprie-

tário do Parceria Remates, Jaques Brasil de Sou-

za lembra que assim como o sindicado aprontou 

rapidamente toda a estrutura para vender pela 

internet, o público também se apres-

sou em saber usar a ferramenta vir-

tual. “A cada remate se fazem mais 

cadastros que em um ano inteiro – se 

comprarar com anos anteriores”, co-

memora. 

As vendas, não só se mantive-

ram, como cresceram em número de 

animais e valores, já que o momento 

é de preços bons para grande parte 

dos produtos do agronegócio.

Desde que o acesso do público 

ficou restrito, com o início da pan-

demia, os remates de Lavras do Sul 

estão acontecendo de forma conjun-

ta. São três os escritórios que fazem 

negócios por lá. Antes, cada um em um final 

de semana, agora todos reúnem compradores e 

vendedores no mesmo evento. 

Aumentou a oferta de gado e em cada re-

mate são comercializados entre 100 e 200 ovi-

nos. “Deu super certo, tanto para a venda de bo-

vinos quanto para a venda de ovelhas”, afirma 

Souza. 

“É crescente também a procura por ovi-

nos”, afirma Bruno Abascal Teixeira, do escritó-

rio Abascal Remates. “Tem muita gente ligando, 

buscando ovinos para povoar os campos”, ob-

serva. Sobre o novo modelo de remates imple-

mentado, o on-line, ele diz que veio para ficar. 

“Não tem mais como fazer remates daqui pra 

frente, sem essa ferramenta”, completa.

Para o leiloeiro e produtor rural Aluízio 

de Azevedo (foto) a demanda por carne ovina 

está aquecida em primeiro lugar por conta de 

uma demanda maior do que a oferta. Depois, ele 

comenta que as pessoas começaram a aprender 

a consumir carne ovina. Com esse período de 

pandemia instalado em todo o mundo, as pes-

soas não puderam mais viajar, fazer as reuni-

ões e encontros com amigos. Entretanto aquele 

encontro familiar, de convivência, permanece 

e agora parece que vem acompanhado de um 

assado. E a carne de ovelha teve seu consumo 

destacado.

Sobre demandas e valores, Azevedo co-

menta sobre o remate que comercializou 470 

ovinos Corriedale em Lavras do Sul, no mês de 

julho. A média geral ficou perto dos R$ 400,00. 

Esse foi um remate de liquidação da produtora 

Luciana Mello, e Azevedo conta que o mercado 

está tão aquecido que os valores vão reagindo a 

cada leilão valorizando ainda mais a ovinocul-

tura.

Em Quaraí o escritório Coxilha Remates 

vendeu 2200 ovinos em um remate virtual no 

final do mês de julho. A Estância Ranchada co-

locou em pista animais das raças Texel, Corrie-

dale, Ideal e Merino Australiano. “Os remates 

virtuais têm sido um sucesso nesta pandemia. 

Em se tratando de ovinos, os preços estão muito 

bons”, revela o leiloeiro rural Henrique Lamego. 

Ele também tem cabanha de Corriedale e 

garante que o mercado consumidor está cres-

cendo e os rebanhos precisam aumentar para  

atender esta demanda. 
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“Não tem mais como fazer 
remates daqui pra frente, 

sem essa ferramenta”
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O sertão baiano nunca viu tanta chuva 

em um ano como agora, como se a natureza 

estivesse recompensando os criadores pelo 

momento de retração econômica gerado pela 

pandemia do Covid-19. 

Esta é uma avaliação do vice-presidente 

da ARCO e diretor da Associação de Criado-

res de Caprinos e Ovinos da Bahia (ACCOBA), 

Almir Lins. Ele acreditava que os impactos da 

pandemia seriam bem piores do que muitos 

sentem agora quando se trata da ovinocultura. 

“Muitos remates que aconteceriam nas feiras 

estão ocorrendo de forma virtual e os resulta-

dos estão muito bons”, conta.

Lins observa que, no nordeste inteiro, a 

produção não parou. A venda de genética con-

tinuou acontecendo por meio dos ambientes 

virtuais e também diretamente nas proprieda-

des.

“Claro que tem uma parcela dos produto-

res e dos frigoríficos que vendem para as capi-

tais, por exemplo, que sentiram sim uma queda 

nas vendas”, complementa.

Na Bahia são dois os frigoríficos que aba-

tem ovinos e comercializam nas grandes cida-

des e também para outros estados. Com o fecha-

mento de restaurantes e bares, este setor, como 

nos outros esta-

dos brasileiros, 

sentiu o impac-

to negativo da 

pandemia. 

Q u a n d o 

o fechamento 

do comércio e 

a suspensão de 

feiras foi anun-

ciado no Brasil,  

ainda no pri-

meiro semes-

tre, uma feira 

da raça Santa 

Inês acontecia 

em Aracaju. O 

evento ocorreu 

com restrições e o remate que aconteceria foi 

cancelado. Desde então outras duas exposições 

também foram canceladas.

“Prejuízo para aquele produtor que trata 

os animais para levar aos eventos, sim”, diz o 

diretor da ACCOBA. Por outro lado esse impac-

to está sendo minimizado com as boas vendas 

que acontecem dentro de um modelo que já 

vinha sendo realizado mas em escala bem me-

nor, o modelo virtual.

Lins conta que a Associação está tentan-

do, junto ao governo, a liberação de um último 

evento de animais que seria no mês de dezem-

bro. Caso aconteça, será num formato sem pú-

blico e com transmissões de leilões e julgamen-

tos pela internet.

Com relação ao abate de ovinos em frigo-

ríficos baianos, o diretor da Associação Brasi-

leira de Santa Inês, Anderson Pedreira, conta 

que não houve nos meses de março e abril. 

“Com o fechamento de restaurantes em São 

Paulo, nosso principal mercado consumidor, o 

setor deu uma retraída”, revela. Mas os forne-

cedores de carne para este segmento já sentem 

uma reação nos preços e também na retomada 

dos abates.

Na Bahia, onde 90% dos criadores fazem vendas diretas, o mercado 
de genética e animais para abate continuou no mesmo ritmo
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Edemundo Gressler, Elisabeth Lemos e Almir Lins 
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“Foi um sucesso, e vendemos para mais de 

30 municípios em quatro estados brasileiros”, 

comemora Ramiro Cerutti, da Cabanha da Divi-

sa. O leilão virtual, transmitido pelos canais de 

internet, levou para pista 60 animais Natural-

mente Coloridos das raças Ile de France e Texel, 

além de ovinos Ile de France. A Cabanha Malha-

da, convidada do evento, comercializou todos 

os 14 ovinos Texel NC ofertados.   Cerutti conta 

que esperava vender pouco mais da metade da 

oferta de animais, por ser o primeiro remate de 

ovinos que as cabanhas realizavam no ambiente 

virtual. Para surpresa dos criadores, 

toda a oferta foi vendida e por preços, 

segundo ele avalia, também acima do 

esperado.

“Tivemos uma ovelha, Ile de 

France, reservada grande campeã da 

Expointer do ano passado, e grande 

campeã da Agrovino e Feovelha desse 

ano, que foi comercializada por R$ 24 

mil”, observa. Muitos dos comprado-

res estrearam na raça. São produtores que estão 

começando na ovinocultura ou já são ovinocul-

tores e iniciaram  com o Ile de France. Para Ce-

rutti e a mãe, com quem ele toca os negócios da 

Cabanha, Janette Terezinha Cerutti de Oliveira, 

foi um momento muito importante. 

Todos os animais foram entregues sem cus-

to para os compradores e eles garantem que em 

2021 irão realizar o segundo leilão virtual da 

Cabanha, que está sediada em Cruz Alta, no Rio 

Grande do Sul.
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Cabanha da Divisa realiza o primeiro leilão de ovinos 100% virtual e 
surpreende-se com o sucesso nas vendas no RS

Cabanhas Cativa e Maria Bonita vendem 
toda a oferta em ambiente virtual

Vender pela internet foi uma boa alter-

nativa para as cabanhas baianas. A Cativa, que 

fica no município de Barra, faturou mais de 

168 mil reais com a venda de 42 lotes de ani-

mais da raça Santa Inês. O leilão aconteceu no 

dia 27 de julho.

A Cabanha Maria Bonita comemora a 

boa média dos ovinos leiloados pela internet 

durante o mês de agosto. Mais de R$ 7 mil, a 

média das fêmeas. No total 15 animais foram 

comercializados. “Neste evento o que chamou 

a atenção foi a média, muito boa, das fêmeas”, 

diz o produtor, Anderson Pedreira.

Ele também foi assessor técnico no rema-

te da Cabanha Cativa e conta que essas trans-

missões pela internet, com vendas on-line de 

animais, foi bem positiva.
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Raças  ///

Zoot. M.e. Fernando Amarilho Silveira
CRMV 01186

Sócio proprietário do Programa de Avanço em Genética Ovina 
(ProAGO)

E-mail: proagovina@gmail.com
Celular: +5553 98143-8703

Corriedale é uma das raças pioneiras 
na inciativa de organizar um programa de 
melhoramento genético no Rio Grande 
do Sul, isso é dizer que daqui ao máximo 
dois anos o mercado ovino contará 
com reprodutores Corriedale com 
informações genéticas, as conhecidas 
DEPs (diferença esperada na progênie).

Mas para falar disso é impossível 
não voltar no ano de 2018, onde pode-
se dizer que tudo se materializou. 
Nesse ano ingressei no doutorado na 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul para conduzir um projeto de formulação 
de índices bio-econômico de seleção. No entanto, 
surgiu a demanda para o desenvolvimento de um 
projeto de melhoramento genético para ovinos 
como continuidade do que eu já vinha trabalhando 
no mestrado (2016 – 2018, Universidade Federal de 
Pelotas). Para a construção deste projeto, a então 
presidente da ABCCorriedale e, na época, presidente 
da Casa da Ovelha de Pelotas Cristina Soares Ribeiro 
recebia, frequentemente, minhas mensagens e 
e-mails pedindo apoio ao projeto.

Em outubro de 2018 fui convidado para dar 
uma palestra sobre melhoramento genético ovino 
na Expo-feira de Pelotas e foi quando surgiu um 
convite de participar como ouvinte do IV Seminário 
de Melhoramento Genético de Ovinos no Uruguai, 
missão financiada pelo SENAR-RS e organizada 
pela Cristina. No seminário, a inquietação de ver 
o Corriedale uruguaio falando em projetos para 
a seleção por eficiência alimentar e diminuição 
nas emissões de metano, trouxe o sentimento de 
atraso por ainda não possuirmos um programa de 
melhoramento genético minimamente estruturado. 
Passou-se o seminário e começamos a desenhar o 
processo de como seria feito para começar nosso 
próprio programa de melhoramento genético.

Na 40ª Expo-feira de Ovinos de verão na cidade 
de Herval, em 2019, se reuniram alguns técnicos 
da ARCO, alguns criadores da raça e alguns jovens 
estudantes para apresentar a proposta e para 
formular um questionário para conseguir reunir 
informações sobre os anseios produtivos e objetivos 
dos sistemas comerciais. Após esse encontro, o 
questionário passou pelo olhar crítico de vários 
pesquisadores da parte de melhoramento genético 

e da área de ovinocultura. Uma vez o questionário 
pronto foi aplicado via online com objetivo de atingir 
principalmente os produtores comerciais da raça.

Em 2020, na Feovelha, foi apresentado o 
protocolo inicial do Programa de Melhoramento, 
em que se alinhou com vários interessados e que na 
Nacional do Corriedale do mesmo ano foi criado o 
programa com a participação das cabanhas Paraísos, 
Vista Alegre, Tapera Branca, Santa Cecília, Nova 
Aurora, Leticia, Mitai, São José da Bela Vista, Duas 
Coronilhas, Santa Ângela e a Fazenda São José. Logo, 
depois de definido o grupo de criadores participantes 
do programa de melhoramento genético, foi 
elaborado um calendário de coletas de informações, 
valores das avaliações e definição das características 
que se iniciaria coletar.

Atualmente, estamos definindo o objetivo 
de seleção do programa, com base nas respostas 
coletadas no questionário de 2019 e com base nas 
entrevistas feitas aos participantes do programa em 
2020. O resultado disso será a definição de um índice 
de seleção empírico qual será composto por critérios 
de seleção (características) relacionadas com o 
objetivo de seleção. Nessa dinâmica de discussão 
será possível contabilizar as experiências dos 
criadores participantes e a demanda dos produtores 
comerciais, o que possibilitará entregar animais 
equilibrados, que aumentem os níveis produtivos dos 
rebanhos sem perder as características da raça.

Finalizando, é um prazer poder contribuir 
com esse marco na história do Corriedale e queria 
agradecer primeiramente ao Márcio Fonseca e ao 
Fernando Oliveira que foram os grandes entusiastas 
quando comecei a sonhar com o Corriedale brasileiro 
com DEPs, e a Cristina Soares Ribeiro por ter 
capitaneado esse projeto em sua gestão.

O Corriedale e as avaliações genéticas
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I Exposição Estadual da Raça Corriedale
Em parceria com a Associação Bageense de 

Criadores de Ovinos - ABACO, atualmente presidi-

da pelo Gustavo Caringi Velloso, a diretoria da ABC-

Corriedale, atendendo à solicitação de vários caba-

nheiros, decidiu realizar sua I Exposição Estadual. 

O evento será realizado paralelo a Expo Feira de 

Bagé e acontecerá entre os dias 08 a 11 de outu-

bro no Parque Visconde de Ribeiro Magalhães. 

Já estão confirmadas as participações das Cabanhas Santa Ce-

cília, Letícia, Escondida, Vista Alegre, entre outras que certa-

mente se farão presentes em mais um grande evento da raça. 

A organização da Expo Feira de Bagé, a cargo da Assoc. 

e Sind. Rural, sob a presidência de Geraldo Brossard Cor-

rea de Mello, cumprirá com todos os requisitos sanitários 

para a efetivação do evento. Também será disponibiluzada 

transmissão ao vivo dos julgamentos e leilões para que o 

público possa acompanhar. 

Durante este evento aconterá a assembleia de eleição 

da nova diretoria da ABC Corriedale.

PROGRAMAÇÃO 

DIA 09/10/2020  

- até 12 horas - Entrada dos animais 

- 14 horas - Julgamento de Admissão 

 

DIA 10/10/2020 

- 09 horas - Julgamento de Classificação 

- 14 horas - Continuação do Julgamento e 

Grandes Campeonatos. 

 

JURADOS 

Conforme decisão tomada em Assembleia, 

o Conselho Técnico da ABCCorriedale 

escolheu os jurados, que foram aprovados 

pela diretoria. Atuarão o criador João 

Degrazzia Matas Solés como jurado titular 

e a criadora Cristina Soares Ribeiro como 

jurada adjunta.
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Desenvolver a ovinocultura, fazendo cres-

cer os rebanhos em todo o país, tem sido o foco do 

trabalho de associações de raças, técnicos e cria-

dores. Neste sentido o projeto do Incra de imple-

mentar um programa de fomento a esta atividade 

em assentamentos e em pequenas propriedades 

gaúchas chega em boa hora. 

As tratativas para a formatação deste proje-

to começaram no final do ano passado, segundo o 

superintendente do Incra no Rio Grande do Sul, 

Tarso Teixeira. Ele conta que existem 344 assen-

tamentos no RS espalhados por 97 municípios. 

No total são 12.221 famílias assentadas. Cada uma 

tem lotes que vão de 15 a 30 hectares. “Pensamos 

que em propriedades pequenas a ovinocultura se 

adequa perfeitamente, mesmo que não seja para 

fins de vender animais mas que seja para o consu-

mo das próprias famílias”, observa Teixeira. 

A Arco é uma das apoiadoras da ideia, junto 

com a Farsul, o Senar, que deverá fazer a quali-

ficação, e a Emater que deverá contribuir com a 

elaboração do projeto.

Teixeira con-

ta entusiasmado do 

apoio que recebeu 

também da ministra 

Tereza Cristina. E so-

bre as tratativas com 

os bancos para que os 

produtores possam 

ter acesso a linhas de 

crédito com prazos de 

três a cinco anos para 

pagar. “A previsão é de 

que até o final do ano 

a ideia seja colocada 

em execução”, afirma 

Teixeira, que também 

é vice-presidente da 

Farsul.

A parceria com as Associações de Raças é 

outro apoio muito importante. A Associação de 

Criadores de Corriedale, presidida por Cristina 

Soares Ribeiro, já manifestou esse apoio.  "Sua 

luta em favor da expansão da atividade a aproxi-

maram de nossa gestão à frente do Incra, e mui-

to em função de sua tenacidade começou a ser 

construído um amplo programa de implantação 

da ovinocultura em assentamentos, envolvendo 

parceiros como a Emater, Arco, Comissão de Ovi-

nos da Farsul, Secretaria da Agricultura e outras 

associações de criadores e instituições de fomen-

to", destacou Teixeira.  

Tarso salienta que a visão de Cristina em atrair 

o pequeno produtor e o agricultor familiar de volta 

a essa atividade ajudou a redesenhar o cenário dos 

próximos anos, que depois de muito tempo de lutas, 

será finalmente um tempo de retomada da vitalida-

de do setor. "A coragem e tenacidade de Cristina foi 

fundamental para a semeadura dos bons frutos que 

virão para a ovinocultura", assinala.
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ABCC apoia Incra em projeto que visa 
fomentar a ovinocultura em
assentamentos da reforma agrária no RS

Reunião entre entidades envolvidas com o projeto de fomento a ovinocultura no Rio Grande do Sul
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Corriedale Santa Doralina
Silvio Lima LindnerAceguá - RS

Brasil (53) 99962-8757

Ideal - Corriedale - Hereford - Braford - Cavalo Crioulo 

Alegrete - RS

Venda no Alegrete qj
Dezembro

Informações: (55) 99971-4317 | (55) 99977-5933

Cabanha Corriedale La Estela - Brasil

q q
(55) 99922-0833

Merino . Ideal . Corriedale

Venda permanente de reprodutores

www.cabanhasantaangela.com.br

            @cabanha.santaangela            @c

| Fone: (55) 99977-8924

Cabanhas e Negócios 
Corriedale
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www.bocadaserra.com.br

Caxias do Sul | RS | Brasil
(54) 99976-8118

Cabanha Invernada do Morro Agudo
Reprodutores e Matrizes PO Ile de France

Gramado - RS
(51) 98119-1233

Cabanha Invernada do Morro AgudoCabanha Invernada do Morro Agudo

www.cabanhasaogalvao.com.br

ILE DE 
FRANCE
BOM RETIRO-SC
(47) 99178-4411

Cabanhas e Negócios 
Ile de France
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Venda permanente de reprodutores 
(54) 98136-1054 | (54) 99707-5490

cabanhamassochini

RS 452, Km 24 - Distrito de Vila Cristina - Caxias do Sul - RS 

Paraná

(54) 99959-1073

rafaelgpaim@hotmail.com

Cabanha	Sentinela

Denise	Cunha	Paim		
denisecpaim@gmail.com

(54)	99979-7280

Ile	de	France	

Muitos	Capões,	RS		

Sentinela	01

Cabanha
Cerro
Coroado

) )
Ile de France

Santo Antônio das Missões - RS
ccggteolo@hotmail.com | (51) 99798-6765 

Luiz Giovani de Pellegrini

(55) 99619-2909

Ile de France e Ile de France NC

(55) 99164-2193

Cruz Alta - RS

Janette Terezinha, Raquel e Ramiro Cerutti de Oliveira

Cabanhas e Negócios 
Ile de France
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j(41) 99646-9692 | (49) 99980-3142 
(49) 3592-5610 | 3533-0350

Ile de France

CABANHA
Paraíso	Verdes

(54) 99645-0572
andispolti@gmail.com

Santo Antônio do Palma - RS

Ã S OA  RH ON QAB UA E

C

Flores da Cunha - RS
(54) 99907-0029

Nelson Eduardo Ziehlsdorff

Rua Augusto Maas, 8000 | (47) 99928-7600

SRC Farms Ovinos @srcfarmsovinos

Nelson Eduardo Ziehlsdorff

Rua Augusto Maas, 8000 | (47) 99928-7600

Nelson Eduardo Ziehlsdorff

Indaial - SC

Cabanhas e Negócios 
Ile de France
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Ideal - Corriedale - Hereford - Braford - Cavalo Crioulo 

Alegrete - RS

Venda no Alegrete

qj
Dezembro

Informações: (55) 99971-4317 | (55) 99977-5933

Condomínio Dr. Nelson de Souza Piegas  - Pedras Altas - RS

(53) 3267-1203 | (53) 98448-4104 |(53) 98424-9262

I
D
E
A
L

Cabanha 
Cerro Agudo

Adilson Mário Pinto Kruelz
(55) 99977-5090 | 99977-5085 |     99961-9445

novo_rumo16@yahoo.com.br
(55) 99977-5090 | 99977-5085 |     99961-9445

Ovinos Ideal

Cavalos Crioulos

Bovinos Lincoln Red

Búfalos Mediterrâneos

h
h
h

O Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento aprovou a nova redação do Re-

gulamento do Serviço de Registro Genealógico de 

Ovinos, da ARCO.

A aprovação recente, em 1º de setembro, 

veio através do ofício 4/2020 da Secretaria de De-

fesa Agropecuária - Departamento de Saúde Ani-

mal – Divisão de Registro Genealógico Animal, 

referente ao Processo SEI – 2104.007167/2020-37.

Entre as principais alterações, está a par-

ticipação, como novo membro, do coordenador 

do Colégio de Jurados no Conselho Deliberativo 

Técnico. A outra alteração e bem importante trata 

da permissão do ministério para a suspensão dos 

códigos 16 e 18 – relacionados a comprovação de 

parentesco – para os animais que receberam os 

respectivos códigos entre 1º de janeiro de 2020 até 

31 de dezembro de 2020. 

Em relação a suspensão dos códigos a Supe-

rintendência do SRGO da ARCO afi rma ser uma 

importante conquista em função da pouca oferta 

de laboratórios credenciados a realizar os exames 

de comprovação de parentesco (DNA). “Era uma 

demanda vinda por grande parte dos associados 

e que fi nalmente conseguimos o entendimento e 

aprovação do ministério”, diz a médica veterinária 

Magali Moura, superintendente adjunta do SRGO 

da ARCO.

Outras alterações sugeridas também foram 

acatadas e a nova redação do Regulamento do 

SRGO pode ser conferida na íntegra no site da 

ARCO, no menu SRGO – Regulamentos.

MAPA aprova as modificações do Regulamento do SRGO

Cabanhas e Negócios 
Ideal
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Cabanhas e Negócios 
Romney Marsh

(53) 99976-1668 www.saofrancisco.com.br

80 anos criando Romney Marsh

Estância São Francisco estanciasaofranciscobage

www

CABANHA RINCÃO QUERÊNCIA

Ramiro Silveira

Romney Marsh

VENDA PERMANENTE DE REPRODUTORES PO e PA
Caixa Postal 100 - CEP: 96330-000 - Arroio Grande | RS

(53) 99961-4908 | ramiro-silveira@hotmail.com

d

d

Romney Marsh 

(55) 99922-9450 | minuanovb@gmail.com

Estância Cerro Lindo

(53) 99981-0298

Romney Marsh, Polled Hereford e Crioulos

Santa Vitória do Palmar - RS

j

t
Hotel	e	Cabanha	Picada

Plácido	Rodrigues	Conde	
(53)	99992-2895

-	Aceguá	-	RSRomney	Marsh

ss
Mogar Dutra de Farias

(53) 99953-7700 | mogardutrafarias@outlook.com
agro_pecuaria_mf

Romney, a raça de CARNE que produz LÃ.

abcoromneymarsh@hotmail.com| (53) 99976-1668

Crie Romney, cruze com Romney.

Associação Brasileira de Criadores de Romney Marsh

cabanhahorizonteromneymarsh@gmail.com

(51) 99574-7828 | Cachoeira do Sul | RS

Cabanha Horizonte Romney Marsh
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A
s redes sociais e a internet nunca au-

xiliaram tanto o produtor rural como 

este ano.  A plataforma digital ganhou 

importância tanto na hora das vendas quando 

na difusão de conhecimentos. As ferramentas 

já eram utilizadas em escala bem menor, mas 

o cancelamento de eventos, feiras e remates 

com a presença de 

público, por causa 

da pandemia, deu 

a elas um lugar de 

destaque para a 

realização de ne-

gócios rurais. Para 

o presidente da 

Associação Brasi-

leira de Criadores 

de Ovinos Natural-

mente Coloridos, 

Ramiro Cerutti, 

nesse período foi 

de grande valia a 

troca de experiên-

cias, mas ele des-

taca outro aspecto, 

“para o nosso tem-

po e dedicação ao 

rebanho na época 

da parição, já que 

as famílias vieram 

para campo e foi 

uma experiência 

ímpar. A cordei-

rada nascendo, e 

todos juntos com 

dedicação total ao 

futuro das Caba-

nhas, que são as ge-

rações que nascem 

a cada ano”, conta.

Neste ano o tempo dedicado as lidas fo-

ram muito maior. Em anos anteriores, com a 

realização de eventos, o nosso associado acaba 

passando parte do tempo na estrada e partici-

pando de exposições no Rio Grande do Sul e Para-

ná, por exemplo. “Com a pandemia juntamos for-

ças para melhorar, 

nos dedicar mais ao 

rebanho. E da forma 

virtual foram trans-

mitidas as nossas ex-

periências e conhe-

cimentos a todo tipo 

de público, agregan-

do  e trazendo mais 

adeptos e criadores 

para dentro da ovi-

nocultura”, garante 

o presidente.

Para ele cha-

mou a atenção a re-

alização de lives da 

Abconc com grande 

procura por parte 

do público femini-

no. Mulheres que-

rendo ingressar na 

ovinocultura, tanto 

como cabanheiras 

como profissionais, 

dando suporte nas 

áreas técnicas. “Foi 

muito legal poder 

trocar ideias, expe-

riências com elas, 

e traze-las junto 

para o nosso meio”, 

finaliza.

Associação de Criadores de Ovinos 
Naturalmente Coloridos realizou lives 
semanais durante o primeiro período da 
pandemia do coronavírus no Brasil
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M
esmo sem a realização de feiras, leilões 

e julgamentos da raça este ano a Asso-

ciação Brasileira de Criadores de Ovi-

nos Texel (Brastexel) comemora o bom momento 

vivido pelos criadores em todo o país. Em 2019 

os remates Texel realizados na Expointer, e ou-

tros dois particulares, que foram Forqueta e Dom 

Amado, tiveram muito sucesso.

“Eu estou há vinte anos no ramo e nunca vi 

um momento tão promissor para o ovino Texel 

no Brasil”, diz o presidente, Enio Muller. Ele conta 

que nunca vendeu tantos ovinos como este ano, 

na Cabanha. E observa que há uma procura mui-

to grande, por parte dos pequenos produtores, 
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Brastexel se prepara para eleição da nova 
diretoria e comemora o bom momento 
para os ovinos Texel em todo o país

Foto: Robispierre Giuliani

Há uma previsão de que o 

município de Cachoeira do 

Sul realize a sua feira 

agropecuária em dezembro 

deste ano. Se isso acontecer 

a Brastexel deverá realizar a 

sua Nacional naquele

 município.
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por matrizes e reprodutores da raça, no Rio 

Grande do Sul e também nos estados de 

Santa Catarina e Paraná. 

Este sucesso ele atribui ao crescimen-

to do mercado da carne, no Brasil e no mun-

do. “A carne ovina está caindo no gosto do 

consumidor”, avalia. Aliado ao aumento 

do preço da carne bovina, ele acredita que 

deve crescer ainda mais a procura por car-

ne de cordeiros nos próximos anos.

Para Muller dentro de três ou quatro 

anos o mercado de carne ovina deve dobrar 

de tamanho, desde que haja rebanho para 

atender a demanda. 

Os maiores empecilhos deste cresci-

mento são o abigeato e os cachorros soltos 

no interior dos municípios. 

Quanto ao abigeato já existe uma lei 

que criminaliza a prática do roubo de ani-

mais, com penas duras para os abigeatários. 

Muller acredita que uma lei também deve-

ria existir para proteger os rebanhos dos 

cachorros que são criados soltos e acabam 

matando muitas ovelhas nos Rio Grande do 

Sul. 

Expectativas para a Nacional
Há uma previsão de que o município 

de Cachoeira do Sul realize a sua feira agro-

pecuária em dezembro deste ano. Se isso 

acontecer a Brastexel deverá realizar a sua 

Nacional naquele município. 

Eleições
A Brastexel deverá realizar a eleição 

para a nova diretoria no dia 30 de setembro. 
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A 
pandemia de Covid-19 está interferindo 
nos setores produtivos, porém, na pe-
cuária, atividade essencial, os impactos 

estão mais suaves do que os apresentados por 
outras áreas. Pesquisas realizadas pelo setor mos-
tram ainda que, diante das difi culdades impostas 
pela pandemia, os pecuaristas seguem em busca 
de alternativas para se manterem atualizados e 
enfrentarem possíveis efeitos negativos.

Puxado pela pecuária extensiva, o mercado 

de genética segue aquecido com valorização dos 

animais e um aumento na procura e comerciali-

zação de reprodutores e matrizes. Como forma 

de adaptação ao atual cenário o setor apostou na 

conversão de eventos e leilões presenciais para 

os chamados modelos on-line. De acordo com o 

portal Beefpoint, a participação em eventos des-

se tipo cresceu substancialmente no período de 

isolamento social: antes da pandemia apenas 42% 

dos pecuaristas e técnicos do setor acompanha-

vam eventos virtuais, índice que subiu para 91% 

durante os meses de isolamento.

No último semestre a ABSI chancelou três 

leilões virtuais que tiveram faturamentos expres-

sivos e uma valorização de animais da raça Santa 

Inês com relação ao ano de 2019. Através de seu 

portal e das redes sociais a Associação promoveu 

“lives” técnicas abordando assuntos de interesse 

de seus associados e criadores. “Esse é um modelo 

que veio para fi car e que devemos continuar utili-

zando nos próximos períodos”, destacou o diretor 

técnico da ABSI Domingos Ribeiro.

Para o segundo semestre de 2020 a Associa-

ção Brasileira de Santa Inês já conta com mais três 

leilões com chancela agendados e trabalha no seu 

primeiro evento presencial, a EXPOBRASIL 2020 

- Exposição Nacional da Raça - que este ano acon-

tecerá em Maceió, Alagoas, em comemoração aos 

20 anos da ABSI.

Segundo o diretor de eventos da entidade, 

Anderson Pedreira, o empenho é para que a rea-

lização da EXPOBRASIL 2020 se baseia no desejo 

de criadores e sócios da Associação e um grande 

evento está sendo planejado. “Estamos atentos aos 

protocolos de segurança e distanciamento social e 

todas as medidas já estão sendo organizadas para 

a realização do evento que deve contar com mais 

de 400 animais em julgamentos durante uma se-

mana”, explicou o Diretor.

A Expobrasil será também transmitida ao 

vivo em tempo integral, possibilitando aos cria-

dores, que não puderem estar presentes, acom-

panharem todos os julgamentos, como também 

assistirem ao Leilão Alagoas Nacional que aconte-

cerá no dia 30 de outubro.

O Presidente da ABSI Thiago Inojosa aposta 

no crescimento da raça nos próximos anos e des-

taca que a realização da exposição será mais um 

marco de superação em um contexto de novos de-

safi os. A Expobrasil acontecerá de 24 de outubro 

a 01 de novembro realizada pela ABSI em parceria 

com a Associação dos Criadores de Alagoas (ACA) 

e a Associação dos Criadores de Caprinos e Ovi-

nos de Alagoas (ACCOA).

R
aç

as
  //

/

Santa Inês 2020: novos desafios 
exigem superações inovadoras

Correção
Na edição 
número 25 da 
Arco Revista 
erramos ao 
divulgar o nome 
do terceiro 
Melhor Macho 
da  Brasileira do Santa Inês. O nome correto é 
Cachoeira do Catole 365. 
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É 
possível dizer que as raças Dorper e White 

Dorper figuram atualmente como acelera-

doras da produtividade da ovinocultura no 

Brasil. Além de ser economicamente interessante, 

justamente por produzir em condições adversas, 

com um ciclo curto de produção e retorno, e enor-

me material genético para se trabalhar, o Dorper 

veio com o tão esperado diferencial da carne com 

alto padrão de qualidade, exibindo o ‘trio’ indis-

pensável: sabor, textura e maciez. O mercado, com 

certeza está abraçando esse diferencial.

As raças Dorper e White Dorper ainda não 

alcançaram todo seu potencial num patamar de 

ofertas, mas, sem dúvida, está em pleno crescimen-

to. Para Roberto Lucas, proprietário da MF Leilões, 

que atua nesse mercado há 10 anos, “em termos 

comerciais, o Dorper ainda supera o White Dorper 

em aceitação e valores. Em termos de qualidade, o 

White Dorper deveria ser mais valorizado”. Numa 

rápida análise, Roberto afirma que a procura tem 

sido grande e o mercado está comprador, “o que 

demonstra aceitação e resultados esperados estão 

sendo atingidos. O mercado está em expansão e 

pode crescer mais ainda”. E ele acrescenta: “O cres-

cimento tem sido vertiginoso com novos criadores 

entrando a cada leilão, o que evidencia o impulso 

no setor e a valorização da raça Dorper para o mer-

cado de carne. Nos últimos leilões, a média tem sido 

superior a R$ 6 mil. Tivemos leilões com 7 mil de 

média.”

Com 38 anos de experiência como leiloeiro 

rural de várias raças, Sebastião Pereira Júnior, da 

promotora de Leilões Leilonorte, diz que as quali-

dades do Dorper são muito visíveis, entretanto a 

procura é maior que a oferta e acredita que para 

cruzamento industrial, o White Dorper seria o 

ideal com fêmeas mestiças lanadas. Já o Dorper, 

por sua vez, seria o ideal para retornar nas filhas 

destes cruzamentos, proporcionando uma hetero-

se melhor no ganho de peso. “A título de negócios, 

é interessante notar a valorização aquilatada nas 

médias dos leilões realizados. Temos verificado, por 

exemplo, em pregões voltados à genética, um valor 

médio de R$ 8 mil, e para vendas comerciais, R$ 5 

mil”. 

Ambos os especialistas do mercado conjugam 

a ideia de que as regiões de maior crescimento das 

raças no país são a Norte e Nordeste. “O Nordeste é 

Mercado Dorper em franco crescimento
Grande procura com resultados sendo atingidos
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um dos polos consumidores em crescimento, assim 

como São Paulo que não deixa a desejar nunca”, co-

menta Roberto.

Na visão de André de Camargo Assumpção, 

da AAPA Assessoria, e que também trabalha em 

parceria com MF Leilões, 

o mercado das raças Dor-

per e White Dorper vem 

crescendo bastante há 

anos. “Há muita utiliza-

ção de reprodutores para 

produção de carne, assim 

como multiplicação de 

plantéis de genética”, diz. 

Assumpção, ovinocultor 

há 30 anos, vem desen-

volvendo seu trabalho 

de assessoria há 15 anos, 

e para ele a procura por 

essas raças é muito gran-

de. E comenta: “Acredito 

que o que está atraindo 

compradores e investido-

res, hoje, tem a ver com 

muitos fatores diferenciais. A principal vantagem é 

quanto à melhoria em qualidade e conformação de 

carcaça quando cruzada com outras raças e, prin-

cipalmente, conversão alimentar. Por outro lado, 

ainda falta muito produto para abastecer merca-

do de carne. Temos dificuldade em fechar a cadeia 

como um todo. Ainda temos dificuldade em frigo-

rífico com SIF em SP e em vários outros estados, as-

sim como organização da cadeia de produção. Hoje, 

existe muita procura por cordeiro cruza Dorper e 

White e, com certeza, falta no mercado”. 

Quanto aos pregões, André Assumpção acre-

dita que o quadro é positivo. “Fazemos a grande 

maioria dos leilões de Dorper e White Dorper. 

Sempre tivemos muita liquidez e bons preços. Te-

mos feito cerca de 3-4 eventos por mês, e neste ano 

de 2020, a demanda aumentou muito, com novos, 

já tradicionais e antigos investidores”.

No geral, levando em conta as análises atuais 

e o comportamento demonstrado por esse setor, 

acredita-se que as perspectivas são muito boas. E 

André argumenta: “Acho que temos muito merca-

do firme ainda. Eu diria que não vejo hoje qualquer 

perspectiva de baixa ou saturação. Nós vínhamos 

obtendo cerca de 5 a 6 mil de média por animal até 

o ano passado. Este ano, seguramente, as médias 

passaram para 7 a 8 mil; com certeza uma valori-

zação de 20 a 30%. E, pelo que estamos perceben-

do, os estados que mais investem são do Nordeste, 

principalmente pela tradição e adaptação dos ovi-

nos em geral. Também temos aumento significati-

vo em outras regiões como Sudeste, Sul e Centro 

Oeste”, completa. 

Sobre o Dorper!
O propósito de criadores/selecionadores bra-

sileiros das raças Dorper e White Dorper é dar 

continuidade a um trabalho iniciado por ovinocul-

tores na África do Sul há mais de 60 anos, obser-

vando a multiplicação dos indivíduos que mostrem 

melhoria das características desejáveis, atendendo 

à demanda do mercado, numa raça especializada 

em produção de carne.

Em 2009, eram apenas 35 mil animais re-

gistrados no Brasil. Em 2018, o Brasil alcançou o 

maior rebanho da raça Dorper PO do mundo, com 

122.500 animais (crescimento de 350%) registra-

dos na Associação Brasileira de Criadores de Ovi-

nos - ARCO e mais de 800 criadores espalhados 

por todos os estados do país. Hoje, de acordo com 

informações da ABCDorper, são cerca de 140.000 

animais registrados e 1.000 criadores espalhados 

por 21 estados brasileiros.        
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A
o findarmos nossa gestão à frente da ABC 

Poll Dorset, gostaríamos de elencar al-

gumas ações desenvolvidas em prol do 

desenvolvimento e crescimento do Poll Dorset no 

Brasil.

A raça chegou ao Brasil no início da década de 

90, pelas mãos de valorosos pioneiros, verdadeiros 

visionários que entenderam a necessidade de ter-

mos uma raça que apresentasse condições zootéc-

nicas superiores, essas características fazem do Poll 

Dorset uma ferramenta imprescindível de ganho 

genético, alavancando os resultados da ovinocul-

tura tradicional através da exteriorização de suas 

características mais nobres como docilidade, habili-

dade materna, prolificidade, e sabor inconfundível 

de sua carne.

Ao utilizarmos os conhecimentos e a estrutura 

de consolidação da raça no Brasil durante os primei-

ros vinte e cinco anos decidimos por tomar decisões 

que impactaram positivamente na expansão do Poll 

Dorset no Brasil, montamos uma diretoria e traça-

mos estratégias de propaganda e marketing com o 

intuito de fazermos o Poll Dorset ser merecidamen-

te reconhecido pelas suas excepcionais característi-

cas.

Os relatos dos selecionadores de genética e dos 

criadores em geral, em seus cruzamentos consoli-

dam a raça Poll Dorset como um marco significati-

vo de geração de renda superior na ovinocultura. 

A raça que aumenta seus lucros tem apresentado 

resultados acima do que inicialmente prevíamos ao 

iniciar nossa divulgação. Temos hoje a certeza que 

estamos no caminho certo.

Estamos iniciando vários programas de esti-
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Poll Dorset, o futuro nos espera



|    39

mulo e incentivo aos interessados nessa magnifica 

raça como forma de fortalecer a criação e os laços 

familiares.

Estamos implantando o projeto da comissão 

jovem na ABC Poll Dorset para agregar uma nova 

geração, incluindo nossos filhos e netos a colaborar 

com o crescimento e reconhecimento da ovinocul-

tura no Brasil.

Em breve teremos também o programa de Cer-

tificação de Carne Poll Dorset sob a tutela da Asso-

ciação, mais uma ferramenta de geração de renda 

para o produtor ao premiar positivamente os cor-

deiros superiores no abate.

Nossas plataformas digitais de propaganda e 

marketing trabalham para mostrar os resultados 

obtidos pelos nossos associados, criadores e incenti-

vadores no intuito de organizar e profissionalizar a 

ovinocultura.

Essa nova ovinocultura que queremos inclui 

acreditar que podemos alcançar resultados melho-

res, gerando paixão, amizades e lucro na atividade, 

pois a entendemos também como negócio. O Poll 

Dorset, reconhecidamente, entrega os resultados 

que promete. Nossos desafios incluem organizar 

esse segmento, profissionalizar a atividade e conso-

lidar o mercado mostrando a sociedade e aos consu-

midores em geral que temos um produto diferencia-

do que ele procura e merece.

Amigo ovinocultor defina seus objetivos, acre-

dite na ovinocultura e inclua o Poll Dorset como for-

ma de incrementar o seu negócio e maximizar seus 

resultados. Lembre-se, nós buscamos resultados de 

excelência em uma ovinocultura de precisão.

Estamos à disposição para atende-lo da forma 

como entendemos ser necessária: com atenção, res-

peito, consideração e ética aos amigos

Pense grande, pense Dorset.

Wilson Radaelli | Presidente

ABC Poll Dorset
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São várias as tentativas de estruturação 
de programas de melhoramento genético 
de ovinos no Brasil. Embora uma ou outra 
tentativa tenha apresentado êxito durante certo 
período e alimentado esperança de mudança de 
paradigma, quase todas falharam em mostrar 
sustentabilidade duradoura. Cabe, portanto, 
uma reflexão sobre os fatores determinantes das 
falhas e quais aspectos carecem de uma maior 
atenção para que novas tentativas possam ter 
maior chance de sucesso.

Para melhor orientar esta reflexão, é 
importante termos a definição de melhoramento 
genético como sendo um conjunto de processos 
de seleção e orientação de acasalamentos que 
busca aumentar, na população, a frequência 
de genes desejáveis a cada geração, de modo a 
permitir maior rentabilidade e sustentabilidade 
dos sistemas de produção. 

 Neste sentido, um dos primeiros passos para 
a organização de um programa de melhoramento 
animal é a descrição do sistema de produção para 
o qual estará direcionado o referido programa. 
Aqui se iniciam as dificuldades. Sendo o Brasil 
um país de dimensões continentais, há uma 
infinidade de condições edafoclimáticas, de 
acesso a fatores de produção e mercados e, 
por conseguinte, de sistemas de produção. 
Isso torna pouco recomendável ou mesmo 
inviável pensar em um único programa para 
todo o país. Por outro lado, tendo em vista as 
principais características adaptativas e de aptidão 
produtiva de cada raça ou grupo genético, há um 
estímulo ao estabelecimento de programas de 
melhoramento genético específicos para cada 
raça.

A descrição do sistema de produção 
é fundamental para os passos seguintes 
de determinação dos objetivos (conjunto 

de características economicamente mais 
importantes para o sistema de produção) e de 
critérios de seleção (características utilizadas 
na seleção para o alcance dos objetivos). Mais 
uma vez, a diversidade de sistemas de produção 
impõe um desafio para uma adequada definição 
de objetivos e critérios de seleção. Este quadro 
é agravado pelo estágio de maturidade ainda 
inicial das cadeias industriais de carnes e leite 
de ovinos. O desenvolvimento de programas de 
melhoramento genético costuma estar muito 
fortemente atrelado ao desenvolvimento da 
cadeia industrial, a qual promove a conexão dos 
produtores com os mercados consumidores. 
A demanda dos consumidores por qualidade 
e regularidade de oferta dos produtos, por 
exemplo, uma vez traduzida pela indústria, 
garante a informação necessária aos produtores 
para a definição dos objetivos e critérios de 
seleção a serem perseguidos nos programas de 
melhoramento genético. 

A ausência dessa informação qualificada 
sobre a demanda de mercado, dificulta a 
criação de um senso comum e o fomento à 
ação colaborativa entre os vários criadores, o 
que é agravado pela estrutura de população 
fragmentada em pequenos rebanhos. Este 
quadro colabora para que ainda seja muito 
presente na ovinocultura um distanciamento 
entre os criadores de animais de elite, 
fornecedores de material genético (reprodutores 
e matrizes), e os produtores de carne e/ou leite. 
Neste distanciamento, os criadores de animais de 
elite praticam a seleção de animais em ambientes 
ou sistemas de produção que muitas vezes estão 
distantes da realidade dos ambientes ou sistemas 
de produção comerciais. Além disso, muitas vezes 
a seleção praticada no primeiro grupo tem como 
critérios aspectos estéticos, na busca por um tipo 

Melhoramento Genético de Ovinos no 
Brasil: A importância das Associações

Artigo Técnico  ///
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de animal ideal, que nem sempre tem relação 
com a eficiência produtiva. Portanto, temos a 
combinação de dois fatores que atuam contra 
o estabelecimento de programas de seleção 
eficientes: (1) Critérios de seleção múltiplos 
e conflitantes entre si; (2) Pequeno efetivo 
populacional sob seleção. 

É deste cenário que emerge a importância 
fundamental das associações de criadores (não 
apenas a associação responsável pelo registro 
genealógico, mas também as associações 
promocionais de raças e associações de 
produtores comerciais). São as associações que 
têm a capacidade de aglutinar os criadores em 
torno de objetivos comuns. Somente assim é 
possível estabelecer um trabalho colaborativo 
que venha permitir que vários pequenos 
rebanhos sejam geneticamente conectados para 
a constituição de uma grande população animal 
submetida à seleção para objetivos e critérios 
de seleção comuns, condição sine qua non para 
o sucesso de um programa de melhoramento 
genético.

As associações podem estruturar provas 
zootécnicas como o controle leiteiro oficial, 
o controle de desenvolvimento ponderal e 
avaliação de carcaça, os testes de desempenho 
centralizados, dentre outras. A estruturação de 
tais provas permite a identificação de animais 
geneticamente superiores de forma objetiva e 
com maior confiabilidade por meio de adequados 
processos de avaliações genéticas. Para isso, 
podem contar com a parceria de empresas 
privadas, universidades e/ou instituições de 
pesquisa que podem compartilhar infraestrutura 
e disponibilizar o apoio de técnicos especialistas 
em melhoramento genético animal.

Porém, as várias tentativas frustradas 
demonstram que estruturar provas zootécnicas 
e viabilizar um processo de avaliação genética 
não são suficientes. Estruturar e manter um 
programa de melhoramento genético envolve 
custos adicionais para, por exemplo, manter 
uma estrutura básica de escritório, de pessoal 

e de tecnologia da informação para a coleta e 
armazenamento dos dados provenientes dos 
rebanhos, custeio das visitas de técnicos para 
coleta de dados, ações promocionais, dentre 
outros. Assim, a sustentabilidade no longo prazo 
dos programas de melhoramento genético 
animal passa necessariamente por estratégias 
que permitam a diferenciação mercadológica e 
consequente agregação de valor aos produtos 
dos programas: matrizes e reprodutores de 
elevado mérito genético. Sem esta diferenciação 
não haverá aumento de receitas para fazer frente 
aos custos adicionais inerentes à participação em 
um programa de melhoramento e a adesão dos 
criadores será baixa. 

É importante frisar que não se deve 
buscar o aumento de receita a partir da 
comercialização de um número restrito de 
reprodutores e matrizes a elevados preços, 
pois isso dificultaria o acesso aos produtores de 
leite e carne, perpetuando a desconexão entre 
estes produtores e os criadores selecionadores. 
A elevação da receita deve ser buscada a partir 
da venda de um maior número de animais a 
preços remuneradores, mas acessíveis aos 
produtores. Quando se está diante de cadeias 
com agroindústrias bem desenvolvidas e 
estabelecidas, este processo tende a ser natural. 
Infelizmente este não é o caso da maioria das 
regiões produtoras de ovinos no Brasil. Emerge 
então a necessidade de fortalecimento dos 
arranjos produtivos locais, das alianças entre a 
agroindústria e produtores, das políticas públicas 
(incluindo linhas de financiamento e compras 
governamentais), como elementos catalizadores 
da estruturação dos sistemas agroalimentares, 
que em última análise poderão ser os drivers 
para o desenvolvimento e consolidação dos 
programas de melhoramento genéticos de 
ovinos no Brasil.

Olivardo Facó
Pesquisador da Embrapa Caprinos e Ovinos na área 

de melhoramento genético animal
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O 
ano de 2010 foi um 

marco para a família 

Radaelli: junto com a 

Cabanha Don Cortes nasceu 

para mim o que hoje é, além 

de trabalho, paixão: a ovinocultura. E assim o 

é para muitos jovens que, a exemplo dos pais 

criadores, aprenderam a olhar esse ramo com 

olhos audaciosos. A história da ovinocultura 

na minha vida ainda é recente, mas na família 

a pecuária, tanto ovino quanto bovino, vem de 

gerações pregressas. 

Meu pai, Wilson Radaelli, nasceu e cres-

ceu na cidade de Santiago, região central do Rio 

Grande do Sul, sendo a pecuária a principal ati-

vidade de sua família. Afortunadamente, teve 

chance de se desenvolver na área e, após iniciar 

e por fim completar a graduação em Medicina 

Veterinária, fez do sonho realidade: iniciou-se 

como projeto e consolidou-se como Cabanha 

Don Cortes.

Assim sendo, a Cabanha Don Cortes come-

çou a tomar forma quando nos estabelecemos 

em Erechim, norte Rio-Grandense, em 2008. 

Posteriormente, após diversas pesquisas acerca 

das raças ovinas já utilizadas no Brasil, optamos 

pela criação de uma raça relativamente nova no 

país, porém com grandes resultados a nível in-

ternacional: o Poll Dorset. Adquirimos, então, 

um lote de matrizes PO para o início do rebanho 

e, desde então, dedicamo-nos às atividades da 

criação dessa raça espetacular.

Exposições e campeonatos em feiras mu-

nicipais e internacionais se tornaram palco de 

grande emoção para o que agora é frequente em 

minha vida. Ao final das exposições levávamos 

para casa uma dose de novos conhecimentos 

e amigos, além de boas memórias e alguns tro-

féus para embelezar a parede. Para colaborar no 

crescimento da raça nos vinculamos à ABC Poll 

Dorset (Associação Brasileira de Criadores de 

Poll Dorset) e desde então, com o trabalho que 

viemos construindo, a raça no Brasil está cada 

dia mais valorizada. 

Tendo tamanha proximidade com a Associa-

ção, visto que meu pai esteve à frente da Presidên-

cia e, levando em consideração a disseminação da 

ovinocultura em algumas frentes, noto infeliz-

mente a carência da liderança e da participação 

dos jovens criadores, tanto dentro da ABC Poll 

Dorset quanto na ovinocultura no geral. Com isso 

em mente, procurei pesquisar sobre a existência 

de movimentos jovens e encontrei o competente 

trabalho que realiza a Comissão Jovem da ARCO. 

Hoje, satisfatoriamente, componho sua diretoria 

no departamento de Marketing.

Num futuro próximo, desejo reunir jovens 

criadores e interessados em difundir a raça Poll 

Dorset, a fim de compor uma comissão na qual 

colaborar pelo reconhecimento da raça e pela 

ovinocultura, sejam os objetivos. Carrego comi-

go a certeza de que trabalharei dedicadamente 

para o aprimoramento e evolução desse setor 

que é tão admirável, imortalizando para as gera-

ções futuras a memória em um breve relato de 

uma ainda nova ovinocultora.

Jovens Ovinocultores  ///

Laura Radaelli
Jovem Ovinocultora
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A 
raça Santa Inês ainda é pouco difun-

dida nos estados do Sul do Brasil. Seus 

rebanhos não são expressivos, e muito 

poucos são os animais registrados. Mas essa rea-

lidade pode estar perto de passar por uma trans-

formação. 

Sócio da Cabanha ZDO, localizada em San-

ta Catarina, Douglas Francisco Zardo conta com 

entusiasmo sobre um projeto que começou a ser 

desenvolvido no estado pela Embrapa Tabuleiros 

Costeiros, de Aracaju (SE). Esse projeto vai anali-

sar os rebanhos de três cabanhas no Estado. Além 

da ZDO estão participando a Dois Irmãos, ambas 

localizadas em Iomerê, e a Fazenda Pagliosa, lo-

calizada em Ipumirim, que possui um rebanho 

comercial da raça Santa Inês para corte. As duas 

primeiras trabalham com ovinos PO (puros de 

origem) registrados e comerciais com a finalidade 

na venda de animais para genética e produção de 

carne.

O projeto FecGE-Privado teve início em ja-

neiro desde ano e a primeira coleta de sangue 

para análises aconteceu na segunda quinzena de 

agosto nas três propriedades catarinenses.

O projeto é uma parceria da Embrapa com 

o setor produtivo para a identificação, seleção e 

multiplicação de ovinos prolíficos portadores da 

mutação FecGE. O alelo FecGE do gene GDF9 foi 

descoberto e relatado pela primeira vez pela Em-

brapa, apresentando em ovinos da raça Santa Inês 

um aumento de até 82% na taxa de ovulação e de 

58% na produção de cordeiros das ovelhas, com 

mais de uma cria por parto.

Segundo divulgação da Embrapa de Aracaju, 

tem ainda a participação da Embrapa Recursos 

Genéticos e Biotecnologia (Brasília, DF), onde será 

realizada a genotipagem e segregação de ovinos 

da raça Santa Inês para identificação da mutação 

FecGE. 

As propriedades disponibilizarão os animais 

para controle de todos os registros zootécnicos e 

socioeconômicos, além da coleta de amostras de 

sangue com o objetivo de identificar os animais 

portadores da mutação.

Pesquisa  ///

Projeto visa identificar, em três rebanhos 
Santa Inês de Santa Catarina, quais ovinos 
tem a mutação genética que torna a raça 

ainda mais prolífera
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A participação destes produtores pioneiros 

em Santa Catarina vai permitir viabilizar tam-

bém a condução de variados estudos sobre a fisio-

logia e aplicação de biotecnologias de multiplica-

ção do alelo prolífico FecGE na raça Santa Inês em 

âmbito estadual. 

Adicionalmente, o Projeto FecGE-Privado 

permitirá a elaboração de um banco de gametas 

e embriões, viabilizando a multiplicação dessa ge-

nética que poderá ser disponibilizada em maior 

escala para os produtores catarinenses e de todo 

o Brasil.

Segundo Andersom Borga, sócio da Caba-

nha Dois Irmãos, o estudo irá possibilitar uma 

evolução muito grande para a raça, que começa a 

ser bem representativa no estado. “A expectativa 

no cenário atual é evidenciar ainda mais os ga-

nhos significativos que a raça já apresenta por sua 

excelente produtividade”, afirmou.

Já para Douglas Francisco Zardo, sócio da 

Cabanha ZDO, a parceria firmada com a Embrapa 

colocará Santa Catarina no cenário nacional da 

raça Santa Inês. “Já temos animais com altíssimo 

padrão,  e com este trabalho poderemos oferecer 

ao mercado reprodutores certificados pela Embra-

pa, tendo a certeza de sua produtividade, teremos 

a possibilidade de ter animais comprovados cien-

tificamente com prolificidade superior. Vamos 

deixar um legado muito grande para o rebanho 

nacional”, defendeu. Ele desta-

ca ainda que a Raça Santa Inês 

já se apresenta com um índice 

muito superior de produtivida-

de e precocidade de cordeiros, 

e a identificação do gene FecGE 

trará ainda mais força neste 

grande diferencial da raça.

Para o pesquisador Hy-

merson Azevedo, que lidera a 

pesquisa e é curador do banco 

genético da Raça Santa Inês da 

Embrapa Tabuleiros Costeiros, 

há uma grande motivação em 

torno do projeto. “A união de 

esforços viabilizará a evolu-

ção da genética FecGE, que nos 

últimos anos tem sido exaus-

tivamente investigada na Embrapa, mostrando 

grande potencial para o melhoramento genético 

de ovinos”, explica. 

Hymerson acredita que será uma quebra de 

paradigma para a ovinocultura brasileira, pois ao 

invés de valorizar e selecionar para a reprodução 

somente animais pelo fenótipo e portadores de 

determinados afixos, o projeto propõe que sejam 

selecionados animais multiplicadores também 

pelo genótipo ligado às características de produ-

ção, como é o caso da prolificidade. 

“Ovinos prolíficos FecGE podem aumentar 

a produtividade dos rebanhos ajudando os siste-

mas a alcançarem a sustentabilidade econômica, 

além de diminuírem a pressão da ovinocultura 

sobre o uso da terra e dos recursos naturais, re-

duzindo os impactos sobre o meio ambiente na 

medida em que menos animais podem produzir 

mais carne”, argumenta.

A Via Agronegócio, parceira no projeto e 

responsável pelas coletas de amostra, afirma 

que, desde as primeiras conversas com os pesqui-

sadores e com produtores, percebeu o potencial 

para um maior desenvolvimento da raça Santa 

Inês em Santa Catarina e também como um fa-

tor inovador na ovinocultura com a seleção de 

animais pelo seu potencial genético, gerando au-

mento na produtividade e, consequentemente, 

maior retorno econômico aos produtores.

Pe
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A 
força tarefa de 

combate aos cri-

mes rurais e abige-

ato foi criada em agosto de 

2016 no Estado. As estatís-

ticas mostram que este foi 

o ano com o maior número 

de registros deste crime nas 

áreas rurais. Em abril de 

2018 começaram a ser ins-

taladas as Decrab’s, que são 

as Delegacias de Polícia Es-

pecializadas na Repressão 

aos Crimes Rurais e Abige-

ato.

O trabalho da polí-

cia surtiu efeito e entre os 

anos de 2016 e 2019 houve 

uma redução de quase 50% 

no número de ocorrências. 

Comparando o 1º semestre de 2016, com 5.185 

ocorrências, e 1º semestre de 2020, com 2.560, a 

redução é de 50,6%.

Esse crime ainda ronda os produtores, es-

pecialmente os rebanhos de ovinos onde é co-

mum encontrar animais abatidos no campo, 

sem a menor condição de higiene ou seguran-

ça, onde são deixados partes do corpo e muitos 

cordeiros. Quando o crime acontece na época 

da parição o prejuízo e o desalento do produtor 

ao encontrar a cena no dia seguinte é muito im-

pactante.

Os dados estatísticos da polícia são gerais, 

ou seja, não dá pra saber os números que são 

ovinos, bovinos ou outros animais. Mas o resul-

tado é de certa forma animador. 

Concordam os produtores e a polícia que 

ainda há muito o que se fazer para reduzir ain-

da mais este tipo de roubo. 

Segundo o delegado de polícia André Men-

des, que coordena as quatro delegacias especia-

lizadas existentes no Rio Grande do Sul (Bagé, 

Santiago, Cruz Alta e Camaquã) entre os anos de 

2016 e 2018, foram subtraídos 20.901 animais a 

menos das propriedades. “Considerando um va-

lor médio por animal de R$ 1.000,00, estima-se 

que foram poupados mais de R$ 20 milhões de 

reais neste período”, observa Mendes.

Os rebanhos mais afetados com o aumen-

to no número de animais subtraídos no mesmo 

período, exigindo especial atenção dos agentes, 

foram os das Regionais de Alegrete, Rio Grande, 

Pelotas e São Luiz Gonzaga. As Regionais cita-

das não possuem Decrab.

De acordo com o inspetor de polícia, Patrí-

cio Antunes, “tem muito a ser feito ainda. Mas 

houve uma redução considerável no número de 

casos desde que começou o enfrentamento, em 

2016”.

As operações, que muitas vezes resultam 

na recuperação de animais que são subtraídos 

vivos das propriedades, são articuladas durante 

meses e acontecem frequentemente pelas cida-

des gaúchas. 

Abigeato    ///

O abigeato no Rio Grande do Sul vem diminuindo 
a cada ano, mas ainda afeta muitos produtores que 
tem seus rebanhos ovinos desfalcados

         Além de ser crime, o abigeato representa um sério risco à saúde das pessoas pela exposição da carne a uma série de  
         contaminações 
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Internacional    ///

A 134ª edição da Exposição Rural de Palermo 

foi reprogramada para 2021 devido ao prolonga-

mento da epidemia de COVID-19 e o consequen-

te isolamento social decretado pelas autoridades 

nacionais. 

A decisão de alterar a data foi tomada após 

exaustiva análise, de forma a proteger o público, 

visitantes técnicos, expositores, organizadores e 

trabalhadores em geral, em linha com as medidas 

que estão a ser realizadas no país e no mundo. cui-

dar da comunidade como um todo neste momento 

difícil. A 134ª Mostra será realizada de 21 de julho 

a 1º de agosto de 2021, com a mesma programação 

e conteúdo previstos para as datas originais. 

Embora atualmente a propriedade La Rural 

tenha desenvolvido protocolos que mantêm rígi-

das medidas sanitárias, seguindo as orientações 

das principais entidades, para garantir o retorno 

seguro às atividades, a reprogramação da Mostra 

visa priorizar a saúde da população.

Exposição de Palermo é adiada: a tradicional mostra acontece 
de 21 de julho a 1º de agosto de 2021

A Exposição de Rio Gallegos é considerada 

uma das mais importantes da raça Corriedale da 

Argentina. A edição comemorativa aos 100 anos 

será realizada em fevereiro de 2021, e terá o bra-

sileiro João Antônio Trammunt Fittipaldi como 

jurado.

Sociedade Rural de Río
Gallegos comemora 100 anos

O Congresso está programado para a primeira semana de ju-

nho de 2022 e se divide em tres etapas:

- Gira Pre Congreso Mundial:  Departamentos de Junín, Cerró 

de Pasco, Cuzco, Puno y Arequipa.

- Congreso: Departamento de Arequipa, Sur de Peru,  2 dias

- Exposición: Departamento de Arequipa, 2 dias 

Congresso Mundial do Corriedale acontecerá no Peru em 2022

Exposição do Prado acontece com adequações
O melhor em genética e bem-estar animal, 

os últimos avanços tecnológicos e as novidades 

em máquinas agrícolas e forrageiras, julgamentos  

e leilões, inovação e tecnologia, educação, traba-

lho, passeio de compras. Assim acontece a  115ª 

Exposición Internacional de Ganadería y Mues-

tra Internacional Agro Industrial y Comercial do 

Prado.  A feira ocorreu entre os dias 9 e 20 de se-

tembro. Na próxima edição a Arco Revista traz a 

cobertura completa da feira.

Corriedalistas do Cone Sul 
estão de luto

A Arco Revista registra com muito pesar 

o falecimento do criador, dirigente e jurado 

Samuel Benta, considerado Embaixador Ar-

gentino da Ovinocultura. Neste infausto dia, 

sua esposa Ana Maria também faleceu. Nos-

sas condolências aos fi lhos Orlando, Carolina 

e netos.
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