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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

O mercado da pele ovina 
ESPECIAL

garante qualidade para indústria

FEIRAS DE VERÃO NO 
RS juntas, faturaram mais 
de R$ 2,9 milhões

ROTA DO CORDEIRO   faz parte do Plano 
Nacional de Desenvolvimento Regional que visa 
construir um processo de crescimento
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anuncie, e veja 
os resultados!

R e v i s t a

Um Novo ciclo para as ovelhas!
Iniciamos o ano de 2016 com muitas coisas boas para 

compartilhar e comemorar. Encerramos o ciclo do verão com um 
grande crescimento no volume de vendas e na valorização dos 
ovinos em todo o Brasil, o que nos dá muito ânimo para seguir 
trabalhando cada vez mais.

Aliado a esse excelente período em que a ovinocultura cresce 
em meio à turbulência econômica do nosso país, temos em nossa 
entidade uma nova diretoria, que chega com muita garra e vontade 
de trabalhar para ver o crescimento e o desenvolvimento desta 
cultura que muito nos orgulha.

Começa o outono e com ele a nova etapa intensa de feiras, 
exposições, remates e dias de campo... Londrina (PR), Cachoeira 
do Sul (RS), Maringá (PR), Salvador (BA), Araçatuba (SP), Esteio 
(RS), entre outras cidades que fazem parte do circuito de outono 
pelo Brasil, movimentando a ovinocultura. E a ARCO estará em 
todas elas, divulgando o trabalho da entidade, trazendo novos 
associados e agregando valor aos rebanhos brasileiros.

Temos muitos projetos para dar encaminhamento, a Rota do 
Cordeiro que já é uma realidade, a ATER para ovinocultura, cremos 
que seja brevemente divulgada, o crescimento da certifi cação da 
carne ovina, a expansão do mercado do leite e grandes parcerias 
para alavancar e fazer crescer a cadeia produtiva da ovinocultura.

Vamos trabalhar juntos! 
Boa leitura...
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A  ovinocultura  e  a  caprinocultura  são  atividades  
difundidas  no  mundo.  A versatilidade  dos  caprinos  e  dos  
ovinos  às  adversidades  climáticas  é  secular,  pelo  processo  
de  adaptação,  seleção natural  e  também  por  infl uência  
do  homem.  Os  animais  tornaram-se  cosmopolitas,  
encontrando-se difundidos

 em praticamente todas as regiões, no Brasil, 90,83% dos 
caprinos e 56,72% dos ovinos estão no Nordeste, que abriga 
92,50% da área  semiárida  do  País. Os rebanhos de ovinos 
da Região Nordeste têm mantido historicamente sua aptidão 
para corte, visto que são deslanados, mas há uma demanda 
importante na produção de couros e peles, que mesmo com 
o material sintético, deverá continuar crescendo e ajudando 
na elevação da renda de produtores e pequenos produtores 
cooperativados da região.

Caprinos
O efetivo de caprinos foi de 8,85 milhões de cabeças em 

2014, uma variação positiva de 0,8% em relação ao observado em 2013. Em 
termos de participação regional, o Nordeste deteve 91,6% do plantel desta espécie. 
O Estado da Bahia concentrou 26,7% do rebanho, seguido pelos Estados de Pernambuco 
(23,6%) e Piauí (13,9%). Os efetivos de maior relevância municipal foram registrados em 

Casa Nova (BA), Floresta (PE) e Petrolina (PE). 

O mercado e a produção de peles 
e couros de ovinos no Brasil

Ovinos
O efetivo de ovinos foi de 17,61 milhões de unidades, um aumento de 1,9% em relação ao 

obtido em 2013. Este efetivo é concentrado na Região Nordeste (57,5%), seguida pelas Regiões 
Sul (29,3%), Centro-Oeste (5,6%), Sudeste (4,0%) e Norte (3,6%). Os Municípios de Santana do 

Livramento (RS), Casa Nova (BA) e Alegrete (RS) apresentaram os maiores rebanhos de ovinos 
em 2014. Cabe destaque o crescimento deste efetivo em Casa Nova (BA), que ocupava a 

quinta posição em 2013. 
(Segundo o IBGEhttp://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/84/ppm_2014_v42_br.pdf)
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Isso se refl ete na maior utilização do couro por parte das 
indústrias que primam pelo alto padrão de qualidade aliado a 
um cliente muito mais exigente, as peles de ovinos e caprinos 
do Nordeste são valorizadas no mercado pela maior elasticidade, 
resistência e textura apresentadas, prestando-se, assim, para 
um maior número de produtos nas indústrias de vestuário e de 
calçados, na produção de calçados, bolsas e acessórios de altíssima 
qualidade e maior valor agregado.

Segundo o IBGE só no Nordeste a produção está em torno 
de 400 mil peles por mês, que atende o mercado nacional e 
exportação. E apesar da grande clandestinidade nos abates de 
ovinos e caprinos, os marchantes, que compram o animal vivo 
para abate, vendem a R$ 5,50 o couro de Cabra e R$ 6,50 o de 
ovino, esta matéria prima após o tempo de maturação nos curtumes 
chega a ser vendida a R$ 20,00 a peça.(Os pequenos produtores 
que abatem os animais em sua residência para consumo familiar 
vendem a pele diretamente ao atravessador e recebem, em média, 
de R$ 2,50/R$3,00 por peça. A peça deve estar em boas condições, 
caso contrário não tem valor algum. O atravessador repassa a peça, 
maturada/salgada, pelo valor de R$5,00.)

 De acordo com dados da Associação das Indústrias de 
Couro do Norte e Nordeste, existe uma capacidade instalada para 

processar anualmente 12 milhões de peles, sendo atualmente 
processada em torno de 8 milhões por ano, o que provoca uma 
capacidade ociosa de aproximadamente 33%.

Adriano Ferraz Gomes, produtor e proprietário de curtume em 
Floresta - Pernambuco, há 12 anos diz que apesar do aquecimento 
do mercado para o couro, há ainda muitos desafi os a serem 
contornados e o principal deles é a informalidade e a forma 
extensiva com que os animais são criados, o que prejudica também 
a qualidade das peles. Temos que ter cuidado redobrado com o 
material que compramos, pois muitos apresentam algum tipo de 
defeito justamente pela forma de criação, alimentação. Muitos 
animais são criados soltos, sem muitos cuidados o que deprecia 
bastante o couro. Gomes ressalta ainda os cuidados com o meio-
ambiente e o alto custo para isso o que muitas vezes inviabiliza 
o negócio dos curtumes. “Para trabalharmos de acordo com a lei 
temos que fazer altos investimentos” afi rma.

Os pequenos produtores de caprinos e ovinos criam os 
animais sob algum regime de pasto, seja extensivamente ou semi 
confi namento, o que, de alguma forma interfere negativamente 
na qualidade do couro, pois na região nordeste da Bahia, onde 
se encontra a maioria do rebanho caprino e ovino, as pastagens 
ainda contam com grande quantidade de mandacaru, dentre outras 

Divulgação Arezzo

Divulgação Arezzo
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cactáceas além de outras plantas que contém espinhos. 
Esses espinhos perfuram a pele, em profundidades 
diferentes, depreciando a pele. Assim como as cercas de 
arames farpados. A maioria das propriedades é formada por 
pequenas extensões de terras, com 30 tarefas ou pouco mais 
de 50 tarefas. Normalmente as áreas de caatinga já estão 
bastante degradadas; os pastos não são bem formados. Tudo 
isso contribui para que os animais ultrapassem os limites 
impostos pelas cercas e, ao atravessar as cercas, compostas 
na sua maioria de arame farpado, as peles acabam sofrendo 
algum tipo de lesão, contribuindo para a depreciação ou 
inutilização da mesma.

O produtor aponta ainda a pouca escala na produção, 
pois os pequenos produtores levam a feiras 3 ou 4 peças que 
são vendidas para os atravessadores, estes é que juntam a 
quantidade de peças a ser vendida aos curtumes. 

O SEBRAE/PE que tem atuação importante aponta 
que estes animais, caprinos e ovinos, apresentam grandes 
oportunidades de negócios para o Nordeste e em especial 
para as regiões semiáridas, onde as características 
climáticas que são desfavoráveis para outras culturas 
do agronegócio, podem trazer o desenvolvimento para 
pequenos empreendimentos rurais, desde que organizados 
coletivamente, com vistas à melhoria da qualidade da 
carcaça e o alcance da produção em escala para viabilizar as 
agroindústrias, como curtumes e matadouros especializados, 
destaca a gestora do Projeto Agronegócios do Sertão de 
Pernambuco, Auxiliadora Vasconcelos.

Entre as empresas compradoras desta matéria prima no 
Brasil, estão a Democrata e a Arezzo, importantes fabricantes 
de calçados, bolsas e acessórios masculinos e femininos, com 
linhas de alto padrão produzidas a partir das peles de ovinos 
e caprinos. Peças de alto valor agregado feitos da famosa e 
macia pelica.

Segundo Ronaldo Bastos, setor de compras da Arezzo 
no Rio Grande do Sul, toda a linha nobre da empresa é feita 

a partir desta matéria prima e utilizada em linhas 
de alto custo e mais conceituais que levam a 
marca Arezzo. Hoje a empresa compra de 250 a 
300 mil metros de couro por ano, para fabricação 
de calçados, bolsas e acessórios que abastecem 
o mercado nacional e exportados para Estados 
Unidos e países do Mercosul.

Na Democrata outra importante indústria 
do setor calçadista a utilização das peles de 
ovinos e caprinos também se destina a produtos 

mais caros e com maior valor agregado, pois são linhas de 
maior conforto, maciez e toque diferenciados, afi rma Marcos 
Gomes, diretor da Democrata em São Paulo.

Catarina Bittencourt, Médica Veterinária formada pela 
Universidade Federal da Bahia, Especialista em Pequenos 
Ruminantes - Sócia Proprietária da Empresa INOAGRO 
- Inovações em Agronegócios, que atua em parceria 
com o SENAR/AR BA nos Programas PROSENAR 
e CAPRICORTE que têm como objetivo promover a 
Formação Profi ssional Rural do produtor e do trabalhador 
rural, através de Instrutoria, Consultoria e Assistência técnica, 
diz que o trabalho de extensão rural é de extrema importância 
para o desenvolvimento rural. “Os produtores participantes 
dos Programas do SENAR se destacam no meio rural. O 
trabalho envolve o gerenciamento da propriedade focado em 
uma atividade, que no meu caso é na caprino e ovinocultura. 
O objetivo é de melhorar a produtividade e a rentabilidade 
do negócio rural através da difusão de tecnologias visando 
o fortalecimento da cadeia produtiva e o desenvolvimento 
econômico e social da família.”

A Associação Brasileira de Criadores de Ovinos – ARCO, 
tem buscado ações para o fortalecimento da cadeia produtiva 
de ovinos, segundo seu presidente Paulo Afonso Schwab, tem 
sido um trabalho árduo, mas de construção de importantes 
parcerias na busca do desenvolvimento da ovinocultura 
no Brasil. “Uma ovelha não é uma vaca pequena, é um ser 
diferente que requer cuidados diferentes e exige de nós, 
produtores muito mais atenção” diz Schwab que ressalta 
ainda que a ovelha nos dá tudo, nos veste e nos alimenta. Dela 
temos lã, carne, leite e couro.

Existem vários entraves nesta cadeia e um deles é a 
desorganização, temos que organizá-lo, fazê-lo crescer, 
promovendo a criação, o cooperativismo e tirar o produtor e 
a indústria da informalidade, pois dos ovinos temos a melhor 
carne, o melhor leite, a melhor lã e a pele da maior qualidade 
e valor agregado, afi rma o presidente.

Maria AuxiliadoraFotos: Divulgação / Arezzo Estágio de produção - no curtume
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Andrea Madruga da Fio Farroupilha, uma das artesãs da 
matéria veiculada na ARCORevista nº 11, começou 
a informar nas etiquetas de suas peças o resultado 
da micronagem da lã utilizada na confecção bem 

como o brinco do animal. Segundo ela tem sido surpreendente 
o interesse das pessoas pelas peças, “estamos conquistando os 
“clientes vips”, super interessados em ter informações sobre 

o produto e aumentou muito a confi ança do cliente em nosso 
trabalho e experiência” relata Andrea.

Estamos muito felizes com o retorno, precisamos agora 
trabalhar melhor a velocidade da produção para poder atender 
a todos os pedidos, diz a artesã lembrando que as peças são 
totalmente artesanais o que dá mais trabalho, requer mais atenção 
e tempo.

MERCADO DA LÃ

A IMPORTÂNCIA DA MICRONAGEM 
na valorização da peça

Alessandra Silveira  veste peça em fi os IDEAL,
 com acabamentos e bordados em lã ovina e seda

Virginia Dutra
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9ª EXPOSIÇÃO NACIONAL DAS RAÇAS DORPER 
E WHITE DORPER FOI UM GRANDE SUCESSO!

As cabanhas do Estado de São Paulo foram destaque e 
conseguiram os principais prêmios na 9ª Exposição Nacional das 
Raças Dorper e White Dorper, que ocorreu durante a 28ª Exposição 
e Feira de Ovinos do Estado de São Paulo (Expovelha). O evento 
foi realizado de 10 a 18 de outubro, no Recinto de Exposições “José 
Oliveira Prado”, em Lençóis Paulista (SP), uma parceria entre 
ABCDorper, Associação Paulista de Criadores de Ovinos (Aspaco) 
e Associação Rural de Lençóis Paulista (ARLP). O sul-africano 
Wynand Lodewicus Cronje (Wicus Cronje) foi o jurado para as 
raças Dorper e White Dorper.

O então presidente da ABCDorper, Paulo Augusto Franzine, 
considerou a 9ª Exposição Nacional das Raças Dorper e White 
Dorper um grande sucesso. Ele destacou que cerca de 700 animais e 
38 criadores das regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste participaram 
da mostra. “Nesse ano, também tivemos a participação de novos 
criadores, das regiões Sul e Nordeste”, afi rmou. O dirigente ainda 
ressaltou a qualidade dos animais que entraram na pista do Recinto 
de Exposições “José Oliveira Prado. “O número de animais fi cou 
próximo do que era esperado, cerca de 700. Mas a qualidade 
surpreendeu a todos e inclusive foi destacada pelo jurado”, 
completou Franzine.

No Dorper, o Grande Campeão foi o reprodutor Dorper Campo 
Verde TE 5404, da Dorper Campo Verde, de Jarinu (SP), que foi 
adquirido pela Fazenda Tiburuna, do criador José Vieira Neto, 
de Pernambuco. O título de Reservado Grande Campeão fi cou 
com Kaiowas Perseus TE 751, do expositor Cordeiro Medalha, 
de Rolândia (PR).Nas fêmeas, a Grande Campeã foi o animal 
Dorper Campo Verde IA 5005, da Dorper Campo Verde, mas que 
foi adquirida pela Caxambú Dorper, também de Pernambuco. 
A Reservada Grande Campeã fi cou com a matriz Dorper Campo 

Verde TE 5815, da criadora Adriana de Castro Silveira Pinto. “Eu 
gostei muito desse animal e o comprei na terça-feira. Sabia que 
ele iria muito forte para o grande campeonato de fêmeas e estava 
torcendo muito para que ele se consagrasse Grande Campeã. 
Acredito que fi z um bom negócio durante esta Nacional da raça 
Dorper. Estou muito feliz de levar esse prêmio pra Pernambuco, em 
um evento aqui em São Paulo”, disse a proprietária da Caxambú 
Dorper, Patricia Bacana.

No White Dorper, a Dorper Campo Verde, da criadora Adriana 
de Castro Silveira Pinto, conquistou o título de Grande Campeão, 
com o reprodutor Dorper Campo Verde IA 4874. A Cabanha Serra 
D´Água, do criador Luiz Otavio Roma, de Botucatu (SP), fi cou 
com título de Reservado Grande Campeão, com Estrela do Vale 
Cannon IA 47. Já nas fêmeas White Dorper, a Cabanha Interlagos, 
dos selecionadores Jamer e Jaqueline Marques, de Valinhos (SP), 
conquistou o título de Grande Campeã Nacional com Interlagos 
Encantada 1726. A Reservada Grande Campeã foi Bonfi m TE 414, 
da Fazenda Bonfi m, do selecionador Carlos Raul Consonni, de 
Cravinhos (SP).

Adriana de Castro Silveira Pinto, da Dorper Campo Verde 
conquistou os títulos de Melhor Criador e Melhor Expositor da 
raça Dorper. Na raça White Dorper, Jamer e Jaqueline Marques 
conquistaram os títulos de Melhor Criador e Melhor Expositor.

A 10ª Exposição Nacional das Raças Dorper e White Dorper 
será realizada durante a Fenagro, em Salvador (BA), em parceria 
com a ACCOBA, no período de 28 de novembro a 07 de dezembro. 
Os conselheiros da ABCDorper esperam superar o número de 
animais e expositores presentes em edições anteriores, convocando 
os criadores de Dorper e White Dorper de todas as regiões do país a 
participarem deste que é o principal evento das raças.
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ABC DORPER

Em Assembleia realizada no fi nal do ano de 2015, os 
associados da ABCDorper aprovaram um novo Estatuto Social 
que altera a estrutura administrativa. De acordo com o novo 
Estatuto Social a estrutura administrativa passa a ser composta 
por: Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretor 
Executivo, Diretor Técnico e Conselho Deliberativo Técnico. 
Durante a Assembleia foram eleitos os associados que irão 
compor os Conselhos de Administração (Alcílio José Boechat, 
Fábio H. B. Ximenes, Hélcio Alves de Souza, Jaqueline J. C. 
Mascarenhas Marques, Luiz Alberto Vicente Teixeira, Manoel 
Carlos de Oliveira Fontenele, Marco Aurélio Sanchotene, 

Valdomiro Poliselli Junior e Vilma Barbosa Gomes) e Fiscal 
(titulares: Augusto Sérgio de Oliveira Barbosa, Bruno Garcia 
Moreira e Fernando Vieira Chaves Filho; suplentes: Leonardo 
Gomes Vidal, Paulo Augusto Franzine e Paulo Sérgio 
Corrêa Vianna). A novidade fi ca por conta do Conselho de 
Administração, pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia 
são eleitos os associados que irão compor o Conselho e os 
cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secretário serão 
ocupados pelos membros do Conselho de Administração; esta 
defi nição de quais membros ocuparão os cargos é feita em 
reunião exclusiva do Conselho de Administração logo no início 

do mandato. Esta reunião aconteceu 
no último dia 20 de janeiro, quando o 
Conselho de Administração se reuniu e 
defi niu que Vilma B. Gomes (Cabanha 
MOV) como a nova Presidente 
da ABCDorper, que administrará 
juntamente com Jaqueline Marques 
(Cabanha Interlagos) e Hélcio A. de 
Souza (Cabanha Araí), respectivamente 
Vice-Presidente e Secretário. Nesta 
mesma reunião determinou-se que a 
Zootecnista Regina Valle ocupará os 
cargos de Diretor Executivo e Diretor 
Técnico e que o Conselho Deliberativo 
Técnico será composto por: Amin 
Jabur, Daniel Cipoletta, Danilo Gerassi 
Abbondanza, Giancarlo Antoni, Raphael 
Borba, Tiago Lot, Wilson Braga.

aBcdorper tem novo estatuto e diretoria
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Cleusa Piegas foi reconduzida a presidência 
da Associação Brasileira de Criadores de Ideal – 
ABCI, e coloca entre suas prioridades nos próximos 
dois anos a de preparar um sucessor para a direção 
da entidade. “O trabalho tem que continuar, a raça 
Ideal está num bom e importante momento em que 
se consolida como raça de duplo propósito – carne 
e lã – de altíssima qualidade” afi rma Cleusa.

Com a proximidade da Expointer já começam 
os preparativos de organização do Desfi le de 
Modas Ideal, um evento que já está no calendário 
ofi cial da feira e a cada ano cresce em participação 
e novidades no setor de moda de acessórios. Além 
do tradicional desfi le, a raça Ideal desde o ano 
passado passou a fazer o concurso de velos e de 
conformação com animais esquilados, a esquila 
acontece logo após o julgamento e escolha dos 
grandes campeões da raça. “Este ano vamos fazer 

tudo de novo e queremos fazer melhor, estreitando 
nossas parcerias e agregando parceiros para juntos 
fazermos uma grande Expointer” diz.

Outro grande desafi o destacado por Cleusa 
é trabalhar a união, somando esforços para todos 
falarem a mesma língua, divulgando os atributos 
dos ovinos, seja a carne, seja a lã, ressaltando que 
a ovinocultura está passando por um momento 
importante, com grande visibilidade e justamente 
por isso as ações devem ser conjuntas, assim os 
resultados serão muito mais positivos. Temos uma 
carne de excelente qualidade e uma lã que não 
precisa ser usada somente para artesanato rústico, 
mas com forte tendência aos grandes mercados 
de vestuário e decoração, “ a lã pode ser usada no 
verão e no inverno, ela é isotérmica, ela não pega 
fogo, precisamos trabalhar isso muito forte” relata 
Cleusa.

ideal

Desafi os 
da nova gestão

a raça ideal na Fenovinos, que acontece 
de 05 a 07 de maio em cachoeira do sul (rs), 
terá o seu tradicional remate arte e Bom Gosto 
ideal, onde são leiloadas peças de artesãs que 
participam do desfi le e peças doadas pelas 
senhoras criadoras de ideal e as borregas que 
são doadas pelas cabanas, onde toda renda é 
revertida para as ações da raça em esteio. além 
disso haverá, no dia 07 de maio (sábado), às 11 
horas da manhã assembleia dos associados, 
momento em que são discutidos e elaborados 
os projetos e programação para a expointer. 
cleusa aproveita para convidar todos as 
cabanas de ideal, associados e criadores para 
participarem da Fenovinos que com certeza é 
uma prévia da expointer. o jurado para a raça 
ideal será José ovídio Gomes da costa.

de 05 a 07 de maio em cachoeira do sul (rs), 
terá o seu tradicional remate arte e Bom Gosto 
ideal, onde são leiloadas peças de artesãs que 
participam do desfi le e peças doadas pelas 
senhoras criadoras de ideal e as borregas que 
são doadas pelas cabanas, onde toda renda é 
revertida para as ações da raça em esteio. além 
disso haverá, no dia 07 de maio (sábado), às 11 
horas da manhã assembleia dos associados, 
momento em que são discutidos e elaborados 
os projetos e programação para a expointer. 
cleusa aproveita para convidar todos as 
cabanas de ideal, associados e criadores para 
participarem da Fenovinos que com certeza é 
uma prévia da expointer. o jurado para a raça 
ideal será José ovídio Gomes da costa.

ABRIL 2016
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DEBATE

Como primeiro evento oficial 
da 8ª Agrovino que aconteceu no 
mês de janeiro em Bagé (RS), o 
II Ovinocultura em Debate reuniu 
produtores, técnicos, pesquisadores e 
várias entidades, órgãos e instituições 
ligadas ao agronegócio, pecuária e 
especificamente a ovinocultura.

O discurso em torno da viabilidade 
econômica e da importância da 
ovinocultura foi unânime  nas 
manifestações das autoridades presentes 
na abertura do evento, ressaltando 
que há grandes oportunidades de 
crescimento e desenvolvimento dentro 
da ovinocultura, seja de lã, carne, leite 
e peles.

“Esse discurso coeso com certeza 
vai gerar novas ações e projetos para, 
num futuro bem próximo, enxergarmos 
os avanços da ovinocultura não só no 
Rio Grande do Sul, mas em todo o 
Brasil”, disse o presidente da ARCO 
e anfitrião do evento, Paulo Afonso 
Schwab.

Apresentação do 
Relatório e Resultados:

O doutor Marcos Borba, 
pesquisador da Embrapa Pecuária 
Sul foi o responsável em apresentar 
o resultado do que foi planejado, 
trabalhado e avaliado a partir da 1ª 

edição do Ovinocultura em Debate, 
que aconteceu em Janeiro de 2015.

Um amplo material de pesquisa e 
balanços foi apresentado aos presentes 
e foi este relatório que norteou o debate, 
as discussões e as metas para o próximo 
ano de trabalho. Na apresentação Borba 
relatou vários itens que envolvem a 
cadeia produtiva e, que, através de um 
trabalho de campo com entrevistas e 
questionários, pode-se elaborar um 
relatório que apresente um cenário 
real da ovinocultura gaúcha, de como 
está o processo de criação, quais são as 
oportunidades, quais pontos precisam 
ser melhor trabalhados, quais precisam 
de mais atenção.

2ª edição do Ovinocultura em Debate 
reuniu produtores e autoridades no 

Parque da Rural de Bagé
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“Aumentar o rebanho é, 
com certeza, uma das principais 
prioridades” ressalta Borba apontando 
a grande queda do rebanho gaúcho 
que já foi de quase 15 milhões e hoje 
chega a pouco mais de 4 milhões. 
“Para isso precisamos unir e organizar, 
trabalhar junto identifi cando o que 
pode estar impedindo o crescimento” 

diz o pesquisador que apontou 
em seu relatório problemas como, 
manejo inadequado, doenças, 
abigeato, predadores naturais entre 
outros que acabam por desestimular 
o ovinocultor e auxiliando no 
decréscimo do rebanho.

Ao fi nal foi distribuída uma fi cha 
com 36 ações que foram notifi cadas 

pelos presentes, dessas as 10 mais 
pontuadas serão as primeiras a 
serem trabalhadas pelas entidades, 
associações e produtores que farão 
parte do grupo de trabalho que dará 
efetivo prosseguimento ao trabalho, 
reunindo-se no mês de abril na 
Embrapa Pecuária Sul. Seguem os 
temas em ordem de pontuação:

DEBATE

Incremento ação fi scalizadora do Estado sobre comércio de carne/lã;
Qualifi cação do setor produtivo mediante assistência técnica e capacitação continuada dos produtores;
Qualifi car a segurança;
Capacitação técnico-gerencial continuada para produtores;
Assistência técnica;
Organizar dados sobre a ovinocultura (estatísticas confi áveis);
Políticas específi cas para a escala e capacidade das pequenas e médias indústrias (juros e prazos incompatíveis);
Fomento a organização dos produtores (redes, APLs, etc);
Maior aproximação entre agentes da cadeia;
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Autoridades presentes no evento:
Senhor Armando Otte – Coordenador regional da 

SEAPI e representante oficial do Secretário de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo

Senhor Eduardo Mendes – Secretário Municipal 
do Desenvolvimento Rural e representante oficial do 
prefeito de Bagé, Luis Eduardo Colombo

Senhor Rodrigo Móglia – Presidente da Associação e 
Sindicato Rural de Bagé

Senhor Clair Tomé Kuhn – Presidente da Emater/RS
Senhor AdrovaldoSchio – Presidente da Fepagro
Senhor Nelson Wild – vice presidente da Fetag
Senhor Ibagé Pires – Chefe do Escritório do Mapa 

em Bagé e representante oficial do senhor Roberto 
Schroeder, diretor do MAPA no RS

Senhor Alexandre Varela – Chefe Geral da Embrapa 
Pecuária Sul e representante oficial do presidente da 
Embrapa, Maurício Lopes

Senhor Rodrigo Rizzo – presidente das Câmaras 
Setoriais da SEAPI

Senhor Geraldo Brossar Correa de Melo – presidente 
da Associação Bageense de Criadores de Ovinos - 
ABACO

Estiveram presentes também o chefe do escritório 
regional da Emater, senhor Eloí Pozzer, o presidente da 
Associação para o Desenvolvimento do Alto Camaquã, 
Matheus Garcia, senhora Elisabeth Lemos, presidente da 
Associação Brasileira de Criadores de Corriedale, senhora 
Cleusa Piegas, presidente da Associação Brasileira de 
Criadores de Ideal e a senhora Sônia Silveira, presidente da 
Associação Brasileira de Criadores de Merino Australiano.

O II Ovinocultura em Debate foi uma promoção da 
ARCO com o apoio dos seguintes parceiros: 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através 
das Secretarias de Agricultura,  Pecuária e Irrigação e de 
Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo

Emater/Ascar
Juntos Para Competir – Farsul, Senar e Sabrae
Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio 

Grande Do Sul – Fetag
Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária - Fepagro
Embrapa Pecuária Sul
Associação Para o Desenvolvimento do Alto Camaquã 

– Adac
Associação e Sindicato Rural De Bagé. 
Associação Bageense de Criadores de Ovinos – Abaco
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Artigo

Caros criadores, chegamos a nossa terceira edição onde 
iremos esclarecer a parte cartorial do SRGO, relativa aos 
comunicados de nascimentos em seus diferentes tipos de 
métodos reprodutivos e Identificação dos animais.  

As Notificações de Nascimentos podem ser feitas via 
sistema eletrônico do S.R.G.O. na área restrita em nosso 
site, em formulário de nascimentos específico disponibilizado 
pela A.R.C.O, via site ou em formulário de talão com duas 
vias por solicitação do associado. Os formulários deverão 
ser preenchidos com letra legível ou impresso, assinado 
e datado pelo criador ou seu representante, devidamente 
autorizado na entidade como tal. Quando feito através de 
formulário do talão de nascimentos a primeira via deverá 
ser enviada para A.R.C.O. pelo associado. A Notificação 
de Nascimento deverá ser enviada à A.R.C.O. no prazo 
regulamentar de 210 (duzentos e dez) dias a partir do 
primeiro nascimento. Após o prazo regulamentar até 
no máximo de 730 (setecentos e trinta) dias será aceito 
mediante multa pecuniária. Porém sempre antes do 
desmame, de forma a possibilitar a inspeção do cordeiro ao 
pé da mãe, ainda mamando. É de extrema importânciaque 
a notificação chegue na ARCO devidamente preenchida 
com os dados a seguir, evitando assim a devolução da 
mesma:Nome do criador, estabelecimento, município, 
endereço postal, raça e classe (PO ou PCOC), Afixo (nome), 
número que identifica o ovino (tatuagem), sexo, dia, mês 
e ano do nascimento;afixo, tatuagem e FBB (número de 
inscrição no Registro Genealógico de Ovinos), do pai e da 
mãe do produto. A Arco disponibiliza ao criador o Anexo 
Complementar da Notificação de Nascimentos, este objetiva 
a atualização do Arquivo Zootécnico, através da informação 
das ovelhas falhadas, ovelhas com cria morta e ovelhas 
mortas.A notificação de nascimento deve ser especifica 
para cada classe (PCOC e PO) e para os produtos oriundos 
de diferentes métodos de reprodução (Monta Natural, 
Insemição Artificial e transferência de Embrião).

Seguindo o Regulamento do SRGO, os produtos 
oriundos de TE ao serem registrados receberão o código 16, 
também os produtos de outro método reprodutivo em que no 
período de cobertura utilizado tenha mais de um reprodutor 
em um intervalo inferior a 30 dias, gerando dúvida em 
relação a paternidade do produto receberão o código 16.

Para identificar os produtos nascidos no criatório, estes 
recebem uma tatuagem que é informada no comunicado 
de nascimento, esta tatuagem é o que identifica o indivíduo 
como único no criatório.

A identificação dos ovinos a serem inscritos no S.R.G.O. 
será feita com os seguintes critérios:Durante o período de 

aleitamento, e sempre antes da Inspeção ao Pé da Mãe,com 
a utilização de algarismos e letras, com a tatuagem com 
tintas especiais na face interna das orelhas. Nas raças 
deslanadas a tatuagem será na face interna das orelhas, 
podendo ser colocada também na prega da cauda.A 
identificação individual dos animais será feita unicamente 
através da tatuagem com algarismos, em série numérica 
progressiva ou alfa numérica progressiva para cada 
criador, raça e categoria, iniciando em 01, não podendo 
haver repetição. No caso de utilização de tatuagem alfa 
numérica a utilização de letras será permitida antecedendo 
o número. A utilização de letras após o número da tatuagem 
somente será permitida no caso de correção de tatuagens 
repetidas, autorizada pela superintendência. Não é permitida 
a utilização da letra “O” em composição de tatuagem em 
ambos os casos. É permitido utilizar os números pares para 
fêmeas e ímpares para machos ou vice-versa. A tatuagem 
da identificação individual do ovino será feita na orelha 
esquerda dos animais PO e na orelha direita dos RGB.A 
identificação do criador será através do código de rebanho, 
que constará de uma série numérica seguida de uma letra 
em ordem alfabética, para cada raça, até o número 999 
(novecentos e noventa e nove), repetindo-se o processo 
com a letra seguinte. O código do rebanho estabelece a 
ordem em que ocorrem as inscrições dos criadores, por 
raça, e faz parte da identificação individual do ovino, esta é 
obrigatória e sua tatuagem é de responsabilidade do criador, 
sendo que ao se cadastrar na ARCO o criador deve solicitar 
seu código de rebanho. Deve ser tatuado na orelha direita 
dos ovinos PO e SO e na orelha esquerda dos ovinos RGB, 
RD e CG. Estes ovinos serão inspecionados e identificados 
pelo inspetor técnico conforme controle do criador e 
padrão racial da raça,de acordo com a classificação em 
três grandes grupos, são estes: Registrados (ARCO e 
RGB);Selecionados (SO e RD) e Controlados(CG), mas 
esse assunto de inspeções veremos na próxima edição.

Prezado criador, será realizado neste ano de 2016 
a atualização do estoque do banco de sêmen de sua 
propriedade, em breve estaremos disponibilizando em nosso 
site documento padrão para efetuarmos este procedimento. 
Informamos ainda que animais inativados por morte por 
solicitação do criador, para que estes sejam reativados no 
registro, será necessária comprovação, assim como cobrada 
uma taxa já aprovado na tabela de emolumentos.

Até a próxima edição.
S.R.G.O

Serviço de registro genealógico de ovinos
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O Ministro do Desenvolvimento Agrário – MDA, 
Patrus Ananias esteve em Bagé no início de fevereiro, 
onde junto com o Secretário de Desenvolvimento 
Regional do Ministério da Integração, Alexandre 
Chumbinho, cumpriram extensa agenda voltada ao 
setor da ovinocultura. . Eles foram recepcionados por 
autoridades locais e da região em um jantar na sede 
da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos – 
ARCO, em Bagé (RS), onde conheceram o trabalho 
realizado pela entidade que em 2017 completa 75 
anos e, que junto a parcerias públicas e privadas tem 
buscado organizar e fortalecer a cadeia produtiva da 
ovinocultura.

Na manhã do dia 02, no auditório da Unipampa, 
aconteceu uma reunião aberta onde a ARCO através 
de seu presidente, Paulo Afonso Schwab e o assessor 
técnico da entidade, Edegar Franco, deram um 
panorama geral e atual da ovinocultura nacional, 
mostrando dados e perspectivas para a cadeia 
produtiva. “A ideia foi apresentarmos ao ministro uma 
agenda positiva da ovinocultura e o que ainda pode e 

deve ser feito para alavancar a produção e aumentar a 
renda do produtor” diz Schwab.

Franco falou sobre o mercado da carne ovina, do 
leite, lã e peles e das possibilidades de incremento de 
renda que a cultura da ovelha pode gerar.

A Associação para o Desenvolvimento do Alto 
Camaquã – ADAC apresentou o funcionamento da 
APL  de Ovinos e Turismo, mostrando o crescimento 
da atividade e o quanto os pequenos produtores da 
região estão melhorando e aprimorando seu trabalho, 
seus produtos e o fortalecimento que trouxe a marca 
Alto Camaquã para o projeto.

Este foi mais um importante passo para a conquista 
da chamada pública para ATER que segundo o 
presidente da ARCO, já está protocolada no MDA 
desde junho de 2015, “temos certeza que esta visita 
vai impulsionar a decisão do ministro em aprovar 
a chamada pública, pois agora ele viu de perto a 
seriedade do nosso trabalho e a responsabilidade que 
temos com todos os envolvidos na cadeia” conclui 
Schwab.

ENCONTRO

Ovinocultura foi o tema central de encontro 
com o Ministro Patrus Ananias em Bagé
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rota do cordeiro

Rio Grande do Sul na 
ROTA DO CORDEIRO

Agora a Fronteira Oeste do Rio 
Grande do Sul faz parte oficialmente 
do projeto Rota do Cordeiro, um 
projeto piloto do Ministério da 
Integração Nacional – MI, através da 
sua Secretaria de Desenvolvimento 
Regional. A Rota do Cordeiro faz parte 
do Plano Nacional Desenvolvimento 
Regional – PNDR, que visa construir 
um processo de desenvolvimento 
a partir da matriz produtiva de 
cada região e que a ele se somam o 
Ministério da Indústria e Comércio 
– MDIC e agora o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário – MDA.

Juntos cada um cuidando da sua competência, o MI 
com o projeto de desenvolvimento, as rotas, o MDIC 
com a apoio e identificação dos arranjos produtivos, as 
APLs e o MDA tratando dos territórios.

O Secretário de Desenvolvimento Regional do 
MI, Alexandre Chumbinho, que integrou a comitiva 
do Ministro Patrus Ananias, que esteve em Bagé no 
mês de fevereiro, assinou junto a Prefeitura de Bagé o 
convênio, que num primeiro momento terá um aporte 
de 510 mil reais e que teve a participação fundamental 
da ARCO e da Embrapa Pecuária Sul na sua formatação 
e plano de trabalho, onde estas duas entidades terão 
efetiva participação na consecução. Aqui o programa 
abrange a Região Fronteira Oeste e Alto Camaquã, 
atingindo 21 municípios e um rebanho de mais de 2 
milhões de ovinos, que representam 60% do rebanho 
gaúcho e 40% dos ovinocultores.

O secretário aponta o principal objetivo do 
programa que é o de prever o arranjo institucional que 
se fortaleça com a presença do Estado, promovendo 
o encontro e o debate de todos os envolvidos, “as 
entidades, instituições, produtores e agentes sociais 
envolvidos na cadeia produtiva são chamados para 
o debate e construção de carteira de projetos e, num 
segundo momento, acontece a rodada de negócios” 

diz.  Outro ponto positivo apontado por Chumbinho é 
a maior eficiência que se tem com a customização in 
loco, respeitando a característica humana, geográfica 
e cultural de cada uma das regiões, exemplificando 
que no polo de Tauá no Ceará eles apontaram 
ineficiência no desenvolvimento dos rebanhos, 
enquanto que num primeiro momento no Sul as 
dificuldades estão centradas na capacitação técnica e 
utilização de tecnologias. “No mesmo momento em 
que identificamos potencialidades, nos são apontadas 
também as dificuldades, e o projeto vem a suprir as 
lacunas que o próprio arranjo nos aponte” ressalta.

Paulo Schwab, que esteve presente à cerimônia 
de assinatura comemora a conquista para região, 
lembrando que só se ganha com este projeto, “não 
levamos em conta a verba, mas sim o que ganharemos 
em capacitação, em crescimento e fortalecimento da 
cadeia produtiva” ressaltando o exemplo da APL 
Associação para o Desenvolvimento do Alto Camaquã 
– ADAC, que tem um trabalho focado também na 
ovinocultura e que só tende a se estruturar ainda mais 
com o Programa Rota do Cordeiro.

O secretário Alexandre Chumbinho diz que o 
programa tem prazo indeterminado, que de 2012 a 
2015 foram investidos 60 milhões de reais no programa 
de Rotas e que o Plano Plurianual – PPA 2016 – 2019 
prevê mais investimentos do programa.
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Como funciona a Rota do Cordeiro? É um 
projeto único ou faz parte de algum outro programa 
maior?

“A Rota do Cordeiro é um projeto piloto das Rotas 
de Integração Nacional que foi desenvolvido com 
o intuito de contribuir com os objetivos da Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR.  
Seu objetivo é promover o desenvolvimento regional 
e a inclusão socioeconômica por meio da estrutura 
produtiva e a integração econômica das regiões 
menos desenvolvidas do país aos mercados nacionais 
e internacionais de produção, consumo e investimento. 
Faz parte da rede de Arranjos Produtivos Locais - 
APL’s das Rotas de Integração Nacional.”

Em termos de desenvolvimento o que a inclusão 
dessas regiões pode trazer? 

“Mais e melhores empregos pela diferenciação 
da atividade (novos cortes, denominação de origem, 
etc.) e pela expansão da atividade (maior volume de 
produção, atendimento a frigoríficos e abatedouros). 
Destacamos também a retenção do jovem no campo, 

pela apresentação de uma atividade dinâmica e 
rentável.

A inovação agropecuária regional pela parceria 
com a Embrapa e Universidades e Institutos Federais 
(IFs) para transferência de tecnologias, junto com 
a sustentabilidade da atividade econômica regional, 
através do desenvolvimento de atividades compatíveis 
com os ecossistemas de cada região, são também 
importantes ganhos obtidos pelas rotas.

A promoção do abate legal e a certificação da 
carne produzida, estimulando o consumo da carne e 
dos produtos e subprodutos oriundos da ovinocultura 
e caprinocultura”

Qual é a duração do Projeto e qual o valor total 
envolvido?

“Entre 2012 e 2015 o Projeto Rota do Cordeiro 
investiu cerca de R$ 60 milhões, Emprincipio, o 
Projeto Rota do Cordeiro teria prazo indeterminado, 
pois muitas ações de fomento ao setor devem ser 
continuadas, tais como inovação, financiamento 
e ATER. De todo modo, o presente PPA garante a 
continuidade do projeto pelo menos até 2019.”

entrevista

alexandre chumbinho, atua como secretário de desenvolvimento regional do 
ministério da integração.  É formado em direito pelo centro Universitário metodista 
izabela Hendrix (2013). tem experiência na área de agronomia, com ênfase em 
extensão rural, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento 
rural sustentável, comunidades rurais, agroecologia, movimentos sociais populares, 
políticaspúblicas e terceiro setor, direitos e garantias fundamentais, cidadania e 
participação popular.
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Artigo

A definição pela criação de uma raça de ovinos 

depende de diversos fatores. Entre os quais o mais 

importante e definitivo é a preferência do criador, 

que pode ser influenciada por aspectos de tradição 

familiar, cultura regional, moda, qualidade dos campos, 

mercado de produtos e objetivo de produção.

O rumo que a seleção determina em cada rebanho 

também é influenciado pelos mesmos fatores. Neste 

contexto, é importante que grupos de criadores 

organizados nasassociações de raças venham a 

“zelar” pelas características mais comuns e desejáveis 

dos animais dentro de cada grupamento racial.

Especificamente a raça Crioula é descrita no 

regulamento do Serviço de Registro Genealógico de 

Ovinos (SRGO) da Associação Brasileira de Criadores 

de Ovinos (ARCO) como uma raça local originária da 

península ibérica, introduzidadurante a colonização da 

América e que ainda poderia ser encontrada desde 

o Peru até o Uruguai, segundo o Dr. Geraldo Velloso 

Nunes Vieira (1967).

A partir de 1982, com os trabalhos da Dra. Clara 

Vaz, a raça Crioula começou a ser preservada na 

Unidade da Embrapa em Bagé, com o objetivo 

de contribuir para a manutenção e caracterização 

desse grupamento genético. Nos dias de hoje, os 

criadores contam com um padrão racial definido e a 

disponibilidade de animais registrados PCOC (Puros 

por Cruzamento com Origem Conhecida), bem como 

das qualificações genealógicas intermediárias PROV 

III, II, I e BASE.

Nesse atual estado das coisas, a finalidade dessa 

nota é de apresentar alguns dados da morfologia das 

ovelhas de cria mantidas no Núcleo de Conservação 

da Embrapa Pecuária Sul, visando subsidiar reflexões 

sobre a evolução do padrão racial dos ovinos Crioulos.

No ano de 2013 foram colhidas algumas medidas 

zoonômicas em 206 ovelhas contemporâneas 

nascidas entre 2006 e 2011. Quanto as avaliações 

relativas a coloração dos velos e pelagens, os 

animais foram classificados como Branco (B), Branco 

Mascarado (BM), Castanho (C), Castanho Malhado 

(CM), Mouro (M), Mouro Malhado (MM), Preto (P) e 

Preto Malhado (PM). Opeso de velo sujo foi  aferido 

com 12 meses de crescimento de lã em 22/03/2013. 

Opeso pré-acasalamento foi medido em 28/03/2013 

e o peso pós-acasalamento em 28/05/2013. Aaltura 

foi medida na região da cernelha. O comprimento 

dos animais foi medido da articulação escapulo-

umeral até a tuberosidade isquiática. E a largura das 

cadeirasfoi resultado da medida entre as tuberosidades 

isquiáticas. As medidas da altura, comprimento e da 

largura das cadeiras foram tomadas em centímetros 

no mesmo momento da aferição do peso pré-

acasalamento.

Na Figura 1 são apresentadas as frequências dos 

fenótipos quanto as pelagens e o peso dos velos. O 

gráfico “a” mostra a típica distribuição bi-modal da 

cor da pelagem nesse rebanho, no qual são menos 

frequentes os fenótipos intermediários (Castanhos e 

Mouros), comparativamente aos extremos brancos e 

Variabilidade fenotípica em ovelhas 
Crioulas do núcleo de conservação da 
Embrapa Pecuária Sul
José Carlos Ferrugem Moraes
Pesquisador Embrapa Pecuária Sul

Carlos José Hoff de Souza
Embrapa Pesca e Aquicultura
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pretos. Essa distribuição muito possivelmente seja devida a participação das raças especializadas na produção 

de lã introduzidas no Brasil no período compreendido entre os anos 1920 e 1950, além das raças hispânicas. 

Esses cruzamentos muito pouco controlados levaram a formação do tipo Crioulo atual, contemplando os dois 

principais mecanismos de determinação da cor da pelagem, genericamente reconhecidos como preto recessivo, 

oriundo das raças especializadas na produção de lã; e preto dominante, originário das raças montanhesas.No 

gráfico “b” da mesmafigura, é apresentada a distribuição dos pesos dos velosquevariou de 1,2 kg a 3,5 kg, com 

umamédia de 2,2±0,03 kg. A amplitude observada é um pouco superior a descrita no regulamento do SRGO, 

entretanto essas variações podem ser decorrentes de fatores não controlados, como, por exemplo, o ano da 

avaliação. Um outro aspecto interessante a ser mencionado é que o peso de velo foi similar entre os diferentes 

tipos de qualificação genealógica. O que pode ser um indicativo que a quantidade de lã das ovelhas não está 

sendo considerada na avaliação de seu padrão racial.

Na Figura 2 são apresentadas as distribuições das características de peso corporal das ovelhas antes e 

após o período dos acasalamentos. A simples observação comparativa dos dois gráficos (“a” e “b”) evidencia 

o aumento no peso corporal das ovelhas durante o período de cobrição, cujas médias foram respectivamente 

de 29,5±0,26 e 31,4±0,27 para os pesos pré e pós-acasalamento. Uma análise do possível efeito da 

qualificação genealógica sobre essas variáveis indicou uma diferença significativa entre as médias, com os 

menores valores para as ovelhas refugadas em comparação com as demais classes (BASE, PROV I, II ou III). 

Essaobservaçãopodeserumaevidênciaqueanimaismenosdesenvolvidosestãosendopreteridosnaseleção visual.

As medidas relacionadas ao tamanho corporal estão ilustradas na Figura 3. Amédia de altura das 

ovelhas do Núcleo é de 61,1±0,20 cm, variando entre 51 e 70 cm. Já o comprimento médio foi de 

Cor do velo

Peso velo sujo (kg)

Figura 1. Em “a” é apresentada a distribuição da cor dos velos das ovelhas de cria no 
Núcleo de Conservação da Embrapa Pecuária Sul (B, Branco; BM, Branco Mascarado; 
C, Castanho; CM, Castanho Malhado; M, Mouro; MM, Mouro Malhado; P, Preto; PM, 
Preto Malhado); em “b” a distribuição do pelo de velo sujo.

51,4±0,22 cm com valores extremos entre42 e 63 cm. 

Ambasdistribuiçõesapresentadasnosgráficos “a” e “b”n

ãoapresentaramdiferençasapreciáveis entre as classes 

de qualificaçãogenealógica.A Figura 3c apresenta a 

variabilidade das medidas da largura das cadeiras das 

ovelhas.Amédia é 18,0±0,10 cm, entretanto há diferença 

significativa entre as qualificações genealógicas, 

facilmente visualizada no gráfico. As ovelhas PROV III 

estão concentradas nos valores superiores a 20 cm e as 

qualificadas como BASE e REFUGO entre aquelas com 

medidas iguais ou inferiores a 16 cm.

A descrição da variabilidade da pelagem e das 

medidas informativas do tamanho corporal das fêmeas 

integrantes do Núcleo de Conservação das ovelhas 

Crioulas é uma informação muito simples, que no entanto, 

pode contribuir para o direcionamento futuro da raça nos 

rebanhos comerciais, ou, alternativamente apenas servir 

de modelo para outros criatórios, uma vez que o Núcleo é 

geneticamente fechado, não tendo sido incluídos animais 

de outras origens pelo menos nos últimos 15 anos.
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Peso vivo antes acasalamento (kg)

Peso vivo depois acasalamento (kg)

Figura 2. Em “a” é apresentada a distribuição do peso corporal das ovelhas de cria no 
Núcleo de Conservação da Embrapa Pecuária Sul antes do acasalamento; em “b” a 
distribuição do peso após acasalamento.

Altura na cernelha (cm)

Comprimento (cm)

Largura nas cadeiras (cm)

Figura 3. Em “a” é apresentada a altura das ovelhas de cria na 
cernelha; em “b” o comprimento do corpo; e em “c” a largura na 
região das cadeiras. 
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Ainda durante a 8ª Agrovino, o presidente da 
ARCO, Paulo Afonso Schwab e o presidente da 
Emater assinaram o Termo de Cooperação Técnica 
que prevê diversas ações para o desenvolvimento 
e fortalecimento da ovinocultura. Entre as ações a 
Mostra Pampa de Ovinos foi uma delas.

Kuhn ressaltou o trabalho que a Emater desenvolve 
na Pecuária Familiar e da importância da extensão 
rural e o apoio técnico para que se mantenham as 
famílias no campo, produzindo com qualidade e com 
retorno financeiro. 

Mais recentemente em Porto Alegre, novamente as 
duas entidades assinam novo termo para micronagem 
no ano de 2016, assim a partir de agora o corpo técnico 
da Emater fará a coleta de lã nos rebanhos de ovinos 
assistidos pela entidade em todo o Rio Grande do Sul 
e beneficiando as famílias assistidas e que tenham a 
ovinocultura entre as atividades desenvolvidas na 

propriedade rural.
Além do conhecimento e valorização levada 

ao pequeno produtor, este convênio fará também 
um importante intercâmbio entre as duas entidades 
envolvidas e seus técnicos, na promoção de dias de 
campo, encontros técnicos e capacitações.

cooperação

ARCO E EMATER/RS 
assinam termo de cooperação

Termo  assinado durante o evento Ovinocultura em 
Debate, que aconteceu em Bagé

Schwab e Kuhn  
assinam Termo 
de Cooperação 

Técnica para 
desenvolver 

e fortalecer a 
ovinocultura
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Palestra técnica da raça HD 
 

Programa GeneHD
A crescente demanda por carne de cordeiro de qualidade no mercado brasileiro faz com que os produtores busquem informações e 

ferramentas para avaliar a real situação da produtividade de seu rebanho, seja ela com finalidade para produção de cordeiros para abate 

ou criação de matrizes e reprodutores para melhoramento genético. Com o objetivo de auxiliar os criadores sua na busca de informações 

sobre o potencial zootécnico e genético de seu rebanho, a Associação Brasileira de Hampshire Down (ABCOHD) lançou durante a 

Samuel Carnesella – Médico Veterinário
Mestre em Zootecnia

Gerente do Programa GeneHD

última Expointer o Programa GeneHD.

A primeira etapa do GeneHD foi avaliação da área de olho de lombo 

(AOL) e espessura da gordura subcutânea (EGS) através da ultrassonografia 

com profissional especializado, juntamente com a realização de medidas 

morfométricas de todos os animais da raça participantes da feira. Além da 

AOL e EGS, foram medidas o perímetro de canela dos membros anteriores 

e posteriores, altura da cernelha, circunferência torácica, largura do peito, 

comprimento corporal, perímetro de pernil, altura e largura da garupa de e 

perímetro escrotal.

O benefício imediato do GeneHD, foi a utilização por parte dos jurados 

do Hampshire Down de uma planilha contendo todos os dados durante 

o julgamento, o que possibilitou uma melhor avaliação dos animais em 

pista. Por exemplo, no caso em que dois ou mais animais possuíam peso 

aproximado e características fenotípicas semelhantes, as medidas auxiliaram, 

com embasamento concreto, a decisão dos jurados em determinar qual animal 

possuía maior volume muscular. Da mesma maneira os criadores puderam 

avaliar dentre os seus animais, qual teria melhores índices correlacionados 

com a produção de carne.

 Com base no sucesso alcançado pelo Programa durante a Expointer, o próximo 

passo será a avaliação destas características em um universo maior de animais. Para 

isso a ABCOHD planeja para os próximos anos, a realização das avaliações nas 

propriedades, nos animais ainda quando cordeiros, por volta dos cinco meses. Nessa 

idade, segundo pesquisas, a AOL permite distinguir animais que terão maior aptidão 

para a produção de carne quando adultos. Já as medidas morfométricas irão gerar 

dados que possibilitarão a caracterização do padrão de ovino Hampshire Down criado 

no Brasil. Além disso, o conjunto dessas informações poderá auxiliar o produtor na 

determinação do verdadeiro potencial genético de seus reprodutores e matrizes, através 

da sua progênie.

Hampshire Down
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Palestra técnica da raça HD 
 

Hampshire Down
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Ingredientes:
3kg –de pescoço de cordeiro 
1,5 kg - tomate maduro 
1 kg - cenoura
1kg - cebola
400 ml de vinho branco
0,5 kg - pimentão vermelho
1 unidade  grande de alho poró
100 g - alho descascado
1 maço de salsa
1 maço de cebolinha verde.
½ xícara de folhas de  manjericão 
400 ml de azeite extra-virgem
1 colher de sopa de açúcar
3 colheres de sopa de sal
1 colher de sopa de pimenta do reino

MODO DE PREPARO:

1. A carne vai marinar por 2 horas no vinho e metade 
dos temperos picados  - Cenoura,  cebola,  alho poro, alho 
descascado,  salsa, cebolinha verde, azeite extra-virgem.

2. Picar  todo o restante do tempero e tirar a pele e 
sementes dos tomates e pimentões.

3. Retirar a carne da marinada (reservando a marinada)
4. Numa panela grande e de fundo grossodourar a 

carne em fogo alto e rapidamente. A dica aqui é ir dourando 
as carnes aos poucos e na panela bem quente, pois se colocar 
a carne toda de uma vez a temperatura vai cair e a carne não 
vai dourar.

5. Separar a carne e refogar todo o restante dos 
ingredientes

6. Junte a marinada na panela do refogado e deixe 
ferver.

7. Juntar então a carne já dourada nesta panela, baixar 
o fogo e deixar cozinhar em fogo baixo até a carne soltar do 
osso. È importante mexer de vez em quando para certifi car-se 
que não está agarrando no fundo.

8. Prove e corrija o sal, a pimenta do reino e regue 
com o azeite extra-virgem de ótima qualidade, pois o prato 
merece.

Sirva com uma boa massa e pão italiano para raspar todo 
o molho do prato. Cai muito bem também com uma bela 
polenta, torcendo para sobrar, pois no outro dia o sabor fi ca 
melhor ainda.

Gastronomia

O Ragu é um molho tradicional italiano - dos mais 
tradicionais - a base de tomates pelados, cebola,alho,  
pimentões, alho poro e ervas aromáticas. A carne vai ser 
cozida lentamente por longas horas até que se confundam 
seus ingredientes numa textura brilhante, de vermelho 
intenso e aromas inconfundíveis numa homenagem aos 
grandes molhos italianos que as mamas e nonas executam 
com maestria. O Ragu mais conhecido no Brasil é o que 
chamamos de  molho à bolonhesa

Originário da região chamada EmiliaRomagna, onde 
está localizada a província de Bolonha (a "gorda", em 
referência ao bom apetite de seu povo) ele incorpora a carne 

ao molho - e esta é invariavelmente servida junto. Pode ser 
desfi ada ou moída. A Itália possui versões desse prato em 
diferentes regiões, todas notáveis e nestas cada família se 
gaba de ser o seu “O Melhor Ragu”

   Sua preparação requer paciência, pois o cozimento 
lento, em fogo baixo por longas horas, destina-se a conferir-
lhe textura concentrada e sabor intenso.  Sua alma  é o 
tomate, chamado na Itália de pomo d'oro (maçã de ouro).
Sempre relacionado com a Itália, o Tomate é originário 
do Peru e do México e só chegou ali no século 16, após 
a descoberta da América. Segue agora minha  versão do 
Ragu.

Aqui usaremos a carne de cordeiro e pode-se literalmente usar qualquer parte dele. 
Sugiro o pescoço, de sabor intenso e que pode ao fi nal ser servido com osso ou desossado. 
Caso não encontre o pescoço, pode usar outras partes, adequando o tempo de cozimento.

Por João Delpupo

ragu, que delícia de tradição

raGU de cordeiro para 10 pessoas 
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           Artigo

Os ovinos tem a pele coberta por folículos pilosos produtores 

de pelo ou lã. Nos ovinos primitivos a capa de cobertura 

apresentava dois tipos de fibras diferentes, uma com pelos longos 

e grossos, e outra com lã fina, curta e ondulada. Atualmente esse 

tipo de cobertura com duas capas são encontrados em variedades 

selvagens e também em algumas raças como a Karakul, a Black 

Face, a Crioula (Osório et al., 2014), e em ovinos deslanados 

como o Morada Nova e o Santa Inês.

 Em ovinos selvagens os ciclos de atividade folicular 

podem assumir caráter estacional, no qual ocorre uma muda ou 

duas por ano (SILVA, R.G, 2000) e, em seguida, novos pelos 

se diferenciam dos folículos. Em ovinos domésticos adultos 

lanados, as fibras de lã crescem a partir de gemas persistentes 

(papilas funcionais) e não são perdidas (NOBACK, 1951). Ovinos 

Santa Inês (Figura 1) criados no interior do Estado de São Paulo 

(21°57'39.3"S 47°50'38.5"W) e observados no mês de janeiro de 

2011 apresentavam no dorso fragmentos da capa de cobertura 

remanescente do período de inverno. 

O homem transformou a produção de fibras (pelo e lã), que 

servia exclusivamente de abrigo frente às condições climáticas 

adversas, em produção econômica de lã (Osório et al., 2014). Por 

meio de seleção genética, a capa de cobertura dos ovinos lanados 

domésticos perdeu os pelos e as fibras meduladas (heterotípicas), 

ganhando concomitantemente fibras não meduladas que, ao longo 

da seleção, aumentaram em comprimento, em densidade e em 

uniformidade. 

 A pele ovina é composta de epiderme, derme e 

hipoderme. A epiderme é eliminada no início do processo de 

curtimento. A derme é constituída por feixes de fibras de colágeno 

e abriga duas camadas sem limites definidos entre si, a camada 

papilar ou termostática e a reticular. A região dos bulbos pilosos 

pode ser considerada a transição entre essas duas camadas. A 

camada termostática, localizada abaixo da epiderme, abriga os 

folículos pilosos (primários e secundários), as glândulas sebáceas, 

as glândulas sudoríparas e o músculo eretor do pelo. A camada 

subjacente é denominada reticular e é formada por feixes de fibras 

de colágeno densamente entrelaçados. Os produtos curtentes são 

ligados quimicamente às aminas e aos ácidos carboxílicos que 

formam as fibras de colágeno da derme. A hipoderme é composta 

por fibras musculares estriadas e por tecido adiposo e é removida 

mecanicamente durante o processamento das peles no curtume.

 Alguns autores (GOLDSBERRY e CALHOUN, 1959) 

estudando a pele de bovinos notaram que as glândulas sebáceas, 

as glândulas sudoríparas, o músculo eretor do pelo e o folículo 

piloso aparecem agrupados em unidades convencionalmente 

denominadas unidade do folículo piloso. Em ovinos, as estruturas 

acessórias como a glândula sudorípara, o músculo eretor do pelo 

e as glândulas sebáceas estão associadas aos folículos primários. 

Aos folículos secundários podem estar associadas somente as 

A qualidade dos couros é 
determinada por aspectos estruturais 
da pele ovina 
Manuel Antonio Chagas Jacinto; Olivardo Facó; 
Luciana Shiotsuki; Kleibe de Moraes Silva e Maurício Mello de Alencar

Figura 1. Aspecto da 
capa de cobertura do 
ovino Santa Inês em 
janeiro de 2011. Fonte: 
Jacinto 2011.

Figura 2. Pele de 
ovino Santa Inês 
cortada paralelo à 
superfície. Coloração: 
Tricrômico de Masson. 
A barra corresponde a 
50 m. Fonte: Jacinto 
2016.
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glândulas sebáceas. Na pele de ovino Santa Inês, cortada paralelo 

à superfície (Figura 2), pode ser observada a unidade do folículo 

piloso: o pelo no interior do folículo primário (1), o folículo primário 

(2), as glândulas sebáceas (3), o duto da glândula sudorípara (4), o 

músculo eretor do pelo (5), os feixes de fi bras de colágeno (6) e o 

pelo no interior do folículo secundário (7).

A densidade folicular é determinada pela raça do ovino (Osório 

et al., 2014). Quanto maior a densidade folicular (primários e 

secundários) maior será o espaço necessário para abrigar as 

glândulas, diminuindo dessa forma, o espaço que poderia ser 

ocupado pelos feixes de fi bras de colágeno (JACINTO, 2010). 

Ovinos Polwarth apresentam alta densidade folicular quando 

comparados aos ovinos Morada Nova (JACINTO et al., 2004). 

As densidades foliculares podem ser consideradas inversamente 

proporcionais às densidades dos feixes de fi bras de colágeno, 

consequentemente, ovinos especializados na produção de lã 

apresentarão couro menos resistentes à tração e ao rasgamento 

quando comparados com ovinos de pelo (Morada Nova, Santa 

Inês, entre outros). 

 A densidade folicular das peles dos ovinos Texel (Figura 

3) é maior do que a densidade folicular das peles dos ovinos Santa 

Inês (Figura 4). Já a densidade de feixes de fi bras de colágeno é 

menor (fi bras cor azul). Nas imagens, os folículos são identifi cados 

pelo número 1, as glândulas sebáceas pelo número 2, o duto 

da glândula sudorípara pelo número 3 e os feixes de fi bras de 

colágeno pela cor azul. 

Após o curtimento, é possível observar a nítida separação das 

camadas termostática e reticular da derme nos couros dos ovinos 

Texel (Figura 5, seta 3). A causa dessa separação é o elevado 

número de folículos pilosos por unidade de área. Na fi gura 5, os 

folículos são identifi cados pela seta 1 e os bulbos pilosos pelas 

setas 2. A separação das camadas não é observada nos couros 

dos ovinos Santa Inês (Figura 6). A seta1 indica o folículo piloso em 

toda sua extensão e a seta 2 a luz do folículo piloso.

Estas diferenças estruturais explicam a superioridade 

qualitativa dos couros dos ovinos deslanados.
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Figuras 3 e 4. Peles dos ovinos Texel (3) e Santa Inês (4) cortadas na 
direção paralela à superfície. Coloração: Tricrômico de Masson. A barra 
corresponde a 220 ųm. Fonte: Jacinto 2016.

Figuras 5 e 6. Couros dos ovinos Texel (5) e Santa Inês (6) cortadas na 
direção perpendicular à superfície. Coloração: Tricrômico de Masson. A 
barra corresponde a 1mm. Fonte: Jacinto 2016.
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A Expo Araçatuba, no Estado de São 
Paulo, sediará a Exposição Nacional 
de Ovinos da Raça Suffolk e será 
realizada entre os dias 11 e 17 de 

julho de 2016. Dessa forma, a 9ª edição da 
exposição acompanhará os dias do evento 
paulista, no qual são esperados centenas de 
ovinos Suffolk, de todas as partes do Brasil. 
Nas próximas semanas, a ABCOS divulgará a 
programação da exposição.

Essa edição da Nacional do Suffolk terá 
muitas novidades, tanto para criadores, quanto 
visitantes e interessados na ovinocultura, em 
especial os da raça Suffolk. O presidente da 
ABCOS, Bruno Garcia Moreira, ressalta a 
importância da participação de todos os criadores 
de Suffolk na Nacional, principalmente no que 

tange a divulgação do evento.
“A ABCOS está retomando a Nacional e 

isso é muito importante para o fortalecimento 
da raça. A ovinocultura vive um momento de 
expansão e o Suffolk está ressurgindo com uma 
formação genética muito forte e muito focada 
na produção de carne. O Brasil é um mercado 
consumidor, mas a importação do Uruguai 
ainda é muito forte. O Suffolkesta aí, com 
ótimos reprodutores que podem contribuir para 
reverter esse quadro”, explica Garcia Moreira.

De acordo com o presidente, os criadores de 
Suffolk têm trabalhado com animais de origem 
inglesa e colhido bons resultados. "Temos 
observado ressurgimento da raça Suffolk, que a 
raça ideal para quem produz carne de cordeiro. 
Então, tenho certeza que a exposição nacional 

EXPOSIÇÃO NACIONAL DA 
RAÇA SUFFOLK ACONTECERÁ 

EM JULHO, NA CIDADE DE 
ARAÇATUBA (SP)

A ABCOS está retomando 
a Nacional e isso é 

muito importante para o 
fortalecimento da raça
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SUFFOLK

será a oportunidade para apaixonados e investidores da 
ovinocultura conhecerem mais sobre as qualidades do 
Suffolk”, afi rma. 

Recentemente, a ABCOS, por meio do site ofi cial 
da entidade, divulgou o selo comemorativo da 9ª 
Exposição Nacional do Suffolk. “O selo traz o mapa do 
Brasil, representando a abrangência do evento e o logo 
da ABCOS, que representa a raça no País. A Nacional 
do Suffolk é um evento muito importante para todos 
os criadores da raça, mas também para a ovinocultura 
brasileira. Estamos implementando uma série de ações 
para a divulgação do evento e o selo estará presente em 
todas elas”, explica o presidente.
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6º NACIONAL DO TEXEL 
E 18º MERCOTEXEL 

SUCESSO PELA QUALIDADE, PRESENÇA E VENDAS 

Na avaliação do presidente da Brastexel, Nedy de 
Vargas Marques, a 6º   Exposição Nacional de Ovinos 
de Texel e 18º Mercotexel, de 21 a 24 de janeiro, em 
Santana do Livramento, foram consideradas um 

sucesso. Segundo ele, o saldo foi positivo tanto pelo número de 
animais como pela qualidade. O número de participantes e as 
vendas foram superiores ao ano passado, reforçou. A raça Texel 
continua em uma marcha ascendente tanto em genética como no 
aspecto fi nanceiro, afi rma o presidente.

Entre os expositores esteve um criador de Balsa Nova, 
Paraná, que se associou a Brastexel. A entidade durante os 
eventos ganhou um total de quatro novos associados entre os 
presentes em Livramento. O presidente comemora ainda o fato 
da mostra receber visita de uma comitiva de criadores do Uruguai 

que acompanharam toda a programação.
Na pista de julgamento surgiram novos valores, disse o 

presidente. Tanto a grande campeã como o grande campeão 
são animais jovens, borrego e borrega, que pela primeira vez 
participaram de uma Exposição.

A promoção foi da Brastexel- Associação Brasileira dos 
Criadores de Texel e do Núcleo de Criadores de Ovinos Texel de 
Santana do Livramento.

O Núcleo deu o nome de Davi Martins para a edição 2016 
da Mercotexel. Esta foi uma homenagem a ele por ser um 
dos fundadores e idealizadores da Mercotexel no ano em que 
completou 18 edições. Quando se fala de Mercotexel vale lembrar 
que Martins foi um dos três fundadores ao lado de Claudino Loro 
e Claudio Arteche.
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JURADO APONTA NÍVEL ELEVADO
E DESTACA A GRANDE CAMPEÃ

Coube a Jair de Lima Pereira Filho julgar mais de 100 
animais presentes na Exposição Nacional 2016. 

Outros 54 ovinos da raça Texel foram inscritos para 
venda na 18º Mercotexel. O jurado se sentiu diante de 
uma grande responsabilidade. De um modo geral avaliou 
a representação como de alto nível com animais muito 
bons. Dentro do possível foi ótima a organização, disse 
ele. Para Pereira Filho o destaque fi cou com a grande 
campeã considerada por ele como candidata a biótipo da 
raça, “é um animal com ótima cobertura de carne, limpa, 
boa profundidade de perímetro, estatura mediana e boa 
pigmentação”, disse ele. “Já o grande campeão possui uma 
cobertura de carcaça invejável (montanha de carne) mas 
gostaria que fosse um pouquinho mais alto”.

O jurado é zootecnista formado pela PUC / RS. Ele 
atuou como inspetor técnico da ARCO por vários anos 
e trabalhou 14 anos junto ao Departamento Técnico da 
Cooperativa Rural Santiaguense no Setor de Ovinos. Em 

Brastexel e Núcleo Santanense agradeceram trabalho do jurado

2002 criaram a Cabanha do Cerro de Ovinos Texel, em 
Santiago, RS, onde hoje trabalha ao lado da família.

Na Cabanha o agropecuarista cria ovinos Texel há 
mais ou menos 14 anos. Consideramos como objetivo, 
o negócio e como todo o negócio tem que render 
lucro, portanto é o que almejamos, informa Jair. Com 
produtos da Cabanha do Cerro já participaram de 
exposições internacionais e pelo interior do Rio Grande 
do Sul.
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18º MERCOTEXEL SUPERA 
VENDAS EM LIVRAMENTO

O leilão da 18º Mercotexel vendeu 92 ovinos da raça Texel 
totalizando a cifra de R$ 231.655,00 e média geral de R$ 
2.517,99. Nos negócios da noite de 23 de janeiro conduzidos pela 
Knorr Remates, o preço destaque fi cou com o grande campeão, 
de Philipe Silva dos Santos, CabanhaCorunilha, Canguçu,RS. 
O borrego foi comprado por Jose Osmar Teixeira, Cabanha 
Santa Monica, Passo Fundo,RS, por R$ 21.700,00. Na edição 
2015 da Mercotexel foram vendidos 32 animais pelo total de R$ 
129.360,00.

O mapa de vendas da Knorr aponta as seguintes médias: 48 
fêmeas PO, R$ 1.906,04; duas fêmeas RGB, R$ 1.610,00; 19 
fêmeas SO, R$ 375,00; 20 machos PO, R$ 5.357,00; três machos 
RGB, R$ 7.560,00.

TEXEL NEGOCIA MAIS DE 400 
ANIMAIS NA FEOVELHA 2016

A raça Texel comercializou 457 animais na Feovelha 2016 que 
aconteceu em Pinheiro Machado, RS, no fi nal do mês de janeiro 
e foi a terceira raça em volume de inscrições.O total dos negócios 
com ovinos da raça representaram R$ 164.995,00 e média geral 
de R$ 361,04. O Texel encerrou a feira reconhecida como a maior 
no gênero, com o segundo maior volume de animais e valores 

negociados. A liderança fi cou com a raça Corriedale, de grande 
tradição no evento com 819 animais vendidos, e média geral de 
R$ 322,87.

O segundo maior preço fi cou com um borrego Texel PO 
adquirido de Juliano Gonçalves, de Hulha Negra, por R$ 6 mil 
por Severino Silvio, de Turuçu.

O veterinário Roberto Moreira Azambuja julgou a raça Texel 
na XXXII Feovelha, no dia 29 de janeiro. O Texel participou com 
animais a galpão e rústicos ou a campo.

SANTA ORFILA LIDERA 
RANKING 2015 DA TEXEL

A Exposição Nacional foi palco ideal para o anuncio do 
Ranking da Raça Texel 2015. Na liderança do Ranking está 
a Cabanha Santa Orfi la, de Claudino Loro, de Santana do 
Livramento seguido de José Luiz Pereira Dias, Cachoeira do Sul 
e Ricardo Bitencourt, Santa Maria, RS.

A partir da mostra de Livramento a diretoria técnica da 
Brastexel passou a contabilizar novas pontuações visando o 
Ranking de 2016. Cada exposição tem sua pontuação, de acordo 
com o número de animais inscritos. Ainda segundo o regulamento 
da Brastexel, a pontuação de animais PO- Puros de Origem valem 
mais do que outras categorias com menor grau de sangue.

A escolha das mostras ranqueadas depende da importância da 
exposição e do interesse estratégico da Brastexel. Sempre que se 
fala em ranking, o premiado é o expositor da raça.

RANKING DO TEXEL 2015
LUGAR PONTOS  ESTABELECIMENTO  EXPOSITOR   MUNICÍPIO 
     
1 1393,7 CABANHA SANTA ORFILA CLAUDINO LORO   SANTANA DO LIVRAMENTO RS
2 1356,2 CABANHA DONA ROSA  JOSÉ LUIZ PEREIRA DIAS  CACHOEIRA DO SUL RS
3 1302,1 CABANHA SANTA MARIA RICARDO BITENCOURT  SANTA MARIA RS
4 1236,2 CABANHA FORQUETA  IARA CASTIEL, ADRIANA C. M.  SANTIAGO RS
5 1213 CABANHA COCÃO  NEDY DE VARGAS MARQUES  CAMAQUÃ RS
6 1100,7 CABANHA CAMBARÁ  CLAUDIO DA FONTOURA ARTECHE SANTANA DO LIVRAMENTO RS
7 1055 CABANHA DOS PINHEIROS PAULO AFONSO SCHWAB E LUIZ A.  CACHOEIRA DO SUL RS
8 968,5 CABANHA DON JUAN  DANIEL MOLEIRINHO FEIO RIBEIRO MARINGÁ PR
9 911 CABANHA DOM AMADO JULIANO KALIL GONÇALVES  HULHA NEGRA RS
10 681,6 CABANHA ESTHER  IRAJA FIGUEIRÓ E NORMA D. FIGUEIRÓ  

Loro recebeu premiação por encabeçar 
o Ranking 2015
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 PREMIO ESTIMULA 
PROFISSIONALISMO DOS CABANHEIROS

Após a boa repercussão do ano passado, os organizadores 
voltaram a promover na 6ª Nacional o concurso Melhor 
Cabanheiro, com premiação de R$1.000,00. Os critérios de 
seleção são:  comprometimento com a cabanha, cuidado, preparo, 
sanidade e capricho com os animais. Explicam que o objetivo é 
estimular cada vez mais o profi ssionalismo e o comprometimento 
destas pessoas, que são importantíssimas no contexto do negócio 
como um todo.

O título de Melhor Cabanheiro fi cou com Nadir Santos dos 
Santos. Ele disputou o título com representantes de 26 cabanhas 
expositoras. Nadir é cabanheiro na Bela Vista, de Hélio Neves. 

O jurado do concurso foi Jorge Menezes, médico veterinário, 
responsável Técnico no Sindicato Rural de Santana do 
Livramento. O nome do jurado foi mantido em sigilo durante a 
feira, e revelado somente na hora da entrega da premiação.

BRASTEXEL BUSCA UNIFICAÇÃO DE 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A Nacional da Raça Texel e o Mercotexel abriram espaço 
para uma pauta de importantes assuntos técnicos. A Brastexel 
agendou uma reunião técnica com a ARCO que deu início a 
discussão sobre “o Texel que queremos”. Portanto foram dados 
os primeiros passos em torno do debate sobre a padronização 
dos critérios de seleção que serão utilizados pelos técnicos da 
ARCO. O presidente encerrou a reunião agradecendo a presença 
de todos ea considerou proveitosa e necessária para o progresso 
da raça. Ele ainda convidou criadores presentes a fazerem parte 
da Brastexel se associando a entidade.

 Aconteceu ainda a apresentação de um diagnóstico de 
gestação de ovelhas por soro sanguíneo, da Iddex. Andrea Leão 
Carneiro e Fabricio Dias Torres, dos Laboratórios IDEXX e do 
Axys Análises vieram para reunião técnica. 

DIA DE CAMPO
A reunião técnica em Livramento contou com presença de 

criadores e da Arco. A pauta foi Padrão de Critérios já que a 
Brastexel defende a padronização dos critérios de seleção da raça.

Segundo o presidente da Brastexel, Nedy de Vargas Marques, 
o debate contou com número expressivo de participantes que 
tiveram a oportunidade de se posicionar. Os resultados do encontro 
serão reunidos e em junho durante Dia de Campo, na Cabanha 

Santa Orfi la, Livramento, os criadores voltarão a debater e 
opinar sobre os critérios que deveriam nortear e serem usados 
pelos futuros jurados da raça. Depois dos criadores debaterem 
a Brastexel promoverá reunião técnica com a ARCO levando 
estudo dos critérios para julgar de acordo com os defi nidos 
pelos criadores da raça. Segundo o presidente, a busca é pela 
unifi cação dos critérios que serão utilizados pelos futuros 
jurados da raça Texel.

O Dia de Campo acontecerá após a Fenovinos, no mês de 
maio. O primeiro dia será de debate entre criadores e o outro 
com os técnicos sempre com a visualização de animais da 
raça. O Núcleo Santanense de Criadores de Ovinos Texel irá 
organizar todo o evento.
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PROGRAMAÇÃO 28ª FENOVINOS
05 a 07 de Maio de 2016 – Cachoeira do Sul/RS

04/05 – QUARTA FEIRA
08h às 18h – Entrada de Ovinos a Galpão e Rústicos tatuados, destinados a 

julgamento e venda (todas as raças).

05/05 – QUINTA FEIRA
08 às 12h – Prazo fi nal para entrada dos Ovinos a Galpão e Rústicos tatuados, 

destinados a julgamento e venda (todas as raças)
12h às 18h – Julgamento de Admissão de todos os ovinos – Local: “Aba do 

pavilhão de Ovinos”
12h – Almoço para todos os Expositores “Ovelha no Panelão” – Local: CTG José 

Bonifácio Gomes.
17h – Ofi cinas de Esquila Tally-Hi e Manejo Sanitário para Ovinos – Promoção: 

SENAR, SEBRAE e JUNTOS PARA COMPETIR – Local: Estande do Senar.
20h – Coquetel de Abertura da 28ª FENOVINOS e Evento “Arte, Bom Gosto Ideal” 

– Realização Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Ideal e Sindicato Rural – 
Local: CTG José Bonifácio Gomes

06/05 – SEXTA FEIRA
09 às 18h -  Julgamentos de Classifi cação (todas as raças) – Local: Pistas de 

Julgamento
21h – Jantar de Entrega de Prêmios – Local: CTG José Bonifácio Gomes – Show 

”Clênio Bibiano da Rosa”

07/05 – SÁBADO
08h ás 12h – Ofi cinas de Esquila Tally-Hi e Manejo Sanitário para Ovinos – 

Promoção: SENAR, SEBRAE e JUNTOS PARA COMPETIR – Local: Estande do 
Senar.

08h ás 17h – Dia de Campo e palestras técnicas “Ovinos Hampshire Down” – 
Realização Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Hampshire Down – Local: 
CTG Meu Pago.

09h -  Apresentação e eleição dos municípios interessados em sediar a 29ª 
FENOVINOS 2017.

11h – Assembléia da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Ideal

OBS: A data e horário das vendas será informado em breve.
Informações: Sindicato Rural de Cachoeira do Sul – (51) 37222797
ARCO – Associação Brasileira de Criadores de Ovinos – (53) 32428422

Corriedale

A diretoria da Associação Brasileira de Criadores de 
Corriedale conclama seus associados e corriedalistas em geral 
para que prestigiem a Fenovinos 2016, a ser realizada em 
Cachoeira do Sul nos primeiros dias de maio.

“Queremos, mais uma vez, ter uma representação 
numerosa de animais e a presença dos corriedalistas na pista 
de julgamento. A força da raça faz-se com a união de todos”, 
afi rma a presidente Beth Lemos. Na edição de 2015, em 
Caçapava do Sul, a raça Corriedale teve importante papel, 
pois a quantidade e a qualidade dos animais expostos foram 
reconhecidas pelos jurados e pelos organizadores do Sindicato 
Rural, com comercialização excelente, pista limpa na oferta de 
ventres PO, RGB e SO.

Conforme escolha feita em Assembleia realizada na 
Expointer passada, foram escolhidos para jurados o técnico 
da ARCO Sergio Munhoz, acompanhado pelo criador Oscar 

Vitorino, titular da Cabanha Boa Nova de Santiago.
Com o Projeto de Certifi cação da Carne Corriedale em 

andamento pleno, com o Frigorífi co Producarne (Bagé), com 
a Distribuidora de Carnes Iagla em parceria com o Frigorífi co 
Carneiro Sul (Ivoti – Sapiranga), mais o Frigorífi co Coqueiro 
(São Lourenço do Sul), que ainda está ajustando sua produção, 
precisamos produzir mais para que não falte oferta de animais, 
suprindo a grande demanda já existente e podendo abastecer o 
mercado ávido dos restaurantes, churrascarias e a expansão do 
comércio de carne ovina com a abertura de lojas especializadas.

A Fenovinos é a oportunidade para a aquisição de ventres, 
os novos criadores podem se integrar à família corriedalista, 
convivendo nestes dias em torno das pistas, conversando com 
os técnicos e com os produtores mais experientes, pois esta 
troca de informações é muito importante para o sucesso futuro 
da criação.

FENOVINOS 2016
CORRIEDALISTAS PRESENTES EM CACHOEIRA DO SUL
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RESULTADOS
- Grande Campeão PO, Campeão Borrego, Melhor Conformação e Melhor Cabeça - CoyAike 325, CabanhaCotAike, Rio Gallegos, Santa Cruz, AR
- Reservado Grande Campeão PO e Reservado Campeão Borrego – Fortitudo 3264, FortitudoAgrogadera SCA, Fitz Roy, Santa Cruz, AR
- Terceiro Melhor Macho PO, Terceiro Melhor Borrego e Melhor Velo – Fortitudo 3258, FortitudoAgrogadera SCA, Fitz Roy, Santa Cruz, AR
- Grande Campeã PO, Campeã Borrega, Melhor Conformação e Melhor Cabeça -  Condor 1285, Cia de TierrasSud Argentina SA, Cabanha Condor, Rio Gallegos,  

Santa Cruz, AR
- Reservada Grande Campeã PO e Reservada Campeã Borrega – Punta Loyola 2534, EA Punta Loyola SA, Rio Gallegos, Santa Cruz, AR
- Terceira Melhor Fêmea PO, Terceira Melhor Borrega e Melhor Velo – Cerro Cazador 85, MateoIbañez, Cabanha Cerro Cazador, Rio Turbo, Santa Cruz, AR
- Lote Grande Campeão PO e Lote Campeão Borregos – Cia de TierrasSud Argentina SA, Cabanha Condor, Rio Gallegos,  Santa Cruz, AR
- Lote Reservdo Grande Campeão PO, Lote Reservado Grande Campeão e Melhor Animal  (Josefi na 199) – La Joseina AS, Fitz Roy, Santa Cruz, AR

Corriedale

RIO GALLEGOS - ARGENTINA
83ª EXPOSICIÓN GANADERA y 48ª INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Surpreendida por ter sido convidada a julgar mais uma vez, 
pelo segundo ano consecutivo, a Sra. Elisabeth Lemos aceitou 
o convite da Associação Argentina de Criadores de Corriedale 
em conjunto com a Sociedade Rural de Rio Gallegos, presididas 
respectivamente pelos senhoresLucio Aspiazue Miguel O’Byrne.

A Exposição aconteceu entre os dias 25 a 29 de fevereiro e a 
dupla de jurados que atuou em 2015, a criadora brasileira Beth 
Lemos e o conhecido cabanheiro argentino Carlos Rosso, voltaram 
a atuar juntos em 2016, devido a concordância dos expositores 
pelo trabalho anterior, como é tradicional em Gallegos.

Compareceram para julgamento 36 borregos, 2 carneiros e15 
borregas PO, bem como 2 borregos SO de galpão. No lote de 3 
animais PO com reserva foram julgados 5 conjuntos de machos e 
1 de fêmea. Nos rústicos há duas categorias, rebanho geral e SO, 
que se apresentam em lotes compostos de 10 animais cada um, 
estando presentes 2 lotes de machos rebanho geral e 4 lotes de 
machos SO, totalizando 133 animais para apreciar. Estes animais 
pertenciam às destacadas Cabanhas Cerro Cazador, Condor, 
CoyAike,El Cazador, El Renuevo, Fortituto, Glencross, Lago 
Argentino, La Josefi na, Las Vegas, Maria Behety, Media Luna, 
MoyAike Chico, MoyAike Grande, Punta Loyola, Sara e Tres 

Cardos.
Com pista lotada de criadores e admiradores da raça 

Corriedale, alguns vindos de Punta Arenas, Chile, como o 
presidente da Associação Chilena de Criadores de Corriedale,em 
um dia ensolarado, temperatura agradável, esfriando à tardinha, 
o julgamento transcorreucom harmonia na procura de animais 
desenvolvidos, bem estruturados, com bons aprumos, bons velos 
em cima de excelente conformação. Comparando com o ano 
passado, havia maior número de animais, entretanto a fi la fi nal 
era superior a deste ano, enquanto que o conjunto deste ano estava 
mais parelho;

A Sra. Beth enfatizou a recepção, as atenções recebidas, a 
organização e a confraternização após a jornada de trabalho. 
Jantar de entrega de prêmios, homenagens e baile, missa na sede 
da Rural, almoços com cordeiro patagônico e empanadas de 
cordeiro, entre tantos outros obséquios, reuniram os criadores. As 
reivindicações dos produtores foram evidenciadas nos discursos 
feitos durante a inauguração, que teve a presença de autoridades 
provinciais e do governo federal, bem como do presidente da 
Sociedade Rural Argentina, Miguel Etchebehere, que marcaram 
com suas palavras um novo ânimo para a agropecuária argentina.
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MOSTRA

A Mostra Pampa de Ovinos – Concurso de Borregas, que foi uma 
promoção da ARCO e parceiros, Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul, através das Secretarias de Agricultura,  Pecuária e Irrigação 
e de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Emater/
Ascar, Juntos Para Competir – Farsul, Senar e Sabrae, Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande Do Sul – Fetag, Fundação 
Estadual de Pesquisa Agropecuária – Fepagro, Embrapa Pecuária 
Sul,Associação Para o Desenvolvimento do Alto Camaquã – Adac, 
Associação e Sindicato Rural De Bagé e  Associação Bageense de 
Criadores de Ovinos – Abaco, contou a participação efetiva de 48 trios 
(144 animas) de borregas de pequenos produtores dos municípios de 
Bagé, Pelotas, Pinheiro Machado, Pedro Osório, Canguçu, Santana da 

Boa Vista, Caçapava do Sul, Lavras do Sul, Santa Margarida, Pedras 
Altas, e São Gabriel.

O jurado da mostra, o zootecnista Danilo da Rosa Farias que é 
inspetor técnico da ARCO, acredita muito neste tipo de iniciativa e 
ressalta que o futuro da ovinocultura está no pequeno produtor, “a 
pista em Bagé nos mostrou isso, animais extremamente preparados, 
bem cuidados e muitos com padrão de cabanha” diz o jurado 
avaliando positivamente ainda a qualidade e a quantidade dos animais 
apresentados e a vibração dos produtores a cada resultado.

A Mostra foi prestigiada até o fi nal, quando a ARCO e os parceiros 
prestaram uma homenagem ao jurado entregando um troféu como um 
reconhecimento pelo seu trabalho durante o concurso. 

Mostra Pampa de Ovinos aponta as  
potencialidades da ovinocultura

MERINO AUSTRALIANO
- Campeão - Lote 01   - Proprietário: SANDRO CARVALHO -  Santana da Boa 
Vista - RS  
- Reservado Campeão - Box: 02 - Proprietário: ALESSANDRO CARVALHO  - 
Santana da Boa Vista - RS  
- 3º lugar  -Lote 04 - Proprietário: ALESSANDRO CARVALHO  - Santana da Boa 
Vista - RS  
- 4º lugar - Lote 03 - Proprietário: INOCENCIO CARVALHO  Município: Santana 
da Boa Vista - RS  
* Melhor Velo: Tat: 17 – Lote 01
* Melhor Rústico: Tat: 17 – Lote 01

IDEAL
- Campeão -  Lote 17 - Proprietário: ENILDA SALVATERRA  - Pedro Osorio - RS
- Reservado Campeão – Lote 07 - Proprietário: IVANO FREITAS  - Santana da 
Boa Vista - RS
- 3º lugar – Lote 16 - Proprietário: ROSE MEIRE BLANK   - Pedro Osorio - RS 
-4º lugar – Lote 13 - Proprietário: EMILIANO GASQUE  - Pinheiro Machado
* Melhor Velo: Tat: 01 do Lote 12 - Proprietário: ANTÔNIO AUGUSTO –Pedras 
Altas - RS
* Melhor Rústico: Tat: 13 do Lote 17
* Melhor Conformação: Tat: 13 do Lote 17

CORRIEDALE
- Campeão - Lote 34- Proprietário: FRANCISCO PY CRESPO  - Pedras Altas - 
RS
- Reservado Campeão - Lote 36 - Proprietário: RODRIGO MAGALHÃES VAZ  
- Pedro Osorio- RS
- 3º lugar - Lote 33 - Proprietário: ITAMAR GUSMÃO  -Bagé  - RS 
- 4º lugar - Lote 35 -  Proprietário: ITAMAR GUSMÃO  -Bagé  - RS
* Melhor Velo: Tat: 02  Lote33

HAMPSHIRE DOWN
- Campeão - Lote 39- SIDNEI GONÇALVES DA SILVA  - Pedro Osorio – RS

TEXEL
- Campeão - Lote 41 - CLEUSA DUARTE RODRIGUES  - Pedro Osorio – RS
- Reservado Campeão – Lote 43 - NILZA MACHADO  -Pedro Osorio - RS
- 3º lugar - Lote 40 - SIMARINO ALVES AZAMBUJA - Pedras Altas - RS 
- 4º lugar – Lote - SIMARINO ALVES AZAMBUJA Município: Pedras Altas - RS

CORRIEDALE NATURALMENTE COLORIDO
- Campeão - Lote 46 - MIGUEL FERREIRA  - Bagé – RS
- Reservado Campeão - Lote 45 - Proprietário: MARIA ALICE DRUMMOND - 
Pedro Osorio - RS
* Melhor Rustico: Tat:02 - Lote 46

CONHEÇA AGORA OS CAMPEÕES DA MOSTRA PAMPA DE OVINOS:

Campeãs Naturalmente Coloridos Campeãs Corriedale

Campeãs Ideal Campeãs Merino Australiano

Campeãs Texel
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PESSANO - FÁBRICA DE TOSQUIADEIRAS DE OVELHAS

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

6x sem juros
nos cartões

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

6x sem juros
nos cartões

Uruguaiana - RS
PESSANO - FÁBRICA DE TOSQUIADEIRAS DE OVELHAS

|

Desde o primeiro registro de um exemplar Ile de 
France junto à Associação Brasileira de Criadores de 
Ovinos – ARCO, no longínquo ano de 1974, de lá para 
cá a raça se constitui numa das principais criadas em solo 
pátrio, com um rebanho espalhado de norte a sul do Brasil, 
graçasprincipalmente à sua grande facilidade de adaptação 
aos diferentes climas e sistemas de criação (fato comprovado 
em diversos países ao redor do mundo). A prova estána 
presença da raça em criatórios nos Estados de Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Goiás, além da forte 
concentração nas regiões Sudeste e Sul, em rebanhos puros 
e/ou comerciais. 

Em se tratando de uma raça de dupla aptidão (carne e 
lã), há de se destacar o extremo potencial carniceiro do Ile 
de France, o qual vem sendo crescentemente utilizado por 
ovinocultores em geral para cruzamentos industriais, com 
vistas à produção de cordeiros para abate. A qualidade da 
carne e o marmoreio que apresentaresulta num produto 
macio, suculento e com sabor inigualável, atendendo aos 
paladares mais exigentes. 

Naqueles rebanhos de raças estabelecidos para 
exploração da lã, ainda com mercado de alto valor agregado, 
o cruzamento com Ile de France tem contribuído para 
melhoramento significativo da carcaça dos animais para 
abate sem prejudicar a qualidade da lã resultante desses 
cruzamentos, já que o Ile de France tem origem também nos 
Merinos e conserva uma lã de muito boa qualidade, com 
micragem variando entre 23 e 29 micras.

Dentre as características dos ovinos Ile de France,além da 
qualidade da carne e da alta conversão alimentar, produzindo 
cordeiros precoces e pesados,os altos índices de prolificidade 
que a raça apresenta, onde em 100 partos pode-se obter em 
média 170 cordeiros, aliado ao quesito da desestacionalidade 

das fêmeas Ile que, através do cio contínuo,propiciama 
programação da produção de cordeiros em qualquer época 
do ano e com um manejo adequado, 3 partos num período 
de 2 anos, trazendo um diferencial econômico extremamente 
positivo ao produtor.Junto a isto e intrinsecamente ligado, a 
descoberta do gene “Vacaria” vem possibilitar ao produtor 
que, através de fêmeas Ile de France portadoras deste gene, 
traga a oportunidade do planejamento científico para a 
aceleração do incremento quantitativo em sua criação em 
virtude de maior incidência para partos duplos e/ou triplos.

Cabe salientar que a raça Ile de France, através da Central 
de Verdilly na França, mantém desde 1971 o mais completo 
e rigoroso programa de seleção genética entre todas as raças 
carniceiras existentes.E a melhor notícia dos últimos tempos 
foi a recente liberação pelos órgãos governamentais para 
importação de sêmen de carneiros franceses, tão esperada 
pelos criadores locais, os quais darão um novo ímpeto à 
criação do Ile de France no Brasil. 

O reflexo de todas estas qualidades doIle de France, que 
a cada dia vem atraindo mais interessados e criadores em 
geral se mensura em números nas estatísticas de serviços 
da ARCO, onde nos últimos 10 anos a raça teve a inscrição 
de 32.584 animais registrados. Destes, 14.204 são machos, 
muitos dos quais contribuindo para o melhoramento do 
rebanho comercial brasileiro, traduzido pela busca de uma 
carne de qualidade, cujo produto é oferecido ao consumidor.   

Com isso, o comprometimento da Associação 
Brasileira de Criadores de Ile de France – ABCIF com o 
desenvolvimento da ovinocultura nacionalé cada vez maior, 
e de maneira responsável viemos fazendo a nossa parte. 
Entendemos que muito temos a contribuir, pois o objetivo 
buscado é somente um: a satisfação de todos os envolvidos, 
em todos os elos da cadeia, desde o produtor ao cliente final. 

Ile de France

Ile de France, uma grande opção!
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Aproveitando a maré alta da ovinocultura as principais 
feiras de ovinos de verão do RS obtêm grande faturamento 
na venda de animais, 05 delas juntas comercializaram mais 
de 2,9 milhões de reais com a venda de 4.908 animais de 
várias raças.

O calendário iniciou em Bagé (RS) com a 8ª edição da 
Agrovino, onde 03 escritórios de remates trabalharam nos 
leilões, que teve um faturamento superior a R$ 370 mil; um 
acréscimo de mais de 35% comparado ao que foi faturado 
na feira em 2015.

No dia 15/01, aconteceram três remates: ofi cial da 
8ª Agrovino, rebanho geral, e da cabanha Santa Cecília, 
de propriedade de Luis Claudio L. Pereira, quando foram 
comercializados 252 animais, e o faturamento foi de R$ 
212.415,00.

Já no sábado, dia 16/01, foi a vez da Cabanha São 
Matheus, Condomínio Parrásio Simões Collares Filho, 
realizar seu leilão da raça Corriedale, com pista limpa.

Foram vendidas 23 fêmeas PO, 11 RGB, 17 SO, e 08 
machos PO, 04 RGB, e 09 SO. A média das fêmeas PO 
chegou a R$ 1.370,00, e dos machos PO a R$ 6.500,00 e o 
total comercializado foi R$ 161.952,00.

Quase juntas, Feovelha em Pinheiro Machado e a Feira 
de Ovinos de Verão de Santana do Livramento, foram 
as praças de maior volume de vendas seja em número de 
animais quanto no total comercializado. A tradicional 
feira de Pinheiro Machado teve faturamento total de R$ 

854.425,00 e 2736 animais vendidos. A média geral por 
animal foi de R$ 312,28, com uma valorização de 7% em 
relação a média de 2015, que foi de RS 293,00.Apesar da 
comercialização total 53% menor do que o ano passado, 
devido ao menor número de animais vendidos (em 2015 
foram comercializados 4.444 animais), comparando com as 
duas últimas edições (2014 e 2015), onde as médias foram 
R$ 208 e R$ 293, respectivamente, a Feovelha se consolida 
como um evento onde o criador tem a certeza de bons 
negócios, com valorização nas médias gerais a cada ano.

Os números da edição de 2016 da Expofeira de Ovinos 
de Verão de Sant’Ana do Livramento destacam  a  evolução  
da  qualidade  do  rebanho,  a  diversidade  das  raças  e  
o  empenho  das propriedades e das entidades rurais que 
realizaram o evento: durante quase um mês da feira 
(ocorrida  de  07  de  janeiro  a  04  de  fevereiro),  a  agenda  
de  remates  envolveu  mais  de  20 cabanhas e estâncias que 
ultrapassaram a marca de 1.356.000 reais comercializados 
na venda de  1.687  animais  das  raças  Ideal,  Corriedale,  
Texel,  PollDorset,  Île  de  France,  Merino Australiano e 
Merino Dohne.

Em Herval, onde também aconteceu a Exposição 
Nacional da Raça Corriedale, foram vendidos 189 ovinos 
e comercializados R$ 308 mil, com destaque para a 
valorização do carneiro CorriedalePO  que foi vendido por 
R$ 28.700,00, por Daniel Barros (Cabanha da Greda)  para 
o Sr. Ricardo C. Marino de Aceguá.

Agrovino, Feovelha, Feira de Ovinos de Santana 
do Livramento, Herval e Nacional do Corriedale 

juntas faturam cerca de R$ 2,9 milhões

Negócios



37      ABRIL 2016 | ARCO Revista



38 ARCO Revista | ABRIL 2016

De 05 à 15 de maio de 2016 acontece em Maringá no Norte 
do Paraná,  a 44° Expoingá- Exposição e Feira Agropecuária 
Industrial e Comercial de Maringá e 21ª Edição Internacional. 
A Ovinomar (Núcleo de Criadores de Ovinos de Maringá e 
Região) estará recebendo produtores no Pavilhão de Ovinos. 
A expectativa para o evento é grande, já que na edição anterior 
contou com 260 animais das raças Texel, Santa Inês, Dorper, 
White Dorper e Ile de France, e obteve entre comercialização 
e prospecção mais de meio milhão de Reais em animais de 
elite e reba-nho geral. Segundo o presidente da Ovinomar 
Sr. Neudecir Urgniani a expectativa é que os números sejam 
superiores a edição anterior devido à grande 
procura por genética. “hoje o mercado de 
carne em nossa região teve um crescimento 
geométrico e com isso a busca muito grande 
por melhoramento de plantel. Acreditamos 
que será uma das melhores feiras dos últi-
mos 10 anos”.

A feira traz grandes expositores 
Paranaenses, em sua última edição contou 
com a presença de produtores do nordeste 
brasileiro. Um dos parceiros da feira é o Sr. 
Daniel Moleirinho Feio Ribeiro, proprietário 

44°Expoingá movimenta a 
Ovinocultlura no norte do Paraná

Negócios

da Texel Don Juan. Daniel iniciou a atividade na ovinocultura 
há 07 anos com um presente do avô de sua esposa Sr. Guido 
Nogueira, hoje tem um plantel de 250 matri-zes P.O da 
raça Texel e começou a investir no mercado de corte, “a 
Expongá é uma das mais completas feiras do País, é um 
prazer e satisfação participar com meus exemplares de 
Texel, a cada ano a comercialização vem ganhando força e 
percebo que vem aumentando o nível de exigência na pista“. 
Daniel acredita que mesmo com o momento difícil que o 
Brasil vem pas-sando, a feira será um sucesso, pois a região 
de Maringá e propícia para a ovinocultura e ex-tremamente 
rentável para pequenas e médias propriedades.

Segundo o Vice-tesoureiro da Ovinomar Sr. Matiolli, 
o Pavilhão está sendo melhorado para receber produtores 
do Brasil todo “estamos procurando trazer um maior 
conforto para nossos parceiros, vamos oferecer refeição 
para tratadores sem custo, um espaço para que os criadores 
possam atender seus possíveis clientes e mostrar seus 
animais da melhor forma possível e um espaço onde possa 
haver confrarias ao termino do dia”.

As inscrições para a feira serão abertas em 15 de abril 
de 2016 através do site www.ovinomar.com.br maiores 
informações pelo telefone 044-3028-2625 ou pelo e-mail 
ovinomar@gmail.com

Responsável pela matéria: Fernando Marcos Urgniani
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DE 5 A 15 DE MAIO DE 2016DE 5 A 15 DE MAIO DE 2016

Realização: Apoio: Patrocinador:

Venha Conhecer
A  melhor genética de Ovinos do país

Etapa Oficial do Ranking Paranaense
Pavilhão de ovinos Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro - Maringá - Pr 

Contato |055|  44  3028 2625 -   sites: ovinomar.com.br | expoinga.com.br - E-mail:  ovinomar@gmail.com


