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Anuncie
na Revista ARCO

Paulo Afonso Schwab
Presidente

Estamos vivendo novos e bons tempos para a criação de 
ovelhas, e de pouco em pouco a produção deixa de ser atividade 
secundária com o objetivo de atender às necessidades da 
propriedade e da família, para ser uma alternativa eficiente de 
geração de renda e de trabalho.

A ovinocultura dá resultados imediatos e em pouco tempo, 
em pequenas extensões de terra e aliada a outras produções, 
como lavouras e bovinocultura. A carne ovina tem um grande 
mercado a ser preenchido, o leite tem alto valor agregado, as 
peles e a lã passam por um momento de valorização e encontram 
no exterior um mercado consumidor com alto poder aquisitivo e 
muito exigente, que compram qualidade em quantidade.

Com este olhar para o desenvolvimento da cadeia produtiva, 
chegamos a mais uma Expointer com mais de 900 ovinos de alto 
padrão genético e que comprovam o que está escrito acima: A 
OVINOCULTURA É EFICIENTE E TEM MERCADO! E nesta 
edição da ARCORevista vamos ver tudo que tem sido feito pelo 
fortalecimento da cadeia produtiva.

Lembrando que a ovelha nos dá lã, nos dá carne, couro e 
leite e só nos pede para cuidá-la. Esse hábito de pastor que nos 
foi conferido desde os primeiros tempos do homem na terra, se 
cumprirmos com essa tarefa teremos um grande futuro com este 
nobre animal.

Boa leitura!
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Agenda em Brasília

Uma extensa agenda em Brasília 
(DF) deverá trazer breve 
grandes novidades para o setor. 
O presidente da ARCO, Paulo 

Afonso Schwab e o assessor técnico da 
entidade, Edegar Franco estiveram na capital 
levando algumas demandas importantes para a 
ovinocultura, entre elas a entrega da proposta de 
ATER para o secretário da agricultura familiar 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
Onaur Ruano, a renovação de cooperação 
técnica com a Embrapa e o lançamento da 
Frente Ovino, além de reuniões e visitas a 
outros ministérios.

A proposta de ATER se destina, 
inicialmente, aos agricultores familiares 
criadores de ovinos do Alto Camaquã e 
Fronteira Oeste, abrangendo 22 municípios do 
interior do Rio Grande do Sul. A proposta vem 
ao encontro da realidade que vive atualmente a 
ovinocultura nacional, e no Rio Grande do Sul, 
com o avanço das áreas de lavoura, a criação 
de ovinos ganha espaço por ocupar pequenas 
áreas e se torna uma alternativa de produção e 
aumento de trabalho e renda.Este é um projeto 
piloto e que deverá, em breve, ser estendido há 
outros estados da federação apoiado nos braços 
da ARCO, que são suas associações estaduais.

Estiveram presentes, o Secretário Onaur 
Ruano do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário MDA, o presidente da ARCO, Paulo 
Afonso Schwab, o vice da entidade Arnaldo 
Vieira Filho e o assessor técnico, Edegar Franco;  
junto com o Prefeito de Bagé, Dudu Colombo; 
dos Deputados Federais Giovane Cherini e 
Afonso Hamm; do assessor do Deputado Federal 
Eitor Schuch, Anselmo Piovesan; do presidente 
do DATER do MDA, Everton Augusto Paiva 
Ferreira ;do Prefeito de São Gabriel, Roque 
Montagner; do representante da Fetag e 
presidente da Associação do Desenvolvimento 
do Alto Camaquã (ADAC), Mateus Garcia; que 
fizeram a entrega oficial da proposta de Ater – 
Assistência Técnica e Extensão Rural.

A renovação do convênio de cooperação 
técnica entre ARCO e Embrapa, 

primeiramente irá gerar um encontro entre todas 
as unidades da empresa que trabalham com 
pesquisa envolvendo ovinos e caprinos para 
então se formular um documento amplo e que 
contemple as várias raças e regiões, respeitando 
a particularidade de cada uma. Participaram da 
reunião, o presidente da Embrapa, Maurício 
Antônio Lopes, representantes da instituição, 
Ronaldo Pereira de Andrade (Supervisor de 
Inovação em Negócios); Ladislau Martin 
Neto (Diretor Executivo); Celso Luiz Moretti 
(Chefe do Departamento de Pesquisa e 
Desenvolvimento), e o presidente da ADAC, 
Mateus Garcia.

Schwab diz que manter convênio com 
um dos órgãos de pesquisa mais importantes 
do Brasil e com grande respeitabilidade 
internacional é motivo de comemoração, 
“nosso trabalho de melhoria dos rebanhos, 
e falo aqui como criador, estará sempre 
respaldado pela seriedade e eficácia das 
pesquisas desenvolvidas nas unidades da 
Embrapa”, ressalta o presidente da ARCO.

Lançada oficialmente a Frente Ovino - 
evento marcou a agenda do dia 17 de junho 
em sessão presidida pelo Deputado Giovane 
Cherini e presidente da Frente Parlamentar 
Mista de Apoio à Ovinocaprinocultura e com 
a participação de 241 parlamentares entre 
deputados federais (218) e senadores (23). A 
Frente Ovino tem a total parceria e apoio da 
entidade que cuida do registro dos rebanhos 
de ovinos do Brasil, a ARCO, “precisamos 
nos unir para alavancar e profissionalizar cada 
vez mais a cadeia produtiva”, diz Schwab, que 
ainda ressalta a importância de se criar políticas 
nacionais de incentivo, pesquisa e fomento à 
criação de ovinos e caprinos.

Cherini, que esteve recentemente, no 
III Seminário Ovinos da Campanha, em 
Santana do Livramento (RS), em entrevista 
a assessoria da ARCO, diz que a Frente, 
tem primeiramente, dois grandes desafios 
que ele chamou de “criar o espírito da 
coisa” – “precisamos articular o setor, criar 
uma agenda comum e trabalharmos, todos, 
com o mesmo espírito, buscando soluções 

para os problemas e apresentando novas 
possibilidades para a ovinocaprinocultura e, 
possibilidades não faltam” ressalta Cherini. 
O presidente ainda coloca a Frente Ovino 
como o braço direito dos ovinocultores, 
“estamos aqui para ajudar, para propor 
e para caminhar junto, vamos lutar pela 
reabertura dos frigoríficos, pelas baixas 
nas taxas, por estratégias eficientes de 
mercado, pela segurança do produtor e pelo 
protocolo de exportações de ovinos, pauta 
importantíssima”, diz Cherini.

Importantes reuniões e encontros ajudaram a definir 
um novo cenário para a ovinocultura brasileira

Junho foi marcado por ações 
integradas para a Ovinocultura
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Entrevista

Agropecuária Vitória, criação de ovinos 
para produção de carne de qualidade

Para garantir a qualidade 
e a expectativa de oferta 
durante todo o ano, a 
base do trabalho na 
Agropecuária Vitória 

está na evolução genética da criação 
de ovinos da raça Poll Dorset, uma 
raça de dupla aptidão (carne e lã), 
com excelente habilidade materna, 
podendo amamentar trigêmeos, com 
prolificidade e docilidade.

A comprovação desse trabalho 
está nos bons resultados que a 
Agropecuária Vitória tem alcançado 
em pistas de eventos importantes e 
especializados, com o Feovelha e a 
Expointer. Em 2014, na Expointer, 
ganhamos o título de Reservada 
Grande Campeã, Terceira Melhor 
Fêmea, Quarta Melhor Fêmea, 
Terceira Melhor Borrega Maior, 
Campeão Borrego Maior e Reservado 
Campeão Borrego Maior.

A formação de um bom rebanho, 
através de reprodutores e fêmeas que 
compõem a criação com volume e 
precocidade reprodutiva, aliado ao 
uso da rica flora nutritiva existente no 
solo da região é o que buscamos no dia 
a dia da Agropecuária. E foi pensando 
em qualificar ainda mais nosso plantel 

que importamos o Grande Campeão 
do Prado/Uruguai de 2014, com 
genética 100% australiana.

Com a solidificação do nosso 
rebanho, trabalhamos com venda 
permanente de reprodutores, matrizes, 
embriões e sêmen.

A Agropecuária Vitória produz 
um cordeiro moderado de gordura, 
garantindo a maciez e um sabor 
não muito marcante, voltado a 
consumidores cada vez mais exigentes 
que buscam 

sabor, suculência e versatilidade: 
o mercado Gourmet. O “cordeiro 
Vitória” cabe em qualquer cardápio, 
por se tratar de uma carne delicada e 
palatável, sem perder a sofisticação.

Dentre as carnes vermelhas, a 
de ovinos tem destaque pelo seu alto 
valor nutritivo, rica em proteínas, 
vitaminas do complexo B, ferro, 
cálcio e potássio. Sua textura é macia, 
seu sabor é suave e é de fácil preparo.

Assim evoluímos, assim 
trabalhamos e buscamos apresentar 
nosso produto com a melhor qualidade, 
com o máximo compromisso com o 
sabor e com o melhor resultado de 
carcaça. Trabalhamos na busca pela 
excelência na genética ovina.

Fotos: Gabriel Oliveira - Agência El Campo
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A raça Suffolk é o resultado do 
cruzamento das raças inglesas 
Southdown e Norflok. Essa fusão 

imprimiu ao Suffolk pontos muitos fortes, 
mas o principal deles é a grande aptidão 
na produção de carne de boa qualidade, 
com muito sabor e maciez. As fêmeas da 
Raça Suffolk se destacam pela sua grande 
habilidade materna, uma vez que são ovelhas 
que parem sem ajuda externa, fornecem 
leite na quantidade necessária para um bom 
desenvolvimento do cordeiro e demonstram 
um grande afeto e zelo por sua cria.

Em 2013, a Associação Brasileira dos 
Criadores de Ovinos Suffolk (ABCOS) 
retomou as importações de sêmen, embriões 
e de animais vivos oriundos do Reino Unido 
e Nova Zelândia, que foram muito aceitos 
pelos criadores brasileiros e que imprimiram 
no Suffolk brasileiro características de um 
animal inglês, ou seja, mais baixo e com mais 
produção de carne. Assim, em 2014 a ABCOS 
promoveu o primeiro curso de atualização de 
jurados da raça Suffolk, no qual foi definido 
o biotipo do Suffolk Brasileiro.

Na ocasião, além de escolher o colegiado 
de jurados da raça, também ficou definido 
que o Suffolk brasileiro deve ser um 
animal compacto, mais baixo e com muita 
massa muscular, principalmente na parte 

posterior (pernil), anterior (paleta) e superior 
(lombo), que são os cortes nobres da carne 
de carneiro. Dessa forma, fica evidente que 
o Suffolk é uma raça que tem aptidão para 
a produção de muita carne, com maciez, 
sabor incomparável e que vem sendo muito 
apreciada no mercado.

No Brasil, havia diversas vertentes do 
Suffolk, sobretudo de animais com origem 
americana e canadense, que por causa 
do grande tamanho exige muito volume 
nutricional e por esse motivo passou a 
enfrentar uma série de dificuldades para se 
adaptar aos campos de pastagens do Brasil. 
“Porém, mostrou-se um grande guerreiro e 
se tornou um privilegiado, pois poucas raças 
enfrentaram tantas adversidades e ainda hoje 
continua se destacando como grande produtor 
de carne ovina dentro da ovinocultura do 
Brasil, ainda assim não queremos animais 
com as características da américa do norte”, 
explica Garcia Moreira.

“Contudo, desejamos um animal 
competitivo, que produza carne excelente 
qualidade e em grande quantidade e é isso 
que estamos buscando. Ainda existe uma 
discussão sobre o Padrão Racial, mas isso 
é definido pela SuffolkSheepSociety, no 
Reino Unido, e nós não podemos mexer, mas 
inclusive eles, já estão mais flexíveis. Nessa 
linha de pensamento é preciso ter bom senso, 
se queremos um animal competitivo para 
fins de produção de carne. É isso que vem 
acontecendo no Brasil”, esclarece Bruno 
Garcia Moreira, presidente da ABCOS.

Ainda de acordo com Garcia Moreira, 
o Suffolk também se destaca por ser uma 
raça terminal, ou seja, consegue imprimir 
suas boas características nos cordeiros. Os 
cruzamentos resultam em cordeiros com 
mais massa muscular, maior carcaça e com 
baixo teor de gordura. As fêmeas por sua 
vez possuem grande habilidade materna, 
tem facilidade para o parto e produzem 

muito leite por um curto espaço de tempo, 
facilitando o manejo no desmame. Dessa 
forma, o cordeiro vai para o abate mais 
rápido, principalmente quando submetido a 
boas pastagens ou confinamento. 

“Os resultados dos Campeonatos 
Cordeiro Paulista, que já realizou mais de dez 
edições e na sua grande maioria, a raça Suffolk 
obteve resultados sempre expressivos, tanto 
com animais puros de origem, como em 
cruzamentos com outras raças. O Suffolk tem 
alto potencial na produção de carne ovina de 
ótima qualidade, que é sem dúvida sua marca 
registrada e até hoje se destaca entre as mais 
diversas raças ovinas do mundo”, destaca o 
presidente da ABCOS.

“Para os investidores e criadores de 
Suffolk este é um momento importante e 
todos devem ficar atentos para as novidades 
e transformações que iremos com certeza 
presenciar na Raça Suffolk nos próximos 
anos. A ABCOS se coloca à disposição para 
orientar todos os criadores e investidores 
sobre o melhor caminho a seguir. Portanto, 
seja nosso parceiro, associe a ABCOS e faça 
parte dessa nova era do Suffolk no Brasil. 
Crie Suffolk e obtenha ótimos resultados 
na produção de cordeiros”, sugere Garcia 
Moreira.

Suffolk

Suffolk: genética de excelência e 
carne de alta qualidade

“Para os investidores e 

criadores de Suffolk este é 

um momento importante e 

todos devem ficar atentos 

para as novidades e 

transformações que iremos 

com certeza presenciar na 

Raça Suffolk nos próximos 

anos.”
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A capacidade reprodutiva dos mamíferos depende da 

produção de espermatozoides viáveis e da sua adequada 

deposição na genitália feminina próximo ao momento 

da ovulação. Embora a libido também seja importante, 

a produção espermática é o fator chave, podendo ser 

afetada por diversos fatores, tais como: o tamanho 

testicular, a idade, o peso corporal, a época do ano, 

agentes exógenos, administração de esteroides, exercício 

e a frequência de ejaculação. 

O exame andrológico inclui indicadores da integridade 

genital, da produção de sêmen e da habilidade de monta 

dos machos. Dentre os primeiros destaca-se o tamanho 

testicular que pode ser estimado de maneira simplificada 

pelo perímetro escrotal medido na porção do maior 

diâmetro do escroto. Nos carneiros o valor mais frequente 

do perímetro escrotal é de 30 cm, sendo afetado pela raça, 

idade, peso corporal, propriedade de origem, manejo da 

criação, grupo contemporâneo, pai e outros fatores mais 

sutis. Essas informações são úteis para indicar o tamanho 

esperado dos testículos dos carneiros, entretanto, não 

servem para arbitrar valores mínimos para a seleção de 

reprodutores nas distintas raças. Esse contraste tem sido 

verificado no Núcleo de Conservação dos Ovinos Crioulos 

da Embrapa Pecuária Sul, no qual animais notadamente 

mais leves apresentam testículos menores que os 

encontrados nas principais raças comerciais criadas no Rio 

Grande do Sul.

O objetivo deste documento é o de descrever o 

relacionamento do tamanho testicular com o peso corporal 

em carneiros Crioulos jovens e adultos, bem como a 

variabilidade nas medidas do perímetro escrotal em 

carneiros em torno de um ano de idade.

O primeiro conjunto de dados analisados está resumido 

na Figura 1, na qual são apresentadas as médias de peso 

corporal e perímetro escrotal de 49 machos da raça Crioula 

Lanada nascidos no ano de 2007. O perímetro escrotal foi 

aferido com uma fita métrica na porção do maior diâmetro 

testicular. A data média dos nascimentos foi 08/10/2007 

sobre a qual foi estimada a idade média dos animais nas 

pesagens efetuadas em 10/01/2008 (peso ao desmame 

- 94 dias), 15/04/2008 (190 dias) e 14/08/2008 (peso ao 

ano - 310 dias). A variação do peso corporal ilustrada na 

Figura 1_a reitera a maior velocidade de ganho de peso 

até o desmame da ordem de 150 g diárias (0,146±0,03),  

contrastando com 50 g diárias (0,049±0,02) até o sexto 

mês e, apenas 16 g diárias (0,016±0,02) entre o sexto mês 

e o primeiro ano de vida. Essa baixa taxa de crescimento 

corporal é peculiar da raça e resulta da interação com 

o sistema de criação em pastagens nativas na região. 

Nessas condições o desmame dos animais ocorre no final 

do verão início do outono, período em que a forragem 

disponível é de baixa qualidade e geralmente com altas 

infestações de larvas de endoparasitos.

Artigo

A variabilidade do tamanho 
testicular dos carneiros 
Crioulos Lanados
José Carlos Ferrugem Moraes (Embrapa Pecuária Sul, Bagé, RS)
Carlos JoséHoff de Souza (Embrapa Agricultura e Pesca, Palmas, TO)
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O perímetro escrotal desses animais foi similar nas 

avaliações efetuadas aos seis meses e a um ano de idade 

(Figura 1_b). As correlações estimadas entre o peso corporal e 

o perímetro escrotal aos 190 e 310 dias foram respectivamente 

de 0,634 e 0,576, reiterando a relação esperada para animais 

em crescimento. Embora os animais tenham alcançado 

pequenos ganhos médios de peso, constata-se uma redução 

em módulo do perímetro escrotal e do coeficiente de 

correlação, possivelmente associadas à variação sazonal típica 

do tamanho testicular nos ovinos criados no paralelo 30.

O segundo conjunto de dados utilizado para ilustrar a 

variabilidade e o relacionamento entre o peso corporal e o 

perímetro escrotal em animais adultos incluiu informações 

de 18 carneiros acompanhados durante 18 semanas a partir 

dos dois anos anos de idade. Neste período foram feitas 16 

medidas do perímetro escrotal e 15 do peso corporal dos 

carneiros. 

O peso corporal médio dos carneiros foi de 42,27±5,74 kg, 

com a variabilidade apresentada na Figura 2_a. O intervalo de 

confiança da média para o peso corporal dos carneiros adultos 

indica valores entre 41 e 43 kg. Já o tamanho médio dos 

testículos estimado pelo perímetro escrotal foi de 29,21±3,22 

cm, com um intervalo de confiança entre 28 e 30 cm (Figura 

2_b).

Foi observada uma relação significativa (P<0,001) entre o 

perímetro escrotal e o peso corporal, expressa pela seguinte 

equação: Y=13,29911+0,99177X (R2=0,3074). Na Figura 2_c 

é apresentada graficamente essa associação indicando os 

valores do perímetro escrotal de carneiros Crioulos adultos 

nas faixas de peso analisadas quando criados sob condições 

extensivas.

O terceiro conjunto de dados incluiu medidas do perímetro 

escrotal em cinco grupos contemporâneos de carneiros em 

torno de um ano de idade. No total foram examinados 235 

animais nascidos nos anos de 2007, 2008, 2010, 2011 e 

2013, com um perímetro escrotal médio de 23,81±3,94. Na 
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Figura 3 é apresentada a variação nesses cinco grupos 

contemporâneos, evidenciando que a maior parte dos 

indivíduos apresenta valores entre 23 e 24 cm. Um fato 

importante que deve ser considerado é que essas medidas 

efetuadas em torno de um ano de idade coincidem com a 

época do ano em que a maioria dos carneiros apresentam 

os menores tamanhos testiculares.

De um modo geral o tamanho dos testículos dos 

carneiros Crioulos com um ano de idade oscila entre 23 

e 24 cm e aos dois anos entre 28 e 30 cm. Estes valores 

servemcomo referência para os rebanhos comerciais nos 

quais os carneiros tenham semelhantedesenvolvimento 

corporal. A divulgação dessas informações atende a um dos 

objetivos do núcleo de conservação das ovelhas Crioulas 

Lanadas na Embrapa que é o de servir de modelo aos 

rebanhos comerciais. Além disso,reitera a importância da 

verificação do tamanho dos testículos dos carneiros,uma 

vez que se trata de um indicador da integridade genital 

associado com a produção quantitativa de espermatozoides.
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A sexta versão da Missão 
Brasil–Uruguay foi 
programada e uma vez 
mais, é realizada pelo 
Grupo de Extensão 

da Pesquisa em Ovinos e Caprinos 
– GEPOC com as associações 
ACCOMIG e ASPACO. Monitorada 
por especialistas brasileiros e 
uruguaios, a VI Missão Brasil-
Uruguay será composta por 
um grupo de no mínimo 12 e 
máximo 20 participantes, técnicos, 
gestores e produtores brasileiros, 
acompanhados pelos representantes 
das associações de Minas Gerais (ACCOMIG), de São 
Paulo (ASPACO) e do GEPOC, e os técnicos locais e 
anfitriões que nos recebem. A coordenação operacional 
dessa Missão está a cargo da médica veterinária 
extensionista, Heloisa Magalhães, Coordenadora da 
Divisão de Extensão Rural do GEPOC.

Objetivo – 1. Vivenciar a organização da 
cadeia produtiva ovina mais bem estruturada da 
América do Sul, que se organizou nas ultimas duas 
décadas, para atender a demanda de carne ovina, como 
forma complementar da renda com a lã. O Cordeiro 
Pesado é um produto tipo exportação, de alta qualidade, 
que deve atender a padrões de idade, peso, condição 
corporal e lã, e pode ser produzido com qualquer raça 
ovina em pastagens melhoradas. O grupo conhecerá 
com profundidade o sistema de produção vinculado 
ao Cordeiro Pesado, como modelo para melhorar a 
competitividade brasileira no segmento da carne ovina 
e caprina. O grande objetivo será aprender com os 
uruguaios, o que não estamos conseguindo no Brasil, 
qualidade, volume, regularidade de oferta e eficiência 
na organização da cadeia produtiva.

2 – Vivenciar a produção integrada 
agroecológica sustentável no PAGRO, um espaço 
aberto para iniciativas dos produtores familiares da área 
rural periurbana, promovendo a articulação dos agentes 

sociais e produtivos com as instituições existentes, 
educação ambiental, a formação permanente de 
produtores familiares e a integração de produção de leite 
de cabras, produção hortícola e de grãos/sementes não 
transgênicos com técnicas de Produção Agroecológica 
Sustentável.

Como será VI Missão Brasil Uruguay – A 
programação busca apresentar aspectos relevantes nos 
sistemas de produção ovina e projetos de integração 
de produção agroecológica sustentável vinculados 
a instituições de fomento e extensão, pesquisa e 
ensino, cooperativas e produtores rurais estabelecidos 
comercialmente. Os participantes poderão vivenciar no 
campo, a forma de sucesso de organização da produção 
uruguaia tanto na escala familiar, quanto na escala 
industrial de cordeiros, visitando os distintos elos da 
organizada cadeia produtiva da carne ovina no Uruguai. 
Palestras e mesas de debate compõem a apresentação e 
interação entre os participantes brasileiros e a equipe 
técnica uruguaia que nos recebe. Ao final de cada dia, 
as informações recebidas e vivenciadas são discutidas 
e adequadas à nossa realidade. Ao final da Missão, os 
participantes recebem o certificado de participação.

 VI MISSÃO BRASIL – URUGUAY

Produção Integrada Agroecológica 
Sustentável, Ovinos de corte 

e leite, Caprinos leite

INFORMAÇÕES ADICIONAIS – gepoc.contato@gmail.com
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QUATRO AMIGOS 04
(Nasc.: 13/07/2012 - Treviso 122 x Macena 724)

Reservada Grande Campeã Expointer 2014

Cabanha vice-campeã do Ranking 
da Associação Brasileira de Criadores 

de Ile de France (ciclo 2013/2014)

Rua Marechal Floriano, 453 (Centro) - CEP: 95.200-000 | Vacaria-RS

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

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

A qualidade do Ile de France 
na Expointer 2015!

A qualidade do Ile de France 
na Expointer 2015!

FENOVINOS anunciou 
uma grande Expointer 

Duzentos e setenta e três ovinos participaram e 
foram a julgamento na XXVII FENOVINOS, 
que aconteceu em Caçapava do Sul/RS, entre 
os dias 20 e 24 de maio.

Expositores de diversas cidades do 
Estado, como Uruguaiana, Bagé, Sant’Ana do Livramento, 
Santo Antônio das Missões, Tupanciretã, Itaqui, Pinheiro 
Machado, São Sepé, Santa Vitória do Palmar, Alegrete, 
Porto Alegre, Santiago, Quaraí, Pelotas, São Gabriel, 
Dom Pedrito, Cachoeira do Sul, Arroio Grande, Júlio de 
Castilhos, Santa Maria, Palmares do Sul, Santa Rosa, 
Canoas, Bossoroca, São Vicente do Sul, Lagoa Vermelha, 
Caxias do Sul, Vacaria, Pedras Altas, e Jaguarão, além 
de criadores do próprio município sede, mostraram, mais 

uma vez, que a Expointer contará com pistas de qualidade, 
isso porque a FENOVINOS é considerada um anúncio 
da exposição gaúcha, onde muitos ovinocultores expõem 
seus animais a fim de avaliar sua colocação, bem como, 
prospectar compra e venda de reprodutores e matrizes.

O clima de sol e calor também contribuiu para o sucesso 
da feira, que teve 66 animais a mais do que a edição anterior, 
em 2014.

Fenovinos

A mostra deste ano foi 

excelente, tanto em número, 

quanto em qualidade dos 

animais apresentados
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“A mostra deste ano foi excelente, tanto em número, 
quanto em qualidade dos animais apresentados, e 
me arrisco a dizer, inclusive, pelo menos no que diz 
respeito as raças que julguei, que esta FENOVINOS 
foi uma das melhores dos últimos anos, sem dúvida”, 
afirmou o inspetor técnico da Associação Brasileira 
de Criadores de Ovinos – ARCO, Sérgio de Menezes 
Muñoz, que avaliou as raças Merino Australiano e 
Ideal.

Segundo o anfitrião da feira, 
o presidente do Sindicato Rural 
de Caçapava do Sul, Sandro Luis 
Marques Ferreira, a diretoria 
da entidade ficou bastante 
satisfeita com o resultado do 
evento. “Depois de tentarmos 
por dois anos seguidos trazer a 
FENOVINOS para Caçapava 
e nos comprometermos em 
fazer um evento que não apenas 
congregasse os criadores, mas, 
também, a comunidade urbana, 
podemos nos dizer contentes 
com o resultado, pois acredito 
que atingimos o nosso objetivo”, 
disse Sandro, que ressaltou 
a importante participação da 
prefeitura municipal como 
apoiadora do evento.

O presidente da ARCO, Paulo Afonso Schwab, 
também ficou satisfeito com o resultado da edição 
deste ano, principalmente, quanto à participação 
dos expositores e qualidade dos animais expostos. 
“Tivemos três pistas simultâneas de julgamento, onde 
vimos ovinos de muita qualidade e que, certamente, 
serão fortes concorrentes aos maiores prêmios na 
Expointer deste ano”, afirmou Schwab.
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No sábado, dia 20, os expositores presentes na feira 
participaram da assembleia que elegeu o município que 
irá sediar a próxima edição da FENOVINOS, em 2016. 

Não havendo nenhuma outra cidade concorrente, 
Cachoeira do Sul, única candidata, foi eleita por 

aclamação e será a sede da feira no próximo ano.
A organização ficará por conta do Núcleo de 

Criadores de Ovinos, que esteve representando pelo 
expositor Edson Silva, com o apoio do Sindicato Rural 
do município.

28ª FENOVINOS será em Cachoeira do Sul (RS)

Remates
A XXVII FENOVINOS contou com dois leilões, o 

da Cabanha Novo Rumo, que comercializou 46 animais 
da raça Ideal, gerando um faturamento total de R$ 

48.660,00, e média geral de R$ 1.057,82 e o de rebanho 
geral, que vendeu 319 ovinos das raças Ideal e Corriedale 
por R$ 74.614,00, e média geral de R$ 233,89.

Premiação Completa Expositor
Tipo: Galpão
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Expo Bonfim 2015 
Território do Sisal/BA

Expo Bonfim

De 28 a 31 de maio em Senhor do Bonfim no Território do 
Sisal na Bahia, aconteceu um evento importantíssimo 
e com a participação de muitas raças caprinas, ovinas, 
bovinas e eqüinas.

Participaram do evento cerca de 600 animais, com 
absoluto destaque para a raça Dorper, de criadores da Bahia, Sergipe, 
Alagoas e Pernambuco. 

A movimentação financeira, durante todo o evento girou em torno 

de 700 mil reais, sendo 240mil somente no Leilão Dorper Show, que 
obteve média de 7,9 mil por lote.

Além dos julgamentos, outro ponto alto do evento, foi a união 
de criadores, associações regionais e poder público, em torno da 
fundação do conceito “Cordeiro da Bahia”, que propõe a padronização 
e profissionalização do segmento carne de ovinos. Segundo seus 
fundadores, boas notícias estão por vir, no disciplinamento da oferta 
de carnes ovinas, no mercado regional e nacional. 
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Bem Estar Animal

“Não podemos mais considerar o animal 
um simples coadjuvante da cadeia produtiva”

Lizie Buss (MAPA)

Bem estar animal foi tema de encontro 
na Embrapa Pecuária Sul, em Bagé (RS)

Doutor Adroaldo Zanella, o pai do protocolo de bem estar animal da União Europeia, foi o mais aguardado

A Embrapa Pecuária 
Sul, foi palco de um 

importante encontro 
entre pesquisadores, 
técnicos, professores, 

produtores e estudantes 
para discutir o tema 

Bem estar animal 
e boas práticas. 

Participaram também 
representantes de 

entidades e instituição 
ligadas ao fomento e 
aprendizagem, como 

Sebrae, Senar e Emater. 
O evento foi promovido 

pela Associação 
Brasileira de Criadores 

de Ovinos (ARCO) e 
Embrapa.

A primeira palestra foi da representante da 
Secretaria de Bem Estar Animal do Ministério da 
Agricultura e Pecuária (MAPA), Lizie Buss, que 
tratou do que já vem sendo feito pelo MAPA em 
relação ao tema. Lizie falou sobre a abordagem 
feita pela Associação Internacional dos Médicos 
Veterinários que tratam o bem estar animal 
como requisito para a saúde do próprio animal 
e consequentemente saúde pública. “Estamos 
tratando de sustentabilidade, precisamos de 
produtos seguros que tenham qualidade com 
ética e o bem estar está intimamente ligado ao 
impacto ambiental, que vai gerar um produto de 
qualidade ou não, um produto com acesso aos 
mercados ou não”, diz a veterinária que ressalta 
ainda a importância do transporte dos animais 
como um quesitos para o bem estar do animal.

Para mostrar que a produção primária anda 
de mãos dadas com a tecnologia, a Dra. Andréia 
de Paula Vieira da Universidade Positivo deu 
uma demonstração de como as novas mídias 
e aplicativos podem ajudar no levantamento e 
registro de dados compilados durante o trabalho 
de campo, bem como identificar o resultado 

efetivo da aplicação de novas formas de manejo 
do rebanho de ovinos. Andréia, juntamente com 
outros 36 pesquisadores, faz parte do grupo 
que desenvolveu a AWIN – Animal Welfare 
Indicators – projeto desenvolvido específico 
para a União Europeia,  com protocolo de boas 
práticas e bem estar animal.

Coordenador do referido projeto, o doutor 
Adroaldo Zanella, trouxe para o público 
presente a sua larga experiência em veterinária 
e, mais especificamente, em bem-estar animal. 
“Nosso grande desafio é desenvolver protocolos 
que sejam colocados em prática e que 
identifiquem, no Brasil, as formas de tratamento 
que resultem como boas práticas” diz Zanella.O 
nosso grande objetivo é melhorar o bem-estar 
dos animais , através do desenvolvimento , 
integração e divulgação de informações sobre 
indicadores de bem-estar, ressalta Zanella. Ele 
abordou vários indicadores, com ênfase para 
a dor e o que ela interfere do ciclo produtivo 
e reprodutivo dos ovinos. Este trabalho teve a 
duração de 5 anos até a sua implementação na 
Europa, com pesquisas sobre ovinos realizadas 
na Escócia e Espanha.

Após as palestras, o encontro seguiu com 
um grupo de trabalho que vai ser o responsável 
por dar início ao projeto de formulação de 
um protocolo voltado para o rebanho ovino 
brasileiro. Neste grupo estavam representantes 
da EMBRAPA, ARCO, Associação de 
Desenvolvimento do Alto Camaquã (ADAC), 
SEBRAE, MAPA, SEAPA, APL de ovinos 
Fronteira Oeste, Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL), Universidade Federal de Santa 
Maria(UFSM), Universidade de São Paulo (USP), 
Universidade Positivo e criadores. 

Edegar Franco, assessor técnico da ARCO e 
integrante do grupo de trabalho chama atenção 
primeiro para o pioneirismo do projeto para 
a ovinocultura e para o Brasil e, em segundo 
lugar pelo apoio de estudiosos como o professor 
Zanella, “temos a honra que dar início a um 
projeto pioneiro no Brasil e com o respaldo e 
base de um doutor no assunto, que é Zanella 
e, a ARCO enquanto entidade “mãe” da 
ovinocultura tem o compromisso de, além de 
fomentar, promover ações que beneficiem a 
cadeia produtiva”, assevera Franco.
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Doutor Adroaldo Zanella

“O próximo passo é elaborar um plano estratégico com 
foco em boas práticas agropecuárias para o bem-estar dos 
ovinos”

Dr. Marcos Flávio Borba (Embrapa)

Inicia-se agora um amplo debate visando avaliar a pertinência 
e a viabilidade de se adotar, nas condições do Rio Grande do 
Sul, um protocolo para avaliar a cadeia produtiva de ovinos no 
que se refere as boas práticas agropecuárias para o bem-estar dos 
ovinos e  a qualidade ética dos produtos,  abrangendo produção, 
transporte, abate e comercialização. 

Um grupo composto por representantes da EMBRAPA, 
ARCO, ADAC, SEBRAE, MAPA, SEAPA, APL de ovinos 
Fronteira Oeste, UFPEL, UFSM, USP e Universidade Positivo, 
definiu um cronograma de trabalho que envolve inicialmente um 
nivelamento sobre protocolo de bem-estar animal para ovinos 
europeu com vistas a sua possível adaptação às condições do sul 
do Brasil. Este grupo de trabalho se encarregará de verificar a 
adaptabilidade do atual protocolo à realidade brasileira quanto 
aos indicadores e colher as impressões dos atores da ovinocultura 
sobre os indicadores do protocolo (faz ou não faz sentido? 
Existe sugestão de outros?) o que deverá ocorrer durante a 
Expointer/2015. Segundo o doutor Marcos Borba, pesquisador 
da Embrapa Pecuária Sul, “o grupo entende como fundamental a 
definição de uma estratégia de comunicação com atores da cadeia 
de produção de ovinos de forma que se obtenha uma eficiente 
sensibilização destes atores quanto a responsabilidades para 
o bem-estar animal e uso dos indicadores de bem-estar animal 
como ferramentas de gestão da propriedade.”

“A continuação deverá se realizar um diagnóstico piloto 
para validação do protocolo adaptado as condições de campo 
do RS, visando a posterior implementação dos protocolos como 
ferramenta gerencial da cadeia de ovinocultura e disseminação 
de informações sobre a atividade. Como resultado pretende-se 
estabelecer um banco de dados dinâmico de consulta e tomada 
de decisão”, conclui Borba.
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1) No seu trabalho realizado na 
Europa em relação a bem estar animal, 
o que determinou a demanda deste 
estudo e o que pode se concluir no 
final dele?

 Bem-estar animal na União Européia é o 
assunto que mais recebe atenção dos eleitores, 
representado pelo volume de cartas enviadas aos 
membros do parlamento. Para os produtores o 
engajamento com bem-estar animal é uma forma de 
garantir a sustentabilidade do processo produtivo. 
A falta de compromisso com bem-estar animal em 
algumas formas de produção, como o alojamento 
de fêmeas suínas em celas de gestação, o 
alojamento de poedeiras em gaiolas convencionais 
e a criação de vitelos em confinamento total, 
resultaram legislação que baniram estes sistemas 
na Europa. As associações de produtores na 
Europa, reunidas na entidade “mãe” COPA 
COGECA, são atores importantíssimos no 
estabelecimento de políticas de bem-estar animal. 
As instituições definem prioridades de pesquisa, 
com a alocação de recursos significativos para 
esta área. Eu coordenei um dos maiores projeto de 
bem-estar animal do mundo, financiado pela União 
Européia, o maior em ovinos, com recursos totais 
excedendo R$18.000.000 (www.animal-welfare-
indicators.net), onde aliderança da indústria 
facilitou imensamente as atividades. No comitê 
gestor do projeto tínhamos representantes dos 
produtores influenciando nossas decisões.

 2) O senhor acha que ainda há 
muita resistência dos produtores em 

falar sobre bem estar e boas práticas? 
Quais são as principais queixas dos 
produtores?

A minha experiência nas interações com 
produtores de ovinos no Brasil, Estados Unidos, 
Noruega, Escócia, Inglaterra e Espanha é de 
que quando a linguagem de bem-estar animal é 
traduzida no faz sentido os produtores raramente 
tem queixas com o tema. O trabalho que uma 
estudante de doutorado que eu orientei na Escócia 
demonstrou que o produtor de ovinos é mais 
preparado para reconhecer, relatar e intervir em 
situações que comprometem o bem-estar dos 
animais do que outros profissionais, incluindo 
veterinários. No trabalho realizado estudamos 
foot-rot em ovinos e investigamos como vários 
profissionais respondiam a vídeos com animais 
com a enfermidade, propondo intervenções. 
Produtores, pela relação histórica com os animais, 
particularmente os ovinos que foram os primeiros 
animais de produção domesticados, tem muita 
competência para assumirem a liderança no tema 
bem-estar animal.

  3) Sabemos que existe uma relação 
muito forte entre um animal criado 
em ambientes naturais, sem stress, 
com oferta de alimento diversificado 
e natural (sem confinamento) com 
o produto final, lá na gôndola dos 
mercados. O senhor acha que 
num futuro muito próximo nós 
consumidores teremos a informação 
sobre a forma como aquele animal foi 

criado, do que ele se alimentou, etc?
Os consumidores no mundo inteiro estão 

tentando se aproximar dos produtos que 
consomem. O diferencial com certificação, 
assegurando bem-estar dos animais tem sido 
uma estratégia de sucesso em várias partes 
do mundo, incluindo o Brasil. No período que 
eu trabalhei como professor na Universidade 
do Estado de Michigan, nos Estados Unidos, 
perguntamos aos consumidores qual era a 
percepção dos mesmos sobre as várias espécies 
de animais. Os consumidores entrevistados 
consideraram a criação de ovinos como a 
oferece o melhor bem-estar aos animais, quando 
comparadas com os outros animais de produção. 
Um exemplo de potencial comercial ainda não 
explorado é a parcela anual de importação que a 
União Européia busca de outros mercados para 
carne ovina. Cerca de 25% da carne ovina do 
que é consumido na União Européia é importada. 
Esta oportunidade de mercado é superior as 
produções nas quais somos tradicionalmente 
competitivos. O mercado Brasileiro está 
crescendo e o espaço para carne de ovinos com 
denominação de origem e certificação é algo de 
extremo interesse.

 
4) Aqui no Brasil, pela diversidade 

que o país apresenta em toda sua 
extensão, será um pouco mais 
complicado levar este trabalho 
adiante?

 É difícil fazer comentários sem um estudo 
de caso detalhado com informações sobre o 
plano de negócios para a implementação de uma 
estratégia de comercialização com certificação. 
Eu não antecipo dificuldades diferentes de que 
as encontradas em outros países. Pequenos 
ruminantes, com poucas exceções, são produzidos 
em condições comparáveis no mundo inteiro. O 
que é muito positivo é o momento otimista que a 
cadeia de ovinocultura se encontra. Quando todos 
os atores se comunicam de forma eficiente as 
possibilidades de sucesso são evidentes.

5) Qual a importância das 
parcerias com entidades de pesquisa, 
universidades, organismos públicos 
e privados que estimulam produção, 
que prestam assistência técnica, no 
desenvolvimento deste trabalho? 

O que me impressionou muito na reunião que 
tivemos em Bagé no dia 3/07, foi a diversidades 
dos parceiros que contribuíram para uma agenda 
revolucionária de integração das atividades 
para promover a ovinocultura.  As parcerias que 

Entrevista: Adroaldo Zanella

Foto: Bjorne Rosjo
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estão evoluindo entre EMBRAPA e Universidades, 
com a liderança da ARCO agregando instituições 
privadas e governamentais que atuam na área da 
ovinocultura tem um potencial muito grande para 
criar um novo modelo para a produção animal 
integrando a cadeia de valores de uma forma 
sustentável. A Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, da Universidade de São Paulo está 
honrada pela possibilidade de contribuir neste 
processo.

 
6) Pode-se dizer que no Brasil a 

pesquisa genética ligada ao aumento de 
produção e de aceleração de resultados, 
ultrapassou a preocupação com o bem 
estar dos animais no campo?  

A pesquisa genética e o aumento da produção 
fazem parte das estratégias para melhorar o bem-
estar dos animais. O bem-estar é o estado de um 
animal com relação as suas tentativas de adaptação. 
A seleção genética para uma melhor conformação, 
por exemplo, vai melhorar o bem-estar dos animais. 
Um animal que não sofre durante o transporte e 
abate tem bem-estar assegurado e também rende 
uma carcaça melhor. Esta rota de conflito entre 
bem-estar e produção, que frequentemente é citada, 
não é verdadeira. Poderemos oferecer excelentes 
ganhos em bem-estar animal com implicações 
para a produção, eliminando ou reduzindo os 

procedimentos que causam dor e estresse nos 
ovinos. A própria alimentação adequada de nossos 
animais é um ponto de extrema importância onde a 
produção e o bem-estar dos animais estão alinhados.

7) O que pode ser feito para mudar 
este cenário sem prejudicar este avanço 
na pesquisa da qualidade genética?

Eu conduzi experimentos na Noruega, na 
Escócia estudando as conseqüências de um manejo 
positivo ou negativo nas ovelhas durante a gestação. 
O que descobrimos é que quando um tratador age 
de forma negativa, gritando, manejando de forma 
errática os cordeiros nascidos são medrosos, tem 
problema de memória, e mudanças estruturais no 
cérebro, com perdas produtivas. Demonstramos 
em trabalhos na Espanha que o número de 
ovelhas alojadas por área também influencia o 
comportamento e bem-estar dos cordeiros. No Brasil 
um trabalho recente que participamos, também 
demonstrou que um evento febril, experimentado 
por uma ovelha durante a gestação pode afetar 
dados de carcaça dos cordeiros. Eu considero que a 
melhor forma de assegurar o bem-estar dos animais 
é identificar alinhamentos entre o desempenho 
produtivo e qualidade de vida dos animais e 
humanos. 

8) Qual a importância do trabalho 

voltado ao bem estar animal e às boas 
práticas e quais os resultados que eles 
podem oferecer na relação, criador - 
animal - mercado consumidor?  

Eu considero a “linguagem” do bem-estar 
animal como a melhor ferramenta disponível para 
conectar o produtor com o mercado consumidor. A 
rejeição dos consumidores das formas não éticas 
de produção está sendo claramente executada com 
medidas de restrição de consumo e em processos 
legislativos que proíbem estas práticas, como já 
citei. O papel do produtor como “guardião” dos 
animais sobre seus cuidados precisa ser resgatado 
frente ao mercado consumidor. A figura bíblica do 
pastor tem um significado simbólico especial para 
a ovinocultura, que com facilidade, dentro de uma 
proposta estrategicamente desenvolvida pode ser 
resgatado.

Adroaldo Zanella, é médico veterinário, formado 

pela PUC do Rio Grande do Sul e Doutor em Bem 

Estar Animal pela Universidade de Cambridge – CAM, 

Inglaterra

Tem Pós-Doutorado na área de Fisiologia pela 

- Ludwig-Maximilians-Universität München, LMU, 

Alemanha.Atualmente é professor  de bem-estar 

animal, trabalhando na Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 

no Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e 

Saúde Animal, Campus de Pirassununga.

Contactos: Tels.: (53) 3243 8646 - (55) 3232 4309 - E-mail:nathalia.petrarca.pinheiro@hotmail.com

Cabanha Quinta Santo Antonio
Corriedale - Lavras do Sul - RS

Genética de Qualidade que Atravessa Décadas
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Ideal

A Associação Brasileira de Criadores de Ideal (ABCI) 
promete fazer mais uma grande participação na Expointer, 
tanto na expressiva quantidade de animais e expositores 
quanto na sua programação social e agenda de trabalho da 
entidade que tem início no dia 31 de agosto com a Assembleia 
Geral Ordinária e churrasco de boas-vindas aos associados e 
expositores.

O Jurado escolhido é o engenheiro agrônomo João Degrazia 
Matas Solés, que irá apontar os grandes campeões entre os 42 
exemplares inscritos. O julgamento inicia às 9h da manhã do 

dia 1º de setembro, na pista 10.
A novidade deste ano será o julgamento de conformação 

e velo de animais esquilados que acontecerá no dia 02 de 
setembro, às 10 horas no Espaço Oficina Ovinocultura e terá 
como jurado dos velos o técnico neozelandês Arthur Blakely.

O coquetel de entrega de prêmios será na noite do dia 1º 
no stand da ABCI no charmoso Boulevard, quando a entidade 
fará também a entrega do Troféu Amigo Ideal, que este ano 
homenageará o presidente da FARSUL, Carlos Rivacci 
Sperotto e o Superintendente do SENAR, Gilmar Tietbohl.

ABCI chega para mais 
uma grande Expointer 
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Veja a programação completa da ABCI na Expointer 2015:
Segunda- feira - 31 de agosto 
17 h Assembleia Geral Ordinária e na sequência Churrasco de 

Boas Vindas - Stand ABCI

Terça dia - 01 de setembro 
9 h julgamento de classificação - Pista 10
Jurado de classificação: João Degrazia Matas Solés
19 h coquetel de entrega de prêmios e entrega do troféu Amigo 

Ideal - Stand ABCI

Quarta dia - 2 de setembro
10 h julgamento de conformação com animais esquilados (Oficina 

Ovinocultura) 
15 h Desfile Ideal Moda Fashion -Boulevard
17 h Remate Rosetas de Ouro Naturalmente Ideal -Boulevard
19 h Desfile Ovelha Urbana Ideal -Boulevard

Quinta dia - 03 de Setembro
12 h almoço: trigo do Ovídio e do Pombinho – Stand ABCI
19 h churrasco de confraternização – Stand ABCI
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A Associação Brasileira de 
Criadores de Corriedale 
estará recepcionando seus 
associados e todos os 

amigos corriedalistas em seu stand, 
chamada carinhosamente de “casinha do 
Corriedale”, no Parque de Exposições 
Assis Brasil, por ocasião da Expointer 
2015.

Intensa será a programação, que 
começa no dia 27 de agosto, último dia 
para a chegada dos ovinos no Parque. Na 
sequência o Julgamento de Admissão, a 
cargo da ARCO, com os técnicos Sergio 
Munhoz e Danilo Farias, quando serão 
colhidas as amostras de lã para o exame 
de micronagem, a verificação de prenhez 
das fêmeas, entre outros detalhes como 
dentição e pesagem.

JULGAMENTO
O Julgamento Morfológico ocupará 

o dia 31 de agosto, começando pelas 
fêmeas na parte da manhã e os machos 
serão julgados a tarde, encerrando com 
os Grandes Campeonatos, momento de 
muita expectativa entre os expositores 
e os corriedalistas em geral. Os jurados, 
que foram escolhidos pelos associados, 
serão João Degrazzia Matas Solés e 
Antônio Linares. O primeiro é criador 
no município de Itaqui, foi presidente da 
ABCCorriedale e integra a Lista de Jurados 
da Raça. O segundo foi, durante muitos 
anos, técnico da Associação Argentina de 
Criadores de Corriedale, hoje atua como 
gerente técnico da Cabanha Condor, Rio 
Gallegos, Patagônia Argentina.

A raça Corriedale estará representada 

nas pistas por 26 expositores oriundos 
de 16 municípios gaúchos, que trazem 
73 exemplares. "Certamente a plateia 
poderá assistir um grande e categorizado 
julgamento, pois teremos alta genética 
em pista", diz a presidente da ABC 
Corriedale, Elisabeth Lemos.

HOMENAGENS
A entidade, aproveitando a realização 

de nossa máxima exposição, que congrega 
em Esteio o mundo corriedalista, 
costumeiramente homenageia destacados 
criadores que deixaram uma história para 
seus descendentes. Neste ano os irmãos 
Bofill, Pedro Roberto e Francisco Jorge, 
foram os escolhidos pela dedicação à 
ovinocultura, em especial para a raça 
Corriedale. O troféu “Um Bom Legado” 
será entregue aos seus descendentes, 
que continuam a trajetória destes dois 
inesquecíveis corriedalistas.  

A importância que a entidade dá à 
continuação das gerações está representada 
pela escolha do “Jovem Corriedalista”, 
que nesta edição será entregue a Cristian 
Matheus Mota, que segue o trabalho de 
seu pai Adair Rodrigues da Mota, Cabanha 
Pessegueiro, em Santana do Livramento.

CARNE CORRIEDALE
As portas da “Casinha do Corriedale” 

estarão abertas para que todos 
confraternizem e desfrutem da comida 
deliciosa da Sra. Noely, que com sua 
equipe estará atendendo os associados 
e seus convidados., oferecendo em seu 
Buffet pratos com carne ovina Corriedale

Novamente a Carne Certificada 

Corriedale estará na vitrine mais uma 
vez. O Frigorífico Producarne mostrará 
seus produtos e colocará para venda os 
cortes apetitosos desta carne, que vem 
alcançando sucesso de venda e procura 
em restaurantes e lojas especializadas no 
Rio Grande do Sul e outros Estados do 
Brasil.

REMATE
No dia 1º de setembro, às 18:30 

horas, no Lounge da Pista de Ovinos, 
será realizado o REMATE PREMIUM 
CORRIEDALE, com a oferta de fêmeas 
e machos premiados na Expointer. Será 
uma grande oportunidade para adquirir 
animais PO, de alta genética, oriundas 
das melhores cabanhas do Estado. Basta 
lembrar que vem para Expointer o que de 
melhor é produzido no Estado, portanto 
os produtores incorporar aos seus 
plantéis excelentes mães e disseminar 
qualidade através de pais de comprovada 
genética. Os vendedores oferecerão 
diversas e atrativas condições para os 
interessados compradores. Entrega de 
prêmios e serviço de coquetel darão 
brilho ao evento.

ASSEMBLEIA
Como já é tradicional, a 

ABCCorriedale realiza sua Assembleia 
Geral Ordinária, para prestação de contas 
do período, escolha de jurados para o 
próximo ciclo, entre tantos os assuntos 
importantes que serão abordados pela 
diretoria e associados. A Associação 
conta desde já com a presença de seus 
associados.

Corriedale

ABC CORRIEDALE 
na Expointer
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VENHA CONFRATERNIZAR CONOSCO NA EXPOINTER 2015

REMATE PREMIUM CORRIEDALE
1º DE SETEMBRO – 18:30 HORAS

LOUNGE DA PISTA DE OVINOS

Dia 29 de agosto (sábado) 
09:00 h – Julgamento de Admissão (Pista de 
Ovinos)

Dia 31 de agosto (2ª feira) 
09:00 h – Julgamento Morfológico Fêmeas 
(Pista de Ovinos)
14:00 h – Julgamento Morfológico Machos        
 e grandes Campeonatos
19:00 h – Confraternização e Homenagens 
(Stand)      
                                       

 Dia 1º de setembro (3ª feira)
10:00 h – Assembleia Geral Ordinária (Stand)                                            
18:30 h – Coquetel de Entrega de Prêmios 
(Lounge da Pista de Ovinos)
                 e Remate Premium Corriedale

Dia 02 de setembro (4ª feira)
14:00 h – Esquila Tally Hi e Concurso de Velos 
(Stand Senar)

Veja a programação completa na Expointer 2015:
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CDT da ARCO se reúne em Porto Alegre (RS)
Reunião aconteceu no dia 18 de junho

Raças

O Conselho Deliberativo Técnico (CDT) da ARCO, esteve 
reunido no último dia 18 de junho em Porto Alegre (RS), abordando 
assuntos inerentes ao próprio CDT e demandas de Associações 
Promocionais de Raças e Estaduais, como o Regulamento de 
Exposições, Regulamento do Serviço de Registro Genealógico 
de Ovinos (SRGO), Regimento Interno do Colégio de Jurados e 
Regimento Interno do CDT. Participaram da reunião, membros do 
CDT, o superintendente do SRGO da ARCO, Edemundo Gressler, 
a superintendente suplente, Magali Moura, representantes de 
Associações Estaduais de Ovinos e de Associações Promocionais de 
Raças.

No Regulamento de Exposições, por exemplo, foi atualizado 
o item que trata da fertilidade em fêmeas e machos, adequando a 
idade e pró-eficiência de cada uma das raças. “As atualizações em 
nossos regimentos e regulamentos são muito importantes” destaca 
o superintendente do SRGO da ARCO, Edemundo Gressler, “temos 
várias raças, várias regiões, cada qual com suas particularidades e 
peculiaridades e precisamos estar sempre atentos às demandas de 
cada uma delas” asseverou Gressler.

Segundo a zootecnista e diretora executiva da Associação 
Brasileira de Criadores de Dorper e White Dorper, Regina Celia 
Valle, é de extrema importância  a participação nos encontros do 

CDT, “é o momento para discutirmos as melhores alternativas 
para cada uma das raças, assim como é muito legal conhecermos 
realidades diferentes vividas por cada uma delas em regiões 
diferentes do Brasil” fala Regina que ainda a ressalta o fato de 
estarmos falando de um conselho que tem demanda nacional em se 
tratando de ovinocultura.

Além do encontro do CDT debater atualizações pertinentes aos 
regulamentos e regimentos, houve uma demanda exclusiva sobre 
os exames de DNA, demanda esta que foi levada para reunião com 
os Laboratórios de DNA. Na oportunidade a ARCO repassou aos 
laboratórios uma preocupação dos criadores quanto a agilidade dos 
resultados dos exames e, juntamente com eles buscaram a melhor 
forma de equacionar este problema. Nesse sentido foram discutidos 
os prazos, preenchimentos de formulários, procedimento correto 
de coletas, entre outros. As confirmações de paternidade não são 
meras exigências das associações e, sim, do próprio Ministério da 
Agricultura e precisam ser cumpridas, lembra o superintende da 
ARCO, ressaltando o papel da entidade em ser o interlocutor entre 
ovinocultores, associações e demais institutos ligados.

Participaram do encontro representantes da ARCO e o presidente 
da entidade, Paulo Afonso Schwab e os laboratórios convidados, 
LinkGen (SP), LinhaGen e Gene Genealógica (MG).
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Texel na Expointer

A expectativa é de uma Expointer excepcional para a 
raça Texel. A projeção é do presidente da Brastexel-
-Associação Brasileira de Criadores de Texel,Nedy 
de Vargas Marques. Ele destaca o número de 

inscrições, 312 animais, o que mostra que os criadores da raça 
estão empolgados. Apesar da tão comentada crise, avalia o 
presidente, os números são superiores as adesões dos eventos 
anteriores.

A raça Texel contabiliza 312 ovinos inscritos para a 
Expointer 2015 de um total de 909 ovinos de 13 raças conforme 

mapa fornecido pela ARCO. A raça com o segundo maior 
número de inscritos soma 101 ovinos. Na edição de 2014 da 
Expointer o Texel inscreveu 260 animais de 51 expositores e 
em 2013, 254, de 50 criadores. Este ano as inscrições foram 
efetuadas por 56 expositores do Rio Grande do Sul, Paraná e 
São Paulo. Os municípios gaúchos representados são Nova 
Prata, Porto Alegre, Viamão, Santa Maria, Palmares do Sul, 
Cachoeira do Sul, Osorio, Santana do Livramento, Santa Rosa, 
Candiota, Tramandaí, Santa Cruz do Sul, Santiago, Guaporé, 
Passo Fundo, Bagé, Salvador do Sul, Uruguaiana, Canoas, 
Alegrete, Bossoroca e   Santo Antônio das Missões. Já do 
Paraná inscreveram criadores de Balsa Nova, Castro, Contenda 
e Maringá. E São Paulo estará representado por um criador de 
Santos.

O dirigente ainda projeta uma boa comercialização pela 
qualificação técnica e genética que tem certeza irá atrair os 
compradores. A exemplo de anos anteriores a Expointer deverá 
marcar o ingresso de novos criadores, segundo ele. E para 
atender os novos e tradicionais criadores a Brastexel montará 
uma estrutura para bem receber na Casa do Texel, no Parque 
Assis Brasil, no período da Expointer.

Raça Texel chega com 
otimismo na Expointer 2015

"A Expointer deverá marcar o 

ingresso de novos criadores, 

segundo ele. E para atender os 

novos e tradicionais criadores a 

Brastexel montará uma estrutura 

para bem receber na Casa do Texel."



33      Julho 2015 | ARCO Revista

Os negócios da raça Texel na Expointer 
2015 acontecerão em duas oportunidades. 
No dia 3 de setembro, quarta-feira, será 
a vez do Leilão Top Texel e no dia 4 
de setembro, o Leilão TexelExpointer. 
Ambos estão programados para a pista C 
do Parque Assis Brasil, com início às 17h.

No Leilão Top Texel será destaque a 
oferta dos campeões e no TexelExpointer, 
o critério de entrada obedecerá a ordem de 
classificação.

Os criadores interessados em 
comercializar seus animais deverão 
inscrever seus produtos no Escritório 
Knorr Remates a partir do início da 
Expointer.

Os ovinos da raça Texel lideraram os 
negócios da Expointer 2014. A liderança 
ficou com base nos leilões realizados 
com animais efetivamente inscritos na 
mostra e que passaram pela pista de 
julgamento. Entre os dois leilões e os 
negócios diretos (criador a criador) foram 
vendidos 75 exemplares pela cifra total de 
R$ 405.470,00 representando uma média 
geral de R$ 5.554,38.

Na edição 2013, a raça negociou 63 
animais pelo total de R$ 239.380,00 e 
média geral de R$ 3.799,68. O maior preço 
ficou também com o grande campeão 
valorizado em R$ 29.000,00.

O incremento nas vendas de 2014 em 
relação a 2013 foi quase de 100% sendo 
o preço mais alto praticamente três vezes 
maior do que o do ano passado.

O maior preço da raça, R$ 86.400,00 

também bateu de longe as outras espécies 
presentes do início ao fim da Expointer. 
O segundo maior preço ainda segundo 
dados oficiais, R$ 17.600,00 saiu para o 
reservado de grande campeão da Cabanha 
do Cerro, Santiago, RS (Santamariense 
137), vendido para Cabanha da Fortaleza, 
Alegrete, RS.

A raça Texel registrou recorde nacional 
de preço da raça e dos ovinos presentes na 
Expointer 2014 já nos primeiros minutos 
do Leilão Top Texel, na noite da quarta-
feira 3 de setembro. O grande campeão 
de 2014, Surgida IA 1300, da Cabanha 
Surgida, Rio Pardo, foi valorizado em R$ 
172.800,00.

 LEILÃO TOP TEXEL - Dia 
3 de setembro – QUARTA-FEIRA – 17 

HORAS – PISTA C
Leilão composto por 40 machos 

e fêmeas melhores destacados na 
premiação. A ordem será de acordo com 
a classificação dos animais. Leiloeiro 
Eduardo Knorr, Knorr Remates.

LEILÃO TEXEL EXPOINTER 
– Dia 4 de setembro – QUINTA-FEIRA – 

17 HORAS – PISTA C
Leilão composto por 80 machos e 

fêmeas, iniciando pelos animais melhores 
classificados. Animais que participaram 
do Top Texel não entram nesse leilão. A 
ordem será de acordo com a classificação 
dos animais.

DUAS OPORTUNIDADES 
PARA BONS NEGÓCIOS

Uma iniciativa da Cabanha Chanfro Negro 
em parceria com o SENAR - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural e Sindicato Rural de Venâncio 
Aires (RS), teve início o primeiro de uma série de 
cursos que serão disponibilizados gratuitamente a 
produtores da região. Manejo Ovino foi o tema do 
primeiro módulo que teve como instrutoro médico 
veterinário Marcelo Spinelli Grazziotin, do SENAR. 
Esta iniciativa tem também o apoio da Prefeitura de 
Venâncio Aires e Prefeitura de Mato Leitão através das 
Secretarias da Agricultura, Emater, Presence Nutrição 
Animal, Branco do Brasil, Agropecuária Kurz, Jornal 
Folha do Mate, Rádio RVA, Megapixel, Madrugada, 
Restaurante Clube Socia.

Com o objetivo principal de difundir a ovinocultura 
na região e estruturar a cadeia, a Cabanha Chanfro 
Negro e seus parceiros vão oferecer uma série de 
cursos com temas ligados à ovinocultura sendo:

- Manejo de Recursos Forrageiros para Ovinos
- Terminação de Cordeiros
- Avaliação da Condição Corporal de Ovinos
- Inseminação Artificial de Ovinos
- Cabanheiro de Ovinos
- Tosquia Tally-Hi
- Regulagem e Manutenção de Máquinas de 

Tosquia de Ovinos
- Adestramento de Cães para Pastoreio em 

Rebanho Ovino
Cynthia Cavalcante, proprietária da Cabanha 

Chanfro Negro diz que a procura pelo primeiro módulo 
do curso foi tão grande que precisará ser reeditado 
nos dias 11, 12 e 13 de agosto. 

Informações : (51) 3741-1946

Com uma turma de 20 alunos 
as aulas teóricas do Curso de 
Manejo de ovinos ocorreram 

no Sindicato Rural de 
Venâncio Aires (RS)

Todos os cursos são gratuitos 
e com emissão de certificados
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ALÉM DE PROTEGER OS SEUS PÉS 
VOCÊ TAMBÉM PODE PROTEGER OS DE SEUS OVINOS 

 Uso via subcutânea. Administrar uma dose (2 mL) do produto. 

 VIA DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA 

 A nova vacina para prevenção do footrot 

O médico veterinário VinicioMazzei, 
do Uruguai, será o jurado da raça Texel 
na Expointer 2015. Os julgamentos dos 
ovinos Texel estão marcados para os 
dias 30,31 de agosto e 1º de setembro. A 
definição do nome de Mazzei aconteceu 
durante reunião de diretoria da Brastexel.

Vinicio Mazzei é criador da raça na 
Cabanha Doble Zeta, no departamento 
de Cerro Largo, em Melo, Uruguai. Ele 
é produtor rural, inspetor da Associação 
de Criadores de Ovinos do Uruguai e ex 
presidente da Sociedade de Criadores de 
Texel do Uruguai. Como jurado de ovinos 
Texel já trabalhou nas pistas da Expo 
Prado, Uruguai, da Expo Palermo, na 
Argentina e da Expointer, no Brasil.

Ele começou a criar a raça em 1990 mas 
iniciou a concorrer em exposições anos 
depois quando alcançou os seus objetivos 
dentro do que buscou fenotipicamente 

de seus animais. Na Doble Zeta criou 
um Centro de Transferência de Embriões 
alcançando bons resultados o que os ajuda 
a multiplicar rapidamente a genética 
e tendo um maior poder de seleção. A 
sua Cabanha já vendeu para o exterior 
reprodutores machos e fêmeas com EPD 
(dados objetivos) para a Argentina e 
Paraguai

Clairton Emerim Marques foi o jurado 
na Expointer 2014. A grande campeã 
foi Surgida 1323, exposta por Daniel 
Moleirinho Feio Ribeiro, Cabanha Dom 
Juan, Maringá,PR e a reservada grande 
campeã, Surgida 1322, de Erivon Silveira 
de Aragão, Cabanha Surgida, Rio Pardo, 
RS.A mesma Cabanha ficou com o grande 
campeonato dos machos com Surgida IA 
1300. Já o reservado grande campeão foi 
Santamariense 137, de Jair de Lima Pereira 
Filho, Cabanha do Cerro, Santiago, RS.

CRIADOR DO URUGUAI 
JULGA NA GRANDE MOSTRA

PROGRAMA
De 24 a 27 de agosto até às 24h- chegada dos animais no Parque
Dia 28 de agosto a partir das 09h- julgamento de admissão e pesagem
Dia 30 de agosto, domingo- todo o dia, Julgamento de Classificação;
Dia 31 de agosto, segunda feira- todo o dia, Julgamento de Classificação;
Dia 1º de setembro, terça feira- todo o dia, Julgamento de
Classificação - 20h, entrega de prêmios, homenagens e confraternização, na 
Casa do Texel
Dia 02 de setembro, quarta feira- 17h, Leilão Top Texel, na pista C
Dia 03 de setembro, quinta feira- 18h, Leilão Texel
Expointer, na pista C

A Associação Brasileira de Criadores 
de Ovinos (ARCO), Embrapa, Sebrae 
e Prefeitura de Bagé (RS), consolidam 
parceria para avaliar a possibilidade de  se 
organizar uma incubadora de marcas de 
carne ovina pela Embrapa Pecuária Sul 
e parceiros. A iniciativa visa a promoção 
do do desenvolvimento regional eo 
fortalecimento da cadeia produtiva.

Em reunião no auditório da ARCO, 
foi debatida a possível formação de uma 
Parceria Público Privada (PPP), na qual a 
Prefeitura de Bagé, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo e 
do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), 
contribuiria com as adequações do projeto 
para a adesão ao SISBI (Serviço Brasileiro 
de Inspeção).

Caberia ao SEBRAE através 
do SebraeTec, em convênio com a 
Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) realizar o estudo de viabilidade 
econômica do empreendimento. 

Ha expectativa de que em 90 dias o 
grupo disponha dos primeiros resultados 
do estudo, os quais subsidiarão a 
elaboração de um plano de trabalho que 
será enviado para apreciação da Embrapa. 

Arco, Sebrae e Prefeitura 
de Bagé são parceiros no 

estudo de viabilidade

Frigorífico de ovinos da 
Embrapa Pecuária Sul 

poderá ser incubadora de 
marcas e produtos
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ALÉM DE PROTEGER OS SEUS PÉS 
VOCÊ TAMBÉM PODE PROTEGER OS DE SEUS OVINOS 

 Uso via subcutânea. Administrar uma dose (2 mL) do produto. 

 VIA DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA 

 A nova vacina para prevenção do footrot 
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Associação Brasileria de Criadores 
de Ovinos (ARCO) comemora a  
participação de 909 ovinos na 38ª edição 
da exposição que acontecerá de 29 de 
agosto a 06 de setembro no Parque de 
Exposições Assis Brasil em Esteio (RS), 
superando em 14,8% os inscritos de 
2014. Serão 174 expositores, inclusive 
de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, 
que levarão para as pistas da Expointer 
o melhor da genética das raças ovinas 
registradas no Brasil.

Do total de inscritos, 423 são 
machos e 486 fêmeas, sendo: Merino 
Australiano (24); Ideal (42); Corriedale 
(83); RomneyMarsh (17); Hampshire 
Down (59); Texel (311); Ile de France 
(95); Suffolk (101); Santa Inês (11); 
PollDorset (40); Dorper (26); Crioula 
(18); White Dorper (82). Este número 
expressivo deverá trazer superação 
também na comercialização de ovinos, 
que em 2014 girou em torno dos 685,310 
mil reais com a venda de 165 animais.

Segundo o coordenador do 
departamento de exposições da ARCO, 
Paulo Sérgio Soares, este número reflete 
o bom momento da ovinocultura no 
Brasil, “estamos vivendo um momento 
de valorização dos ovinos, isso dá 
confiança e ânimo aos produtores”, diz 
Soares que complementa “esse cenário 
está se refletindo no número de ovinos 
nesta Expointer e, com certeza estará 
presente nas feiras de verão”.

Expointer

909 animais na Expointer 2015
Este número supera em 14,8% a edição de 2014

XXXVIII EXPOINTER – 29/08 A 06/09/2015 

ANO 2015 

PROGRAMAÇÃO POR RAÇA 
 

Merino Australiano 
31/08 2ªf 11 Manhã – Julgamento de Classificação 

31/08 2ªf A 18h - Remate 

Ideal 
01/09 3ªf 10 Todo o dia - Julgamento de Classificação 

02/09 4ªf Boulevard 17h – Remate 

Corriedale 
31/08 2ªf 10 Todo o dia – Julgamento de Classificação 

01/09 3ªf A 19h - Remate 

Romney Marsh 02/09 4ªf 12 Manhã – Julgamento de Classificação 

Hampshire Down 
02/09 4ªf 10 Todo o dia – Julgamento de Classificação 

02/09 4ªf A 19h - Remate 

Texel 

30/08 Dom 12 Todo o dia – Julgamento de Classificação 

31/08 2ªf 12 Todo o dia - Julgamento de Classificação 

01/09 3ªf 12 Todo o dia - Julgamento de Classificação 

02/09 4ªf C 17h – Remate 

03/09 5ªf C 18h - Remate 

Ile de France 

01/09 3ªf 11 Todo o dia – Julgamento de Classificação 

02/09 4ªf 11 Todo o dia – Julgamento de Classificação 

02/09 4ªf A 16h - Remate 

Suffolk 

30/08 Dom 13 Todo o dia – Julgamento de Classificação 

31/08 2ªf 13 Todo o dia - Julgamento de Classificação 

01/09 3ªf C 19h - Remate 

Santa Inês 30/08 Dom 10 Manhã – Julgamento de Classificação 

Poll Dorset 

 

01/09 3ªf 13 Manhã – Julgamento de Classificação 

03/09 5ªf C 15h - Remate 

Dorper/W. Dorper 

01/09 3ºf 13 Tarde – Julgamento de Classificação 

02/09 4ªf 13 Todo o dia - Julgamento de Classificação 

03/09 5ªf A 19h - Remate 

Crioula 
31/08 2ªf 11 Tarde - Julgamento de Classificação 

31/08 2ªf A 20h – Remate 

Naturalmente 

Coloridos 

02/09 4ªf 12 Tarde - Julgamento de Classificação 

03/09 5ªf A 16h - Remate 

 

Merino Australiano - Sara Azambuja Jones (Uruguai)
Ideal - Eng. Agrônomo João Degrazia Solés
Corriedale - Antônio Linares  - Eng. Agrônomo João 
Degrazia Solés
Romney Marsh - Méd. Veterinário - José Galdino Garcia 
Dias
Hampshire Down - Méd. Veterinário - Eduardo Amato 
Bernhard  - Eng. Quimico Mauro Mabilde
Texel - Méd. Veterinário - Vinicio Mazzei (Uruguai)

Ile de France  - Méd. Veterinário - Claro Francisco Félix Paim
Suffolk - Zootecnista - Gustavo Martins Ferreira
Santa Inês - Méd. Veterinário - José Galdino Garcia Dias
Poll Dorset  -Zootecnista - Jair Menezes
Dorper- Eng. Agrônomo - Giancarlo Antoni
Crioula - Méd. Veterinário - Volnei Afonso Merino
White Dorper - Eng. Agrônomo -  Giancarlo Antoni
Naturalmente Coloridos - Médico  Veterinário - José Galdino 
Garcia Dias - Méd. Veterinário Nilson Paulo Missel

Os jurados escolhidos por cada Associação Promocional de Raça:
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A footrot, é uma doença contagiosa 
que afeta o casco dos ovinos e de outros 
animais ungulados, tornando-se uma 
dermatite interdigital, que é seguida 
pela formação de lesões na parede 
interdigital do mesmo com a subsequente 
separação do estojo córneo do pé. O 
agente transmissível essencial da doença 
é a bactéria Dichelobacter nodosus 
(D.nodosus), embora outros agentes 
infecciosos possam estar envolvidos, não 
sendo totalmente compreendido o papel 
deles no desencadeamento da doença.

O footrot pode resultar em má nutrição, 
perdas de produção de carne e redução da 
força da lã, e ainda no pior dos casos na 
morte de animais por uma combinação de 
fome, sede e outras infecções bacterianas 
que ocorrem nos ovinos.

Imagem cedida pelo Lab. Hipra.

A footrot é considerada a enfermidade 
com maior impacto econômico em um 
rebanho ovino. Perdas de 11% no peso 
corporal, redução entre 8% a 10% na 
produção de lã, comprometimento da 
função reprodutiva entre 9% a 13% 
por abortos ou perdas embrionárias, e 
despesas com medicamentos estimadas 
em US$ 2.50 animal/ano foram descritos 

em publicações cientificas.
Utilizemos como exemplo um 

rebanho de 200 animais (matrizes) e 
vamos estimar as perdas provocadas 
pelo FOOTROT devido à introdução de 
Carneiros provenientes de propriedades 
endêmicas e que provoque um surto ou 
brote da doença.

> Redução de peso de 4 kg / animal (11%): 

teremos uma perda total de 800 kg de peso/ano no 

rebanho (Cordeiro Kg/Vivo 1kg a vista 09/01/2015 

R$ 4,00 – Fonte: Agorlink) gerando uma receita 

negativa de R$ 3200,00.

> Redução de 94 kg de produção de Lã/ano 

(de 8% a 10%) = teremos uma receita negativa 

de R$ 705,00 (R$ 7,50 Corriedale, Ideal R$ 9,40, 

Merina R$ 11,10 - Fonte: Sind. Rural Alegrete 

18/12/2014).

> Compromentimento da função Reprodutiva 

(de 9 a 13% Ovelhas vazias, rebanho livre FR) 

= R$ 3.432,00 de receita negativa (13% = 26 

borregos (as) – parto não gemelar) por mortes 

embrionárias ou abortos;

> Custo com Medicamentos pode variar entre 

R$ 4,00 a R$ 8,00 animal/ano para tratamento de 

animais acometidos pela doença = R$ 800,00

> Total de despesas com Footrot neste 

rebanho de 200 matrizes poderá chegar a R$ 

8.137,00

> Investimento com vacinação de um rebanho 

de 200 animais, dose + “booster” e reforço 

semestral, total de 3 doses por animal ano (600 

doses x R$ 2,00) = R$ 1200,00

Em suma, o footrot é uma doença 
de grande impacto econômico e no bem 
estar animal, o que pode dificultar um 
manejo sustentável. As principais áreas de 
investigação incluem o desenvolvimento 
de melhores vacinas, usando vacinologia 
reversa, desenvolvendo vacinas 
multicepas, e desenvolvendo melhores 
práticas de manejo para ajustar-se a 
ambientes específicos.

No Brasil, desde janeiro de 2015 
contamos com uma nova vacina multicepas 
para a prevenção e controle do Footrot em 
Ovinos, fabricada pelo Lab. Espanhol 
HIPRA. Trata-se da FOOTGUARD®, 
primeira e única vacina Sul-americana 
para controle e prevenção do Footrot com 
sete (7) cepas de D. nodosos (B, C, D, E, 
F, G e H) mais prevalentes tanto no Brasil 
como no Uruguai, isoladas de amostras de 
campo piliadas.

FOOTGUARD® possui um novo 
adjuvante aquoso que oferece maior 
segurança, através de menos reações 
locais e sistêmicas, oferece ótimos 
títulos de anticorpos vacinais, dando 
maior segurança! Com provas de campo 
e publicações que atestam resultados 
positivos, demonstrando uma redução 
efetiva no aparecimento da enfermidade 
em propriedades endêmicas em mais de 
83,3% dos animais vacinados, eficácia! 
E uma validade de 24 meses, o que 
demonstra a estabilidade e qualidade do 
produto, tecnologia!

Reuel Luiz Gonçalves - Médico 
Veterinário - reuelluizvet@terra.com.br

fOOTROT

Footrot em ovinos, novas 
abordagens para uma velha doença
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FARSUL, SENAR, SEBRAE, ARCO, 
Sindicato Rural de Santana do Livramento 
e Prefeitura de Santana do Livramento 
promoveram um grande encontro pra 
tratar de ovinocultura, do mercado, das 
novas tecnologias, manejo nutricional 
e reprodutivo, melhoramento genético 
e, sobretudo as novas possibilidades e 
oportunidades que se abrem para a cadeia.

Doze palestras e uma oficina tiveram a 
total atenção dos mais de 500 participantes 
durante os dois dias de seminário. Segundo 
os organizadores o Seminário Ovinos 
da Campanha se consolida a cada ano e 
a 4ª edição já foi anunciada para 2016 
pelos anfitriões, Luiz Cláudio Pereira de 
Andrade, presidente do Sindicato Rural de 
Livramento e a Secretária de Agricultura 
do município, Silvia Carambula, que 
ressaltaram a importância do evento 
para o desenvolvimento econômico e 
produtivo da região.

Paulo Afonso Schwab, presidente 
da Associação Brasileira de Criadores 
de Ovinos (ARCO), Márcio Aguinsky 
da Cabanha Dedo Verde (Viamão – RS) 
e o Deputado Federal Giovane Cherini 
participaram do painel de discussão 
que tratou de assuntos polêmicos e que 

preocupam os ovinocultores da fronteira, 
como o javali. Dentre as proposições, 
Cherini orientou os produtores que 
escolhessem um ou dois representantes 
para irem a Brasília na Reunião da 
Comissão de Agricultura e Pecuária 
para expor o problema e o que a ação 
deste predador vem causando na região. 
Alguns produtores colocaram, inclusive, 
que o próprio bioma pampa corre risco, 
pois o javali come animais e os ovos de 
pássaros, por exemplo.

A ARCO apresentou o cenário da 
ovinocultura nacional com ênfase no Rio 
Grande do Sul, com dados atualizados 
de rebanho e consumo de carne ovina, 
demonstrando que há ainda um grande 
mercado a ser suprido e que o consumo 
ainda é muito pequeno comparado ao 
de outras proteínas animais. “O rebanho 
brasileiro é de quase 17 milhões de 
cabeças, só no RS são pouco mais de 4 
milhões de ovinos e o consumo total 
chega a 400g per capita/ano, enquanto o 
de carne bovina é de mais de 30 quilos/
per capita/ano” diz Schwab que chama 
atenção para o evidente baixo consumo 
e para a tarefa de aumentar os rebanhos.

Além da palestra do seu presidente, 

a ARCO realizou a Oficina da Lã, 
onde apresentou aos presentes o 
OFDA, equipamento importado da 
Nova Zelândia através de Convênio 
com o Governo do Estado e único no 
Brasil. Este equipamento faz a leitura 
da finura das lãs das raças laneiras, 
além de determinar alguns caracteres 
importantes da lã, como o conforto, 
comprimento e variação das micras 
da mecha analisada. Leonardo Farion, 
técnico da ARCO e responsável pelo 
setor reforça a importância da análise 
para o melhoramento genético das 
raças e do manejo correto dos animais, 
pois influenciam na produtividade e 
rentabilidade do criador.

No seminário foram discutidos ainda, 
temas novos como a produção leiteira que 
tem alto valor agregado e pode ser uma 
produção de alta rentabilidade, os novos 
mercados de carne e produtos derivados 
de carne ovina, como presuntos, copas, 
mortadelas, patês e outros que estão 
sendo produzidos e testados na Embrapa 
Pecuária Sul, em Bagé (RS).

O público participante foi de técnicos, 
professores, estudantes, ovinocultores, 
cabanheiros e pequenos produtores.

Seminário

III Seminário de Ovinos da Campanha reuniu 
grande público em Santana do Livramento (RS)

A ovinocultura passa por um dos momentos mais importantes da história

Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19.

Evento aconteceu nos 
dias 20 e 21 de julho
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Para informações consulte o SAC: 0800 011 19 19.
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• Cartões • Poupança
• Empréstimos e Financiamentos
• Consórcios • Seguros

Sicrediagro

A força do Sicredi 
pode fazer  
a diferença na sua 
criação de ovinos.

O Sicredi apoia a ovinocultura oferecendo as melhores 
soluções de crédito e financiamento. Conte com a nossa 

cooperação para investir no crescimento da sua produção.
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