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Nos últimos anos, a ovinocultura tem crescido 
na região Sudeste do país, principalmente 
em São Paulo, se tornando uma alternativa 

econômica atraente para os pequenos e médios 
produtores, que podem explorar a atividade de forma 
integrada a outras explorações agropecuárias. Esse 
cenário se deve, dentre outros fatores, ao investimento 
em novas técnicas de manejo e nutrição, ao bom 
preço alcançado pela carne no mercado interno, ao 
aumento das pesquisas e do melhoramento genético, 
bem como à melhoria do nível de renda da população 
e às políticas sanitárias e de regulamentação do 
comércio interno de produtos agropecuários.

Apesar de o consumo de carne ovina no Brasil 
ainda ser baixo, frente a outros países, têm sido 

crescentes a demanda e as  importações para supri-
-la. Esse cenário mostra um mercado promissor para 
a expansão da produção da ovinocultura em São 
Paulo, o maior mercado consumidor do país. É preciso 
enfatizar, no entanto, que para ampliar a produção e 
a oferta de carne de qualidade, é preciso otimizar a 
organização do setor e avançar na adoção de novos 
sistemas de produção, abate e distribuição.

A escolha desse segmento para a terceira edição 
da Revista Casa da Agricultura de 2012, tem como 
objetivo ampliar as discussões sobre os temas técnicos 
mais importantes da atividade e o seu  crescimento 
sustentável em São Paulo. Para tanto, a Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento tem intensificado 
as ações. A criação da Câmara Setorial de Caprinos 
e Ovinos possibilitou a integração entre os diversos 
elos da cadeia produtiva, favorecendo o diálogo 
entre os produtores, a iniciativa privada e os órgãos 
públicos, visando à busca conjunta de soluções para 
os principais problemas do setor.

Por meio da CATI, foi instalada a Comissão 
Técnica de Caprinos e Ovinos, a qual está em fase 
de consolidação de dados de um diagnóstico que 
aponta os principais desafios para a ovinocultura em 
São Paulo, bem como mostra o cenário favorável para 
a atividade, inclusive com a identificação de que o 
número de frigoríficos certificados no Estado é maior 
do que se tinha conhecimento. Esse fato é muito 
relevante pois, segundo os produtores, o número 
reduzido de locais oficializados para o abate é um dos 
principais gargalos da atividade.

Com base nesse diagnóstico, técnicos das 
principais regiões produtoras serão treinados para 
ampliar a orientação técnica nas Casas da Agricultura, 
multiplicando o conhecimento gerado nos institutos 
de pesquisa da Secretaria e nas universidades.

Os artigos técnicos e as reportagens abordam 
assuntos que interessam aos produtores, visando 
incentivar a ovinocultura como alternativa de renda e 
geração de emprego no meio rural paulista.

Ovinocultura: 
alternativa sustentável 
para as pequenas e 
médias propriedades
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Entrevista
 Casa da Agricultura ׀ 6

Por Cleusa Pinheiro – Cecor/CATI

Em sua cidade natal, Araçatuba – a chamada capital do boi gordo,  
Arnaldo dos Santos Vieira Filho tem feito história com o trabalho em prol da 
expansão da ovinocultura. Filho de um médico, que cedo investiu no meio 
rural, o administrador de empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas 
retornou, após a conclusão do curso, para administar as propriedades e fazer 
novos investimentos. Em 1999, após estudos para diversificar as atividades, 
enxergou na ovinocultura uma alternativa rentável para áreas menores, 
pois antes era trabalhada apenas para consumo próprio e presentes para 
amigos – hábito tradicional em várias regiões do Estado.  

Após incentivar outros produtores locais a investirem no segmento 
como presidente do Núcleo Regional de Criadores de Ovinos da Região 
de Araçatuba, se tornou membro atuante da Associação Paulista dos 
Criadores de Ovinos (Aspaco), da qual se tornou presidente em 2005. Em 
reconhecimento ao seu trabalho, foi convidado a participar  da Câmara 
Setorial de Ovinos e Caprinos, do Ministério da Agricultura; em 2007,  
assumiu a vice-presidência da Associação Brasileira de Criadores de 
Caprinos e Ovinos e a presidência da Câmara Setorial Estadual de Caprinos 
e Ovinos, ligada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento. E pensando 
globalmente, mas agindo localmente, nunca se afastou da diretoria do 
Núcleo Regional, filiado à  Aspaco. 

Em 2010, além de produtor, passou à proprietário de um restaurante 
especializado em produtos feitos com carne de cordeiro, que tem servido 
como instrumento de consolidação desse alimento na preferência dos 
moradores da região.

Nesta entrevista, Arnaldo fala sobre a atividade em São Paulo e no Brasil, 
apontando um cenário promissor a ovinocultura como uma boa alternativa 
de renda para pequenos, médios e grandes produtores.

RCA – Qual o Panorama da ovino-
cultura no Brasil e em São Paulo, 
diante do cenário mundial?

ASVF – O Brasil é distinto pelos 
seus diversos biomas e continen-
talidade territorial. No Nordeste, as 
raças lanadas têm boa genética e 
são mais direcionadas ao consumo 
local, cumprindo uma função social 
importante no sertão. Mas, aos pou-
cos, tem se tornado uma alternativa 
econômica para a produção agro-
pecuária regional. Na região Norte, 
a atividade está se expandindo; já 
temos frigoríficos em Rondônia, no 
Acre e no Amazonas. 
Na região Sul está o maior rebanho 
e abate de ovinos do país, porém, 
o maior crescimento efetivo do   re-
banho está acontecendo na região 
Centro-Oeste, que tem grande 
produção de grãos, podendo ser 
considerada, em um futuro próximo, 
o grande celeiro de carnes de cor-
deiro do Brasil.
São Paulo tem o maior mercado 
consumidor, e por conta do perfil 
das propriedades ser de pequenas e 
médias, a produção é feita de forma 
intensiva, com animais terminados 
em confinamento, o que resulta em 
carne de qualidade. Também é o Es-
tado que mais registra animais no 
país, com excelente plantel de várias 
raças, permitindo o melhoramento 
genético dos animais de produção.
Com esse cenário, se os produtores 
se organizarem e investirem no 
aumento do rebanho comercial; a 
extensão rural apoiar e as pesqui-
sas forem bem direcionadas; e a in-
dústria se preparar para aumentar 
o abate em todas as regiões, em al-
guns anos o Brasil poderá se tornar 
um dos maiores produtores de carne 
de cordeiro.

RCA – Quais os principais passos 
para iniciar na atividade?

ASVF – Os animais são pequenos 
e dóceis, o que facilita o manejo, 
portanto, não são necessários mui-
tos investimentos e mudanças nas 
estruturas da propriedade. Caso já 
exista  uma criação de animais, é 
preciso fazer a adequação das cer-
cas, com a colocação de mais fios na 

parte de baixo e adaptações simples 
à infraestrutura. 
O pasto e as gramíneas são os mes-
mos utilizados com os bovinos, com 
algumas restrições à Brachiaria de-
cumbens. Eles podem ser consorcia-
dos com os bovinos e/ou equinos, o 
que traz o melhor manejo das pasta-
gens, pois os hábitos alimentares são 
diferentes, e promove a descontami-
nação de vermes no local. Quando 
utilizamos os bovinos nas pastagens 
dos ovinos, eles fazem a desinfecção 
das pastagens. 
Para obter uma carne de qualidade 
superior, as ovelhas podem ser cria-
das soltas no pasto e os cordeiros ter-
minados em confinamento ou suple-
mentação alimentar. 

RCA – Como o senhor vê a ex-
ploração da ovinocultura pelos 
produtores familiares? Quais os        
caminhos para a sua maior inser-
ção no mercado?

ASVF – Na ovinocultura, mão de obra 
capacitada é fundamental. Em alguns 
locais, existem  funcionários que 
sempre trabalharam com bovinos e, 
às vezes, não querem trabalhar com 
ovinos. É preciso mostrar que, ao tra-
balhar com ovinos, estarão obtendo 
novos conhecimentos, pois a  ativi-
dade exige tecnificação e cuidados 
redobrados, por se tratar de animais 
de ciclo curto. Por serem dóceis, a 
mão de obra familiar é adequada e se 
encaixa nos sistemas de produção de 
ovinos. A família rural tem como uma 
de suas características atuar no que 
gosta, portanto, consorciada com 
outras atividades, a ovinocultura traz 
renda. O problema de escala, que é 
um dos desafios para sua inserção 
no mercado, pode ser contornado 
com o associativismo e a capacitação 
na produção e na área gerencial da 
propriedade. Tenho certeza que essa 
é uma atividade que se insere muito 
bem no universo da agricultura fa-
miliar e dos assentamentos.

RCA – Como o senhor vê a orga-
nização do setor? 

ASVF – Estamos trabalhando muito 
na Câmara Setorial para colocar to-
dos os elos da cadeia na mesa de dis-

cussões: indústria, produtor, produ-
tores de insumos e outros. Temos 
comemorado os excelentes preços e 
o mercado ávido por carnes de quali-
dade. Porém, os produtores, prin-
cipalmente os pequenos e médios, 
precisam fortalecer suas organiza-
ções associativistas para comerciali-
zar de forma conjunta e implemen-
tar ações para reduzir os custos de 
produção.

RCA – Um dos gargalos da ativi-
dade, segundo produtores, é o 
número reduzido de frigoríficos 
certificados. Como o senhor anali-
sa essa questão?

ASVF – Hoje, temos vários frigoríficos 
que estão ociosos, pois não têm  
volume para criar escala de abates. 
Não faltam frigoríficos no Estado, 
mas o problema está na distância 
deles em relação a alguns centros 
produtores, o que aumenta o valor 
de frete e pode diminuir o  valor 
pago pela  carne. Os ovinocultores 
já sabem aquilo que o mercado 
quer, o frigorífico abate os animais 
e tem o distribuidor para chegar 
aos mercados e restaurantes. 
Existem os animais de descarte, que 
podem ser destinados à produção 
de embutidos, para a qual têm 
excelente aceitação. Hoje, o produtor 
pode aumentar o seu plantel, pois a 
indústria está comprando.

RCA – Qual o papel da extensão ru-
ral e da pesquisa no segmento de 
ovinos?

ASVF – Um papel muito importante. 

A pesquisa tem andado bem, pois 
tem realizado seus estudos de acor-
do com as reais necessidades dos 
produtores. Porém, esses conheci-
mentos precisam chegar mais rápido 
aos produtores. Por meio da Aspaco 
procuramos levar conhecimento, 
mas é preciso uma atuação efetiva da 
extensão rural de São Paulo para que 
as informações cheguem a todos os 
produtores. A CATI está desenhando 
um  programa para a ovinocultura, 
que acredito será muito importante 
para termos produtores mais eficien-
tes e profissionais, o que contribuirá 
para a expansão da atividade.

RCA – Como o senhor vê as políti-
cas públicas e as linhas de crédito  
disponibilizadas para o setor?

ASVF – Fico feliz em falar das políti-
cas públicas, principalmente em 
relação às linhas de crédito. Em São 
Paulo, temos a linha de crédito do 
Fundo de Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap), desde 2008; a qual foi 
elaborada pela Secretaria da Agricul-
tura, com apoio e orientação da As-
paco. Continuamente   trabalhamos 
para adequá-las às necessidades 
dos produtores, trabalho no qual a 
atuação da Câmara Setorial tem sido 
marcante, conquistando adequa-
ções importantes, como o prazo de 
sete anos para efetuar o pagamento, 
teto de 100 mil reais, dois anos de 
carência para iniciar o pagamento, 
com juros de 3% ao ano. Também                   
pleiteamos que ela beneficiasse os 
médios produtores, no que fomos 
atendidos. Por meio dessa linha, os 
produtores podem adquirir matrizes, 
reprodutores e adequar as instala-
ções, desde que o projeto seja viável. 

RCA – Com o aumento da produção, 
os produtores de ovinos poderão 
acessar programas públicos de 
aquisição de alimentos. O senhor 
acredita que, além da renda, a in-
serção de carne de cordeiro na 
merenda escolar possibilitará o 
aumento do consumo?

ASVF – A Câmara Setorial já está 
em conversa com a Conab; este elo 
vem crescendo, visando melhorar 
os preços oferecidos aos criadores 
de ovinos em programas como o 
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Arnaldo dos Santos 
Vieira Filho – presidente 
da Associação Paulista 
de Criadores de Ovinos 
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Panorama da Ovinocultura 
no Estado de São Paulo

Comissão Técnica de Ovinos e Caprinos - CATI – ricardo.silva@cati.sp.gov.br – presidente da Comissão

Este panorama foi retirado do Diagnóstico da Ovinocultura e Caprinocultura no Estado de São Paulo, realizado pela Comissão 
Técnica de Ovinos e Caprinos da CATI.

O efetivo brasileiro de ovinos em 2006 era da 
ordem aproximada 16.019.170 de cabeças, 
sendo que 9.379.380 (58,55%) encontra-

vam-se na região Nordeste e 664.422 (4,15%), na re-
gião Sudeste do Brasil (Anuário Brasileiro de Caprinos 
& Ovinos, 2008). No entanto, até um passado recente, 
as explorações de ovinos eram vistas como atividades 
pecuárias secundárias, recomendáveis para as regiões 
menos desenvolvidas no país.

Nos últimos anos, a expansão da ovinocultura de 
corte para todas as regiões geográficas do país se tor-
nou realidade. Porém, ela ainda apresenta uma pro-
dutividade aquém da média em comparação com a 
de outros países. Um fator que contribui para essa si-
tuação reside no fato de que no Brasil as explorações 
são conduzidas sem metas e objetivos bem definidos, 
sem foco no mercado e no uso de pouca tecnologia.

Apesar da expressiva e crescente demanda por 
carnes de ovinos, o consumo dessas carnes no país 
ainda se situa em torno de 1,5 a 1,8kg/habitante/
ano, exceto em algumas microrregiões do Nordeste 
(Simplício, 2011). 

Espécie Consumo per capita 
(kg/habitante/ano)

Ovinos e Caprinos 1,5 a 1,8¹

Bovino 37,2²

Suíno 13,1²

Frango 39²

Pescado 7²

¹Fonte: SIMPLÍCIO, 2011. 
²Fonte: RANGEL, 2009. 

Mercado
A produção e a oferta de carne ovina de qualidade 

encontram-se reprimidas no país. Entre os principais 
entraves, destacam-se a dificuldade para a organização, 
principalmente nos elos da cadeia inerentes à unidade 
produtiva, e da ainda pequena compreensão dos produ-
tores para a importância do associativismo (Couto, 2003; 
Borges et al., 2004). Aproximadamente 15% do mercado 

interno de carne ovina são supridos por matéria-prima 
importada, principalmente de países do Mercosul, des-
tacando-se a participação do Uruguai e, também, da 
Nova Zelândia (Barreto Neto, 2007). 

Entende-se que, particularmente, a carne ovina im-
portada do Uruguai é, na maioria das vezes, de qualida-
de inferior à produzida no Brasil, em virtude de, em par-
te, ser oriunda de animais idosos e de raças exploradas 
primordialmente para produzir lã.

Em contrapartida, a demanda por carne de qualidade 
é grande e crescente, principalmente nos médios e gran-
des centros urbanos, onde as pessoas vêm se adaptando 
a novos hábitos de consumo. Nesse contexto, a dispo-
nibilidade de carnes de animais jovens, com carcaça de 
boa conformação no mercado, torna-se fundamental. 
Sistemas de exploração de animais que atendam a essas 
exigências favorecem o uso de cortes padronizados da 
carcaça nos frigoríficos, supermercados e casas de carne 
especializadas, aspectos importantes para a apresenta-
ção e comercialização do produto. 

O valor da carne de cordeiro pago ao produtor tem 
se mostrado bastante atraente nos últimos meses. 
Comparando-se o preço, em arrobas, com a carne bovi-
na e suína, a carne ovina foi vendida em agosto de 2012 
por R$ 154,50 a arroba, em Araçatuba, local de grande 
tradição na pecuária de corte, em que a arroba bovina, 
no mesmo período, foi negociada a R$ 86,00. Já a arroba 
da carne suína no Estado foi comercializada, em média, 
por R$ 64,95 a arroba (Cepea, 2012).

REGIÃO                      25/6/2012 a 2/7/2012                    24/7/2012 a 1/8/2012

Preço 
Vivo

Preço 
Carcaça

Variação Preço 
Vivo

Preço 
Carcaça

Variação

Araçatuba 4,64 10,30 0,00 4,64 10,30 -0,11

Bauru 5,76 12,80 7,99 6,65 14,78 13,37

Campinas 4,44 9,97 -1,05 4,34 9,64 -2,36

S.J. do Rio Preto n.h. n.h. n.h. n.h. n.h. n.h.

Sorocaba 5,18 11,50 0,00 n.h. n.h. n.h.
Indicador desenvolvido pelo Geagro da FZEA/USP
Fonte: Aspaco, 2012

Tabela 2. Preço do Cordeiro no Estado de São Paulo – Agosto, 2012.

Tabela 1. Consumo médio de carne pelo brasileiro
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de Aquisção de Alimentos (PAA) e 
o de Merenda Escolar (PNAE). Estes 
programas são fundamentais para 
os   agricultores familiares, que terão 
uma opção a mais de comercializa-
ção, bem como um mercado aberto 
para colocação de outros produtos, 
além da carne, como o leite de ca-
prinos. Em relação aos hábitos de 
consumo, a inserção da carne de cor-
deiro na infância será fundamental 
para que as crianças se acostumem 
ao paladar, aprovando a carne de 
cordeiro como uma opção de ali-
mento saudável. Se conseguirmos 
isso, teremos o berço do consumo 
para as futuras gerações.

RCA  – Quais os desafios para a 
ovinocultura paulista? O que fazer 
para ampliar a produção?

ASVF – Se fizermos uma retrospec-
tiva vemos que a atividade evoluiu e 
se profissionalizou. Entre os desafios, 
temos o atendimento à demanda do 
mercado interno; a indústria está au-
mentando a sua capacidade, por isso 
precisamos aumentar a produção, 
para que a indústria continue       
evoluindo. É preciso capacitar o 
produtor e a mão de obra, pois quem 
já está inserido vê a importância do 
setor para os agronegócios paulista e 
brasileiro. 
Em São Paulo, a indústria está esta-
belecida, o que dá confiança para os 
produtores investirem na ampliação 
da atividade, por saberem que terão 
para quem vender. Também é pre-
ciso capacitar o produtor e a mão de 
obra.
 
RCA  – O consumo de carne de cor-
deiro tem aumentado. Para suprir 
a demanda, o Brasil tem importa-
do de países como Uruguai e Nova 
Zelândia. Como o senhor analisa 
essa situação e qual o impacto 
para o produtor brasileiro? 

ASVF – Em um primeiro momento, 
os produtores achararam que isso iria 
atrapalhar, mas isso não aconteceu, 
pois o que atrapalha o nosso mercado 

é a entrada de carne sem qualidade. 
A importação hoje exerce um bom 
papel, pois se não temos produção 
suficiente para atender à demanda 
que já está reprimida, é preciso vir do 
mercado externo, o que impulsiona 
o consumo. Se o produto faltar e não 
for suprida pela importação de carne 
de qualidade, irá entrar no mercado 
carne de baixa qualidade e oriunda 
de abate informal. A colocação de 
carne de cordeiro nas gondôlas dos 
supermercados também aumentará 
a demanda. Portanto, a importação 
gera demanda, abrindo as possibili-
dades para o aumento da produção 
nacional de carne de qualidade.

RCA – Qual o papel do melhora-
mento genético na expansão da 
atividade?

ASVF – Muito importante, pois         
existem boas raças, mas elas têm que 
ser adptadas às diferentes condições 
do país e das propriedades. É preciso 
fazer cruzamentos usando animais 
melhoradores, com bom índice 
zootécnico e bom desempenho 
produtivo, para termos eficiência; 
este é um caminho que todos os 
produtores devem seguir. Temos     
trabalhado visando melhorar as 
Diferenças Esperadas de Progênies 
(DEPs), imprimindo características 
das raças mais produtivas, resistência 
aos  parasitas, precocidade de 
terminação, melhores pesos ao 
nascimento e diminuição de 
mortalidade. 
Anualmente, a Aspaco promove o 
campeonato Cordeiro Paulista, que 
está na 11.ª edição, onde os produ-
tores inscrevem quatro animais ma-
chos da mesma idade, que serão 
confinados na instalação da Unesp 
de Araçatuba, onde serão termina-
dos. Ele é constituído de uma etapa 
de ganho de peso e uma avaliação 
de carcaças; vence o lote que obtiver 
a melhor média. Após 11 anos, veri-
ficamos que a evolução dos animais 
em São Paulo tem sido excelente.

 RCA – Como o senhor analisa a  
sanidade dos rebanhos nacionais?

ASVF – Não temos um calendário 
de vacinação obrigatória, como  é o 
caso da aftosa nos bovinos. A vacina 
que a maioria dos criadores aplica é 
contra a clostridiose. Sobre sanidade 
em geral, temos muita informação, 
mas ainda não temos um Programa 
Nacional de Sanidade, o que 
impede termos protocolos gerais 
para a manutenção da sanidade 
nos rebanhos. Em São Paulo, por 
iniciativa da Secretaria da Agricultura, 
por meio da Coordendadoria de 
Defesa Agropecuária, da Câmara 
Setorial e da Aspaco instalou-se um 
Comitê Estadual de Sanidade (que já 
desenvolveu vários trabalhos), com 
o objetivo de preparar o Estado, que 
é o berço da genética melhorada de 
ovinos, para que esteja preparado e 
saia na frente, quando o programa 
nacional for criado, o que possibilitará 
a implementação de protocolos para 
a exportação de carne de cordeiro 
brasileira.

RCA  – Quais as perspectivas para a 
ovinocultura paulista?

ASVF – Vejo um horizonte favorável, 
com o produto aceito no mercado 
e uma demanda crescente por essa 
carne saudável. Visualizo um cenário 
fortalecido, com  o setor mais orga-
nizado e os produtores associados 
para ampliar a produção de carne 
de qualidade. Além disso, com a de-
manda crescente, a remuneração 
dos produtores se manterá em um 
patamar bom, o que garantirá a ex-
pansão, com geração de renda e em-
prego.

RCA –  Por favor, deixe uma mensa-
gem aos ovinocultores.

ASVF – A ovinocultura é apaixonante, 
mas exige dedicação e conhecimen-
to. É preciso entrar na atividade com 
eficiência e profissionalismo, para 
isso estamos abertos para apoiá-los, 
bem como a Secretaria de Agricul-
tura. 
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Tabela 3. Preço da arroba bovina nas principais praças de São Paulo 
– 2 de Agosto de 2012.

Praça/UF Boi Gordo

SP R$/@ Diferença Data US$/@

Andradina 87,00 -R$ 3,00 1/8/12 47,17

Araçatuba 86,00 estável 1/8/12 46,63

Lins 93,00 estável 1/8/12 50,43

Pres. Prudente 90,00 estável 1/8/12 48,80

Pres. Venceslau 88,00 estável 1/8/12 47,72

S.J.do Rio Preto 88,00 estável 1/8/12 47,72

Fonte: Beef Point, 2012.

No Brasil, em 2000, foram abatidos oficialmente 
135 mil ovinos e caprinos, mas adquiridas 5 milhões 
de peles pelas indústrias, o que nos leva a inferir 
que, aproximadamente, 97% dos abates foram 
feitos na clandestinidade (Simplício, 2011). Esse 
fato, representa um forte desafio que precisa ser 
resolvido em curto prazo. Para tanto, é necessário 
incentivar a postura empreendedora do ovinocultor, 
a educação continuada, a qualificação de mão de 
obra e a assistência técnica constante e disponível aos 
diferentes extratos de produtores. 

Uma das surpresas deste levantamento, foi 
a quebra do paradigma de que são poucos os 
estabelecimentos abatedouros de ovinos no Estado. 
Foram encontradas 17 unidades em operação 
atualmente, que serão citadas ainda nesta edição 
da Revista. Fato que contribui para acabar com a 
clandestinidade dos abates.

De acordo com o último censo do Levantamento 
Cadastral das Unidades de Produção Agropecuária 
do Estado de São Paulo (Lupa), a CATI Regional de 
São José do Rio Preto é a que possui maior número 
de ovinos no Estado, com 31.331 cabeças, em 700 
Unidades de Produção Agropecuárias (UPA’s). 

Ordem EDR UPA’s 
com a 

exploração

Quantidade 
(cabeças)

Municípios 
com a 

exploração

1.° São José do 
Rio Preto

700 31.331 24

2.° Presidente 
Prudente

585 25.508 21

3.° Andradina 417 19.761 13

4.° Catanduva 355 18.511 16

5.° Botucatu 309 17.979 11

TABELA 4. Cinco principais regiões produtoras de Ovinos por 
Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR) - CATI

Fonte: LUPA, 2007.

Nas propriedades paulistas, a ovinocultura tem sido 
tratada, de maneira geral, como atividade secundária, 
ocupando áreas de descanso ou piquetes mais próxi-
mos das casas, onde geralmente ficam equídeos e vacas 
no pré-parto. Consequentemente, a pastagem e infraes-
trutura não são próprias para a criação, gerando baixo 
desfrute e pouca rentabilidade. Na grande maioria, o re-
banho é pequeno, com número médio de animais me-
nor que 50 cabeças, onde os cordeiros são terminados 
a pasto e sem receber nenhum tipo de suplementação 
específica, nem mesmo mineral.

A soma desses fatores resulta em um produto que 
não é apreciado pelo consumidor e que corre na contra-
mão da exigência cada vez maior por qualidade, provo-
cando em alguns consumidores experiências negativas 
que geram conceitos ou preconceitos equivocados so-
bre a carne ovina. Preconceitos que são difíceis de serem 
contornados e que demandam campanhas de marke-
ting e ações massivas direcionadas ao consumidor.

Recente pesquisa realizada pelo Instituto de 
Economia Agrícola (IEA), no município de Presidente 
Prudente, avaliou os aspectos mercadológicos da carne 
ovina no município. Informações obtidas em entrevistas 
com consumidores em supermercados e feiras livres, 
revelaram os principais pontos positivos e negativos 
da comercialização de carne de ovinos em São Paulo: 
os consumidores consomem pouco, porém, gostam da 
carne ovina que é adquirida, na maior parte das vezes, 
diretamente do produtor; os entrevistados classificaram 
a carne que consumiram de qualidade moderada, pois 
era alto o teor de gordura. Esse fato aponta a falta de dis-
ponibilidade do produto nos locais comuns de comer-
cialização, além da falta de atenção do produtor para a 
melhoria da carcaça e terminação dos animais. Apesar 
disso, a pesquisa aponta os caminhos para o aumento 
do consumo: maior disponibilidade dos produtos nos 
locais mais comuns de comercialização, além de utiliza-
ção de estratégias de marketing da carne ovina.

Conclusão
No quesito mercado, existe uma evolução positiva, tanto nos preços, quanto no consumo de carne 

ovina. Tecnicamente, o Estado de São Paulo necessita de uma proposta para a elaboração de uma 
política pública direcionada ao setor de ovinocultura, o que permitirá, em todos os níveis, uma melhor 
exploração da atividade. Aliada à assistência técnica, essa política favorecerá o amplo desenvolvimento 
da atividade.  
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Viabilidade da Ovinocultura 
na Agricultura Familiar
Ricardo Lopes Dias da Costa – Médico Veterinário, Pesquisador Científico do Instituto de Zootecnia/Apta/SAA-SP, Nova Odessa/SP 
rldcosta@iz.sp.gov.br
Caroline Marçal Gomes David – Médica Veterinária, Aluna do Curso de Pós-graduação em Produção Animal Sustentável do IZ
krol_mgd@hotmail.com
Ellen Carolina Pereira Nordi  - Zootecnista, Aluna do Curso de Pós-graduação em Produção Animal Sustentável do IZ
ellennordi@hotmail.com

A ovinocultura brasileira pas-
sa por um momento inte-
ressante, com um aumen-

to efetivo do rebanho, maior número 
de produtores, crescimento do con-
sumo per capita da carne ovina, mer-
cado altamente comprador e preços 
atrativos para o produtor. Atrelado a 
esses fatos, é importante ressaltar a 
melhoria gradativa do rebanho, com 
introdução de técnicas criatórias 
mais adequadas à nossa realidade, 
conhecimento gerado e transmitido 
aos produtores nos últimos anos.

Há cerca de 10 anos, eram poucos 
os técnicos especializados ou interes-
sados em ovinocultura (muitos acha-
vam que ovelha era uma "vaca pe-
quena" e, portanto, a tratavam como 
tal) e os poucos frigoríficos existentes 
trabalhavam com menos da metade 
de sua capacidade, poucas vezes por 
semana, não se preocupando com 
qualidade ou padronização de car-
caça, remuneravam mal ao produtor 
e, muitas vezes, nem sabiam onde 
encontrar fornecedores. A recíproca 
também era verdadeira – produtores 
não sabiam dos frigoríficos, não se 
preocupavam com qualidade, não 
investiam em conhecimento e tec-
nologias e sempre achavam que re-
cebiam pouco pelo produto – afinal, 
qual o seu custo de produção?

Os caprinos e ovinos são chama-
dos, por muitos, de “vaca do pobre”; 
ao mesmo tempo, outros se revoltam 
com isso. Se olharmos para o cenário 
de uma forma mais ampla e conside-

rarmos os ovinos como a espécie que 
serve desde a subsistência até aos 
mais finos pratos e, ainda, considerar 
a agregação de valor em produtos 
como sapatos, cintos e roupas (cou-
ro), tapetes, artesanatos e pelegos 
(lã), meio de cultura para laboratórios 
e fios cirúrgicos de sutura (sangue e 
tecido intestinal,        respectivamen-
te), entre outros possíveis usos, vere-
mos o quão versátil é essa espécie e 
as diversas possibilidades que nos 
oferece.

Não raramente, lemos que ove-
lhas e carneiros podem ser criados 
em locais onde seria impossível pro-
duzir outras espécies ou culturas. 
Obviamente, a história não é bem 
assim. É verdade que em pequenas 
áreas, inviáveis à pecuária de corte 
ou a culturas como cana-de-açúcar, 
dentre outras, é possível criar ou 
agregar valor com o agronegócio 
ovinocultura. É preciso refletir sobre 
a diferença entre “ter” ou “criar” ovi-
nos. No Agronegócio Ovinocultura, 
para se contar com viabilidade e lu-
cratividade, é necessário um mínimo 
de profissionalismo, que se reflete 
em controles (zootécnico, sanitário, 
reprodutivo, custos de produção) fei-
tos "na ponta do lápis" ou em moder-
nas planilhas de gerenciamento. Essa 
necessária organização depende 
muito mais de profissionalismo, com 
objetivos definidos e metas a serem 
alcançadas, do que de áreas grandes 
ou pequenas. Na produção de ovi-
nos, por exemplo, o descarte orien-

tado pode ser considerado um dos 
maiores lucros do produtor, porém, 
sem controle, não há como fazê-lo 
de forma correta.

A ovinocultura não é a "galinha 
dos ovos de ouro” ou uma atividade 
milagrosa que, com muito pouco 
trabalho, tornará alguém rico. A ovi-
nocultura é uma atividade econo-
micamente viável, que exige muita 
dedicação e gerenciamento dos 
criadores. Um rebanho de 100 matri-
zes, para produzir cordeiros de corte, 
certamente não irá pagar todas as 
contas de uma propriedade. Mas, é 
importante saber qual o mínimo ne-

cessário de matrizes para se ter uma 
produção viável (chamado de mó-
dulo mínimo). Esse módulo mínimo 
poderá ser de 600 matrizes em uma 
propriedade, enquanto em outra  
900 matrizes não seriam suficientes. 
Enfim, é muito variável e depende de 
diversos fatores: região, sistemas de 
produção, mercado, entre outros. 

Na maioria dos casos, em especial 
em pequenas e médias proprieda-
des, a ovinocultura não é a atividade 
única ou principal. O fato é que os 
ovinos podem ser criados em peque-
nas áreas e, por não exigirem muito 
em instalações, estas, muitas vezes, 
são adaptadas a partir de alguma 
construção já existente. A facilidade 
de manejo, atrelada a outras van-
tagens como docilidade, tamanho 
dos animais, rusticidade de algumas 
raças etc., facilita os sistemas de in-
tegração com outras espécies ou 
culturas, o que agrega muito valor 
à propriedade e, em muitos casos, 
também ao produto ofertado.  

Exemplos desse consórcio são as 
integrações com a fruticultura, tam-
bém chamada de frutiovinocultura. 
Diversas são as frutas possíveis de 
consorciação: coco, goiaba, manga, 
citros e uva são algumas possíveis. 
Logicamente, deve-se saber qual 
será a cultura principal para toma-
da de algumas decisões, além de se 
conhecer muito bem o que será con-
sorciado, visto que em determinadas 
épocas do ano os animais devem ser 
separados por conta de floradas e 
aplicação de herbicidas ou adubos, 
que podem ser tóxicos aos animais. 
Mesmo assim, há que se considerar 
vantagens como a maior eficiência 
no uso da terra, a geração de mais 
uma fonte de renda na mesma área, 
a possibilidade de diminuição de 
herbicidas e, consequentemente, 
seus resíduos no ambiente, redução 
nas roçadas e capinas, já que os ovi-
nos se alimentam de gramíneas e/
ou plantas daninhas das entrelinhas; 
diminuição da adubação química e, 
em contrapartida, deposição do es-

terco dos animais. 
Além destas, em 
razão da sazonali-
dade na agricultura, 
há a vantagem da 
diluição dos riscos 
com a venda de cor-
deiros o ano todo 
e a oferta de frutas 
mais saudáveis para 
o consumo. Todos 
estes fatores podem 
garantir a sustenta-
bilidade da proprie-
dade.

Outros consór-
cios interessantes 
ocorrem com cafe-
zais, dendezeiros, seringueiras e eu-
caliptos ou entre espécies animais 
como bovinos de corte e leite, equi-
nos e outros. Dentre algumas das 
vantagens dessa integração cita-se, 
além da melhor utilização da ter-
ra com a agregação de valor com a 
venda dos cordeiros e descartes, um 
melhor controle de verminoses, uma 
vez que não existe infecção cruzada 
entre ovinos e bovinos adultos, so-
madas a um melhor aproveitamento 
das pastagens, visto que o modo de 
apreensão dos capins ocorre de ma-
neira diferente entre bovinos e ovi-
nos, com maior seletividade por par-
te dos ovinos na escolha do alimen-
to. Por essas razões, sabe-se que em 
pastagens cultivadas, onde se coloca 
uma vaca de leite, pode-se acrescer 
uma ou duas ovelhas sem prejuízo. 
Nesse sistema, pode-se rotacionar o 
pasto entre as duas espécies, a princi-
pal primeiro, ou promover o pastejo 
concomitante. É importante ressaltar 
que o consórcio de ovinos com bo-
vinos jovens, principalmente gado 
leiteiro, ou com caprinos aumenta 
a incidência de verminoses. Os ca-
prinos, pelo seu hábito de pastejo e 
seletividade, devem ser evitados na 
integração silvipastoril com algumas 
espécies vegetais. 

Diante do exposto, para a viabi-
lidade da ovinocultura, principal-

mente para os pequenos e médios 
produtores, deve-se considerar: o 
profissionalismo frente ao potencial 
da espécie, seja no desempenho re-
produtivo, alcançando metas de sete 
ou oito meses de intervalo entre par-
tos (principalmente em raças desla-
nadas/nativas) com uma boa prolifi-
cidade (1,3 a 1,6/cordeiros por parto), 
seja no potencial de ganho de peso 
dos cordeiros (conversão alimentar 
próxima de 3 a 4); a união dos produ-
tores em cooperativas,    associações 
ou núcleos, com ganhos tanto na 
compra conjunta de insumos, como 
na comercialização dos animais e 
na venda aos frigoríficos (exigência 
de 300kg ou fechamento da carga 
de um caminhão), que irá concorrer 
com a redução de abates clandesti-
nos e, consequentemente, melhorar 
a qualidade do produto. 

Independente do tamanho da 
criação, deve-se conhecer a espécie 
e o mercado, traçar objetivos e me-
tas, fazer um controle zootécnico, ter 
animais de qualidade, introduzir   tec-
nologias, fazer um manejo sanitário 
preventivo e conhecer os resultados 
alcançados. Estes são alguns pontos 
básicos para se fazer do Agronegócio 
Ovinocultura uma exploração eco-
nomicamente viável e com clara im-
portância social e econômica, vindo 
a desempenhar importante papel no 
contexto socioeconômico do país.  
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Boas Práticas na      
Ovinocultura

Ellen Carolina Pereira Nordi  - Zootecnista, aluna do Curso de Pós-graduação em Produção Animal Sustentável do IZ 
ellennordi@hotmail.com

Ana Carolina Barros de Freitas - Médica Veterinária, aluna do Curso de Pós-graduação em Produção Animal Sustentável do IZ 
 aninhabdf@hotmail.com

Guadalupe Aparecida Espicaski Parren - Médica Veterinária, aluna do Curso de Pós-graduação em Produção Animal Sustentável do IZ  
espicaski@hotmail.com

Caroline Marçal Gomes David – Médica Veterinária, aluna do Curso de Pós-graduação em Produção Animal Sustentável do IZ 
 krol_mgd@hotmail.com

A ovinocultura vem se ex-
pandindo e conquistan-
do grandes mercados 

consumidores. No mundo todo, 
existe atualmente um mercado 
exigente em alimentos de melhor 
qualidade oriundos de sistemas de 
produção socialmente justos e eco-
logicamente corretos. Dessa forma, 
o desempenho de boas práticas 
na ovinocultura surge como ferra-
menta essencial para o desenvolvi-
mento do setor.

Para a implantação de boas prá-
ticas na propriedade, em primeiro 
lugar o produtor deve gerenciar os 
recursos físicos, financeiros e hu-
manos. Além disso, deve realizar 
outras atividades, tais como:

Planejamento estratégico:  
programar as atividades da pro-
priedade – reforma de pastos, esta-
ção de monta, compra e venda de 
animais, insumos etc.

Escrituração zootécnica: re-
gistro de todas as informações do 
rebanho – data e peso ao nasci-
mento, peso ao desmame, peso 
ao abate, coberturas, óbitos, enfer-
midades etc., para que possam ser 
elaborados os índices zootécnicos 
e os resultados obtidos sejam ava-
liados. A escrituração pode ser feita 
em um simples caderno ou até em 
softwares de gerenciamento de re-
banhos.

Animais: é importante ter no 
rebanho apenas matrizes e re-
produtores com bom padrão               
zootécnico, por isso, é necessário 
que se faça o descarte de animais 
improdutivos anualmente. Os re-
produtores devem ser preferen-
cialmente testados em relação à 
genética e, se oriundos de outra 
propriedade, devem passar por um 
rigoroso controle sanitário.

Pastagem: é o alimento mais 
barato e para ser utilizada de for-
ma sustentável, faz-se necessário o 
uso de boas práticas de formação, 
recuperação e manejo como, por 
exemplo, uso de pastejo rotaciona-
do, possibilitando períodos de des-
canso para as forrageiras, vedação 
da pastagem, entre outras.

Identificação do rebanho: é 
necessária para que se garanta o 
histórico dos animais da proprieda-
de e indispensável para a condução 
dos manejos reprodutivo, sanitário 
e alimentar. O ideal é que seja rea-
lizada individualmente, logo após 
o nascimento. Atualmente, brincos 
são mais utilizados do que tatua-
gem e marcação a fogo, entretan-
to, a tatuagem pode ser utilizada 
concomitantemente com o brinco, 
caso esse venha a ser perdido. O 
local correto para fixar o brinco é o 
meio da orelha, entre as duas ner-
vuras inferiores, não deve ficar mui-
to próxima a ponta da orelha, fixa-
do na orelha esquerda do macho 
e na direita da fêmea. Em algumas 
criações, a utilização de colares de 
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Crédito Rural para o 
Produtor de Ovinos

Alexandre Mendes de Pinho – Engenheiro Agrônomo – CATI/Dextru - almendes@cati.sp.gov.br
Alexandre Manzoni Grassi – Engenheiro Agrônomo – CATI/Dextru - amgrassi@cati.sp.gov.br

O governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, oferece apoio 
para que o produtor possa investir em seu empreendimento com uma linha de crédito especial para 
a ovinocultura.

Para isso, o produtor interessado deve se enquadrar como beneficiário do Fundo de Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap), ou seja, possuir renda agropecuária bruta anual de até R$ 600 mil, sendo que esta deve repre-
sentar pelo menos 80% de sua renda bruta total. Para verificar o enquadramento como beneficiário, ele deve 
procurar um técnico da Casa da Agricultura da CATI, que irá também orientá-lo para a elaboração da proposta de 
financiamento a ser apresentada ao agente financeiro (Banco do Brasil).

A linha de financiamento Feap Ovinocultura é uma linha de investimento a juros reduzidos, que pode ser 
usada para melhorar a infraestrutura de produção e beneficiamento, bem como para aquisição de reprodutores 
e matrizes, de bom potencial genético e desempenho zootécnico, que atendam às exigências sanitárias estabe-
lecidas pela legislação vigente. Estas exigências valem tanto para os animais a serem adquiridos com a linha de 
crédito, como para aqueles já existentes na propriedade. 

Beneficiários da linha de crédito: produtores rurais que estejam na atividade ou novos criadores, que 
sejam detentores, a qualquer título, de área equivalente a até oito módulos fiscais em seu município.

Teto financiável: até R$ 100 mil por produtor, para aquisição de matrizes, reprodutores e melhoria da 
infraestrutura, de acordo com a proposta de financiamento.

Taxa de juros: 3% ao ano.

Prazo de pagamento: até sete anos, inclusa a carência de dois anos (o pagamento é realizado em até 
cinco parcelas anuais, após o período de carência).

Outras linhas de financiamento
Além da linha de crédito oferecida pelo Feap, existem outras oportunidades de financiamento que podem ser 

utilizadas para investimento ou custeio da atividade de ovinocultura. Confira algumas:

Linha de crédito Perfil do produtor Finalidade do 
crédito

Valor financiável e 
taxa de juros

Prazo para pagar 
o empréstimo²

Pronaf Custeio 
Tradicional

Agricultor Familiar portador de DAP¹ 
(Declaração de Aptidão ao Pronaf )

custeio da 
produção 

agropecuária

até R$ 80 mil, a 
juros de 1,5 a 4% 

ao ano

até 12 meses, 
com renovação 

automática

Pronaf Mais 
Alimentos

investimento em 
infraestrutura de 

produção

até R$130 mil.
Juros de até 2% a.a.

até 10 anos

Pronamp – 
(Programa 

Nacional de 
Apoio ao Médio 
Produtor Rural)

Produtor rural com renda 
agropecuária bruta anual de até 
R$ 800 mil, sendo que esta deve 

representar pelo menos 80% da renda 
bruta total

custeio da 
produção e 

investimento em 
infraestrutura

até R$ 500 mil 
(custeio) e até 

R$ 300 mil 
(investimento). 

Juros de 5% ao ano

até 12 anos

¹ documento obtido junto às Casas da Agricultura da CATI, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 
e pelo Conselho Monetário Nacional, e que identifica os beneficiários do Pronaf.
² varia em função da proposta de financiamento e da capacidade de pagamento.
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identificação também é uma boa 
opção.

Reprodução: definir a época de 
acasalamento do rebanho, fazendo 
estações de monta em campo ou 
montas controladas. Evitar a pre-
sença de animais inférteis, descar-
tando todos os machos criptorqui-
das ou monorquidas (sem nenhum 
ou apenas um testículo). Para uma 
boa resposta reprodutiva, deve-se 
proporcionar manejos nutricional 
e sanitário adequados, visto que a 
reprodução é o elo mais sensível da 
criação.

Manejo nutricional: é impor-
tante que a alimentação seja uma 
das primeiras práticas a ser bem 
planejada e estabelecida na pro-
priedade para que não falte ali-
mento, levando em conta a catego-
ria animal e o número de animais 
do rebanho. Deve-se estabelecer a 
rotina de recebimento, avaliação, 
estocagem e fornecimento. É fun-
damental que  o armazenamento 
da ração seja feito em local adequa-
do, evitando a deterioração e con-
taminação. Sempre optar por locais 
cobertos, secos e ventilados, livres 

do contato com moscas e roedores. 
Se for necessária uma mudança de 
dieta, que esta seja feita de forma 
gradual. Utilizar sal mineral especí-
fico para ovinos.

Manejo Sanitário: é recomen-
dável a realização para prevenir e 
controlar doenças. Para que se te-
nha êxito, é importante conhecer 
as condições normais dos animais, 
sendo assim, é importante treinar 
funcionários para que saibam de-
tectar enfermidades. Conhecer o 
histórico da propriedade e da re-
gião. A propriedade deve possuir 
calendário zoosanitário, incluindo 
vacinações, exames etc.

Outras ações a serem realizadas: 
colocar os animais recém- 
-adquiridos em quarentena, antes 
de serem introduzidos ao rebanho; 
isolar os animais doentes; realizar 
exames periódicos; armazenar 
e aplicar corretamente vacinas 

e outros produtos veterinários; 
fazer o repasse diário dos animais 
para observação de possíveis 
problemas sanitários (animais 
mancando, animais fracos, pelos 
arrepiados, ceratoconjuntivite, 
bicheiras etc.); verificar o corte e 
fazer a desinfecção de umbigo de 
cordeiros recém-nascidos, bem 
como observação da mamada do 
colostro.

Higiene: A limpeza das insta-
lações deve ser realizada periodi-
camente, assim como a dos bebe-
douros. Os cochos precisam ser 

limpos diariamente, pois 
alimentos que não são 
ingeridos fermentarão e 
poderão contaminar o 
alimento novo. As camas  
necessitam ser trocadas 
sempre que estiverem 
sujas ou úmidas.

Instalações: devem 
prover abrigo, conforto 
e segurança aos animais. 
O material a ser utilizado 

deve ser de boa qualidade e, prefe-
rencialmente, oriundo da própria 
propriedade. Importante que o 
conforto dos animais seja assegu-
rado tanto no pasto quanto nas ins-
talações, portanto, baias, piquetes, 
cercas, troncos, cochos e bebedou-
ros estejam adequados para a es-
pécie. Dimensionar as instalações 
de acordo com a quantidade de 
animais por categoria.

Gestão ambiental: adoção das 
técnicas de conservação de solo; 
preservação de nascentes e cursos 
d’água; conservação e melhoria do 
meio ambiente.

Esses tópicos de boas práticas 
não determinam o sucesso da cria-
ção mas são a base para que isso 
aconteça. Segui-los de forma corre-
ta, sempre buscando conhecimen-
to e implantando tecnologias, é o 
melhor caminho para se produzir 
um cordeiro de qualidade. 
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Diversas linhas de pesquisa 
auxiliam produtor na 
tomada de decisão
Graça D'Auria – Jornalista – Cecor/CATI

No Estado de São Paulo, várias linhas de pesqui-
sa em ovinocultura estão em desenvolvimen-
to e podem ser verificadas tanto nos campi da 

Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), assim como nos órgãos vinculados à 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo, que abrange a Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios (Apta), responsável pelos institutos de 
pesquisa, entre eles o Instituto Biológico (IB) e o Instituto 
de Zootecnia (IZ), e pelos Polos Regionais e Unidades de 
Pesquisa e Desenvolvimento (UPD).

O IZ, o mais antigo em pesquisa na área animal 
no Estado de São Paulo, oferece, ainda, mestrado em 
Produção Animal Sustentável, que inclui ovinocultura. 
E o IB, abriga o mais completo laboratório em sanida-
de animal do Estado, instalado no Centro de Pesquisa 
e Desenvolvimento de Sanidade Animal. Por sua vez, a 
CATI e a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) 
dão suporte aos pesquisadores chegando até o pro-
dutor, capilaridade promovida pela existência de 40 
Escritórios Regionais e 594 Casas da Agricultura. Dessa 
forma, o ovinocultor, seja ele um novato na atividade ou 
um experiente produtor rural procurando alternativas, 
pode encontrar informação e assessoria técnica para 
embasar suas opções ou se capacitar.

Nem todas as pesquisas apresentam dados necessá-
rios, definitivos e/ou significativos, principalmente, eco-
nomicamente, para uma imediata tomada de decisões, 
mas certamente orientam o produtor, pois têm o cará-
ter de oferecer informações e subsídio, apresentando as 
possibilidades de uso de tecnologias que favoreçam a 
produção e confiram competitividade frente às adversi-
dades e contratempos próprios do setor agropecuário, 
como alta de preços, quebra de safra pelos mais variados 
motivos ou, simplesmente, mercado. 

Aqui, se optou por pesquisas cujos resultados já po-
dem ser usados pelo produtor, como o melhoramento 
de carcaça (IZ), levantamento sanitário do rebanho pau-
lista (IB), sistema silvipastoril (UPD-Itapetininga) e uso de 

coprodutos regionais na alimentação de ovinos (Apta-
Polo Assis). Mas podem-se obter informações sobre as 
linhas de pesquisa em andamento ou com resultados já 
comprovados em todos os já citados órgãos públicos.
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Polo de Assis estuda uso de coprodutos regionais 
na alimentação de ovinos

O objetivo desta pesquisa desenvolvida pelo Polo 
Médio Paranapanema é a utilização da parte aérea da 
mandioca, oferecida em forma de silagem ou feno, na 
suplementação alimentar do rebanho de ovinos no perí-
odo da seca. A coordenadora da pesquisa é Márcia Cação 
Rodrigues, que trabalha em conjunto com demais pes-
quisadores de outros Polos e UPDs, do IZ, e também da 
USP na área de “Produção Animal e Avaliação 
de Alimentos para Ovinos”. 

O uso da parte aérea da mandioca é de 
interesse para a agricultura familiar e assen-
tamentos. O terço superior da planta, normal-
mente descartado após a colheita das raízes, 
tem teor de proteína similar ao feno de gramí-
neas, sendo considerado de média qualidade 
nutricional, servindo como complementação 
na época da seca, com o confinamento de cor-
deiros. Podem ser utilizadas tanto variedades 
de mesa como para indústria (farinha, fécula 
ou amido). Na forma de feno, são necessários 
um teor de matéria seca de 80 a 85% para ar-
mazenagem e para ensilagem de 25 a 30% de 
matéria seca. “Em um plantio normal, a poda 
de ano acontece de março a abril e é possível 
ensilar ou fenar para usar no período de seca. 

O importante é manter o material protegido da umidade 
durante o processo da fenação e bem compactado na 
ensilagem”, explicam a pesquisadora e o extensionista 
da CATI Regional Assis, médico veterinário Laucir Glauco 
de Gênova, que utilizou os dados em sua pesquisa de 
mestrado apresentada no IZ.

 Na pesquisa, Glauco verificou que o ganho médio de 
peso dos cordeiros alimentados com ração contendo si-
lagem, ramas de mandioca ou feno de gramíneas como 
volumoso na proporção de 40%, foi de 300g/dia para 
ambos, denotando carcaças similares. Mas Márcia Cação 
lembra que há que se considerar a mão de obra no corte 
das ramas e na retirada do campo, ou seja, é uma alter-
nativa mais viável para pequenas áreas e criações, há di-
ficuldade operacional de colheita das ramas em grandes 
áreas de cultivo de mandioca. “O sistema de produção e 
utilização são os desafios”, afirma a pesquisadora.
Sistema silvipastoril na criação de ovinos garante 

bem-estar animal 
Outra pesquisa regional que começa a oferecer bons 

resultados para todo o Estado de São Paulo é a desen-
volvida pela UPD de Itapetininga, onde a pesquisadora 
Cristina Pacheco Barbosa verifica as condições de cria-
ção de ovinos em sistema integrado com o plantio de 
eucaliptos. A pesquisadora é zootecnista e trabalha 
em conjunto com estagiários da área de Tecnologia 
em Agronegócios da Faculdade de Tecnologia (Fatec-
Itapetininga) nesta pesquisa. “Não é possível maximizar 
nem a criação de ovinos, nem o cultivo de eucalipto, mas 
o experimento demonstra que é possível otimizar a área 
com duas alternativas de ganho", afirma Cristina. É ideal 
para proprietários que não têm área extensa, o eucalipto 
é plantado em entrelinhas de no mínimo 12m e no má-
ximo 40m sobre a pastagem e os animais são inseridos 

cerca de 12 meses depois, quando a planta atingir em 
torno de 1,5m de altura e 6cm de diâmetro na altura do 
peito (DAP).

Na UPD, o pasto sob as árvores é a Brachiaria decum-
bens, já existente no local, mas pode ser feito com Tifton 
e Aruana, mais indicados para a alimentação de ovinos. 
Quando necessário, a suplementação alimentar é ofere-
cida nos cochos distribuídos no próprio piquete sob o 
eucalipto. Os piquetes estão divididos com cerca elétrica 
para contenção dos ovinos e para impedir a entrada de 
predadores, como cães, por exemplo.  

A integração representa uma forma de uso da terra 
onde as atividades são combinadas para gerar maior 
produtividade agrícola e pecuária. Além disso, o sistema 
tem a capacidade de proteger e conservar os recursos 
naturais, melhor distribuição de sombra na pastagem, 
melhor conforto animal e o melhor aproveitamento da 
área. Neste contexto, os ganhos são visíveis tanto para 
a planta, quanto para a pastagem, como 
para a criação. O ganho econômico está 
sendo objeto de outra pesquisa desenvol-
vida no âmbito da Fatec pela Prof.ª Luciana 
Ruggiero. O que é possível afirmar é que as 
ovelhas ganham em conforto e bem-estar 
animal em razão da sombra, pois quanto 
mais tempo pastejar, melhor, e o produtor 
ganha em diversidade. Por este motivo, 
muitos produtores têm procurado a unida-
de em busca de informações sobre o siste-
ma com eucaliptos e outras pesquisas en-
volvendo arbustivas, como as frutíferas ca-
qui, ameixa, maçã e acerola estão surgindo. 

Pesquisa do IB avalia o perfil sanitário 
dos rebanhos paulistas 

No período de 2008 a 2011, o Instituto Cristina - segunda da esquerda para direita com estagiários da Fatec

Biológico desenvolveu um projeto para analisar a sani-
dade dos rebanhos caprino e ovino no Estado de São 
Paulo. O resultado mais surpreendente para a equipe de 
pesquisadores do IB foi a constatação da alta frequência 
de toxoplasmose (45,2%) no rebanho paulista. Por esta 
doença ser uma zoonose, pode ter um grande impacto 
na população que consome a carne e/ou o leite desses 
animais, além dos subprodutos.

 Coordenada pela médica veterinária e pesquisadora 
do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Sanidade 
Animal do IB, Maristela Vasconcellos Cardoso, a pesqui-
sa contou com a colaboração de técnicos e agentes da 
CDA, do Instituto de Economia Agrícola e de técnicos da 
Apta. O delineamento amostral foi baseado em dados 
do Levantamento Censitário das Unidades de Produção 
Agrícola (LUPA). Todo o material colhido para sorologia 
de Brucelose, Leptospirose, Clamidofilose, CAE/Maedi-
Visna, Toxoplamose, Neosporose e Língua Azul, além de 
leite, para verificação de mastite, e fezes, para levanta-
mento de verminoses, foram analisados nos laborató-
rios do Instituto Biológico. “A pesquisa só foi possível por 
contarmos com pesquisadores especializados em todas 
estas áreas de atuação e laboratórios preparados para os 
diagnósticos”, afirma Maristela.

Os resultados já vêm sendo divulgados em seminá-
rios e congressos, nacionais, e um internacional, realiza-
do no Chile, e artigos científicos estão sendo preparados 
para publicação. Independente disso, os dados podem 
colaborar com programas de controle preventivos das 
enfermidades e verminoses, programas estes a serem 
desenvolvidos pela CDA junto aos produtores. O proje-
to foi financiado pelo Fundo de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp). 

 

Mauro Sartori - Coordenador de Mestrado do IZ
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Organização Rural: 
caminho para a expansão da ovinocultura
Cleusa Pinheiro – Jornalista -CECOR/CATI

Aumento e padronização da produção de carne 
de qualidade, inclusão dos pequenos e mé-
dios produtores no mercado, redução de cus-

tos, força na comercialização. Estes são alguns dos bene-
fícios trazidos pela organização rural, que no segmento 
da ovinocultura tem sido fortalecida com a criação de 
diversos núcleos regionais ligados à Associação Paulista 
dos Criadores de Ovinos (Aspaco). “Em alguns locais, os 
produtores já estavam organizados em pequenos gru-
pos, tendo se filiado posteriormente à associação, que 
se conscientizou da importância do intercâmbio com os 
produtores de regiões mais distantes de sua sede, em 
São Manuel”, esclarece Márcio A. G. Oliveira, diretor téc-
nico da Aspaco, citando as vantagens para os dois lados: 
“Para os núcleos – criados a partir de 2004 –, a Aspaco 
trouxe informações, atualizações e apoio às ações e ini-
ciativas do grupo, permitindo que os trabalhos feitos por 
eles passassem a ser referência para novos produtores 
e exemplos que atravessaram as fronteiras estaduais. 
Para a Aspaco, houve o aumento do seu quadro de as-
sociados, maior oportunidade de divulgação de suas 
ações e um amplo conhecimento das diferentes carac-
terísticas regionais da atividade no Estado”, informando 
também que, atualmente, a Aspaco conta com seis nú-
cleos oficialmente ativos: Bauru, Araçatuba, Itapetininga, 
Bragança Paulista, São José do Rio Preto e Piracicaba.

Apesar do avanço dos últimos anos, Márcio reconhe-
ce que o setor ainda carece de união em diversos elos 
da cadeia. Com o mesmo pensamento, de que o setor 
precisa ser fortalecido para tornar a carne de cordeiro 
competitiva em relação às outras, o produtor Gian Carlo 
Cilento Filho, membro do Núcleo de Itapetininga, acre-
dita que apenas com a organização isso possa se tornar 
realidade. “O setor chegou num ponto em que a orga-
nização precisa ser aprimorada pensando no rebanho 
comercial, em animais que criem cordeiros bons para 
o abate; em matéria de exposição de animais de pista 
estamos bem, pois possuimos várias. Temos que inten-
sificar as ações para aumentar a produção de carne de 
qualidade abatida em frigorífico e para chegar à mesa 

do consumidor. Precisamos criar o hábito da carne de 
cordeiro no dia a dia das pessoas; fazer com que ela se 
transforme em uma commodity”, esclarece Gian Carlo. 

Ele enfatiza, também, que é preciso melhorar a pro-
dução no campo e não apenas pensar em aumentar o 
número de cabeças. “Se temos mil ovelhas, devemos 
criar bem, para desmamar cordeiros mais pesados, ter 
mais partos gemelares e chegar mais cedo ao ponto 
de abate com 40 quilos. Mas, não dá para ficar brigan-
do com a natureza. Os ovinos convertem rapidamente 
proteína em carne. Nosso trabalho é produzir com quali-
dade e conversarmos com os frigoríficos para estocarem 
em câmara fria, e com isso tenhamos carne ao longo do 
ano”.

Nobre: Núcleo Regional de Bauru
Na região de Bauru, 25 produtores efetuam com-

pras conjuntas, realizam exposições, dias de campo e 
comercialização de cordeiros, por meio do Núcleo de 
Ovinocultores de Bauru e Região  (Nobre). “A organiza-
ção permite que pequenos e médios produtores aces-
sem o mercado de forma mais ampla. No nosso Núcleo, 
a comercialização conjunta permite que tenhamos mais 
força no mercado; com um volume maior conquistamos 
benefícios como a redução no valor do frete. O problema 

de pequenas propriedades com pouca 
quantidade de cordeiros, é que o frigo-
rífico não vai buscar e muitos acabam 
na informalidade. A saída é o associati-
vismo; mesmo para os grandes, esse é 
o caminho, pois ninguém sozinho su-
pre um restaurante que consome bem 
o ano inteiro, diante do consumo que 
tem aumentado a cada dia”, explica 
José Maurício Lima Verde, associado do 
Nobre.

Há 20 anos na atividade, José 
Maurício começou como a grande 
maioria: com um pequeno lote para 
consumo próprio e para comemora-
ções. “Em meados da década de 1990, 
entendi que o hobby poderia ser uma 
importante atividade econômica”, relata 
o produtor, que hoje tem 600 matrizes e 
pretende chegar a 1.500, dizendo que, 
atualmente, a ovinocultura represen-
ta 70% da renda da propriedade, 
onde também cria gado corte.

Na região de Bauru, os rebanhos 
são mistos, sendo Dorper, Suffolk e 
Ile de France, as raças mais encontra-
das. “Não acredito em raças melhores, 
acredito em raças que são próprias para a 
carne e todas essas resultam em bom acaba-
mento de carcaça e precocidade”, esclarece o produ-
tor, enfatizando que para obtenção de sucesso na ativi-
dade é fundamental que se tenha mão de obra capacita-
da, pastagens adequadas e profissionalismo na gestão 
da propriedade. “É uma atividade rentável e o mercado 
está aquecido”.  

Núcleo Regional de Itapetininga
Em fase de reestruturação, o Núcleo Sul Paulista de 

Criadores de Ovinos (Itapetininga), que já teve mais 
de 30 associados, está reordenando as suas atividades. 
“Tivemos grandes conquistas desde a criação, há cer-
ca de cinco anos, com o apoio de entidades como o 
Sindicato Rural, que cedeu a sala para nossa sede, da 
Secretaria de Agricultura, por meio da Apta e da CATI, 
bem como do Sebrae e do Colégio Agrícola. No entanto, 
alguns produtores deixaram de participar. Hoje, estamos 
trabalhando para que todos entendam que as mudan-
ças só ocorrem com a  união de todos.  Não podemos 
estar sozinhos, temos que comprar e vender juntos, tro-
car experiências e conhecimento técnico, enfim, temos 
que ser profissionais; se recebemos por carcaça, temos 
que ter o peso dos animais na “ponta do lápis”. Só assim 
produziremos um animal bom, com custo viável. Cada 

Núcleo precisa se 
organizar e traba-
lhar para se trans-
formar em uma 
cooperativa, para 

ter custo menor 
com ração, vacina-

ção etc. Há alguns anos, 
o peso para o abate era 28 

quilos, hoje é 40. Qual é o peso 
ideal? Qual o tamanho do pernil? Precisamos nos unir 
para criar igual, padronizar e ter força como parceiros e 
não como competidores. Nós, criadores de animais para 
o abate, temos que estar juntos, e pensar grande. Não 
vamos ter marca, vamos ter carne no mercado”, salien-
ta Gian Carlo Cilento Filho, proprietário do sítio Santa 
Cecília, que atualmente tem 250 matrizes.  

Antes de se tornar um Núcleo da Aspaco, os produto-
res da região faziam parte de uma associação que abran-
gia muitas cidades, o que não era produtivo segundo 
Gian Carlo. “As cidades eram muito distantes e a comu-
nicação foi um pouco prejudicada. Pensamos em criar 
uma associação de Itapetininga e das cidades ao redor, 
mas achamos mais interessante nos filiarmos como um 
Núcleo da Aspaco”, fala o produtor, ressaltando que no 
início, o grande problema era comercializar a carne de 
cordeiro com preço bom. “Procuramos o frigorífico da 
nossa região e fizemos um acordo para a mudança na 
relação de preços; antes pagavam por peso vivo e hoje 
pagam pelo preço da carcaça. Essa mudança impactou 
as relações, produtor e frigorífico, em todo o Estado, fa-
zendo com que nos preocupássemos mais com o rendi-
mento de carcaça”. 
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Os produtores rurais, Renato Mantovani 
e Gian Carlo Cilento (dir.),  e a zootecnista 

Cristina Barbosa da Apta (UPD 
Itapetininga)

José Mauricio Lima Verde, associado do Nobre
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Comercialização - como incrementar 
e consolidar a atividade no Estado
Alexandre Pinto Cesar – Engenheiro Agrônomo e presidente da Associação Noroeste Paulista de Ovinocultores (Anpovinos)
alepcesar@ig.com.br

Até pouco tempo atrás, vivíamos um merca-
do com a polêmica pergunta de uma marca 
de bolachas, ou seja, ”vende-se pouco por-

que não tem produto suficiente para ofertar ou há 
pouco produto porque se vende pouco?”. 

Com a ampliação na oferta de animais de quali-
dade, o aumento na importação de carne ovina e as 
ações de divulgação realizadas pelos criadores por 
meio de suas associações, cooperativas e núcleos re-
gionais, a penetração da carne ovina, antes restrita a 
poucos estabelecimentos, tornou-se cada vez maior 
no mercado consumidor (restaurantes, churrasca-
rias, casas de carne, supermercados etc.). Esta grande 
procura aliada à baixa oferta de produto no mercado 
internacional, elevou o preço da carne ovina em dóla-
res, e como consequência, o preço do quilo da carcaça 
em reais. Hoje, trabalha-se com cotações ao produtor 
variando entre R$ 12,00 e R$ 15,00 o quilo da carcaça, 
o que equivale a R$ 180,00 a R$ 225,00 a arroba da 
carne ovina.

Estima-se que cerca de 60 a 70% da produção do 
Estado de São Paulo, e cerca de 90% da produção na-
cional, ainda seja comercializada informalmente e as 
razões disso são, entre outras: baixa estruturação da 
cadeia produtiva, facilidade de transporte que viabi-
liza a entrega de carne diretamente do produtor ao 
consumidor, e as dificuldades impostas pela legisla-

ção e serviços de inspeção para legalizar frigoríficos e 
salas de desossa e embalagem. Esta última, aliás, uma 
grande queixa dos núcleos produtores do Estado.

A experiência vivida na história recente da ovino-
cultura da Nova Zelândia nos mostra que os produ-
tores, diante da enorme crise no preço da lã, reunidos 
em associações, planejaram e definiram quais ações 
deveriam ser tomadas e como seriam implantadas 
pelo Estado, e não esperaram que o Estado dissesse o 
que seria preciso. Foram introduzidas novas formas de 
manejo e novas raças para promover um cruzamento 
para os animais que, além de lã, passaram também a 
produzir carnes. Hoje, após 20 anos, mesmo com a re-
dução de 40% do rebanho, foi possível dobrar a quan-
tidade de carne ovina produzida no país e aumentar o 
preço médio da tonelada.

O produtor não deve ficar esperando alternativas, 
deve ter a iniciativa de resolver suas necessidades. O 
mercado está aberto e ávido pelo nosso produto, os 
pacotes tecnológicos e os técnicos capacitados estão 
à disposição. Precisamos nos organizar em grupos, 
fortalecer nossas associações, ter liberdade para ini-
ciar um trabalho para atender às cidades próximas 
à nossa região produtora e, depois de um aumento 
do rebanho, melhorar a estrutura de comercialização 
para atender grandes centros consumidores.

Mercado atual do negócio de ovinocultura de corte no Estado de São Paulo
Para um melhor entendimento do mercado atual do negócio de ovinocultura de corte no Estado de São Paulo é 

necessário analisarmos alguns dados:

•	 O	rebanho	paulista	de	ovinos	cresceu	quatro	vezes	nos	últimos	40	anos,	porém,	suas	480	mil	cabeças	repre-
sentam cerca de 3% do rebanho nacional, com aproximadamente 15 milhões de cabeças.

•	 A	região	Nordeste	concentra	o	maior	rebanho,	oito	milhões	de	cabeças	(53%	do	total)	e	cresceu	15%	nos	
últimos 15 anos, enquanto a região Sul reduziu seu rebanho em 30% no período, para quatro milhões de cabeças 
(27% do total).

•	 Os	dados	de	consumo	de	carne	ovina	são	imprecisos,	variando	de	265	a	750	gramas/habitante/ano,	porém,	
se considerarmos um valor médio de consumo de 500g/hab./ano no Estado de São Paulo, seria necessário um reba-
nho superior a 1.500.000 cabeças somente para atender a demanda da população paulista.

•	 Mais	de	70%	do	mercado	paulista,	hoje,	é	atendido	por	importação	de	carne	proveniente	do	Uruguai,	do	Rio	
Grande do Sul e do Nordeste, sendo que as carcaças provenientes do Uruguai e Rio Grande do Sul são, em sua maio-
ria, de animais de raças produtoras de lã (Corriedale, Ideal e Merino) com idade superior a 18 meses. Vale ressaltar 
que ambas as regiões, a exemplo do que fizeram a Nova Zelândia e Austrália, que após grande redução do rebanho 
em função dos baixos preços da lã, vêm redirecionando parte do rebanho para a produção de carne, por meio de 
cruzamentos e manejo alimentar pois, até então, a carne era apenas um subproduto da produção de lã.

•	 O	crescimento	da	ovinocultura	no	Estado	acentuou-se	nos	últimos	10	anos,	sendo	que	nos	anos	de	2007	e	
2008 tivemos uma verdadeira “bolha de crescimento” da atividade. A rápida implantação de grandes projetos que 
mal planejados e/ou orientados, associada a um período de alto custo de insumos e baixa remuneração da carne, 
levou grande parte desses produtores a uma expressiva redução do rebanho, ou mesmo a saída destes da atividade 
até meados de 2011. Atualmente reiniciamos um novo ciclo de crescimento com a entrada de novos investidores e 
a retomada por parte dos criadores.

As principais regiões produtoras do Estado são as mesorregiões de São José do Rio Preto, Presidente Prudente, 
Bauru e Araçatuba, concentrando 19%, 13%, 12% e 10%, respectivamente, do rebanho. O que caracteriza a produ-
ção do Estado, em cerca de quase 10 mil propriedades, é que na maioria delas a ovinocultura de corte representa a 
segunda ou terceira atividade em termos de negócio e a base das matrizes é de animal mestiço da raça Santa Inês 
cruzado com machos das raças Dorper, Suffolk, Texel e Ile de France. As fêmeas são criadas a pasto no verão e suple-
mentadas no inverno. Os cordeiros são confinados após o desmame até o abate, que ocorre em torno de 120 a 150 
dias de nascidos. 

Em geral, a opção pela criação intensiva e semi-intensiva resulta dos seguintes fatores:

•	 Estrutura	fundiária	(propriedades	pequenas	e	médias)	do	Estado	de	São	Paulo,	com	terras	de	alto	valor.

•	 Boa	parte	do	Estado	tem	um	inverno	seco,	com	baixa	produção	de	forragem,	o	que	implica	na	necessidade	
de suplementar as ovelhas nesse período.

•	 Modelo	de	produção	pesquisado	e	divulgado	pelos	órgãos	de	ensino,	pesquisa	e	extensão	do	Estado.	

O modelo de criação intensivo ou semi-intensivo resulta na produção de cordeiros jovens com excelente qualida-
de de carne, principalmente nos quesitos sabor, maciez e textura, ou seja, produto com características diferenciadas 
em relação aos produtos de origem importada. Tal modelo de produção, no entanto, implica em custos superiores, 
devido às necessidades de suplementação temporária das ovelhas e de confinamento dos cordeiros para termina-
ção da carcaça. 

Atualmente, como a oferta de animais produzidos no Estado ainda representa uma pequena parcela do que é 
consumido, a remuneração desses animais diferenciados em relação à qualidade acaba sendo pouca coisa superior 
ou até a mesma do produto importado, com qualidade inferior. Fazendo uma analogia com o mercado de carne 
bovina, podemos dizer que “produzimos um cordeiro com características de novilho precoce e recebemos o preço 
equivalente ao da vaca”. 

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Levantamento de Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São 
Paulo (LUPA) e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU)
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Com uma área de aproximadamente 128 
km² e população de cerca de seis mil 
habitantes, o município de Tuiuti, loca-

lizado a 100km da capital paulista, foi fundado 
em 1890. Desde sua origem, tem grande vocação 
agrícola. São cerca de 500 propriedades, sendo 
que 90% delas são pequenas, com no máximo 20 
alqueires. Prevalecem as produções de olerícolas 
como couve-flor, brócolis, vagem, milho e feijão, 
frango de corte e gado de leite. O que move a eco-
nomia do município é, de fato, a agricultura, mas 
a ovinocultura vem ganhando espaço nos últimos 
anos na região, com destaque para a atuação do 
técnico da Casa da Agricultura de Tuiuti, vincu-
lada à CATI Regional Bragança Paulista, que tem 
fundamental importância no desenvolvimento 
da atividade.

A Casa da Agricultura (CA) de Tuiuti foi criada 
em 1996. Atualmente atuam uma funcionária 
administrativa cedida pela Prefeitura, Roseni 
Ferreira, e o veterinário Walmir Pisciottano, 
responsável pela CA desde 2009. Além de receber 
os produtores no local, Walmir faz visitas às pro-
priedades de Tuiuti e região e, de acordo com o 
veterinário, as maiores demandas dos produtores 
de Tuiuti estão relacionadas ao crédito rural, à as-
sistência técnica, a orientações sobre o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), emissão de Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP) e de Declaração de 
Conformidade de Atividade Agropecuária e ou-
tros temas como gado de leite e intervenções em 
Área de Preservação Permanente (APP). Desde 
que começou a atuar na CA, muitas melhorias 
puderam ser observadas. “Reestruturamos o 
Conselho Municipal e por meio dele consegui-
mos viabilizar a Patrulha Agrícola Municipal, que 
disponibiliza um trator e implementos para os 
produtores da região; viabilizamos projetos im-
portantes, por meio de crédito rural, como moto-
res de irrigação, tanques de resfriamento de leite, 
veículos utilitários, doação de fossas sépticas, de 
mudas de eucaliptos e árvores nativas; organiza-
mos dias de campo e palestras que foram funda-
mentais para o desenvolvimento de vários pro-

dutores. Agora, estamos tentando reestruturar a 
Associação de Produtores, inativa há três anos e 
incentivando os produtores a conhecer e a iniciar 
na ovinocultura”, conta Walmir.

O veterinário também dá apoio às CAs de 
Pedreira e de Vargem e, desde janeiro de 2012, é 
assistente de planejamento na Regional Bragança 
Paulista, onde é coordenador do Programa 
Regional de Apoio à Ovinocultura. “Depois de 
participar de algumas capacitações, juntamente 
com o diretor da Regional, chegamos à conclusão 
da necessidade de se criar um programa regio-
nal, em que com os conhecimentos aprendidos 
pudéssemos ajudar os pequenos produtores da 
região a obter na ovinocultura uma fonte alterna-
tiva e complementar de renda”, conta Walmir.

Facilidades incentivaram o início na 
ovinocultura

Nos 17 municípios que compõem a Regional, 
há mais de 50 pequenos produtores na atividade. 
Em Tuiuti, por enquanto, quatro produtores tra-
balham com ovinos enquanto outros se mostram 
interessados em iniciar no segmento. Um exem-
plo de pequeno produtor já em atividade é Sérgio 
Tobias. Proprietário do Rancho da Conquista, de 
quatro hectares, Sérgio iniciou na atividade em 
2007. “Sabia que o tamanho do meu rancho era 
favorável para a atividade, que não requer gran-
des espaços. Além disso, os animais são dóceis, fá-
ceis de lidar, não adoecem com frequência e não 
necessitam de altos investimentos. O produtor, 

que iniciou com três animais e hoje conta com um reba-
nho de 90 cabeças, acredita que o grande desafio ainda 
é a comercialização da carne por um preço viável e para 
clientes em potencial. “Falta frigorífico, há uma oscilação 
grande de preços entre um produtor e outro e não há 
muita união entre os ovinocultores”, avalia. ”A assistência 
oferecida pela Casa da Agricultura é extremamente im-
portante. Recebo informações importantes, orientações 
para conduzir o pasto, para cuidar dos animais, participo 
de cursos e tenho cada vez mais certeza de que daqui a 
uns anos poderei ter uma renda melhor com a atividade, 
que vem se mostrando um ramo bastante viável ao pe-
queno produtor”, observa Sérgio.
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Roberta Lage - Jornalista - Cecor/CATI

Alternativa para as dificuldades com a granja
Outro exemplo de Tuiuti é o produtor Paulo Roberto 

de Oliveira, também Presidente do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural. No Sítio Nossa Senhora da 
Conceição, de 1,2 hectares, Paulo mora com a esposa, 
quatro filhos e um neto. Já foi produtor de verduras, mi-
lho, feijão e hoje a atividade principal é a avicultura. Com 
12 mil frangos, o produtor não se mostra tão animado 
com a granja. “Até um tempo atrás, trabalhar com frango 
era bom, mas hoje está muito difícil, por isso estou pla-
nejando iniciar na ovinocultura, informa Paulo. Com as 
orientações do responsável pela Casa da Agricultura, o 
produtor vai adaptar uma área, antes destinada à produ-
ção de leite, para a produção de ovinos. “Pretendemos 
montar um módulo pequeno que comporte de 25 a 35 
fêmeas e um reprodutor. Não serão necessários grandes 
investimentos e alterações na área. Com um investimen-
to inicial de R$ 10 mil, é possível organizar a compra dos 
animais e a estrutura adequada para recebê-los. Nesse 
caso, a ideia inicial não é fazer da ovinocultura a ativida-
de principal, mas possibilitar que ela agregue cerca de 
mil reais na renda mensal”, explica Walmir.

Instalações baratas, fêmeas selecionadas e lotes 
melhorados repassados para iniciantes

Em Atibaia, Walmir também oferece assistência por 
meio do programa Regional de Apoio à Ovinocultura. 
Um bom exemplo foram as mudanças ocorridas no 
Sítio Green Line, de 15 hectares, dos quais cinco estão 
disponíveis para os ovinos.  “Iniciei, em 2006, com cer-
ca de 35 cabeças, mas sem planejamento e tive vários 
problemas. Os animais começaram a passar fome e eu 
tinha que buscar capim na beira da estrada. Além disso, 
era grande a infestação por verminoses”, conta o apo-
sentado Sebastião Barbosa. Assustado com a situação, o 
produtor procurou ajuda do técnico Walmir e após vá-
rias correções, o cenário é mais promissor. “Antes o pas-
to era único, o que provocou uma carência nutricional 
grave. Investimos no pasto, foi feita uma adubação, uma 
semeadura de espécies mais produtivas e uma divisão 
de piquetes. Hoje, a criação está estruturada, não há pro-
blemas sanitários e a produção chega a contar com 140 
animais”, explica Walmir.

Sebastião também investe em genética. “Já podemos 
observar uma qualidade de carcaça bem melhorada, 
perto da ideal. Foi um trabalho bastante interessante 
de seleção, de descarte de fêmeas improdutivas, expli-
ca Walmir”. “Nem sempre quem está começando tem 
condições financeiras de comprar um animal puro, com 
registro. Então, a dica é começar com o animal melhora-
do e não tão caro”, avalia Sebastião. “A CATI foi um pre-
sente em minha vida. Temos dificuldades, mas trocamos 
ideias, sugestões e avaliamos o que devemos priorizar. 
Com poucos recursos, temos alcançando êxito na ativi-
dade”, conclui o produtor. 
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Ovinos como fonte de renda e atrativos para os 
turistas

Em Bragança Paulista, o italiano aposentado 
Giuseppe Petruso, cuida da propriedade Ilha Morada do 
Sol, com 20 alqueires disponíveis para os ovinos. É a úni-
ca atividade do agricultor, que começou por acaso com 
a criação. O produtor, que começou com duas ovelhas 
e um reprodutor, hoje tem 140 matrizes e dois reprodu-
tores. Pretende chegar a 500 ovelhas em dois anos. Do 
início das atividades, até os dias de hoje, algumas mu-
danças puderam ser observadas. “A mudança mais signi-
ficativa foi a melhora da pastagem que, agora, é dividida 
em piquetes e é feito um rodízio para que os animais se 
alimentem bem e para que sejam diminuídos os riscos 
de doenças”, diz o aposentado. Giuseppe afirma serem 
valiosas as orientações da equipe da CATI. “Fui orientado 
a melhorar o pasto, a manter o local higienizado, a cui-
dar dos animais de maneira  simples e aproveitar o que 
já existe na propriedade para evitar grandes gastos. E é 
assim, desta forma simples, que tenho obtido sucesso 
na atividade”. Para o produtor, os grandes desafios são 
a mão de obra, que é dificultada pela falta de conheci-
mento dos agricultores e a venda dos animais. Tenho a 
ideia de iniciar também com o turismo rural, construir 
alguns chalés ou uma pousada. Os ovinos chamariam a 
atenção do público e não atrapalhariam nos novos ne-
gócios, já que são dóceis e não representam perigo aos 
turistas”.

Expectativas positivas com a ovinocultura
De acordo com Walmir, os resultados obtidos em um 

ano de programa são bastante satisfatórios. Em algu-
mas propriedades já ocorreram importantes mudanças, 

que melhoraram a qualidade dos animais ou tiveram 
significativa melhora no manejo sanitário, na genética 
ou na alimentação dos mesmos. Hoje, são 20 produto-
res cadastrados recebendo acompanhamento em nove 
municípios, envolvendo 13 técnicos entre médicos vete-
rinários, engenheiros agrônomos, zootecnista e técnicos 
agrícolas. “Como primeiro ano, o Programa ultrapassou 
as expectativas iniciais, esperamos que daqui para frente 
novos produtores venham a aderir ao Programa e que 
todos tenham suas expectativas atendidas, com a me-
lhora de suas criações e consequente aumento na renda. 
Esperamos nesta nova fase ajudar a estruturar a cadeia, 
atuando não só na criação em si, como também dando 
apoio na comercialização dos animais. Pretendemos 
ser o passo inicial para um futuro Programa Estadual de 
Ovinocultura”. 

Carne de 
Cordeiro: 
uma nova 
pedida

Consumidores e mercado se mostram cada vez mais 
interessados nesse alimento

Roberta Lage – Jornalista – Cecor/CATI

O cordeiro não está apenas conquistando espaço 
nas propriedades paulistas, mas também no 
paladar da população, nas gôndolas de super-

mercados, nas casas de carnes e nos cardápios dos mais 
variados tipos de restaurantes.

Consumida desde a Antiguidade, a carne de cordeiro 
vem sendo, nos últimos anos, mais conhecida e apreciada 
pela população, que está tendo mais acesso ao alimento e 
deixando para trás o mito da carne ter sabor adocicado, for-
te ou com odor desagradável. “Essa carne foi muito prejudi-
cada no decorrer do tempo por criadores que destinavam 
os animais apenas à produção de lã. Não havia uma preo-
cupação com o manejo e com o abate para a produção da 
carne. O sabor e o aroma da carne são mais intensos nos 
animais mais velhos, principalmente naqueles abatidos 
com mais de um ano de idade. Nos animais mais jovens 
e bem processados o sabor é bastante suave e agradável”, 
esclarece o veterinário Walmir Pisciottano, coordenador do 
Projeto Regional de Ovinocultura.

O cordeiro é o carneiro mais jovem, abatido até seis me-
ses de vida e oferecido ao mercado com peso vivo entre 35 
e 45kg. Para garantir uma carne de qualidade, o produtor 
precisa estar atento à alimentação dos animais – garan-
tindo ganho de peso – e à sanidade do rebanho, evitando 
doenças. 

De acordo com profissionais da área da saúde, a car-
ne é uma boa opção para ser acrescentada no cardápio. 
“Além de ser macia, é saborosa, suculenta, leve, nutritiva, 
com excelente nível proteico, pouca gordura e colesterol. A 
carne de cordeiro tem aproximadamente 163 calorias em 
100 gramas, 19% de proteínas e 9% de gordura, enquan-
to a bovina, apresenta, em média, 185 calorias, 21% de   
proteínas e 11% gordura, portanto, a carne de cordeiro é 

bastante saudável”, afirma Denise Baldan, nutricionista da 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI). 

São muitos os cortes da carne de cordeiro, porém, os 
pratos mais procurados nos restaurantes são a picanha, 
a paleta, o filé mignon, o lombo, a costela, o carpaccio e, 
principalmente o carré. “Os diferenciais dessa carne são o 
sabor e a textura. O tempero e o ponto que é servido são 
fundamentais para que se obtenha uma boa qualidade no 
momento do preparo”, diz Junior Carino, diretor do Grupo 
Montana Grill, que informa que nos últimos cinco anos o 
consumo da carne aumentou 200%.

No setor de Açougue da Rede Covabra de 
Supermercados, a carne de cordeiro teve um crescimento 
entre 20 e 30% no mesmo período. “Isso aconteceu porque 
o preço da carne teve redução e as pessoas passaram a 
experimentar o produto, ou seja, houve uma mudança de 
hábito de compra”, avalia José Rivaldo, gerente de compras 
do setor de açougue, que complementa que o fim do ano é 
a época de maior procura pela carne e que o corte que mais 
tem saída é a paleta de cordeiro.

Tanto o Montana Grill quanto a Rede Covabra compram 
suas carnes do Uruguai. “Por enquanto, essas são as que 
apresentam qualidade superior comparada às nacionais e 
as de outros países”, afirma Rivaldo.

Mesmo com a boa fama das carnes do Uruguai,  Arnaldo 
dos Santos Vieira Filho, presidente da Associação Paulista 
dos Criadores de Ovinos (Aspaco), afirma que a carne de 
cordeiro produzida no Estado de São Paulo é de excelen-
te qualidade. " No Brasil, utilizamos raças específicas para 
produção de carne, pastagens de qualidade, que permitem 
uma excelente carcaça e ótimo acabamento com precoci-
dade, que possibilitam as melhores características da carne 
ovina", afirma Arnaldo. 
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Alimentação
de Ovinos

Mauro Sartori Bueno - Pesquisador  Científico VI- IZ-Apta/SAA-SP – msbueno@iz.sp.gov.br

A produção de cordeiros para 
abate precoce, com grande 
número de cordeiros pro-

duzidos e terminados durante o ano, 
exige grande quantidade de alimen-
tos de boa qualidade, o que pode ser 
conseguido por meio de uma pro-
dução vegetal eficiente (pastagens, 
forrageiras de corte e para silagem). 
Deve-se planejar o plantio de boas 
pastagens para as ovelhas, com cor-
reção de solo (acidez e fósforo) e apli-
cação de adubo nitrogenado para 
aumentar a capacidade de suporte e 
o valor nutritivo da forrageira.  Deve-
-se planejar o plantio de milho ou 
outro cereal, quando possível, para 
colheita do milho em grão ou com 
espigas, ou ainda a confecção de sila-
gem para o período de estiagem.  A 
produção, na propriedade, de legu-
minosas para corte pode diminuir a 
necessidade de aquisição de farelo 
de oleaginosas, que tem preço ele-
vado. 

A separação do plantel ovino em 
lotes favorece a nutrição adequada 
das diversas categorias. Ovelhas se-
cas têm baixa exigência nutricional, 
contudo, cordeiros até o abate e 
ovelhas em final de gestação ou em 
amamentação necessitam de suple-
mentação alimentar, principalmente 
em épocas de menor produção de 
pastagens (abril-outubro), com ração 
concentrada ou subprodutos com 
bom valor energético e/ou proteico, 
em virtude da sua elevada exigência 
nutricional.

Ovelhas 
Ovelhas solteiras e até o terço fi-

nal da gestação devem ser alimenta-
das, exclusivamente, com volumosos 
de média qualidade (ao redor de 
9% de proteína bruta, 55% de NDT, 

0,2% de cálcio e 0,2% de fósforo) e 
sal mineral. Nesse período, apresen-
tam consumo voluntário ao redor de 
2,5% de matéria seca. No período das 
águas, podem ser alimentadas com 
pastagens, capins cortados, legu-
minosas etc. Na seca, devem ser ali-
mentadas com pastagens diferidas e 
suplementadas com volumosos con-
servados (silagens ou feno) ou cana-
-de-açúcar, o que permite mantê-las 
em bom estado corporal. No terço 
final da gestação, o crescimento fetal 
é acentuado, principalmente no caso 
de gestação de gêmeos. 

Neste período, o requerimento 
energético fica aumentado devido 
ao crescimento fetal, com exigência 
nutricional por volta de 12% de pro-
teína bruta e 60% de NDT, 0,35% de 
Ca e 0,23% de P. As ovelhas gestantes 
consomem ao redor de 3-3,5% do 
peso vivo em matéria seca. Pastagens 
de boa qualidade são suficientes e a 
suplementação com alimentos de 
bom valor nutritivo pode ser neces-

sária quando a disponibilidade das 
pastagens diminui.  O consumo ina-
dequado de energia em ovelhas ma-
gras leva ao baixo peso das crias ao 
nascer, à diminuição da produção de 
leite, à redução da habilidade mater-
na e à diminuição da viabilidade dos 
cordeiros recém-nascidos e ao con-
sequente aumento de mortalidade 
das crias. Os problemas parasitários 
(verminose) também são aumen-
tados. Deve-se manter a ovelha em 
bom estado corporal e evitar animais 
excessivamente gordos. 

Fêmeas jovens ou ovelhas ges-
tando fetos múltiplos, se mal-alimen-
tadas, podem apresentar sintomas 
de deficiência de energia e utilizar 
reservas (gordura) corporais para 
atender ao crescimento fetal, o que 
origina um distúrbio metabólico 
denominado toxemia da gestação, 
que pode levar ao óbito. As ovelhas 
acometidas por esse transtorno nu-
tricional deitam, ficam apáticas, pros-
tradas e, em situações mais graves, 
apresentam falta de coordenação 
(pedalam) e desorientação. 

Após a parição, as exigências 
energética e proteica são aumen-
tadas em decorrência da produção 
de leite. Necessitam de dietas com 
aproximadamente 64-68% de NDT, 
12-14% de proteína bruta, 0,33% de 
Ca e 0,27% de P e consomem entre 
3,5 e 4% do seu peso vivo em matéria 
seca. Da parição até o desmame, as 
ovelhas devem ser alimentadas com 

Consumo brasileiro

Apesar de a carne estar mais conhecida, o consumo 
do brasileiro ainda é considerado baixo se comparado ao 
de outros países, estando situado em pouco mais de um 
quilo. “No Uruguai, o consumo per capita são 18kg e no 
mundo a média fica em torno de 2,5kg”, afirma Alexandre  
Bombardelli  de Melo, supervisor técnico comercial da 
Tortuga Companhia Zootécnica Agrária, empresa que em 
2010 lançou, durante VII Feira Internacional de Caprinos e 
Ovinos (Feinco), campanha de incentivo ao consumo de 
carne de cordeiro, com a distribuição de adesivos com o 
slogan: “Você já provou carne de cordeiro? Surpreenda-se”.  
A intenção da companhia foi apoiar os produtores na divul-
gação de seu produto e desmistificar alguns paradigmas 
que envolvem a carne de cordeiro. “Após essa iniciativa, 
notamos uma maior permeabilidade da carne de cordeiro 
em diversas regiões do país e o consumo per capita vem 
aumentando”, avalia Bombardelli, que acredita no grande 
potencial do Brasil para a produção de alimentos e reco-
menda algumas ações para que o consumo seja aumen-
tado e o mercado alavancado. “O produtor precisa sair da 
informalidade, afinal, o consumidor tem direito à qualidade 
e à segurança do que consome. Também é importante pa-
dronizar o produto, já que o mercado quer animais jovens, 
bem acabados e com cortes de fácil preparo. Produzir em 
escala e oferecer volume é necessário e para os pequenos 
produtores, a dica é para que comercializem em conjunto. 
O governo deve apoiar a cadeia produtiva e diminuir a car-
ga tributária”, sugere.

Desafios do mercado

Falta de padrão, de união, de organização, de estrutura 
e de regularidade na oferta. Comércio informal e fragmen-
tação da cadeia. Essas são algumas das críticas dos profis-
sionais que estão no mercado. “O produtor precisa se pro-
gramar para conseguir atender a essa exigência”, diz Walmir 
Pisciottano.

Mas não há pessimismo no setor. Apesar das falhas na 
cadeira produtiva, os entrevistados acreditam que, em al-
guns anos, o Brasil terá uma produção padronizada e de 
qualidade. “O Brasil busca cada vez mais excelência na car-
ne de cordeiro. O volume de produção de alta qualidade 
tem aumentado também, já que o consumidor está cada 
vez mais exigente”, diz Junior Cabrino, do Montana Grill. O 
gerente comercial do Grupo Pão de Açúcar, Luiz Roberto 
Baruzzi, também acredita que há potencial para crescimen-
to da comercialização. “A elevação da carne bovina nos úl-
timos anos é outro fator que favorece o aumento do con-
sumo da carne ovina. Acredito num crescimento de 15% 
ao ano, à medida que melhore o abastecimento”, avalia. 

Receita
Carne versátil e fácil de preparar

A carne de cordeiro pode ser feita de diversas formas. É possível criar os 
mais diversos pratos como caftas, hambúrgueres, escondidinho e até kibe. De 
acordo com Arnaldo dos Santos, da Aspaco, nas churrascarias de São Paulo, a 
carne de cordeiro só perde para a picanha. Arnaldo diz que preparar a carne 
de cordeiro é tão fácil quanto a carne do frango ou de boi. No tempero, um 
simples sal pode favorecer o paladar da carne. Além disso, ela permite uma 
série de combinações como molhos de hortelã, de ervas, entre outros. Para os 
leitores da Revista Casa da Agricultura, Arnaldo escolheu uma receita especial.

Pernil de Cordeiro Assado
Tempo de preparo: 2 horas e 30 minutos
Rendimento: 8 porções

Ingredientes:

- 1,5kg de pernil de cordeiro;
- 6 dentes de alhos amassados em pilão;
- sal e pimenta a gosto;
- 1 xícara de chá de água;
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo.

Modo de preparo: 

•	Passe	um	pano	úmido	na	carne	e	pese-a.	Tempere	com	sal	e	pimenta	e	
coloque numa assadeira.

•	Doure	no	forno	pré-aquecido	a	180ºC	e	cozinhe	por	25	minutos	para	
cada 500g de peso do pernil, mais 25 minutos adicionais. Besunte com o alho 
amassado. Junte gordura na assadeira e regue-a durante seu cozimento. 

•	Quando	o	cozimento	estiver	no	ponto	desejado,	retire	o	pernil	para	uma	
travessa e deixe repousar por 10 a 20 minutos antes de fatiá-lo. Retire a gor-
dura da assadeira e junte uma xícara de água quente para dissolver o molho 
restante.

•	Dissolva	duas	colheres	de	sopa	da	gordura	em	uma	frigideira,	juntando		
duas colheres de sopa rasas de farinha e deixe cozinhar até que a farinha mude 
de cor. Junte o molho quente mexendo constantemente, deixando ferver por 
alguns minutos até engrossar levemente, prove e sirva numa molheira.

Palavra do consumidor 

 “Costumo comer carne de cordeiro em churrascarias ou quando me       
reúno com amigos. No entanto, a carne deve 
ser bem escolhida e bem preparada para 
que o sabor suave e a maciez prevaleçam. O 
preço não chega a ser um obstáculo. Muitos 
não comem, porque não conhecem. Quem 
nunca comeu, não sabe o que está perden-
do.  Adilson Sandroni, coordenador de vendas 

de uma empresa fabricante de equipamentos 

elétricos.  

“A carne de cordeiro é um alimento interessante para ser acrescentado 
no cardápio, mas é preciso oferecer cortes mais adequados ao consumidor. 
Acho mais confortável comer esse alimento em restaurantes, pois não encon-
tro com facilidade em supermercados peças pequenas, o que seria ideal para 
minha família”. Jair Bisassi, aposentado

“O que eu gosto é de apreciar o sabor, por isso, o tempero deve ser o mais 
simples possível. Além disso, a carne é leve, o que me permite comer mais sem 
pesar tanto” Ricardo Castro Neves Pascoal, pecuarista e zootecnista

Foto: Rodrigo Di'Carlo - Cecor/CATI

Fonte: As melhores receitas de cordeiro - O Ovelheiro - Aspaco - Associação Paulista 
de Criadores de Ovinos, 2010.
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Aspectos sanitários 
fundamentais à ovinocultura 
comercial
Prof. Estevam G. Lux Hoppe – Unesp/Jaboticabal – e.hoppe@gmail.com
Alan J. Pereira Testi – Médico Veterinário – Consultor Agropecuário BEA – Jaboticabal  – alan_vet07@yahoo.com.br 
 

A facilidade do controle de 
algumas doenças que 
ocorrem na ovinocultura 

dá, ao produtor, a sensação de que 
ele é capaz de resolver as adversi-
dades ao adquirir medicamentos 
indicados por algum profissional 
que não conheça as suas reais ne-
cessidades. Nessas situações, o 
problema até pode ser resolvido a 
curto prazo, porém, proporciona 
complicações mais adiante. 

Neste artigo, o produtor encon-
trará informações básicas sobre as 
principais doenças que afetam re-
banhos de ovinos no Estado de São 
Paulo. Tratam-se apenas de indica-
dores, a avaliação de um profissio-
nal da área não só é recomendável, 
mas indispensável ao sucesso da 
atividade pois as doenças dos ovi-
nos são empecilhos à criação des-
ses animais, uma vez que resultam 
em impactos econômicos que po-

dem tornar a produção financeira-
mente inviável. 

Verminoses
As verminoses são comuns a 

todas as criações de carneiros e 
representam o principal entrave 
econômico à ovinocultura em nos-
so país. Todos os animais são  sus-
ceptíveis à infecção, especialmente 
os mais jovens e as fêmeas em final 
de gestação ou início de lactação. 
Sabe-se, ainda, que algumas raças, 
geralmente as mais produtivas, são 
mais afetadas que outras, e que os 
animais mal-nutridos são mais sus-
ceptíveis que animais bem alimen-
tados.

O verme Haemonchus contor-
tus é o principal parasita hemató-
fago dos ovinos. Um carneiro com 
infecção moderada, com cerca de 
200 vermes, perde até 300mL de 
sangue por mês. Os resultados da 
infecção são anemia e deficiência 
de proteína, geralmente notadas 
pela formação de papada e muco-
sas pálidas. Os animais mais afeta-
dos passam a comer menos e a se 
afastar do rebanho. A mortalidade 
é frequente e a produtividade pode 
ser seriamente comprometida.

Outro verme hematófago é um 
trematódeo, parasita do fígado dos 
ruminantes chamado Fasciola he-
patica. Apesar de ter grande impor-
tância em algumas regiões de nos-
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Linfadenite

volumosos (forrageiras de corte, pas-
tagens, silagens) de boa qualidade 
e suplementadas com alimentos de 
excelente valor nutritivo.

O aumento da ingestão de ener-
gia durante a cobertura, imedia-
tamente antes (10 dias) e durante 
a cobertura (flushing), garantindo 
ganho de peso nesse período, pode 
estimular ovulações múltiplas e oca-
sionar nascimento de maior número 
de gêmeos. 

O nível nutricional dos animais 
também influi na sua capacidade 
imunológica. Ovelhas melhor nutri-
das, recebendo dietas com teores 
mais elevados de proteína, tendem 
a apresentar maior capacidade de re-
sistir à ação da verminose. 

Cordeiros em acabamento
(confinamento)

A correta alimentação de cordei-
ros em acabamento deve prever o 
estímulo, ainda no período de ama-
mentação, à máxima ingestão de 
alimentos de elevado valor nutritivo, 
visto que nesse período os animais 
apresentam ótima conversão ali-
mentar. A maneira mais fácil é por 
meio do fornecimento de ração con-
centrada em cochos privativos para 
os cordeiros (creep-feeding). Nesses 
cochos, pode-se utilizar rações à base 
de milho, farelos de soja, algodão, tri-
go e outros, com 18-22% de proteína 
bruta, com alta palatabilidade. 

Cordeiros desmamados precoce-
mente (60-80 dias) são muito exigen-
tes em nutrientes, principalmente 

em energia e proteína. O acabamen-
to é feito por um período ao redor de 
60 dias, com peso inicial entre 16 a 
20kg, até um peso final de 35 a 40kg. 
A exigência nutricional nessa fase si-
tua-se ao redor de 14-16% de PB; 70-
78% de NDT; 0,45% de Ca e 0,25% de 
P na matéria seca total, consumindo 
por volta de 3,8-4,5% do peso vivo 
em matéria seca, sendo aconselhável 
o fornecimento, no mínimo, de 60% 
de ração concentrada à base de mi-
lho e farelos de oleaginosas na die-
ta total, e o restante , volumosos de 
bom valor nutritivo.

A ração concentrada deve ser 
composta de cereais (milho, aveia, 
arroz, trigo e seus farelos) e farelos 
de oleaginosas (soja, algodão, giras-
sol etc.) e subprodutos de bom valor 
nutritivo, como a levedura de cana, 
resíduo de cervejaria (“cevada”),             
subprodutos da indústria de sucos 
de fruta (polpa cítrica desidratada ou 
úmida etc.) e de milho (refinazil), en-
tre outros. 

Deve-se ter cuidado com o cálcu-
lo urinário ou urolitíase obstrutiva, 
pois é comum em machos que con-
somem grande quantidade de ração 
concentrada à base de milho e fare-
lo de soja, algodão, trigo e outros. O 
problema é causado pela ingestão 
excessiva de fósforo, associada à bai-
xa ingestão de alimentos volumosos. 
Recomenda-se prevenir o problema 
com um bom balanceamento da 
dieta e fornecimento de volumoso. 
Acidificar a urina com fornecimento 
de cloreto de amônio, adicionado ao 
alimento, é recomendável quando o 
problema é muito frequente. 

Borregas de reposição
As borregas de reposição, entre 

5 a 12 meses, apresentam exigência 
nutricional ao redor de 11% de pro-
teína bruta, 65% de NDT e 0,4% de 
cálcio e 0,2% de fósforo na matéria 
seca total ingerida e consomem en-
tre 3,5 e 4% do peso vivo em matéria 
seca.  Devem ser alimentadas com 
volumosos de boa qualidade, à von-
tade, e com quantidade moderada 
de ração (aproximadamente 1,5-2% 
do peso vivo) com 14-16% de prote-
ína. A partir dos cinco meses, podem 
ser adaptadas às pastagens e devem 
atingir o peso de cobertura (70% do 
peso adulto) entre 8-14 meses.
Resultados recentes da pesquisa

As pesquisas recentes eviden-
ciam que a utilização de leveduras 
ativas (vivas) na alimentação melho-
ra o ambiente ruminal e o aprovei-
tamento dos alimentos em dietas 
com elevada proporção de concen-
trado (terminação de cordeiros). Os 
taninos presentes, principalmente 
nas leguminosas, podem diminuir a 
verminose em ovinos e favorecer a 
diminuição da produção de metano 
entérico, o que contribui para uma 
pecuária mais sustentável. 

Para finalizar, gostaria de salien-
tar que a alimentação insuficiente 
dos ovinos é grandemente respon-
sável pelos sintomas acentuados de 
verminose nos rebanhos da região 
Sudeste, pois já é bem sabida a re-
lação entre desnutrição proteica e 
verminose. Separar as diversas ca-
tegorias do rebanho e alimentá-las 
adequadamente, obedecendo suas 
exigências nutricionais, é a chave do 
sucesso na ovinocultura. 
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so país, em especial nos Estados do 
Sul, esse parasita não é tão comum 
em São Paulo.

Dos helmintos que se alimentam 
de tecidos, os mais importantes são 
os nematódeos Trichostrongylus 
colubriformis, Cooperia spp e 
Oesophagostomum columbianum, 
causadores de diarreia. Apesar de 
as mortes serem raras, os animais 
afetados têm baixo ganho de peso 
e atingem peso de terminação tar-
diamente.

Ao contrário do que muitos pro-
dutores pensam, a identificação vi-
sual de animais com verminose não 
é adequada, pois apenas os ani-
mais seriamente afetados apresen-
tam alterações. O maior problema 
da verminose é a forma subclínica, 
que reduz a produtividade sem ma-
nifestações aparentes.

Para controlar esses parasitas, 
muitos criadores tratam todo o re-
banho, sempre que os animais lhes 
parecem doentes. Alguns produto-
res exageram no uso desse méto-
do, como se o anti-helmíntico fosse 
“engordar os seus bichos”. 

A aplicação de antiparasitários 
em todos os animais tem alto custo, 
muitas vezes sem retorno financei-
ro, além disso, seleciona parasitas 
resistentes ao medicamento utili-
zado. Justamente por isso, novos 
métodos, que limitam o uso de me-
dicamentos apenas para os animais 
que realmente precisam, vêm sen-
do adotados como, por exemplo, o 
método FAMACHA® e o tratamento 
direcionado pelo exame de fezes, 
além de alguns manejos específi-
cos para determinadas faixas etá-
rias. 

Coccidiose
A coccidiose é uma forma de 

diarreia provocada por protozoá-
rios do gênero Eimeria, que afetam 
principalmente cordeiros, em espe-
cial aqueles mantidos em confina-
mento.

Os animais afetados apresen-
tam diarreia de moderada a inten-
sa, com impregnação dos mem-
bros posteriores com fezes de co-
loração amarelada a escura. Apesar 
de raramente ocasionar a morte de 
animais, a coccidiose impede que 
os animais absorvam os nutrien-
tes adequadamente, atrasando o 
crescimento e fazendo com que 
os cordeiros atinjam peso de abate 
tardiamente. 

Alguns medicamentos disponí-
veis no mercado podem ser úteis 
no combate à doença. No entanto, 
a limpeza correta das instalações e 
a ingestão de colostro são funda-
mentais para o controle adequado 
da coccidiose.

Doenças respiratórias
As doenças respiratórias, causa-

das por diversos vírus e bactérias, 
são a segunda causa de perdas eco-
nômicas em ovinos (as verminoses 
são a primeira). Frequentemente, 
a doença é iniciada por um vírus, 
evoluindo para uma bacteriose. 
Das bactérias, as principais causa-

doras de doenças são Mannheimia, 
Pasteurella e Mycoplasma.

Alguns fatores ambientais como 
variações climáticas, ventilação 
inadequada, transporte, nutrição 
deficiente e desmama podem pre-
dispor os animais a manifestarem 
essas doenças. Os surtos começam 
com mortes súbitas e sem a pre-
sença de sinais clínicos caracterís-
ticos. O envolvimento respiratório 
se torna mais evidente ao longo 
do surto, aparecendo quadros de 
pneumonia aguda, febre, depres-
são, perda de peso, secreção nasal 
e tosse. 

Boas práticas de produção, 
como manejo de cordeiros e   fê-
meas lactantes em galpões cober-
tos durante as primeiras semanas 
de vida, respeito à taxa de lotação 
adequada dos galpões-materni-
dade e de confinamentos, assim 
como boa ventilação, evitam o sur-
gimento dessas doenças.

Enterotoxemia
Termo usado para descrever 

doenças causadas por toxinas 

bacterianas produzidas no tra-
to gastrintestinal, principalmen-
te as de Clostridium perfringens. 
Caracteriza-se por diarreia líquida 
e escura, geralmente evolui para 
morte súbita. A doença é mais co-
mum em animais jovens, mas pode 
ocorrer em adultos. Animais manti-
dos em confinamento e sem conta-
to prévio com o agente podem de-
senvolver a doença ao serem soltos 
no pasto, uma vez que a bactéria é 
amplamente distribuída.

O controle se dá por medidas 
adequadas de manejo e vacinação, 
já que os animais estão em perma-
nente contato com o agente.

Linfadenite caseosa
É uma doença causada pela 

bactéria Corynebacterium pseudo-
tuberculosis. Os animais afetados 
apresentam aumento de volume 
dos linfonodos. Como resultado, 
não se alimentam adequadamente, 
perdendo em produtividade. 

A doença se dissemina pelo 
contato direto com animais do-
entes, com o pus das feridas aber-
tas e com objetos contaminados, 
como agulhas e lâminas. Uma vez 
controlada no plantel, a vacinação 
pode ser utilizada para evitar o res-

surgimento da doença no rebanho. 
Como a vacina é contraindicada 
para animais doentes, mais uma 
vez a atuação do médico veteriná-
rio torna-se essencial para o ade-
quado controle.

Outras doenças
O adensamento populacional, 

combinado com condições am-
bientais desfavoráveis aos ovinos, 
pode predispor o rebanho a duas 
doenças infecciosas importantes: a 
podridão dos cascos e a ceratocon-
juntivite.

No primeiro caso, os animais 
apresentam “manqueira” e incha-
ço dos membros afetados. O tra-
tamento dos animais doentes e a 
adequação das instalações são fun-
damentais no controle e na erradi-
cação da doença. Já a ceratocon-
juntivite, é caracterizada, principal-
mente, pela inflamação do olho e 
dos tecidos próximos, causando 
incômodo e, ocasionalmente, ce-
gueira. O controle da doença é um 
tanto complicado, pois precisa de 
acompanhamento constante. 

Ambas as enfermidades podem 
ser evitadas com controle da entra-
da de animais doentes na proprie-
dade.

Considerações finais
O médico veterinário é o profis-

sional mais indicado para avaliar, 
periodicamente, ao menos uma 
vez ao ano, a situação do rebanho 
para garantir bom controle sanitá-
rio e produtividade. Para a ovino-
cultura paulista se firmar como ati-
vidade econômica, a cumplicidade 
entre produtores e profissionais da 
área precisa ser fortalecida. Dessa 
forma, poderemos nos equiparar 
aos maiores produtores de ovinos, 
suprir a demanda interna e ainda 
ganhar os exigentes mercados in-
ternacionais. 

Ceratoconjutivite + Hemoncose

Secreção nasal

Hemoncose Conjuntiva – Hemoncose
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Gestão – a melhor 
ferramenta para produzir 
com sustentabilidade
Graça D'Auria - Jornalista - Cecor/CATI

Planejamento e uma má-
quina de calcular sempre à 
mão! É assim que o produ-

tor rural Alexandre Pinto César, pre-
sidente da Anpovinos – Associação 
Noroeste Paulista de Criadores de 
Ovinos e vice-presidente da Aspaco 
– Associação Paulista de Criadores de 
Ovinos, resume quando o assunto é 
gestão de propriedade. A afirmação 
se encaixa no geral, mas, no caso da 
ovinocultura, uma atividade nova no 
Estado de São Paulo, ganha maior re-
levância. 

O boom da atividade aconteceu 
de 2006 a 2007, atraindo empresá-
rios, aposentados, profissionais libe-
rais e até donas de casa que viram 
um potencial. Passada a euforia, per-
manecem os que entenderam que 
criar ovelhas ou cordeiros para abate 
exige dedicação, aprimoramento e, 
mais do que em dinheiro, investir em 
gestão. 

Por gestão, entenda-se capaci-
tação, aproveitamento de área e de 
instalações, decisão sobre formas 
de criação e finalidade, no caso do 
Estado de São Paulo, fornecimento 
de carne de cordeiro, animal jovem 
abatido com até seis meses e 45kg. 
É preciso gerenciar cada passo, co-
nhecer o potencial das raças, o ma-
nejo reprodutivo, as vacinas e mé-
todos preventivos para doenças e 
verminoses, o alimento fornecido, 
pois este único fator responde por 
mais de 70% do custo de produção. 

Na ovinocultura é fácil ganhar e 
perder, portanto o produtor tem que 
ser um pastor do seu rebanho, aten-
to a todas as ocorrências. Ovinos são 
dóceis, frágeis e vulneráveis a vários 
ataques, de vermes e bactérias, a 
cachorros e onças, e entre o curto 
espaço de tempo entre o nascimen-
to e o abate tudo pode acontecer. A 
distância entre o giro rápido de capi-

tal e a perda do rebanho, 
é tão pequena quanto o 
porte desse ruminante e 
a capacidade de suporte 
do produtor rural frente 
às ocorrências.

Alexandre sabe bem 
do que está falando. 
Animado com as mara-
vilhas da ovinocultura, 
chegou a ter 2.700 ca-
beças no município de 
Onda Verde, região de 
São José do Rio Preto. 
Construiu as instalações 
para confinamento,   

preocupando-se com todos os deta-
lhes de insolação e proteção contra 
ventos e chuva, entrada e saída de 
veículos, instalação de bebedouros, 
bretes, conforto ao animal. Anos 
depois, ele diz que faria quase tudo 
diferente, planejaria as construções 
de modo a permitir a mecanização 
da alimentação e o recolhimento dos 
dejetos dos animais – atividades que 
exigem muita mão de obra. Hoje, 
tem 10% deste rebanho, cerca de 300 
matrizes da rústica raça Santa Inês, 
em sistema de semiconfinamento. 

Aos associados da Anpovinos 
e da Aspaco, entidades onde exer-
ce função de dirigente, Alexandre 
passa a receita de um crescimento 
paulatino, com planejamento e sus-
tentabilidade. É preciso estar aten-
to às novidades tecnológicas e ter 
criatividade para adaptá-las às suas 
possibilidades, aproveitar estrutu-
ras, verificar as melhores ofertas de 
alimento e ter alternativas, estes são 
alguns dos conselhos para uma boa 
gestão.  “É uma atividade que se en-
caixa em pequenas áreas e pode 
dar bons resultados se for feita em 
paralelo como uma segunda opção 
de renda”, afirma o vice-presidente 
da Anpovinos. Mercado existe, 90% 
da carne ovina consumida em São 
Paulo é importada de outros Estados 
e, principalmente, do Uruguai e a de-
manda é crescente, principalmente 
em grandes centros. “Só na região de 
Rio Preto seriam necessárias 200 mil 
matrizes, temos cerca de 100 mil, res-
pondendo por 20% do Estado de São 
Paulo”, salienta. 

Alexandre colaborou na elabora-
ção do Manual de Boas Práticas em 
conjunto com o Sebrae (hoje ape-
nas em versão on-line), baseado no 
Projeto de Ovinocultura da região, 
referência para o Sebrae-Nacional e 
afirma: “o planejamento muitas ve-
zes não oferece ganhos imediatos, 
mas minimiza despesas e riscos, e é 
preciso ter sempre uma reserva e se 
planejar para nunca ter que comprar, 
principalmente alimentos,  em situa-
ção de emergência”. 

Faz coro com ele, Deborah 
Terêncio, ex-Anpovinos e há um 
ano consultora de agronegócios do 
Sebrae-Rio Preto. “A instituição, aten-
ta ao potencial da região para a ovi-
nocultura, investiu, de 2007 a 2009, 
R$ 770 mil em conjunto com os pro-
dutores, em um projeto de capacita-
ção que abrangeu três segmentos da 
atividade: gestão, produção e mer-
cado”. As ações foram de pesquisa 
de mercado, marketing, degustação, 
consultoria técnica para o produtor e 
estruturação da associação.

No começo era moda e entraram 
muitos investidores; hoje, ficaram 
aqueles que realmente se identifi-
cam com a atividade e querem aliar 
qualidade e sustentabilidade finan-
ceira. “A falta de carne ainda é maior 
que a falta de frigorífico, então o 
mercado existe, sendo preciso que o 
produtor se organize para trabalhar 
de forma associativa, comprando 

melhor, baixando seu cus-
to de produção, trocando 
informações com outros 
produtores, tentando re-
solver em conjunto os 
gargalos da atividade e re-
duzir o abate clandestino 
(não se tem dados oficiais, 
mas, acredita-se, gira em 
torno de 80% da produ-
ção)”, afirma Deborah.

No ano passado, foi 
lançado o Agro-Sebrae 
com enfoque na gestão 
da propriedade. Ensina o 

produtor a colocar em planilhas des-
pesas e receitas, planejar as ações, fa-
zer controle preventivo de doenças, 
manter calendário de vacinações em 
dia, investir em melhoria genética do 
rebanho e, em consequência, em me-
lhor oferta de carne ao exigente mer-
cado consumidor paulista. Médicos 
veterinários ou zootecnistas avaliam, 
mensalmente, o rebanho em ação 
que tem contrapartida do produtor 
que paga por 6% desse custo. Mas 
o ensinamento básico dos consulto-
res de agronegócios do Sebrae é o 
trabalho conjunto. “Para ter lucrativi-
dade é preciso saber quanto se gasta 
e reduzir custos, fazer compras con-
juntas e somar o rebanho para dimi-
nuir o frete e atender a exigência dos 
frigoríficos na hora da venda, com 
volume mínimo (cerca de 300kg) e 
oferta contínua e de qualidade”, afir-
ma a consultora.

Quem aprendeu direitinho e se-
gue esta cartilha é Sonia Coutinho 
Martin de Irapuã (SP). “Ainda não ob-
tive lucro, estou reinvestindo na infra-
estrutura, no melhoramento gené-
tico, na pastagem e na alimentação 
oferecida aos animais. A seguir, vou 
aumentar o rebanho e chegar a 300 
matrizes”, diz Sonia. É o dobro do que 
tem hoje, que já é o triplo de quando 
iniciou na atividade, em 2008, depois 
de entrar para a Anpovinos e parti-
cipar da capacitação do Sebrae-São 
José do Rio Preto.

“Comecei com 50 matrizes da 
raça Santa Inês, depois investi em 
dois reprodutores White Dorper e 
quando nasceram os primeiros cor-
deiros, vi logo a diferença, eram re-
chonchudos!!”, conta a produtora, 
já conhecida da CATI por ter partici-
pado da primeira fase do Programa 
de Microbacias com a instalação de 
fossas sépticas, cercas de proteção 
de manancial, plantio de mudas para 
recomposição de área de reserva 
ambiental. 

Sonia está se capacitando para 
crescer aos poucos, enquanto vai co-
nhecendo e melhorando o manejo 
dos seus animais. Um primeiro es-
tábulo, antes destinado ao gado de 
corte, foi transformado em área de 
confinamento para as ovelhas que 
recebem suplemento à base de mi-
lho e cana cultivados na proprieda-
de. Os alimentos são picados, batidos 
e separados em lotes pela idade dos 
animais. Tudo é anotado em um qua-
dro e controlado por ela e um funcio-
nário que também fazem o controle 
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Biotecnologias de 
reprodução de ovinos 
Um investimento lucrativo
Msc. Edson Siqueira Filho - Médico Veterinário,  Gerente de Produtos Caprinos e Ovinos da Alta Genetics do Brasil 
edson.siqueira@altagenetics.com

O destaque da ovinocultura na última 
década despertou o interesse de 
diversos pecuaristas e investidores para a 

atividade. Guiados pelos grandes valores praticados 
na comercialização de animas em feiras e leilões, 
muitos criadores decidiram investir em ovinos. O 
que vimos durante esses anos foi uma mudança dos 
animais, da chamada elite, com a seleção baseada em 

fenótipo, enquanto os rebanhos comerciais seguiram 
estagnados em seus padrões produtivos. 

Sem seleção específica para a produtividade em 
pasto, o ciclo produtivo é retardado, o que aumenta 
os custos e diminui a eficiência econômica do 
rebanho, resultando na baixa atratividade do negócio 
e, consequentemente, no deficit de cordeiros para 
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reprodutivo do rebanho com um 
método simples e eficaz, adaptado 
para pequenos rebanhos. Os machos 
recebem uma tinta que, na monta, 
marca a pelagem das fêmeas. Ao 
nascerem, os cordeiros recebem um 
colar colorido para identificar a linha-
gem. 

O sistema adotado pela criadora 
é o semiconfinamento e ela se pre-
ocupa com o conforto dos animais. 
Enquanto novas árvores não cres-
cem, providenciou sombrites nos pi-
quetes a um baixo custo. Agora quer 
melhorar o pasto e plantar Tifton 
sobre a antiga e já degradada pasta-
gem, para diminuir a suplementação 
da alimentação. Construiu, além de 
mais alojamentos, um novo paiol e 
providenciou um telado ao longo 
das antigas cercas dos pastos para 
evitar o ataque de cachorros, os prin-
cipais predadores.

Todas as benfeitorias foram fei-
tas ao longo de quatro anos de ati-
vidade. Considerada um exemplo 

de sucesso entre seus parceiros da 
Anpovinos na gestão da proprieda-
de, ela aconselha: capacitação pró-
pria e de funcionários, planejamen-
to do crescimento, compra e venda 
conjunta (se organiza para aproveitar 
o frete para o frigorífico) e informa-

ção. Sonia já sabe de uma nova pes-
quisa agrossilvipastoril de criação de 
ovinos em área de eucalipto e está 
atenta aos resultados para estudar a 
viabilidade: “o segredo é dedicação e 
empenho, produzir de acordo com o 
que o mercado procura e investir no 
que você faz”. 
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o abastecimento interno. Estima-se que cerca de 
60% do produto consumido no país seja de origem 
importada. O incremento da eficiência produtiva dos 
rebanhos, produzindo mais cordeiros com melhor 
qualidade, padronização e escala no fornecimento 
para a indústria, é uma necessidade imediata da 
cadeia. A reprodução e o melhoramento genético são 
fatores primordiais para se investir na busca por esses 
objetivos.  

Os índices reprodutivos merecem especial atenção 
nas tomadas de decisões, afinal, é a partir deles 
que se define o número de cordeiros produzidos 
e, consequentemente, a receita da propriedade. 
Portanto, a fertilidade influencia diretamente o custo 
de produção, já que os juros do capital imobilizado 
nas ovelhas vazias e na terra que ocuparam, são 
absorvidos pelos cordeiros produzidos. 

Com a função de potencializar a produtividade 
e o melhoramento genético, as biotecnologias 
reprodutivas, sobretudo a Inseminação Artificial (IA), 
são importantes aliadas do produtor, principalmente 
em um momento de transformações na cadeia. A 
aplicação da IA em ovelhas se torna ainda mais eficaz 
com a sua utilização em tempo fixo, a chamada IATF. 
Dentre todas as vantagens, destaca-se a aceleração 
dos ganhos produtivos, redução no ciclo de produção, 
otimização do manejo e obtenção de rebanhos mais 
uniformes e eficientes.

O avanço do rebanho, com a aplicação da IA, pode 
se elevar quanto maior for o nível de tecnificação da 
propriedade. A primeira impressão do produtor, ao 
se falar em aplicação de novas tecnologias, é que os 
custos de implantação são muito altos e o retorno 
baixo, portanto, não aplicá-la seria mais eficiente. O 
equívoco está justamente nessa alternativa. Nenhuma 
cadeia de produção evoluiu sem o investimento em 
tecnologias que ampliassem a eficácia do processo. 
No agronegócio brasileiro assistimos, há alguns 
anos, a arrancada produtiva da bovinocultura, 
principalmente com a aplicação da IA em larga escala, 
sobretudo nos rebanhos comerciais. Certamente na 
ovinocultura não será diferente, já que em países 
tradicionais na produção de cordeiros, como Austrália 
e Nova Zelândia, a técnica é utilizada em larga escala 
e os índices de produção são altíssimos. 

Para exemplificar os ganhos possíveis com a 
aplicação da IA em rebanhos comerciais, é preciso 
fazer um comparativo da utilização da técnica com 
a monta natural (MN), tomando como exemplo um 
rebanho de 1.000 matrizes em que se utiliza a monta 
natural (MN) comparado com a aplicação da IATF + 
Repasse (IATFR), em que os cordeiros desmamados 

MN (R$) IATFR (R$)
Custo do protocolo 0,00 14,40
Sêmen 0,00 15,00
Serviço de IA + Despesas 
veterinárias

0,00 5,11

Carneiro 25,16 25,16
Total reprodução 25,16 46,07*

*O custo da IATFR é calculado pela ponderação, por ovelha, dos 
custos da IATF + o custo das ovelhas servidas no repasse. 

Embora os custos dos investimentos sejam maio-
res, obtém-se com a aplicação da IATFR um notável 
incremento produtivo. A IATF via laparoscopia tem o 
custo de um salário mínimo vigente, para cada lote de 
200 ovelhas, com taxa de prenhez de 60% no primei-

foram confinados e abatidos. Os ganhos podem ser 
ainda maiores caso a propriedade selecione dentre esses 
animais, borregos vendidos para reprodução e borregas 
para reposição. 

No quadro 1, estão dispostos os custos de 
investimento por ovelha do manejo reprodutivo, sendo 
que o investimento no grupo de IATFR é cerca de 80% 
superior ao da MN.
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 MN IATFR
Custos (R$)
Por cordeiro terminado 149,16 148,75
Total 148.206,40 196.186,93 
Faturamento 
Por cordeiro terminado 160,00 169,06 
Total 158.976,00 219.444,86 
 
Resultado por rebanho 10.769,60 23.257,93 

Valores considerados: peso de abate=35kg; idade média da 
desmama=60d; valores de ganho de peso médio diário para cor-
deiros terminados em confinamento; preço do kg vivo de cor-
deiro= R$5,00; estação de monta= 90d.

O momento da ovinocultura comercial é muito 
positivo e propício para novos investimentos em tec-
nologias que auxiliem o produtor a se tornar mais 
competitivo. Porém, como todo negócio, as ações 
têm que ser bem planejadas e gerenciadas, assim, o 
sucesso fica mais próximo e os níveis de retorno do 
capital investido cada vez mais altos. Para atingir es-
ses patamares, a IA com o manejo de tempo fixo mais 
repasse, como apresentado no exemplo, é um investi-
mento com alto índice de sucesso, gerando mais lucro 
na ovinocultura, tornando-a cada vez mais atrativa. 

Conforme demonstra o Quadro 3, o investimento 
total é maior embora a maior produtividade faça com 
que o custo individual do cordeiro produzido seja me-
nor. Da mesma forma, a receita gerada pelo rebanho 
que utilizou a IATFR é maior, o que reflete nos 115% 
a mais de resultado financeiro apresentado por esse 
grupo.

*Considera-se 60% de taxa de prenhez na IATF + 80% no repasse.

 MN IATFR
Matrizes em 
estação de monta

1.000 1.000

Taxa de prenhez 80% 92%*
Prolificidade 40% 51%
Cordeiros nascidos 1.104 1.390
Cordeiros 
desmamados

994 1.298

Nascimentos terço 
inicial estação de 
monta (90 dias)

25% 74%

Peso médio a 
desmama

15,00 17,08

Ganho peso médio 
diário desmama/
abate 

0,200 0,228

Dias de 
confinamento 
(desmama até o 
abate)

100 79

Idade de abate 160 139
Quilos de cordeiros 
produzidos/ovelha

31,80 43,89

Quilos de cordeiros 
produzidos total

31.795 43.889

Ganho genético 0% 20%

Quadro 2. Comparativo de índices zootécnicos e 
produtivos entre a Monta Natural (MN) e a Inseminação 
Artificial Tempo Fixo + repasse (IATFR).

ro dia da estação de monta, com o repasse iniciando 
sete dias após a IA. O resultado dessa prática é que 
74% das fêmeas do rebanho estarão prenhes no pri-
meiro terço da estação de monta, comparado a 25% 
das fêmeas prenhes nesse período na MN. Os índices 
de prolificidade da IATFR também são maiores pela 
indução hormonal da ovulação. 

A IA proporciona a utilização dos melhores repro-
dutores do mercado e, consequentemente, amplia-se 
o ganho genético produtivo, que é em média de 20%.  
Portanto, obtém-se cordeiros que desmamam mais 
pesados e com um ganho de peso ponderal superior 
no confinamento, passando menos dias confinados, 
com menor custo de produção, encurtamento do ci-
clo produtivo (precocidade de terminação) e maior 
giro de capital na propriedade com menores perdas 
de juros sobre o capital imobilizado. 
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Clube do Cordeiro – Um frigorífico 
com a marca da qualidade

Graça D'Auria - Jornalista Cecor/CATI

O Clube do Cordeiro, em 
Itapira, foi o primeiro no 
Estado de São Paulo a 

oferecer cortes especiais de ovinos 
e caprinos. Isso foi em 2005, antes 
mesmo de a ovinocultura virar moda 
entre investidores que resolveram 
apostar no negócio da criação de 
cordeiros para abate precoce. Os 
aventureiros já foram em busca de 
outra novidade, mas aqueles que se 
associaram a este seleto Clube estão 
entre os melhores e têm sua marca 
de produtor registrada em cada peça 
cuidadosamente embalada à vácuo 
na propriedade de Beno Zaterka, um 
descendente de polonês que, can-
sado de lidar com gado de leite, viu 
na sua atividade de lazer, o abate e 
preparo de cordeiros precoces para 
servir aos amigos e frequentadores 
da Fazenda Santa Maria, um filão a 
ser explorado comercialmente. 

Com formação em biologia, o 
proprietário do Clube do Cordeiro já 
havia tido experiência com a produ-
ção e venda de 4.500 litros diários de 
leite, foi dono de pet shop, mas, prin-
cipalmente, um produtor que já ha-
via viajado o suficiente para conhe-
cer a boa mesa e a criação de ovinos 
nas mais diversas partes do mundo. 
Trouxe para o seu Clube esse conhe-
cimento, que resultou em um mata-
douro e frigorífico o qual atende a 
todas as normas da vigilância sanitá-
ria, ditadas pelo Serviço de Inspeção 
do Estado de São Paulo e na contra-
mão de muitos que preferem o abate 
clandestino e uma carne de pouca 
qualidade, cria cordeiros em confina-
mento e fala com conhecimento de 
causa em produção limpa e susten-
tável.

No matadouro e frigorífico tudo 
é aproveitado, mesmo que não che-
gue a reverter em lucro, resulta em 
limpeza com o direcionamento de 
resíduos e ganho em área livre de 
odor e insetos. A pele é vendida para 
um curtume em Brasília, o caminhão 
passa mensalmente e recolhe as pe-
ças que são estocadas salgadas, do 
curtume seguem para a Espanha 
para serem transformadas em sapa-
tos, bolsas, cintos, peças de vestuário 
de alta qualidade. As vísceras, comer-
cializadas a baixo custo, são dispu-
tadas por apreciadores da cozinha 
nordestina, como uma boa buchada 
ou um saboroso sarapatel. O restante 
segue para uma graxaria em Leme. 
O sangue e a água da lavagem do 
frigorífico são captados para uma la-
goa de decantação. O próximo pas-
so, é a construção de um biodigestor 
para aproveitamento na lavoura.

Mas, é na sala de cortes que 
está todo o diferencial do Clube do 

Cordeiro. São 22 tipos de corte, 90% 
invenção do próprio dono e outros já 
consagrados pela culinária interna-
cional como a francesa, espanhola, 
árabe, israelita, enfim, países onde a 
carne de cordeiro é apreciada há mi-
lênios. O produtor que vende o cor-
deiro para abate pode acompanhar 
desde o abate humanitário realiza-
do no Clube, sem sofrimento para o 
animal, o que influencia diretamente 
na qualidade e sabor da carne, até 
a embalagem e rotulagem. Para ser 
um provedor, deve oferecer cordeiro 
que tenha um bom aproveitamento 
de carcaça, como os cruzamentos da 
raça brasileira Santa Inês com Dorper, 
Texel ou Suffolk. O animal deve ter, 
no máximo, seis meses e pesar entre 
35 e 40kg, passado deste ponto, dei-
xa de ser cordeiro e a carne começa a 
adquirir uma tonalidade mais escura 
e, devido aos hormônios da puber-
dade do carneiro, o tal gosto carac-
terístico de animais mais velhos e de 
descarte que não servem ao Clube, 
embora tenham mercado próprio. 

O produtor pode e deve, segun-
do Beno, acompanhar o processo e a 
pesagem, afinal, a carne já embalada 
leva, também, o nome do produtor. 
As carnes do Clube do Cordeiro são 
comercializadas no próprio local e, a 
partir de 15kg, são entregues por fro-
ta do frigorífico, tanto ao consumidor 
final, como para hotéis, restaurantes, 
alguns supermercados e churrasca-
rias. 

Beno Zaterka discorre sobre to-
dos esses temas, da criação ao con-
sumo, com a naturalidade de quem 
tem promovido, nesses sete últimos 
anos, palestras, degustações e parti-
cipa de seminários e cursos, como os 
oferecidos pela CATI a técnicos e pro-
dutores rurais que têm interesse na 

Cão pastor auxilia 
no principal 
problema da 
ovinocultura 
paulista: o 
ataque de 
predadores

Este cão pastor ainda não é objeto de pesqui-
sa no Estado de São Paulo, mas torna-se cada 
vez mais conhecido e quem tem garante que 

ele nem precisa ser adestrado para cumprir a sua prin-
cipal função: cuidar de ovelhas. De origem italiana, das               
regiões de Maremma e Abruzzo, os primeiros exempla-
res da raça Maremmano Abruzzi chegaram a São Paulo 
há cerca de quatro anos, segundo Laucir Glauco de 
Gênova. "Foram adquiridos por R$ 6 mil cada um, mas 
agora os filhotes já são vendidos por R$ 2 mil e R$ 1,5 mil 
(fêmea e macho, respectivamente) para várias partes do 
país", conta o extensionista da CATI. 

Diferentes do Border Collie, outra raça conhecida por 
pastorear ovelhas, esse cão de espessa pelagem branca 
não faz o manejo do rebanho, buscando ou trazendo 
ovelhas, mas ele toma conta e não deixa que nenhum 
predador se aproxime de suas protegidas. Eles têm evi-
tado o ataque de outros cachorros domésticos e a ação 
de ladrões e reduzido o ataque de onças. Famintos, em 
função da devastação de seu habitat, como as reservas 
de matas nativas, esses felinos passaram a atacar os re-
banhos. Ovinos e caprinos são presas fáceis, devido ao 
reduzido porte e à docilidade.

Para realmente tomarem conta do rebanho, os cães 
não devem ser tratados como animais de estimação. 
Eles, inclusive, acompanham o nascimento dos cordei-
ros e para isso não precisam ser treinados, basta que 
sejam criados junto às ovelhas, pois é sua tendência na-
tural. Baseada neste conhecimento é que a zootecnista 
Cristina Pacheco Barbosa (UPD-Itapetininga) pretende 
pesquisar a redução do estresse pré e pós-parto de ove-
lhas quando acompanhadas pelo Maremmano Abruzzi. 
Mas ovinocultores e técnicos que têm acompanhado a 
atuação desses cães garantem: eles realmente auxiliam 

no principal problema da 
ovinocultura, o ataque de 
predadores. Um problema 
maior que as doenças e 
verminoses que podem ser 
tratadas preventivamen-
te, a perda do rebanho por 
estes ataques têm inviabili-
zado a atividade em muitos 
locais, portanto, é bem vin-
da a ajuda dos Maremanno 
Abruzzi. O produtor rural só 
tem que colocar na conta, 
os gastos com alimentação 
e cuidados com o animal, 
salientam os técnicos, mas 
quem tem garante que vale 
a pena investir! 

Graça D'Auria – Jornalista – Cecor/CATI
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criação de ovinos para fornecimento 
de cordeiro precoce. Faltam animais 
para abate em São Paulo e na en-
tressafra adquire animais de outros 
Estados. Mesmo assim, não atinge a 
capacidade da planta do frigorífico 
construída para abate e processa-
mento, dois mil animais/mês, mas 

DOM PIG – São Manuel (SP)
 Rod. Marechal Rondon Km 267

Contato: (14) 3841-2596

FRIGOVINO (SISP) - Araçatuba (SP)
Contatos: (18) 3624-4422 - E-mail: frigovin@terra.com.br  

AGROSAVANA (SIF) –  Bragança Paulista (SP) 
Contatos: (11) 6115-6044/ E-mail: raleite@agrosavana.com.br

Marcas: Savana e Só Cordeiro
Abate: terceirizado

CLUBE DO CORDEIRO (SISP) – Itapira (SP) 
Responsável: Beno Zaterka

Contatos: (19) 9266-3513 / 9266-4253 / 3863-5837
E-mail: zaterka@hotmail.com / clubedocordeiro@hotmail.com

Marca: Clube do Cordeiro

COW PIG (SISP) –  Boituva (SP) 
Contato: (15) 3263-4405

 
ENTREPOSTO IRMÃOS FLEURY (SISP) –  Araçariguama (SP) 

Contatos: (11) 4136-2002 / 3865-3095 / 4136-1093 / 
(11) 9666-9515/ E-mail: fleuryandre@terra.com.br 

Marcas: Temra 
  

FRIGORÍFICOS SANTA BÁRBARA –  Areiópolis (SP) 
Contatos: (14) 3846-2223 / 3846-4144 

Marca: Santa Bárbara
  

MARFRIG (SIF) – Local: Promissão (SP)
Contatos:  (14) 3541-0099 site: www.marfrig.com.br 

Marcas: MARFRIG
  

SANTA HELENA LEME (SISP) – Local: Leme (SP) 
Contato: (19) 3554-8861 /  9179-7445

SILTOMAC (SISP) –  São Carlos  (SP)
Contatos:  (16) 3363-9999/ E-mail: siltomac@siltomac.com.br 

Marcas: Cordeiro Siltomac

VPJ ALIMENTOS (SIF) –  Pirassununga (SP)
Contatos: (19) 3562-7838 / 3561-3879 / 

E-mail: adm@vpjbeef.com.br 
Marcas: VPJ Beef 

SIDNEY ROBERTO CORÁ – Botucatu (SP)
Contatos: (14) 3882-0378 / 9775-533

E-mail: sidneycora@lpnet.com.br

CORDEIRO REI – Americana (SP)
Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 3120

Contatos:  (19) 3478 -1926
E-mail: cordeirorei@cordeirorei.com.br

FRIGORIFÌCO FRANCA BOI LTDA – Franca (SP)
Endereço: Avenida Alberto Pulicano n.° 5151

Contato: (16) 3713-5189

GILBERTO FRANCISCO RUI ME – Descalvado (SP)
Endereço: Rod. SP 215 Km 4 

Estrada Municipal Areia Branca

FRIGOTERRA ALIMENTOS LTDA – Tietê (SP)
Endereço: Rua Ivo José Nitrini n.° 35

Fazenda Santana

FRIGOR NHANDEARA IND. E COM. LTDA – Nhandeara (SP)
Endereço:	Rua	Benedito	Carlos	dos	Reis	s/n.º

Frigoríficos que abatem ovinos no Estado de São Paulo

que faz abate de 80 a 150 cabeças/
dia de uma a duas vezes por semana, 
ou seja, já está pronto para crescer. 
Para a demanda atual, emprega sete 
funcionários.

Enquanto a oferta de animais não 
aumenta, o Clube do Cordeiro inves-
te em novidades e novas receitas. 

Uma linha de molhos já tem a marca 
do Clube e o próximo lançamento 
será a carne de cordeiro defumada, 
copa-lombo e presunto tipo Parma, 
e outras mais que a imaginação des-
se empreendedor oferecer para o 
seu público, que vai do produtor ao 
consumidor.  

Frigorífico faz parceria com   
pequenos ovinocultores

Fernando Franco –  Jornalista – CATI Regional Avaré

Com a filosofia de oferecer 
produtos com qualidade 
100% de primeira, na déca-

da de 1980 nascia o sonho dos pro-
dutores rurais da família Sebastiani, na 
cidade de Boituva, região de Sorocaba 
(SP). Hoje, o Frigorífico Cowpig tem um 
portifólio com mais de 250 produtos, 
com destaque para os cortes especiais 
temperados de cordeiro e defumados. 

No início, a ideia era apenas aba-
ter os suínos criados na Fazenda das 
Palmeiras. Em 1997, a empresa am-
pliou suas instalações e passou a aba-
ter ovinos, bovinos e bubalinos. Com 
a demanda crescente, hoje, a empresa 
destaca-se por oferecer produtos dife-
renciados, com sabor, maciez e sucu-
lência. Qualidade é uma busca cons-
tante do frigorífico em todas as etapas 
do processo.  A empresa atende às nor-
mas sanitárias do Sisp e um rigoroso 
controle das Boas Práticas na Produção 
de Alimentos (BPPAs), Boas Práticas de 
Manejo (BPMs) e capacitação periódi-
ca de seus colaboradores. 

Hoje, abatendo em torno de 500 
cordeiros por mês, a empresa tem 
como princípio a parceria com peque-
nos ovinocultores da região, que são 
seus principais fornecedores de cordei-
ros. “Não temos preferência por uma 
raça específica, mas procuramos traba-
lhar com animais confinados, de gené-
tica superior, média de cinco meses de 
idade, peso médio de 35 quilos, bem 
acabados em termos de carcaça”, expli-
ca Renato Sebastiani, diretor responsá-
vel pelo setor de cortes especiais.

Atualmente o frigorífico paga ou 
R$ 13,00/quilo/carcaça, com tendên-
cia de alta. A empresa também paga 
um bônus na classificação das carca-
ças, quando as mesmas atendem aos 
padrões mínimos exigidos. “Por outro 

lado, prestamos serviços de abate, de-
sossa e embalagem a parceiros e ter-
ceiros”, acrescenta Renato, apontando 
que a ovinocultura é uma excelente 
opção de renda para agricultores fami-
liares e pequenos produtores rurais.

Mercado - Vendendo para gran-
des centros urbanos, principalmente a 
capital Paulista, o frigorífico ainda não 
tem franquia, mas sim lojas parceiras. 
Os principais clientes são restaurantes 
finos, empórios especializados e su-
permercados num raio de 150km de 
Boituva, onde a empresa mantém uma 
loja do tipo conceito da marca e, em 
breve, vai inaugurar uma unidade em 
Alphaville, região de Barueri (SP).

Um dos gargalos enfrentados pelo 
frigorífico é a falta de cordeiros termi-
nados na região, pois, segundo os dire-
tores, esse é um mercado, na sua gran-
de maioria, de pequenos criadores, o 
que gera, muitas vezes, um mercado 
informal de abate e comercialização, 
falta de escala e sazonalidade na pro-
dução. “Apesar dos problemas sanitá-
rios relacionados ao abate clandestino, 
essa é a forma que alguns ovinoculto-
res encontram para uma remuneração 
maior. No entanto, 
essa atitude os im-
pede de se profis-
sionalizarem na 
atividade e obtem 
maiores ganhos 
no futuro”, escla-
rece Fernando 
Sebastiani.

Apesar dos gar-
galos do setor, a 
empresa percebe 
um mercado cres-
cente, visto que o 
brasileiro tem bus-
cado uma alimen-

tação mais variada e de qualidade. O 
consumo per capita da carne de ovino 
no Estado de São Paulo e no Brasil, 
se comparado a outros países, ainda 
é muito baixo. “É um mercado que 
tem muito a crescer”, acredita Ovídio 
Sebastiani. No entanto, ele ressalta que 
a falta de escala na produção nacional 
e os preços mais atraentes do ovino 
estrangeiro, leva o Brasil a importar 
ovinos de outros países, fato que pre-
judica a cadeia produtiva brasileira.

Comparadas às carnes bovina e   
suína, a carga tributária é maior devido 
à incidência do PIS/Cofins em torno de 
9,25%. A empresa aguarda o governo 
federal aprovar a isenção destes im-
postos, fato que, certamente, vai bai-
xar os preços e ampliar o acesso do 
consumidor brasileiro à carne de cor-
deiro. “Temos de ampliar o consumo 
com uma grande campanha de popu-
larização da carne de cordeiro”, finaliza 
Renato Sebastiani. 
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Ovídio, Renato e Fernando Sebastiani: proprietários da Cowpig

Frigorífico acredita que popularização da carne de cordeiro é a saída 
para aumentar consumo
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Informações da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento mostram que o berço da criação de 
ovinos no Estado foi a região de Itapetininga, onde 

alguns criadores na década de 1960 começaram pequenos 
plantéis direcionados à exploração do mercado de lã. Foi na 
região também, que a Secretaria implementou o primeiro 
Posto Experimental de Criação de Ovinos (Peco) do Estado, 
com o objetivo de realizar pesquisas sobre espécies ovi-
nas,  fomentando o crescimento da atividade. “As pesqui-
sas sobre manejo e nutrição do Peco, que hoje leva o nome 
de Estação Experimental, vinculada à Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agronegócios (Apta), foram decisivas para 
a introdução da ovinocultura na região, que depois foi leva-
da para outras localidades do Estado. As linhas de pesquisa 
nas áreas de alimentação, sanidade, manejo e melhora-
mento zootécnico nortearam ações que são atuais”,    expli-
ca Cristina Barbosa, zootecnista, responsável pela Estação, 
informando também: “hoje atuamos sobre sistemas de 
produção integrados, agrossilvipastoris de ovinos e euca-
lipto. Também capacitamos, por meio de estágios, alunos 
da Escola Agrícola que depois vão trabalhar em fazendas 
da região”.

O presidente do Sindicato Rural de Itapetinga, Amauri 
Elias Xavier, foi criador de ovinos nesse período, tendo par-
ticipado de uma das primeiras turmas de cursos realizados 
no Peco. “A ovinocultura começou em Itapetininga, com a 
vinda de muitos rebanhos trazidos do Rio Grande do Sul, na 
época do governo Carvalho Pinto, que implementou mui-
tas ações de fomento, por meio da Secretaria da Agricultura, 
inclusive com a liberação de crédito, pelo Banco Banespa, 
com o qual o criador podia adquirir 50 ovelhas e dois re-
produtores. Porém, aqui na região não tínhamos a tradição 
no manejo de ovinos, nem forrageiras adequadas (campos 
nativos de capim barba de bode - Arisitida pallens -  e  gra-
ma missioneira) e leguminosas nativas. Outra dificuldade 
era a  mão de obra capacacitada. O índice de analfabetismo 
era de quase 80% na zona rural, por isso, eram poucos os 
trabalhadores que podiam participar dos cursos oferecidos 
pelo Peco. Por essa razão, no final da década de 1950, os 
integrantes do Tiro de Guerra, do qual eu fazia parte, foram 
convidados para fazer os cursos e muitos começaram na 
atividade, como foi o meu caso”, relembra Amauri.

Na década de 1960, haviam cerca de 200 produtores 
na região e os financiamentos eram pagos com lã, sendo a 
China a maior importadora. Com a criação do fio sintético 
e a consequente queda na comercialização, os produtores 
desistiram da atividade. “Dos que iniciaram na ovinocultura 
na época, nenhum se manteve. Hoje, a atividade está sen-
do retomada com a comercialização da carne de cordeiro, 
o que não era feito antes. Acredito que na  área de pecuária 
é uma das atividades mais promissoras, principalmente na 
nossa região, que tem clima adequado, proximidade com 
frigoríficos e pequena distância da Capital”, enfatiza Amauri.  

Ovinocultura: 
um pouco 
de história

Cleusa Pinheiro – Jornalista Cecor/CATI  

José Orlando Prucoli: trajetória se confunde com a história da ovinocultura em São Paulo   

Quando se formou em 1958, pela Escola Nacional de Veterinária da Universidade Rural do Rio de Janeiro, o médico vete-
rinário José Orlando Prucoli não imaginava que sua trajetória profissional seria pautada pela dedicação à ovinocultura. Mas, 
no ano seguinte, ao ingressar no Departamento de Produção Animal (PDA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
recebeu uma missão que mudou sua trajetória profissional. “Em 1959, quando ingressei na Secretaria, recebi do diretor geral 
João Barisson Vilares, a incumbência de executar com outros colegas, o Programa de Fomento da Ovinocultura no Estado 
e, ao mesmo tempo, implantar o Peco em Itapetininga. Nesse período, ele também me indicou como técnico responsável 
pelo Registro Genealógico de Caprinos do Estado de São Paulo. A tarefa não foi nada fácil, mas decidi encarar o desafio, jun-
to com os colegas”, relembra Orlando, acrescentando: “arregaçamos as mangas” e intensificamos os estudos sobre ovinos e 
caprinos, ao mesmo tempo que visitamos criações dentro e fora do Brasil.

Nessa época, a principal finalidade para a criação de ovinos era a obtenção de lã. Com isso, o grupo encabeçado pelo ve-
terinário implementou um serviço de tosquia mecânica, modernizou o transporte de lã, bem como sua classificação, o que 
resultou em vendas por melhores preços às indústrias. “Também conseguimos incluir os ovinos nas exposições de animais, 
realizadas no Recinto de Exposição do Parque da Água Branca e em outros recintos do interior”, salienta o extensionista, 
acrescentando que introdução de várias raças mudou o perfil do plantel de ovinos do Estado. “Mediante permuta  com o 
governo do Estado de Pernambuco, trouxemos para o Peco os primeiros ovinos deslanados da raça Morada Nova;  para 
dinamizar o incremento da ovinocultura introduzimos, por meio do Departamento da Produção Animal, milhares de ovinos 
de raças definidas adquiridas no Rio Grande do Sul, oferecendo inclusive aos criadores particulares paulistas, transporte fer-
roviário até São Paulo; conseguimos junto ao então Banco Banespa uma linha de financiamento para os criadores paulistas 
interessados na aquisição de ovinos procedentes do Rio Grande do Sul”, relata Orlando. No final da década de 1960, existiam 
mais de 650 animais no Peco, das raças Corriedale, Romney Marsh, Ideal (Polwarth), Merino Australiano, Suffolk.  Ao longo 
de sua vida profissional na Secretaria (de 1959 a 1985), Orlando Prucoli ocupou inú-
meros cargos, como chefe da Seção de Ovinocultura no PDA; assessor técnico do 
Instituto de Zootecnia; assessor técnico de Gabinete; e coordenador da Pesquisa 
Agropecuária. Além de ter sido juiz em exposição de animais por todo o Estado e 
também em outras regiões do país.  Empreendeu 
viagens de estudos, observações e participação 
em seminários em diversos Estados brasileiros, 
bem como nos centros agropecuários de vários 
países. Após a aposentadoria do serviço público, 
o zootecnista continua atuando como consultor 
na área. 

A criação da Aspaco, em 1960, trouxe um novo modelo de atuação para o setor. “Pensei na formalização de uma associa-
ção de produtores para agilizar a resolução de problemas frequentes dos criadores de ovinos, que por entraves burocráticos 
eram difícieis de serem solucionados apenas pelo serviço público. Assim, no dia 10 de março de 1960, nasceu a Associação 
Paulista de Ovinocultura (APO), com a aprovação do Departamento de Produção Agropecuária (PDA). Ela foi instalada nas 
dependências de um dos Pavilhões do Recinto de Exposições do Parque da Água Branca, onde se encontrava toda a lã pro-
duzida pelos ovinocultores paulistas beneficiados com a tosquia mecânica realizada gratuitamente pela Secretaria”, relem-
bra José Orlando Prucoli, um dos fundadores da entidade, tendo sido presidente na década de 1980.

Até 1964, as ações da APO se confundiam com as realizadas pela Seção de Ovinos e Caprinos do PDA, ocasião em que 
optamos pela mudança do nome da entidade para Associação Paulista de Criadores de Ovinos (Aspaco), com estatuto social 
registrado em cartório. “Isso fortaleceu a independência da atividade. A Secretaria continuou exercendo ativamente as suas 
funções de apoio à ovinocultura paulista, porém, cedeu à associação as quatro máquinas motorizadas de tosquia, objetivan-
do permitir que a entidade pudesse atender definitivamente aos seus associados”,  explica Prucoli. Desde então, a Aspaco se 
tornou referência na expansão da ovinocultura. 

Orlando Prucoli: aula no Peco na 
década de 1960 e homenagem pela 

contribuição à ovinocultura paulista

Aspaco: primeira a organizar os produtores no Estado
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Dia do Agricultor é comemorado na Capital paulista 
e nas Regionais da CATI

O Dia do 
Agricultor, come-
morado em 28 
de julho, contou 
com diversas ati-
vidades. Para co-
memorar a data 
e apresentar suas 
ações e servi-
ços, a Secretaria 
de Agricultura e 
Abastecimento 
do Estado de 

São Paulo (SAA) organizou um fim de semana especial 
no Parque da Água Branca em São Paulo. Os institutos e            
coordenadorias ligadas ao órgão apresentaram aos visi-
tantes produtos, projetos, pesquisas e curiosidades sobre 
o meio rural. Durante todo o dia, foi possível acompanhar 
apresentações musicais, exposição de animais, feira de pro-
dutos da agricultura familiar, entre outros.

As regionais da CATI promoveram atividades que conta-
ram com palestras, dias de campo, eventos musicais, almo-
ços, entre outras ações.

Revista Casa da Agricultura incentiva debate na 
Assembleia Legislativa em prol da regulamentação 

do Turismo Rural
A última edição da Revista Casa da Agricultura, publi-

cada em julho, teve como foco o turismo rural. Durante a 
produção da Revista, percebeu-se que um grande entrave 
para o desenvolvimento da atividade é a falta de regula-
mentação.

Para incentivar o debate e promover a legalização do 
turismo, servidores da CATI entraram em contato com a 
Assembleia Legislativa por saber que já existe um projeto 
de lei da deputada Célia Leão (PL 626/2010) sobre turis-
mo rural, o que resultou na reunião realizada no dia 13 de 
agosto. Estiveram presentes representantes de entidades e 
organizações do setor, além de produtores rurais que apre-
sentaram a realidade e os desafios do segmento.

Célia Leão, afirmou que há grandes chances de o proje-
to ser aprovado. Na ocasião, a deputada enalteceu a atua-
ção da CATI para o desenvolvimento da atividade e parabe-
nizou a instituição pela qualidade da Revista.

Aconteceu
CATI demonstra produtos e serviços na Agrifam 

2012
De 3 a 5 de agosto foi realizada a 9.ª edição da Agrifam 

- Feira da Agricultura Familiar e do Trabalho Rural, que pela 
primeira vez aconteceu no município de Lençóis Paulista. O 
evento é uma realização da Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado de São Paulo (Fetaesp).

A CATI, que participa desde a primeira edição, realizou a 
III Feira das Associações de Produtores Rurais, demonstran-
do a agregação de valor. No sítio modelo, foi estilizada uma 
Casa da Agricultura para mostrar todos os serviços dispo-
nibilizados nos municípios paulistas. Nesse mesmo local, 
uma maquete viva demonstrou o Microbacias II e a inter-
ligação entre o campo e a cidade, bem como a agregação 
de renda à produção e a geração de empregos, diretos e 
indiretos, que envolvem as cadeias produtivas. Além disso, 
a CATI apresentou alternativas ao produtor na área de se-
mentes e mudas.

Encontro Regional de Citricultura leva propostas de 
ações sanitárias ao Noroeste paulista

O Encontro Regional de Citricultura “Do Pomar à Mesa – 
Em Defesa da Citricultura Regional”, organizado pela CATI e 
parceiros, como a Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
(CDA) e o Fundecitrus, reuniu mais de 300 pessoas no Centro 
Comunitário Fábio Rogério Concórdia, em Sud Mennucci, 
no dia 31 de agosto. O Encontro reuniu municípios de qua-
tro Regionais da CATI (Jales, Fernandópolis, Votuporanga 
e General Salgado) 
que têm na fruticul-
tura, em especial na 
citricultura, relevante 
importância econô-
mica por envolver, 
não apenas os pro-
dutores rurais, mas a 
mão de obra, direta 
e indireta, de mais de 
16 mil pessoas.

Além de demonstrar o avanço das doenças no Noroeste 
paulista, os palestrantes falaram sobre o Projeto de 
Educação Sanitária no combate, principalmente do cancro 
cítrico, com ênfase na conscientização dos produtores, no 
envolvimento das Prefeituras e da população em geral. 

As reportagens completas sobre esses assuntos 
estão disponíveis no site: www.cati.sp.gov.br 
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