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pesquisa

O 8º Simpósio de Ovinocultura, 
realizado no auditório da Expo-
agro, em Dourados, mostrou 
que a atividade está se consoli-
dando no Estado, embora haja 
muito a ser feito no sentido de 
modernização e tecno-
logias. Assistindo a 
três palestras, os 
participantes 
puderam co-
nhecer a cria-
ção de  ovinos, 
da produção 
à comerciali-
zação, com foco 
na qualidade. 
   A pesquisadora da 
Embrapa Gado de Corte, 
Fabiana Villa Alves, falou so-
bre os principais desafios para 
a ovinocultura na atualidade e 
apresentou informações sobre o 
bem-estar animal (BEA). “Hoje, 

Muito a aprender na ovinocultura
convivemos com uma exigên-
cia de aumento na produção 
de alimentos, na eficiência e na 
produtividade, aliada a uma ne-
cessidade de adoção de práticas 
de manejo que contribuam com 

a sustentabilidade e o 
bem-estar animal”, 

disse. 
Ela explicou 
que, no merca-
do internacio-
nal, os animais 
que são cria-
dos e abatidos 

com técnicas 
que proporcio-

nem seu bem-estar 
são identificados com 

a certificação Welfare, a qual 
seria como uma certificação 
de bem-estar animal. Confor-
me Fabiana, os consumidores 
e a ciência comprovam que os 

simpósio debateu o bem-estar animal, técnicas de produção e o marketing

ReDuZiR
o estresse térmico na 

ovinocultura é uma 

das necessidades 

nesse segmento, e a 

solução pode estar na 

integração dos ovinos, 

por exemplo, com 

florestas

evento realizado na expoagro provocou interesse do público

animais criados e abatidos com 
essas práticas apresentam uma 
carne de melhor qualidade. 
  O bem-estar está relacionado ao 
grau de dificuldade que um ani-
mal enfrenta para viver onde ele 
está; ou seja, está diretamente 
relacionado ao nível de estres-
se do animal. “Modificações no 
comportamento e indicadores 
fisiológicos alterados são alguns 
dos indicativos de presença de 
agentes estressores no sistema 
produtivo”, explicou a pesqui-
sadora.
   Para ela, o estresse térmico 
(frio ou calor excessivo) é um 
dos principais agentes que po-
dem interferir na produtivida-
de, tanto da pecuária quanto 
da ovinocultura nos trópicos. 
Os prejuízos podem envolver 
tanto aspectos relacionados à 
qualidade da carne quanto à re-

produção, ao ganho de peso e 
à produção de leite. “A implan-
tação do Sistema de Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta (IL-
PF) é uma excelente alternati-
va para reduzir os impactos do 
estresse térmico, visto que a 
presença de árvores nos pastos 
melhora a ambiência (um dos 
fatores que proporciona BEA) 
e contribui com o microclima. 
Alguns resultados revelam que 
houve redução em até 61% dos 
ventos e em 80% da radiação 
solar, diminuindo em 2ºC a 8ºC 
a temperatura no pasto”, escla-
receu Fabiana.

VERMINOSE
Quanto à verminose de ovinos, 
o pesquisador da Embrapa Ca-
prinos e Ovinos, sediado na Em-
brapa Gado de Corte, Fernando 
Alvarenga Reis, destacou que a 
incidência é maior nas fêmeas 
prenhes. Nessa fase, os animais 
se tornaram três vezes mais sus-
cetíveis aos vermes. “Os cordei-
ros também merecem atenção 
especial, pois os vermes preju-
dicam o ganho de peso dessa 
categoria”, enfatizou Fernando.
   Ele destacou, ainda, que a in-
tegração entre bovinocultura e 

ovinocultura é uma estratégia 
que ajuda no combate à ver-
minose e explicou que alguns 
vermes não se desenvolvem 
nos bovinos, contribuindo 
com a descontaminação das 
pastagens. “As pesquisas de-
monstram que é necessário 
aplicar duas vezes mais vermí-
fugos nos ovinos criados sem 
rotação de pastos. No caso 
de rotação de pastagens com 
lavouras, por meio do IPL, os 
ganhos foram ainda mais sig-
nificantes, pois as verminoses 
deixaram de estar presentes 
nos pastos recuperados com 
lavouras de soja e/ou milho”, 
enfatizou Fernando.    
   A médica-veterinária Ana 
Guerrero Barrado, doutora pe-
la Universidade de Zaragoza, 
na Espanha, falou sobre as es-
tratégias de marketing para a 
carne de cordeiro, tendo como 
exemplo a Espanha. Ela falou 
dos incentivos financeiros que 
o governo espanhol propor-
ciona aos criadores de ovinos e 
apresentou campanhas publi-
citárias televisivas patrocinadas 
pelo governo daquele país, para 
incentivar o consumo de cor-
deiro. 


