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Apresentação

Este livro é o resultado da experiência acumulada por vários
técnicos e pesquisadores que trabalharam neste Centro de Pesquisa,
desde a época em que funcionava como Centro de Fomento, do
Ministério da Agricultura, e depois como Estação Experimental Cinco
Cruzes, subordinada ao extinto Departamento Nacional de Pesquisa
e Experimentação Agropecuária.

A partir de 1973, com a criação da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a ovinocultura foi fortalecida com
a contratação de pesquisadores treinados em países com grande
tradição nessa atividade, sempre reconhecida de extrema importância
para o País. Graças ao valor agregado de seus produtos (lã, carne,
leite e pele), ela pode ser praticada não apenas com estrutura e porte
empresarial, mas também como pecuária familiar.

É oportuno destacar o trabalho árduo e profícuo da autora, a
pesquisadora Clara Marineli Silveira Luiz Vaz, principal responsável
por esta publicação, a qual é de suma importância não apenas para
usuários do sistema Embrapa, mas também para professores,
estudantes, pecuaristas e pequenos produtores da pecuária familiar.

A visão de futuro da ovinocultura passa pelo apoio que esta
Unidade proporciona ao setor em forma de parceria, em via de dupla
mão. Por isso, continuamos apostando nessa atividade como fator
de desenvolvimento econômico e social.

Roberto Silveira Collares
Chefe-Geral

Embrapa Pecuária Sul
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Introdução

Com aproximadamente 240 dias de duração, a criação de
ovinos é considerada uma atividade de ciclo produtivo curto,
constituindo um atrativo para empreendedores e pecuaristas
familiares que exploram, no País, 26 raças com registro genealógico,
cruzamentos e variedades adaptadas aos diferentes ecossistemas
brasileiros.

A cada dia, surgem novos nichos de mercado, evidenciando
uma tendência para o aumento do consumo de produtos ovinos,
como carne in natura ou processada, leite, lã e pele.

Ao oferecer à sociedade soluções tecnológicas para a
modernização do agronegócio brasileiro, a Embrapa não poderia
omitir a ovinocultura na Coleção 500 Perguntas 500 Respostas.

Por isso, a Embrapa Pecuária Sul, que durante décadas trabalha
para o avanço do conhecimento, visando ao desenvolvimento da
pecuária nas diferentes cadeias produtivas, utilizou-se do arquivo
de perguntas sobre pecuária ovina – respondidas pela autora de 1996
a 2005 – para selecionar as 500 perguntas mais freqüentes e
oportunas.

Numa linguagem conceitual simples, mas concisa, este livro
esclarece dúvidas de iniciantes, produtores, prestadores de serviços,
estudantes e empreendedores da agroindústria ovina. Contudo, não
pretende esgotar o assunto, uma vez que perguntas complexas (de
áreas específicas ou com respostas longas) não foram consideradas.



Aspectos
Gerais1
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2

Como uma associação de pequenos criadores de ovinos, dos
quais alguns também criam caprinos, pode obter recursos
financeiros e apoio técnico?

Embora a organização dos criadores em associação seja um
passo importante, eles ainda precisam do apoio de outras instituições
(municipais, estaduais ou de âmbito federal) para organizar a cadeia
produtiva e que, além disso, ofereçam assistência qualificada na
elaboração de projetos que viabilizem financiamentos pelo Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) ou pelo
Programa de Desenvolvimento do Agronegócio (Prodeagro) –
financiamento do governo federal para o desenvolvimento da
caprinocultura e da ovinocultura. Para isso, é necessário procurar a
Emater local ou entrar em contato com uma das Unidades da
Embrapa, cujos endereços estão listados a seguir:

• Embrapa Pecuária Sul – Rod. BR 153, Km 595, Caixa Postal
242, CEP 96400-971 Bagé, RS. Fone: (53) 3242-8499,
sac@cppsul.embrapa.br

• Embrapa Meio-Norte – Av. Duque de Caxias, 5.650, Caixa
Postal 1, CEP 64006-220 Teresina, PI. Fone: (86) 3225-1141,
sac@cpamn.embrapa.br

• Embrapa Caprinos – Fazenda Três Lagoas, Estrada Sobral–
Groaíras, Km 4, CEP 62011-970 Sobral, CE. Fone: (88) 3621-1077,
sac@cnpc.embrapa.br

Como obter a implantação de abatedouro certificado que
garanta aos produtores a oferta de cordeiros durante o ano
todo?

Os criadores devem se especializar. O primeiro passo é a
formação de uma associação de produtores para organizar a cadeia
produtiva da criação (que vai da produção até o processamento da
carcaça e a distribuição no mercado). Como a procura depende da
oferta, não adianta produzir apenas numa época do ano, deixando




